
Seime iškilmingai minint Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo
25-metį nuskambėjo sveikinimai

Lietuvai, padėkos signatarams, palin-
kėjimai vienybės ir perspėjimai dėl
,,ginklų žvangėjimo aido”.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
sveikindama Lietuvą su Laisvės švente,
pabrėžė, kad prabėgus ketvirčiui am-
žiaus po Nepriklausomybės atkūrimo
mūsų šaliai ir vėl reikia legendinės Są-
jūdžio Lietuvos vienybės. ,,Kai ginklų
žvangėjimo aidas sklinda iš tos pačios
pusės. Kai Laisvės balsą mėginama nu-
tildyti šūviais. Kai ne tik išorinės, bet ir
vidinės jėgos siekia skaldyti, menkinti
ir temdyti Laisvės šviesą. Stiprūs būsi-
me tiek, kiek būsime vieningi”, – sakė
D. Grybauskaitė.

Seimo pirmininkė L. Graužinienė
savo kalboje dėkojo Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarams: ,,Ger-
biamieji Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarai, jūsų parašas – tai beribė
meilė Tėvynei, tai atsakomybė už jos is-
toriją, už jos ateitį ir už tuos, kurie ko-
vojo ir žuvo.”

Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas sakė, kad valstybėje
kaip ir santuokoje, neužtenka apeigų
metu pažadėti mylėti amžinai, reikia
kasdienėmis pastangomis įrodyti šią
meilę: ,,Partizanams nereikėjo refe-
rendumo, žaliaraiščiams nereikėjo re-
ferendumo, nes jie mylėjo Tėvynę ir buvo pasirengę dėl jos
aukotis. Ir šiandien turime šeimose, mokyklose, darbo-
vietėse, asmeniškai ir žiniasklaidoje priminti vieni kitiems
mūsų visų bendrą pareigą apginti laisvą visuomenę.”

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmi-

ninkas Vytautas Landsbergis prisiminė, kad prieš ketvir-
tį amžiaus kiekviena diena atrodė prasminga, nes, nepaisant
spaudimo ir grasinimų, kiekvienas išaušęs rytas rodė, kad
Lietuva gyva ir dar gali eiti į visai nepažadėtą, bet viltin-
gą ateitį.  – 3  psl.
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Nepriklausomybės šventės
Floridoje – 4 psl.

Rengti Kaziuko mugę –
skautiška tradicija – 6 psl.

– 1940 m. kovo 12 d. Suomija pasirašė su Tarybų Sąjungą taikos sutartį labai nepalankiomis 
sąlygomis: perdavė Tarybų Sąjungai beveik visą Suomijos Kareliją –  
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L. Linkevičius su J. Kerry aptarė tolimesnį bendradarbiavimą

Švenčiančiai Lietuvai linkėta vienybės

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Iškilmėse Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų dalyvavo ir Prezidentas Valdas
Adamkus su žmona Alma. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius kovo
9 d. Washingtone susitiko su

JAV valstybės sekretoriumi John Ker-
ry. „Mes labai vertiname JAV strate-
ginę partnerystę, prisidedančią prie
Lietuvos ir viso regiono saugumo. JAV
lyderystė, įgyvendinant NATO viršū-
nių susitikime Wales priimtus spren-
dimus, taip pat neleidžiant toliau iš-
plisti Rusijos agresijai, yra labai rei-
kalinga”, – sakė Lietuvos ministras.

Susitikime aptartas paramos Uk-
rainai klausimas, Minsko susitarimų
vykdymas, energetinio ir informaci-
nio saugumo klausimai bei Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos darbotvar-
kės prioritetai.

J. Kerry padėkojo Lietuvai už ak-
tyvią veiklą, prisidedančią prie tarp-
tautinio saugumo didinimo, pastan-
gas ginant Ukrainos suverenitetą ir te-
ritorinį vientisumą bei pakartojo, jog NATO 5 straipsnio įsi-
pareigojimas yra tvirtas ir neturi kelti abejonių. „Mes ger-
biame didelius Lietuvos pasiekimus per jūsų nepriklau-
somybės laikotarpį ir užtikriname, kad JAV išlieka jūsų
draugu”,  –  sakė J. Kerry, pavadinęs Lietuvą strategine part-
nere.

„Simboliška, kad mūsų susitikimas vyksta Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečio išvakarėse. Tai puiki
proga padėkoti JAV už Lietuvos okupacijos nepripažinimo
politiką ir už JAV paramą Lietuvos integracijos į NATO ke-

lyje”, – sakė ministras L. Linkevičius. Jis pažymėjo, kad JAV
parama taip pat yra labai svarbi Lietuvai siekiant pradė-
ti derybas dėl stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizaciją.

Lietuvos ministras J. Kerry įteikė Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinės marškinėlius su užrašu „Lietuva–JAV: vie-
na dvasia, viena komanda, viena misija” (One Spirit, One
Team, One Mission). Marškinėlių nugaroje įrašytas Kerry
vardas su 68-tu numeriu (J. Kerry prisiekė kaip 68-asis JAV
valstybės sekretorius). URM info

Linas Linkevičius ir John Kerry Washingtone Ludo Segers nuotr.
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Laiškai, nuomonės, komentarai

Elena Bradūnaitė.
Sukūrėm tradicijų, kurių dabartinė
Lietuva galėtų pasiskolinti

Naujosios emigracijos požiūris į tautines
šventes keičiasi, užtat aš dėl to labai nesi-
jaudinu. Daug kas nubyrės, visada nubyra.

Tie, kurie skaito „Žmonių” žurnalą, tie gali ir nu-
byrėti, o tų, kurie pradeda vertinti tikrus daiktus, iš-
eivijoje sąmoningumas dar net paryškėja. Ateina lai-
kas, kai jie susimąsto – aš juk lietuvis, ir mano tėvai
bei seneliai buvo lietuviai.

Havajuose iki Kovo 11-osios šventėme Vasario 16-
ąją. Sueidavo ir trečiosios kartos lietuviukų – išei-
vių iš Lietuvos vaikų vaikų, ir kareivėlių, kurių Ha-
vajuose yra daug, iš Pennsylvanijos, Čikagos. Tre-
čiosios kartos jaunimas labai didžiuojasi, kad yra lie-
tuviai. Jie visada prisistatydavo su vėliavomis. Aš iš-
dalindavau Lietuvos himno lietuviškus žodžius ir ver-
timą, kad jie suprastų. Kai būdavo gyva dar mūsų tė-
velių karta, šventę vesdavau lietuviškai, kai ta kar-
ta išmirė ir liko daugiau angliškai kalbančių, man
teko pereiti prie anglų kalbos. Vasario 16-osios prog-
ramą ėmiau vesti angliškai. 

Kai Havajuose atsirado trečios bangos emig-
rantų, tai buvo daugiausiai sportininkai – krepši-
ninkai su universitetų stipendijomis. Su jais įdomu,
jie jau angliškai pramokę. Dabar kalbu ir lietuviš-
kai, ir angliškai. Nenorim, kad tie, kurie yra prisi-
segę prie lietuvių, trečiosios kartos lietuviai, pasi-
jaustų ne vietoje. Kalba jau silpnėja. Yra mišrių šei-
mų. Žinau vieną šeimą, kurioje mažiukė dukra su
tėte kalba angliškai, o su mama – lietuviškai. Tėvai
labai įdomiai auklėja mergaitę, kuri nuo dvejų
metų tapo tėvų vertėja. Mama pasako lietuviškai,
mergaitė tėčiui persako angliškai, ir ji tuo labai di-

džiuojasi, kad moka ir mamos, ir tėčio kalbas. Labai
gražu, kad tėvai taip pakėlė jos savijautą. Dabar ji jau
mokykloje – antrokė. Amerikiečiai jau pradeda la-
biau vertinti daugiakalbiškumą. 

Vasario 16-osios minėjimus prisimenu nuo ma-
žens, tai būdavo labai didelės šventės. Giedodavome
Lietuvos himną, iškilmingai perskaitydavo Nepri-
klausomybės Aktą. Pasikviesdavom amerikiečių
politikų – ar miesto burmistrą, ar senatorių, ar kong-
resmeną, – būtinai turėjo būti Amerikos valdžios at-
stovų, kad jie suprastų mūsų šventę. Būtent tuo metu
mes varydavom labai didelį vajų – rašydavome laiš-
kus senatoriams, kongresmenams, kad Lietuva būtų
nepripažinta kaip sovietijos dalis, kad inkorporacija
yra nelegali. Atsimenu, kai tik išmokau rašyti, laiš-
ką rašiau senatoriams, kad jie remtų rezoliuciją, kuri
nepripažįsta Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Są-
jungą.

Kita šventė, kurią labai paryškindavom – buvo
Birželio 14-oji, trėmimų diena. Tai paprastai būda-
vo mokslo metų pabaiga, susirinkdavom pasidalin-
ti prisiminimais. Tikslas būdavo – apšviesti ameri-
kiečius – rodydavom nuotraukas, aiškindavom, ko-
kiomis sąlygomis tremtiniai gyvena Sibire, ką gi-
minės siunčia jiems. Ir pati atsimenu – kai tik koks
žaisliukas likdavo, dėdavau į siuntinį, kurį tėvai siųs-
davo giminėms į Sibirą. Augom suprasdami, kad di-
delė dalis Lietuvos yra Sibire ir kad jiems reikia pa-
galbos. Taip pat ir Lietuvoje. Žinojom, jeigu apie tuos
mūsų minėjimus parašom, tada laiškas nenueina.
...Mes tiesiog sirgom Lietuvos likimu. Perduodavom
tai mokyklose ir stovyklose, kur susidarė įdomūs ri-

tualai. Tokių tradicijų susikūrė ir ateitininkų, ir
skautų stovyklose. Pvz., vykdavo partizanų vakaras:
miške būdavo padaryti kauburėliai po pušim, eida-
vom į procesijas su žvakėm, skaitydavom prisimi-
nimus, visi mokėjome partizanų dainų. Stovyklų jau-
nimas mokėjo daug dainų. Lietuvoje to amžiaus žmo-
nės jau nelabai dainuoja, o mūsų lietuviukai yra
daug jų išmokę. Tos dainos liūdnos, melodija jaus-
minga, būtent tos dainos mums įdiegė jausminį ryšį
su Lietuva – kad tiek iškentėta, kad tiek aukojosi
žmonės, ėjo į mišką, gyveno bunkeriuose po žeme...
Žinojom, kad ir Lietuvoje žmonėms sunku. Tai
buvo pagerbimas ir įvertinimas tų žmonių aukos.
Mums buvo įdiegta atsakomybė už Lietuvą. Jeigu ten
žmonės aukojosi, mes išeivijoje turim kitu būdu už-
siangažuoti politiškai. Universitetuose rašydavom
darbus apie Lietuvą, pvz., tirdavome bibliotekas, kiek
sovietinės propagandos ten privaryta, kad ji būtų iš-
tuštinta, kad nebūtų citatų iš sovietinių šaltinių. Tu-
rėjom visokių užsimojimų. Ateitininkų (katalikiš-
kose) stovyklose eidavom kalvarijas. Sugalvoda-
vom žaidimų, pvz., apie knygnešius: vieni nešdavo
knygas, kiti gaudydavo, ir tai nebuvo tik paprastos
gaudynės, šis žaidimas turėjo istorinę potekstę.
Ypač tas žaidimas tapo prasmingas, kai atsirado Ka-
talikų Bažnyčios kronika. Būdavo, surengiam ir ve-
žimą Sibirą, – naktį visus pabudinam, sukišam į sun-
kvežimį ir vežam... Dabar, ir po 30 metų, žmonės tuos
ritualus gerai atsimena. 

Sukūrėm ir daugiau tokių tradicijų, kurių Lie-
tuvoje nebuvo. Manau, kad kai ką ir dabartinė Lie-
tuva galėtų pasiskolinti bei perduoti jaunimui. 

Dabar Vasario 16-ąją Havajuose pastebiu įdomių
dalykų, – iš pradžių, kai į minėjimą atsinešdavau lie-
tuvišką Rūpintojėlį, lietuviškų juostų, tai trečiosios
bangos jaunimas sakydavo – tai ką mes čia – kokį lie-
tuvišką muziejų darom!? Jiems tai atrodė lyg kičas ar
kažkas panašaus. O dabar, po 12–15 metų, žiūrau – tre-
čiabangiai atsineša įrėmintą Kovo 11-osios Aktą,
tautine juostele gražiai apvestą. Sako, žinai, nutariau,
kad man tai svarbus dalykas. Jau atsineša ir lietuvišką
didžiulę vėliavą, – visa Havajų Lietuvių Bendruomenė
fotografuojasi su ta vėliava. Žodžiu, atsiranda įverti-
nimas visos tos simbolikos, kuri iš pradžių jiems at-
rodė lyg ir per daug sentimentali. Dabar ir patys savo
namus ėmė puoštis lietuviška simbolika. 

Amerikoje labai svarbios būdavo dainų, šokių
šventės. Tai būdavo proga kas savaitę sueiti, pare-
petuoti. Pasiruošimas kokiai nors šventei duoda aks-
tiną repeticijoms. Bendruomenės išlaikymui ir kar-
tų kartoms surišti tai labai daug reiškia. Suguži, su-
važiuoja Bostonas, Čikaga, Detroitas... Amerikonai
mums taip pavydėdavo, – sakydavo: kokį „network”
– tinklą jūs turite per visą Ameriką ir keliaut gali-
te per visus. Kokie baliai pas jus, kai visi suvažiuo-
ja, – išsižioję žiūrėdavo, kai kartais pakviesdavai. To-
kie susitikimai žmones labai suburia. Kai atsivėrė
sienos, atsirado proga į dainų šventes Lietuvoje nu-
važiuoti. 

O viskas prasidėdavo šeimoje. Dieve tu mano,
kiek buvo šeimų, kai parsivesdavo amerikoną, tėvai
varydavo iš namų... Senose lietuvių baladėse, kur su
kazoku sesuo sušoka, kazokėliui galvą kerta arba se-
sei galvą nukerta... Ir senovėje aiškiai netoleruota
suvedimų. Gimnazistai, kurie atvažiavo į Ameriką,
beveik visi susivedė su lietuviais. Aš buvau devynių
mėnesių, kai mane atvežė į Ameriką. Anglų kalba
man – lygiai kaip ir lietuvių. Draugauju ir su tais,
ir su tais, bet mūsų šeimoje visi trys vaikai susėdę
sąmoningai sutarėme, kad ieškosime lietuvių. Su-
pratom, jeigu parvesim kitataučius, tėvai jau nebus
tokie, kokius mes juos pažįstam. Buvo pavyzdžių –
kur atsiranda vienas amerikietis, tada viskas vyks-
ta anglų kalba, seneliai ir tėvai jau tik mikt mikt:
„Thank you”, „How are you”, išsišiepia, ir viskas...
Ir šeimos junginys dingsta.

Parengė A. Š.

Prieš Kovo 11-ąją Lietuvos radijas rengė laidų, skirtų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Vie-
na iš tokių buvo „Gyvosios istorijos” laida apie tautinių švenčių tradicijas išeivijoje, Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Žurnalistė Inga Berulienė kalbino poeto Kazio Bradūno dukrą etnologę ELENĄ BRADŪNAITĘ-
AGLINSKAS, kuri  prisiminė, kaip Vasario 16-oji ir Birželio 14-oji buvo švenčiamos jos tėvų kartos ir da-
bartinių išeivių. Apibendrindama laidos vedėja sakė, kad senojoje diasporoje žmonės turi daugiau nos-
talgijos, jausmų, kurie grąžina juos atgal į Tėvynę. Pateikiame E. Bradūnaitės pasakojimą.

Elena Bradūnaitė su savo tėveliais Kazimiera ir Kaziu Bradūnais ir dukra Vaiva prie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje 2003
m. birželio 22 d.                                                                                                                                                            Sauliaus Sasnausko nuotr.



Na, bet ne viskas mūsų demokra tijoje vyksta
taip, kad galėtume atsipalaiduoti. Iki rinkimų ir rin-
kimų die ną pradėti daugiau kaip dvidešimt ikiteis-
minių tyrimų dėl pažeidimų rinkimuose, daugiau-
sia – dėl balsų pirkimo. O smulkesnių pranešimų apie
pažeidimus – per du šimtus. Kad vis dar vyksta rin-
kėjų papirkinėjimas, kalti ne tiek vargšai alkoholi-
kai, kurie parduoda savo balsą už alaus butelį ar 5
eurus (šiemet buvo tokie įkainiai), juk perka juos nor-
malios visuomenės nariai, kurie pretenduoja būti
mūsų valdžia. O jeigu tokie dalykai vyksta, negali-
ma sakyti, kad mes jau esame brandi visuomenė.

Ekspertams atrodė, kad ši rinki mų kampanija
buvo pilka ir neįdomi (dar neteko girdėti, kad kuri
kita bū tų buvusi įdomi, – taip sakoma kiek vieną kar-
tą, tarsi tai būtų spektaklis), bet ją vis dėlto paįvai-
rino pirmą kartą tiesiogiai rinkti merai. Gal dėl to
ir rinkėjų aktyvumas buvo didesnis. Didžioji dalis
žmonių pritarė tiesioginiams merų rinkimams, ma-
 ny dami, kad tai ką nors pakeis į gera. Turint min-
tyje, kad, daugelio eksper tų nuomone, didžiausia ko-
rupcija Lietuvoje (nežinau, ar taip yra kitose šalyse)
vyksta būtent savivaldos lygmenyje, taigi pagyvėji-
mo galėjo įneš ti faktas, kad kandidatai į merus la biau
išjudino balsų pirkimo rinką. Ga lima galvoti, kad į
merus – savivaldybių karaliukus – taikosi ir šešėli-
nis pasaulis, kuriam labai norisi turėti ne tik įtakos,
bet visą valdžią tam tik roje teritorijoje. Visos savi-
valdybės tarybos narių nenupirksi, o turėdamas
aukščiausią poziciją užimantį pareigūną, gali pa-
kreipti į savo šoną daugelį dalykų. Dėl to taip ilgai
vyko diskusijos – laikas ar dar ne laikas Lietuvoje
skelbti tiesioginius mero rinkimus, kurie Vaka-
ruose yra įprastas dalykas. Buvo ir liko skeptikų, kad
mūsų visuomenei dar per anksti tokie rinkimai, kad
tuo gali pasinaudoti nesąžiningi žmonės ir šešėlinės
grupuotės, investuodamos į savo žmogaus rinkimų
kampaniją didelius pi nigus. Vienas iš ženklų, kad ne-
sąži ningumo padaugėjo, yra faktas, kad dvigubai dau-
giau žmonių balsavo iš anksto, kuomet lengviau bal-
sus nu pirkti. Pvz., „Baltųjų pirštinių”  – jaunimo or-
ganizacijos, kuri kovoja su korupcija ir už sąžinin-
gus rinkimus, atstovas baigiantis rinkimų kampa-

nijai pasakojo apie savo kelionę į Pa-
gėgius, kur stebėjo, kaip ten vyksta iš-
ankstiniai balsavimai. Jis padarė iš va-
dą: „Demokratinio valstybės audi nio
irimo ženklai Pagėgiuose akivaizdūs.
Savo akimis stebėjau čia pat, tiesiog rin-
kimų apygardos pri eigoje, vykstančią
prekybą balsais. Atvykęs vesti moky-
mus nedėkingą darbą dirbantiems vie-
tos rinkimų stebėtojams sužinojau, jog
balsams surinkti naudojami kone visi

Lietu voje žinomi rinkimų pažeidimai. Ga liausiai su-
pratau, kad ir mokyti nėra ką – vietos opozicija ne-
turi nei vieno žmogaus rinkimų stebėtojų tarpe”. 

