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Tokijas (BNS) – Japonijoje že-
mės drebėjimo ir cunamio nuniokotą
Fukušimos 1-ąją atominę elektrinę
kovo 14 d. sudrebino antras per pas-
tarąsias dienas vandenilio sprogi-
mas, sužalojęs 11 darbuotojų. Sprogi-
mo banga buvo juntama už 40 kilo-
metrų nuo elektrinės. Kovo 12 d. pa-
našus sprogimas įvyko tos pačios
elektrinės 1-jame bloke. Tąsyk buvo
sužeisti 4 darbininkai, iš jėgainės
apylinkių iškeldinta daugiau nei
180,000 žmonių, apie 160 iš jų patyrė

spinduliuotės poveikį.
Tačiau labiausiai nerimaujama

dėl Dajiči jėgainės 1-ojo ir 3-ojo blo-
kų. Inžinieriai į juos pumpuoja jūros
vandenį, išnaudodami paskutinę ga-
limybę ataušinti šiuos reaktorius.
Jeigu jų šerdys išsilydytų, į aplinką
gali pasklisti radioaktyvūs teršalai,
kurie sukeltų didelio masto pavojų
žmonių sveikatai.

Užsienio mokslininkai sako, kad
Japonijoje iškilo rimtas pavojus, ta-
čiau mažai tikėtina, kad gali įvykti

avarija, panaši į ištikusią Černobylio
atominę jėgainę, mat pastaroji netu-
rėjo apsauginės kapsulės.

Tuo tarpu milijonai žmonių Ja-
ponijoje toliau kovoja su žemės dre-
bėjimo ir cunamio sukeltais padari-
niais. Jungtinių Tautų duomenimis,
mažiausiai 1,4 mln. žmonių neturi ge-
riamo vandens. Be to, pradeda trūkti
maisto produktų ir benzino. Nelaimės
nusiaubtame regione 2,6 mln. gyven-
tojų neturi elektros energijos, 3,2
mln. – dujų, sutrikęs mobilusis ryšys.

Skautų Kaziuko mugė – kaip niekad gausi

Japonijos atominėje jėgainėje antrąkart sprogo vandenilis

Prancūzijos kurorte Saint Gilles Croix de
Vie buvo atidengta lietuvių skulptoriaus
Antano Mončio (1921–1993) bronzinė
skulptūra ,,Gaidys” – 6 psl.

Washington, DC (LR ambasa-
dos info) – Lietuvos ambasada JAV
pažymėti Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo 21-ąsias metines Wa-
shington lietuvius pakvietė sureng-
dama įspūdingą atminimo daiktų
parodą, linksmą vakaro viktoriną ir
tautinių atgimimo dainų karaoke.
Šventėje dalyvavo apie 150 žmonių,
daugiausia – jaunimas. „Minint Lie-
tuvos Nepriklausomybės Atkūrimo
dieną, pirmiausia atsigręžiame į
veržlų ir aktyvų jaunimą, juk jis –
beveik mūsų nepriklausomos vals-
tybės bendraamžis ir nuo jo priklau-
so Lietuvos ateitis”, – sveikindamas
šventės dalyvius pažymėjo Lietuvos
ambasadorius JAV Žygimantas Pa-
vilionis.

Rodinius parodai sunešė Wa-
shington apylinkės lietuviai ir dip-
lomatai, savo namuose išsaugoję
Lietuvos nepriklausomybės kovas
mininčius daiktus – plakatus, vėlia-
vas, ženkliukus, marškinėlius, ska-
reles, pirmuosius JAV laikraščių
puslapius, skelbiančius apie Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimą,

vokus. „Mes tikime, kad daugelio
namuose saugoma įdomių Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimą me-
nančių atminimo daiktų, kuriuos,
jei ne dabar, bet vėliau tikrai norės
pamatyti jūsų vaikai, draugai, kai-

mynai. Kviečiame išsaugoti šiuos
daiktus ateičiai”, – atidarydamas pa-
rodą sakė LR ambasadorius JAV Ž.
Pavilionis. Paroda, sulaukusi dide-
lio susidomėjimo, paskatino parodos
lankytojus dalintis prisiminimais.

Audronė Pakštienė pasakoja, kodėl jai svarbus Kovo 11-osios atminimas. Šalia – LR
ambasados Washington, DC įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Kokia Kaziuko mugė be liaudies meno darbų! Laimos Apanavičienės nuotr.

Lemont (,,Draugo” info) –
Atvykus į kovo 13 d., sekmadienį,
Jaunimo rūmuose, Pasaulio lietuvių
centre, vykusią tradicinę skautų
Kaziuko mugę, turbūt pirmą kartą
per paskutinius dešimt metų nebuvo
kur pasistatyti automobilio. Ne tik
pasistatyti, net įvažiuoti į aikštelę
prie PLC žmonės negalėjo, nes ji
buvo užimta – tiek prekeivių, pirkėjų
bei smalsuolių susirinko į mugę. Tad
norint akis mugėje paganyti, teko
klampoti per pievas.

Ir ko tik mugėje nebuvo – ir
skautų darbelių, ir riestainių, ir
papuošalų, ir knygų – kiekvienam
pagal skonį. O kokia mugė be gra-
žiųjų Vilniaus krašto verbų ir dirbi-
nių iš vytelių! Jų irgi netrūko Ka-
ziuko mugėje. Numalšinti alkį atvy-
kusieji taip pat turėjo kur – veikė net
keletas valgyklų, o nenorintiems
sėdėti prie stalų skautai jau prie įėji-
mo durų pardavinėjo gėrimus ir
užkandžius.



DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV

metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00

Kanadoje (USD)
metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mėn.$110.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis

oro paštu
metams $615.00 • 1/2 metų $315.00

Į Lietuvą reguliariu paštu
metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIk ŠeŠTAdIenIo LAIdA:
JAV

metams $95.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$48.00
Kanadoje (USD)

metams $150.00 •1/2 metų $120.00
• 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu

metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu

metams $70.00

Vyriausioji redaktorė – Dalia Cidzikaitė
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.

Skelbimų kainos atsiunčiamos
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El. paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published on Tuesday, Thursday and Saturday
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithuanian Catholic Press Society,
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532.

Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5532

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Eina į pabaigą 2011 m. gyventojų
surašymas Lietuvoje. Pirmą kartą gy-
ventojams suteikta galimybė elektro-
niniu būdu įsirašyti patiems (www.
esurasymas. lt). Kaip žinia, internetas –
dalykas geras, tačiau dėl didelio lanky-
tojų srauto tiek Statistikos departa-
mento (SD) tinklalapis, tiek surašymui
skirtas puslapis sunkiai buvo pasiekia-
mas, todėl internetinis surašymas pra-
tęsiamas iki kovo 16 d. 12 val. nakties
Lietuvos laiku. Kaip teigia SD, surašy-
mas rengiamas Lietuvos gyventojų
skaičiui ir pasiskirstymui mieste bei
kaime, savivaldybėse ir apskrityse,
taip pat jų demografinei, socialinei ir
ekonominei sudėčiai, migracijos mas-
tams nustatyti, būstų kokybei įvertinti.
Balandžio 5–gegužės 9 dienomis vyks
antrasis surašymo etapas. Ir tada jau
sužinosime, kiek emigrantų yra kitose
šalyse, kiek lietuvių gyvena Lietuvoje.

Redaktorė
Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis TTEEMMAA::  KKAASS  EESSAAMMEE  IIRR  KKUUOO  BBŪŪSSIIMMEE??

Kas yra tėvynė? Ir kodėl ji
nepa lieka mūsų, kai mes
paliekame ją? Turbūt kiek-

vienas jautėme jos buvi mą ne
kartą. Net ir norėdami pamirš ti
ją, atsikelti rytą būdami kitais
žmo nėmis, be praeities, to nega-
lime pada ryti. Ji yra tarsi mūsų
lemtis, nežinanti valstybių sienų ir kelionių atstu mų, ly-
dinti mus vieškeliais ir greit keliais, per sunkias ir leng-
vas mūsų gyvenimo dienas, per liūdnas ir per laimingas
akimirkas. Daugiausia jos namuose – ji spindi mūsų vai-
kų aky se ir gintariniuose karoliuose, kvepia atriektoje
duonoje ir gaivina aguonų pienu. Ją lengva pasiimti su
savimi. Kad ir kiek beprisikrautumėme laga minų, tėvy-
nė sveria mažiausiai. 

Kas yra tauta? Tai jungtys tarp duonos ir aguonų
pieno, vieškelių ir greitkelių. Mes sujungti jomis. Įsi vaiz -
duokime voratinklį, prisigėrusį pušyno kvapo ir baravy-
kų skonio, tuoj pakilsiantį į orą ir su vėju nukeliausiantį
į nežinomus kraštus. Vora tinklio siūlai ir yra mūsų jung-
tys, o mes tarsi rasos lašeliai suverti ant jų. Vieni esame
arti, kiti toli vieni nuo kitų, bet tais keleliais, tais vieške-
liais ir greitkeliais mes visada galime vieni pas kitus
nukeliauti. 

Tos jungtys – tai kalba, tėvynė, žemė, papročiai, o
svarbiausia – mūsų mintys ir jausmai. Gali pamiršti kal -
bą, nors ji yra svarbi tautos gyvasties dalis, kaip dar 1599
metais Mikalojus Daukša sakė, gali užmiršti papročius ir
gimtąją žemę, nors tai vienos iš svarbiausių mūsų vieny-
bės jungčių, bet liks mintys ir jausmai, kurie ke  liaus iš
kartos į kartą: gal apie vasarą kvepiančius antaninius
obuolius ir tyliai laukiančius tėvų namų langus, gal apie
tolimą žemę, netikėtą, pa slap tingą ir gražią. Reikia
daugelio kartų, kad užmirštum tėvynę, kad išnyktų jung-
tys, kurios mus jungia. 

Kodėl tai, kas susiję su tautiškumu, mums kelia stip-
rius jausmus? Todėl, kad mums svarbios mūsų jungtys,
vienybė ir tęstinumas. Ar rašysime parduotuvių pavadi-
nimus Gedimino prospekte angliškai? Ar klausysime ru-
siškų dainų? Ar turė sime dvigubą pilietybę? Ar liksime
lietuviai, jei pamiršime savo kalbą? Tai klausimai apie
jungtis, mūsų ateitį ir tapatybę. 

Nuolatinė įstatymų kaita rodo, kad šių dienų poli-
tikams yra labai sunku atsakyti, kas mes esame ir kokios
yra mūsų jungtys. Kiekviena laida apie emigraciją, skur-
dą kaime, kylančią ir smunkančią ekonomiką, apie naują
poeziją, apie tai, kas buvo ir yra skanu parduotuvėse ir
kuo gali pasigirti Valinsko ar Kubiliaus partija, klausia
to paties, kas mus vienija – kas jungia emigrantą ir mo-
čiutę kai me, poetą ir politiką, moterį ir vyrą, jauną ir se-
ną. Jie visi atsakytų kitaip, kas jie yra. Kaime močiutės
mane siųsdavo paskaityti Šapokos istoriją, kai aš pa-
klausdavau, kas yra lietu  viai. Politikai atsiverstų Konsti-
tuciją. Jaunoji karta atsidarytų interneto svetainę Krep-
šinis.net ir užtrauktų „Mes geri, mes laimingi, mes šian -
dien laimėsim (...) nors esam pasauly tik trys milijonai’’.
Ir klaustų skir tin gų klausimų. Politikai ir intelektua lai
apie emigraciją, kaimo mokyklos mokytojos – apie lietu-
vių kalbos pamokų turinį. Kodėl vaikai skaito tiek mažai
lietuviškų kūrinių, o dide lę dalį tekstų sudaro pasaulio

rašytojų kūriniai. Brechtas, Tols-
tojus, Že mai tė... Mažvydas, Dau-
kantas, Valan čius... Poe, Rilkė, Mi-
lošas... kurios yra mūsų jungtys..?
Kodėl vaikai per Valentino dieną
priklijuoja širdutes ant partizanų
kapų? Ar tai tautos pagerbimas ar
išniekinimas? Ar galima susieti

Valentino dieną, naują ir dar vis svetimą, su mūsų tauta?
Kas buvome, kas esame, kuo būsime?

1410 metai. Tauta buvo Vytautas. O kai Daukantas iš
Kalvių pėsčias ėjo į Vilnių, pro rudenėjančius kaimus,
tauta vienijo bajorus, laisvus žmo nes. Kas tu esi? „Aš
lenkų vieros’’, –  sakė XIX amžiaus pradžios valstietis.
Tuomet valstietis iš Užusalių ir jo ponas iš dvaro nebuvo
viena tauta. Tik XIX amžiaus pabaigos tautinis sąjūdis
sukūrė modernią tautą, lietuvių kalbos tautą, kuri ap-
jungė ponus ir valstiečius. Smetonos laikų tauta siejo sa-
ve su prarastu Vilniumi. „Mes be Vilniaus nenurim-
sim’’..., teritorija, tautinė erdvė tapo neatskiriama mūsų
tautos dalis. Sovietai grąžino Vilnių, bet pasiėmė Lietu-
vą. Socialis tinė tauta buvo etnografinė tauta, be laisvės.
Vakarietiška suverenios tautos-valstybės idėja, sujungu-
si daugumą Baltijos kelyje ir Sąjūdžio mitingų šaltyje, bu-
vo ir sena, ir nauja. Sena, nes ją pažinome XX amžiaus
pradžioje, nauja, nes ji buvo susieta su pilietinės tautos
idėja, pagal kurią lietuvis yra Lietuvos pilietis, net jei jis
yra rusų, lenkų ar žydų tautybės, panašiai kaip Prancū-
zijoje ar Ameri koje. Kiekvienu šiuo istoriniu etapu jung-
tys buvo kitos, ir tauta buvo nevienoda.