Ši savivaldybė yra išgarsėjusi kaip vienos poli-
tinės partijos, kuri įeina į valdančiąją koaliciją (ir
netgi turi savo atstovą aukščiausiuose valdžios
sluoksniuose), tėvonija, kur veikia džiunglių įsta-
tymai. Todėl ne nuostabu, kai stebėtojas sako, jog čia
pareiškusiems norą rinkimus stebėti pilietiškiems
vietos gyventojams yra grasinama. „Tokie žmonės
Pagėgiuo se – savotiški nesusipratėliai. Jiems vie tos
valdžia netrunka įvairiais me todais išaiškinti nu-
sistovėjusią tvar ką. Panašiai kaip Luhansko liaudies
respublikoje (turima galvoje teroris tų užimta Uk-
rainos teritorija. Red.), ši tvarka paremta ne valstybės
konstitucine santvarka. Čia dominuoja stipriojo
teisė, kai valdžios svertus savo rankose laikantys as-
menys tarpsta iš eilinių žmonių beteisiškumo”.
„Baltųjų pirštinių” atstovo nuomone, apie susi-
klosčiusią situaciją Vyriau sioji rinkimų komisija ir
jos vadovas žino ir nieko nedaro ar nepajėgia pada-
ryti. Blogiausia, sako jis, kad tai ne vienintelė tokia
savivaldybė. 

Kad ne viskas gerai, rodo ir dar nesibaigus teis -
mų maratonui dėl pažeidimų per Seimo rinkimus
(ku rie vyko prieš dvejus metus), kur bu vo užtikti per-
kantys kalinių balsus, Darbo partijos atstovai Pins-
kai – vyras ir žmona dalyvavo ir savivaldos rinki-
muose. Žmona norėjo tapti Šir vintų mere, o vyras –
Vilniaus meru. Seimo rinkimų kampanijos metu jie
per tarpininkus buvo nupirkę apie tris šimtus kali-
nių balsų ir netgi patekę į Seimą, ir jeigu nebūtų įsi-
ki šusi prokuratūra ir teismas, šiandien jie priimi-
nėtų įstatymus. Jonas Pins kus Vilniuje rinkimus pra-
lai mėjo, o Širvintose Živilė Pinskuvienė išėjo į ant-
rą rinkimų ratą ir turi gerokai daugiau palaikymo
negu konkuren tas. Protestuodami prieš jos neteisėtus
veiksmus ir šių rinkimų metu pareiškė atsistatydi-
nanti visa rinki mų komisija, bet ir tai kandidatei ne-
 sutrukdė. Visai realu, kad ši ponia taps Širvintų
mere.

Taigi pamąstymams medžiagos yra ir 25-ai-
siais nepriklausomos valstybės metais.

Ką tik pasibaigusiuose savivaldybių
tarybų rinkimuose (didžioji dau-
guma merų bus renkami antraja-

me rate) triumfuoja liberalai – Liberalų są-
jūdis, padvigubinęs balsus. (Yra dar ir Vil-
niaus mero Artūro Zuoko li beralai, kaž-
kada buvę vienoje partijoje, bet jiems se-
kėsi blogiau, nors savo partijos vardą
keitė jau kelis kartus.) Tiesa, pagal gautų
balsų skaičių pirmoje vietoje lieka so-
cialdemokratai, o antroje – Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai. Kovo 11-osios
Akto signataras Mečys Laurin kus džiūgauja: „Ne-
paisant partinės inercijos, rinkimus laimėjo ir toliau
laimi (taip bus ir per kitų metų Seimo rinkimus) li-
beralai, tiksliau – jiems už nugaros stovinti verslo
klasė, privačių įmonių darbdaviai ir visa su jais su-
sijusi sistema. Į politinio gy venimo areną pagaliau
žengia viena pagrindinių kapitalistinės santvar-
 kos sudedamųjų dalių, kuri reiškia ir akivaizdžią vi-
suomenės transformaciją”.

Be abejo, kylantis liberalizmas Lietuvoje yra ne-
bloga naujiena, nes liberalai sąjūdiečiai – šaunūs vy-
ru kai, bet ne visi politologai mano, kad jie kils ir to-
liau. Lietuviai gana konservatyvūs, t. y. – tradicijos
žmonės, todėl liberalams sąjūdiečiams gal ir nerei-
kėtų taip labai džiaugtis. Jiems balsų pridėjo į po-
litiką staiga įpuolęs Antanas Guoga – spalvinga, ak-
tyvi ir nuoširdi asmenybė, atkreipusi dė mesį atsi-
davusiu, nesavanaudišku Lie tuvos krepšinio rėmi-
mu. Tai spal vinga figūra – jaunas žmogus, pa aug liu
iš Lietuvos paskui motiną iš vykęs į Australiją; tur-
tingas (turtingiausias net Europos Parlamente, kur
praėjusiais metais buvo išrinktas), turtus susikro-
vęs žaisdamas po kerį. Kad liberalai neturėtų labai
džiūgauti savo ideologijos triumfu, rodo jau kylan-
čios kalbos, kad A. Guoga nori tapti Liberalų sąjū-
džio vadu ir pa keis ti dabartinį pirmininką Eligijų
Masiulį. O senbuviai, žinoma, su tuo nesutiks, ir
prognozuotojai jau šaudo idėjas, kad Antanas steigs
naują – sa vo partiją. Būtų visai tikėtina, nes A. Guo-
ga visiškai nepanašus į liberalą. Jis juokais yra iš-
sireiškęs – „nesu šventas, jeigu būčiau šventas, bū-
čiau konservatorius”. Galima iš to pasijuok ti, bet iš
esmės tai yra tiesa – savo idealizmu, neslepiama Lie-
tuvos mei l e, ko Lietuvoje mes gėdijamės (kaip tikri
šiauriečiai, o gal sugadinti sovietizmo), jis išsiski-
ria iš liberalų. Turi daugiau nuoširdaus, už širdies
grie biančio patriotizmo negu daugelis jaunų kon-
servatorių. Liberalai yra individualistai – viskas as-
menybei, o Antanas sako – ne, viskas Lietuvai. Ir
praktikoje toli liberalų vidinės priešpriešos ieškoti
nereikia. Dabar, kai net socialdemokratai, kurie iki
šiol priešindavosi krašto apsaugos finan savimo di-
dinimui ir didesnės reikš mės krašto apsaugai tei-
kimui, prita ria karinės prievolės grąžinimui, libe-
ralai sako: mes pagalvosim. Galvoja, nes jų progra-
moje yra pasisakoma prieš privalomąją karinę tar-
nybą. Pasakyti „taip” neleidžia išanks ti niai nusi-
statymai, o šioje situacijoje pasakyti „ne” būtų tie-
siog pražūtinga. 

Savivaldos rinkimai pateikė ir dau giau naujie-
nų – nuo arenos nuei na Viktoro Uspaskicho (fak-
tiškai vado vaujama, nors yra tik garbės pirminin-
kas) Darbo partija ir Rolan do Pakso „Tvarka ir tei-
singumas”. Pagaliau žmonės išdrįso pasakyti, kad
karalius nuogas. V. Uspaskichas dėl blogų rinkimų
rezultatų (Vilniu je, kur praėjusią kadenciją turėtos
8 vietos, Kaune ir Klaipėdoje negauta nė vienos ta-
rybos nario vietos) kaltina savo ištikimąją ginkla-
nešę, pačio į vadus pastatytą Loretą Graužinienę, o
iš tiesų dėl to kaltas tikriausiai pats. Tai jis vedė par-
tiją korupcijos keliu ir pagaliau privedė liepto galą
– septinti metai vyksta teismai dėl 25 milijonų litų
nešvarių Darbo partijos pinigų. Byla užsitęsė tik dėl
to, kad šie machinatoriai moka naudotis de mokra-
tijos ir įstatymų spragomis. Šiuo metu Europos Par-
lamentas jau antrą kartą svarsto, ar nuimti nelie čia-
mybę V. Uspaskichui. Kadangi pra  ėjusią kadenciją
už tą patį dalyką neliečiamybė jam buvo nuimta, rei-
 kia tikėtis, kad taip atsitiks ir šį kar tą. Taigi – Dar-
bo partijos ideologui (tik vargu ar be praktinių su-
metimų ji turi kitą ideologiją) gresia arba be langė,
arba bėgimas paskui savo kapitalą į Rusiją.

Žlunga ir kita abejotinos reputacijos vieno va-
duko partija – „Tvarka ir teisingumas”, kurio vadas
už korupcinius ryšius su Rusijos žvalgybos atstovais
netgi pašalintas iš prezidento posto. Žlugimą pa-
greitino iš partijos laivelio iššokę tėvas ir sūnus Ma-
zuroniai. Keista, kad jie taip ilgai jame sėdėjo ir daž-
nai netgi inirtingai gynė vado neteisybę. (Toli žiū-
rintys ekspertai sako, kad bent vie nas iš Mazuronių
pasuks į Libe ralų sąjūdį.)
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Lietuvoje nyksta vieno 
asmens partijos
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

,,Jutome, kad
žmonės, tauta, ste-
bi mūsų darbą,
pritaria svarbiau-
siam tikslui. To-
dėl būsime čia ir
neišduosime. Tie-
sa, girdėdavom
reikalavimų ir
spau dimų trauk-
tis, nesiekti neį-
manomo, ir tada
viskas baigsis ge-
rai. Net šioje salė-
je išgirsdavom
siūlymų padaryti
visai paprastą
‘politinį sprendi-
mą’, bet siūlančių
tebuvo mažuma.
Ir kai griaudė ag-

resija, liejosi kraujas, o pasaulis tylėjo, buvome čia,
toliau statėm ir gynėme valstybę”, – sakė V. Lands-
bergis.

Iš Kovo 11-osios Akto salės tribūnos kalbėjęs Is-
landijos prezidentas Olafur Ragnar Grimsson pa-
stebėjo, kad paskutiniame praėjusio amžiaus de-
šimtmetyje Lietuvos ir Baltijos tautų istorija tapo de-
mokratinės revoliucijos žiburiu ir forumu, kuriame
kultūros ir prisiminimų apie ankstesnius laikus
brandinti nacionaliniai judėjimai pradėjo naują
Europos ir Vakarų pasaulio erą. ,,Ši istorinė kova,
dramatiškos dienos jūsų sostinėje, jūsų miestuose ir
regionuose visuomet gyvuos mūsų mintyse ir visų

žmonių prisiminimuose kaip įrodymas, kad jokia im-
perija nėra tokia stipri, kad palaužtų vieningų žmo-
nių valią”, – sakė svečias.

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongreso var-
du Lietuvą pasveikino Kongreso narys iš Illino-
jaus, Baltijos draugų grupės pirmininkas John
Shimkus. Skaitydamas JAV sveikinimo laišką, jis pa-
brėžė, kad blogėjanti situacija prie rytinių NATO sie-
nų kelia nemažą susirūpinimą dėl Lietuvos saugu-
mo ir reikalauja imtis reikiamų gynybos priemonių. 

,,JAV išlieka ištikimos savo įsipareigojimui už-
tikrinti Lietuvos ir kitų Rytų sąjungininkų saugumą
laikotarpiu, kai universalioms vertybėms, tarptau-
tinei teisei ir stabilumui kyla grėsmė. Laisvasis pa-
saulis privalo glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų
nuo agresoriaus apginta tarptautinė tvarka ir už-
kirstas kelias autoritarinių jėgų išsiviešpatavimui”,
– sakė jis.

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25-mečio
proga Lietuvą sveikino Europos Komisijos pirmi-
ninkas Jean-Klaude Junker, Europos Komisijos pir-
mininko pavaduotoja Federica Mogherini, Euro-
pos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk, Eu-
ropos Tarybos generalinis sekretorius Thorbjorn Jag-
land, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas
Pietro Parolini, Ukrainos Aukščiausiosios Rados pir-
mininkas Volodymyras Groismanas, Gruzijos par-
lamento pirmininkas Davidas Usupašvilis, Zalc-
burgo Landtago prezidentė Brigitta Pallauf, Balta-
rusijos Nacionalinio Susirinkimo vadovai Vladi-
miras Andreičenka ir Michailas Miasnikovičius, Mol-
dovos parlamento pirmininkas Andrian Candu,
Juodkalnijos parlamento pirmininkas Ranko Kri-
vokapičius.                                                                 ELTA 

Lietuvai linkėta vienybės Atkelta iš 1 psl.

JAV Kongreso Baltijos grupės pirmi-
ninkas J. Shimkus. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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rY t Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

RIMGAILĖ ZOTOVIENĖ

Giedant Amerikos ir Lietuvos
himnus, vasario 15 dieną Juno
Beach, Floridos valstijoje, jau

24-tąjį kartą pakilo mūsų trispalvė toli
nuo Lietu vos – kitoje Atlanto vande-
nyno pusėje. Šiemet garbė kelti vėlia-
vą teko Vla dui Barui, buvusiam Ben-
druome nės pirmininkui ir visuome-
ninių rei kalų rėmėjui, bei buvusiam
Juno Beach miesto merui James Lyons.
Vė liavos palyda buvo tautiniais rū-
 bais pasipuošusi LB Palm Beach apy-
linkės vicepirmininkė Nijolė Kups tas
ir Dovilė Petrikonytė.

Per 24-erius metus daug kas pasi-
keičia asmeniniame ir visuome ni nia-
me gyvenime, tačiau faktas, kad į
mūsų Nepriklausomybės dienos šven-
 tę suvažiuoja visų kartų atstovai iš įvai-
rių Floridos apylinkių ir kad dalyvių
skaičius nemažėja – kelia lietuvybės iš-
likimo viltis. Didelę dalį dalyvaujan-
čiųjų sudaro ameri kie čiai. Lietuviai
Juno Beach turi daug amerikiečių
draugų, kurie ir at va žiuoja į mūsų
šventę.

Programą pradėjo Povilas Mano-
 maitis. Jis perskaitė Lietuvių Ben-

 druo menės rezoliuciją, kurią da ly viai
sutiko plojimais. 

Susirinkusiuosius pasveikino ir
dabartinis Juno Beach miesto meras
Mort Levine. Jis džiaugėsi puikia die-
 na, lietuvių kultūriniu įnašu į miesto
gyvenimą  ir perskaitė Lietuvos Res-
 publikos prezidentės Dalios Gry baus-
kaitės žodžius, pasakytus 2014 m. rug-
sėjį apdovanojant Zigmą ir Anta niną
Jonynus už žmonių gyvybių gelbėjimą.
(Žūvančiųjų gelbėjimo kry žius Z. ir A.
Jonynams buvo suteiktas po jų mirties
– Red.). Meras džiau gėsi, kad šių drą-
sių žmonių palikuo nys gyvena tarp jo
vadovaujamo mies to lietuvių.

Programą vedė Nijolė Kupstas.
Vytauto Daugirdo prašomi susikau pi-
mo minute pagerbėme neseniai iške-
liavusį į amžinybę Lietuvos rezisten-
cijos prieš okupantus dalyvį Joną Mil-
dažį. Rūta Bronišas „Dainelės” choro
vardu viešai pareiškė užuojau tą Terry
Lee, jo žmonai Rimantei, aktyviai cho-
ro dainininkei ir dosniai visuomeninių
reikalų rėmėjai pasi traukus iš mūsų
tarpo. Tą dieną Terry Lee savo mylimos
žmonos at minimui lituanistinei mo-
kyklai pa remti paaukojo 10 000 dolerių.

„Dainelės” choras, vadovaujamas

Programą vedė Nijolė Kupstas (d.), o viešnia iš Lietuvos, aktorė ir dainininkė Skaidra Jan-
čaitė (k.), nustebino ir sužavėjo aukšto meninio lygio programa.   Arvydo Račiūno nuotr.

Atminimo nuotrauka su šventės dalyvėmis. Pirmoje eilėje (iš k.): Vijuna Ivoškaitė-Edwards,
Renata Armalaitė, Rūta Gustaitytė Bronišas, Maria Prunskytė Brizgienė. Antroje eilėje (iš
kairės): Aldona Norling, Bronė Ivoškienė, Indijana Pundziūtė, Regina Greičiuvienė, Dai-
va Gutaus kienė, Daiva Plioplienė. Autorės asmeninio archyvo nuotr.

Ir amerikiečiai kartu šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną

Renatos Armalaitės, padainavo kūri-
nį „Partizano mirtis” (Fausto Strolios
muz., Leonardo Žitkevičiaus ž.) ir Vy-
tauto Kernagio dainą „Mūsų die nos
kaip šventė”. Antroji daina maloniai
nuteikė dalyvius ir jie siūbuodami
įsitraukė į dainos ritmą.

Viešnia iš Lietuvos, aktorė ir dai-
 nininkė Skaidra Jančaitė nustebino ir

sužavėjo aukšto meninio lygio
programa: solo bei kartu su li-
tuanistinės mokyklos vaiku-
čiais. 

Pasibaigus vaikučių prog-
ramai, mokyklos vadovė In-
grida Bridikytė Lomberg ir
Laura Agafonovienė  už nuo pel-
nus „Auksinio kranto” mo kyk-
 lai šių eilučių autorę apjuosė
pa dėkos juosta.

Paskutinė programos dalis
buvo netikėta – dr. Andrea Zo-
tovaitė pristatė amerikiečio au-
toriaus dr. Jack Keough knygą
apie Lietuvą „The Stone Mush-
room”. Džiugu, kad Lie tuva
vis dažniau patenka į tarptau-
 tinę literatūrą. „Puikiai para-
šyta kny ga ‘The Stone Mush-
room’ pasakoja apie Lietuvos
pastangas išsivaduoti iš XX
amžiaus pradžios cari nės Ru-
sijos. Tai puikus dr. Keogh pa-

Dr. Jack Keough knyga apie Lietuvą „The
Stone Mushroom” buvo  maloni naujiena vi-
siems susirinkusiems. 

Įkvėpti Skaidros Jančaitės šventinės programos lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas” vaikai
padarė aitvarus.                                                                                                                                 A. Račiūno nuotr.

Dainos ritmas įtraukė šventės svečius. Iš k.: dr. Andrea Zotovas, Dovilė Petrikonytė, Rim-
gailė Zotovienė ir Danguolė Bielskienė. Antano Greičiaus nuotr.

siekimas praturtinant pasaulio lite-
ratūrą pasakojimu apie Lietuvą”,  –
sakė dr. A. Zotovaitė.

Po programos buvo vaišės. Iš si-
 skirstėme su viltimi, kad mums bran-
gios šventės tradiciją tęs jaunoji karta.  
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Vasario 8-osios popietė St. Pe-
ters burgo, Floridos valstijos,
Lietuvių klube buvo ypatin-

ga. St. Petersburgo lietuvių bendruo-
menė sulaukė svečio – solistės Skaid-
ros Jančaitės. Savo koncertuose Skaid-
ra nuosekliai jungia muzikos, dra-
mos, šokio, pantomimos ir meno iš-
raiškos elementus. Tačiau ši origina-
li atlikėja mus pa vergė savo nuošir-
dumu ir šiluma dar net nepradėjusi
dainuoti.

Atvykusi į repeticiją Skaidra su

JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
St. Petersburgo apylinkė, Flori-
 dos valstijoje, kartu su St. Pe-

ters bur go Lietuvių klubu vasario 15 d.
su rengė Lietuvos Nepriklausomybės
dienos minėjimą. Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis už Lietuvą Holy Name baž ny-
čioje, kurias koncelebravo Šv. Ka zi-
miero misijos vadovas kunigas Ber nar-
das Talaišis ir prelatas Algiman tas
Bartkus. Vargonavo G. Green, kong-
regacijos giesmėms vadovavo bažny-
čios giesmininkės, dalyvavo vie tos
šaulių kuopa su vėliavomis.

Po pietų Lietuvių klube pirmi-
 nin kė Vida Meiluvienė pasveikino vi-
sus šios šventės proga ir pakvietė mi-
nėjimą pradėti Amerikos ir Lie tuvos
himnais. Lituanistinės mokyklos „Sau-
lutė” vedėja Vita Blough perskaitė Ne-
priklausomybės paskelbimo aktą.   

LR garbės konsulas Algimantas
Karnavičius trumpu žodžiu pasveiki-
no dalyvius: „Sveikindamas šios bran-
gios lietuviui šventės proga noriu pa-
linkėti, kad išlaikytume tautos iden-
titetą, vieningai ir aktyviai dalyvau-
tume atviros, stiprios ir kles tinčios Lie-
tuvos kūrime. Kviečiu ir toliau, kad ir
toli nuo Lietuvos, iš laikyti ir stiprinti
savyje meilę Lietu vai, pagarbą ir to-
leranciją kitiems, perduoti jaunajai
kartai mūsų šalies istoriją, gimtąją kal-
bą, kultūrą ir tradicijas.”

A. Karnavičius perskaitė JAV vals-
tybės sekretoriaus John Kerry, Lietu-

vos ambasadoriaus JAV Žygi manto
Pavilionio ir Lietuvos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės Vasario 16-osios
sveikinimus lietuviams. 

Neseniai susikūrusi klubo daini-
 ninkių grupė „Venta” padainavo ke tu-
rias dainas: „Brangiausios spal vos”,
„Žemėj Lietuvos”, „Užaugau Lie tuvoj”
ir „Stoviu aš parimus”. Mi nėjimo prog-
ramose buvo išspausdinti dainų žo-
džiai ir minėjimo dalyviai buvo kvie-
čiami jungtis prie dainininkių. Dainų
programą paįvairino eilės, kurias skai-
tė Alvita Kerbelienė (Karolio Milko-
vaičio ei lės) ir Stasė Vaškelienė (Nijo-
lės Mas teikaitės). 

Klubo pirmininkė Vida Meilu vie-
 nė pakvietė Kultūros būrelio pirm.
Angelę Karnienę minėjimo uždary-
mo žodžiui. Trispalvėmis gėlėmis pa-
puoštos scenos ekrane suskambo Dai-
nų Šventės chorų ir tūkstantinės mi-
nios Vilniuje dainuojama „Lietuva
brangi”, prisijungė visi minėjimo da-
lyviai.

Kaip jau įprasta, Vasario 16-sios
proga buvo renkamos aukos JAV Lie-
 tuvių Bendruomenės veiklai pa remti.

Dėkojame „Bayprint” spaustuvei
už dovaną – minėjimo programų iš-
 spausdinimą ir visiems prisidėju siems
prie šios svarbios dienos paminėjimo.

Parengta pagal 
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Vasario 15-ąją Nepriklausomy bės dienos proga St. Petersburgo, Flo-
 ridos valstijos, lituanistinės mokyklos „Saulutė” vaikučai aplankė
Lie tuvos Respublikos garbės konsulą Algimantą Karnavičių. Pa-

sipuošę sa vo rankomis padarytomis trispalvė mis apyrankėmis vaikai da-
linosi ži niomis apie Nepriklausomybės dienos šventę, įgytomis tai temai
skirtoje pamokoje. Garbės konsulas vaikams parodė konsulato patalpas,
ten eks ponuojamą liaudies meną, Lietuvos žemėlapį ir vitražą „Geleži-
nio vilko” tema. Vaikučiai buvo apdovanoti lipdukais su Vyčiu bei pa-
vaišinti skanu mynais.

Parengta pagal „Lietuvių žinias”, Nr. 463 

Koncertas džiugino muzikos, dramos, šokio ir pantomimos elementais

Floridos lietuviai tradiciškai paminėjo 
Nepriklausomybės dieną

Susitikimui su garbės konsulu Algimantu Karnavičiumi (paskutinėje eilėje) lituanis-
tinės mokyklos „Saulutė” mokiniai pasipuošė tri spalvėmis apyrankėmis.        

LR garbės konsulato St. Petersburge nuotr.

„Saulutė” apsilankė garbės konsulate

malonumu aplankė lituanistinės mo-
 kyklos „Saulutė” mokinukus. Atėjusi
į klubo mažąją salę ji paliko visus vai-
kus, susirinkusius pamokoms, atver-
tomis iš nuostabos burnytėmis. Jai
uždainavus pirmają ariją vaikai ne-
galėjo patikėti, kad iš tokios grakš čios
ir lieknos moters gali sklisti toks ga-
lingas balsas. Skaidra padainavo iš-
traukas iš trijų operų ir paaiškino jos
atliekamų herojų likimus – vai kučiai
puikiai suprato, kuri liūdna, kuri links-
ma ir kuri – šelmiška, be si ruošianti iš-
krėsti išdaigų. O didžiau sią įspūdį vai-
kams paliko Skaidros dainelė su įterp-
ta mažąja arfa. Jie niekaip negalėjo su-
prasti, iš kur tas keistas garsas sklin-
da. Tikime, kad tos 20 minučių, pra-
leistų su Skaidra, įstrigo vaikučiams gi-
liai į atmintį ir jie dar ilgai visiems pa-
sakos apie tą aukštą ir grakščią daini-
ninkę su labai, labai garsiu balsu. 

Koncertas „Rodos, širdžiai pa skir-
 ta mylėti” prasidėjo Skaidros drama-
tišku įėjimu į salę. Pasidabi nu si kaip
vaidilutė, Skaidra įžengė į salę ir, dai-
nuodama a cappella lietuvių liaudies
dainą „Leliumai, anta dvaro leliumai”,
apėjo visus sėdin čius salėje prie stalų.
Viena po kitos skambėjo lietuvių kom-
pozitorių dai nos, atliekamos jausmin-
gai, galingu, malonaus tembro balsu.
Atlikėja ža vėjo visus ne tik savo nuo-
stabiu bal su, bet ir kūrybišku dainų at-
likimu – kiekviena daina pasižymėjo
savitu stiliumi. Visos  choreografijos ir
rū bų detalės buvo reikšmingos atlie-
kamai dainai. 

Ypatingai Skaidros talentas suži bė-
jo jai atliekant monodramą, skirta poe-
tui Maironiui. Kiekviena karta trak-
tuoja ir interpretuoja Maironį savaip.
Ir Skaidra mums parodė labai origi-
nalią Maironio eilių ir jo biogra fijos

improvizaciją. Skaidra pasitelkė mo-
dernius Lietuvos muzikos atlikė jus ir
sukūrė teatrinį pasirodymą, kuriame
kiekvienas žodis, kiekvienas garsas ir
kiekvienas judesys turėjo prasmę ir
simbolinę reikšmę. O Skai dros pa-
rinktos ištraukos – eilėraščiai ir biog-
rafijos detalės – buvo nepaprastai reikš-
mingi ir artimi širdžiai. 

Koncerto pabaigai Skaidra atliko
pora linksmų dainų ir jos dėka „suži-
nojome”, kad Lotynų Amerikos šokio
ča ča ča atlikėjai idėją šokiui gavo iš lie-
tuviško klumpakojo – ir Skaidra turė-
jo nenuginčijamų įrodymų, ku riuos
mielai mums pademonstravo. 

Garsių plojimų dėka dar išgirdo me
kompozitoriaus Algimanto Rau donikio
dainą „Kur balti keliai”. Dvi A. Rau-
donikio dainas akompanavo Nijolė
Kupstas.

Ant stalų išdėstytos gražiai pa-
 ruoštos koncerto programos leido vi-
siemsi artimai sekti koncerto eigą.
Esame dėkingi Ramutei ir Algiui
Krikš čikams, globoju siems solistę S.
Jančaitę ir N. Kupstą  bei Aurelijui Kil-
bauskui už techninę pagalbą koncerto
metu.

Pietų ir koncerto dalyvius naujo-
ve nustebino ir baro talkininkės, pa-
siūliusios specialiai šiam rengi niui
paruoštą Scarlett O’Hara kokteilį. 

Solistė Skaidra Jančaitė mus pra-
 džiugino originaliu ir įsimenan čiu
koncertu. Nuostabi ir talentinga artistė
maloniai nuteikė visas kartas, nuo
mažiausių iki pačių vyriausių, ir pra-
skaidrino mūsų kasdienybę. 

Parengta pagal 
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Skaidros Jančaitės koncerte visos cho-
reografijos ir rūbų detalės buvo reikšmin-
gos.

Susitikimas su dainininke Skaidra Jančaite lituanistinės mokyklos „Saulutė” mokinukams
paliko neužmirštamą įspūdį.   Vitos Blought nuotraukos



tojai. Mu gė buvo labai turtinga prekių, rank darbių,
maisto produktų, tarp jų – ir kepinių, visokiausių
grožybių, rimtų knygų ir t. t. Kiekvienas skautų tun-
tas stalus nukrovė iš širdies pa ga mintais dailiais, me-
niškais dir bi niais, praktiškais virtuvės rakandais ir
dovanėlėmis draugams ar arti miesiems. 

Tradicinis mugės pirkinys – „barankų” (trapu-
čių) karoliai. Ne valia buvo nė vienam lankytojui išei-
 ti iš mugės be jų! Kitas tradicinis mu gės pirkinys –
širdelės formos ar ap skriti sausainiai, puošti pieši-
niais, var dais ar specialiais ženklais. Tokių pirkinių
galėjai įsigyti Kazytės kampelyje – „Aušros vartų /
Kernavės” vy  riausiosios skautininkės buvo pri si ke-
pusios gardumynų, savos gamybos sūrių, pasiga-
minusios ašaroti ver čiančių krienų. 

Įvairiausiomis grožybėmis – ir praktiškomis, ir
meniškomis prekiavo Nerijos vyr. skautininkės,
skautės akademikės, Lituanicos tunto skautai. Iš vis-
ko buvo matyti, kaip jie rimtai ruošėsi mugei. 

Apeiti visą mugę, apžiūrėti gro žybes – tai rim-
tas ir varginantis, bet kartu dvasiškai praturtinan-
tis darbas. Imi vertinti žmones, kurie sugeba kurti.
Tai mūsų nuolatiniai meno meistrai: Raminta ir Rai-
mondas Lap šiai, Otilija Kasparaitienė, Amber land
Artisans, darbščiosios bitelės mezgėjos Aldona Pet-
ruškevičienė, Nijolė Liepienė, išdėliojusios aibę
gražiausiai išmegztų kepuryčių, kū di kių „batelių”,
pirštinyčių ir kitokių megztų grožybių. Dailus mez-
gimas, gražūs spalvų deriniai, papuošimai rodė
meninius sugebėjimus. 

Pavargusiems bevaikščiojant ir išalkusiems
Fondo salėje veikė skau tų paruošta ir aptarnaujama
valgykla. Čia galėjai suvalgyti tikrų lietuviškų, pa-
čių skautų pagamintų pa tiekalų: cepelinų, kugelio,
kopūstų su dešrelėmis ir koldūnų. O tų, kuriuos trau-
kė saldumynai, laukė ant scenos įrengta skautų ka-
vinė. Joje buvo vi so kiausių tortų, pyragaičių ir
visko, ko tik širdis geidžia. 

Dėkojame skautams, dėkojame PLC vadovybei
už gražią mugę. Gero vėjo visiems!
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skaut YBės keLias

Kaziuko mugė Lemonte

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Kovo 1-ąją, sekmadienį, visi sku bėjo į Lemontą, PLC,
kur  R. Riškus salėje Čikagos skautai atidarė kasme-
tinę skautišką Kaziuko mugę. Džiu gu, kad ir būdami
toli nuo tė vy nės Amerikoje gyvenantys lie tu viai
skautai nepamiršta savo tradicijų. Juk šv. Kazimieras
yra ne tik Lie tu vos, bet ir
skautų globėjas. Skau tams
švęsti mūsų globėjo šv. Ka-
zimie ro šventę įprasta, nes
jis myli Dievą, Tė vynę ir Ar-
timą, – tai pagrindinis skau-
tų šūkis. 

Kiekvienais metais
kovo pirmosiomis
dienomis PLC už-

lieja šurmuliuojantis Ka-
ziuko savaitgalis. Tai pats
gausiausias tautodailinin-
kų ir liau dies meistrų sam-
būris. Į Kaziuko mu gę su-
guža ne tik Lemonto apylinkių lietuviai bei kita-
taučiai, bet ir atokiausių Čikagos apylinkių pre-
kiautojai ir pirkėjai.

Šiemetinę Kaziuko mugę atidarė skautas Julius
Lietuvininkas, mugės atidarymo juostą perkirpo LF

tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas ir PLC val-
dybos pirmininkas Linas Gylys. Skautų draugovės
vadovas Ri čardas Chiapetta pagerbė aktyvų skau-
tininką adv. Vytenį Lietuvininką ir ta proga padova -
nojo jam skirtus marš kinėlius. 

Šalia scenos išsirikiavo skautų draugovių
skautai ir jų vadovai. Draugovės savo šūkiais
paskelbė Ka ziuko mugės atidarymą. 

Dar iki skau-
tų mugės oficia-
laus atidarymo sa-
lėje knibždėjo pir-
kėjų ir vyko pre-
kyba. Stebėtina,
kad taip anksti jau
buvo viskam pasi-
ruošta.  Smagi toji
skautų mugė – vos
tik įžengi į vesti-
biulį, tuoj tave pa-
gauna skautiškas
triukšmas, jau-
natviška skautiš-
ka dvasia. Visus
apsilankiusius pa-

sitinka spindinčios skautų akys ir nuoširdžios
šypsenos. 

Jeigu anksčiau Kaziuko mugėje prekiau -
davo vien tik skautai, – jie davė mugei pradžią,
– tai dabar į ją buvo priimti ir kiti prekiau-

Lietuvių skautų sąjunga (LSS) praneša 
naują 2015 m. LSS vykdomųjų  organų sudėtį: 

LSS Tarybos pirmija – 
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon (pirmininkė)

Bendrijos šaka:

Garbės teismas – j. v.s. fil. Virga Rimeikienė (pirmininkė),
ps. Robertas Blinstrubas, ps. Asta Kederytė

Kontorlės komisija – v.s.fil. Irena Markevičienė (pirmi-
ninkė), s.v.v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis, v.s. Audra Reivydienė

Rajonų vadai – ps. Saulius Sambauskas (Atlanto raj.), v.s.
Henrikas Antanaitis  (Australijos raj.), vyr. sk. ps. Laima
O’Brien (Europos raj.), s.v. ps. fil. Auris Jarašiūnas (Ramiojo
Vandenyno raj.), s.v.ps. Andrius Anužis (Vidurio raj.)

Akademikų šaka:

Vadijos pirmininkas – v.s.fil. Ričardas Chiapetta

Vadijos pirmininko pavaduotojas – s.fil. Jonas Variako-
jis

Taryba: j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta, s.fil. Audrius Kirvelaitis,
v.s.fil. Zita Rahbar, j.v.s.fil Dalia Maciukevičiūtė Žygienė

Brolijos ir Seserijos šakos:

Vyriausias skautininkas – s.fil. Albertas Kerelis

Vyriausio skautininko pavaduotoja – s.fil. Onutė Gece-
vičienė

Brolijos šaka: 

Taryba – s.v.ps. Augis Gedgaudas, s.v.v.s.fil. Edis Leipus,
v.s.fil. Marius Rusinas, ps. Mykolas Šlapšys

Seserijos šaka:

Taryba – ps.fil. Lilija Gelažytė-Kerelienė, v.s.fil. Rūta Bal-
taduonytė-Lemon, s.fil. Indrė Paškauskienė, v.s. fil. Auš-
ra Jasaitytė-Petry

Sveikiname visus naujai išrinktus Lietuvių skautų
sąjungos Pirmijos ir Tarybos narius! 

Nuostabu, kad  Kaziuko mugės tradicijos skiepijamos ir jaunajai kartai Dainos Čyvienės nuotraukos

Kaziuko mugėje buvo galima ne tik paskanauti pačių skautų pagamintų patiekalų: koldūnų, kopūstų ir kitų gar-
dumynų, bet ir įsigyti  įvairių rankdarbių, juvelyrinių, medžio dirbinių.
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1009 m. Kvedlinburgo žinutė žurnalistiniu požiūriu
VYTAUTAS NAVAITIS

(specialiai „Draugui” iš Vilniaus)

Lietuvos Respublikos Seimas 2009
metus paskelbė Lietuvos vardo
tūkstantmečio metais1. To prie-

žas tis yra 1009 m. rašytinis šaltinis su
žo džiu „Lietuva (Lituae)”. Kvedlin-
 bur go metraštis mini, kad „šventasis
Brunonas, dar vadinamas Bonifaciju-
 mi, arkivyskupas ir vienuolis, vienuo -
liktaisiais savo atsivertimo metais Ru-
sios (Ruscia) ir Lietuvos (Lituae) pa-
sienyje pagonių trenktas į galvą 1009 m.
kovo 9 d. su aštuoniolika saviškių iš-
keliavo į dangų”.