Kuo būsime? Ar išsipildys naujos tautinės vizijos,
bandančios prikelti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę?
Pagal Europos Rytų partnerystės sutartį, pasirašytą 2009
metais, ir Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją, Lietuva
aktyviai dalyvauja Euro pos Sąjungos tolesnės politinės ir
ekonominės plėtros į Rytus ir Rytų kraštų integracijos
politikoje, būtent buvusioje LDK teritorijoje. Pagal Gin-
tarą Beresnevičių, mes „esame imperijos žmonės. Mes
esame iškelti virš kitų ir tuo pačiu visi mūsų kas die niai
nepasisekimai iš to, kad impe ri ja [buvo] prarasta. (...)
Mums per mažai Lietuvos. (...) Mes turime su kurti sava-
rankią imperiją. (...) Buvu sios LDK teritorijos tai na-
tūralios mūsų sienos.” Jei neatkursime LDK, anot Be-
resnevičiaus, mums gresia išnykimas. Ar tai mūsų būsi-
mos jungtys? LDK teritorija, daugiatautė lietuvių nacija,
imperinė politika ir kultūra?

Tautos sampratos skiriasi ne tik istoriškai, šiandie-
nos tautos yra la bai skirtingos. Amerikietis yra JAV pi-
lietis, jis tapatinasi su valstybe, o ne tam tikra etnine gru-
pe. Karas Irake ir Afganistane dažnam ameri kiečiui yra
ir jo tautinė misija. Ame rikiečiai neretai jaučiasi atsa-
kingi už globalų pasaulį ir demokratiją jame. Ir to išmo-
koma jau mokyklose. Vyres nių klasių mokiniai važiuoja
į konferencijas, kurios imituoja Suvienytų Tautų simpo-
ziumus. Juose mokiniai  pristato savo sukurtas rezoliuci-
jas, ku riose sprendžia ekologines, ekono mines ir politi-
nes problemas, tokias kaip vandenynų užterštumas ir
ekologiška žvejyba. Lietuviams ryšys tarp ekologiškos
žvejybos pasaulyje ir tautiškumo atrodo mažų mažiau siai
keistas. Tai ne ta jungtis, kuri jungia mus. 

Nukelta į 9 psl.

Tauta, laisvė ir
stiprūs jausmai

NERINGA KLUMBYTĖ

Lietuvos Nepriklauso mybės minėjime Cincinnati šiemet šventinę kalbą sakė antropologė Neringa Klumbytė. 
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Švenčiame atkurtos valstybės
dvidešimt pirmą gimtadienį.
Kiek priblėso emocijos dėl to,

kad išdrįsome, skeptikams raukan-
tis, pasakyti „ne” sovietinei ir impe-
rijai ir pastaroji, praradusi pusiaus-
vyrą, pradėjo sparčiai nykti. Štai sa-
vivaldos rinkimuose po ilgo laiko vėl
būta kandidatų, kurie sekė pasakas
apie esą teisingą ir orų gyvenimą so-
vietmečiu, kai, pasak jų, nebuvo to-
kios properšos tarp turtingų ir varg-
šų, kai visi buvome solidaresni ir
paslaugesni vieni kitiems. Absoliuti
dauguma „sovietinio rojaus” dainių į
valdžią neprasibrovė, tačiau, neabe-
joju, jog  politikų, kurie  bandys su-
žavėti receptu „atgal į sovietmetį”,
netruks ir prieš Seimo rinkimus.

Šie politikai pavojingiausi tuo,
kad iš esmės teisingai atkreipdami
dėmesį į dabarties problemas – ap-
gailėtinai mažas pensijas, didžiulę
turtinę nelygybę, valdžios atitolimą
nuo žmonių, neieško racionalių būdų
joms spręsti, netiria tikrųjų šių prob-
lemų ištakų, bet gundo teiginiu, kad,
atsisakę iškovotų laisvių, pasukę
laikrodį atgal,  mes esą sugrįšime į
patogią politinę sanatoriją, egzista-
vusią sovietmečiu. Ten esą viskas
kaip rojuje: atsakingai, teisingai  ir
sočiai.

Iš tiesų sovietinė „grietinėlė”,
skirtingai nuo dabarties nuvorišų,
viešai turtais retai puikuodavosi.
Jais buvo puikuojamasi tarp savų –
pirtelėse, medžiotojų būreliuose.
Taip, nomenklatūrinės spec. parduo-

tuvės buvo paslėptos nuo paprastų
mirtingųjų akių ir neerzino kon-
trastu su plačiosioms masėms skirta
pasiūla. Automobiliai buvo pardavi-
nėjami tik per paskyras. Na, o į par-
duotuvę atvežti vaisiai būdavo kaip
stebuklas. Nebuvo masinės emigraci-
jos, nes gyvenome kalėjime, kur
prižiūrėtojai viską sprendžia. Jie net
trumpam galėjo išleisti apsižvalgyti,
jei tik, rašytojo Boris Akunin žo-
džiais, sutikdavai bučiuoti raudonojo
šėtono subinę. Netiesa, kad neegzis-
tavo nedarbo problema. Mano dėdės
ir tetos, sugrįžę iš Sibiro, įsidarbino
per didelius vargus ir tik ten, kur
niekas kitas nenorėjo eiti dirbti.

Taip ir sovietmečiu gyveno daug
dorų ir garbingų žmonių. Garbė ir
šlovė jiems. Tačiau būkime sąžiningi
– jie tokie buvo ne dėl sistemos ypaty-
bių, bet nepaisant sistemos spaudi-
mo. Pati sistema nuo pat pirmų žings-
nių mokė gyventi dvigubą gyvenimą,
kai dauguma bijojo kalbėti tai, ką
galvojo ir neretai patys bijojo savo
„nesušukuotų minčių”. Politinė kar-
jera reiškė vis didesnes privilegijas
ir atotrūkį nuo to niūraus buitinio

skurdo, kuriame gyveno dauguma.
Tiesa, didelė dalis žmonių prie to
priprato, nes net neįsivaizdavo, kad
gali būti kitaip.

Visiškas melas, jog egzistavo iš
esmės teisinga ir gera sistema, kurią
kažkas neatsakingai sugriovė. Visi
gyvenome melo puvėsiuose, sutręšu-
sioje ekonominėje sistemoje, kuri
buvo pasmerkta. Šiandien mūsų
problema yra ne ta, kad mes esą per
greitai ar per toli nuo tos sistemos
nutolome, bet veikiau, kad taip ir ne-
sugebėjome iš jos košmarų galutinai
išsilaisvinti.  Valdžioje esantieji, kad
ir kokiai partijai priklausytų, elgiasi
kaip sovietiniai aparatčikai ir gyve-
na įsisupę į privilegijų skraistę.  

Eiliniai piliečiai jaučiasi kvaili-
nami ir išnaudojami ir lengvai atgai-
vina sovietinę taisyklę – tik kvailys
nevagia iš valstybės. Daug žmonių
šiandien išvažiuoja iš Lietuvos ne
vien vaikydamiesi sotesnio kąsnio,
bet ir todėl, kad tik svetur pajuto, jog
gali egzistuoti politinė, socialinė sis-
tema, kurioje į žmogų žvelgiama pa-
garbiai, stengiantis padėti.  Žmonės
nustemba, kad laisva rinka ir socia-

linė apsauga gali papildyti viena ki-
tą, jog valstybės institucijos iš tiesų
siekia pagelbėti, kiek tik gali. Kodėl
visa to jie neatrado Lietuvoje? Tikrai
ne per didelės laisvės, bet dėl to,  kad
sovietinės deformacijos tapo prastu
pamatu kuriamai valstybei.

Nuo valstybės atkūrimo dienos
nuėjome ilgą ir svarbų kelią. Tačiau
dar nesunešiojome sovietmečio pali-
kimo geležinių kurpių.  Laisvė auto-
matiškai nepadaro žmogaus nei gra-
žaus, nei protingo, nei padoraus. At-
gimimo laikotarpiu populiari buvo
iliuzija, jog išsivaduosime iš imperi-
jos gniaužtų ir prasidės ne gyveni-
mas, bet rojus. Dabar vis stipriau ku-
riama kita iliuzija, jog esą laisvė ir
desovietizacija kaltos dėl mūsų prob-
lemų. Būtų puiku, jei sugebėtume
priimti tikrovę be iliuzijų, su visais
rožių žiedais ir spygliais. Tai mūsų
žemė, mūsų valstybė – net jei ji šian-
dien dar ne tokia,  apie kokią svajo-
jame – mūsų pareiga puošti ją savo
darbais. Tad elkimės kaip laisvi
žmonės, kurie stengiasi įkūnyti savo
svajones, o ne kaip vergai, kurie tik
vykdo nuorodas ir keikia laisvę atė-
musius pančius. Labai dažnai su-
dėtingiausia išsivaduoti iš pančių,
kurie yra mūsų galvoje. Sovietmečio
idealizavimas – savanoriškų pančių
pavyzdys.

Lrt.lt
Andrius Navickas – Lietuvos žur-

nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.
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Apie valstybės gimtadienį 
ir sovietmečio idealizavimą
ANDRIUS NAVICKAS

LLAAIIŠŠKKAAII  

BR. BUdRIŪno VYRŲ
kVARTeTUI – 60 MeTŲ

Vasario 12 d. Algio Zaparacko
vedama „Lietuviškų melodijų” radi-
jo valandėlė net keturiomis dainomis
priminė 1951 m. vasario 9 dieną įkur -
tą Broniaus Budriūno vyrų kvartetą.

Kvartetui vadovavo daugeliui
dainų muziką ar palydą parašė kom-
pozitorius Br. Budriūnas. Kvartetą
sudarė tenorai: I – Pranas Zaranka, II  
– Edvardas Skiotys, baritonas Mari-
jus Sodonis, bosas – Stasys Sližys,
kurį po pusmečio pakeitė Antanas
Poli kaitis.

Dar tebeturiu mano vestą kvarte-
to dienyną. Kvartetas dainavo tik
dvejus metus, jo repertuare – 14 liau-
dies dainų, 8 lietuvių muzikų kom-
pozicijos, 5 kariškos dainos, 12 ver-
timų, 5 šlageriai, 4 trio dainos ir 7
giesmės. Išdainuota per 400 valandų,
8 koncertai, 13 proginių pasirodymų,
2 radijo valandėlėse. Dainuota Det-
roite, Čikagoje („Drau go” renginiuo-
se 1952 m. vasario 3 d. ir 1953 m. va-
sario 4 d.), Clevelande, Toledo, Kana -
doje, Wind sore, Toronte, Hamiltone,
Londone, Rodney...

1952 m. vasarą įdainavome į mag-
netofonines juostas šias dainas: „Tė-
vynei”, „Šauksmas” ir „Subatos va-
karėlį”, o leidykla „Pašvaistė”  išleido
dvi plokšteles. Kai Br. Budriū nas
pakėlė sparnus į Los Angeles, 1953 m.
pavasarį dar įdainavome į juostas
studijoje. Buvo išleistos 5 plokštelės,
o 1974 m. jos buvo sudėtos į ilgo groji-
mo plokštelę, pridedant dar kelias
anksčiau neišleistas. Dabar, kai pate-
fonus retai kas beturi, anų dienų
dainos aptils. Net jau kai kurios radi-
jo stotys nebeturi aparatūros plokšte-
les groti.  Gerai, kad kai kas sugeba
ją paversti kompaktine plokštele.

Br. Budriūnui išvykus, kvartetas
nebedainavo, o 1956 m. į Los Angeles
išvyko ir A. Polikaitis, kuris ten
dainavo (ir dar kartais tebedainuoja)
baritonu Br. Budriūno Los Angeles
vyrų kvartete. Marijus Sodonis Flori -
doje kovoja su senatvės ligomis,  Ed-
vardas Skiotys ir aš iki šiol dar

giedame Viešpačiui. Br. Budriūnas
mirė  1994 m. spalio 11 d., sulaukęs 85-
erių metų amžiaus. Palaidotas Vil -
niaus Antakalnio kapinėse. Daug jo
darbų ir kūrybos vertinimų galima
rasti internete per „Google” paiešką.

Apie Br. Budriūno vyrų kvartetą
išsamiau esu rašęs Rūtos-Klevos-

Vidžiūnienės knygoje „Kompozito -
rius Bronius Budriūnas”, išleistoje
1988 m. (spausdino „Draugo” spaus-
tuvė).

Niekur nespausdinti „Kvarteto
dainų pranešimai – įvadai”, kuriuos
patys susikurdavome. Vienu iš jų
baigsiu šį laiškelį (kai kur kirčiai
aukštaitiški...)

Vabalui ankstyvą rytą maža
gėlelė akin krito.

Letena pabraukęs ūsus, jis tarė: –
Žmona man būsi!

Bet suklydo išdidusis, gėlė,
pažvelgus į jo pusę,

atsakė: – Tu esi per paikas, mane
ne tokie frantai vaikos...

Akim užvirto jo kakta, užkando
žadą jos šneka,

Tik spyrė kojomis dangun ir
nulėkė – zum, zum zum...

Tokią nenusisekusios meilės
istoriją girdėsite Veit dainoje „Vaba -
las ir gėlė”.

Pranas Zaranka
Livonia,�MI

PATIkSLInIMAS

Su malonumu perskaičiau Ra-
munės Kubiliūtės straipsnį ,,Drau-
ge” apie Ateitininkų federacijos lei-
džiamo katalikiško žurnalo ,,Ateitis”
100 metų jubiliejų (2010 m. vasario 24
d.). Labai labai ačiū. Maža pastaba
dėl archyvo. Mes pasirašėme sutartį
su Nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka, tad jie skanuoja, o mes
dėsime nuorodas į kiekvieną puslapį.
Nemanau, kad reikia tą patį darbą
dukart kartoti, todėl atskirai ir ne-
skanuojame.

Reda Sopranaitė 
,,Ateities”�žurnalo�redaktorėIš k.: M. Sodonis, E. Skiotys, Br. Budriūnas, Pr. Zaranka ir A. Polikaitis.
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TTEELLKKIINNIIAAII

NEW�BRITAIN,�CT

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 20 dieną, sekmadienį,
Šv. Andriejaus bažnyčioje
New Britain, CT, 9 val. ryto šv.

Mišios buvo aukojamos už Lietuvą ir
jos didvyrius, ku rie žuvo už Lietuvos
Nepriklauso mybę. Taip dar vienoje
iš penkių Connecticut valstijoje vei-
kiančių apylinkių pra sidėjo Vasario
16-osios Nepriklauso mybės minėji-
mas. 