Žinome, kad valstybės ribojasi su
kita valstybe arba su jūra. Lietuvos Res-
publikos Seimo nutarimu valstybės
dabar dar ribojasi ir su vardu, todėl
metraščio tekstas šio nutarimo šviesoje
skaitomas taip – „Brunonas Rusios, be-
siribojančios su vardu, pasienyje buvo
trenktas į galvą ir su 18 saviškių iške-
liavo į dangų”. Pana grinėkime šią ži-
nutę ne kaip seimūnai, kaip žurnalis-
tai.

Per daugelį metų žurnalistikos
teorijoje ir praktikoje yra nusistovėję
pagrindiniai reikalavimai, kurie yra la-
bai svarbūs, įvardinant naujieną. Tai:

poveikis, artumas, laikas, įžymumas,
naujumas, konfliktas, konkretumas,
pasikeitimas, personalijos, veiks  mas2.
Naujiena pasižymi vie nu ar keliais iš
šių kriterijų. Pagal juos panagrinėki-
me Kvedlinburgo met raš čio žinutę.

Žinutės „šventasis Brunonas, dar
vadinamas Bonifacijumi, arkivysku-
pas ir vienuolis, XI [vienuoliktaisiais]
savo atsivertimo metais Rusios (Ruscia)
ir Lietuvos (Lituae) pasienyje pagonių
trenktas į galvą 7 dienos iki kovo idų [pa-
gal ikigrigališkąjį romė nų kalendo-
rių, t. y. 1009 m. kovo 9 d. Istoriografi-
joje vartojama dar ir va sario 14 d. bei
vasario 23 d. data], su XVIII [aštuonio-
lika] saviškių iškeliavo į dangų”. Po-
veikis, žinoma, buvo didelis. Iš gausios
grupės gan gerai organizuotų žmonių
grįžo tik keli (18 saviškių negrįžo). Jie
patys ir jų klausytojai sukrėsti dėl tra-
giškos baigties (trenktas į galvą). Žinutė
su sijusi ne tik su vietine, bet žymiai
platesne katalikiška visuomene, pa  -
sie kusią net popiežių. Ją tuomet bu vo
galima įvardinti kaip „karščiausia”
visiems visuomenės sluoks niams įdo-
mia naujiena. Įžymūs vardai, titulai, žy-
mesnis žmogus (arki vyskupas ir vie-
nuolis ir dar pridėta šventasis) padarė
naujieną dar dides ne. Ji netgi prade-
dama kaip pridera sensacijai, nors ir be
pagrįstumo, žo de liu „šventasis”. Tai
dvigubas naujie nos garantas – atitinkąs
to meto baž nytinio rašymo stilių, kaip
dabar sakytumėme atitinka leidėjo
reikala vi mus pridedant titulus. Visa,
kas ne įprasta (iškeliavo į dangų), yra
įdo mu. Nusikaltimai, politika – di-
džiausios naujienos, o čia ir tas ir tas

kartu konkrečiai, be tuščiažodžiavi-
mo, įvar  dijant personalijas (Bruno-
nas, vadinamas Bonifacijumi), nuro-
dant veiksmo vietą (Rusios ir Lietuvos
pasienyje). Gintautas Velykis čia įžvel-
gia judėjimo kryptį: iš Rusios į Lietu-
vą, bet ne priešingai3, nors ma nyčiau,
kad tai tik atsitiktinis sutapimas. Lai-
kas nurodytas net dviem būdais (vie-
nuoliktaisiais savo atsiver timo metais
bei data – kovo 9 d.). Ši kon centruota,
atitinkanti naujienos požymius, žinu-
tė, kaip spėjama, buvo parašyta Kved-
linburgo im peratoriš kajame moterų
vienuo lyne. Šio met raščio tekste atsi-
spindi pui kus analisto informuotu-
mas apie Vo kietijos ir gretimų kraštų
X–XI a. politinės is torijos įvykius be
perdėto jausmingumo. Jo ar jos po-
žiūris į tuos įvykius lei džia gana tvir-
tai teigti, kad Kved linburgo analai yra
surašyti ar padiktuoti asmens, itin ar-
timo X–XI a. valdžiusiems Saksų di-
nastijos imperatoriams (galbūt minė-
to vienuolyno abatės (999–1040/1044
m.) Adelheidės I, kuri buvo Vokietijos
imperatoriaus Otono II duktė ir Vo-
kietijos imperatoriaus Otono III se-
suo)4. Manoma, kad penkios aba tės
buvo susijusios su imperatoriaus gi-
mine. Dalis informacijos eina iš pačio

imperatoriaus dva ro5. Žinu tėje vie-
nintelis neįvardintas liko in formacijos
šaltinis. Juo galėjo būti tik pa leistieji
to įvykio liudininkai.

1009 m. žinutėje naujienos pa grin-
 das yra Brunono žūtis. Joje glaustai pa-
minimos jo žūties aplinkybės – laikas,
kaltininkas, kiek žmonių žuvo kartu
bei įvykio vieta. Autoriui ar autorei pa-
vadinimas Lietuva ne sukelia jokių
naujienos–sensacijos įspūdžio požy-
mių. Baltams priklausė daug Baltijos
jūros įlankų, tarp jų ir Rygos įlanka. Jie
valdė svarbiausių Rytų Europos upių
tėkmes, ypač svar bų Dniepro baseiną
ir net dalį Dono. Rytinių baltų geogra-
finė ap rėptis jau buvo didelė jų etninėse
žemėse [...]. Visi tie duomenys buvo ži-
nomi Ispanijoje6 dar V a. Supran ta ma,
kad turėjo būti žinoma Euro poje pa-
keliui iki Ispanijos. Retos [rašyti nės] ži-
nios [...] rodo, kad anti kos pa saulis ir vi-
duramžių Vakarų Euro pa žinojo, kas
gyvena į rytus nuo piet rytinių Baltijos
jūros krantų, ji Va karų Europai buvo
žinoma ir ne rei kėjo jokių papildomų
aiškinimų kas yra Lietuva. Jiems buvo
suprantama taip, kaip mums dabar
kalbant apie Lenkiją, Vokietiją, Di-
džiąją Bri tani ją. Nebent norint pa-
brėžti tų šalių politinę santvarką pri-
dedame patikslinimus – Lenkijos Res-
publika, Vo kietijos Federacinė Res-
publika ar Jungtinė Didžiosios Brita-
nijos ir Šiaurės Airijos Karalystė. Be to,
dar IX amžiaus pradžioje, kai Karolis
Didysis [frankų ir langobardų karalius,
Bavarijos hercogas, o nuo 800 m. ir Ro-
mos imperatorius] pasiekė sla vus, jis
pasiuntė savo žvalgus išsiaiš kinti, kas

gyvena už slavų, ir jie sužinojo, kad už
slavų [lenkų] gyvena lie tuviai. Tas
pranešimas yra išlikęs iki mūsų laikų7.
Kvedlinburgo žinutėje Lietuva pami-
nėta tik kaip vietos ap linkybė, ji rašo-
ma šalia kitos ly gia vertės valstybės pa-
vadinimo ži nant adresatą. Tekstas be
papildomų pa aiškinimų buvo gerai
suprantamas to metraščio ir to meto
skaitovams – iš silavinusiai (mokančiai
skaityti) Va ka rų Europos visuomenei.

A. Kuz mi co sukurtame filme8 teiginys,
kad „Vakarų civilizacijai tai nežinomas
ir neatrastas kraštas” yra klaidingas.
Galime daryti prielaidą, kad Lietuva,
kaip valstybė, rašytiniuose šalti niuo-
 se turėjo būti paminėta anksčiau ko kia-
me nors kitame neišlikusiame ar dar
neatrastame dokumente. Taip pat pa-
mąstykime apie žinutės tikslą. Ji buvo
skirta ne mums Lietuvoje, o vakarie-
čiams, gal labiau vokiečiams, siekiant
priminti, kad jiems žinoma valstybė
saugo savo papročius, savo teritorijų
vientisumą. Todėl galima daryti dar
vieną išvadą, kad Lietuva buvo su sifor-

mavusi kaip lygiavertė valstybė šalia
kitų vakaruose žinomų valstybių anks-
čiau nei 1009 m.

--------
1. Valstybės žinios, 2008-12-30, Nr.

149-6048 2
2. Nugaraitė Audronė. Naujiena – tai

greitai gendantis produktas. // Žurnalistų ži-
nios. 1998-09-30. – Nr. 9 (67). P. 6.
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4.http://lt.wikipedia.org/wiki/Kvedlin-
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5. Kuzmickas Algis. Paskutinė Bruno-
no misija. / Dokumentinės publicistikos fil-
mas http://www.bernardinai.lt/straips-
nis/2010-02-25-dokumentinis-filmas-pa-
skutine-brunono-misija/40908.

6. Statkutė de Rosales, Jūratė. Europos
šaknys ir mes, lietuviai. – Vilnius : Knygų ke-
lias, 2011. P. 92.

7. Vitkevičius, Pranciškus. Kodėl sie-
kiama sunaikinti Lietuvą, lietuvių kalbą, lie-
tuvybę...? // Karštas komentaras. 2009-06-
26-07-10. – Nr. 13 (101). P. 18.

8. Kuzmickas Algis. Paskutinė Bruno-
no misija. /Dokumentinės publicistikos fil-
mas http//www.bernardinai.lt/straips-
nis/2010-02-25-dokumentinis-filmas-pa-
skutinė-brunono-misija/40908

Vytautas Navaitis – agentūros
,,Factum” vadovas. Konkretus, lako-
 niš kas, nelinkęs daugžodžiauti Lietu vos
faktų registruotojas yra baigęs Vil-
niaus politechnikumą, o po to dar tris
aukštąsias mokyklas, ir visas – techni-
nės pakraipos. Naujausias  projektas –
ką tik pasirodžiusi Lietuvos vaikų re-
kordų knyga.

Balzeko muziejuje
,,Lietuvių Charta”

Kovo 13 d., penktadienį,  7 val. v. Balzeko muziejuje (6500 S. Pulaski Road,
Chicago, IL, 60629) atnaujintame Audiovisual kambaryje bus rodomas lie-
tuvių kalba sukurtas filmas ,,Lietuvių Charta”. 

Filme panaudota dokumentinė medžiaga nuo 1944 metų, kai lietuviai trau-
kėsi iš Lietuvos, apie jų gyvenimą DP stovyklose 1945–1952 m. Politiniai emig-
rantai iš Lietuvos sukūrė 13-kos punktų ,,Lietuvių  Chartą”, davusią pradžią Lie-
tuvių Bendruomenei. Išsisklaidę po kitas pasaulio šalis, lietuvybę išsaugodami
lietuviai organizavo šeštadienines mokyklas, Ateitininkų, skautų ir kitas Lietu-
voje veikusias kultūros veiklos tradicijas. Lietuvybės puoselėjimo darbas te-
betęsiamas iki mūsų dienų. 

Į klausimus lietuvių ir anglų kalba atsakys prof. Antanas Adomėnas. 
Renginį organizuoja

Department of Film And Audio Archives vedėja Audra Adomėnas. 
Bus vaišės.

Vytautas Navaitis   Asmeninio archyvo nuotr.



8 2015 KOVO 12, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

Politologai paskelbė metų valstybės kūrėją

Paminėtos Tibeto sukilimo metinės 

Pristatyti Seimo pavasario sesijos darbai

Vilnius (Bernardinai.lt) –Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto (VU TSPMI)
dėstytojai ir studentai Kovo 11-osios pro-
ga paskelbė labiausiai praėjusiais me-
tais valstybės kūrimui nusipelniusį
asmenį. Juo tapo Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis.

Ambasadorius savo aktyvia veikla
ir viešais pasisakymais buvo viena
ryškiausių 2014 m. Lietuvos diploma-
tijos asmenybių, tapo matomas ir gir-
dimas globaliu mastu.

„Visos Lietuvos diplomatijos ir as-
meniškai Ž. Pavilionio pastangomis
Lietuva 2014 m. reikšmingai sustiprino
saugumo, politinius ir energetinius ry-
šius su JAV ir prisidėjo prie saugesnės
ir stipresnės Lietuvos kūrimo”, – teigė

T. Janeliūnas.
Ambasadoriui bus įteikta simbo-

linė „Metų valstybės kūrėjo plyta”.
Be apdovanoto diplomato, VU

TSPMI bendruomenė šiais metais taip
pat nominavo užsienio reikalų minist-
rą Liną Linkevičių, sportininkę Rūtą
Meilutytę, filosofus Leonidą Donskį ir
Vytautą Radžvilą, energetikos minist-
rą Roką Masiulį, psichiatrą Dainių
Pūrą bei visuomenės veikėją Romual-
dą Ozolą.

Šis apdovanojimas  skiriamas pir-
mą kartą, siekiant pagerbti Lietuvos
valstybei ir visuomenei nusipelniu-
sius asmenis, stiprinti pasitikėjimą
valstybe ir paskatinti visuomenę do-
mėtis politika, valstybės ir viešaisiais
reikalais. 

Didžioji Britanija bus atsargesnė

Vilnius (alkas.lt) – Kovo 10 d. Vil-
niaus Rotušės aikštėje vyko „Tibeto rė-
mimo grupės” rengiama akcija „136
žmonės”: 136 akcijos dalyviai laikys 136
tibetiečių, kurie per pastaruosius ke-
letą metų susidegino, protestuodami
prieš Kinijos represijas Tibete, port-
retus.

Akcijoje Rotušės aikštėje taip pat
dalyvavo Seimo Tarparlamentinių ry-
šių su Tibetu grupės vadovė Dalia
Kuodytė, orientalistas, „Tibeto namai”
vadovas Vytis Vidūnas, muzikantas
Domantas Razauskas, aktorė Birutė
Mar.

Akcija Lietuvos Nepriklausomy-
bės dienos išvakarėse surengta neat-
sitiktinai: kovo 10 d. dieną pasaulis pri-

simena 1959 metais įvykusį tibetiečių
nacionalinį sukilimą prieš Kinijos ag-
resiją, kai tūkstančiai taikių žmonių
Tibete reikalavo, kad kinų ginkluoto-
sios pajėgos pasitrauktų iš Tibeto re-
giono. Šis sukilimas buvo numalšintas
jėga, žuvo apie 80 tūkst. tibetiečių. Ti-
beto dvasinis vadovas Dalai Lama bei
tūkstančiai  tibetiečių buvo priversti
bėg ti iš savo šalies. Nuo to laiko skai-
čiuojama daugiau nei vienas milijonas
tibetiečių aukų.

Nors pasaulio bendruomenė ne
kartą yra išreiškusi susirūpinimą dėl
žmogaus teisių pažeidimų Tibete, Ki-
nijos valdžia tai traktuoja kaip kiši-
mąsi į jos vidaus politiką ir nieko ne-
daro, kad keistų esamą situaciją. 

Kijevas (BNS) – Rusija labai su-
stiprino savo karinius pajėgumus
aneksuotame Krymo pusiasalyje, pa-
versdama jį „jėgos projektavimo plat-
forma”, pareiškė NATO generolas Phi-
lip Breedlove.

„Mes matome labai pajėgias gy-
nybos sistemas ‘žemė-oras’, kurių to-
lišau da dengia 40 procentų Juodosios
jūros, ir mes matome labai moder-
nias priešraketinės gynybos sistemas,
kurios apima beveik visą Juodąją
jūrą”, – kalbėjo jis.

2014 m. vasarį Rusija dislokavo

Kryme savo kariuomenę ir aneksavo šį
pusiasalį. Kariai perėmė teritorijos
kontrolę, užėmė Ukrainos laivus, ka-
rines bazes, o valdžia organizavo re-
ferendumą, kurio rezultatai parodė,
jog didžioji pusiasalio gyventojų dalis
esą palaiko pusiasalio prisijungimą
prie Rusijos.

Valstybinis televizijos kanalas
„Rossiya 1” parodė dokumentinį filmą
apie Krymą, kuriame V. Putinas pri-
sipažino vasario 23 d. nurodęs savo
saugumo vadams sugrąžinti pusiasa-
lį Rusijai.

Rusija ginkluoja Krymą

Ryga (BNS) – Rygos uostą pasiekė
didžiausia iki šiol Baltijos šalims pagal
operaciją „Atlantic Resolve” (Atlanti-
nis ryžtas) skirta karinės technikos
siunta iš Jungtinių Valstijų. 

Kovo 9 d. Rygos oro uoste iškrau-
ti tankai „M1A2 Abrams”, pėstininkų
kovos mašinos „M2A3 Bradley”, taip
pat karinė ir logistinė įranga.

„Tai dar vienas NATO solidarumo
patvirtinimas. Mes esame NATO narė,
kartu esame pasiruošę bet kokiems
naujiems iššūkiams, kylantiems šiame
regione. Latvijoje dislokuoti JAV ka-
riai, kurie čia bus tiek, kiek reikės. Į
Rygą atplukdyta karinė technika bus

paskirstyta Baltijos šalims ir Lenkijai.
Latvijoje bus dislokuoti šeši tankai
‘Abrams’, šešios pėstininkų kovos ma-
šinos ‘Bradley’ ir maždaug 180 karių”,
– pranešė Latvijos gynybos ministras
Raimonds Vejuonis.

R. Vejuonis taip pat sakė, kad į Lat-
viją atvykę JAV kariai dalyvaus virti-
nėje karinių pratybų Latvijoje. Jau
kovą naujasis JAV dalinys dalyvaus
pratybose „Summer Shield 2015”. Jis
taip pat pažymėjo, kad tai kol kas di-
džiausia karinės technikos siunta, pa-
siekusi Baltijos šalis pagal operaciją
„Atlantic Resolve”. 

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos užsienio reikalų sekreto-
rius Philip Hammond nurodė, kad Ru-
sija kelia potencialią grėsmę Didžiajai
Britanijai, todėl britų žvalgybos tar-
nybos stiprins agentūrų darbą, ren-
kant informaciją apie Rusiją.

Sekretorius pažymėjo, kad 1991
m. žlugus Sovietų Sąjungai, Didžioji
Britanija ir jos Vakarų sąjungininkės
siekė dirbti su Kremliumi ir įtraukė jį
į taisyklėmis grįstą tarptautinę siste-
mą. Anot jo, šias pastangas pakirto V.
Putinas, pradėjęs savo valdymą Rusi-
joje 1999 m.

„Šiuo  metu   susiduriame su Ru-
sijos  vadovu,  linkusiu  ne prisijung-

ti  prie tarptautinėmis taisyklėmis
grįstos  sistemos,  siekiančios   išlaiky -
ti tai ką pasaulyje, o jai kenkti”, – savo
kalboje Londone pažymėjo P. Ham-
mond.