Šv. Mišias atnašavo parapijos
klebonas J. Smith. Mišioms patarna-
vo J. E. Liūdžių anū kai – sūnaus Rai-
mondo ir dukros Vir ginijos vaikai.
Vėliau visi susirin ko į mažąją para-

pijos salę, kurioje ir vyko minėjimas.
Visus atvykusius pasi puo šusi tau-
tiniais drabužiais pasvei kino New
Britain LB apy linkės pirmininkė
Irene Belanger. Jos val dybos nariai
Skirmantė Massaro ir Tomas Nenor-
tas su Juozo ir Elzbie tos Liudžių vai-
kaičiais, vilkėdami tautinius drabu-
žius, minėjimą darė ypatingesnį.

Iškilmingą minėjimą pradėjusi
apylinkės pirmininkė pasveikino vi-
sus susirinkusius, pasidžiaugė savo
apylinkės aktyviais nariais – vice pir-
mininku Evaldu Malinausku, ilga -
mete apylinkės iždininke Cathy Sal-
ka, sekretore Skirmante Massaro,
nariais Tomu Nenortu, Jonu Kaspu -
čiu, Angele Jonyniene, Juozu ir Elz -
bieta Liūdžiais. Ji pakvietė Tomą
Nenortą, kuris trumpai savo praneši -
me supažindino susirinkusius su
Lie tuvos Nepriklausomybės istorija.
Bu vo perskaitytas sveikinimas, gau-
tas iš JAV Kongreso atstovo Christo -
pher S. Murphy. Į iškilmingą minėji -
mą trum pam atvyko ir sveikinimo
žo dį tarė valstijos atstovas Tim O’
Brien.

Irene Belanger, šios apylinkės
pirmininkė, jau seniai dalyvauja lie -
tuviškame gyvenime. Ant jos ir jos
valdybos pečių gula dideli rūpesčiai,
kaip išlaikyti Šv. Andriejaus parapi-
ją, kaip lietuviškai veiklai sutelkti
aplink New Britain gyvenančius lie -
tuvius. Šios dienos proga ji buvo ap -
dovanota CT apygardos Padėkos raš -
tu. Visi susirinkusieji jai nuoširdžiai
plojo, atsidėkodami už jos darbą
lietuviškoje ir parapijos veikloje. 

Kaip jau įprasta pas New Britain
lietuvius, ant vaišių stalo puikavosi
skaniausias pasaulyje Juozo Liūdžio
iškeptas raguolis. Lietuviai vaišinosi
tikrai lietuviškais patiekalais: silke,
dešrelėmis, šaltiena, įvairiomis miš -
rai nėmis ir gaiviais gėrimais. Buvo
renkamas solidarumo mokestis tęsti
lietuvišką veiką.

Netrukus apylinkė ir parapija
mus pakvies į Blynų šventę. Rudenį,
rugsėjo mėnesį, jau tradiciškai visus
Connecticut lietuvaičius ši apylinkė
pakvies į ,,Rudens balių”.

Dėkojame New Britain lietu -
viams už nuoširdų priėmimą ir pui-
kų paminėjimą!

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.

New Britain, CT val dybos nariai Skirmantė Massaro ir Tomas Nenortas su Juozo ir Elz-
bie tos Liudžių vaikaičiais, vilkėdami tautinius drabužius, minėjimą darė ypatingesnį.

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

WILLOW�SPRINGS,�IL

Lietuviška popietė su cepelinais,
muzika ir dainomis

Lietuviai švenčia tris šalies vals -
tybingumą žyminčias šventes – Va -
sario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6-
ąją. Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji liudi-
ja svarbiausius ir reikšmingiausius
lietuvių tautos XX a. nuveiktus dar-
bus. Šios datos užtikrino lietuvių tau-
tos savarankišką valstybinį gyveni -
mą, atvėrė galimybes valstybinei,
lais vai lietuvių tautos, lietuvių kal-
bos, mokslo, kultūros ir politikos plė-
trai. Šiandien dvi mūsų valstybės
šventės – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji
– sudaro vientisą emocinę erdvę,
ypač svarbią mūsų tautai. 

Šią šventę paminėti lietuvių
evan gelikų liuteronų Tėviškės para-
pijos tikintieji susirinko su savo gi-
minėmis, anūkais ir draugais. Po iš-
kilmingų pamaldų sugiedoti Ameri-
kos ir lietuvių tautos himnai. Kalbė-
jo pre legentas Vilius Trumpjonas.
Džiau gėmės vargonininkės Loretos
Meištininkienės, Andreas Wiede ir
Patrick Mucerino muzika, kuri puo-
šė pamaldas ir popietę. Žmonės ne-
laukė, sėdosi prie iškilmingai gėlė-
mis ir trispalvės spalvomis papuoštų
stalų. Jie jau iš anksto žinojo, kad jų
laukia didelė cepelinų puota. Visi su-
sirinku sieji tvirtino, kad buvo skanu

ir prisivalgė sočiai. Norime, kad tai
tap tų kasmetine Tėviškės parapijos
Vasario 16-osios tradicija – su karš-
tais cepelinais, daug su sirinkusiųjų
ir lietuviškomis daino mis.

Lena Maksimavičienė – lietuvių
evan gelikų liuteronų Tėviškės parapi-
jos narė.

LENA MAKSIMAVIČIENĖ

Minėjimo dalyviai.
SSiiggiittooss  ŠŠiimmkkuuvviieennėėss nuotr.

Vasario 16-osios proga Padėkos raštu
apdovanota Irene Belanger.

Norime, kad lietuviška popietė taptų kasmetine Tėviškės parapijos Vasario 16-osios
tradicija.



laimių palaužtiems žmo nėms, sten-
giasi kiek gali pa dėti. Toks yra mūsų
draugijos tiks las – ištiesti pagalbos
ranką žmo nėms. 

Sužinojome, kad siautusi audra
Lietuvoje labiausiai nusiau bė Dzūki-
jos kraštą. Žmonės liko be pastogių,
be rūbų. Dzūkijos krašte ir taip žmo-
nės gyvena vargingiausiai, nes ten
žemės nėra derlingos, yra mažiau
darbų. Todėl LDD į Dzūkijos kraštą
pasiuntė 40 didžiulių dėžių su rūbais.
Žadame jų pasiųsti ir daugiau.

Visi skaitėme spaudoje apie Pui -
doko šeimą, kur jauną tėvą pa laužė
liga, ir šeima neturi iš ko gyventi.
Vyrui reikalinga finansinė parama,
reikalingas gydymas ir medicininė
pagalba. LDD skyrė jam vienkartinę
pašalpą. Bet tai – tik lašas jūroje. Šiai
šeimai reikalingas visų mūsų dė-
mesys ir finansinė parama. 

Nemažesnio dėmesio ir pa ramos
reikalingas 43-rių metų Gintautas
Šėgž das, palaužtas insulto. Šeima
liko ne tik be pagrindinio  maitinto-
jo, su jo liga užgriuvo milžiniškos
sąskaitos už medicininę priežiūrą.
Gintautui reikės daugiau operacijų,
vienai žmonai, dirbančiai masa žiste,
bus sunku su tuo susidoroti. LDD
narės aplankė šią šeimą, susipažino
su jos tragiška padėtimi, paskyrė jai
pašalpą, bet ir ji –  tik lašas jūroje. 

Pasiekė liūdna žinia, kad Lietu -
voje, Ramygalos rajone, jaunas 19-
metis vaikinas Valentinas Audzevi -
čius neteko abiejų rankų. Jis iš gau-
sios šeimos, todėl, norėdamas padėti
šeimai, dirbo įvai rius ūkio darbus.
Taip jam bedir bant prie lauko ma-
šinų, įkliuvo rankos ir nutraukė abi
žemiau pečių. Po operacijų vaikinas
atsigavo, yra pilnas entuziazmo, ne-
pasi duoda jį ištikusiai nelaimei.
Dabar didžiausia jo svajonė gauti
bioelektronines protezines rankas.
Tokios rankos Europoje kainuoja
135,000 eurų. Lietuvoje draugai pra-
dėjo jam rinkti aukas, jau yra surin-
kę 100,000 litų. LDD valdyba pasiuntė
Valentinui  čekį. LDD vardu krei-
piamės į visus žmones prisidėti prie
Valen tinui skirto pinigų rinkimo ir
pa dėti jam įsigyti protezus. Aukas

galima siųsti Lietuvos Dukterų drau -
gijos pirmininkei Irenai Gri gaitienei
(14911 127th str., Lemont, IL 60439),
pažymint, kad auka ski riama Valen-
tinui. Prašome prisi dėti bet kokia
auka, primename, kad didesnės au-
kos nurašomos nuo JAV federalinių
mokesčių.

LDD organizacinė veikla

Šiais metais balandžio 3 dieną
Pasaulio lietuvių centre, prie di džio -
sios salės, 12:30 val. p. p. LDD kviečia
visas nares ir visuomenę į kasmetinį
visuotinį narių susirin kimą. Susirin-
kime bus aptarti visi LDD nuveikti
darbai. Pirmininkė I. Grigaitienė pa-
teiks išsamią darbų apžvalgą, aptars
ateities planus. Iždininkė Milda
Jakštienė pateiks finansinę iždo
ataskaitą. Susirin kimo metu bus ga-
lima susimokėti nario mokestį, kuris
metams yra tik 10 dolerių. Kviečiame
visus su mumis kartu praleisti šią
sekma dienio popietę, pasimėgauti
šeimininkių paruoštomis gausiomis
ir skaniomis vaišėmis. 

Pyragų išpardavimas

LDD sugrįžo prie senos tradici-
jos – pyragų ir kitų skanėstų išpar-
davimo. Pernai po ilgų metų per-
traukos Lemont Draugija vėl paban -
dė atgaivinti šią tradiciją. Žmonės
rinkosi ir pirko, tad šiais metais mes
dar daugiau visko turėsime. Išparda-
vimas vyks Verbų sekma dienį, ba-
landžio 17 dieną, PLC, Le mont, prie
didžiosios salės. Pre kiauti pradėsime
nuo 9 val. ryto iki prekiausime iki 2
val. p. p. Kviečiame atsilankyti, pa-
remti Draugiją ir Velykoms apsi rū-
pinti gardumynais.

Vienintelis LDD didesnis rengi -
nys – iškilmingi kasmetiniai ,,Ru -
dens pietūs” –  šiais metais bus ren-
giami PLC, Lemont spalio 2 dieną
12:30 val. p. p. Kaip visada, veiks
vertinga loterija. Tad iš anksto kvie-
čiame pasižymėti šias datas.

Nijolė Nausėdienė – LDD valdy-
bos atstovė spaudai, renginių vadovė.
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Gyvenimo kelią galima paly-
gin ti su kelione traukiniu.
Gyve nimas skrieja ir skrieja

tolyn nesu stodamas. Jame mes
esame tik pa keleiviai. Kiekvienoje
stotelėje jis pasipildo naujais ke-
leiviais, kiti iš jo išlipa, taip užbaig-
dami šią že miškąją kelionę. Per šią
kelionę sutinkame daug įvairių žmo-
nių, užmezgame draugystes, patiria-
me malonių ir nema lonių atsitikti-
numų. Vieni keliauja su džiaugsmu,
gėrėdamie si kelione, numodami ran-
ka į viso kius pasi taikiusius nemalo-
numus. Kitiems sunku prisitaikyti,
jie pa tys vargsta ir vargina kitus.   

Lietuvos Dukterų draugija 
globoja savo keleivius

Vienų kelionė trumpa, kitų – ilga
ir varginanti. Tiesiame ranką palie-
gusiems, kiek mūsų pačių jė gos lei-
džia, globojame kitus, atve  ria me
jiems savo širdis. Lie tuvos Dukterų
draugija (LDD) jau daugiau nei 50
metų stengiasi šioje gyvenimiškoje
kelionėje globoti nelaimės ištiktus
žmones, bandydama padėti, atjausti.

Vieniems, nelaimės ištiktiems,
užtenka tik dėmesio, gero žodžio,
atjautos, bet tokių žmonių yra ma žai.
Pernai rudenį aplankėme ilgametę
LDD narę Stanislavą Kankienę, ku-
riai 95-ojo gimtadienio proga sūnus
ir anūkai suruošė gražų gimtadie nį.
Jos name ją globoja ir rūpestingai
prižiūri slaugytoja Elvyra Buckienė,
kurios pastangomis ir buvo suruoš-
tos ypatingos vaišės. Susirinko ne-
mažas skaičius draugų ir artimųjų.
Net ir ligos pa laužta moteris suprato,
kad tai jai su ruošta šventė, jos veidas
švytėjo laime.

Šįmet LDD narės aplankė nese-
niai 100 metų atšventusį Antaną
Rudį. Malonu buvo po metų vėl jį
aplan kyti, matyti jį vis dar tokį patį
žva lų, pilną sąmojaus. Buvo malonu
su juo pasikalbėti, nes A. Rudis turi
daug ką papasakoti. Jis – įdomus
pašnekovas, jo istorijų skrynia nie -
kad neišsibaigia. Aldona Vaitienė
sukalbėjo specialiai skirtą gražią
maldą, LDD pirmininkė Irena Gri-
gaitienė perskaitė Draugijos valdy-
bos narių specia liai A. Rudžiui sudė-
tus eilėraščio posmus, uždegėme
šimtui metų skir tas žvakutes, o val-
dybos narės sudainavo jubiliatui ,,Il-

giausių me tų”. Paskui prie arbatos
maloniai šnekučiavomės, o su tokiu
maloniu pašnekovu ir laikas nepas-
tebimai greitai prabėgo. Atsisvei-
kinome pa žadėję, kad, vos tik orai
atšils, vėl aplankysime.

Gaila, kad tiek nedaug sutinka -
me tokių pajėgių ilgaamžių žmo nių,
kuriems ši gyvenimo skirta kelionė
yra lengva. Daugiau ir daž niau sutin -
kame žmonių, vargstančių šioje ke-
lionėje, kuriems reikalinga visų mū-
sų parama, pagalba.

Reikalingi mūsų dėmesio ir
finansinės paramos

Daugumai reikalingas ne tik
dėmesys, bet ir finansinė parama.
Ligų pakirstas žmogus neapseis be
gydytojų pagalbos, vaistų, tam rei-
kia milžiniškų sumų. Su kiekviena
diena LDD sulaukia vis daugiau
pagalbos prašymų, nelaimės ištiktų
žmonių sąrašas vis ilgėja. Prašy mų
laiškai ateina iš JAV, Lietuvos ir
Suvalkų trikampio. Vieniems ski ria -
ma vienkartinė parama, kitiems –
mėnesinė, bent vaistams. Draugija
nelieka abejinga Lietuvo je ligų ar ne-

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Šįmet LDD narės aplankė neseniai 100 metų atšventusį Antaną Rudį.

Neša mus gyvenimo traukinys

Pernai rudenį aplankėme ilgametę LDD narę Stanislavą Kankienę, kuriai 95-ojo gim-
tadie-nio proga sūnus ir anūkai suruošė gražų gimtadie nį. 
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Internetinėje knygų parduotuvė-
je www.amazon.com visai neti kėtai
suradome Rūtos Šepetytės (Ruta
Sepetys) knygos ,,Between Shades of
Gray” knygos aprašymą. Sudomino
ne tik knygos pavadinimas, bet ir
lietuviškas autorės vardas bei pa-
vardė. 

Sutikime, ne kasdien už tik sime
lietuvio autoriaus knygą ame rikie-
tiškoje spaudoje. Tame pat tin k lala-
pyje įdėta vaizdajuostė, kurioje auto-
rė pasakoja apie knygos pa skirtį. Lei-
dinys supažindinti jaunimą su lietu-
vių tautos tragedija – trėmimu į Si-
birą, pasakoja apie tai, su kokiais
sunkumais ir nepaprastu žiaurumu
teko susidurti tremti niams. Visą
istoriją autorė pasakoja penkiolik-
metės Linos vardu. Skaitytojas ,,įso-
dinamas” į tą patį traukinį,  kuriuo
Lina, kartu su ki tais šeimos nariais,
tremiama į Sibirą. Nepaisant jokių
patirtų žiaurumų, knygos autorė
gyvena gražiais prisiminimais ir
neuž miršta meno, kuriuo ji domė-
josi. Knyga – anglų kalba. Ji leis ang-
la kalbiui skaitytojui daugiau sužino-
ti apie tragišką mūsų tautos likimą.
Knyga pardavinėti pradedama nuo
kovo 22 d. 

,,Sietuvos” draugovės sesės ba -
landžio 8 d. 7 val. v. rengia Rūtos Še -
petytės knygos ,,Between Shades of
Gray” sutiktuves Lietuvių dailės mu -
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 E. 127th St., Lemont, IL  60439).
Knygos sutiktuvėse dalyvaus autorė
R. Šepetytė. Tel. pa siteiravimui: 708-
567-9611.

,,Sietuvos” skaučių 
draugovės info

Rūtos Šepetytės knygos ,,Between
Shades of Gray” sutiktuvės

Prancūzijoje atidengta Antano Mončio skulptūra
Skulptūros atidengimas. Kalba miesto meras Patrick Nayl (pirmas iš dešinės).

Knygos ,,Between Shades of Gray”
autorė Rūta Šepetytė.

R. Šepetytės asmeninio albumo nuotr.

Penktadienį, kovo 11 d.  redakci-
jos paštu atėjo laiškas iš Pa-lan-
gos. Antano Mončio namo-

muziejus di rek torė  Loreta Birutė
Turauskaitė rašė: ,,Šiuo pranešimu
norėčiau pranešti ir pasidžiaugti,
kad š. m. kovo 5 d. Prancūzijos ku-
rorte Saint Gilles Croix de Vie buvo
atidengta lietuvių skulptoriaus An-
tano Mončio (1921–1993) bronzinė
skulptūra ‘Gai dys’, sukurta 1957 m.
Pran cū zijoje. Kurorto meras Patrick
Nayl, su ži no jęs, kad Palangoje yra
šio dai lininko muziejus, ėmėsi orga-
nizuoti restauracijos darbus, kad
‘Gaidys’ būtų atnaujintas ir pastaty-
tas prie jud riausio kurorto tilto.”

Smalsumo vedama peržiūrėjau
internetinius puslapius ir  sužinojau,
kad jei ne kurortinio miestelio mero

atmintis ir meilė menui, žymaus
lietuvio skulptoriaus darbas, aptik-
tas metalo laužo krūvoje, būtų iškeli-
avęs į metalo lydymo krosnį.

„Viskas prasidėjo praėjusių
me tų antrąją pusę, kai kurorto
Saint Gilles Croix de Vie meras
Patrick Nayl prasidėjus miestelio
atnaujinimui atsiminė, kad vieno-
je iš aikščių stovėjusi A. Mončio
skulptūra, ir pradėjo paiešką, –
bemaž kriminalinę istoriją www.
vakarinepalanga.lt žurnalistei In -
gai Šviesaitei papasakojo A. Mon -
čio namų-muziejaus direktorė L.
Turauskaitė. – Bronzinis gaidys
buvo surastas savivaldybės sandė-
lyje, tarp į metalo laužą parengtų
išvežti daiktų. Miesto meras pra -
dėjo rinkti informaciją apie lietu-
vių skulptorių ir sužinojo, kad Pa -
langoje, A. Mončio gimtinėje, yra
įkurtas jo vardo muziejus. Tas fak-
tas prancūzams nebeleido abejoti,
kad šią skulptūrą ne tik reikia pa -
likti, bet ir įkurdinti vienoje iš
miesto erdvių. ”

Ir štai prancūzo išgelbėtas,
restauruotas palangiečio meni nin -
ko A. Mončio 1957 metais sukurtas
,,Gaidys”  nuo š. m. kovo 5 d. stovi
prie judriausio kurorto Saint Gilles
Croix de Vie tilto. Inauguracijos iš -
kilmes organizavo Saint Gilles Croix
de Vie tarybos deputatas, kultūros
reikalų komisijos prezidentas  Do -
minyk Suochet. Į iškilmes buvo pa -
kviesti skulptoriaus sūnus Jean
Christophe Mončys bei jo motina ir
pirmoji A. Mončio žmona Florence
Langer Martel.

Namo-muziejaus Palangoje di -
rek torė L. Turauskaitė pasakojo,
kad vartydama muziejuje Pa lan -
goje rastus skulptoriaus darbų es -
kizus atrado šios skulptūros brė -
žinius. Vieni pirmųjų eskizų datuo-
jami 1953 metais, o paskutinieji –
1956-aisiais. „Vadinasi, palangiškio
galvoje idėja, kaip turėtų atrodyti
gaidžio skulptūra, brendo ilgai”, –
svarstė muziejaus direktorė.

Prancūzijos spauda rašė, kad pa -
langiečio kūrinys praturtins kultūri -
nį paveldą, skatins abiejų šalių me -

nininkų kūrybinius mainus. „Mo-
der ni bronzinė faktūra, pilna gyvy-
bės – ilgų paieškų rezultatas, ku-
riame atsispindi ritmo, apimties ir
masės harmonija”, – teigė pran-
cūzų spauda.

A. Močys gimė 1921 m. birželio 8
d. Mončių kaime, Darbėnų valsčiuje,
Kretingos apskrityje. Kaip ir dauge-
lis lietuvių, artėjant Raudonajai ar -
mijai 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
1947–1949 m. jis studijavo skulptūrą
Freiburgo V. K. Jonyno vadovauja -
mo je Meno mokykloje. Gavęs skulp-
toriaus dip lomą ir Prancūzijos vy-
riausybės sti pendiją tolimesnėms
studijoms, ži nias gilino Paryžiuje,
kur lankė garsiąją Osip Zadkin studi-
ją. Daug kūrė,  nuo 1962 m. dalyvavo
parodose. A. Mončys, apsigyvenęs
Pa  ryžiuje, sukūrė žymiausius savo
darbus, pasižyminčius originalia,
savo stiliumi liaudies primityviajam
menui gimininga ir ekspresyvia
forma. Kūryboje ryškūs lietuviški
motyvai.

Tačiau bene daugiausia laiko, be
kūrybos, daili ninkas yra atidavęs
pedagogo veiklai. Dėstė Dailės aka -

demijoje Tryre (Vakarų Vokietija),
vadovavo skulptūros studijai ir kur-
sams Tulūzoje bei Salvetoje. Nuo 1983
m. dirbo Saar srity (Vakarų Vo kie -
tija) rengiamuose vasaros akmens
kalimo ir medžio drožybos kursuose.
Priklausė Dailininkų namams (Mai -
son des Artists). 

Lietuvoje A. Mončio darbai pir -
mą kartą parodyti 1988 m. išeivijos
menininkų kūrybos parodoje, kuri
veikė Vilniuje ir Kaune.

1999 m. liepos 10 d. šalia Palan -
gos parodų paviljono lankytojams
atvėrė duris Antano Mončio namai-
muziejus. Muziejus turi per 200 ro -
dinių. Greta kūrinių galima pa ma -
tyti dokumentus, asmeninius daik-
tus, darbo įrankius. Kūriniai – ne tik
skulptūros, bet ir tapyba, kolia žai,
kaukės, švilpiai, miniatiūriniai pie -
šiniai, knygų iliustracijos bei kita.

1993 m. A. Mončys mirė. Urna su
skulptoriaus palaikais iš Prancūzijos
parkeliavo į Lietuvą. Jis atgulė šalia
tėvų Grūšlaukės kapinaitėse, ten,
kur stovi jo paties sukurtas pamink -
las.

Paruošta pagal lietuvišką spaudą

A. Mončio ,,Gaidys”  Prancūzijos kurorte Saint Gilles Croix de Vie.

A. Mončio eskizas būsimai skulptūrai
,,Gaidys”, rastas Palangos A. Mončio
name-muziejuje.

PPaallaannggooss  AA..  MMoonnččiioo  nnaammoo--mmuuzziieejjaauuss
aarrcchhyyvvoo nuotraukos

Ruth Z. Gricius, gyvenanti Agoura Hills, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Irene M. Jasulaitis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Raimonda  Apeikis, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybai paremti.
Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

LAIMA APANAVIČIENĖ
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Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

,,Sugrįžimai” vėl suburs lietuvių muzikus 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos užsie-
nio reikalų ministerija Baltarusijai
įteikė notą, kurioje teigiama, kad
planuojamos statyti Baltarusijos ato-
minės elektrinės (AE) Gardino sri-
ties Astravo rajone yra nebaigtas po-
veikio aplinkai vertinimas (PAV) ir
jis nesuderintas su Lietuva. 

Lietuvos nuomone, tarptautinis
Baltarusijos AE projekto poveikio
aplinkai vertinimas nebaigtas, nes
Baltarusija nėra atlikusi savo šalyje
planuojamos statyti AE PAV pagal vi-
suotinai priimtas tarptautines teisi-
nes normas, nėra organizavusi šio
projekto viešųjų svarstymų Lietuvo-

je ir dvišalių Lietuvos ir Baltarusijos
pasitarimų, kaip to reikalauja ESPO
(Jungtinių Tautų Organizacijos Kon-
vencija dėl poveikio aplinkai vertini-
mo tarpvalstybiniame kontekste)
tarptautinė sutartis. 

Lietuva pakartotinai prašo Bal-
tarusiją vadovautis tarptautinėmis
sutartimis ir atsakyti į visus Lietu-
vos keliamus klausimus dėl Baltaru-
sijos atominės elektrinės projekto,
organizuoti tinkamus viešuosius
svarstymus Lietuvoje ir dvišales Lie-
tuvos-Baltarusijos pasitarimus.

Minskas kol kas nepateikė savo
nuomonės dėl šios notos.

Manama (BNS) – Atsakydami į
Bahreino valdžios prašymą, į šalies
teritoriją įžengė kaimyninių valsty-
bių kariai. Pranešama, kad daugiau-
siai karių į Bahreiną atvyko iš kai-
myninės Saudo Arabijos.

Bahreino sostinėje Manamoje
kovo 13 d. vyko kruvini susirėmimai
tarp policijos ir protestuotojų. Pra-
nešama, kad tai buvo žiauriausi su-
sirėmimai Bahreine per kelias pasta-
rąsias savaites. Saugumo pajėgos
naudojo ašarines dujas ir gumines
kulkas prieš protestuotojus, kurie su-
gebėjo užkirsti pagrindinius kelius į
komercinius rajonus. V. Petkevičiaus vaikai pralaimėjo V. Landsbergiui 

Vatikanas (BNS) – Vatikanas su-
kūrė popiežiui Jonui Pauliui II skirtą
svetainę socialiniame tinkle ,,Face-
book” ir paskelbė filmuotą archyvinę
medžiagą apie popiežių ,,YouTube”.
Taip ruošiamasi gegužės 1 d. numa-
tytoms Jono Pauliaus II beatifikavi-
mo apeigoms, kuriose laukiama daly-
vauti pustrečio milijono tikinčiųjų. 

Popiežiui skirtą svetainę prižiū-
ri Vatikano televizijos centras ir Va-
tikano radijas. Tinklalapyje www.
youtube.com/giovannipaoloii galima
rasti filmuotos archyvinės medžia-
gos iš popiežiaus pontifikato. ,,Face-
book” svetainė http://www.facebook.
com/vatican.johnpaul2 jau sulaukė
nemažai lankytojų. 

Per apeigas, kurių metu velionis
bus paskelbtas palaimintuoju, medi-

nis uždaras karstas su Jono Pauliaus
II palaikais bus iškeltas iš kapo vie-
noje Šv. Petro bazilikos kriptų. Po
beatifikavimo Mišių aikštėje karstas
bus nuneštas prie pagrindinio alto-
riaus bazilikoje ir bus ten kurį laiką,
kad tikintieji galėtų prie jo prieiti.
Dėkojamosios pamaldos vyks Šv.
Petro aikštėje gegužės 2 d. – kitą die-
ną po beatifikavimo. 

Jono Pauliaus II palaikai bus
perkelti į naują amžino poilsio vietą
Šv. Petro bazilikos Šv. Sebastijono
koplyčioje netoli apaštalo Šv. Petro
kapo, prie garsiosios Michelangelo
Šv. Mergelės Marijos pietos greta ke-
liasdešimties kitų Šv. Petro bazilikoje
palaidotų popiežių. Jonas Paulius II
mirė 2005 metais. Jo įpėdiniu tapo po-
piežius Benediktas XVI.

Lietuva Baltarusijai įteikė notą dėl planuojamos AE

Vilnius (Tiesa.com) – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienos
proga visi Ukrainos sostinės gyven-
tojai ir svečiai kovo 11 dieną galėjo
stebėti, kaip virš Kijevo 200 metrų
aukštyje buvo skraidinamos dvi di-
džiulės Lietuvos ir Ukrainos vėlia-
vos. Tą pačią dieną Kovo 11-oji buvo
minima ir Lvove.