Žvalgybos duomenų rinkimas apie
Rusijos pajėgumus ir intencijas išliks
esmine Didžiosios Britanijos užduo-
timi artimoje ateityje, pažymėjo sek-
retorius. Pasak jo, Rusijos sprendi-
mas modernizuoti savo kariuomenės
pajėgas ir ginkluotę, jos vis labiau ag-
resyvesnis požiūris, kuris pernai pa-
sireiškė erdvėje, kai NATO kariai pri-
valėjo daugiau nei 100 kartų perimti
Rusijos orlaivius, kelia didelį susirū-
pinimą. 

Kam pažeidėjai, kam – didvyriai

Karakasas (BNS) – Venesuelos
prezidentas Nicolas Maduro žarstė pa-
gyrimus pareigūnams, kurių atžvilgiu
sankcijų ėmėsi JAV vyriausybė.

Valstybės vadovas vadino juos „di-
dvyriais” ir sakė, kad ,,yra garbė” bū -
ti asmenų, kuriems JAV taiko sankci-
jas, sąraše.

Prezidentas paskyrė nacionalinės
žvalgybos vadovą Gustavo Gonzalez,

kurį Washingtonas kaltina bendri-
ninkavimu smurtaujant prieš antivy-
riausybinių protestų dalyvius, vidaus
reikalų ministru. 

JAV prezidentas Barack Obama
paskelbė sankcijas septyniems Vene-
suelos pareigūnams, kuriuos kaltina
žmogaus teisių pažeidimais ir korup-
cija.

Vilnius (ELTA) – Kovo 10 d. pra-
sidėjusioje Seimo pavasario sesijos
darbų programos projekte – apie 700
teisės aktų projektų. Be to, sesijoje
bus išklausytas šalies vadovės D. Gry-
bauskaitės metinis pranešimas, Vy-
riausybės metinė veiklos ataskaita.

Pavasario sesijoje ypač didelį dė-
mesį ketinama skirti nacionalinio sau-
gumo, krašto apsaugos stiprinimo, so-
cialiniams ir darbo santykių klausi-
mams, viešųjų finansų drausmės už-
tikrinimui, kovai su šešėline ekono-
mika, korupcijos užkirtimui, teismo
procesui pagerinti  ir kitiems visuome -
nei svarbiems klausimams.

Pagal darbų programą, numatoma
svarstyti teisės aktų projektus, kurie
yra parengti siekiant apibrėžti  Seimo
veiklą ir patikslinti leidybos proceso

procedūras paskelbus mobilizaciją,
įvedus nepaprastąją arba karo padėtį.
Tarp prioritetinių klausimų yra siū-
lymas patvirtinti  Vyriausybės priim-
tą sprendimą steigti bendrą Lenkijos ir
Ukrainos karinių vienetų brigadą. 

Seimui teikiamas didelis paketas
įstatymų, kurie sudarys palankesnes
sąlygas investicijoms, verslo aplinkai,
skatins žmones rinktis darbą ir trauk-
tis  iš  socialinių  pašalpų   prieglobs-
čio. 

Vienas didžiausių šios sesijos dar-
bų – naujos redakcijos Darbo kodekso
priėmimas. Sustabarėję, nuo šiuolai-
kinės rinkos poreikio atitrūkę darbo
santykiai Lietuvai tampa rimta kliū-
timi, kai reikia varžytis dėl investici-
jų su kitomis Europos Sąjungos šali-
mis.

Putinas parodė, ką jis vertina

Maskva (BNS) – Kremliaus in-
terneto svetainė paskelbė dokumentus,
kad Kremliaus remiamas Šiaurės Kau-
kazo vadovas Ramzanas Kadyrovas
apdovanotas „Garbės ordinu”, pa-
prastai skiriamu už aukštus pasieki-
mus valstybės valdymo, mokslinių ty-
rimų, socialinėje ir kultūrinėje, vi-
suomeninės veiklos ir labdaros srity-
se.

R. Kadyrovas sulaukė opozicijos
kritikos po to, kai Kremliaus kritiko
Boriso Nemcovo įtariamą žudiką pa-
vadino „giliai tikinčiu žmogumi”, at-

sidavusiu Rusijai. R. Kadyrovas sakė,
kad įtariamąjį galėjo įžeisti B. Ne-
mcovo pareiškimai po islamistų iš-
puolio prancūzų satyrinio laikraščio
„Charlie Hebdo” redakcijoje Paryžiu-
je.

B. Nemcovas yra teisinęs pranašo
Muhammado karikatūras, paskelbtas
žurnale „Charlie Hebdo”.

V. Putinas taip pat įteikė medalį už
„tarnybą tėvynei” A. Lugavojui, kurį
britų policija įvardija, nunuodijusį
buvusį slaptosios tarnybos agentą
Aleksandrą Litvinenką.

Rygos uostą pasiekė JAV karinė technika

Vilniuje – solidarumo su Tibetu akcija. Evgenios Levin nuotr.
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Trumpai ir aiškiai: kas vyksta Graikijoje

Po ilgų derybų Graikijai pavyko susitarti su euro zonos finansų ministrais
dėl skolinimo plano („bailout”) pratęsimo ir jo sąlygų. Taip vadinamo „tre-
jeto” – Europos Komisijos, Tarptautinio valiutos fondo ir Europos Cent-

rinio Banko – finansinės pagalbos planas Graikijai bus pratęstas. Tačiau tai tėra
laikinas problemos atidėjimas užkišant ją pinigais. 

Naujosios populistų kairiųjų Graikijos valdžios konfrontacija su ES ins-
titucijomis primena įnoringo ir prastai besimokančio vaiko ginčą su gerokai
susierzinusiu tėvu. Dvejetukininkas skundžiasi savo tėvui, kad jis verčia da-
ryti namų darbus ir neleidžia eiti žaisti į lauką su draugais. Be to, moksleivis
nori ne tik į lauką, bet dar ir kišenpinigių, nes ryte duotų jau nebeliko.

Ekonominė padėtis Graikijoje išties prasta, tačiau to priežastis nėra tau-
pymas ar su „trejetu” dar 2012 m. sulygtos reformos, kaip teigia naujoji grai-
kų valdžia. Jei Graikijai ir minėtoms institucijoms nebūtų pavykę susiderėti,
planas būtų pasibaigęs šį mėnesį, o Graikijai ir jos finansų sektoriui būtų grė-
sęs bankrotas. Problemų šaknys slypi nereformuotoje ir nekonkurencingoje eko-
nomikoje. Graikija tiesiog neatliko reikiamų namų darbų.

Pasaulio banko sudaromame Verslo sąlygų indekse – Graikija tarp ES ša-
lių yra ketvirta nuo galo. Indekse skaičiuojama bendra mokesčių našta įmonėms
ir žmonėms susumavus visus mokesčius siekia 50 proc. (ES vidurkis – 42 proc.).
Nors Graikijos valdžios sektoriaus išlaidos 2009–2012 m. mažėjo 18 proc., tačiau
skaičiuojant procentais nuo BVP, jos yra vienos didžiausių iš visų ES šalių ir
siekia 59 proc. Pagal šį rodiklį Graikija lenkia bet kurios iš Skandinavijos ša-
lių išlaidas. Net skaičiuojant išlaidas vienam gyventojui – Graikija taip pat nėra
pabaigoje. Pagal šį valdžios sektoriaus išlaidų rodiklį Graikija lenkia 13 ES ša-
lių, tarp jų ir visas tris Baltijos šalis.

Kitas pavyzdys – minimali mėnesinė alga (MMA). Šiuo metu ji Graikijoje
siekia 684 eurus. 2013 m. MMA ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykis
Graikijoje siekė apie 49 proc. ir jis buvo vienas didžiausių visoje ES. Nepaisant
to, naujoji graikų valdžia nori minimalią algą pakelti į prieš krizę buvusį 877
eurų lygį. Tokiu atveju MMA ir VDU santykis šoktelėtų į neregėtas 60 proc. aukš-
tumas, kurių neturi nei viena kita ES šalis. Toks MMA didinimas būtų ka-
tastrofiškas žingsnis šalies ekonomikai.

Nelanksčių darbo santykių reguliavimo apraizgyta darbo rinka. Šią bėdą
naujoji Graikijos valdžia norėtų ne spręsti, o tik dar labiau pagilinti. Darbo san-
tykių reguliavimas Graikijoje net griežtesnis nei Lietuvoje. Viena iš proble-
miškiausių sričių – darbo užmokesčio nustatymo lankstumas.

Kad ir kiek tėvas (,,trejetas”) aiškintų sūnui, jog ne žaisti lauke (t. y. žadė-
ti rinkėjams trumpalaikius populistinius sprendimus), o mokytis (t. y. vykdy-
ti reformas) reikia, sūnui nė motais.  Jis teigia, kad pamokas ruošė visas tris
dienas, ir tai prie nieko gero neprivedė ir pažymių nepagerino. Toks požiūris
ir lemia, kad, Pasaulio konkurencingumo indekso duomenimis, Graikija yra
mažiausiai konkurencinga šalis iš visų 28 ES šalių.

Graikija derybų metu visgi buvo priremta prie sienos ir įsipareigojo tęsti
didžiąją dalį jau seniai sulygtų reformų. Tarp jų – tęsti valstybės valdomų įmo-
nių privatizavimą, atsisakyti planų didinti minimalią mėnesinę algą, efekty-
viau rinkti mokesčius, įvesti nuosaikesnį kolektyvinių derybų dėl darbo už-
mokesčio mechanizmą ir kt.

Europa lengviau atsiduso, nors ir ne ilgam. Problema išlieka. Finansinė,
ekonominė graikų padėtis yra ypač bloga. Ją gerinti galima tik imantis reformų
ir taip stengiantis pakelti graikų ekonomikos konkurencingumą. Tačiau aki-
vaizdu, kad patys graikai arba nesupranta šitos būtinybės. 

Taigi šį kartą tėvui pavyko trumpam sudrausminti savo sūnų ir jis supy-
kęs imsis pamokų. Tačiau nesupratęs jų naudos ir prasmės, akivaizdu, jų ne-
ruoš stropiai, o kai tik turės progą, bėgs į lauką žaisti.

V. Žukauskas
Laisvosios rinkos institutas

Plečiasi lietuviškos jautienos eksportas 

Lietuva galės pradėti jautienos eksportą į Bosniją ir Hercegoviną – lietu-
viška produkcija atitinka reikalavimus. Lietuvos jautienos perdirbimo ben-

droves dabar tikrina ir Maroko specialistai, šią šalį domina ritualiniu sker-
dimu paskerstų jaučių mėsa. Maroko specialistai buvo supažindinti su Lie-
tuvos kontrolės sistema ir tyrimais. 

„Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojus Gyvūnų gerovės ir apsaugos įsta-
tymo pakeitimams, atsivėrė galimybės prekiauti mėsa ir jos produktais su šia
valstybe. Maroko specialistų delegacija atvyko įsitikinti, kad Lietuvoje jau-
tiena ir jos produktai tvarkomi kokybiškai ir pagal tarptautinius reikalavi-
mus”, – sakė Veterinarijos tarnybos vadovas Jonas Milius.

„Mūsų ūkis”

Apie Gintaro kelią sužinos visas pasaulis

Berlyne Jungtinių Tautų Pa-
saulio turizmo organiza-

cijos (JTPTO) Šilko kelio mi-
nistrų ir turizmo profesionalų
susitikime pristatė Lietuvos
patirtį ir ateities planus plėto-
jant teminį Gintaro kelią. Mi-
nistrų susitikimas ir diskusija,
kurios metu aptartos tarptau-
tinių teminių maršrutų plėtros
galimybės ir šalių bendradar-
biavimo perspektyvos turizmo
srityje, vyko per vieną di-
džiausių pasaulyje turizmo pa-
rodų „ITB Berlin 2015”.

Gintaro kelio iniciatyvą
Lietuva su PTO parama pra-
dėjo įgyvendinti 2012 metais.
Lietuva pakviesta Gintaro kelią
pristatyti PTO ir UNESCO or-
ganizuojamoje pirmojoje tarptautinėje konferencijoje „Turizmas ir kultūra”,
kuri vyks 2015 metų vasarį Kambodžoje.

Lietuvai pasiūlyta per PTO generalinę asamblėją suorganizuoti atskirą
renginį, skirtą Gintaro keliui pristatyti ir populiarinti. Renginyje dalyvaus
viso pasaulio turizmo bendruomenė, žiniasklaida, verslo atstovai. 

Taip pat 2015 m. lapkritį Gintaro kelią siūloma pristatyti per ministrų
susitikimą Londone vyksiančioje Pasaulinėje kelionių parodoje, kuri laikoma
svarbiausia turizmo paroda pasaulyje.

Tarptautinė turizmo paroda ITB kasmet pritraukia daugiau kaip 10 tūkst.
dalyvių iš 190 pasaulio šalių. Lietuva šioje parodoje kasmet dalyvauja su sten-
du, kuriame pristato šalies kultūrinio, miestų, SPA, verslo turizmo ir kt. pro-
duktus.                                                                                                         „Draugo” info

Lietuva pirmauja e-valdžios paslaugų srityje

Naujojoje Zelandijoje vienos vyninės savininkai sugalvojo netradicinį būdą,
kaip išlaikyti derlesnius vynmedžius ir gauti skanesnį vyną. Kiekvie-

ną vasarą savo vynuogyne, kuriame auga lepios ir įnoringos Pinot Noir vy-
nuogės, naudojamos aukščiausios klasės vynui gaminti, jie įkurdina 1900
avių.Vadinamosios „vilnos darbininkės” avys nuraško vynmedžių priedan-
gos lapus ir atidengia vynuogių kekes, kurios taip gauna daugiau saulės spin-
dulių. Avys greičiau negu žmonės nuraško lapus, ir tai padaro reikiamame
aukštyje.

Ūkio vyndarių pranešime žiniasklaidai pabrėžiama, kad avys atlieka svar-
bų vynuogyno priežiūros vaidmenį ir tai abipusė teigiama nauda. 

„Mūsų ūkis”

Avys labai nepersidirba Užsienio auditorijai skirta Vokietijos televizija „Deutsche Welle” skelbia,
kad elektroninių valdžios paslaugų sri-
tyje tarp Europos Sąjungos šalių pir-

mauja Lietuva. „Nė vienoje Europos šalyje taip
plačiai nesinaudojama e-valdžios paslaugo-
mis, kaip Lietuvoje. Su valdžios institucijomis
įmonės bendrauja internetu. Turbūt nerastu-
me nė vieno piliečio, kuris už mašinos stovė-
jimą mokėtų ne elektroniniu būdu. Internetu
registruojami netgi naujagimiai”, – teigiama
„Deutsche Welle” televizijos laidoje. Taip pat
pranešama, kad Lietuvos piliečiai labai pasi-
tiki valstybės taikomomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis.

LRT info 

VersLo n auJienos

Euro ir kitų valiutų santykiai  (2015 metų kovo 11 d.)
1 AUD (Australijos doleris) – 0,71 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 072 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,39 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,68 EUR

Gintaro kelias. Facebook iliustr. 

Vynuogynuose avys neveltėdžiaus. Scanpix nuotr. 

Gegužės 4-ąją prasidėsiantį Klaipėdos kruizinį sezoną atidarys pirmą
kartą uostamiestį aplankysiantis vokiečių kruizinis laivas ,,AIDA cara”.
Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovo Arvydo Vaitkaus,
su Italijos vėliava plaukiojantis 193,34 metro ,,AIDA cara” Klaipėdoje šie-
met lankysis ne kartą – laivas turėtų ir vainikuoti kruizinį sezoną. Linijos
pritraukimui į Klaipėdą, A. Vaitkaus žodžiais, prireikė ne vienerių metų, o
ar ji sugrįš, priklausys nuo to, ką turistams pasiūlys uostamiestis.

Klaipėdoje šiemet lankysis ir ilgiausias laivas per visą uosto istoriją –
317 m ilgio ,,Celebrity Eclipse”, jis į Klaipėdą užsuks birželio 9 d. Iš viso uos-
tas šiemet sulauks 50 kruizinių laivų.                                                          ELTA

Kruzinių laivų sezoną atidarys nauja linija



tono lituanistinės mokyklos (BLM) direktorę, paty-
rusią kalbinin kę, „Lithuanian-English/English-Li -
thuanian Practical Dictionary” žody no autorę Gai-
lą Narkevičienę.

Kodėl lietuvių kalbai reikia šio statuso?

„Dauguma Europos kalbų tokį statusą turi, –
sako Gaila Narkevi čie nė. – Tai pirmas žingsnis tei-
siškai pradedantis lietuvių kalbos, kaip už sienio kal-
bos, mokymosi / testavimo komponentų kūrimą. 

Sistema paprasta: lietuvių kalbos, kaip užsienio
kalbos, mokėjimo lygių nustatymas ir apibrėžimas –
vaikų lietuvių kalbos, kaip užsienio kalbos, mokėjimo
lygių nustatymas ir apibrėžimas – lietuvių kalbos,
kaip užsienio kalbos, mokymo programos lituanis-
tinėms mokykloms mokėji mų lygių nustatymas ir
apibrėžimas – vadovėlių ir testų kūrimas pagal lie-

 tuvių kalbos, kaip užsie-
nio kalbos, mokėjimo lygius ir apibrėžimus”.

Šiai sistemai sukurti reikia:

1. Lietuvių išeivių vaikų kalbos mokėjimo lygių
aprašų, parengtų atsižvelgiant į specifines sociokultū -
rines kompetencijas;

2. Lietuvių išeivių vaikų mokymo programos, pa-
rengtos atsižvelgiant į specifines amžiaus grupes, kal-
 bos mokėjimo lygius, sociokultū rines kompetencijas
ir ribotą mokymo laiką; programa turi remtis ko mu-
nikaciniu mokymo turiniu;  programa turi būti pa-
teikta su paaiškinimais mokytojams;

3. Lietuvių išeivių vaikų kalbos mokymo me-
džiagos, atsižvelgiant į lygių aprašus, amžiaus gru-
pes, kalbos mokėjimo lygius, sociokultūrines kom-
petencijas ir ribotą mokymo laiką bei sociokultūri-
nes kompetencijas; mokomoji medžiaga turi būti pa-
teikta kartu su nurodymais mokytojams, kaip tą me-
džiagą naudoti (mokytojo knyga); 

4. Lietuvių išeivių vaikų testavimo sistemos, kuri
remtųsi lygių ap rašais, programa ir medžiaga ir būtų

pripažinta tarptautiniu mastu.
„Visus šiuos elementus turėtų parengti kolek-

tyvas žmonių, kurie turėtų ne tik teorinių, bet ir
praktinių lietuvių kalbos, kaip užsienio (ar antrosios)
kalbos, mokymo žinių, patirties, būtų susipažinę su
lituanistinių mokyklų darbu, mokinių kalba ir so-
ciokultūrine aplinka. Visi elementai turi būti labai
gerai apgalvoti ir tarpusavy glaudžiai susiję, remtis
vienas kitu. Kitaip tai vėl bus tik me džiagos dėl pa-
ukščiuko kūrimas, mes jos negalėsim naudoti!” – įsi-
tikinusi G. Narkevičienė.

Nuo rezoliucijos priėmimo pra ėjo keturi mėne-
siai. Kas gi yra daroma įstatymo dėl kalbos statuso
pri ėmimo, mokymo, testavimo progra mų ir vado-
vėlių kūrimo JAV lituanis tinėms mokykloms srity-
je? Kas ruo šia tas naujas programas ir vadovė lius?
Kokie konkretūs specialistai iš JAV yra įtraukti į šio
didelio, uždelsto projekto įgyvendinimą? – paskuti-
nius tris mėnesius klausinėjau ne tik LRS/PLB ko-

misijos narius, bet ir patį Švietimo ir
mokslo ministrą Dai nių Pavalkį.
Džiugu, kad sulaukėme išsamių
ŠMM Užsienio lietuvių skyriaus ve-
dėjos Virginijos Rinkevičienės pa-
ruoštų atsakymų, siūlymų, spren di-
 mų. 

„Turiu dešimties metų darbo pa-
tirtį užsienio įgytų kvalifikacijų pri-
pažinimo Lietuvoje bei Lietuvoje įgy-
to aukštojo mokslo išsilavinimo pri-
pažinimo užsienyje srityse, – tvir tina
V. Rinkevičienė. – Šiais klausimais Lie-
tuvoje kūriau teisinę bazę, dalyvavau
tarptautinėse konsultacijose ir ren-
giant ne vieną tarptautinę sutartį pri-
pažinimo srityje. 

Dėl rezoliucijos. LR Seimo ir PLB
komisijos 2014 m. lapkričio 13 d. rezo-
liuciją „Dėl lietuvių kalbos, kaip už-
sienio kalbos, statuso” ŠMM gavo 2014
m. gruodžio 31 d. Be to, ŠMM bendra-
darbiaudama su užsienyje vei kiančio-
mis lituanistinėmis mokyklo mis, nuo-
lat rūpinasi lituanistinio švietimo klau-
simais. Pasaulyje turime daugiau kaip
160 lituanistinių mo kyk lų, kuriose mo-
kosi apie 3 600 mo kinių. Lituanistinio
švietimo paskirtis – bet kuriame pasau-
lio krašte gy venantiems lietuviams pa-
dėti iš mokti lietuvių kalbą ir ją išlaiky-
ti, supa žindinti su lietuvių tautos istorija
ir kultūra, išsaugoti tautinį tapatumą.

Dėl lietuvių kalbos testavimo ir
įskaitymo. 2014 m. gegužę ŠMM, įverti-
nusi egzistuojančius lietuvių kalbos mo-
kėjimo vertinimo būdus, inicijavo bendros
lietuvių kalbos testavimo sistemos, skir-

tos užsienio lie tuviams ir užsieniečiams, sukūrimą.
Per tą laiką vyko ministerijos spe cia listų, išorės eks-
pertų, užsienyje vei kiančių lituanistinių mokyklų at-
sto vų konsultacijos, kuriose buvo apta riamos gali-
mybės parengti bendrus reikalavimus užsienio lie-
tuvių ir užsieniečių lietuvių kalbos pasiekimams ver-
tinti. Vertinimo sistemai sukurti turės būti pa-
rengta (patikslinta) teisinė bazė. Orientuojantis į Ben-
druosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir ver-
tinimo metmenis ir atsižvelgiant į Lietuvos kultū ri-
nes tradicijas, kalbų mokymosi poreikius, švietimo
sistemos ypatumus ir specifinį lituanistinių mo-
kyklų, veikiančių įvairiose užsienio šalyse, kontekstą
(daugiakalbystę, siekį iš sau  goti lietuviškąją tapa-
tybę), reikės parengti lietuvių kalbos mokėjimo ly-
gių testų modelius ir aprašus, atlikti testų modelių
ir užduočių bandymus, parengti užduočių rengimo
ir vertinimo metodikas, organizuoti ver tintojų at-
ranką ir jų mokymus, įsteigti testavimo centrus, su-
kurti pa tikimą ir skaidrią stebėsenos sistemą ko-
kybei užtikrinti. Atsižvelgiant į lie tuvių kalbos tes-
tavimo sistemos visų priemonių būtinumą ir darbų
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2014 m. lapkričio 11–14 d. Vilniuje į eilinę
sesiją susirinkusi Lietuvos Respublikos Sei-
mo (LRS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės (PLB) komi sija (LRS/PLB) priėmė tik
vieną rezo liuciją – „Dėl lietuvių kalbos,
kaip užsienio kalbos, statuso”.

Šią temą svarstymui pristatė ko misijos narė
Seimo vicepirmi nin kė Irena Degutienė. Lie-
tuvių Bendruo menė (LB) su Kazickų Šeimos

Fondas  (KFF) remiama A. Kazickienės lituanisti-
 nės mo kyklos įkūrėja ir direktore, Fondo New
Yorko skyriaus direktore Neila Bau miliene prie-
šakyje, iškėlė šį klausimą dar
2009 metais. Prira šyta galybė laiš-
kų, raštų, straipsnių, organizuo-
ta daugybė susitikimų JAV ir
Lietuvoje. 

„2014 m. pavasarį sulaukiau
laiš ko iš JAV lietuvių, atstovau-
jančių įvairias bendruomenes
bei mokyklas, – į mano gruodį at-
siųstus klausi mus atsakė I. De-
gutienė. – Kreipiausi į LR Vy-
riausybę. Mano kreipimasis iš
Vyriausybės buvo persiųstas į
Užsienio reikalų bei Švietimo ir
mokslo ministerijas. Nesulau-
kusi aiškių atsakymų, pasiūliau
lietuvių kalbos, kaip užsienio
kalbos, statuso klausi mą įtrauk-
ti į LR Seimo ir PLB ko misijos
posėdį. Ši Seime veikianti ko-
misija skirta skatinti Lietuvo-
je ir užsienio valstybėse gyve-
nančių lietuvių bendradar-
biavimą, rūpintis abipuse pa-
galba ir parama, keistis moks-
 lo, kultūros ir kita informaci-
ja, Sei mui ir kitoms valstybės
institucijoms teikti pasiūly-
mus, kurie padėtų stip rinti
valstybingumą ir demokrati-
nių tradicijų puoselėjimą.

Pasiūlydami temą ar
klausimą, komisijos nariai
pasiūlo ir kviečiamuosius –
institucijas, atsakingus as-
menis. Į šį posėdį ir buvo
kviesti šių dviejų ministeri-
jų atstovai. Posė džio metu, iš-
klausius pranešimus ir kilus
tikrai audringoms diskusi-
joms, paaiškėjo, kad statuso
klausimas yra labai aktualus ir reikalaujantis
spren dimo. Todėl ir buvo priimta rezoliucija”.

Rezoliucija „siūlo kuo skubiau sudaryti bendrą
LR ir JAV lietuvių kalbos ekspertų darbo grupę,
kuri parengtų JAV pritaikytą lietuvių kalbos testų
ir egzaminų tvarką”. 

Rezoliucija taip pat „ragina atsa kingas LR mi-
nisterijas ir žinybas, atsižvelgus į darbo grupės
sprendi mus, kreiptis į JAV valdžios institucijas in-
formuojant jas, kad Lietuva yra nustačiusi Jung-
tinių Valstijų ir Eu ro pos Sąjungos reikalavimus ati-
tin kančią lietuvių kalbos egzaminų ir žinių ates-
tavimo tvarką ir yra apro bavusi lietuvių, kaip už-
sienio kalbos, statusą JAV formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigose”.

Lapkričio mėnesį vykusiuose ko misijos posė-
džiuose dalyvavau svečio teisėmis ir turėjau gali-
mybę šiam klausimui skirtame posėdyje ir per per-
traukas daugiau papasakoti apie šią išeivijos prob-
lemą, padėti komisijai suprasti, kad rezoliucija tik-
rai reikalinga, pateikti jai pasiūlymus, atkreipti dė-
mesį, kad reikalinga abie jų ša lių darbo grupė. Į dar-
bo grupę pasiūliau įtraukti Neilą Baumilienę ir Bos-

Kodėl mums reikia lietuvių kalbos, 
kaip užsienio kalbos, statuso?



seksiu susirašinėjimą, bendradarbiavimą ir tolesnį
ŠMM darbą, skirtą lietuvių kalbos mokymui, testa-
vimui ir sertifikavimui už Lietuvos ribų. Džiaugiuosi,
kad didžiulės pastangos susodinti prie vieno stalo
įvairiausius žmones ir įkalbėti dirbti JAV lituanis-
tinių mokyklų labui nenuėjo veltui.”

Gavome ir Lietuvių kalbos instituto direktorės
J. Zaborskaitės veiklos ataskaitą Vyriausybei: „Šių
metų kovą bus parengtos mokomosios lituanistinės
priemonės, skirtos 6–9 ir 10–13 metų mokinių am-
žiaus gru pėms. Kiekvieną dalį sudaro 4 knygos – li-
teratūrinių tekstų knyga, kūrybi nio rašymo knyga,
pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga. Jos skirtos pa-
siekti A2 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Tikėsimės,
kad šios priemo nės padės užsienyje studijuojan-
tiems pasiekti aukštą kalbos mokėjimo lygį, atitin-
kantį LR patvirtintą lietuvių kalbos egzaminavimo
ir atestavimo tvarką”.

Esame dėkingi Lietuvos specialistams, kurian-
tiems lietuvių kalbos mokymo medžiagą. Ar tai pa-
sitei sins, pamatysime. Puikiai žinome, kad 1–4 mo-
kymo metams išleista kny ga „Kalba mane augina”
ir anksčiau išleistos mokymo priemonės buvo pa-
rašytos be išeivijos specialistų pa galbos ir jų turinys
neatitinka mūsų sociokultūrinės aplinkos. Dar kar-

tą pabrėžiame, kad specialistai, rengian tys medžia-
gą, programas ir testus užsienio lituanistinėms mo-
kykloms, privalo būti gerai susipažinę su išeivijos li-
tuanistinių mokyklų darbo specifika, laiko apribo-
jimais ir socio kultūrine aplinka. Supraskime, kad iš-
eivijoje net ir vienoje klasėje vaikai lietuviškai kal-
ba nevienodu lygiu, ir tėvai turi skirtingus mokymosi
tikslus. Nė vienos šeimos negalime atstumti. Jie visi
yra mūsų globalios Lie tuvos ateitis.

„Šiuo metu lietuvių kalba Euro pos Sąjungoje turi
oficialios kalbos statusą, – sako JAV LB Švietimo ta-
rybos pirmininkė Daiva Navickienė. – Tik dvejose ša-
lyse, Lenkijoje ir JAV, lietuvių kalba turi užsienio kal-
bos statusą. 

JAV LB ŠT ragina Lietuvos Res publikos atsa-
kingas ministerijas ir žinybas užtikrinti, kad užsienio
kalbos statusas būtų pripažintas visose ES valstybėse,
kur yra emigravę lie tuviai.

Švietimo taryba tiki, kad lietuvių kalbos mokė-
jimas garantuoja užsie nio lietuvių dabartinių ir
būsimų kar tų dalyvavimą lietuvių bendruo menėse
savo gyvenamose šalyse”.

Jau galime pasidžiaugti, kad VU Lituanistinių
studijų katedra ŠMM pavedimu kuria pilotinį lie-
tuvių kalbos testą ir kad šiame projekte pakviesta da-
lyvauti Bostono lituanistinė mokykla.

Po keturių mėnesių vis dar ne turime atsakymo
dėl paties statuso įstatymo. Komisijos narė I. Degu-
tienė pažadėjo asmeniškai sekti, kaip toliau spren-

džiamas kalbos statuso klau simas. „Gegužę vyk-
siančiuose LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiuose
iš atsakingų institucijų reikalausime pranešimų
apie konkrečius rezultatus”.

Viena komisija keis kitą

Neseniai PLB gavo žinią, kad Seime yra siūloma
kurti Migracijos ir užsienio lietuvių komisiją, kurios
„veiklos kryptyse ir įgaliojimuose” dvyliktas straips-
nis visiškai atitinka dabartinę LRS/PLB komisijos
pas kir tį ir veiklos apimtį.

„Susidarė įspūdis, kad naujoji komisija kuriama
pakeisti dabartinę LRS/PLB komisiją, bet statuto pa-
pil dyme niekur neminima PLB, – kreipimesi į Sei-
mo pirmininkę L. Grauži nienę ir LRS/PLB komisi-
jos pirmi ninkę O. Valiukevičiūtę parašė PLB val-
dybos pirmininkė D. Navic kie nė ir Seimo/PLB ko-
misijos pirmi ninkas nuo PLB J. Prunskis. – Prašo-
 me Jūsų nepanaikinti to akivaizdaus ryšio su už-
sienio lietuviais per PLB. Mūsų nuomone, svarsty-
bose dabarti nėje komisijoje turėtų tęstis lygus Sei-
 mo ir PLB atstovavimas. Jei nebus nei bendravimo,
nei dalijimosi minti mis ir patirtimi su užsienyje gy-
venančių lietuvių atstovais, ar tai nesu menkins
šios siūlomos komisijos darbo?

Per ilgą Lietuvos okupaciją nuolat kovojome už
Lietuvos laisvę bei dirbome, kad išlaikytume Lie-
tuvos vardą gyvą laisvame pasaulyje, ir vis dar vis
norime būti jai naudingi besidalinami rūpesčiais ir
nuomonėmis su Seimu, nes mūsų bendras tikslas yra
ir visada bus Lietuvos gerovė. Tikimės, kad šis
svarbus bendradarbiavimas nebus nutrauktas”.

„Steigiama LRS nuolatinė migra ci jos ir užsienio
lietuvių komisija dirbs kaip ir bet kuris Seimo ko-
mitetas. PLB komisija veiks ir organizuos bendrus
posėdžius su naująja komisija. Priimtus sprendimus
organizuos ir kontroliuos naujoji komisija. Mūsų
veiklai tai bus didžiulė paspirtis”, – atsakė komisi-
jos narys iš LR Seimo M. Zasčiurinskas.

„Iš jo laiško galima suprasti, kad Seimo ir PLB
komisijos patariamieji nutarimai greičiau pasieks
Seimą ir bus pateikti diskusijoms ir balsavi mui. Abi
komisijos dirbtų ranka ran kon.  Tai geros žinios. To-
kių rezultatų seniai laukiama”, – sako D. Navickie-
 nė.

Dr. J. Prunskis išreiškė susirūpi ni mą, kad nau-
jos komisijos kūrimas neskelbiamas viešai: „Su-
prantama, kad mūsų dabartinei komisijai reikia pa-
keitimų. Dabar, jeigu nors vienas iš dvidešimties na-
rių prieštarauja, rezoliucija nebūna priimama. Yra
pa siūlymas, kad gal reikėtų priimti re zoliuciją, jei
jai pritaria daugiau nei pusė ar trys ketvirtadaliai na-
rių”.

Dabartinė komisija, kurią suda ro po dešimt
Seimo ir PLB atstovų, renkasi du kartus per metus,
dažniausiai Vilniuje. Temas siūlo ir Seimo nariai, ir
PLB atstovai. PLB grupėje yra 3 nariai iš JAV, po vie-
ną iš Pietų Amerikos, Rusijos, tradicinių etninių že-
mių, ES, Australijos. Kas ketverius metus renkami
nauji komisijos nariai. Jie turi gyventi toje šalyje, ku-
rią atstovauja, turi kalbėti, skaityti ir rašyti lietu-
viškai.

„Esu vienintelis perrinktas ant rai kadencijai, –
sako dr. J. Prunskis. Pirmoje aš jaudinausi, kai kas
nors prieštaraudavo, bet paskui pamačiau, kad dau-
guma temų, nors ir nebuvo rezoliucijų, išeina į vie-
šąją erdvę, ir po metų ar dvejų Seimas ar kitos or-
ganizacijos priima mūsų rekomendacijas. Tik štai jau
daugiau kaip dvejus metus nesėkmingai diskutuo-
jame dėl pilietybės išlaikymo”.

Tikėkimės, kad turėsime abipusiai naudingą par-
tnerystę abiejų komisijų veikloje, greitai turėsime ir
statuso įstatymą, ir teisingą sprendi mą dėl dvigubos
pilietybės.

Noriu padėkoti visiems, padėju siems man daly-
vauti komisijos sesijoje, „judinti ledus” po jos ir pa-
ruošti šį straipsnį: komisijos pirmininkams O. Va-
liukevičiūtei ir J. Prunskiui, nariams I. Degutienei, V.
Juozapai čiui, M. Šmitienei, Seimo nariui L. Balsiui,
ko misijų biuro patarėjai J. Šniaukš tienei, PLB pir-
mininkei D. Navickie nei, JAV ŠT pirmininkei D. Na-
vickie nei, V. Rinkevičienei, N. Baumilienei ir G. Nar-
kevičienei!

Mūsų visų bendromis pastangomis jau „pralau-
žėme ledus” ir galbūt greit pasieksime tikslus: lietu-
vių kalbos, kaip užsienio kalbos, statuso įstatymą ir
viltį gauti kreditus ame rikietiškose mokyklose už pa-
siektą lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Stip rinkime ir
įprasminkime mūsų išei vijos lituanistinį švietimą.
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apimtis, planuojama ŠMM užsakymu organizuoti
projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų lėšomis.

Kaip rodo įvairių šalių patirtis, pripažinimo ke-
lias nelengvas. Pir miausia reikės įrodyti, kad lie-
tuvių kalbos testai, vykdomos testavimo procedū-
ros atitinka visus tarptauti nius standartus, testa-
vimas yra kokybiškas ir skaidrus. Tai ne vienerių
metų darbas, tai ištisas procesas.

ŠMM, įvertinusi lietuvių kalbos testavimo
svarbą kai kurioms JAV lituanistinėms mokykloms,
planuoja šių metų gegužės mėnesį, bendradar-
biaudama su JAV LB  Švietimo taryba (ŠT), parengti
ir organizuoti bandomąjį lietuvių kalbos mokėjimo
lygio testą. Pasiūlymas yra pateiktas JAV LB ŠT.
Gavę pritarimą, inicijuosime bandomojo testo pa-
rengimą, kuriame dalyvaus Lietuvos ir JAV litua-
nistinių mokyklų ekspertai.