Dvi virš Kijevo dangaus pakeltos
vėliavos danguje simbolizuoja lietu-
vių ir ukrainiečių glaudžius  ryšius
ir draugystę, taip pat bendrą dabartį
ir ateitį vieningoje Europoje.  Vėlia-
vos iki kovo 19 d. bus keliamos į dan-
gų aitvarų pagalba Venecijos saloje
Kijeve. Lietuvos ambasada Ukrainoje
siūlo kijeviečiams nepamiršti kar-
tais žvilgtelti į dangų. 

Virš Ukrainos sostinės buvo skraidina-
ma didžiulė Lietuvos vėliava.  

DELFI nuotr.

Į Bahreiną įžengė kaimyninių valstybių kariai

Bahreino šiitai, paskatinti sukilimų Tu-
nise ir Egipte, pradėjo protestuoti, rei-
kalaudami sunitų monarchų pertvar-
kos. EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Vytauto Petke-
vičiaus knygoje ,,Durnių laivas” pa-
skelbti teiginiai pažemino prof. Vy-
tauto Landsbergio velionio tėvo gar-
bę ir orumą. Tokią išvadą byloje pa-
skelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teis-
mas (LAT). Šis LAT sprendimas yra
galutinis ir neskundžiamas. 

LAT nuomone, nagrinėjamoje
byloje nustatyta, kad knygos ,,Dur-
nių laivas” autorius literatūrinio šar-
žo stiliumi kaip realiai įvykusius
faktus pateikė duomenis apie tam
tikrus asmenis, tačiau šių faktų tik-
rumo byloje nebuvo nustatyta. Bylą

nagrinėjusi LAT pažymėjo, kad kū-
rinio autoriaus vaikai priėmė knygos
autoriaus palikimą, o kartu – ir auto-
riaus turtines ir neturtines teises.
Todėl rašytojo vaikams tenka parei-
ga būti atsakingiems, kad knygoje
paskleisti neatitinkantys tikrovės,
žeminantys kitų asmenų garbę ir
orumą duomenys nebebūtų platinami. 

Nagrinėjant šią bylą pirmosios
instancijos teisme, knygos autorius
V. Petkevičius 2008 m. mirė. Jo mate-
rialinių ir procesinių teisių perėmė-
jais buvo pripažinti dukra ir du sū-
nūs.

Kijevo danguje – milžiniška trispalvė

Tinkle ,,Facebook” sukurta
Jonui Pauliui II skirta svetainė

Rinkimuose pergalę iškovojo 
V. Putin ,,Vieningoji Rusija” 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Sta-
tistikos departamentas praneša, kad
elektroninis surašymas pratęsiamas
iki kovo 16 d. Toks sprendimas priim-
tas atsižvelgiant į ypač aktyvų gyven-
tojų dalyvavimą elektroniniame su-
rašyme ir pačių gyventojų pageida-
vimus. 

Šiuo metu patys yra susirašę
daugiau nei 15 proc. gyventojų. Iki
surašymo pabaigos likus keturioms
dienoms duomenis apie save buvo pa-
teikę beveik pusė milijono Lietuvos
gyventojų. 

Pirmą kartą gyventojams suteik-
ta galimybė elektroniniu būdu susi-
rašyti patiems – galima patiems už-
pildyti surašymo lapą internete ad-
resu esurašymas.lt. Balandžio 5–ge-

gužės 9 d. vyks antras surašymo eta-
pas. Gyventojus, kurie surašė ne vi-
sus savo būsto gyventojus ar išvis ne-
susirašė elektroniniu būdu, lankys
surašinėtojai ir paprašys atsakyti į
surašymo lapo klausimus.

Surašomi gyventojai, iki surašy-
mo nuolat gyvenę Lietuvoje arba at-
vykę į ją, ketindami pasilikti mažiau-
siai vienerius metus. 

Pareiga dalyvauti surašyme yra
įtvirtinta įstatyme. Statistinių duo-
menų nepateikimas nustatyta tvarka
arba melagingų statistinių duomenų
pateikimas užtraukia baudą nuo 500
iki 1,000 litų. Jei asmuo jau kartą
buvo baustas už šio straipsnio pažei-
dimą, kitą kartą jam gresia 3,000–
6,000 litų bauda. 

Pratęstas elektroninis gyventojų surašymas 

Maskva (BNS) – Rusijos valdan-
čioji partija iškovojo įtikinamą per-
galę kovo 13 d. vykusiuose regioni-
niuose rinkimuose. Šis atidžiai stebė-
tas balsavimas tapo svarbiu išbandy-
mu prieš gruodį vyksiančius Rusijos
parlamento ir ateinančiais metais nu-
matytus valstybės vadovo rinkimus. 

Pirminiai duomenys rodo, kad
,,Vieningoji Rusija” susilaukė rimtų
iššūkių kai kuriuose regionuose, kur
gavo balsų mažiau nei tikėjosi – pa-
vyzdžiui, neturtingoje Kirov srityje
ir Tverėje, kur daug kas balsavo už
komunistus. Atsirado pareiškimų,
kad balsavimo rezultatai buvo klasto-
jami. 

,,Vieningajai Rusijai”, kuriai po-
puliarumą užtikrina jos pirminin-
kas, buvęs Rusijos premjeras ir da-
bartinis vyriausybės vadovas Vladi-
mir Putin, priklauso dauguma šalies

politinio elito atstovų. ,,Vieningosios
Rusijos” frakcija Valstybės Dūmoje
yra tokia gausi, kad Kremliaus įsta-
tymų projektų priėmimui jai nerei-
kalinga kitų deputatų parama. Parti-
jos frakcijos vadovas pareiškė, kad
sekmadienio balsavimo rezultatai ro-
do, jog ,,Vieningoji Rusija” toliau
vyraus šalies politinėje arenoje. 

V. Putin, buvęs prezidentu dvi
kadencijas iš eilės, sakė, kad su savo
dabartiniu įgaliojimų perėmėju
Dmitrij Medvedev apsvarstys, kuris
iš jų kels savo kandidatūrą naujam
laikotarpiui. Kritikai kaltina V. Pu-
tin apribojant demokratiją ir spau-
džiant varžovus bei sako, kad D. Med-
vedev pareiškimai apie laisvę ir pert-
varkas nedavė apčiuopiamų rezulta-
tų. V. Putin kol kas tebėra populia-
riausias visuomenės veikėjas 142
mln. gyventojų turinčioje Rusijoje.

Vilnius (ELTA) – Tryliktą kartą
rengiamas muzikos festivalis ,,Su-
grįžimai” pavasarį skambės gerai ži-
nomais ir naujais lietuvių muzikų
vardais iš keturių pasaulio žemynų,
pirmą kartą – iš Afrikos. 

Pasak festivalį rengiančio Lietu-
vos muzikų rėmimo fondo, šįmet
,,Sugrįžimų” koncertai, nepaisant
menko finansavimo, vyks ne mažes-
niu mastu negu ankstesniais metais,
bus itin šeimyniškas ir gana ,,žvaigž-
dėtas” atlikėjų prasme. Festivalį ko-
vo 24 d. Nacionalinėje filharmonijoje
pradės skirtingų kartų scenos žvaigž-
dės – Nacionalinės premijos laurea-
tas profesorius Virgilijus Noreika
dainuos su Lietuvos ir Vokietijos sce-
nose kylančia dainininke mecosopra-
nu Jovita Vaškevičiūte bei dar de-
šimčia žinomų solistų. 

Iki gegužės vidurio vyksiančių
,,Sugrįžimų” klausytojai bus kviečia-
mi į 16 koncertų svarbiausiose sosti-

nės koncertų salėse, sostinės aukšto-
siose mokyklose, Kauno ir Šiaulių fil-
harmonijose, Vilniaus arkikatedroje. 

Tarp sugrįžtančių į tėvynę mu-
zikų – Balakauskų šeima iš Tailando,
šįsyk atvykstanti su dukrele smuiki-
ninke, keturios seserys Daunytės
(Lietuva ir Šveicarija), Rumunijoje
gyvenanti dainininkų pora Eglė ir
Vasile Chišiu, atlikėjai iš Didžiosios
Britanijos, Austrijos, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, Vokietijos, Lenkijos.
Pirmą kartą į festivalį atvyksta dai-
nininkė Auksė Trinkūnaitė (mecoso-
pranas) iš Pietų Afrikos Respublikos. 

Tradiciškai ,,Sugrįžimai” pa-
gerbs vieną iš lietuvių išeivijos mu-
zikų – šįmet rengiamas JAV gyvenan-
čio lietuvių kompozitoriaus Fausto
Strolios, garsios muzikų dinastijos
atstovo, kūrybos vakaras Stasio Vai-
niūno namuose. Tradicinis bus ir po-
kalbis prie apskrito stalo, skirtas Lie-
tuvos muzikams ir muzikai svetur. 
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Ar blogis nenugalimas?

Jėzus buvo Dvasios nuvestas į
dykumą, kad ten būtų velnio
gundomas. Išpasninkavęs ketu-

riasdešimt dienų ir keturiasdešimt
naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo
prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu
Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys
pavirstų duona.” Bet Jėzus atsakė:
„Parašyta: ‘Žmogus gyvas ne viena
duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris
išeina iš Dievo lūpų’.”

Tada velnias jį paima į šventąjį
miestą, pastato ant šventyklos šel-
mens ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus,
pulk žemyn, nes parašyta: ‘Jis lieps
savo angelams globoti tave, ir jie ne-
šios tave ant rankų, kad neužsigau-
tum kojos į akmenį’.” Jėzus jam tarė:
„Taip pat parašyta: ‘Negundyk Vieš-
paties, savo Dievo’.”

Velnias vėl paima jį į labai aukš-
tą kalną ir, rodydamas viso pasaulio
karalystes bei jų didybę, sako: „Visa
tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs
pagarbinsi mane.” Tada Jėzus taria:
„Eik šalin, šėtone! Juk parašyta:
‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir
jam vienam tetarnauk!’” Tuomet
velnias nuo jo atsitraukė; štai an-
gelai prisiartino ir jam tarnavo. (Mt
4, 1–11)

Liturginį gavėnios metą – 40 die-
nų trunkantį pasiruošimą Kristaus
prisikėlimo šventei – Bažnyčia pra-
deda prisimindama Jėzaus gundy-
mus. Po krikšto Jordane, prieš pra-
dėdamas savo veiklą, Jėzus pasitrau-
kė į dykumą. Tai nužengimas į žmo-
gui iškilusias grėsmes, nes Jėzaus
misijos esmė – įžengti į žmogiškosios
egzistencijos dramą, pasiekti giliau-
sią jos gelmę, idant šitaip galėtų
pakelti parpuolusį žmogų.

„Kadangi Viešpats visa darė, kad
mus pamokytų, – sako šv. Jonas Auk-
saburnis († 407), – jis panorėjo, kad
būtų nuvestas į dykumą ir čia įsi-
veltų į kovą su demonu, turėdamas
tikslą, kad pakrikštytieji, jei po
krikšto patiria didesnių gundymų,
dėl to nesutriktų, tarsi to nereikėjo
tikėtis.”

Biblijoje kalbama apie piktąsias
dvasias arba demonus. Pradžioje ne-
daug, bet pamažu vis labiau aiškėja,
kad esama ne tik gerųjų angelų, bet
ir dvasinių būtybių, kurios yra blo-
gos ir daro įtaką pasauliui bei žmo-
gui, nori jam pakenkti ir jį su-
gniuždyti.

Biblinis mokymas byloja, kad
piktosios dvasinės jėgos nesukurtos
Dievo. Dievas sukūrė tik gėrį, o blo-
gis nėra savarankiška esybė, jis
apskritai įmanomas tik kaip realus
geros esybės neigimas. Jis gali lai-
kytis tik įsikibęs į ją, nes grynas nei-
gimas negalėtų egzistuoti.

Dievas iš savo begalinės meilės
sukūrė laisvę. Dievo kūrinių – angelo
ir žmogaus – protingumas dažnai ne-
susidoroja su šia laisve. Blogis ran-
dasi iš laisvės, kuria piktnaudžiau-
jama. Juo aukštesnė būtybė, juo dau-
giau savęs sureikšminimo ir uždaru-
mo ji nori turėti. Ji visada nori būti
kuo mažiau priklausoma ir pati būti
savotiškas dievas, nereikalingas kito
egzistavimo šalia. Čia atsiranda to-
kia valia, kuri vadinama puikybe.

Dvasinėje būtybėje visada glūdi
vilionė. Toji vilionė – tai savotiškas
iškreiptumas, kai meilė vertinama
kaip priklausomybė, bet nebe kaip
dovana, asmeniui suteikianti gyvy-
bę. Tada šis ryšys vertinamas nebe
kaip kuriantis gyvenimą, o kaip
savosios nepriklausomybės apribo-
jimas.

Jėzus Kristus, prisiėmęs žmogiš-
kąją prigimtį, taip pat neišvengė
vilionių: „Mes gi turime ne tokį Vy-
riausiąjį Kunigą, kuris negalėtų

atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir
mes, visaip mėgintą, tačiau nenusi-
dėjusį” (Žyd 4, 15).

Tai suteikia vilties, jog blogis,
nors ir amžinai pasilikdamas neigi-
mo būsenoje, yra nugalimas, nes ky-
la iš žemesnio lygmens, ne iš die-
viškojo prado. Paskutinis žodis su-
teiktas ne tamsai, o šviesai. Dievas
asmeniškai įžengė į istoriją. Jis su
savo šviesa stipresnis. Ir tai regime
ne tik šiame evangelijos tekste, bet
ypač nukryžiavimo ir prisikėlimo
įvykyje, Velykų rytą nušvietusiame
klaidingos laisvės tamsumas.

Dieviškojo gėrio ir šviesos jėga
egzistuoja Jėzuje Kristuje. „Pats iš-
kentęs bandymus, jis gali padėti
tiems, kurie yra bandomi” (Žyd 2, 18).
Vadinasi, tik būdami su juo, mes
galime nugalėti blogį, augti dvasiniu
gyvenimu ir tapti panašiais į Dievo
Sūnų, kuris „viskuo buvo į mus pa-
našus, išskyrus nuodėmę” (Romos
mišiolas, IV Eucharistijos malda).