Dėl mokymo priemonių rengimo. Kiekviena-
me pasaulio krašte gyve nantys ar atvykę lietuviai
patenka į skirtingas kultūras, tradicijas. Litua-
 nistinės mokyklos taip pat yra labai skirtingos. Ne-
galėčiau lyginti JAV li tuanistinės mokyklos su
Ang lijos ar Airijos mokyklomis. Ir net toje pačioje
šalyje, pvz., Jungtinėje Karalystėje, lituanistinės mo-
kyklos yra labai skir tingos. Todėl negalime parengti
vienintelio vadovėlio, kuris tiktų vi so pasaulio li-
tuanistinėms mo kykloms. Kiekvienas kraštas,
kiekviena lituanistinė mokykla turi turėti galimybę
gauti jai tinkamą vadovėlį.

Aktualioms užsienio lietuvių lituanistinio švie-
timo problemoms spręsti skiriamos lėšos lietuvių
kalbos mokymo priemonių rengimui, vykdomas
nuotolinis lietuvių kalbos mokymas, sudaromos są-
lygos lituanistinių mokyklų mokytojams tobulinti
kvalifikaciją. Siekiant skatinti užsienio lietuvius,
lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis
lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kul-
tūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti są-
lygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puose-
lėti lietuvybę, 2014 metais ŠMM organizavo projektų
konkursus. Pro jektus teikė 25 pasaulio šalių litua-
 nistinės mokyklos, kurioms skirta 600 tūkst. litų.
Įgyvendindamos projektus, Lietuvių Bendruomenių
Švie ti mo tarybos, lituanistinės mokyklos, bendra-
darbiaudamos kartu su eks per tais iš Lietuvos, turi
galimybę kur ti (atnaujinti) mokymo programas, pla-
nus, rengti ir įsigyti jiems tinkamas mokymo prie-
mones.

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose ŠMM pristato naujausias
mokymo priemones, kurias pagal savo galimybes
mokytojai gali pritaikyti pa mokose.

Konkrečiam regionui mokymo priemonės ren-
giamos tik to krašto Lietuvių Bendruomenės Švie-
timo ta rybos, lituanistinių mokyklų inicia tyva.
Kokios turi būti mokymo prie monės, pasakyti ga-
lite tik Jūs. O mes galime pasiūlyti ekspertus iš Lie-
tu vos. Mūsų tikslas – tik bendradarbiaujant su Ju-
mis remti lituanistinių mokyklų veiklą, plečiant ga-
limybes mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lie tuvos
istoriją ir kultūrą, siekti, kad jaunoji karta, gy-
vendama užsienyje, neatitrūktų nuo Lietuvos gy-
venimo, jaustų sąsajas su Lietuva.”

Šios pagrindinės veiklos kryptys ir pažadai iš-
dėstyti ir LRS/PLB komi sijos pirmininkei O. Va-
liukevičiūtei, ir Vyriausybei skirtame ŠMM vasa-
 rio 10 d. rašte „Dėl Rezoliucijos ‘Dėl Lietuvių kalbos,
kaip užsienio kalbos, statuso’ vykdymo”, kurį pa-
sirašė švietimo ministras Dainius Pavalkis.

„Labai džiaugiuosi V. Rinkevičie nės darbu
ŠMM, – sako N. Baumi lie nė. – Esu dėkinga, kad ji
įsiklausė į JAV lituanistinių mokyklų prašymus
2014 m. birželio 2–3 d. susitikimo Či ka goje metu, kad
nustatė nuoseklų veiklos planą ir jį vykdo, kon-
sultuodamasi su specialistais Lietuvoje ir JAV.
Ypač džiaugiuosi ŠMM bendradarbiavimu su VU Li-
tuanistinių studijų katedros specialistėmis, ku-
 rios turi labai daug testų rašymo ir pravedimo (lie-
tuvių, kaip ne gimtosios kalbos) patirties. Tikiuo-
si, jos dė ka bus užtikrinta, kad programų, tes tų, ly-
gių aprašų ir vadovėlių, skirtų lituanistinėms mo-
kykloms, kūrime dalyvautų žmonės, praktiškai
susipažinę su JAV lituanistinėmis mo kyk lomis, ir
kad visi šie komponentai bus tarpusavyje suderinti.
Savo misiją, pradėtą prieš devynerius me tus kuriant
A. Kazickienės lituanis tinę mokyklą, o paskui ir va-
dovaujant A. Kazickienės atminimo programai
JAV lituanistinėms mokykloms remti (2012–2014)
Kazickų Šeimos Fonde, jaučiuosi atlikusi. Žinoma,
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mano VirtuVė

Magnis organizmui 
– gyvybiškai svarbus

Magnis – vienas iš trijų mineralų (kiti du – kalcis ir fosforas), kurie yra labai
svarbūs kaulų sandarai, medžiagų apykaitai, dalyvauja daugelio fermentų
veikloje.

Geriausias magnio šaltinis yra grūdų produktai – duona, kruopos, sėlenos,
taip pat žirniai, pupelės, riešutai. Jo daugiausia augaliniuose produktuose,
ypač petražolėse, krapuose, špinatuose, rūgštynėse, kituose žalialapiuose
augaluose, taip pat juodoje arbatoje, džiovintuose grybuose, kakavoje, kra-
buose, krevetėse, jūros kopūstuose, burokėliuose, mo liūguose. Mag nio yra ir
geriamajame vandenyje. Kai trūksta magnio, gali greičiau vys tytis aterosklero-
zė, vaikams su lėtėja augimas, atsiranda silpnumas, drebulys, raumenų ir nervų
dirglu mas, kraujyje labai sumažėja kalcio ir kalio. 

Magnio  nauda:

•  palaiko normalų širdies ritmą,

•  reguliuoja širdies nervų ir raumenų aktyvumą,

• atpalaiduoja kraujagyslių, virškinamojo trakto, tulžies pūslės ir lata-
kų lygiuosius raumenis,

• saugo nuo aterosklerozės,

• mažina cholesterolio kiekį krau jyje,

• reguliuoja kraujo spaudimą,

• nervinių ląstelių mitybą,

• reguliuoja insulino kiekį organizme (magnis padeda sėkmingiau
kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje)

• palaiko normalias raumenų ir nervų funkcijas,

• apsaugo nuo raumenų mėšlungio.

• sustiprėja nervų sistema, 

• gerėja miegas, 

• didėja atsparumas įtampai ir kt.        

Paros norma 

Žmogaus organizmas pats mag nio negamina, todėl gauti jo galima tik su
maistu. Anksčiau buvo ma noma, kad sveikam žmogui per parą rekomenduo-
jama magnio dozė yra 300–350 mg. Tačiau naujausi duo menys skelbia, kad
rekomenduojama magnio paros norma sveikam žmo gui yra 375 mg. Tai
patvirtino Euro pos maisto saugos tarnyba. 

Paruošta naudojantis žiniasklaidos šaltiniais

Dienos jau ilgyn ir šviesyn, netruks ateiti ir vasara su visomis jos gėrybėmis –
uogomis ir vaisiais. Šiltą vasaros vakarą norisi mėgautis skanėstais būtent iš jų.
O kol kas siūlau pabandyti išsikepti ,,žiemiškų” pyragų. Šių receptų pagrindas –
gal nevisiškai tradiciniai pyragams, bet labai lietuviški, visokeriopai naudingi ir
maistingi produktai – juoda duona ir virti burokėliai. Patikėkite – rezultatas

nuostabus! Jei pabandysite, parašykite, kaip sekėsi. Taip pat laukiame ir jūsų
šeimos mėgstamų receptų. Mūsų paštas ir el. paštas nurodytas 2-ame ,,Drau -
go” puslapyje. O dabar – atsiraitokite rankoves ir prie darbo!

Jūsų Indrė

Juodos duonos pyragas su šaldytom vyšniom

1,5 stiklinės juodos ruginės duonos džiūvėsėlių (sutrintų)
6 kiaušiniai
150 g (5 oz) cukraus
150 g (5 oz) sviesto
1 arb. šaukštelis kepimo mil-
telių
1 stiklinė pieno
arbatinis šaukštelis cinamo-
no
žiupsnis druskos
700 g (apie 1,5 sv) šaldytų vyš-
nių

Trynius atskirti nuo baltymų.
Trynius iki purumo ištrinti su
cukrumi, įpilti pieną ir ištirpintą
sviestą. Viską gerai išplakti. Su-
berti cinamoną, druską, kepimo
miltelius ir duonos džiūvėsėlius.
Baltymus išplakti iki standumo. Suberti į tešlą atšildytas ir nusausintas vyš-
nias, išmaišyti. Tada atsargiai įmaišyti 1/4 išplaktų baltymų ir dalimis, su-
kamaisiais judesiais įmaišyti likusius baltymus. Kepti įkaitintoje iki 180�C
(350 F) orkaitėje apie 45–50 minučių.

Virtų burokų pyragas su šokoladu

500 g (5 oz) virtų burokų
150 g (5 oz) juodo šokolado
150 g (5 oz) miltų
1 valg. šaukštas krakmolo
3 šaukštai kakavos
4 šaukštai labai stiprios pupelių
kavos
200 g (8 oz) sviesto
5 kiaušiniai
150 g (5 oz) cukraus pudros
2 arb. šaukšteliai kepimo milte-
lių
žiupsnelis druskos

Burokus sutrinti (galima elekt-
riniu maišytuvu), jei susidaro labai
daug skysčio, truputį nupilti. Šokoladą ištirpinti, supilti kavą, sudėti gaba-
liukais supjaustytą sviestą ir, kol šokoladas karštas, viską gerai išmaišyti,
kad sviestas visiškai ištirptų. Trynius su cukraus pudra ištrinti iki puru-
mo ir supilti į šokolado masę. Įmaišyti sutrintus burokėlius.

Baltymus išplakti su trupučiu druskos iki standumo. Išplaktus balty-
mus dalimis dėti į burokų masę ir atsargiai išmaišyti. Po truputį berti mil-
tus sumaišytus su kakava, kepimo milteliais ir krakmolu. Įkaitinti orkaitę
iki 180�C (350 F). Kepti apvalioje ar pailgoje formoje apie 40–50 minučių.  

Laikini namai stovyklose
Romėnų poetas Ovidius seniai
yra pasakęs: ,,Kada viskas pra-
eina, atsiminimas vis dėlto
lieka”. Patikrinus tą atmintį,
kai kas atsigavo, kai kas dingo.
Sakoma, kai du stos, daugiau
padarys, o jai dar pridės trečią,
tai dar daugiau. Tuo laiku sto-
vykloje mes trys buvome moki-
niai:  aš, sesė Regina ir brolis
Viktoras. Aš, jaunausia, ry-
žausi pradėti austi atminimų
giją. Man kartas nuo karto ta
gija nutrūkdavo, vyresnių se-
sers ir brolio atmintys ją su-
jungdavo. Kai kurie įspūdin-
gesni įvykiai išliko aiškus, kiti
– migloti. Gal šie prisiminimai atrodys padrikę, nes mums buvo
lemta, kaip bastūnams, tris kartus kraustytis per penkerius metus
gyventus Vokietijos stovyklose. Mūsų gyvenimo istorija panaši į
daugelio pabėgėlių stovyklinį gyvenimą, tiktai keitėsi žmonių vei-
dai ir vietovių vardai. Tokie buvo mūsų laikini namai stovyklose.

Tai ištrauka iš knygos „Laikini namai stovyklose” pratarmės. 2013 m. iš-
leisti menotyrininkės Saulės Kristinos Jautokaitės (1935 – 2014) atsiminimai
– spalvingi, dramatiški, skaitomi tarsi romanas. Knyga gausiai iliustruota.
Silpnaregiams – padidintas tekstas. Ši knyga – dar vienas svarbus įnašas į
lietuvių emigrantų  atsiminimų aruodą.

Knygą ,,Laikini namai stovyklose” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių paliki-
mų užtikrins laikraščio gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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Apsilankykite ,,Draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

Nijolė Stelmokas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Stasė Olšauskas, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.

Wanda A. Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

Danutė Jakovickas, gyvenanti Palos Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

http://draugokalendorius.org

DR. JoVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi 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
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVoKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

Nuolat veikianti Psichologinės pagalbos  telefono  linija (tel. 866-438-
7400) laukia jūsų skambučių. Skam binkite pirmadieniais ir ket-
virtadieniais nuo 6 val. v. iki 10 val. v. Prie telefono budi apmoky-

ti ir turintys pažymėjimus savanoriai. Skambu čiai – konfidencialūs.
Jums kvalifikuotai ir profesionaliai patars gydytojai, psichologai, dvasi-
ninkai, teisininkai, socialiniai darbuotojai. Noriu priminti – esant būtinybei,
neturint medicininio draudimo, PDPD suteiks iki 2 nemokamų Draugijos
narių specialistų konsultacijų. Gaila, bet paskutiniu metu besikreipiančių
pagalbos skaičius ryškiai sumažėjo, ir neaišku, ar mūsų tautiečiai netu-
ri bėdų, ar patys ,,susitvarko” su savo problemomis, ar tiesiog nežino, kur
kreiptis, o gal tiesiog neišdrįsta. Galbūt linijos darbo laikas yra nepatogus,
ir žmonėms reikalinga pagalba tada, kai jos reikia, o ne tada, kada mes bu-
dime. Ateityje planuojame, kad žmonės  galėtų skambinti bet kuriuo metu,
paliktų žinutę, ir mūsų budintys savanoriai jiems paskambins bei padės
išspręsti jų problemas.

Didesnio susidomėjimo susilaukė paskaitos ir konsultacijos, kurios
vyksta antrą mėnesio sekmadienį po šv. Mišių 12:15 val. p. p. Lemonte (kam-
baryje ,,Pas Prelatą”). Šiais metais jau įvyko susitikimai socialinio drau-
dimo bei sveikatos draudimo klausimais. Žmonės susidomėję išklausė so-
cialinio darbo magistrės Vilijos Aukštuolienės bei draudimo grupės vadovės
Elenos Ablingytės pranešimus. Buvo atsakyta į  dalyvius dominančius klau-
simus ir patarta, kur kreiptis norint gauti socialines lengvatas. Draugijos
narės pažadėjo padėti užpildyti dokumentus minėtoms lengvatoms gauti.
Po susitikimo žmonės išsiskirstė dėkodami. Girdėjome nusistebinčius: ,,Net
keista, kad dar pasaulyje yra tokių gerų žmonių”. Jei jums reikalinga so-
cialinė pagalba, ar turite klausimų šia tema, ypatingai vyresnio amžiaus
žmonės – skambinkite Psichologinės pagalbos linijos telefonu.

Kasmet rudenį ir pavasarį pravedami savitarpio grupelių užsiėmimai,
kurie vyksta Ziono liuteronų bažnyčioje ir Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Praėjusiais metais tokie užsiėmimai vyko vien tik Ziono liuteronų baž-
nyčioje.  Buvo sprendžiamos bendravimo kokybės problemos: kaip bendrauti
su savimi, su vaikais, su šeima, su kolegomis. Grupelių užsiėmimus veda
psichologai ir dvasininkai. Kaip nebūtų keista, lietuviai gana nenoriai ren-
kasi į grupių užsiėmimus. Šį pavasarį vėl organizuojami grupelių  užsi-
ėmimai Naperville Ziono liuteronų bažnyčioje, o taip pat planuojama   ba-
landžio-gegužės mėnesį suburti moteris į grupių užsiėmimus tema ,,Mo-
ters galia”. Užsiėmimus ves psichologės Aušra Tauginas ir Inga Wilke. 

Kviečiame   visus,   norinčius  pagelbėti  bėdų  ištiktiems  tautiečiams
išspręsti jų problemas, įsijungti į  Psichologinės ir dvasinės  pagalbos drau-
gijos veiklą. PDPD tel. 708-422-1433.                                                                                       

Psichologinės ir dvasinės 
pagalbos  draugijos veikla

ONA RADZEVIČIENĖ

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija  (PDPD), įsikūrusi 2008
metais ir subūrusi savo gretose žmones, jautrius kitų  skausmui ir ne-
laimėms, aukojančius savo laiką ir finansus, toliau tęsia savo darbą.
Viena iš svarbiausių PDPD veiklos sričių – rūpintis lietuvių bendruo-
menės JAV gerove, teikti psichologinę ir emocinę pagalbą ištikus ne-
laimėms, esant įvairioms krizėms, o taip pat padėti išspręsti sociali-
nes bei teisines problemas.

,,Draugo’’ 
prenumeratoriai gali

skaityti 

,,DRAUGĄ’’
internete be jokio

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org 

ir gauti ,,log in’’bei
slaptažodį.

Skaitykite
,,Draugą’’greičiau!



Kovo 7 d.,  šeštadienį, 7 val. v.   Lietuvių  dailės gale-
rijoje ,,Siela” buvo atidaryta jungtinė  dailininkių pa-
roda ,,Moterys apie moteris”. Ši paroda – maža dai-
lininkių darbo dalis, bet jos turėjo galimybę parodyti
savo darbus meno mylėtojams, savo minčių ir jaus-
mų išraiška įtraukdamos kiekvieną, besigėrintį jų kū-
riniais. 

Parodą atidarė galerijos direktorė Asta Zimkus,
nuotaikingai pristačiusi parodos dalyves, sve-
čius bei ,,Skylės” muzikantus, kurie į Čikagą at-

vyko prieš kelias valandas. Jie atliko keletą kūrinių,
o fortepijoninės muzikos garsai (muz. Ričardas So-
kas) maloniai nuteikė parodos dalyvius. Parodoje da-
lyvavo LR gen. konsulas M. Gudynas, kuris pasvei-
kino susirinkusiuosius ir pakvietė visus dalyvauti
Kovo 11-osios šventėje, vyksiančioje Navy Pier.  

Dailininkių darbai suspindo įvairiomis spal-

vomis, paskleidę teigiamą energiją, pradžiuginę
šventiška spalvų harmonija. Belieka tik pasidžiaug-
ti tokia dalyvių bei darbų gausa, kuriuose buvo ga-
lima įžvelgti kiekvienos dailininkės savito braižo vi-
sumą, kuris atrandamas akimirkos žavesy, apmąs-
tymuose, santykyje su žmogumi, jo aplinka ir būtimi. 

Parodoje dalyvauja 24 menininkės: Agnė Tol-
kačiovaitė, Areta Didžionienė, Bronislava Stul-
ginskienė, Daina Mattis, Daiva Valeria Karužaitė, Da-
lia Naris, Eglė Keturakytė, Ina Čygaitė Nicewander,
Inga Wilkė, Irena Šaparnis, Izida Valatka, Julija Ka-
zilaitė Antanavičienė, Laima Urban, Laima V. Pet-
rulis, Nijolė Venckūnienė, Rasa Sutkus, Marika
Ratkevičiūtė, Miglė Landin, Nora Aušrienė, Veronika
Švabienė, Virginija Norbut, Virginija Šilas, Vykin-
ta Jones ir Zita Litvinas.