Delfi.lt
Brolis Ramūnas Mizgiris, OFM –

Kryžių kalno vienuolyno brolis pran-
ciškonas.

Br. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM
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1�Gavėnios�sekmadienis

Negrįžtamai iškeliavo J. Urbonas

Porą savaičių po savo 86-tojo gim-
tadienio, 2011 m. kovo 4 d., Šv. Kazi -
mie ro dieną, mirė Jonas Urbonas.
Lai dotuves tvarkė Yolanta Zaparac -
kienė per Bauža laidotuvių namus,
Livonia, MI. Rožinis už velionį buvo
sukalbėtas kovo 6 d., o gedulingas šv.
Mišias Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijoje Southfield, MI, aukojo
parapijos klebonas kun. Gintaras Jo -
nikas. Bažnyčioje po atsisveikinimo
su šeima ir artimaisiais karstas buvo
uždarytas ir nuvežtas į bažnyčios
priekį. Per pamokslą klebonas pri -
siminė savo pažintį su velioniu ir jį
api būdino kaip dorą žmogų, mylintį
tėvą ir pareigingą patriotą. Mišių
me tu maldas solo giedojo Pranas Za-
ran ka, kuris vadovavo ir visų giedoji -
mui. Po Mišių klebonas, jau spėjęs
pa garsėti savo gražiu balsu, sugiedo-
jo velioniui skirtą giesmę.

Atsisveikinimo žodyje Y. Zapa -
rac kienė trumpai aptarė J. Urbono
že miškąją kelionę, kai kuriuos jo pa -
siekimus bei atžymėjimus. Lietuvos
Respublikos garbės konsulas, JAV
Respublikonų partijos centrinio ko -
miteto narys Saulius Anužis velionį
prisiminė kaip vadovą, iš kurio per
daug metų gavo daug politinių pa -
tarimų ir paramos. Nežinantiems
rei kia paaiškinti, kad J.  Urbonas
buvo la bai aktyviai įsitraukęs į JAV
Res publikonų partijos veiklą. S. Anu-
žis taip pat perdavė LR ambasado-
riaus JAV Žygimanto Pavilionio
užuojautą velionio šeimai. Kaip tik
tomis dienomis visi JAV esantieji LR
garbės konsulai buvo su sirinkę į Flo-
rida valstiją pasitarimui su amba-
sadoriumi. 

Po šv. Mišių velionio šeima pa -
kvietė visus pietums šalimais esan -
čio Kultūros centro svetainėje. Sve -
tai nėje tuo pat metu buvo parengta
nuotraukų parodėlė apie velionį, jo
šei mą ir jo plačią visuomeninę bei
politinę veiklą. Nespėjau visko ati-
džiai peržiūrėti, bet akį pagavo J.  Ur -
bonas, pozuojantis su prez. Ronald
Rea gan, prez. George Bush, dabar-
tiniu Michigan valstijos gubernato-
riumi Rick Snyner ir daugeliu kitų
iš kilių politinių asmenybių.

Skoningai papuoštoje svetainėje
maldą prieš valgį sukalbėjo kun. Jo -
ni kas. Po to visi buvo pakviesti šil-
tiems pietums, vyko privatūs susi-
rinkusiųjų prisiminimai apie ve lio -
nį. Buvo daug kalbėta, bet niekas tų
prisiminimų nesuvedė į kokią nors
prisiminimų suvestinę. Nors dau gelį
metų teko įvairiomis progo mis kartu
dirbti su velioniu ir bend rauti su a. a.
Gražina Urboniene, su jų vaikais
susipažinau tik per šiuos pie tus. Jie
buvo tikrai nuoširdūs ir lietuviškai
savi. Tai gal didžiausias velionio
palikimas saviesiems. Jo duktė dr.

Ramona Marsh su vyru Peter turi du
vaikus, velionio anūkus – Lilly ir
Adam. Posūnis Juozas Vaičiūnas su
žmona Jane, atrodo, seka patėvio pė -
domis, visur sukinėjosi su fotoa-
paratu. Kažkas pastebėjo, kad neįsi-
vaizduoja J. Urbono be fotoapa rato.
Iš tikrųjų tokį įspūdį susidariau ir aš
– nes visur, kur velionį matydavau,
rankose jis laikė vieną ar porą fotoa-
paratų. Klebonas dar baž nyčioje tai
irgi pabrėžė ir išreiškė vil tį, kad
velionio fotografijų palikimas turėtų
būti apipavidalintas kaip rinktinių
fotografijų paroda, o vėliau gal ir
kaip albumas išleistas. 

Biografijų žinyne ,,Jungtinių
Ame ri kos Valstijų lietuviai” J. Urbo -
nas yra pristatytas kaip mechanikos
inžinierius ir visuomenės veikėjas.
Jis gimė 1925 m. vasario 10 d. Kidžio -
niuose, Pušaloto vls., Panevėžio aps -
krityje. Bolševikų ir vokiečų oku-
pacijos metais dalyvavo pasipriešini-
mo kovoje; 1944 m. įstojo į Vietinę
rinkti nę. Tais pačiais metais, baigęs
Pane vėžio gimnaziją, jis pasitraukė į
Vo kie tiją. München mieste studijavo
in ži neriją. 1947–1962 m. jis, gyvenda -
mas Kanadoje, dalyvavo Liberalų
partijos ir Lietuvių Bendruomenės
veikloje. Studijas tęsė JAV Chrysler
technikos institute, kur įgijo mecha-
nikos inžinieriaus diplomą. Gyven-
damas JAV, 1962–1991 m. dirbo pro-
jektuotoju ,,Chrysler”, ,,General Mo-
tors” ir ,,Ford” bendrovėse.

Veikė skautų ir ateitininkų orga-
nizacijose. Daugelį metų ir įvairiose
pareigose dalyvavo JAV LB ir PLB
veik loje. Priklausė JAV respublikon-
ams kaip tautinių grupių atstovas
bei ėjo kitas pareigas. Įvairiomis pro-
go mis buvo priimtas JAV prezidentų
Ri chard Nixon, Gerald Ford, Ronald
Re agan, George Bush, George W.
Bush. ALRKF valdybos narys, Lietu -
vių fronto bičiulių Detroit-Windsor
skyriaus pirmininkas. Vadovavo Die -
vo Apvaizdos bažnyčios ir kultūros
centro statybos finansavimo vajams.
Bu vo Dainavos jaunimo stovyklos
tarybų narys ir administratorius. Už
veiklą prieš sovietų okupaciją Lie -
tuvoje buvo įrašytas į Sovietų Sąjun -
gai pavojingų asmenų sąrašą. Pri -
klausė Lietuvių žurnalistų sąjungai.
Kaip fotožurnalistas ir koresponden-
tas, bendradarbiavo lietuvių išeivijos
spaudoje. Už nuopelnus pelnė Lietu -
vių skautų sąjungos atžymėjimą.
2003 m. Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Valdas Adamkus J. Urboną už
pasiaukojantį darbą Tėvynei ir lietu-
vybei apdovanojo ordino ,,Už nuopel-
nus Lie tuvai” Komandoro kryžiumi.

J. Urbono palaikai bus pervežti į
Lietuvą ir palaidoti Pušaloto kapi -
naitėse, šalia jo žmonos Gražinos ir
tė vų. Užuojauta velionio šeimai, drau-
gams, pažįstamiems ir lietuvių ben-
druomenei. Tegul ilsisi ramybėje!

Jėzaus gundymas. XII amžiaus mozaika Šv. Morkaus bazilikoje Venecijoje.
http://en.wikipedia.org

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jonas ir Gražina Urbonai.



Atkelta iš 2 psl.
Japonijoje skolinamasi su įkvė-

pi mu – tiek populiarią kultūrą, tiek
valstybės valdymo būdus. Tai, kas
svetima, praturtina ir tampa tapaty-
bės dalimi. Pats skolinimasis yra tau-
tinė jungtis. Angliškai niūniuojantis
moks leivis, einantis Tokijo gatve, į
savo namus, kuriame žiūrės Holly -
wood filmą, netaps diskusijų apie
tautą objektu. Nei globali demokrati-
ja, nei svetimybių skolinimasis mūsų
nejungia. 

Kas yra laisvė? Tai galimybė būti
kartu, būti suvienytiems ir būti savi-
mi. Sąjūdis buvo viltis, jog sugrįš tai,
kas buvo prarasta, tai yra galimybė
gyventi įsivaizduojamą gyvenimą,
draustą sovietinėje Lietuvoje. Sukur -
ti naujas ir atgaivinti prarastas jung -
tis tarp duonos ir aguonų pieno, vieš -
kelių ir greitkelių, žmonių ir laiko.
Daugumai trispalvės pakėlimas buvo
geresnio gyvenimo pažadas, „geres-
nio’’ nebūtinai reiškė žodžio laisvę,
tai buvo ir materialinė gerovė – lais -

vė, kaip ir tauta, kiekvienam skir -
tinga. Bet mums visiems nepriklau-
somybė atnešė laisvę kurti save,
tautą ir Lietuvą, iš naujo tarti Lietu-
va, galbūt ne taip, kaip Mažvydas ją
tarė, nejuntant medaus ir kraujo sko-
nio, negirdint volungės prieš lietų
šaukiant, nejaučiant šieno ir liepyno
kvapo, nes ji kitokia mūsų Lietuva...

Pranešimas skaitytas per Cin ci -
nna ti LB Lietu vos Nepriklausomy-
bės mi nėjimą.

Neringa Klumbytė – Miami Uni -
ver sity, Ohio dėstytoja, antropologė. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

SkeLBIMŲ SkYRIAUS 
TeL. 773-585-9500

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

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Nacionalinis mitybos
mėnuo

Kas metai American Dietetic
Association (ADA) skelbia ko-
vo mėnesį Nacionalinės mity-

bos mėnesiu (National Nutrition
Month). Šiems metams parinkta te-
ma – „Spalvomis paremta mityba’’
(„Eat right with colors’’), siekiama
atkreipti dėmesį į vaikų mitybą. Pas-
taruoju metu vaikų dietoje vyrauja
bespalvis maistas. Tai viščiuko „nug-
gets’’, riebaluose virtos bulvytės, ma-
karonai, sūris, balta duona. Pridėjus
spalvingo maisto į vaiko lėkštę, ne
tik maistas taps spalvingesnis, bet ir
pagerės jo maistinė vertė. 

Natūrali maisto spalva yra viena
iš maisto vertę apibūdinančių savy-
bių. Kuo tamsesnė spalva – tuo mais-
tas yra vertingesnis. Tai, žinoma, ne-
sakytina apie maistą,  nudažytą dirb-
tinomis spalvomis, kaip ryškiai mė-
lyni sulčių gėrimai ar rožinės spal-
vos javainiai. Ryškiai spalvotuose vai-
siuose ir daržovėse yra nemažai mais-
tingų medžiagų (phytonutriens), ku-
rios yra naudingos sveikatai. Skirtin-
gų spalvų maistinės medžiagos turi
skirtingą reikšmę. Teisingai maitinti
vaikus – reiškia kuo daugiau vaivo-
rykštės spalvų matyti jų lėkštėse.

Mėlyna/oranžinė spalva

Tamsios spalvos vaisiai ir dar-
žovės yra geras anticianinų (antho-
cyanins) šaltinis. Jų ypač gausu mė-
lynėse, dėl ko jos vadinamos ypatin-
gu maistu („super food’’). Panašiomis
savybėmis pasižymi violetinės vy-
nuogės, slyvos, džiovintos slyvos, vio-
letiniai šparagai, violetiniai kopūs-
tai, violetinės morkos,  bulvės, bak-
lažanai.

Geltona/oranžinė spalva

Geltonuose vaisiuose ir daržo-
vėse yra gausu antioksidantų, vit C,
karotino (vit A). Svarbiausi šioje
grupėje yra abrikosai, mango, man-
darinai, melionai, morkos, moliūgai,
saldžios bulvės.

Raudona spalva

Vieni iš naudingiausių sveikatai
yra raudonos spalvos vaisiai ir dar-
žovės. Juose gausu likopenų (lycope-
ne) ir anticianinų (anthocyanins).
Kuo jie yra ryškesni, tuo daugiau
maistingų medžiagų jie turi. Tai yra
vyšnios, spanguolės, raudonos vy-
nuogės, braškės, arbūzai, burokėliai,
raudoni pipirai, pomidorai.

Žalia spalva

Žaliose daržovėse gausiai ran-
dama chlorofilo (chlorophyl), folio
rūgšties, karotinoidų (carotenoides),
liuteinų (lutein). Tamsios spalvos
lapinės daržovės kaip špinatai ir gar-
banoti kopūstai (kale) yra daug ver-
tingesni nei Aisbergo salotos. Pata-
riama valgyti šparagus, brokolius,
Briuselio kopūstus, žalias pupeles,
įvairias lapines salotas, špinatus, cu-
kinijas.

Maitinkimės teisingai, saugo-
kime savo ir savo vaikų sveikatą.
Siekiant padėti šeimoms pagerinti
vaikų sveikatą, maitinti juos teisin-
gai ištisus metus, ADA pradėjo naują
kompaniją ,,Teisingai maitinkime
vaikus”. Daugiau žinių galima rasti
internete kidseatright.org

Paruošta remiantis ,,Chicago
Tribune”
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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

PARDUODA

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

Kazys Majauskas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai ačiū.

Dalia  S. Anysas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Stasė  Z. Korius, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Frances ir Alexander Domanskiai, gyvenantys Western  Springs,
IL, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums
ačiū.

Malvina Klivečkienė, gyvenanti Woodhaven, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Steven Markus, gyvenantis Naples, FL, pratęsdamas metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo leidybai paremti 60 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Alfonsas Kerelis, gyvenantis Lemont, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Algirdas Skudzinskas, gyvenantis Middletown, DE, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi.

Antanas Vosylius, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsdamas me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo leidybai paremti 50 dol. Tariame
nuoširdų ačiū.

Aldona Simonaitis, gyvenanti  Rockford, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.  auką. Labai ačiū.