Paroda veiks iki kovo 22 d. Atvykite pasigrožė-
ti dailininkių darbais.

,,Draugo” info
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anonsai

Mylimų 
akių laukai
Monospektaklis pagal Ichoko Mero apsakymą

,,Tūkstantis, tūkstantis, tūkstantis my-
lių” – tai graudžiai graži istorija apie ne-

išsipildžiusią meilę.   Senyva moteris kasmet
prieš Kalėdas sulaukia telefono skambučio iš jau-
nystės draugo, kuris išvažiavęs toli toli – už
tūkstančio mylių. Visą gyvenimą mylėtas, bet ne-
turėtas.  Ir ji išpažįsta  jam savo sielos slapčiau-
sias kerteles. Prisimena kadaise jaunystėje bu-
vimą kartu mokykloje, šėlsmą miškuose po sa ma-
nas, uogienojus, avietynus… At veria moteriškos
dvasios platumą, gilumą, neatlieptą beribį jaus-
mą.   Nors pragyventa su begaliniai ją mylėjusiu
vyru, sugyventa keturi vaikai... Dabar viena, li-
gota, pavargusi. Visą gyvenimą liūdesys dėl būto,
ilgesys nebūto. Kam žmogui duota pirmoji mei-
lė? Ar ji yra tas gilusis, tas didysis jausmas, ar tik-
tai vėlesnių-būsimų negrįžtantis aidas? Bet juk
sunku būtų, jei visą gyvenimą nežiūrėtų į mus
mylimų žmonių akys. 

Iš dangaus žiūri, iš po žemių, iš mėlynųjų žie-
dų. O gyvenimas bai giasi – diena jau gęsta ir ar-
tinasi va karas… Šį spektaklį mums gerai pa žįs-
tama aktorė  Olita Dautartaitė vai dino savo ju-
biliejiniuose vakaruose daugelyje Lietuvos sce-
nų. O dabar ak torė vieši JAV lietuvių Čikagos ben-
druomenėje ir ketina suvaidinti šį spektaklį
kovo 14 d., šeštadienį, 7 val. vakaro Lemonto Lie-
tuvių dailės muziejaus salėje. Malo niai kviečia-
 me ateiti ir pasigėrėti žmogaus giluminių išgy-
venimų atskleidimu teatro scenoje. 

Rengėjų info

Atgis Liudo
Dovydėno pasaulis
Rašytojas Liudas Dovydėnas tu rėjo išskirtinę

Dievo dovaną vaizdingai, su humoru ar lyri-
kos gaidele pa sakoti istorijas. Jis puikiai pa-

žino kai mo aplinką, ypač  sodriais potėpiais gebėjo
atkurti sodžiaus gyvenimo ištraukas, charakte-
rizuodamas kai mietį, natūraliai imdamas paly-
ginimus iš gamtos, augalų ir žvėrių pasaulio. Ra-
šytojo kūryboje vaiko pojūčiais, prisiminimais
šviesiai rašoma apie tėviškę prieškario kaime, pra-
einantį, niekad nesugrįžtantį laiką, jo žmones, įsta-
bias  gamtos atodangas.

Olita Dautartaitė – teatro ir kino aktorė, re-
žisierė, šalia teatrinio gy venimo nuolat rengia poe-
zijos ir prozos skaitymo programas, kurių metu
Lietuvoje bei užsienyje (Len kijoje, Belgijoje, Ai-
rijoje, Kanadoje, JAV) pri stato lietuvių autorių:
Jono Strielkūno, Bernardo Braz džionio, Liūnės
Sutemos, Maironio, Mariaus Katiliškio, Jono
Meko, Vaižganto, Romualdo Granausko ir kitų kū-
rybą. Kaip rašo literatūros kritikė Vikto rija Dau-
jotytė: ,,Aktorė talentingai perteikia skaitymo pa-
tirtį, autorių pa saulėjautą, laiko, dramatiškos
žmo   gaus lemties jutimą. Jos balsas ateina iš gi-
lumos, skleidžiantis poezijos ar prozos šviesą, gėrį
ir tiesą.”

Aktorė pristatys rašytojo Liudo Dovydėno kū-
rybos kompaktinį albu mą bei rašytojo Romualdo
Granausko ,,Pasijas pagal Joną”, skirtas poetui Jo-
nui Strielkūnui. Kviečiame po šv. Mišių, kovo 15
d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. į Lemonto Lietuvių
dailės mu  ziejaus salę susitikti su įstabia lie tu vių
rašytojų literatūra, kurią mums perteiks akto-
 rė Olita Dautar taitė, atvykusi iš Lietuvos.  

Paroda ,,Moterys apie moteris”

Muz. Ričardas Sokas

Čikaga turtinga menininkėmis! Dalis parodoje dalyvaujančių dailininkių Raimondo Šenausko nuotraukos Dail. Laimos Urban darbas 

Aktorė Olita Dautartaitė ,,Draugo” archyvo nuotr.
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www.draugas.org/mirties.html

Liūdime kartu su kolega prof. Jonu Gintaru Deikiu,
jo seseriai IRENAI ŽEMAITAITIENEI sugrįžus pas
mūsų Sutvėrėją.

Amžinos atilsies jai meldžiame.

Virginija Rūta Udrienė
Dr. Violeta Barkauskaitė

Paraiškos įvairių menų
veiklos projektams
Gerbiamieji,
Maloniai informuojame apie tai, kad Lietuvos kultūros ta-

ryba kviečia teikti paraiškas Lietuvos ir lietuvių kilmės meni-
ninkų įvairių menų veiklos projektams.  Paraiškos priimamos
nuo 2015 m. balandžio 6 d. iki 2015 m. balandžio 20 d.   At-
kreipiame dėmesį, kad užsienio lietuvių organizacijos gali
teikti paraiškas per juridinį partnerį Lietuvoje.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir pasinaudoti šiomis gali-
mybėmis. 

Daugiau informacijos apie finansuojamas veiklas rasite
šiose nuorodose:

ETNINĖ KULTŪRA IR TAUToDAILĖ:
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=46

ARCHITEKTŪRA IR DIZAINAS:
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=40

VIZUALIEJI MENAI (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas):
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=41

SCENoS MENAI
(teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas):
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=42

MUZIKA:
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=43

LITERATŪRA:
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=44

MĖGĖJŲ MENAS:
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=48

TARPSRITINIAI PRoJEKTAI:
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=
konkursai&step=view&id=51

Pagarbiai 

Gintė Damušytė
Direktorė Užsienio lietuvių 

departamentasLietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerija  

Po DieVo sParnu

Žydų Pascha – krikščioniškų 
Velykų pradžia

RENATA ŽIŪKAITĖ

Gavėnia jau įpusėjo ir nenu-
maldomai artėja šv. Velykos.

Lietuvių kalbos žodis Velykos sie-
jasi su reikšme   didžioji die-
na/naktis:  Великдень(ukrai-

niečių), Великден (bulgarų), Вялікдзен
ь (balta rusių), Wielkanoc (lenk.), Veli-
ko noce (čekų), Velikanoč (slovėnų).

Europoje daugumoje kal bų Vely-
kos vadinamos žodžiais, kurių etimo-
loginė kilmė siejama su hebrajų k. žo-
džiu pesach, reiškiančiu izra elitų iš-
ėjimo iš Egipto minėjimo šventę pagal
Senąjį Testamentą, gr.  Pascha,
(Πάσχα), italų  pasqua, isp.  pascua,
prancūzų pâques, rusų пасха. Hebra-
jų k. žod. pesach primena „Dievo per-
ėjimą” (Dievas pereina virš, peršoka,
pasigaili, apsaugo), todėl išlaikyti šio
žodžio šaknį yra prasmingiau nei jį pa-
versti didžiąja diena ar naktimi. 

Luko evangelijoje Jėzus liepia
Petrui ir Jonui: „Eikite ir paruoškite
mums Velykų vakarienę ” Jėzus kaip
tikras žydas ruošėsi švęsti Paschą-
Velykas, kurią žydai kasmet švenčia
maždaug balandžio mėnesio 14 d. Pa-
scha tai buvo šventė, kuri primindavo
izraelitams apie išėjimą iš Egipto ne-
laisvės. Kaip Dievas savo galinga ran-
ka vedė savo tautą per Raudonąją
jūrą, per dykumą, kaip sunaikino fa-
raono kariuomenę, maitino savo tau-
tą mana, davė putpelių, kol pagaliau po
daugelio metų įvedė į Pažadėtąją žemę.
Tad Pascha buvo perėjimas iš nelais-
vės į laisvę, iš mirties į gyvenimą. Jau
Senojo Testamento Išėjimo knygoje
Dievas liepia Izraelitams papjauti vie-
nerių metų avinėlį ir jį valgyti tą pa-
čią naktį kartu su nerauginta duona ir
karčiomis žolėmis. Avinėlio krauju
turi būti paženklintos namų durų
staktos. Tai bus Viešpaties perėjimas,
tą naktis Viešpats praeis ir užmuš vi-
sus Egipto pirmagimius, tačiau ap-
lenks krauju paženklintus Izraelitų na-
mus. 

Žydų Pascha yra pilna simbolikos,
kiekvienas patiekalas, taurės simbo-
lizuoja žydų tautos istorijos įvykius.
Paschoje yra labai svarbūs ženklai –
ant didelės lėkštės yra dedamos kar-
čios žolės, ruošiama nerauginta duo-
na, pastatomas vandens su actu ir
druska indas, virtas kiaušinis, avinė-
lis, harosetas-pyragas iš trintų karčių

migdolų, sumaišytų su obuoliais ir ci-
namonu. Visi šie ženklai susiję su iš-
ėjimo iš Egipto istorija – karčios žolės
simbolizuoja nelaisvės Egipte kartu-
mą, harosetas-plytas, kurias gamino iz-
raelitai būdami Egipto vergais. 

Pascha turėjo tris dalis. Pirmoji
švenčių dalis buvo duonos apeigos. Ši
dalis prasideda vyno taure, kuri va-
dinasi Kaddeš. Šių apeigų metu kal-
bamas didelis Dievo palaiminimas.
Ši pirmoji taurė pradeda visą naktinę
liturgiją, ji atidaro šventę. Šeimos
galva pakelia taurę ir sako: Palai-
mintas esi, Viešpatie, mūsų Dieve, am-
žinasis Karaliau, kuris pasirinkai mus
iš visų tautų. Davei mums šventes
džaugsmui, iškilmes-džiūgavimui. Da-
vei mums neraugintos duonos šventę
mūsų išlaisvinimo atminimui, amži-
najam mūsų iš Egipto atminimui.

Per Paschos šventę žydai perduo-
da tikėjimą savo vaikams. Šią naktį
vaikai klausia: Kodėl ši naktis skiria-
si nuo kitų naktų? Kitomis naktimis ne-
reikia mirkyti karčiųjų žolių vandenyje.
Kodėl šią naktį tai darome? Kitus va-
karus valgome normalią duoną, o ko-
dėl šią naktį neraugintą? 

Pirmininkaujantis atsako: Mes
buvome Egipte faraono vergais ir mūsų
Viešpats Dievas išvedė mus iš ten stip-
ria ranka ir ištiestu petimi. Tad ne-
rauginta duona Paschos šventėje reiš-
kė nelaisvę Egipte. Per šias iškilmes
yra geriama daug vyno, kuris simbo-
lizuoja išlaisvinimą iš vergijos. 

Trečioje Paschos dalyje yra ge-
riama palaiminimų taurė. Ji yra labai
svarbi, nes dalyviai dėkoja Dievui už
visus jo padarytus didžius darbus, o la-
biausiai už sandorą ant Sinajaus kal-
no. Jėzus šioje vietoje perkeičia šios
taurės prasmę ir sako: Tai yra mano
kraujas, Naujosios Sandoros kraujas,
kuris už jus išliejamas. Tad nuo šiol Pa-
scha tampa Kristaus perėjimo iš mir-
ties į prisikėlimą atminimu. 

Šitaip krikščioniška Pascha įgyja
naują turinį, nes tai Jėzaus, mirties ir
prisikėlimo šventimas. Tikroji ir ga-
lutinė Pascha yra išlaisvinantis įvykis,
kurį Dievas atliko Jėzuje Kristuje.
Kristus buvo paaukotas kaip avinėlis
Paschos metu, jis jau yra tikrasis
krikščionių paschalinis avinėlis (plg.
1 Kor 5, 7). Todėl krikščioniška Pascha
yra tam tikra prasme žydiškos Paschos
tąsa ir kartu visiškai nauja pradžia. 
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Pas mus
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Kovo 15 d., sekmadienį, 11:30 val. r. Tė-
viškės evangelikų liuteronų parapijoje vyks
pamaldos ir minėjimas, skirtas Kovo 11 die-
nai. Pamokslą skaitys Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sa-
butis, minėjimo prelegentas – lietuvių išeivi-
jos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos edukologijos
universiteto Vilniuje profesorius Juozas Ski-
rius. Bus pagerbtas a. a. Kurto Vėliaus atmi-
nimas. Po minėjimo – ,,Kugelio pietūs”. Pie-
tums prašome registruotis tel. 708-229-
2795 arba  el. paštu teviskes.parapija
@gmail.com

� Kovo 15 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje rengiamas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio mi-
nėjimas. Švęskime kartu!

� Kovo 22 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL 60632) bus Gavėnios sriubos
pietūs. Kun. Gediminas Keršys žada mums
išvirti visą puodą savo mėgstamos sriubos.

Atvykite. Taip pat primename, kad Gavėnios
laikotarpiu kiekvieną penktadienį,  3 val. p.
p. einame Kryžiaus keliu su apmąstymais 

� Kovo 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Ateitininkų namuose Lemonte vyks popietė,
skirta prisiminti ir susipažinti su a. a. kun. dr.
Kęstučiu Trimako kūryba. Ruošia Čikagos
Sendraugiai Ateitininkai, Ateitininkų namai ir
Ateitininkų šalpos fondas. Dalyvaus Šv. An-
tano parapijos (Cicero) choras, vadovaujamas
Vilmos Meilutytės, kuris atliks giesmę kun.
Trimako žodžiais. Bus proga tą giesmę iš-
mokti ir mums. Visi yra maloniai kviečiami
dalyvauti ir prisiminti šį nuostabų kunigą,
dailininką bei rašytoją.

� Gegužės 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje Korp. Giedra rengia
humoro popietę ,,Juoktis sveika!”. Malo-
niai kviečiame atvykti ir atsigauti po žiemos
rūpesčių. Renginio režisierė – Giedrė Griškė-
naitė-Gillespie. Bus puiki  proga susipažinti
su Aloyzo Barono, Mariaus Katiliškio, Vytau-
tės Žilinskaitės ir kitų  humoristų kūryba.
Kviečiame visus dalyvauti.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčia
(2745 W. 44th St., Chicago)

PAMALDŲ TVARKA

Kovo 15 d., ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį, 
10 val. r.  šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Kovo 22 d., penktąjį Gavėnios sekmadienį, 
10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Kovo 28 d., šeštadienį,
1 val. p. p.  rekolekcijas ves kun. Antanas Gražulis, SJ

Kovo 29 d., Verbų (Palmių) sekmadienį,
10 val. r.  šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Balandžio 2 d., ketvirtadienį,
6:30 val. v. Paskutinės vakarienės šv. Mišias atnašaus  kun. Robertas

Coleman (angliškai), kun. Gediminas Keršys (lietuviškai) ir kun. Armando
Ramirez-Ruiz (ispaniškai)

Balandžio 3 d., Didįjį penktadienį,
12 val. p. p. Kristaus Kančios pamaldas 

atnašaus kun. Gediminas Keršys

Balandžio 4 d., Šventąjį šeštadienį,
8 val. r.  Velyknačio šv. Mišias atnašaus  

kun. Robertas Coleman (angliškai), kun. Gediminas Keršys (lietuviškai)
ir kun. Armando Ramirez-Ruiz (ispaniškai)

Balandžio 5 d., Velykų sekmadienį,
10 val. r. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišias atnašaus 

kun. Gediminas Keršys

Primename, kad Gavėnios metu kiekvieną penktadienį,  3 val. p. p.vyksta
Kryžiaus kelio apmąstymai, kuriuos veda kun. Gediminas Keršys.

Mieli tautiečiai, 

visus nuoširdžiai sveikiname su Kovo 11-ąja –
svarbiausia švente Lietuvai ir lietuviams,

gyvenantiems bet kur pasaulyje.
Džiaukimės, kad šįmet Lietuva švenčia

ketvirtį šimtmečio atgautos Nepriklausomybės! 

JAV LB Krašto valdyba

Labai nuoširdžiai norime pasveikinti Jūsų lietuvių bendruomenę su gražia ir
didinga Lietuvos ir visų lietuvių švente! Nepriklausomybės atkūrimo dieną –
kovo 11-ąją – kviečiame atšvęsti laisvu šokio ritmu, kartu su Onyte iš Lietuvos
tarpukario laikų. 

Mūsų muzikinė dovana Jums —
> https://l.facebook.com/l/4AQE44HIEAQFD5oS

XnmLXhXVtSTLqg-hZBDQ11Qec2-CMXw/https%3A%2F%2Fwww.youtu-
be.com%2Fwatch %3Fv%3DbInktBgGr5Q%26index%3D7%26list%3DPL-

0CK0YYHF44j7z4xuRgcFBemCqHqOQ9L
Su saule, šypsena ir nepriklausomybe!

Elle G merginos,
Elena ir Giedrė 

Kviečiame visus į nepakartojamai linksmą Kovo 11-osios šventę „Geltona,
žalia, raudona”! Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-me čio proga septynios
lietuvių organizacijos kartu organizuoja renginį ir tvirtina: „Taip, mes, lietuviai, dirba-
 me kartu vienam tikslui – lietuvybės išlaikymui!” Organizuoja: JAV Lietuvių Ben -
druomenė, Maironio lituanistinė mo kykla, Čikagos lituanistinė mo kykla, Gedimino
lituanistinė mokykla,  Pa saulio lietuvių  centras,  Lietuvių skau  tų sąjunga,  Čikagos
Atei tinin kai. Vieta: Riškus salė, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Le mont,
IL 60439. Data ir laikas: sekmadienį,  kovo 22 d., 4 val. p. p. Bilietai: 20 dol. suau-
gusiems; 10 dol. vaikams ir studentams. Vaikams iki 3 m. nemokamai. Bilietus
galite įsigyti Maironio, Čikagos, Gedimino ir Rasos litua nistinėse mokyklose, Pasaulio
lietuvių centre, kavinėse „Smilga”, „Old Vilnius” ir „Lithuanian Plaza”.