Paulius  Gylys, gyvenantis Olympia, WA, užsisakė „Draugą” skai-
tyti dar metams. Kartu su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Tauta, laisvė ir stiprūs jausmai
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ARGENTINA

Berisso valdžia suvažiavimą paskelbė 
reikšmingu miesto renginiu

Svarbiausias Lietuvių jaunimo
sąjungos renginys Pietų Ame-
rikoje yra Pietų Amerikos lietu-

vių jaunimo suvažiavimas (PALJS).
Ši XIV PALJS vyko vasario 11–16
dienomis Buenos Aires sostinėje Be-
risso, Lanús Oeste, Avellaneda ir Ro-
sario miestuose. Su važiavimas yra
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) projektas, finansuoja-
mas Lietuvos Fon do JAV.

XIV PALJS prasidėjo vasario 11
d. Berisso mieste, Lietuvių draugijos
„Nemunas’’ patalpose, kur vyko daly -
vių registracija. Vėliau visus subūrė
tradicinis susipažinimo vakaras, ku -
rio metu visi dalyviai turėjo galimy-
bę susipažinti vienas su kitu. Vaka -
rienės, kaip ir viso suvažiavimo me -
tu, dalyvavo Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos delegatas užsienio lietuvių
sielovados reikalams, PLB valdybos
Sielovados reikalų komisijos pirmi -
ninkas ir PALJS įkūrėjas ir globėjas
prelatas Edmundas Putrimas bei
PLB valdybos Pietų Amerikos reika -
lų komisijos pirmininkas ir PLJS
valdybos Pietų Amerikos atstovas
Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Po
vaka rienės Lietuvių draugijos „Ne -
mu nas’’ valdybos pirmininkas Este -
ban Dulkė pasveikino visus susirin -
ku siuosius, prelatas Putrimas padė -
kojo Draugijos nariams ir bičiuliams
už šiltą priėmimą. 

LR Nepriklausomybės 93 metų
minėjimas Berisso 

Vasario 12 dienos ryte Berisso
mieste įvyko LR Ne priklausomybės
minėjimas. Šventė vyko miesto cen-
tre, kur prie lietuviško Rūpintojėlio
susirinko apie 80 žmonių. Renginį
organizavo Berisso miesto Lietuvių
Bendruomenė, kurią sudaro Lietu-
vių draugijos „Nemu nas’’ ir „Min-
dau gas’’, lietuviška radijo valandėlė
„Ecos de Lituania”, rė mėjas – Be-
risso miesto savivaldybė. 

Lietuvių šventėje dalyvavo Be -
risso miesto savivaldybės meras En-
rique Slezack, prelatas Putrimas, J.
Kalvelis, „Nemuno’’ pirmininkas E.

Dulkė, Lietuvių draugijos „Min -
daugas’’ pirmininkas Leonardo Pe -
rotti Czeszunas. Šventėje taip pat
dalyvavo Berisso miesto Imigrantų
asociacijos sąjungos (AEE) atstovas
Pasual Arena, Buenos Aires provin-
cijos lietuvių bendruomenės kara-
lienė Julia Falcinelli Gabriūnaitė ir
knygos ,,Berisso lietuviai” autoriai
Ana Paulina Semenas, Stella Maris
Borba de Klimaitis ir Juan Francisco
Kli maitis.

Prie Rūpintojėlio paminklo gie -
dojome Argentinos ir Lietuvos him-
nus. Prelatas E. Putrimas pasimeldė.
Kartu su juo Aniela Ona Remorini
Gasunaitė maldą perskaitė ispanų
kalba. Vėliau Nicolás Cabrera Dulkė
ir Micaela Campagna pasakė kalbą
apie šią istorinę Lietuvos datą. Jie
abu – buvę Vasario 16-osios gimnazi-
jos Vokietijos mokiniai, baigę moks -
lus aktyviai dalyvavo PALJS. Be to,
C. Dulkė yra vienas iš šio suvažiavi-
mo organizatorių. 

Šventės pabaigoje kalbėjo Beris -
so miesto savivaldybės meras Enri -

que Slezack bei prelatas E. Putrimas.
Abu svečiai savo kalbose prisiminė
Argentinos ir Lietuvos didvyrius,
kurie aukojo gyvenimus dėl savo
krašto laisvės bei nepriklausomybės. 

Berisso meras Enrique Slezack

JUAN IGNACIO FOURMENT
KALVELIS

Šv. Mišiose Auš ros Vartų parapijoje Avellaneda dalyvavo ir Pietų Amerikos jaunimo
suvažiavimo dalyviai. 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai.

prelatui E. Putrimui įteikė pasira -
šytą dekretą N. 122, kuriame jis įsa -
kymu patvirtina, kad „XIV Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažia -

vimas yra kultūrinės ir municipali -
nės reikšmės renginys”. Tai antras
kartas, kai Argentinos miestas remia
ir palaiko mūsų PLJS suvažiavimą.
Tai taip pat įrodo, kiek daug darbo
Jaunimo sąjunga nudirbo per 14
metų.

Jaunimo stovykla

Po minėjimo miesto centre suva -
žiavimo delegacija persikėlė į „Ne -
mu no” lietuvišką vasarvietę Los Ta -
las regione, Berisso mieste. Vasar -
vietės plotas – trys hektarai. Teri tori-
joje yra baseinas, tinklinio bei futbo-
lo aikštės. 

Pirmiausia vyko paradas, kurio
metu jaunimas surengė užsiėmimus
suvažiavimo dalyviams. Parengta
programa buvo įspūdinga.

Po užsiėmimų su Nicolás Cabre -
ra Dulke, Kevin Kavaliunu ir Aniela
Ona Remorini Gasunaite jaunimas
dainavo įvairias lietuvių liaudies
dainas, o po pietų vyko sporto žaidy-
nės. Be to, nuo pat ryto buvo ruo šia-
masi ,,Talentų vakarui”.

Po linksmybių buvo skaitoma
Argentinos lietuvių jaunimo sąjun-

gos paskaita, kurioje papasakota or-
ga  nizacijos istorija, pristatyta veik la,
darbai.

Vakarėjant vėl prasidėjo žaidi-
mai. Vienas iš jų – „Knygnešiai’’. Žai -
dimo tikslas – komandinio darbo
įgūdžiai, strategijos sukūrimas ir
bendradarbiavimas tarpusavyje.

Vakarui įsibėgėjus, įvyko taip
ilgai lauktas jaunimo atstovų pasiro -
dymas „Talentų vakare’’. Netrūko
nei šokių, nei dainų. Apie vidurnaktį
buvo suorganizuotas paskutinis žai -
dimas – „Vėliavėlės’’.

Šv. Mišios ir apsilankymas 
LR ambasadoje 

Vasario 13 d., sekmadienį, prela -
tas Putrimas aukojo šv. Mišias Auš -
ros Vartų parapijoje Avellaneda,
kuriose dalyvavo ir Pietų Amerikos
jaunimo suvažiavimo dalyviai. Mišių
metu prelatas parodė Dievo Gailes -
tingumo paveikslo kopiją, pašventin-
tą Vilniaus arkivyskupo metropolito
kardinolo Audrio Juozo Bačkio. Šią
kopiją Lietuvos vyskupų konferenci-
jos delegatas užsienio lietuvių sielo-
vados reikalams parodo lietuvių ben-
druomenių bei parapijų nariams
kiekvieno apsilankymo metu.

Mišių vyko pietūs Argentinos
Lietuvių centro (ALC) patalpose.
Draugijos pirmininkas Fernando Da -
ratėnas visus susirinkusius pasvei-
kino. Jaunimo atstovai žaidė tinkli-
nį, futbolą ir kitus žaidimus. Berisso
mieste įvyko Argentinos lietuvių jau-
nimo sąjungos posėdis, kuriame ap -
tarti tolimesni sąjungos planai bei
ateitis. 

Vasario 14 d., pirmadienį, pietūs
buvo organizuojami ,,Susivienijime
lietuvių Argentinoje’’ (SLA) Lanús
Oeste mieste. Delegacija buvo šiltai
priimta Draugijos valdybos narių, o
SLA vardu žodį tarė Raul Staliorai-
tis. 

Po pietų jaunimo delegacija žiū -
rėjo filmą „Misija Sibiras’’. ,,Misiją
Sibiras’’ jau ne pirmus metus rengia
Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
ba (LiJOT). Tai jaunimo pilietišku-
mo ir patriotiškumo ugdymo projek-
tas, kurio tikslas – puoselėti istorinę
atmintį bei tautinį patriotiškumą
tarp jaunimo ir prisiminti, pagerbti
žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius

Pasibaigė�XIV�Pietų�Amerikos�lietuvių�jaunimo�suvažiavimas�

Jaunimo stovykla.
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Lietuvos Respublikos ambasadoje Buenos Aires.

nuo Lietuvos gyventojų genocido –
vieno juodžiausių XX amžiaus istori-
jos puslapių.

Po to suvažiavimo dalyviai ap-
lan kė Lietuvos Respublikos amba-
sadą Buenos Aires. Dalyviai buvo
priimti maloniai ir su didele pagar-
ba. Juos pasitiko pats LR ambasado-
rius Argentinoje Vaclovas Šalkaus-
kas, taip pat buvęs Lietuvos Respub-
likos garbės konsulas Argentinoje
inžinie rius Algimantas Rastauskas.

Jaunimas apsilankė Centro Cul -
tural Borges, kuris yra įsikūręs pa -
čia me Buenos Aires sostinės centre.
Jis taip pat aplankė lietuvišką paro-
dą, kurią surengė LR ambasada Ar-
gen tinoje. 

Nepriklausomybės 93 metų
minėjimas Rosario mieste

Vasario 15 d., antradienį, PALJS
atstovai atvyko į Rosario miestą daly-
vauti Vasario 16-osios minėjime.
Renginį organizavo LR garbės kon-
sulatas Rosario mieste, Rosario Lie -
tuvių klubas ir Rosario miesto savi-
valdybė. Į renginį atvyko ir Lietuvių
draugijos „Nemunas’’ bei „Mindau -
gas’’ 15 atstovų.

Šventė prasidėjo ryte, Argenti-
nos vėliavą iškėlus pagrindiniame
stiebe prie Nacionalinio istorinio pa-
minklo Argentinos vėliavai. Vėliau
vyko iš kil mingas Argentinos ir Lie-
tuvos valstybinių vėliavų iškėlimas. 

Po to prelatas Putrimas aukojo
šv. Mišias Nuestra Sra. del Rosario Ka-
tedroje, Mišių metu vėl parodė Dievo
Gailestingumo paveikslo kopiją. 

Nepriklausomybės minėjimas
buvo pratęstas Amerikos valstybių
vėliavų garbės galerijoje, kur dalyva-
vo LR garbės konsulas Rosario mies-

te, Rosario Lietuvių klubo valdybos
pirmininkas ir šventės organizato-
rius José Ruben Repšys, LR am basa-
dos atstovas Ing. Algimantas Ras-
tauskas, prelatas E. Putrimas, PLB ir
PLJS atstovas J. Kalvelis, Argentinos
Lietuvių Bendruomenės (ALB–
ALOST. ir Lietuvių draugijos ,,Min-
daugas” valdybos atstovas Raúl Pet-
ronis, kitų užsienio konsulatų ir ben-
druomenių bei Rosario miesto savi-
valdybės atstovai. Po renginio vado-
vai padėjo gėlių prie paminklo Ar-
gentinos ir Lietuvos vėliavoms. Poli-
cijos orkestras sugrojo Argenti nos ir
Lietuvos himnus. 

Prelatas E. Putrimas sukalbėjo
maldą prie Nacionalinio istorinio pa -
minklo Argentinos vėliavai ir padė -
kojo tiems, kurie paaukojo savo gyvy -
bes už Lietuvos ir Argentinos neprik-
lausomybes.

XIV PALJS baigėsi vaišėmis Va -
sallo rūmuose, Rosario miesto Tary -
bos patalpose.

XIV PALJS nutarimai

Suvažiavimo metu buvo pasiūly-
ta Urugvajaus Lie tuvių jaunimo
sąjungai XIV Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavimą rengti
Urugvajuje. Taip pat nuspręsta posė-
dį dėl naujos Argentinos Lietuvių
jaunimo sąjungos valdybos rinkimo
rengti balandžio 2 d., šeštadienį, Lie-
tuvių draugijos „Ne  munas” vasar-
vietėje Los Talas regione, Berisso
mieste.

Juan Ignacio Fourment Kalve lis –
PLB valdybos Pietų Amerikos reikalų
komisijos pirmininkas, Pa saulio
lietuvių jaunimo sąjungos valdybos
Pietų Amerikos atstovas.

A † A
BRONĖ KUODIENĖ

Eidama šimtuosius metus, mirė 2011 m. kovo 11 dieną, savo
namuose Arlington, Massachusetts.

Su meile palydėdami Ją į Viešpaties namus, lieka

duktė Daiva ir Arvydas Barzdukai,
vaikaičiai Audrius, Lina ir Rima su šeimomis,

sūnus Gediminas ir jo žmona Linda,
dukraitė Viktorija su šeima

PADĖKA
A † A

LEONAS RASLAVIČIUS
Mūsų brangus tėvelis ir mylimas senelis mirė 2011 m.

vasario 17 d. Elk Grove Village, IL. Šermenys įvyko Petkaus
laidojimo namuose, Lemonte.

Širdingai dėkojame kunigui Antanui Saulaičiui, kuris Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje vasario 24 d. aukojo gedulingas šv.
Mišias, sukalbėjo atsisveikinimo maldas Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse. Taip pat dėkojame vargonininkei Jūratei
Grabliaus kienei bei jos vyrui Rimantui už sugiedotas giesmes.

Visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems dėkojame
už užuojautas, maldas, gėlių vainikus, aukas bei užprašytas šv.
Mišias velionio Leono atminimui. Piniginės aukos perduotos
American Heart Association ir American Diabetes
Association. Nuoširdi padėka velionio Leono karsto nešėjams
bei laidojimo namų direktoriui ir tarnautojams.

Liūdintys vaikai ir anūkai

A † A
Inž. EUGENIJUI BARTKUI

mirus, žmoną DANGUOLĘ, dukterį VIVĄ, sūnų
DARIŲ ir jų šeimas bei gimines nuoširdžiai užjau -
čiame.

Angelė ir Albinas Karniai
Irena Miecevičienė
Birutė Sekmakienė
Irena Rimavičienė
Janina Vienužienė

Laima Vitkauskienė

A † A
JONUI URBONUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo visai šeimai bei
artimiesiems ir kartu liūdime netekę darbštaus
lietuvių Respublikonų federacijos pirmininko ir
mūsų brangaus  kolegos.

Lietuvių Respublikonų lyga

George J.  Slepetis, gyvenantis Evergreen Park, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. auką. Nuošir-
džiai Jums dėkojame už dosnią paramą.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
��  ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st St.,
Chicago, IL) šį trečiadienį, kovo 16 d.,
2 val. p. p. tradicinės popietės metu bus
rodomas dokumentinis filmas apie vieną
iškiliausių šių laikų poetų Justiną Mar -
cinkevičių. Po paskaitos pasivaišinsime
skaniu ,,Seklyčios”  maistu. Visi kvie čia  -
mi. Tel. pasiteiravimui 773-476-2655.

��  Kovo 18 ir 26 dienomis, penktadie -
niais, nuo 5  val. p. p. iki 7 val. v. Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misija ir Pa -
saulio lietuvių centras pagal gavėnių
tradiciją visus kviečia susiburti PLC
pokylių salėje (14911 127th Street,
Lemont, IL 60439) Žu vies vaka rienei.
Po vakarienės vyks ga vė nios susi kau pi -
mo vakarai. Daugiau informacijos gau -
site tel. 630-257-5613 arba el. paš tu
matulaitismission@sbcglobal.net.

��  LR generalinis konsulatas Čika  go je ir
Čiurlionio galerija ko  vo 18 d. 7:30 val.
v. kviečia į parodos ati   da rymą-vakarą,
skirtą M. K. Čiurlionio 100-osioms mir-
ties metinėms pa   mi nėti, Čiurlionio ga le -
rijoje, Jau nimo centre  (5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636). Kil no -
ja mą ją parodą parengė LR Užsienio
reikalų ministerija ir Na cionalinis M. K.
Čiurlionio dailės mu ziejus. M. K. Čiurlio-
nio ir kitų kompozito rių kū ri nius skam-
bins pianistė Fran ces Co valesky, DMA,
M. K. Čiur lionio laiš kus skaitys aktorė
Aud rė Budrytė.

�� Jaunimo centro (JC) Moterų klubas
kvie čia kovo 20 d. po 10:30 val. šv. Mi -
šių Tėvų jėzuitų koplyčioje ateiti į JC ka -
vinę, kur klubo narės vaišins mieliniais
blynais ir skania, pačių virta obuoliene.

��  Palaimintojo J. Matulaičio misijos
ren giami ,,Sriubos pietūs” vyks sekma-
dienį, kovo 20 d., 12:15 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje. Surinktas pelnas bus
skiriamas ,,Caritas” maitinimo progra-
mai, remiančiai sriubos valgyklas Lie -
tuvoje. Prašoma iš anksto registruotis
mi sijos raštinėje tel. 630-257-5613

�� JAV LB Waukegan-Lake County apy -
linkės valdyba kviečia apylinkės na rius
da lyvauti metiniame susirinkime, ku ris
vyks kovo 26 d., šeštadienį, nuo 9 val.
r. iki 10:30 val. r. Gedimino litua nistinės
mokyklos patalpose (St. And rews Lu the -
ran Church, 10 S. Lake St., Mundelein,
Illinois 60060). Darbo t var kėje: pirmi -
ninko pranešimas, iždininkės praneši-
mas, Revizijos komisijos pranešimas,
klausimai bei sumanymai. Dau giau in -
formacijos rasite www.cikagossiaurietis.
com.

��  Čikagos lietuvių krepšinio lygos
,,Žvaigždžių diena–2011” vyks šešta-
dienį, ko vo 26 d., 2:30 val. p. p. Jauni-
mo rūmų salėje, Pasaulio lietuvių cen-
tre. Jus linksmins žmogus-orkestras Re-
gi man tas Matulevičius ir ,,Dance Duo” šo-
kėjai. Registracija tel. 630-935-1757.

��  JAV LB Lemont apylinkės valdyba
kviečia į metinį-ataskaitinį susirinkimą,
š. m. kovo 27 d. 12:30 val. p. p., kuris
vyks PLC didžiojoje salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439). 

��  Kovo 27 d., sekmadienį, ses. Ge ne -
vieve Kripas, seselių kazimieriečių pa -
dėjėjų  komiteto moderatorė  ir Eleanor
Ebert, seselių kazimieriečių padėjėjų ko -
miteto prezidentė, kviečia visus atvykti į

kasmetinį lėšų telkimo vajų – ,,Bingo
Party”, kuris vyks Maria High School ka -
vi nėje (6727 S. California Ave., Chi ca -
go). Įėjimas nuo 12 val. p. p. ,,Bin go”
žaidimai prasidės 2 val. p. p. Atvy kusieji
galės paragauti skanaus lietuviško kuge-
lio, nusipirkti įvairiausių ke pinių. Auka –
3 dol. Tel. pasiteira vimui 773-776-1324.

��  Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis”
pokylis ,,Vakaras tolimuosiuose rytuose”
vyks sekmadienį, balandžio 10 d., 4
val. p. p. ,,Bodhi Thai Bistro”, 6211
Roo sevelt Rd., Berwyn, IL.

��  FSS Čikagos skyrius savo nariams
ruošia religinio susikaupimo sueigą  ba -
landžio 15 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centro Posėdžių kam -
ba ryje, Lemont. Kviečiame narius gau -
siai dalyvauti.

��  Lietuvių rašytojų draugija ba landžio
17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kvie čia į
li teratūrinę popietę, skirtą rašytojos Alės
Rūtos gimimo sukakčiai paminėti. Po-
pie tė vyks Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Cla remont Ave., Chica go).

�� Jaunimo centro Moterų klubas Ver -
bų sekmadienį, balandžio 17 d., po šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia į
Centro kavinę pusryčių. Auka – 15 dol.

��  Pianistas Edvinas Minkštimas kovo
20 d. 4 val. p. p. koncertuos Lietuvių klu-
be (4880 46th Ave., North, St. Peters-
burg, FL 33714) Bilieto kaina – 20 dol.
Bilietus galima įsigyti pas Aldoną Čes-
naitę, tel. 727-360-2053.

�� Kovo 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
po lietuviškų šv. Mišių Šv. Onos baž ny -
čioje vyks Nepriklausomybės atkūrimo
minėjimas. Pranešimą skaitys advoka -
tas Vilius Lapas, bus trumpa kultūrinė-
me ninė programėlė ir lietuviškos vaišės.
Kviečiame  apsilankyti.

��  Pranešame, jog Lietuvos Respublikos
(LR) generalinis konsulatas New York
balandžio 2–3 dienomis atliks konsulinę
mi siją Seattle, WA. Dėl registracijos
prašoma skambinti tel. 206-725-4576.
Dėl iš sa mesnės informacijos apie doku-
mentų pa teikimą prašome kreiptis į kon-
sulatą  el. paštu kons.niujorkas@urm.lt.
Prašoma visus, ketinančius registruotis
priėmimui, ati džiai perskaityti konsulato
tinklalapyje (http://ny.mfa.lt) esančią
informaciją apie dokumentų teikimo
tvarką; atsispausdinti ir užpildyti visas
anketas ir prašymus (iš skyrus prašymą
dėl paso) dar prieš susi tinkant su kon-
suliniais pareigūnais; turėti visų teikia-
mų dokumentų kopijas (pvz., kei čiant
pasą – paso puslapio su nuotrauka kopi-
ją). Konsulinis mokestis mokamas gry-
naisiais pinigais.

��  Cleveland ateitininkai rengia Ateiti -
nin kijos veiklos 100-mečio ir žur nalo
,,Atei tis” 100 m. jubiliejaus pa minėji-
mą balandžio 9 d. 7 val. v. Šv. Kazimie-
ro parapijos salėje, Cleve land.  Muzikinę
programą atliks me no ansamblis ,,Dai-
nava” (vadovas Da rius Polikaitis) iš Či-
kagos. Visi kviečiami dalyvauti. Dau-
giau informacijos suteiks Nijolė Balčiū-
nienė el. paštu nbalciunas@att.net arba
tel. 440-944-5741

IŠ ARTI IR TOLI...

Vasario� 20� d.� Švč.�Mergelės�Marijos�Nekaltojo� Prasidėjimo�parapija� (Brighton� Park)
šventė�Vasario�16-ąją.��Šv.�Mišias�atnašavo�kun.�dr.�Kęstutis�Trimakas.

Vasario� 16-osios� rengėjai� ir� dalyviai� (pirmoje� eilėje� iš� kairės):� Dai�va,� Aras� ir� Gintarė
Dauliai.� (Antroje� eilėje� iš� kairės):�Viktoras� Kelmelis,� Joana�Drūtytė,� Raminta�Mikuckienė,
kun.�dr.�Kęstutis�Trimakas�ir�Ra�sa�Miliauskas.��������������������������������������Rasos Miliauskas nuotr.

Poeto Vytauto Mačernio
90 m. gimimo minėjimas

Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th St., Lemont, IL 

2011 m. balandžio 17 d.12:30 val. p. p. 

Programoje:� Poeto�gyvenimo� ir� kūry-
bos� vinjetė� ir� poezija� (režisierė,� aktorė� –
Giedrė� Gillespie,� aktoriai� Vida� Gilvydienė,
Linas� Umbrasas).� Dainuos� solistė� Dalia
Lietuvninkienė.� Fausto� Strolios� kūrinio
,,Paukščiai”� premjera.� Fleita� gros� Marija
Čyvaitė� ir� Daina� Polikaitytė.� Vaišinsime
kava,�užkandžiais�ir�skaniais�pyragais!

Maloniai�kviečia�Korp!�Giedra�����������������������������

Sunku� numatyti� orą,� kai� planuoji� renginį� iš� anksto.� Į� jau� 12� kartą� organizuotą
ALIAS�slidinėjimo�išvyką�pirmą�kartą�vykome�lynojant.�Lietus�atbaidė�dalį�slidinėtojų,
bet�ne�visus�– susirinkome�Alpine�Valey�šeši�entuziastai,�tarp�jų�dvi�moterys.�Vyrai�ne�-
dvejodami,�nelaukdami�lietučio�pabaigos,� išėjo�į�trąsas,�o�moterys,�sėdėdamos�bare
prie� lango,�stebėjome�slidinėjančius� ir�galvojome:� ,,Negi� ir�mums�teks�ryžtis�eiti�per
lietų?”�Mūsų�kantrumas�atsipirko�– lietutis�pasibaigė.�Po�lietaus�veikė�tik�du�kel�tai,�bet
ir�slidinėtojų��praktiškai�nebeliko.��Mūsų�sušlapę�vyrai��nuėjo�džiovintis�prie�židinio,�tad
mes�su�Vilma�Jaruliene�turėjome�kiekviena�po�,,asmeninį"�keltą�ir�galėjome�slidinėti
nesustodamos.�Per�tas�kelias��,,sausas”��valandas�padarėme�daugiau�nusileidimų,�nei
kitą�kartą�per�visą�dieną�(mat�reikia�laukti�ilgoje�eilėje,�kad�galėtum�vėl�pasikelti).�Po
tradicinės�kolektyvinės�vakarienės,�smagūs�ir�didžiuodamiesi�savimi,�grįžome�namo.

Aurelija Dobrovolskienė

Po�slidinėjimo�prie�židinio� šildosi� (iš�kairės):�Artūras� Jarulis,�Arvydas� Jarulis,�Andrius�Pal-
tanavičius,�Vilma�Jarulienė,�Aurelija�Dobrovolskienė�ir�Romualdas�Grigaliūnas.

ALIAS archyvo nuotr.

Lietuviškas filmas Gene Siskel kino centre
Kovo�12�d.�Europos�Sąjungos�filmų�festivalio�metu�LR�generalinis�konsulatas�Čikago-

je�ir�Gene�Siskel�kino�centras�pristatė�2010�m.�lietuvišką�filmą�„Atsisveikinimas“�(Laimingo
žmogaus� istorija).�Peržiūroje�dalyvavo�filmo�režisierius�Tomas�Donela�bei�aktorius�Petras
Steponavičius.

Kaip� ir� kiekvienais�metais� Čikagos� lietuvių� bendruomenė� itin� gausiai� susirinko� pa�-
sižiūrėti�vieno�naujausių,�tarptautinį�pripažinimą�pelniusių�lietuviškų�filmų�–�į�peržiūrą�par-
duoti� visi� bilietai.� Susirinkusius� žiūrovus� su� Lietuvos� Nepriklausomybės� atkūrimo� diena
pasveikino�generalinė�konsulė�Skaistė�Aniulienė.�Ji�padėkojo�festivalio�organizatoriams��už
dėmesį�Lietuvos�kinui�bei�už�sklandų�ir�produktyvų�bendradarbiavimą�nuo�2005�metų,�kai
lietuviškas�filmas�pirmą�kartą�buvo�įtrauktas�į�festivalio�programą.

Vėliau�žiūrovams�prisistatė� režisierius�T.�Donela,�kuris�nuoširdžiai�džiaugėsi�Čikagos
lietuvių�dėmesiu�filmui�„Atsisveikinimas“�bei�dėkojo�menininkui�ir�aktoriui�P.�Steponavičiui
už�įkvėpimą�imtis�kino�kūrimo�darbų.�Žiūrovai�savo�susižavėjimą�„Atsisveikinimu“�išreiškė
plojimais�ir�smalsiai�klausinėjo�T.�Donelos�apie�filmo�idėjos�gimimą�bei�kūrybinį�procesą,
prašė�plačiau�papasakoti�apie�matytas�scenas.

Filmo�„Atsisveikinimas“�pristatymą�Čikagoje�parėmė�LR�užsienio�reikalų�ministerija,�o
režisieriaus�T.�Donelos�atvykimui�lėšų�skyrė�LR�kultūros�ministerijos�Kino�taryba.

Dar� viena� lietuviško� filmo�peržiūra� vyks� kovo� 17�d.,� ketvirtadienį,� 8:15� val.� v.� Gene
Siskel�kino�centre�(164�North�State�Street,�Chicago,�Illinois�60601).�Peržiūroje�taip�pat�daly-
vaus�režisierius�T.�Donela.�Maloniai�kviečiame�atvykti.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija


