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Trakai (ELTA)  – Sausio 11–12 d. Trakuose vykusia-
me neformaliame Europos ir Šiaurės Amerikos tarptau-
tinės ir saugumo politikos žinovų ,,Sniego susitikime”
(Snow meeting) ypatingas dėmesys buvo skirtas Šiaurės
ir Baltijos valstybių bendradarbiavimui.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro Audro-
niaus Ažubalio, Šiaurės ir Baltijos šalys turi mokytis vie-
na iš kitos ir perimti geriausią praktiką, plėtoti ekonomi-
nius ryšius ir regiono kultūrinį tapatumą, kurio svarbi
dalis yra verslo ir paslaugų kultūra, bei dalytis bendra
patirtimi už regiono ribų ir tokiu būdu prisidėti prie pla-
tesnio saugumo ir stabilumo stiprinimo.

2012 m. Lietuva koordinuoja Šiaurės ir Baltijos šalių
(NB8) bendradarbiavimą, trišalės Baltijos ministrų tary-
bos veiklą ir JAV bendradarbiavimo su Baltijos ir Šiaurės
šalimis stiprinimo iniciatyvos E-PINE įgyvendinimą.

A. Ažubalis kartu pabrėžė, kad šiame interneto am-
žiuje aptariant saugumo klausimus būtina matyti platų
vaizdą ir naujai apibrėžti stabilumo sąvoką. Jis taip pat
atkreipė dėmesį į nelauktus procesus Rusijoje po rinki-
mų į Dūmą gruodžio mėnesį, augantį visuomenės nepasi-
tenkinimą milžiniška infliacija ir niūriomis ekonomikos
perspektyvomis Baltarusijoje.

Diskusijose ,,Sniego susitikime” ministras pabrėžė,
kad istorinės atminties įtvirtinimas Europoje liks svar-
biu Lietuvos užsienio politikos tikslu, kuris ne tik leistų
užbaigti Sausio 13-osios bylą surandant ir nuteisiant kal-
tuosius, bet ir atstatant istorinį teisingumą. Šio tikslo
reikšmė, pasak A. Ažubalio, peržengia Lietuvos sienas,

todėl jis gali būti pasiektas tik bendradarbiaujant viso
Europos žemyno valstybėms.

Penktą kartą surengtame ,,Sniego susitikime” daly-
vavo Latvijos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai Ed-
garas Rinkevičius ir Carl Bildt, Turkijos ES reikalų mi-
nistras Egemen Bagi, JAV valstybės sekretorės pavaduo-
tojas Philip Gordon, aukšto rango diplomatai, užsienio
politikos patarėjai, analitinių ir tyrimo centrų ekspertai
iš Šiaurės ir Baltijos šalių, JAV, Turkijos, Vokietijos, Jung-
tinės Karalystės, Vengrijos, Prancūzijos ir kitų valstybių,
aukštas pareigas užimantys ES ir NATO pareigūnai.

Vilnius (ELTA) – Vilniaus mies-
to 1 apylinkės teismo ikiteisminio
tyrimo teisėjas skyrė suėmimą už
akių dviem įtariamiesiems: buvu-
siam SSRS vidaus reikalų ministeri-
jos Vidaus kariuomenės Vilniaus
Ypatingos paskirties milicijos būrio
vadui Boleslav Makutynovič (g. 1957
m.) ir šio būrio štabo viršininkui
Vladimir Razvodov (g. 1956 m.).

Teismas taip pat įpareigojo pro-
kurorą sulaikius įtariamuosius ne
vėliau kaip per 48 valandas nuo jų
sulaikymo pristatyti juos ikiteismi-
nio tyrimo teisėjui apklausai dėl su-
ėmimo pagrįstumo. Šie du asmenys
yra teismo pripažinti įtariamaisiais
dėl tarptautinės teisės draudžiamo
elgesio su žmonėmis.

Įtarimuose nurodyta, jog šie as-

menys galimai užgrobė Lietuvos poli-
cijos akademijos pastatą Vilniuje
1991 m. sausį, užpuolė Lavoriškių ir
Medininkų muitinės postų pareigū-
nus, taip pat galimai užpuolė ir tuo-
metinius Lietuvos krašto apsaugos
departamento pareigūnus bei sulaikė
Lietuvos VRM greitojo reagavimo
rinktinės ,,Aras” policininkus bei
padarė kitus nusikaltimus. 

Pirmoji Laisvės premija įteikta Rusijos disidentui   
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Vilnius (BNS) – Sausio 13 d.
Lietuvos Respublikos Seime iškil-
mingai minint Laisvės gynėjų dieną
žymiam žmogaus teisių gynėjui iš
Rusijos Sergej Kovaliov įteikta pir-
moji Laisvės premija. Pirmosios
Laisvės premijos laureatas pasi-
džiaugė, kad Lietuva žengia europie-
tiškos integracijos keliu ir padėkojo
už Lietuvos Seimo skirtą Laisvės pre-
miją. S. Kovaliov svarstė, kad galbūt
reikėtų pirmąją Laisvės premiją lais-
voje Lietuvoje įteikti lietuviui, gal-
būt kam nors, kas pašventė savo gy-
venimo dešimtmečius kovai už lais-
vę. Tačiau pripažino, kad negalima
skirti premijos 300,000 nežinomų-
jų.

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė laureatui taip pat įteikė Laisvės
premijų statulėlę, sukurtą pagal
skulptoriaus Juozo Zikaro Laisvės
paminklą (statulėlės autorė – skulp-
torė Joana Noreikaitė). Laisvės pre-
mijų komisijos pirmininkas, Seimo
narys Petras Auštrevičius iš Seimo
tribūnos priminė Rusijos žmogaus
teisių gynėjo S. Kovaliov biografiją,

pasveikino laureatą. 
Laisvės premiją Seimas įsteigė,

norėdamas įvertinti asmenų ir orga-
nizacijų laimėjimus bei indėlį ginant
žmogaus teises, plėtojant demokrati-

ją, skatinant tarpvalstybinį bendra-
darbiavimą kovojant už Rytų ir Vi-
durio Europos tautų laisvą apsi-
sprendimą ir suverenitetą.

Leista suimti besislapstančius buvusius Vilniaus OMON vadus 

Trakuose – dėmesys Šiaurės ir Baltijos valstybių bendradarbiavimui 

Europos ir Šiaurės Amerikos tarptautinės ir saugumo politikos
ekspertų susitikime dalyvavo Latvijos ir Lietuvos užsienio reika-
lų ministrai Edgaras Rinkevičius (k.) ir Audronius Ažubalis, JAV
politologas Robert Nurick.                                                  URM nuotr.

Rusijos žmogaus teisių gynėjui, kovotojui už laisvę ir demokratiją Sergej Kovaliov (tre-
čias iš k.) įteikta pirmoji Lietuvos Seimo paskirta Laisvės premija. Pirmas iš k. – Laisvės
premijų komisijos pirmininkas, Seimo narys Petras Auštrevičius, šalia jo – Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė, dešinėje – dainininkė Veronika Povilionienė.  

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



Niekuomet ne-
užmiršiu Tri-
jų Karalių šven-

tės prieš 28 metus
(1984 metais). Po mė-
nesį trukusios labai
vargingos kelionės
buvau atvežtas į Per-
mės kalėjimą. Kame-
roje keli kaliniai lau-
kėme paskutinio etapo į vieną iš Ura-
lo lagerių. Trijų Karalių šventės va-
karą į mūsų kamerą atvedė dar kelis
kalinius, vežamus atlikti papildomos
bausmės Čistopolio kalėjime iš ten,
kur mes dar tik vykome. Mes, nau-
jokai, išsižioję klausėmės ne Trijų
Karalių šventės homilijos, bet pasa-
kojimų, kas mūsų laukia lageryje.
Paskui vieni prisiminėme, kad šian-
dien Trijų Karalių šventė, kiti – kad
stačiatikių Kalėdos, ir dalijomės
prisiminimais, kaip laisvėje šventė-
me šias šventes. Mes visi – katalikai,
protestantai ir ortodoksai – vaiši-
nomės maisto trupiniais, kuriuos ra-
dome savo krepšiuose. Betliejaus Kū-
dikiui galėjome padovanoti tik savo
tikėjimą ir vargą, nes nieko daugiau
neturėjome.

Kristaus Apsireiškimo šventės
Mišių Dievo žodžio skaitiniai pasako-
ja apie dovanas. Pranašas Izaijas
kalba apie būsimus laikus, kai auksu
ir smilkalais apkrauti kupranugariai
trauks į Jeruzalę ir visi skelbs šlovin-
gus Viešpaties darbus (plg. Iz 60, 1–6).

Evangelija pasakoja apie išmin-
čius, atvykusius į Jeruzalę pagarbin-
ti gimusio žydų Karaliaus. Danguje
nušvitusi žvaigždė atvedė į Betliejų
ir čia gimusiam Kūdikiui išminčiai
atidavė savo dovanas – auksą, smilka-
lus ir mirą. Tai buvo jų didelio tikėji-
mo ir nemažesnės pagarbos gimu-
siam Karaliui ženklas. Be šio tikėji-
mo jie nebūtų su dideliu vargu ir pa-
vojais ieškoję Kūdikio. Visiškai natū-
ralu, kad mes tuos, kuriuos gerbiame
ir mylime, apdovanojame – meile,
prielankumu, geru žodžiu ar kokia
nors dovana.

Jeigu mūsų tikėjimas nėra tik
paveldėtos krikščioniškos kultūros
dalis, bet turi gilias šaknis mūsų
širdyje, tuomet savo pagarbą ir meilę
Dievui išreiškiame ne tik maldos žo-
džiais, bet ir labiau matomais bū-
dais. Iš tvano išsigelbėjęs Nojus tuo-
jau pastatė aukurą ir kaip padėką už
išgelbėjimą sudegino Dievui skirtą

atnašą. Izraelitai, gyvendami pago-
nių apsuptyje ir brangindami iš ver-
gijos juos išvedusį Dievą, jo garbei
aukodavo geriausius avinėlius.

Rytų išminčių pagarbintas Kū-
dikis pats taps auka, naikinančia
žmonių nuodėmes. Jėzus panorėjo
šią savo auką sudabartinti – leisti ir
mums realiai dalyvauti jo išganymo
misijoje. Dėl to Paskutinės vakarie-
nės metu įsteigęs savo nekruvinąją
auką jis paliepė apaštalams: „Tai
darykite mano atminimui.” Šis Kris-
taus aukos sudabartinimas vyksta
per kiekvienas Mišias. Tai brangiau-
sia, ką turime savo krikščioniškame
tikėjime. Mes negalime Dievui pa-
dovanoti ko nors daugiau už jo Sū-
naus auką. Palaiminti visi, kurie daž-
nai ir sąmoningai dovanoja Dievui
šią auką.

Kalbėdami apie dovanas Dievui,
turėtume nuolat mąstyti ne tik apie
anapusinėje tikrovėje esantį Viešpa-
tį, kaip jam išreikšti savo meilę bei
dėkingumą, bet apie tai, kaip Dievas
apsireiškia mums čia ir dabar. Ne-
galime užmiršti Kristaus žodžių: „Ką
padarėte vienam iš mažiausiųjų ma-
no brolių, man padarėte.” Jėzus tvir-
tina, kad gyvena kiekviename žmo-
guje, ypač tame, kuris yra silpnas,
daug ko stokoja, ypač mūsų meilės.

Jeigu norime, kad Dievas mums
apsireikštų, kaip anuomet apsireiškė
Rytų išminčiams, turime mąstyti,
kaip padėti tiems savo broliams, ku-
riems reikia mūsų pagalbos. Mąstyti
ne apie centus, kuriuos įdedame į
ištiestą ranką, ar labdaros akcijose
paaukotus kelis litus, bet apie tikrą
pasitarnavimą, be kurio žmogus ne
gyventų, o tik vegetuotų.

Labiausiai būna suprantama me-
džiaginė parama, kurią organizuoja
,,Caritas”, Maltos ordinas, samarie-
čiai ir kt. žmonės, neabejingi sveti-
mam skausmui. Tačiau dauguma ne
mažiau už centus ir daiktus stokoja
mūsų dėmesio, prielankumo, gero
žodžio, padrąsinimo, vilties ir meilės.

Labai apgailėtinai
atrodytume, jei mes,
į Kristų tikintieji,
nedalydami kitiems
savo meilės, gerumo
ir vilties, kasdien
nesirūpindami, kad
aplink mus būtų
daugiau dvasinės
šviesos, rūpintumė-

mės tik savimi arba su minia dėl savo
nesėkmių kažką keiktume.

Šį sekmadienį pradedame Palai-
mintojo arkivyskupo Jurgio Matu-
laičio metus. Gimęs Sūduvos krašte,
Matulaitis nuo pat vaikystės per
didelį vargą ir kūno negalias skynėsi
kelią į gyvenimą. Tapęs kunigu pa-
laimintasis sutelkė draugus kunigus
ir atgaivino caro marinamą mari-
jonų kongregaciją. Čia, Kauno arki-
katedroje, buvo konsekruotas vysku-
pu, labai sunkiu karų metu valdė
Vilniaus vyskupiją, įkūrė Vargdienių
seserų bei Jėzaus Eucharistijoje Tar-
naičių seserų kongregacijas, kaip
popiežiaus legatas parengė Lietuvos
bažnytinės provincijos projektą ir,
visą gyvenimą išdalijęs kitiems, čia,
Kaune, iškeliavo pas Viešpatį. Palai-
mintasis sau nepasiliko nieko. Ėjo ir
dirbo ten, kur buvo siunčiamas, ir
net mirdamas ragino savo dvasios
vaikus rikiuotis ir dirbti. Šitaip gy-
venti ir aukotis žmogus gali tik tada,
kai tarsi tie Rytų išminčiai būna
suradęs Betliejaus Kūdikį ir jame
atpažinęs Dievo siųstąjį Mesiją.

Šiandien mūsų akys krypsta į
keturis diakonus, kurie netrukus bus
įšventinti kunigais. Trijų Karalių
šventėje jie atneša Betliejaus Kūdi-
kiui savo gyvenimo dovaną – pasiry-
žimą tarnauti Dievui ir žmonėms ir
kaip žvakėms sudegti, kad aplinkui
būtų daugiau Evangelijos šviesos. Jų
laukia ilgas ir, tikriausiai, nelengvas
kelias. Jiems reikės būti žvaigždėmis
dabarties naktyje, kad kažkas su-
rastų kelią pas Betliejaus Kūdikį.
Maldoje palinkėkime jiems stiprybės
ir Dievo palaimos, kad joks Erodas
nesukliudytų ir patiems ieškoti, ir ki-
tiems rodyti kelią į Betliejų.

Homilija pasakyta Kauno arkika-
tedroje bazilikoje, pradedant Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio metus ir
teikiant kunigystės šventimus, Vieš-
paties Apsireiškimo (Trijų Karalių)
iškilmėse 2012 m. sausio 8 d.
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Išminčių ir mūsų 
dovanos
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

SKAITAU SU MALONUMU

Su malonumu skaitau Juozo Gai-
los apmąstymus iš Ellicot miestelio.
2011 metų gruodžio 10 d. „Drauge”
Gaila savo apmąstymus pradėjo nuo
manęs. Ir tai privertė mane susi-
mąstyti. Taip, mes aptariame viso
pasaulio problemas ir, jei tikėsite,
daug problemų ir išsprendžiame. Gal
būtų mažiau problemų pasaulyje, bet
visa bėda yra žmona. Jau, rodos, rei-
kės Barack Obama rašyti ar skam-
binti, kaip susitvarkyti su Afganista-
nu, kai staiga pasigirsta balsas iš
miegamojo: „Gana, jau gana, marš
greit į lovą, Afganistanas nepabėgs,
kitą savaitę sutvarkysite. Ir nepa-
miršk išleisti katino į lauką.” 

Gaila rašo, kad mes nesiskun-
džiame nei sveikata, nei skausmais.
Jei nesiskundžiu skausmais ar svei-
kata, tai tik dėl to, kad Gaila nėra
daktaras. O skausmų tai buvo ir yra.
Abiem skaudėjo petį, man nuo teni-
so, Juozui – nuo lapų grėbimo (ir

gerai, nesigirs daugiau, kad turi
daug žemės ir traktoriumi važinėja
po pievas). Bet kad Juozas jaustųsi
geriau, turiu pasakyti, kad kai man
petys sugijo, tai kažin kokia gyslelė
trūko virš kulno (per tenisą). Kai po
keturių savaičių ji sugijo, tai pirmą
kartą išėjus į teniso aikštę, kažkas
šlaunyje trūko. Ir vėl trys savaitės
kai šlubuoju. Žinoma, žmonai nieko
nesakau, bandau daugiau sėdėti ar
stovėti. Kai klausia, kodėl neinu
žaisti, tai kaltę verčiu ant senatvės. 

Taip, mes prenumeruojame ir
„Draugą”, ir „Amerikos lietuvį”, ir,
turiu prisipažinti, kartais ir „Čika-
gos aidą” pažiūriu, nes jie turi labai
daug anekdotų. 

Man malonu, kad Gailai patiko,
ką sakau pabudęs, ar kad sakau, jog
norėčiau numirti miegodamas. Bet
Juozas teisingai sako – jei būtume
musulmonai, tai tiesiog lauktumėme
kiekvieno ryto, kad galėtume sutikti
septyniolika nekaltų merginų. Aš gal
nesu toks „prašmatnus”, sutikčiau ir

kaltas, ir gal kokių penkių užtektų,
juk aš jau persiritau per aštuoniasde-
šimt metų. Atsiprašau, kad turiu baig-
ti, nes girdžiu (Evutė) žmona jau varo
į lovą. Ir dar katiną turiu išleisti.

Algirdas Skudzinskas
Middletown, DE

APIE ,,DRAUGO” 2012
METŲ KALENDORIŲ

Puikus 2012 metų „Draugo” ka-
lendorius. Tai trumpa Lietuvos isto-
rijos santrauka – pamoka ateinan-
čioms kartoms. Dėkoju redakcijai ir
„Draugo” darbuotojams.

A. Lauraitienė
Plainfield, IL

Labai įdomus 2012 metų ,,Drau-
go” kalendorius – tiesiog norisi tas
visas vietas Lietuvoje aplan kyti. Gal
pasiseks kada nors!

Aldona Pintsch
West Milford, NJ

LAIŠKAI 

Gavusi kalėdinių dovanų Valdo
Adamkaus knygą ,,Paskutinė kadenci-
ja. Prezidento dienoraščiai”, puoliau ją
skaityti. Juk tiek apie ją trimituota, net
norėta uždrausti! Deja... sensacijų ar
slaptos medžiagos gausos neradau,
kažko labai naujo – taip pat. Tiesa,
knygą buvo įdomu skaityti, ji leido pa-
matyti valstybės valdymą iš arčiau,
suvokti tam tikrų poelgių priežastis,
sužinoti, kaip tuometis Lietuvos vado-
vas vertina to laiko įvykius, skandalus,
politines aktualijas. Turiu pasakyti, kad
tie vertinimai dažniau yra pesimistiški,
bet neatitrūkstantys nuo tikrovės, pag-
rįsti. Neabejoju, kad ateityje ši knyga
įgis didžiulę vertę, mat Valdas Adam-
kus surikiavo svarbiausius politinius to
penkmečio Lietuvos įvykius, faktus ir
kai kurias nedideles valdančiojo elito
paslaptis. Siūlau knygą paskaityti ir
jums, tačiau skaitydami nepamirškite,
kad ji pirmiausia yra dienoraštis, o ne
oficialių posėdžių protokolai. Šis žan-
ras ne tik leidžia, bet ir įpareigoja di-
desniam atvirumui, o ne tik oficialiam
pasiaiškinimui.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis



74-erių metų Walter Dean May-
ers, literatūros vaikams ir paaug-
liams autorius, šių metų sausio 3
dieną buvo paskelbtas JAV naciona-
liniu literatūros jaunimui ambasado-
riumi. Jis yra trečiasis rašytojas,
kuriam patikėtos šios naujos, tik 2008
metais įsteigtos pareigos. Prieš jį li-
teratūros, skirtos jaunimui, amba-
sadoriais buvo Katherine Paterson ir
Jon Scieszka. ,,The New York Times”
žurnalistės Julie Bosman paklaustas,
kaip jis įvardintų savo naujų pareigų
misiją, Mayers atsakė, jog susitikęs
su vaikais ir jaunimu jis sakys jiems,
kad skaitymas iš tiesų gali paveikti ir
net pakeisti jų gyvenimus. Manau,
jog ir JAV lietuviai galėtų, jei tik
norėtų, tokį literatūros ambasado-
rių turėti, nes pasirinkti tikrai yra iš
ko.

Praėjusiais metais buvome trijų
naujų knygų, skirtų paaugliams ar
jaunimui, pasirodymo JAV išeivijo-
je liudininkais. Pirmoji jų – tikra
,,žvaigždė”, leidyklos ,,Philomel
Books” Rūtos Šepetys knyga ,,Bet-
ween Shades of  Gray” (,,Tarp pilkų
debesų”), išversta į 29 kalbas, tarp jų
ir į lietuvių. Ji ne tik sėkmingai ke-
liauja po pasaulio knygų muges ir
knygynus, bet ir skina laurus. Vienas
iš paskutinių apdovanojimų buvo
įteiktas Prancūzijoje – 2011 m. lap-
kričio pabaigoje tos šalies literatūros
žurnalas ,,LIRE” Šepetys knygą pa-
skelbė geriausiu 2011 metų romanu
jauniems žmonėms. Šių metų sausio
pabaigoje paaiškės, ar ,,Between Sha-
des of  Gray” laimės dar vieną – ,,Wil-
liam C. Morris and Excellence in
Nonfiction Awards” – apdovanojimą.
Šepetys knyga yra viena iš penkių
knygų, kurios taikosi į jį.

Šio romano lietuvių kilmės auto-
rė neslepia, jog romaną parašyti pa-

skatino jos šeimos istorija, kurią ji
sužinojo labai vėlai, lankydamasi
Lietuvoje 2005 metais. Kūrinio pag-
rindinė veikėja penkiolikametė Lina
pasakoja, kaip ji su šeima Antrojo pa-
saulinio karo pradžioje buvo ištrem-
ta į Sibirą. Knyga gimė, nes Šepetys
norėjo, jog iki šiol šešėlyje besislėpu-
sios beveidės stalinizmo ir sovietų
okupacijos aukos galų gale išvystų
šviesą, o pasaulis sužinotų tiesą. 

Knyga gražiai bei su dideliu su-
sidomėjimu buvo sutikta ir JAV gyve-
nančių lietuvių. Sunku pasakyti, ko-
dėl, bet ypač mūsuose ši knyga, nors
ir skirta jaunimui, tapo ne jaunimo,
bet suaugusiųjų knygų lentynų paži-
ba ir pasididžiavimu, jų karštų disku-
sijų ir vertinimų objektu. Negirdė-
jau, kad Šepetys būtų apsilankiusi
nors vienoje JAV lituanistinėje mo-
kykloje, susitikusi su tais skaityto-
jais, kuriems jos romanas ir skirtas, –
paaugliais, jaunimu. 

Kitokio likimo sulaukė 2010 me-
tais ,,Tate Publishing and Enterp-
rises, Mustang, OK” išleistas, o kny-
gų lentynose JAV pasirodęs 2011 me-
tų pavasarį tada dar septyniolikame-
tės lietuvių kilmės Audros Kriauciu-
nas romanas ,,Crown of  Dreams”. Jis
JAV lietuvių deramo dėmesio iš viso
nesulaukė. Kol kas apie šią knygą
rašyta tik ,,Drauge”, jokių jos prista-
tymų lietuviškuose telkiniuose JAV
nesurengta. 

Kriauciunas knygoje aprašomas
kelių paauglių merginų gyvenimas,
romano centre – draugių Riley, As-
hely ir Brenda išgyvenimai. Pasak
Audros tėčio Aido Kriauciuno, jo
dukra rašo apie paauglių gyvenimą
ir jo sunkumus, o pati knygos autorė
tikisi, jog jos romaną skaitantys ras
pamokančių istorijų, geriau supras
draugystės ir ištvermės svarbą, iš-
tikus bėdai ar nelaimei. 

Audra, šiuo metu pirmo kurso
Indiana University studentė, gali
daug papasakoti ne tik apie tai, kaip
ji parašė savo pirmąjį romaną, bet ir
apie jo redagavimą – po to, kai knygą
sutiko išleisti leidykla, Audra beveik
metus užtruko ją redaguodama ir
trumpindama. Knygos pristatymu
knygų mugėse, knygynuose ir kitur
rūpinasi ne tik pati Audra, bet ir jos
tėvai Aidas ir Tracey Kriauciunai.
Manau, jie mielai atsilieptų ir į lietu-
viško telkinio JAV kvietimą atvykti
ir pristatyti jų dukters romaną.

2011 metais sutikome dar vienos
knygos – šįkart poezijos – pasirody-
mą. Tai Eglės Juodvalkės ,,Sakalai
naktį nemiega” (Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cen-
tras, Vilnius, 2011). Knygos, skirtos
Lietuvos partizanams, autorė įžangi-
niame žodyje rašo: „Tikros juodos
naminės duonos neiškepsi be raugo,
o šalies ateities nesukursi be praei-
ties. Subrandintas raugas duoną daro

purią, sočią ir kvapnią, o praeitis,
skaidriai vertinama ir atsargiai mai-
šoma su dabartimi, leidžia kreipti
ateitį prasmingu ir teisingu keliu.”
Kelių poezijos knygų ir vieno romano
autorė Eglė Juodvalkė savo naujau-
sią kūrinį skiria visų pirma jauni-
mui. Ji įsitikinusi: kuo daugiau jau-
nimas mąstys apie tokius skaudžius
istorinius įvykius kaip partizaninis
karas Lietuvoje, tuo daugiau atras
pasitikėjimo ir noro mylėti Lietuvą
bei noro už ją kovoti. Praėjusiais
metais su knyga apkeliavusi ne vieną
Lietuvos miestą ir miestelį, Juodval-
kė greičiausiai sutiktų apsilankyti ir
lietuviškose mokyklose JAV.

Sakoma, jog pranašu savo krašte
nebūsi. O gaila, nes tikrai turime ge-
rų kandidatų tapti literatūros jauni-
mui ambasadoriais čia, JAV, tik, deja,
jų tinkamai neįvertiname ir jų kūry-
ba bei patirtimi nepasinaudojame.
Bet gera žinia yra ta, jog ambasado-
rių išrinkti ir jam pasiūlyti surengti
kelionę aplankant bent didžiausias
lituanistines mokyklas tikrai nėra
vėlu. Gal bendromis jėgomis to galė-
tų imtis JAV LB Švietimo ir Kultūros
tarybos, į talką pasitelkusios netru-
kus į Washington, DC atvyksiantį
dirbti Lietuvos kultūros atašė JAV
Evaldą Stankevičių? Juk Lietuvai
turėtų rūpėti ne tik mus supažindinti
su Lietuvos kultūra, bet ir puoselėti
čia, išeivijoje, turimus vietinius ta-
lentus. 

Sunkiausias darbas padarytas –
knygos parašytos ir išleistos. Belieka
su jomis supažindinti tuos, kam jos ir
skirtos, – jaunuosius JAV lietuvius.
Ką gali žinoti, gal Rūtos, Audros ar
Eglės (o gal ir visų trijų) apsilanky-
mas pas juos pakeis ne vieno jų gy-
venimą?
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Ar mūsų jaunimas turės savo 
literatūros ambasadorių?
DALIA CIDZIKAITĖ

Nesulaukę sniego Kalėdoms či   -
ka  giečiai ir Naujuosius 2012
metus su tiko tik su menko lie-

taus lašais. Jei temperatūra būtų bu-
vusi žemesnė, iki šiol iškritę 4 coliai
lietaus būtų pavirtę į 40 colių gilumo
sniego dangą. Laimei, taip neatsitiko.
Čika gai tai lyg ir neįprasta, bet či-
kagie čiams gerai žinomas posakis
„Jei Či kagos oras ne pagal tavo norą,
pa lauk, ir jis pasikeis” primena, kad
dar sulauksime ir sniego, ir šalčių.

Kadangi Čikagos miestas savo
oro sąlygas pradėjo rūpestingai ste-
bėti ir žymėti tik po didžiojo 1871 m.
spalio mėnesį ištikusio gaisro, pa-
žvelkime bent į tą Čikagos praeitį,
kuri man prasidėjo 1950 m. Atvy kęs į
Čikagą vasarą, džiaugiausi gana šiltu
rudens oru, neišsigandęs net re tų,
bet stiprių vėjų. Netrukus sulau kiau
ir Čikagai įprastų netikėtumų, kurie
tęsėsi per 60 metų.

1950 m. spalio 31 d. Halloween
dieną atšventėme džiaugdamiesi šil-
tu vėlyvo rudens 84F temperatūros
oru. Šiltesnių Halloween dienų po to
kol kas nepasitaikė. Lapkričio 1 d.
temperatūra pasiekė lapkričiui reko-
rdinį 81F karštį, o lapkričio 3 d. jau
pasnigo! Atsikėlę Padėkos dienos
rytą ra dome dar daugiau sniego, o
oro temperatūra buvo nukritusi iki
-1F (-18 C). Dienos metu temperatūra
neįsten gė pakilti aukščiau 7F. Čika-
gos isto ri joje tai buvo ir iki šiol nėra
pra lenktas rekordas ankstyviausios
že miau nulio temperatūros dienos ir
šalčiausio Padėkos dienos oro.

Keista buvo ir 1951–1952 m. žie -
ma. Per pirmas 7 gruodžio dienas
temperatūra pasiekdavo 60F, kai stai-
ga per 12 dienų arktiniai šiaurės

vėjai atpūtė net 33 colius sniego.
Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną prisni-
go dar apie 9 colius. Temperatūra ne -
kilo, sniegas gatvėse netirpo, ir gat -
vės užsikimšo vairuotojų paliktais
auto mobiliais. Čikagos istorijoje tai
tapo sniegingiausiomis Kalėdomis.
Per visą žiemą prisnigo 67 coliai (170
cm). Mano kelionės automobiliu į To -
ronto miestą dalyvauti sesers vestu-
vėse planas žlugo. Turėjau ten vykti
traukiniu. Tai buvo mano viena iš
nedaugelio kelionių Amerikos ge -
ležinkeliais.

Nelepino čikagiečių nei 1953 m.
vasara, turėjusi net 42 dienas su 90F
ar daugiau karščio. Kaitra prasidė jo
jau gegužės 29 d. ir su pertrauko mis
tęsėsi iki vėlyvo rudens, kai spa lio 3
d. temperatūra dar kartą pakilo iki
90F. Tą pačią vasarą 4 dienas ken-
tėjome 100F ar didesniame karš tyje.
Fox upėje vanduo įkaito iki 108F, ir
Aurora priemiesčio valdžia iš ten sė-
mė užtroškusias negyvas žuvis. Bir-
želio 20 d. temperatūra pasiekė 104F.
Gindamasis nuo to spirginan čio
karščio miegodavau šalto vandens
vonioje. Ką turėjau daryti? Sa vaitę
vėliau atšokau savo vestuves, ir jau
dviese išvykome į gerokai vėsesnę
Kanados šiaurę.

Nepagailėjo mūsų nei likusieji šeš -

to dešimtmečio metai. 1952–1954, 1955–
1959 m. vasaromis iškentėjo me 38, 36,
46 ir 39 tokias (90F ar daugiau) die-
nas. Laimei, pagaliau įsitai sėme na-
muose vėsinimą ir nustojo me nuo
karščių vakarais gintis mies to par-
kuose.

Kas gali užmiršti 1967 metus?
Sau sio 24 d. temperatūra pasiekė 65F,
bet jau po kelių dienų ji krito, šėlo
vėjai, ir miestą bei priemies čius bent
kelioms dienoms visiškai suparaly-
žiavo didysis „Big snow”, sau  sio
26–27 d. mus pasveiki nęs su rekordi-
ne 23 colių sniego griūtimi. Vėjo su-
pūstos pusnys siekė 10 ir daugiau pė-
dų. Keliai grįžti namo buvo užkirsti.
Kol keliai tapo vėl pravažiuojami,
tūkstančiai iš dar bo grįžtančiųjų pra-
leido vieną ar dvi naktis pakelėse. Ma-
no žmona, tuomet dar studentė, ma-
tydama, kiek ilgai užtrunka nuva-
žiuoti į paskaitas, išsi nuomavo kam-
barį universiteto bendrabutyje iki
pat semestro galo. Aš likau namų šei-
mininkas.

Tais pačiais 1967 m. šiltą balan-
džio 21 d. 74F popietę į Či kagos apy-
linkes smogė kraupus vie sulas (tor-
nado), pareikalavęs 58 žmonių gyvy-
bių. Trimis dienomis vė liau, tempe-
ratūrai nukritus iki 30F, žemę pa-
dengė 3 coliai vėlyvo sniego.

Neužmirštamos buvo ir 3 iš eilės
sekusios žiemos: 1976–1977, 1977–1978
ir 1978–1979 m. Pirmoji mus apdova-
nojo 54 colių sniegu, antroji – 82, o
trečioji – rekordiniu 89.7 colių snie-
gu, tuo tarpu kai vidutiniškas Čika-
gos žiemos sniego krytis yra 38 coliai
(mažiau metro). Kai 1976 m. gruodžio
28 d. temperatūra nukrito žemiau
32F, ji tokia ir liko net 43 dienas iki
1977 m. vasario 8 d.!

Trečioji to kraupaus trejetuko
žiema buvo pati šalčiausia ir sniegin-
giausia. Vien gruodžio mėnesį prisni-
go 31 colį. Po ratais gurgždantis snie-
gas be pertraukos dengė gatves 100
dienų – nuo 1978 m. lapkričio 26 d. iki
1979 m. kovo 5 d. Miestą visiškai už-
darė 1979 m. sausio 11–14 d. sniego
griūtys. O’Hare oro uoste per 42 va-
landas nepakilo ir ne nusileido nė
vienas lėktuvas. Vairuo tojai prie sa-
vo automobilių stogų pritaisydavo
vėliavėles, kad sankryžose už nuvers-
tų sniego pusnių būtų ge riau matomi
kitų vairuotojų. Čika giečiai tą klai-
kią žiemą iškentėjo 24 dienas su nuli-
ne ar žemesne oro temperatūra.

Tarp čikagiečių tuomet pasklido
kalbos, kad ateina Ledinuotasis am -
žius. Didysis Michigan ežeras užšalo
beveik 90 proc. „The Wall  Street
Journal” žurnalistas John S. Lublin
vasario 7 d. laidoje pašaipiai rašė,
kad čika giečiai priprato prie dviejų
naujų keturių raidžių keiksmažo-
džių: „snow” ir „cold”. Neretai orą
keiksnodavau ir aš, nes man reikėda-
vo nemažai laiko praleisti lauke.
Daug tarnautojų, tuo metu gavę ge-
resnio darbo ar aukštesnio atlygini-
mo pa siūlymus, sužinoję, kad reikės
keltis į Čikagą,          Nukelta į 13 psl.

Kalėdos be sniego, 
Naujieji – su lietumi
ALEKSAS VITKUS



apytuštės.
Anais laikais Baltimore senieji

lietuviai emigrantai, neįstengdami
pasistatyti savo bažnyčios, nusipirko
žydų sinagogą ir joje meldėsi. Vėliau
vokiečiai, negalėdami išlaikyti savo
pastatytos gražios gotiško stiliaus
bažnyčios ir mokyklos, pardavė jas
lietuviams. O lietuviai prarado tą
gra žiausią Baltimore mieste esančią
bažnyčią, mokyklos pastatus. Prara -
do, nes iš miesto išsikėlę į užmies-
čius nustojo bažnyčioje lankytis, nus-
tojo vaikus į mokyklą vežioti. Bažny-
čią be jokių lietuvių skundų perėmė

arkivyskupija, pardavusi mokyklos
pastatus butų statybos bendrovei.
Aišku, lietuviai negavo nė cento. O
žydai, atpirkę iš lietuvių savo sina-
gogą, pavertė ją mu ziejumi. 

Dabar viename tirštai žydų gyve-
namame ra jone Baltimore jie subūrė
savanorių savisaugos būrį, kurio
uniformuoti nariai dieną naktį važi-
nėja saugodami apylinkę. 2010 m.
gruodžio mėn. trys iš jų vidudienį su-
stabdė penkiolikmetį afro ame rikietį.
Šis, pradėjęs juos keikti, tuoj buvo
sumuštas: sulaužyta ranka, apdaužy-
ta galva. Juodieji sukilo, gra sindami
riaušėmis, ypač kai paaiškė jo, kad
vienas iš savisaugininkų yra buvęs
Izraelio armijos specialiųjų pajėgų
karys. Tik bendromis miesto, polici-
jos, abiejų etninių grupių vado vų,
spaudos ir žydo prokuroro pastan -
gomis riaušių išvengta, ir byla be -
veik numarinta. Beliko tik pikti,
prieš visus žydus nukreipti juodųjų
ko men tarai internete. 

• • •
Prisipažinsiu, kad mane nepa-

prastai pykdo, kai iš kai kurių trečia-
bangių išgirstu priekaištus, kad mes,
pokario išeiviai, neva esame užsi kon -
servavę lietuvybėje. Bet va, kaip apie
pokario išeiviją rašo Sužiedėlis: „Ne
be pagrindo bijodami nutautėjimo,
tam tikra prasme jie save izoliavo
nuo JAV visuomenės, kartu nuo kai
kurių tos visuomenės vertybių.’’

Ta pokario išeivija yra mano ir
jo tėvų karta. Kaip ji izoliavo save
nuo JAV visuomenės? Ar prakaituo-
dama fabrikuose už  žemiausią  atly-
ginimą, kad galėtų savo vaikus leisti
siekti aukštojo mokslo? Ar pats jis ir
jo ke tu ri broliai, baigę aukštuosius
moks lus, buvo tėvų uždaryti į kažko-
kį lie tuviškumo narvą ir atskirti nuo
JAV visuomenės? Ir kokias visuome-
nės ver tybes ji rado atvykusi? O gi
užrašus prie restoranų, autobusų sto-

čių, kino teatrų, kad tai – „tik baltie-
siems’’, „tik spalvotiesiems’’, net to-
kius už ra šus Maryland valstijos pa-
plū di miuose kaip „žydai ir spalvuo-
tieji ne pageidaujami’’. Juk juodasis
autobuse galėjo sėsti tik jo gale, o pie -
tinėse vals tijose dar vykdavo „linčia-
vimai’’. Lietuviams darbovietėse
tarp savęs prabilus lietuviškai ne
kartą teko iš girsti: „Kalbėkite ang-
liškai, čia – Ame rika.” Mūsų vaikai,
pradėję lan ky ti ka ta likų ar viešąsias
vidurines mo kyklas, girdėjo moki-
nius dainuojant: „Poly one, Poly two,
there’s a Jew at every door, Poly – the
home of  the Jews.’’ O Poly buvo vi-
durinė mo kykla Baltimore Polytech-
nic Institute. Aiš ku, Sužiedėliui, gi -
mu siam dar Vokietijoje, ketverių me-
tų at vež tam į Ameriką ir vėliau besi-
malusiam akademiniame pasau lyje,
nete ko viso to patirti, bet jis, kaip
istori kas, turėtų tai žinoti.

• • •
Ne mažiau mane stebina Sužie-

dė lio blaškymasis savo atsakymuose.
Jis teigia: „Pokario Vakarai daugmaž
atmetė arba bent iš pagrindų trans-
formavo daugelio anksčiau nekves-
tionuotus socialinio ir moralinio gy -
venimo principus: kraštutinį na cio -
nalizmą, europiečių rasinį prana šu -
mą ir pan. Liberali demokratija vėl
tapo dominuojančiu politiniu mode -
liu. Tačiau Vakaruose atsidūrusios
išei vijos nemažai daliai, užsidariu -
siai etniniame gete ir siekiančiai už -
konservuoti tarpukario Lietuvos pa -
siekimus, tie pokyčiai liko svetimi.
Labai abejoju, ar dauguma tos kartos
atstovų būtų išlaikę pradžios mokyk-
los JAV istorijos egzaminą.’’ Bet
paskui tuoj pat pataiso: ,,Kita vertus,
reikia pripažinti jog toji dipukų ben-
druomenė sukū rė milžinišką lietuvy-
bės aruodą: lituanistinį švietimą,
mokslinę ir litera tūrinę leidybą, kul-
tūrines organiza cijas, Lietuvos oku-
pacijos skausmus atskleidžiančią po-
litinę veiklą ir pan. (...) nevalia pa-
miršti jos įnašo, kuris vėliau prisi-
dėjo prie atgimimo.’’  Tai kaip paga-
liau yra, ar išeivija sėdėjo, siekdama
užkonservuoti tarpukario Lietuvos
pasiekimus, ar sukūrė lietuvybės
aruodą ir dar pri sidėjo prie Lietuvos
atgimimo? Susi daro įspūdis, kad
Sužiedėlis, apkalti nęs kažkokiu užsi-
konservavimu ir JAV istorijos neži-
nojimu, pajunta pa sakęs nesąmonę ir
bando pasitaisyti. O gal prisiminė,
kad ir pats dalyvavo demonstracijo-
se, pasirašinėjo peticijas ir kad a. a.
jo tėvas Simas Sužiedė lis suredagavo
šešis tomus „Encyclo pe dia Lituani-
ca’’, lietuvių enciklopediją anglų
kalba.

Keisčiausiai man skamba šis
isto riko Sužiedėlio teiginys: „Kiek
man teko patirti, daugelis išeivių
apie žy dų žūties aplinkybes mažai
tesusigaudė, o kas iš vyresniųjų žino-
jo, ne daug tepasakojo.” Jei tikrai
taip, tai kam iš viso reikalingas tas
pokalbis ir kam tie išvedžiojimai, ve-
dantys prie kaltinimų pokario išeivi-
jai. Bet apie tai kitame rašinyje.

Bus daugiau.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas, PLB
atstovas Vilniuje; gaila1@verizon.net.

Kasmet, pasibaigus metams,
pra sidedant naujiesiems, per-
mąstau sa vo gyvenimą. Kai

buvau jaunesnis, tai tik pagalvo-
davau, ką esu atlikęs ir ko ne per
paskutinius metus, o dabar, pri artė-
jęs prie vienokios ar kitokios Amži-
nybės, panorau daugiau rašyti apie
savo jaunystę ir net vaikystę. Bet va,
žvilgtelėjau į internetą ir susidomė-
jau Bernardinai.lt paskelbtu po kal -
biu „Svarbu ne švari, o teisinga is-
torija’’ su istoriku, prof. dr. Sauliu
Sužiedėliu. 

Pokalbį veda Zig mas Vitkus,
kaip suprantu, jaunas žmo gus, nes
jis rašo: „Ankstyvoje jau nystėje skai-
tydamas pokario išeivių memuarus,
beveik niekur neaptikda vau Holo-
kausto Lietuvoje refleksijos. Lyg nie-
ko nebūtų buvę. Jau tuo met klausiau
savęs, kodėl susiklostė tokia padėtis?
Negi tai mūsų vy res niajai kar tai bu-
vo nesvarbu? Praėjus dau geliui me-
tų, nutariau to paklausti vieno žino-
miausių ir neabejotinai objektyviau-
sių istorikų prof. Sau liaus Sužie-
dėlio.’’

Jau veik išmirusi išeivijos vyres-
nioji, t. y. mano tėvų, karta tikrai ne -
laikė dr. Sauliaus Sužiedėlio objek-
tyviausiu istoriku, ypač kai jis dirbo
OSI (Office of  Special Investiga-
tions), specialiame kvotų skyriuje,
ieš kan čiame karo nusikaltėlių ir  kė -
 lu   sia  me jiems bylas. Pokario išeivi-
jai, patyrusiai dviejų okupantų tero -
rą, karo nusikaltėliai buvo tiek na -
ciai, tiek bolševikai, tuo tarpu JAV
Teisingumo ministerijos specialiam
kvotų skyriui – tik tie, kurie buvo nu -
sikaltę žydams. Todėl nenuostabu,
kad istorikas Sužiedėlis susilaukda-
vo ir karčių priekaištų, ir, mano ma-
nymu, neužsitarnautų įžeidinėjimų
iš lietuvių pusės, nes nemačiau aš
jokio nusikaltimo, kad jis toje įstai-
goje dir bo. 

Deja, šiame pokalbyje pirmas Su -
žiedėlio atsakymas į Vitkaus klau si -
mą mane nustebina. Jis atsako: „Pir -
miausiai reikia suprasti, kad pokario

išeivijos vyresnioji karta, ypač inteli -
gentija, skirtingai nuo ankstyvesnių -
jų emigrantų ir dabartinių vadina -
mų jų ‘trečiabanginin kų’’, aktyviai
prie šinosi integravi mui į gyvenamą-
jį kraš tą.’’  O juk buvo visai atvirkš-
čiai. Dauguma mūsų ankstyvesniųjų
emigrantų buvo mažamoksliai arba
net beraščiai kaimo berneliai, mer-
gelės, taip pat bėgliai nuo tarnavimo
cari nė je kariuomenėje. Jei jie ir būtų
no rėję integruotis į amerikiečių vi-
suo menę, tai į kokią? Juk jie dirbo
Penn sylvania anglių kasyklose, Chi-
cago skerdyklose, Baltimore siuvyk-

lose...  Šliejosi jie prie tokio pat liki-
mo len kų, net kartu statė bažnyčias,
steigė kapines, kiti stojo į lenkų orga-
nizacijas. Visur lenkų buvo daugiau,
prasi dėję nesutarimai su jais privedė
prie muštynių, teismų. Tų lietuvių
užsi spy rimą išlikti lietuviais liudija
jų statytos bažnyčios, lietuvių namai,
iš leistos knygos, laikraščiai, įsteigtos
organizacijos, net vienuolynas, ligo-
ninė. 

Į Baltimore 1947–1951 m. atvykę
pokario išeiviai rado seselių kazi -
mieriečių vedamą parapijinę mokyk-
lą, kurioje buvo dėstoma ir lie tuvių
kalba. Pokario išeivių, arba va  di na-
mų dipukų buvusių karininkų žmo-
nos, turėjusios tarnaites Lietu voje,

buvusios ūkininkės ėjo
dirbti į siuvyklas, kur
tebedirbo senieji emig-
rantai ir net jų vaikai.
Visa tai tu rėtų žinoti Su-
žiedėlis, nes studijavo
Baltimore, 1971–1972 m.
mokė lietuvių kalbą ir
istoriją suaugusiųjų kur-
suo se Baltimore. 

Iš tikrųjų kiekviena
et ni nė grupė, atvykusi į šį
kraštą, sten gėsi išlaikyti
savo gimtąją kalbą, savo
papročius, savo tikybą,
bet laikas kiek vieną jų
suvirškino. Mano apy -
linkėje nauji atvykėliai
rusai ir uk rai niečiai yra
įkūrę šeštadieninę mo-
kyklėlę mokyti vaikus
rusų kalbos, bet kaip ilgai
ji išsilaikys? Prieš porą
dešimtmečių atvykėliai iš
Korė jos įsteigė didžiulį
apsipirkimo centrą, pava-
dinę jį „Seoul Plaza’’.
Šian dien du trečdaliai šio
centro jau uždaryta, o
likusios parduotuvės

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA
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Teisingos istorijos beieškant (1)

Šie plakatėliai yra iškabinti žydų muziejuje, Baltimore
mieste.                                                    Henry Gaidis nuotr.

Maryland valstijos Pramonės biuro statistiniai duomenys 1854 m. Šie ir kiti dokumen-
tai, kuriuose minimi lietuviai, yra išdėstyti žydų mu ziejuje, Baltimore mieste. 
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,,Laisvės” premija mons. Alfonsui Svarinskui įteikiama Los Angeles LB apylinkės su-
rengtame renginyje, 2010 m.     Stefos Tamoševičienės ir Ligijos Tautkuvienės nuotr.

JAV lietuvių visuomeninis komi -
tetas (toliau – Komitetas) susikūrė
2006 m. pavasarį su tikslu perkelti
prelato Mykolo Krupavičiaus palai-
kus į Lietuvą. 2006 m. rugsėjo 9 d. Či-
kagos Marquette Park parapijos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo lietuvių
bažnyčioje buvo atsisveikinta su
prel. M. Krupavičiaus palaikais.
Rug sėjo 11 d. Lietuvos Respublikos
Sei me kalbą apie prel. Krupavičiaus
nuo pelnus Lietuvai ir lietuviams pa -
saulyje pasakė Komiteto pirminin -
kas Pranas Povilaitis. Po perlaidoji-
mo jis sustabdė savo, kaip pirmi nin-
ko, įga liojimus.

2007 m. pabaigoje Komitetas savo
veiklą ir sudėtį atnaujino –  prie pa-
vadinimo prijungė ,,už dvigubą pi-
lietybę”, taip pareikšdamas apie to-
lesnę savo veiklos kryptį. Didžiausią
akciją – parašų rinkimą po ,,Peticija
už dvigubą pilietybę’’ per JAV lietu-
vių internetinį laikraštį Biciulys-
te.com ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenes – Komitetas surengė 2008
m. kovo mėn. pabaigoje. Per penkias
savaites buvo surinkta per 16,000 pa-
rašų internetu. Pasirašė po visą pa-
saulį išsiblaškę Lietuvos žmonės.
Surinkti parašai bu vo nuvežti į Tėvy-
nę ir įteikti Sei mui (2008 m. gegužės
14 d.) bei Prezi dentūrai (2008 m.
gegužės 15 d.). Viso, kartu su atsiųs-
tais paštu, įteikta apie 18,000 LR pi-
liečių parašų. 

2008 m. birželio 29 d. ,,Peticijos’’
anketoje pasirašė ir tuometis LR Už -
sienio reikalų ministras Petras Vai -
tie kūnas, kuris lankėsi PLC, Lemont.   

2009 m. sausio 31–vasario 1 d.
PLC, Lemont, JAV lietuvių fronto
bičiuliai (Los Angeles, CA) surengė
politinį savaitgalį, kurio metu buvo
įteikta ,,Laisvės” premija (įsteigėjas,
mecenatas prof. dr. Rimtautas Mar -
cin kevičius) disidentei Nijolei Sadū -
naitei. Organizuojant politinį savait-
galį didelę dalį darbų atliko Komiteto
nariai.

2011 m. birželio 18 d. telekonfe -
rencijos metu Komitetas pirmininku
išrinko prof. dr. Rimtautą Marcin ke -

vičių, JAV LB Los Angeles apylinkės
pirmininką.

2011 m. liepos 10 d. LR Preziden -
tei, LR Seimo pirmininkei, Premje-
rui ir Seimo nariams buvo išsiųstas
Ko miteto parengtas laiškas–kvieti-
mas peržiūrėti priimtą pataisą pilie-
tybės įstatyme dėl dvigubos piliety-
bės, su vienodinant visų Lietuvos
piliečių teises – jei jie ar jų tėvai,
seneliai gi mė Nepriklausomoje Lie-
tuvoje ir buvo jos piliečiais iki 1940
m. birželio 15 d., t. y. iki rusų oku-
pacijos. Tokie laiškai pakartotinai
buvo įteikti LR Seimo pirmininkei
Irenai Degutienei PLC, Lemont, 2011
m. rugsėjo 18 d. jos susitikimo su tau-
tiečiais metu ir Krašto apsaugos mi-
nistrei Rasai Juk nevičienei jos ofi-
cialaus vizito Čika goje metu 2012 m.
sausio 5 d. 

• • •
2012 m. sausio 28–29 d. PLC,

Lemont, Komitetas rengia politinį
savaitgalį ,,Lietuva, Tėvyne mūsų”,

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

kuriame dalyvaus, kalbės, diskutuos
svečiai iš Lietuvos. 

Dr. Algimantas Matulevičius,
ži nomas politikas, 2000–2004 m. ir
2004–2008 m. Seimo narys, 2006–2008
m. Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas. 2010 m. įstei-
gė  visuomeninį judėjimą Tautos
ateities forumas (www.taf.lt). Praeitų
metų pa baigoje įkūrė Tautos vieny-
bės są jun gą, išrinktas jos pirminin-
ku.  

Socialinių mokslų daktaras, ad -
vo katas Šarūnas Vilčinskas, Kons -
ti tucinės teisės žinovas, daug rašan-
tis dvigubos pilietybės klausimais,
Vil niaus miesto II advokatų kontoros
seniūnas. 

Žurnalistas Tomas Dapkus, ra-
dijo laidos Lietuvoje ,,Akiračiai” ve-
dėjas.

PLB valdybos pirmininkė dr. Re -
gina Narušienė ir kiti JAV lietuvių

visuomenininkai.
Skambės Sąjūdžio laikais sukur-

tos Algirdo Motuzos ir jo paties atlie -
kamos dainos.

Politinio savaitgalio metu bus
įteikta ,,Laisvės” premija. Šiais me-
tais ji paskirta Nepriklausomybės
akto signatarei, kriminalistikos
mokslų daktarei Rū tai Gajauskaitei
už aktyvią, atvirą ir drąsią kovą
prieš korupciją Lietuvos teismuose
bei nusikalstamą valdan čiųjų veiklą
prieš Lietuvos žmones. 

Kviečiame tautiečius, kuriems
rūpi Lietuvos ateities vizija, dvigu-
bos pilietybės, teisinio nihilizmo
klausimai Lietuvoje, dalyvauti poli-
tiniame savaitgalyje – ne tik išklau-
syti prane šimus, bet ir dalyvauti  dis-
kusijose, teik ti siūlymus.

Ligija Tautkuvienė – JAV lietuvių
visuomeninio komiteto pirmininko
pavaduotoja. 

Politinis savaitgalis ,,Lietuva, Tėvyne mūsų” jau čia pat
Renginys ir ,,Laisvės” premijos įteikimas įvyks š. m. sausio 28–29 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

2009 m. politiniame savaitgalyje dalyvavo ir Lemont Maironio lituanistinės mokyklos moksleiviai.  Nuotrauka atminimui su moky-
toja Gražina Sturoniene (pirma iš k.), Rūta Kunciene (penkta iš k.) ir VSD pulk. Vytautu Damuliu (viduryje).

Knygoje „What More Can I
Say?… Plenty!“ ANELĖ
VALDONĖ KAMINSKAITĖ CROOK
pasakoja apie šeimos gyvenimą sveti-
moje šalyje – Kroatijoje – be pažįsta-
mų, draugų, kalbos, apie iškilusius
sunkumus, nesėkmes bei bandymus
kurti savo verslą. Ši knyga tiems, ku-
riems patinka jaustis nepriklausomais,
ir tiems, kurie žino imigracijos skonį.

Knygos autorė – Kanados lietuvaitė
Anelė Valdonė Kaminskaitė Crook gimė
Hamilton. Augdama Kanadoje ji daly-
vavo lietuvių bendruomenės veikloje,
dainavo „Aide“, šoko ir po pasaulį ke-
liavo su šokių ansambliu „Gyvataras“.
Ištekėjusi autorė persikėlė gyventi į
Australiją. Po kiek laiko, Crook šeima
kartu su dviem dukromis išvyko gyventi
į Kroatiją, kur pragyveno septynerius
metus.

Call 1-800-618-969, order online at
www.xlibris.com.au, www.amazon.com,

www.barnesandnobles.com, 
or visit your local bookstore.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Ant
kalėdinės
eglutės –

papilėniškių
darbeliai

Genovaitė Pundziuvienė 

Baigėsi kalendoriniai metai,
bai gėsi ir Papilės Simono Dau-
kanto gimnazijos Šv. Alo yzo

ateitininkų kuopos darbelių virtinės
dar viena atkarpėlė. Kaip šventinę
įvairiaspalvę girliandą ant šv. Ka-
lėdų eglutės 82 kuopos nariai gali
užkabinti savo įspūdžius, įvai ria pu-
sės veiklos renginius, kelionių prisi-
minimus, šiltus jausmus, nau jus vei-
dus, praturtintus savo įgū džius ir pa-
žinimus. 

Šiais kalendoriniais metais kuo-
pa aktyviai vykdė respublikinį pro-
jektą „T.A.P.K.” (Turtėk, auk, pažink,
kurk), Akmenės rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos rėmimo spe-

cialiųjų programų finan suotą projek-
tą „Sveikos vaikų atos togos ir lais-
valaikis – 5” bei savo organizacijos
programoje numatytą veiklą. 

Ateitininkų kuopa — viena iš ne-
daugelio ugdymo įstaigose vei kian -
čių neformaliojo auklėjimo vie netų,
kurių veikla nenutrūksta nei moki-
nių atostogų, nei vasaros metu. Todėl
ir vaikų veikla būna įvairia pusiš-
kesnė, aktyvesnė. Jau tradi cinė mis
tapo „Gerumo ir Meilės”, „Dovanok
šventę kitiems”, darbinės kapų tvar-
kymo bei rudeninės veik los akcijos.
Papilės bendruomenės Mamos tra-
diciškai ir praėjusią ge gužę buvo pa-
sveikintos pačių vaikų rankomis

padarytomis gėlėmis
bei pakviestos šventinei
Agapei Šv. Juozapo baž -
nyčios šventoriuje, o
tradicinių Kalėdų sene -
lio ir jo bičiulių (ateiti -
ninkų) svei kini mų lau -
kę gimnazijos pradinių
klasių mokinu kai vėl
galėjo pasidžiaugti ne
tik kukliomis kuopos
narių suruoštomis do -
va nėlėmis, bet ir šven -
tiškai praleisti keletą
minučių su juos aplan -
kiusiais svečiais. 

Retas Papilės para -
pijos ar Šv. Juozapo baž-
nyčios bei seniū ni jos
bendruomenės ren gi-
nys apsiėjo be ateiti -
ninkų. 

Nuolat studi juo da-
mi Ateitininkijos ideo -
logiją, ruošdamiesi egzaminams,
kuopos nariai aktyviai keliavo,
turtindami savo žinių, patyrimų, įgū-
džių bagažą: aplan kytos Kauno šven-
tovės, Neregių, Aviacijos, Tado Iva-
nausko, Karo, Kauno pilies muziejai,
pažiūrėti Kauno muzikinio teatro du
spek takliai, ištverme tikrinta Nuo-
tykių parko „Lokės pėda” trasose,
Mažei kių Ledo arenoje, Piligrimi-
niuose žygiuose iš Kryžių Kalno į
Šiluvą, iš Kęstaičių į Žemaičių Kal-
variją, iš Gargždų į Vėžaičius, kur
pakvie tėme kartu su mumis keliauti
ir Papilės pagyvenusių žmonių
klubo „Atgaiva” narius, „Gyvojo
atminties kaspino”, minint Rainių
tragedijos metines, eisenoje iš Telšių
į Rai nius… Nepamirštami įspūdžiai
iš Pasaulinių Jaunimo dienų Mad-
ride, kuriais iki šiol dalijasi šešios
kuopos narės, dalyvavusios šitoje
kelionėje. Dažnas vasarą prisimena
peržiū rinėdamas nuotraukas iš sto-
vyklos Berčiūnuose ar prisiminda-
mas lai mingas akimirkas iš pačios
kuopos tradiciškai organizuojamos
šeimy niškumo — kūrybinės-sveika -
tingu mo stovyklos Palangoje. O kur
dar kraštotyrinė-darbinė išvyka į
Agailių bažnytėlę, pačių rankomis
daromos dovanėlės, atvirukai, orga -
nizuotos įvairios popietės, paro dė -
lės, bendradarbiaujant su gimna zijos
floristais, dailininkais, muzi kan -
tais, susitikimai, paskaitos, ateiti-
nin kiškos respublikinės akade mi-
jos…

Taigi, Papilės ateitininkų dar -
belių ir jausmų įvairiaspalvė gir -
lianda tikrai papuoštų ne tik praė -
jusių, 2011-ųjų metų, eglę, bet ir jau
ženkliai praturtino kiekvieno jauno
žmogučio, dalyvavusio šioje veikloje,
asmenybės aruodą. Niekas nebūna
be nieko — kad vyktų tokia intensyvi
veikla, kad kaimo vaikas nesibas ty -
tų, o galėtų užsiimti jį lavinančia
veikla, reikia daugelio jautrių, gerų,
norinčių kitiems prasmingai padėti
žmonių širdžių. Ir šio straipsnelio
nuveiktų darbelių sąrašas būtų žy-
miai kuklesnis, jei ne „T.A.P.K.” pro-
jektas, jei ne visų tėvelių kantry bė,
jei ne Savivaldybės adminis tra cijos
direktoriaus Apoli naro Niciaus, bi-
čiulių iš Ateitininkų Federacijos, Pa-
pilės Simono Dau kan to gimnazijos
direktoriaus Ramūno Permino, Rim-
vydo Strigūno, „At gaivos” klubo, Pa-
pilės klebono kun. Jono Jucio, Viekš-
nių klebono kun. Kęstučio Zybarto ir
daugelio kitų visada ištiesiama pa-
galbos ranka, supratingumas, gera-
noriškumas ir beribė Meilė mažajam
draugui — vaikui. Linkiu, kad šie
Žmonės, žiūrėdami į šventinės eg-
lutės lieps neles, matytų besišypsan-
čius vaikų veidus, su dėkingumu de-
šimteriopai grąžinančius Jums šil-
dančios Meilės spindulius. 

Genovaitė Pundziuvienė — Pa-
pilės Simono Daukanto gimnazijos
moky toja, Šv. Aloyzo ateitininkų kuo-
pos globėja.

Papilės kuopos narės Ugnė Laurynaitė ir Deimantė
Pociūtė.

Papilės kuopos mergaitės.  Papilės kuopa —  itin veikli.  Jos  narių ir vadovų pavyzdžiu galėtume pasekti mes visi.

Neeiliniai kursai suaugusiems,
studentams ir 4 metų moksleiviams

VADOVAVIMO TARNYSTĖ:
VEDANT SAVE IR KITUS TARNYSTĖJE DIEVUI IR ARTIMUI

MARRIOTT OAKBROOK • 1401 West 22nd Street • Oakbrook, Illinois

2012 m. kovo 9 d., penkt., 5 val. p. p. iki  kovo 11 d., sekm., 12 val. p. p.

Kursų tikslas : Išmokti prasmingai vadovauti • Patirti skirtingus vadovavimo
būdus • Išmokti dirbti grupėje • Suvokti vadovavimo įsipareigojimą

Kursų mokestis: Suaugusiems $150.00 • Studentams ir moksleiviams $75.00

Su klausimais ar dėl finansinės pagalbos kreipkites į Rasą Kasniūnienę telef. 708-403-4988
arba rasakas@aol.com. Registruotis iki vasario 15 d.  — saavregistracija@gmail.com

Kursus ruošia Š. Amerikos ateitininkų valdyba

Ateitininkų „Kalėdų senelis“ su savo padėjėjais pralinksmino Papilės  Simono Daukan-
to pradinės gimnazijos mokinukus. Neaplenkė ir gimnazijos direktoriaus Ramūno
Permino.
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Minint 1912-ųjų Tekstilės streiką
Įamžinkime Lietuvių Bendruomenės vardą paminkle, 

skirtame istoriniam JAV darbininkų judėjimui

Pamenu, kada vieną sykį, man lankant vi du -
rinę mokyklą, sustreikavo trolei bu sų vai-
ruotojai, atsisakę tądien dirb ti. Koks tada

buvo to streiko tikslas ir pasekmės, nepamenu, bet
atsimenu tiek, kad niekas nepyko, jog vėlavome į
mokyklą. Juk Kaunas – ne toks ir didelis, net ir su-
stojus veikti vi suomeniniam transportui beveik
vi si gali nusigauti iki reikia mos vietos, kad ir pės-
tute. Tačiau isto rijoje nemažai yra atvejų, kai strei -
kai peraugdavo į riaušes. Kai ku rie jų pasibaigda-
vo nesėkmingai, o kiti kaip tik duodavo norimų
vaisių: buvo gerinamos žmonių darbo sąlygos, pri-
imami įstatymai, ginantys jų teises ir interesus. 

Tąkart darbdaviai buvo nemaloniai nustebinti

Vienu reikšmingiausių streikų JAV istorijoje
buvo 1912 metų Teksti lės streikas, dar vadinamas
„Duonos ir rožių” arba „Trijų kepalų’’ streiku
(angl. „Bread and Roses” arba „The Strike for
Three Loaves’’ strike) Lawrence mieste, Massa-
chusetts valstijoje. Kaip ir daugelyje to meto ju -
dėjimų, šiame streike labai aktyviai dalyvavo mo-
terys. Kovos įkarštyje jos skandavo garsųjį šūkį
„Mes norime ne tik duonos, bet ir rožių!’’ Streikui
vadovavo profsąjunga „Pasaulio pramonės darbi-
ninkai’’.

Lawrence Tekstilės streiką surengė imigran-
tai darbuotojai po to, kai, neseniai įsigaliojus nau-
jam įstatymui, pagal kurį sutrumpėjo darbo sa -
vaitė, vienos gamyklos savininkas nuspren dė su-
mažinti jiems darbo užmokestį. Streiko nuotaikos
greitai išplito po visą miestą – prie streikuojančių
gretų pasijungė daugiau kaip 20,000 darbuotojų iš
įvairių gamyklų. Šis streikas tęsėsi daugiau kaip
du mėnesius. Nors pradžioje darbdaviai bu vo įsi-
tikinę, kad paprasti imigrantai darbininkai, ypač
moterys, negalės jų savivaliavimui pasipriešinti,
jie bu vo nemaloniai nustebinti.  

Problemos tekstilės pramonėje

Lawrence, įkurtas 1845 m., klestė jo, tačiau pag-
rindinė mieste tekstilės pramonė turėjo savų prob-
lemų. 1900 m. pradžioje, atradus naujas techno lo-
gijas, vykstant darbų mechanizacijai, dauguma
kvalifikuotų darbuotojų buvo pakeisti į nekvalifi-
kuotus imigrantus darbininkus mašinoms prižiū-
rėti. Tekstilės pramonėje tuo metu daugiausia
dirbo moterys ir nepilnamečiai vaikai. Darbo tem-
pas vis augo, valandos buvo ilgos, o sąlygos darėsi
nepakenčiamos. Darbuo to jai gyveno apleistuose
daugiabu čiuo se namuose, dažnai po kelias šeimas
viename bute. Žmonės maitinosi vien duona bei
pupelėmis. Vaikų iki 6 me tų amžiaus mirtingumas
pakilo iki 50 proc., 36 iš 100 gamyklose dirbusių
vyrų ir moterų mirdavo nesulaukę net savo 25-ojo
gimtadienio! 

Gamyk lose vyko etniniai pasidalijimai, kva -
lifikuoto darbo vietas užimdavo JAV gimę anglų,
airių ir vokiečių palikuo nys, o kitų tautų imig-
rantams tekdavo paprasti darbai, jiems neretai per
sa vaitę pri sieidavo dirbti apie 60 val. 

Streikas davė vaisių

1912 m. sausio 1 d. įsigalėjo naujas Massachu-
setts įstatymas, kuris reikalavo, kad moterų ir
vaikų savai tės darbo valandos būtų sumažintos
nuo 56 iki 54. Tačiau darbdaviai, ban dydami tau-
pyti lėšas, pradėjo tiesiog mažinti darbuotojų už-
mokestį. Šei moms tai reiškė kelių kepalų duo nos
netekimą prie pietų stalo. ,,Eve rett Cotton Mills’’
audėjos, imigran tės iš Lenkijos, pirmos ryžosi
strei kui. Per savaitę prie jų prisijungė per 20,000
kitų darbininkų. Kilo riaušės, įsikišo policija ir
valstybinė atsargos kariuomenė, žuvo žmonės,
nemažai streiko dalyvių buvo sužeista ar nu teista.
Tačiau visuotinis dėmesys strei kui davė rezultatų
– valstybės atstovai buvo priversti priimti įstaty-
mus, pagerinančius darbo sąlygas, draudžiančius
vaikų išnaudojimą ir užtik rinančius užmokestį už

viršvalandi nį darbą. Nors iki 1912 m. kovo 12 d.
streikuotojų reikalavimai buvo paten kin ti, įtampa
Lawrence mieste kurį laiką dar išsilaikė. 

Tarp streikuojančių – ir lietuviai

Minėtame streike dalyvavo ir ne mažas būrys
lietuvių imigrantų. Mū sų tautos imigracija į Law-
rence pra sidėjo 1890 m., kai lietuviai ėmė masiš-
kai bėgti nuo Rusijos caro persekiojimų. Iki 1910
m. šio miesto apylinkėse gyveno apie 4,000 Nemu-
no krašto atstovų. Čia lie tuviai įkūrė dvi parapijas,
pasistatė sa vo šalies piliečių klubą, kapines, įsigijo
didelius ūkius. 1912 m. daugelis lietuvių dirbo
„Duck Mills’’ gamykloje. Jie buvo vieni pirmųjų,
prisijungu sių prie streikuojančių, nema žai jų
buvo sumušta riaušių metu, daugelis suimti. „Ma-
no močiutė tapo viena iš streiko dalyvių, ji taip pat
buvo sužeista riaušių metu, – pasakoja dar ir dabar
Lawrence gyvenantis lie tuvis Jonas Stundžia, ku-
ris Lawrence Historical Commission organizacijo-
je eina Lietuvių kul tūros vadovo pareigas. – Tai
buvo tikrai nelengvas metas mūsų tautiečiams. Aš-
tuonių savaičių streikas tapo išbandymu visiems.
Oro sąlygos buvo baisios (pasitaikė itin šalta žie -
ma). Tačiau lietuviai iš kitų telkinių – nuo Alberta
provincijos Kanadoje iki Pennsylvania angliaka-
sių – pa laikė savo tautiečius, remdami juos finan-
siškai.’’ 

Streikui atminti – paminklas

Lietuviai 1912 metų Tekstilės streike atliko di-
delį vaidmenį, aršiai kovodami už savo ir kitų dar-
bininkų teises. 2012 m. minimos 100-osios šio įvy-
kio metinės. Ta proga Lawrence mieste planuoja-
ma pasta tyti paminklą, kuris simbolizuotų kovą už
darbininkų teises, imigrantų solidarumą. Tai bus
pirmas toks paminklas visoje Ameriko je. Jį suda-
rys dvi bronzinės plokštės, pirmoje bus pavaizduo-
ta darbininkų masė, plūstanti iš įvairių gamyklų,
žygiuojanti Lawrence gatvėmis, einan ti pro miesto
Rotušę, kuri isto rinio streiko metu turėjo didelę
reikš mę. Antroje plokštėje bus išgraviruotas tek-
stas, kuris bylos apie paprastų darbininkų kovas
praeityje, dabartyje ir ateityje, bus aprašyta minė-
to strei ko sėkmė ir reikšmė JAV istorijoje. 

Projektą remia ir JAV Lietuvių Bendruomenė

Šiam projektui globoti sukurtas 1912 m. Teks-
tilės streiko paminklo statybos komitetas, kuriam
priklauso ir lietuvis Stundžia. Komiteto nariai sie-
kia tinkamai įamžinti dar bininkų, kurie kovojo ir
net paaukojo savo gyvybes už visų darbo žmonių

gyvenimo sąlygų pagerinimą, pastangas. Žino ma,
šiam milžiniškam projektui, kaip ir daugeliui
panašių sumanymų, rei kalingos nemažos lėšos. 

JAV Lietuvių Bendruomenė, siekdama prisi-
min ti savo tautiečių vargus ir kovas dėl geresnio
gyvenimo praeito šimtme čio pradžioje, taip pat
prisijungė prie šio projekto. Mes turime galimybę
įamžinti visų Lawrence darbininkų, tarp jų – ir lie-
tuvių, pastangas ir išgraviruoti žodžius „Lietuvių
Bend ruomenė’’ ant minėto paminklo. Tam reikia
surinkti 2,500 dol. Kiekvieno asmens auka bus įra-
šyta pa minklo atidengimo proga išleistame buk-
lete. Jei norite prisidėti prie lietuvių vardo išliki-
mo Amerikos darbo žmonių istorijoje, atsiųskite
savo auką (aukos gali būti nurašytos nuo JAV fede-
ralinių mokesčių). Čekius, išrašytus „Lawrence
Community Works/Strikers’ Monument” vardu,
siųskite Lisa Torrisi adresu: 168 Newbury Str.,
Lawrence, MA 01841 (kairėje pusėje, „memo’’ eilu-
tėje, įra šy kite – „Lithuanian Community’’). Iškilus
klausimams ar norėdami daugiau sužinoti apie šį
projektą, skambinkite 1912 metų Tekstilės streiko
paminklo statybos komiteto nariui Jonui Stun-
džiai tel. 978-685-4478. 

Tikėkimės, kad istorinio darbi ninkų streiko
Lawrence šimtmečio sukakties proga galėsime
aplankyti šį kadaise vieną lietuviškiausių Nau -
josios Anglijos miestų ir pasigrožėti naujuoju pa-
minklu, kuriame bus įra šytas ir Lietuvių Bend-
ruomenės vardas.

,,Gabijos” lietuvių draugijos na riai, kurie dalyvavo 1912 m. Tekstilės streike.             J. Stundžios asm. archyvo nuotr.

1912 m. Tekstilės streiko da ly viams atminti paminklo
statybos komiteto nario Jonos Stundžios močiutė Onytė
Selemonaitė (k.) taip pat dalyvavo šiame istoriniame dar-
bininkų judėjime.

EUGENIJA MISEVIČIENĖ



Kai rašydavome apie Northwes -
tern University vyrų krepšinio ko -
man dą „Wildcats’’, paminėdavome ir
lietuvių kilmės krepšininką John
Shurną – vieną geriausių žaidėjų šio -
je Evanston, prie Čikagos, esančio
universiteto komandoje. 

Pasirodo, jog „Wildcats’’ turi dar
vieną lietuvių kilmės krepšininką –
Andrew Crawford (amerikiečiai jo

vardą rašo sutrumpintai Drew), ku -
ris taip pat yra vienas iš geresnių taš -
kų medžiotojų savo komandoje. 

Crawford lietuviška kilmė atei-
na iš jo motinos Claudia, kuri yra
Šiau rės Amerikos lietuvių fizi-
nio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) buvusio pirmininko Jono
Ba nio dukra, pusės. Krepšininko
mama ir jos brolis dr. Alvydas Banis
rungtyniavo De Paul University ko-
mandoje, taip pat ilgus metus atsto-
vavo ASL „Lituanicos’’ krepšinio
klu bui. 

Drew tėvas Danny Crawford yra
gerai žinomas NBA profesionalų
krep šinio lygos teisėjas.

Sausio 1 d. šių lietuvių kilmės
krepšininkų atstovaujama North-
wes tern komanda savo salėje „Welsh-
Ryan’’ arenoje žaidė „Big Ten’’ lygos
pirmenybių rungtynes ir įveikė stip -
rius varžovus iš Penn State Univer -
sity rezultatu 68:56. „Wildcats’’, kuri
prestižinėse varžybose pasirodė pui -
kiai – turėjo 11 pergalių ir tik 3 pra -
laimėjimus, pirmą kėlinį pralaimėjo
(23:26). Tačiau po pertraukos Craw-
ford su Shurna (pirmasis su 21, o
antrasis – su 17 taškų) išvedė savo
komandą į priekį ir rungtynes lai-
mėjo.

Šiose rungtynėse Crawford pelnė
1,000-ąjį tašką savo karjeroje, pa -
taikydamas 5 tritaškius iš 6. Shurna
įmetė visus 5 mestus tritaškius.

Šiuo metu NU komanda „Big 10’’
divizijos pirmenybėse yra pralaimė-
jusi vieną kartą ir turi vieną pergalę.
Tačiau tai dar tik įsibėgėjančių kovų
pradžia. 

SPORTAS
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Praėjusios savaitės pabaigoje
Kau  no ,,Žalgirio’’ komanda rezultatu
82:72 Vilniuje įveikė vietos ,,Lietuvos
rytą’’. Prieš rungtynes buvo apdo va -
noti geriausi 2011 metų Lietuvos
krep  šininkai, kuriais tapo Rima
Valen tie nė ir Jonas Valančiūnas.

Rungtynių pradžia ir pirmieji
trys kėliniai buvo sėkmingesni Vil -
niaus komandai, tačiau ,,Žalgirio’’
krepšininkai, atsilikę didesnę rung-
tynių laiko dalį, spurtavo ir ketvir-
tąjį kėlinį atitrūko nuo varžovų. Ga-

luti nis rezultatas – 82:72.
Nugalėtojams 18 taškų pelnė

Pau lius Jankūnas, 15 – Sonny Weems,
10 – Tomas Delininkaitis, 9 – Mantas
Kalnietis, po 7 – Dainius Šalenga ir
Marko Popovic, 6 – Milovan Rakovic,
po 4 – Robertas Javtokas ir DeJuan
Collins, 2 – Tadas Klimavičius. 

,,Lietuvos rytui’’ po 17 taškų pel -
nė Tyrese Rice ir Renaldas Seibutis,
15 – Aleksandr Rasic, 8 – Mindaugas
Katelynas, 5 – Steponas Babrauskas,
4 – Artūras Jomantas, po 2 – J. Va lan -
čiūnas, Lawrence Roberts ir Pre drag
Samardziski. 

,,Žalgiris’’ įveikė ,,Lietuvos rytą’’

Dar vienas lietuvių kilmės žaidėjas North-
western University komandoje – Drew
(Andrew) Crawford.

NU krepšinio rinktinėje – 
du lietuvių kilmės žaidėjai

EDVARDAS ŠULAITIS

PAUL TRIUKAS

Sausio 8 d. po dviejų savaičių per-
traukos vėl buvo žaidžiamos „Metro -
politan Soccer” lygos salės futbolo
pirmenybių rungtynės, kurios vyko
„Odeum’’ sporto komplekse  (1033 N.
Villa Ave., Villa Park, IL).

Kelių savaičių poilsis mūsiš -
kiams nedavė jokios naudos, nes tre-
čio se iš eilės rungtynėse „Lituanica’’
buvo sutriuškinta 11:0. Po ankstesnių
pralaimėjimų (12:2 ir 16:0) praėjusio
sek madienio rezultatas daug vilčių
ateičiai neteikia.

Vis dėlto reikia pažymėti, jog vi -
sos trejos rungtynės buvo žaistos su
pajėgiomis „Major” lygos komando -
mis (šiuo metu visi klubai rung ty -
niau ja vienoje grupėje, nes beliko tik
14 komandų. Anksčiau buvo dvi gru -
pės po 10 komandų).

Anot klubo valdybos nario Bro -
niaus Žukausko, stebėjusio visas
rung tynes, šiokia tokia pažanga mū -
siškių žaidime lyg ir matyti. Kadangi
visi „Lituanicos’’ futbolininkai iki
šiol nebuvo žaidę salės futbolo, tai
pradžia yra gana sunki. Tačiau pa-
mažu prie tokio futbolo stiliaus jau
priprantama, iš bandomas ir naujas
vartininkas, kad treneriui Linui Ja-
kovlevui nereikėtų dirbti du darbus –
saugoti vartus ir keisti žaidėjus.

Tiek Žukausko, tiek „Lituani-
cos’’ stratego nuomone, jau geriau
dalyvauti šiose pirmenybėse ir gauti
pylos, nei sėdėti namuose. Rungtynės

salėje yra savotiška treniruotė, tikin-
tis, jog mūsų komandos futbolinin-
kams bus leng viau žaisti pirmenybes
lauke.

Kelios rungtynės prieš
silpnesnius varžovus

Pradedant sausio 15 d. 6:30 val. v.
mūsiškių laukia silpnesni varžovai.
Tą sekmadienį „Lituanica’’ kovos su
,,SC Sripski”, o sausio 22 d. 5 val. p. p.
žais su „Fire’’, kuri irgi iki šiol ne -
turi nė vieno taško. Tačiau sausio
pas kutinį sekmadienį 5:45 val. p. p.
mūsiškiai vėl rungtyniaus su galin-
gu varžovu – „Schwaben’’ klubo fut-
boli ninkais.

Dabar pirmenybių lentelės pra -
džia atrodo taip: 1. „Eagles’’ – 9 tšk.; 2.
„United Serbs’’ – 9 tšk., toliau eina
„Zrinski (7 tšk.), „Kickers’’ (6 tšk.),
„Schwaben” (6 tšk.). Taškų neturi
„Con nections’’, „Fire’’ bei „Lituani -
ca’’. Šios komandos turbūt ir liks len -
telės uodegoje. Ne ką geresnę vietą
užima „Wings’’ ir „Viking’’ koman-
dos, turinčios po vieną tašką.

Artėjančios rungtynės parodys,
ar „Lituanica’’ dar sugeba gar bingai
kovoti ir pelnyti taškus. O tam vilčių
yra, nes jos žaidėjai, be abejo, įgaus
daugiau patyrimo ir labiau prisi-
taikys prie žaidimo salėje. Taip bent
teigia treneris. Nors gaila, kad lietu-
viai neturi kur treniruotis salėje, nes
visur reikia mokėti pinigus, kurių
,,Lituanica’’, deja, nebeturi.

„Lituanica’’ vėl gavo pylos
EDVARDAS ŠULAITIS

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS)
kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių atletų sąjunga (LAUNA) ir Amerikos
lietuvių gydytojų sąjunga (ALGS) vėl kviečia sporto mėgėjus iš JAV, Kanados
ir Lietuvos į slidinėjimo kelionę Aspen Mountain Ski Resort, Aspen, CO, kuri
vyks 2012 metų kovo 25–31 dienomis. Kelionėje su šeimomis dalyvauti gali
tiek patyrę slidinėtojai, tiek neslidinėjantys. Norėdami užsiregistruoti
viešbutyje, kreipkitės į ,,Mountain Vacation Specialist” Carol Pasternak el.
paštu: carol@ski.com arba telefonais 800-525-2052 (x3319), 970-925-9500 (x3319).
Carol taip pat Jums gali padėti užsisakant keltuvų, lėktuvo bilietus ar auto-
mobilį. Norėdami gauti nuolaidą, prisistatykite kaip ,,Lithuanian Ski Group”
narys ar nariai.

Apsistoti patariame ,,Limelight Lodge”. Šis viešbutis yra netoli gerų sli-
dinėjimo takų, parduotuvių, kavinių, restoranų ir kitų pramogų. Kelionės
rengėjų dėka ,,The Peaks Resort” lietuvių slidinėjimo grupei bus taikomos
specialios nuolaidos. Tad patariame ilgai nelaukti ir užsisakyti kambarius
kuo anksčiau. 

Išsamesnę kelionės programą numatome paskelbti vėliau. Norėdami
gauti daugiau informacijos apie kelionę kreipkitės į Ed Mickus el. paštu:
edmickus1@aol.com arba į dr. Vytą Saulį el. paštu: vsaulis@sbcglobal.net 

Pagarbiai ŠALFASS slidinėjimo ir ALGS valdybos
prezidentas dr. Jonas Prunskis

viceprezidentas Ed Mickus

ŠALFASS, LAUNA ir ALGS kviečia kartu slidinėti

Praėjusios savaitės viduryje bai -
gėsi Kanadoje vykęs pasaulio jauni-
mo ledo ritulio čempionatas.

Čempionato baigiamosiose rung-
tynėse Švedijos jaunimo ledo ritulio

komanda po pratęsimo 1: 0 nugalėjo
Ru sijos ledo ritulininkus. Rungtynės
buvo įtemptos ir kiek daugiau darbo
nei švedų vartininkas turėjo Rusijos
rinktinės vartininkas. Prabėgus pu -
sei pratęsimo laiko, auksinį įvartį
pel   nė švedai ir iškovojo tik antrąjį
aukso medalį istorijoje.

Bronzos medalius laimėjo kana -
die čiai. Jie 4:0 patiesė Suomijos ledo
ritulininkus.

Pusfinaliuose švedai tik po bau-
dinių 3:2 nugalėjo suomius, o rusai
6:5 įveikė Kanados rinktinę.

Naudingiausiu čempionato žai -
dė ju pripažintas Rusijos rinktinės
puolėjas Evgeny Kuznetsov.

Pasaulio jaunimo ledo ritulio
čempionatą laimėjo švedai
PAUL TRIUKAS
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Kraštiečiai nepamiršta savo bičiulės mecenatės
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 5-ąją, pasitinkant Tris Ka ralius, Mari-
jampolės kultūros centro M. B. Stankūnienės
menų galerijoje su sirinko būrelis šios galeri-

jos įkū rė jos gerbėjų ir bičiulių. Tokie su si bū rimai
metų pradžioje – jau tra di ci niai, nes tądien mini-
mas Čikago je gy venančios kraštietės dailinin kės,
me cenatės Magdalenos Birutės Stan kū nienės gim-
tadienis.

Nors apie moterų metus paprastai nekalbama
ir nerašoma, bet daili ninkė niekada neslėpė savo
amžiaus, ir visi susirinkusieji žinojo, kad mini jau
87-ąjį jos gimtadienį. Amžius gra žus ir solidus,
daugelis jos bendra am žių ir Lietuvoje, ir Ameriko-
je jau se niai atsisveikinę su šiuo pasauliu, ta čiau
Stankūnienės gyvybingumas ir energija metams
bėgant nemažėja. Pernai turėjusi nelengvą opera-
ciją, po jos atsigavusi dailininkė vėl pilna planų,
sumanymų, ką dar galėtų pa da ryti jos taip my-
limos gimtinės la bui.

Apie tai ir kalbėjo į jaukų vakarą Marijam-
polėje susirinkę dailininkės bičiuliai ir jos talento
gerbėjai. Menų galerijos parodų organizatorė Onu-
tė Surdokienė susitikimo pradžioje pa siūlė pakelti
vyno taures į mecenatės sveikatą. Svečiai vaišino-
si baltu ir rau  donu vynu, kurį užkando pačios dai-
lininkės Naujųjų metų išvakarėse atsiųstais džio-
vintais vaisiais. Prie vaišių netrūko kalbos – būta
ir sma gių prisiminimų, ir dalinimosi atei ties pla-
nais, ir įvairių pažadų.

Surdokienė apžvelgė dailininkės vardo galeri-
joje surengtas profesio na laus meno parodas. Jų ne-
trūko – paroda keitė parodą, sulaukta meni ninkų
iš įvairių šalių, surengta įspū dinga Jungtinėse
Amerikos Valsti jose gyvenančių lietuvių meninin-
kų darbų paroda. Gražiai paminėtos iš ki lių Sūdu-
vos rašto menininkų su kaktys – surengta paroda
Stankū nie nės mokytojo grafiko Viktoro Pet ra vi -
čiaus 105-osioms metinėms, pami nėtas Marijam-
polėje gimusios ir Cali for nia valstijoje gyvenan-
čios Dinos Budginas jubiliejus (dailinin kė žada su
savo darbais šiemet vėl atvykti į tėviškę), o visoje
Europoje garsaus fotografo, Marijampolėje gi -
musio Izio Bidermano 100-mečio renginiai apėmė
ne tik Marijampolę, bet ir Kauną, Vilnių, Panevėžį.

Pernai namo į Marijampolę grį žo Šveicarijoje
daug metų gyvenusios dailininkės Juzės Katiliūtės
archyvas – daug jos dailės darbų, taip pat asme ni-
niai daiktai. Jų persiuntimu rūpi no si Šveicarijos

Lietuvių Bend ruo menė ir jos pirmininkė Jūratė
Cas per sen. Galerijai savo darbus dovanojo ir ne-
mažai kitų kraštiečių. 

Šįkart joje susirinkę kultūrinin kai kalbėjo
apie tai, jog atėjo laikas Kultūros centrui įrengti
modernią, reikalavimus atitinkančią meno kū ri -
nių saugyklą, nes dabar meno kū riniai saugomi tam
ne visiškai pritaikytose patalpose.  Ateityje, jei bū -
tų galimybių ir atsirastų finansavimas, reikėtų ir
erdvesnės parodų salės, taip pat planuojama įdar-
binti profesionalų menotyrininką, kuris rengtų
parodų katalogus, rūpintųsi jų populiarinimu. 

Į susitikimą atvykęs Seimo na rys Albinas
Mitrulevičius, kuris pa žįsta Stankūnienę dar nuo
tada, kai dir bo Marijampolės apskrities vir šinin-
ku, sakė, kad šios moters ener gija ir mei lė tėvynei
negali nestebinti. „Ji toks žmogus – jei reikėtų, tai
paskutinius marškinius atiduotų. Jau tiek pada -
ryta tėviškės labui, tiek darbų pado va nota, tiek
asmeninių daiktų ati duo ta – visko ir nesuskai -
čiuosi. Gali me tik nulenkti galvą prieš ponią Mag -
daleną, nes tokių žmonių dėka mes visi praturtė-
jame ir dvasiškai, o jos skleidžiama šiluma šildo
visus ją supančius žmones’’, – sakė Seimo narys.

Marijampolės savivaldybės kul tū  ros skyriaus
vedėja Jūratė Zakare vičienė kalbėjo apie dailinin-
kę kaip apie labai stiprų žmogų, apie jos ener giją ir

užsispyrimą siekiant užsibrėžto tikslo. „Jos buvi-
mas jaučiamas net ir šį vakarą šioje salėje. Visi
esame su šildyti tos šilumos, to nuo širdumo ir rū-
pesčio. Visų pirma ji yra moteris – tikra stipri Sū-
duvos krašto moteris, į kurią mes visos mo terys
turėtume lygiuotis’’, – teigė ve dėja.

Prisiminimais apie susitikimus su dailininke
pasidalino ir kiti vaka ro dalyviai. Sūduvos kultū-
ros fondo vadovė Daiva Klimavičienė priminė, kad
dailininkė yra ir puiki pašneko vė, kuriai teko ben-
drauti su daugybe įvairių, įdomių ir garsių žmo-
nių, asme  nybių. Klimavičienė sakė, kad nors dai-
lininkės rūpesčiu išleista daug knygų apie jos me-
no darbus, apie kitus menininkus, tačiau iki šiol
nėra knygos apie pačią Magdaleną.

„Tai būtų labai įdomi knyga, ne pa kartojama
biografija, kuri su lauk tų didelio dėmesio’’, – įsiti-
kinusi ji. Tačiau pati dailininkė laikosi kito kios
nuomonės – nors ne kartą buvo įkalbinėjama, kad
tokia knyga būtų parašyta, vis atsisakinėdavo, ap-
gai les  taudama, kad daug kas iš tų labai įdomių pri-
siminimų netinka spaudai, per daug asmeniška, o
nutylėtos ar pusiau tiesos ji nenorinti skelbti.   

Vakaro metu aptartos ir šiemet dailininkės
vardo galerijoje rengia mos parodos. Čia bus rodo-
mos įspū dingos Zimbabvės akmens skulptū ros,
gegužę, kai Marijampolė švęs 220-ąsias miesto tei-
sių ir šio vardo su teikimo metines, parodą „Amži -
ninko portretas” surengs miesto dailinin kai.
Įspūdinga turėtų būti ir garsaus šalies portretisto,
buvusio Stankūnie nės kaimyno Šunskų valsčiuje
daili nin ko Vytauto Ciplijausko 85-ečiui skir ta pa-
roda. 

Gimtadienio išvakarėse paskambinusi į Ma-
rijampolę dailininkė sa kė, kad jaučiasi gerai,
sveikata ne si sk undžia, lanko sporto klubą, daug
skaito. Tik ką baigė skaityti naująją prezidento
Valdo Adamkaus knygą, kuri buvo įdomi, tačiau
rado joje ir ginčytinų vietų. Gimtadienio proga ji
lankėsi kino teatre, po to papietavo restorane, dar
vieną vakarėlį savaitgalį surengė jos bičiulės.

„Neturiu kada liūdėti ar nuobo džiauti. Nors
šią žiemą naujų dar bų nekuriu, bet išsiunčiau į
Lietuvą, į Ma rijampolės Rygiškių Jono gimna ziją,
paveikslų, nes ten viena koridoriaus siena pasiro-
dė labai tam tin kan ti, pagalvojau, kad ją reikia pa -
puoš ti. Sausio viduryje mėnesiui iš vykstu pas
brolį į Floridą – noriu pa bendrauti su giminėmis,
pasitarti, gal ir jie ką nors paaukos gimtinei’’, –
sakė nenuilstanti dailininkė. 

Magdalena Birutė Stankūnienė.
Algio Vaškevičiaus nuotr. 

Sausio 17 d. galerijoje „Kunst kamera” (Ligoni-
nės g. 4, Vilnius) atidaroma Prano Lapės (1921–
2010) kū rybos paroda.

Parodoje pavadinimu „Smėlio metamorfozės”
pristatomi 35 Prano Lapės darbai, daugelyje jų yra
naudojamas smėlis, įvairios spalvinės jo variaci-
jos. Parodoje eksponuojamų kūrinių technika ir
motyvai išryškina Lapės gamtiškumą, artumą na -
tūrai. „Aš esu daręs abstrakčiai eks presionistinių
darbų. Vis tik ma no ta pyba visą laiką buvo susijusi
su gamta. Negalėjau atitrūkti nuo jos. Gamta daug
reiškė. Nuo jos niekada ir niekur nepabėgau. Net
jeigu nebūdavo konkrečių figūrų, spalvos ir for-
mos ateidavo iš aplinkos. Manau, kad apskritai –
abstrakčiajame ekspre sio nizme gamta yra labai
svarbi”, – yra sakęs P. Lapė pokalbyje su V. Poš ku-
mi.    

Parodoje pristatomi dailininko kū riniai at-
spindi skirtingus kūrybos laikotarpius: impresio-
nistinio sti liaus peizažus, juodai baltą periodą, ab-
strakčius ekspresionistinius darbus bei koliažus.
Visus juos vienija dėmesys gamtai, tam kas na-
tūralu, tik ra – žemės spalvų abstrakcijos, naudoja-
mas tikras smėlis, kolia žuose žuvų atspaudai, me-
dis, akmens skalda ir pan.

Pats autorius teigia: „Gamta mane veikė kaip
dailininką. Ilgą lai ką gyvenau prie jūros. Kai būni
prie jūros, veikia trys dalykai — juoda ak mens
uola, miško ir pievų žaluma, van dens mėlynė. Tad
mano tapyboje atsirado mėlyna, žalia ir juoda (bet
jokios šiose spalvose simbolikos nereikia įžiūrėti).
Vėliau kurį laiką dirbau vien juodai — tam, kad
išsilaisvinčiau. Kai dirbi pagal kažkokį modelį —
jis tave varžo. Kai tapai pa gal ką nors, tai ir tapai

pagal ką nors. Dėl to ir dariau vien juoda-balta.
Ma nau, kad monochromiškumo dėka iš laisvėjau.”

Pranas Lapė gimė 1921 m. Klai pėdoje, mirė
2010 m. Vilniuje. 1941–1943 m. studijavo Kauno tai-
komosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1944 m.
pasitraukė į Vakarus. Per Vokie tiją, Suomiją ir
Norvegiją 1945 metais pasiekė Švediją, kur 1945–
1946 m. tęsė studijas Stokholme, privačioje Anders
Beckman mokykloje, baigęs dėstė joje piešimą.
Švedijoje Lapė sukūrė kelis didelio formato sieni-
nės tapybos paveikslus viešiesiems pastatams, api-
pavidalino du pasaulinius renginius – Pasaulio
sporto parodą (1948) ir Pasaulio medicinos seserų
kongreso salę (1949).

1949 m. pabaigoje emigravo į Jungtines Ame-
rikos Valstijas, apsi gy veno New York, Manhattan,
kur dirbo reklamos srityje, bendradarbiavo su lei-
dyklomis. 1957 m. persi kėlė į Rowaytone, CT, su-
kūrė kelias pripažinimo sulaukusias meno progra-
mas privačioms mokykloms. Tik būdamas 57-erių
galėjo atsidėti vien kūrybai, tuomet gyveno Cham-
ber lain ME. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,
Pranas Lapė grįžo gyventi į gimtinę. 

Tapyba dailininko aistra tapo dar gimnazijoje,
ypač didelę įtaką jam padarė dėstytojas V. Kai-
riūkštis. Iš pradžių kūręs figūrinę tapybą, Lapė il-
gainiui vis labiau linko į abstraktųjį ekspresio-
nizmą. Daili ninkas nedarė eskizų, sakydamas, kad
tapydamas jaučiasi kaip Ko lumbas, kuris plaukė į
Indiją, o atrado Ameriką.

Tapybą yra eksponavęs indivi dualiose paro-
dose Long Island (1965), Chicago (1969), New Ca-
naan (1980), Brooklyn (1981), Boston (1985). Da ly-
vavo grupinėse lietuvių išeivijos ir amerikiečių

dailės parodose. Pas kutinius trejus metus dailinin -
kas ne galėjo tapyti, nes nematė dienos šviesos.

Paroda galerijoje „Kunst kame ra” veiks iki va-
sario 18 d.

Bernardinai.lt

Prano Lapės paroda  „Smėlio metamorfozės“

Pranas Lapė.   www.artnews.lt nuotr.
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Sausio 13-osios begalių galia

Prieš dvidešimt vienerius me-
tus, 1991-ųjų sausio 13-ąją, Par-
lamentas, televizijos bokštas

Vilniuje ir savivaldybės kituose
miestuose buvo apginti dėl išskirti-
nio žmonių solidarumo ir susikaupi-
mo. Minia aiškiai suvokė bendrą tik-
slą – apginti valstybę. Šis tikslas skati-
no žmonės išstoti prieš Michail Golo-
vatov vadovaujamą armiją.

Atkreipkime dėmesį, jog tuomet
žmonės susibūrė neraginami jokio-
mis agitacinėmis skrajukėmis, jiems
už tai nežadėtas joks „finansavimas”.
Be to, įdomu, jog tie žmonės savo no-
ru gynė jauną ir dar gležną valstybę,
šiai jau patyrus rimtą ekonominį ne-
priteklių. Šiandien jau klausiame, ar
tikrai 70 procentų gyventojų iškeistų
laisvę į ekonominius rezultatus.

Tokiame kontekste vertėtų pa-
stebėti, jog 1991-ųjų sausio 13-ąją mes
jau žinojome, kas yra nepriklauso-
mybė, esant tuščioms vitrinoms, pil-
koms gatvėms, nuolat politikuojant
televizijoje, suirzus kasdienybės ruti-
noje. Tuo metu nebuvo nei „Pizza
Jazz”, nei „Akropolio”, nei reklamų
su akcijoms. Tada neturėjome net sa-
vo valiutos. Maža to, žmonės jau buvo
supratę seimūnų oportunizmą, jau
matė, kaip kai kurie Sąjūdžio vado-
vai, pamiršę idealus, kapšnojosi dėl
Seimo kėdžių. Ir štai net tokiomis ap-
linkybėmis Respublikos piliečiai gy-
nė Parlamentą bei valstybę. 

1991-ųjų sausio 13-ąją pakako
Lietuvos valstybingumo idealo. Tie-
siog buvo aišku, kad suverenumas
yra tikslas savaime, visa kita – ant-
raeiliai dalykai. Bent tą lemtingą
naktį politika buvo svarbiau už eko-
nomiką. Antraip nebūtų paaukota
keturiolika žmonių gyvybių. Be to,
702 sužeisti, 52 iš jų suvarpyti kulko-
mis. Rumunijoje 1989 m. gruodį, re-
voliucijos metu, panikuojant diktato-
riui žuvo daugiau nei 3,000 žmonių.
Tokie aukų skaičiai grėsė ir Vilniuje
– laimei, mūsų šalyje jie buvo gerokai
mažesni.  

Sausio 13-osios pilietinis nepak-
lusnumas ginkluotai jėgai dera su
humaniškiausios kovos principais,
išreikštais Lev Tolstoj krikščionybės
mokyme. Šio rusų rašytojo idėjos da-
rė įtaką ir Mahatma Gandhi, kuris
kvietė prieš britus kovoti taikiai, be
ginklų, nors tų britų tebuvo saujelė,
palyginus su indų populiacija. Taip
pat vaisinga buvo Martin Luther
King taiki kova už juodaodžių teises.
Verta pabrėžti ir Sergej Kovaliov pri-
minimą, išreikštą 1990 m. kovo 11-ąją
Seime, – jog maskviečiai taip pat išė-
jo į gatves tūkstančiais, išreikšdami
pritarimą Baltijos šalių nepriklauso-
mybei, ir tai taip pat prisidėjo prie
taikios lietuvių pergalės. 

Pasirodo, kovojant už laisvę pa-
čiais kilniausiais būdais, materia-
laus pritekliaus net nereikia. M.
Gandhi, jau būdamas politiniu vado-
vu, badavo, gyveno asketiškai, iš poli-
tiko pašaukimo nedarė verslo. Ta-
čiau toji įspūdinga Sausio 13-osios
pergalė pačiais humaniškiausiais
metodais jokiais būdais nereiškia,
kad toliau viskas kryps tautos dvasi-
nio tobulėjimo linkme.

Isaiah Berlin savo garsiojoje esė
„Dvi laisvės sąvokos” atkreipė dėme-
sį į laisvės ir ekonominių sąlygų są-
ryšį. Anot šio autoriaus, reikia su-
kurti sąlygas laisvei vykdyti. Juk ką
veikti su laisve skurstančiajam? –
klausė britų filosofas. Jis, be abejo,
turėjo omenyje kasdienybę, o ne iš-
skirtinę dieną, kai aukojamasi dėl ry-
tojaus. Ir visai pagrįstai: nesukūrus
atitinkamų sąlygų nepriklausomoje
valstybėje, jos siūloma laisvė kasdie-
nybėje tampa tik teorija, neįgyvendi-
nama praktikoje. 

I. Berlin kitoje savo esė apie Nic-
colo Machiavelli atkreipė dėmesį į
tai, jog, šio Florencijos diplomato
nuomone, nėra jokios nematomos
rankos, kuri vestų visuomenę į har-
moningą politinį gyvenimą. Politi-
koje nėra jokio dieviškojo elemento,
kurio link mes judėtume. Taip pat
Machiavelli nepripažįsta jokio plato-
niškojo idealo. Todėl politikoje tautos
dvasiškai netobulėja. Tokia politinės
filosofijos samprata nesukuria gali-
mybės kalbėti apie įvykius, lemian-
čius judėjimą gėrio ir absoliučių ver-
tybių įgyvendinimo linkme. Tačiau

tie žmonės, kurie Sausio 13-ąją apgy-
nė savo Parlamentą ir suverenumą,
kaip tik ir buvo toji matoma ran-
ka/galia, atvedusi Lietuvą prie „die-
viškojo įvykio” tiek politine, tiek re-
ligine prasmėmis: laisvė juk yra ne
tik politinė, bet taip pat ir religinė
vertybė, ypač totalitarinio komuniz-
mo kontekste, kur tikintieji persekio-
jami. Tik klausimas štai koks: kas po
to? Jei Machiavelli būtų galėjęs iš-
girsti Vytauto Landsbergio diagnozę
Nepriklausomybės dvidešimtmečio
proga jam ištariant „nusiritome”, ar
Florencijos politikos meistras nepa-
sakytų: „mano teorija teisinga: jūs
nepajudėjote jokio tobulumo link.
Jūs nusiritote”. 

Andrius Martinkus tūkstantme-
čio jubiliejaus proga Sausio 13-ąją in-
terpretavo kaip paskutinį lietuvių
tautos istorinio kelio apvainikavimą,
po kurio prasidėjo tyla, pereinanti į
kapų tylą. Savo esė „Istoriosofinis
etiudas Jubiliejaus tema” taip rašė:
„Lietuvos istorija nežino masiškes-
nio, intensyvesnio ir sąmoningesnio
idėjos išgyvenimo už tą, kurį Apvaiz-
da padovanojo mūsų tautai 1989–1991
m. Dar niekada Lietuvos istorijoje
mūšis už laisvę nebuvo toks visa api-
mantis ir sutelkiantis. Ne karių ar

inteligentų luomas šį kartą buvo pag-
rindinis Lietuvos idėjos nešėjas. Visa
tauta vieningai ištarė Apvaizdai  ‘te-
būnie’. Vargu ar kada nors Lietuva
sulauks tokios dovanos iš aukštybių,
tokios, S. Zweig žodžiais tariant, savo
‘žvaigždžių valandos’. Tokiomis do-
vanomis Dievas nesišvaisto. Ir ar ne-
atsitiks taip, kad ateities kartos, žvelg-
damos į praeitį, bus priverstos sakyti,
jog Sąjūdis, Baltijos kelias ir Sausio
13-oji buvo viso Lietuvos istorinio ke-
lio apvainikavimas, paskutinis reikš-
mingas mūsų tautos pasauliui ištar-
tas žodis, po kurio prasidėjo tyla, pa-
lengva pereinanti į mirtiną kapų ty-
lą.” (Šiaurės Atėnai nr. 946. 2009 m.
biržlio 26 d.)

Taip, po 1989–1991 m. tautinės są-
monės kilimo prasme nieko didingo
neįvyko, tačiau klausimas, ar tam
buvo proga. Vyrauja politologinis su-
sitarimas, jog kai nėra išorinio pavo-
jaus, nėra poreikio susivienyti. Da-
bar ekononomikos reikalų metas. Tai
ir visos Europos ekononominių iššū-
kių metas. 

Kai kurie Rytų Vidurio Europos
tyrinėtojai 1989 m. įvardija „annus

mirabilis”. Perfrazuojant juos, Sau-
sio 13-osios naktį, kai atstovėta prieš
tankus, pasiaukota kovojant prieš to-
talitarinį barbarizmą, taip pat verta
pavadinti stebuklingąja. Tą didvy-
riškos lietuvių laikysenos parą vyra-
vo, Vaclav Havel žodžiais, begalių ga-
lia. Toji angeliška para – pačių žmo-
nių sukurta politinė tikrovė. Juk
niekas nežinojo, kad toji naktis baig-
sis pergale. Pergalė buvo pačių iš-
plėšta, o ne dovanota. 

Tą naktį žmonės buvo apimti
kierkegardiškos baimės ir drebėji-
mo. Reikėjo egzistencinio angažuotu-
mo rizikuoti vardan trispalvės, var-
dan valstybinės lietuvių kalbos, var-
dan teisės kalbėti apie okupaciją ir
esmines žmogaus teises. Reikėjo iš-
kovoti tai, kas šiandien naujai kartai
yra duotybė, kaip ir savaime supran-
tama. Šiai naujai kartai pati Sausio
13-oji yra istorinis faktas, o ne gyva
atmintis. 

Akivaizdu, jog sovietmečiu buvo
susikaupta tokiai beginklei dvasinei-
politinei rezistencijai. Žmonės begink-
liai nebūtų stoję prieš tankus ir kul-
kas, jei nebūtų turėję begalinio tikė-
jimo absoliučia Lietuvos suverenu-
mo vertybe. Apgintas suverenumas
va bank, kai buvo tik du pasirinki-

mai: viskas arba nieko. Tas suvere-
numas apgintas, sueinant į akistatą
su KGB smogikais, valdomais M. Go-
lovatov įsakymais. Deja, „Vakarų de-
mokratijos” Austrija tai sunkiai ga-
lėjo suprasti. Beje, ta pati Austrija
1989 m., vengdama geopolitinio gal-
voskaudžio, prašė Vengrijos nespar-
tinti įvykių.

Akivaizdu, jog Sausio 13-osios fe-
nomeną sukūrė ne koks nors „homo
sovieticus”, o etinė pilietinė visuo-
menė. Pasirodo, mes ją turėjome. Ta-
čiau, jei toks pilietiškumas buvo Sau-
sio 13-ąją, kur jis išgaravo po didžiųjų
įvykių? Bet tai – ne tik mūsuose. Ara-
bų „pavasaris” liudija tą patį – po
Egipto revoliucijos vėl siautėja sui-
rutė, sąskaitos ir realpolitik žings-
niai. O Rytų Europoje puikus pavyz-
dys yra Ukraina: po Oranžinės revo-
liucijos taip pat neliko pergalės sko-
nio. Artėja Europos futbolo čempio-
natas, Ukraina tam ruošiasi, tad ulti-
matumų nereikia, o Tymošenko gali-
ma ir šiaip paaukoti. Briuseliui pa-
kaks pasakyti, jog Ukraina dar nea-
titinka demokratijos reikalavimų. 

Tokie jau klasikiniai pereinamo-
jo laikotarpio (iš komunizmo į kapi-
talizmą ir demokratiją) – tranzitolo-
gijos autoriai kaip Juan J. Linz ir
Alphred Stepan teigia, jog ,,etinė pi-
lietinė visuomenė atstovauja tiesai,
bet politinė visuomenė konsoliduoto-
je demokratijoje paprastai atstovauja
‘interesams’. Jei tai dėsnis, tiek to
idealizmo ir tereikėtų laukti: įgyven-
dinus vienadienį politinį idealą, at-
slenka pilkoji kasdienybės realpoli-
tik. Laimei, mes nuolat atsigręžiame
į Sausio 13-ąją kaip į tautai šventą
dieną. Taip bent jau vadovėliuose ir
minėjimuose primename sau, kad
nepamiršome suverenumo vertybės
ir prasmės. Nors, deja, atsiranda „so-
ciologinių tyrimų”, kuriais siekiama
parodyti, jog, pavyzdžiui, Baltijos ke-
lyje dalyvavo mažas procentas žmonių,
o Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto
tautiečiai susirinko neva tik norėdami
tapti didvyriais, išgarsėti. Bijau, jog
ateityje tokių „mokslinių” rezultatų,
kuriais siekiama paneigti pamatinius
valstybės pasiekimus, tik daugės.

Tačiau vietos optimizmui taip
pat lieka. Viltingai nuteikiantis vaiz-
das susidarė Europos krepšinio čem-
pionato metu: tuomet patriotišku-
mas ir gera nuotaika liejosi per kraš-
tus – jos buvo tiek, kad atrodė, nuo
valstybės ir plaukas nenukristų. Net
kai paaiškėjo, kad mūsų krepši-
ninkai medalių neiškovos, jie vis tiek
ir toliau buvo audringai palaikomi.
Argi visa tai neliudija, kad turime
išlikusį begalinį tautinio tapatumo
poreikį?

Tas poreikis buvo išreikštas mul-
tikultūrinėje Europos čempionato
aplinkoje, greta ispanų, prancūzų,
rusų, graikų, latvių. Visai kaip se-
nais gerais LDK tolerancijos ir etni-
nės įvairovės amžiais...

Delfi.lt 

Tomas Kavaliauskas – rašytojas,
filosofas. Rašo mokslinius straips-
nius, recenzijas, esė, verčia mokslinius
straipsnius. Žurnalas „Kultūros ba-
rai” net du kartus jam skyrė premiją
už geriausią metų esė. 

TOMAS KAVALIAUSKAS



Vilnius (BNS) – Liustracijos ko-
misija pranešė pripažinusi buvusį ži-
nomą dainininką Liutaurą Čepracką
bendradarbiavus su sovietų specia-
liosiomis tarnybomis. Asmenų, slap-
ta bendradarbiavusių su buvusios
SSRS specialiosiomis tarnybomis,
veiklos vertinimo komisijos duome-
nimis, kaunietis L. Čeprackas, gimęs
1951 m., ,,slapta bendradarbiavo su
buvusios Lietuvos SSR valstybės sau-
gumo komitetu (KGB)”.

Liustracijos komisijos informa-
cija, kurią pasirašo komisijos pirmi-
ninkas Algimantas Urmonas, pateik-
ta Seimo dokumentų bazėje. A. Ur-
monas sakė, kad L. Čeprackas buvo
užverbuotas 1986 m., kai dirbo filhar-
monijoje. Komisijos pirmininko teigi-
mu, įrodyti sovietmečiu Lietuvoje gar-
saus dainininko ryšį su KGB nebuvo
sunku, nes yra likusi jo darbo byla.

Originaliu balsu išsiskyręs L.
Čeprackas sovietmečiu dainavo Lie-
tuvoje garsiausiuose ansambliuose –
,,Nerijoje”, ,,Oktavoje”. 1992 m. jis iš-
vyko į JAV. Žiniasklaidoje skelbta,
kad Čikagoje buvęs dainininkas įkū-
rė nedidelę krovinių pervežimo įmo-
nę, užsiėmė prekių pervežimu.
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

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

JAV atitrauks iš Europos tūkstančius karių

Washington, DC (ELTA) – Dėl
sumažinto karinio biudžeto ir naujos
ginkluotųjų pajėgų strategijos Jung-
tinės Valstijos atitrauks iš Europos
tūkstančius karių. JAV gynybos sek-
retorius Leon Panetta pareiškė, kad
Europą paliks dvi karinės brigados.
Tai yra dalis Gynybos departamento

taupymo programos, kuria per atei-
nančius dešimt metų tikimasi sutau-
pyti 487 mlrd. dol.

Šiuo metu Europoje yra keturios
JAV armijos brigados, tai sudaro
apie 80,000 karių. Dviejų kovinių bri-
gadų atitraukimas reiškia, kad karių
skaičius sumažės maždaug 15,000.

B. Obama vėl siūlo didinti valstybės skolos ribą

Tiriamas galimas dokumentų klastojimas VRM

Vilnius (ELTA) – Sausio 13 d.
Rietave perlaidoti Lietuvos partiza-
nai – 1952 m. sausį Žadvainų miške
žuvę Butigeidžio rinktinės nariai.
Rietavo šv. Arkangelo Mykolo bažny-
čioje už žuvusiuosius aukotos Šv. Mi-
šios, garbės sargybon stojo Krašto
apsaugos savanorių pajėgų kariai. 

Penkių žuvusių partizanų palai-
kai Rietavo savivaldybės Oginskių

dvaro teritorijoje buvo rasti 2010 m.
rugsėjo 23 d. atliekant archeologi-
nius kasinėjimus. Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras, atlikęs istorinius archyvi-
nius tyrimus, nustatė, kad žuvusieji
yra Butigeidžio rinktinės Dariaus tė-
vūnijos Rambyno-Pilies būrio parti-
zanai. Visi jie žuvo 1952 m. sausio 26
d. Žadvainų miške. 

Liustracijos komisija buvusį dainininką 
pripažino bendradarbiavus su KGB 

V. Putin paskelbė savo rinkimų programąRietave perlaidoti Lietuvos partizanų palaikai

Vilnius (ELTA) – Kitą savaitę
Seimas rinksis į neeilinę sesiją.
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
pasirašė potvarkį, kuriuo neeilinę se-
siją šaukia šių metų sausio 17–19 d.
Tokį sprendimą I. Degutienė priėmė
gavusi 47 Seimo narių, atstovaujančių
ir valdančiajai daugumai, ir opozici-
jai, pasirašytą siūlymą ir kartu paruoš-
tą neeilinės sesijos darbų programą.

Į darbų programą valdantieji ir
opozicija pasiūlė įtraukti Mokslo ir
studijų įstatymo pakeitimų projek-
tus, šalies vadovės vetuotus Kėdainių
ir Panevėžio laisvųjų ekonominių zo-

nų įstatymų projektus, Elektros ener-
getikos įstatymo pataisas, Infra-
struktūrų reguliavimo tarnybos įsta-
tymo projektą, Viešųjų pirkimų įsta-
tymo pakeitimo projektą. Per neeili-
nę sesiją planuojamas Lietuvos ban-
ko valdybos pirmininko Vito Vasi-
liausko pranešimas. Į Seimo narių
klausimus turėtų atsakyti Energeti-
kos ministras Arvydas Sekmokas.

Opozicija vėl siūlys sudaryti Sei-
mo laikinąją tyrimo komisiją dėl Lie-
tuvoje veikiančių komercinių bankų
priežiūros efektyvumo ir padėties lik-
viduojamame ,,Snore” išaiškinimo.

Seimas rinksis į neeilinę sesiją    

Vilnius (URM
info) – Minint Lais-
vės gynėjų dieną,
sausio 13-ąją Lietu-
vos diplomatinės at-
stovybės visame pa-
saulyje dalyvavo ak-
cijoje „Atmintis gyva,
nes liudija” ir de-
šimčiai minučių lan-
guose įžiebė kovoto-
jų už laisvę atmini-
mui skirtas žvakes.                              

URM nuotr. –
Lietuvos ambasados
Čekijoje pastatas.

Vilnius (Delfi.lt) – Specialiųjų
tyrimų tarnyba (STT) pranešė, jog
Vidaus reikalų ministerijai (VRM)
pavaldžiame Informatikos ir ryšių
departamente atlikti veiksmai susiję
ne su šio departamento, o su pačios
ministerijos galimai neteisėta veik-
la. STT praneša, jog tiriamas galimas
dokumentų klastojimas pačioje

VRM, o ne jai pavaldžiame Informa-
tikos ir ryšių departamente.

„2012 m. sausio 12 d. Informati-
kos ir ryšių departamente duomenų
apžiūra buvo atlikta todėl, kad šiame
departamente yra kaupiama ir sau-
goma informacija apie visų VRM do-
kumentų registraciją”, – teigiama
STT pranešime.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama ketina
kreiptis į Kongresą su prašymu dėl
eilinio valstybės skolos ribos padidi-
nimo – 1,2 trln. dolerių. Apie tai pra-
nešė Baltųjų rūmų atstovas Jay Car-
ney. Pasak jo, ,,valstybės skolos ribos
didinimas neišvengiamas”.

Kitas Kongreso posėdis supla-
nuotas sausio 17 d. Tikimasi, kad
Kongresas vis dėlto palaikys JAV
prezidento siūlymą, nes turi laikytis

susitarimo, kurį demokratai ir res-
publikonai priėmė 2011 m. rugpjūtį.
2011 m. rugpjūčio 2 d. B. Obama pasi-
rašė įstatymą dėl JAV skolos ribos
padidinimo ir išlaidų mažinimo. Iki
tol įstatymų leidėjai kelias savaites
niekaip negalėjo pasiekti susitarimo
šiuo klausimu. Pagal dokumentą, nu-
matyta padidinti JAV valstybės sko-
los ribą 2,1 trln. dol. per 10 metų. Kar-
tu numatyta, kad skolos riba bus di-
dinama trimis etapais.

Maskva (BNS) – Specialiame tink-
lalapyje Rusijos premjeras Vladimir
Putin paskelbė savo kaip kandidato į
Rusijos prezidentus programą. Pri-
pažindamas, kad dabartinis Rusijos
ekonomikos modelis atgyveno, V. Pu-
tin žada modernizuoti šalį ir toliau
didinti Rusijos įtaką pasaulyje.

Tinklalapyje ,,putin2012.ru” pa-
teikiama programa apima šešerių
metų laikotarpį iki 2018 m. – tiek,
kiek dabar trunka Rusijos prezidento
kadencija, prailginus ją vienais me-
tais. Apie užsienio politiką V. Putin
rašo, kad ,,sustiprėjo Rusijos tarptau-
tinė padėtis, padidėjo jos įtaka pasau-
lyje vykstantiems procesams. Mūsų
armija tampa stipresnė, didėja pa-
garba Tėvynės gynėjams. Mes pate-
kome į sparčiai besivystančių šalių
‘klubą’.” Kartu jis pažymi, kad ,,tarp-
tautinės politikos ir ekonomikos

,,žaidimo taisyklės” negali būti ku-
riamos Rusijai už nugaros. 

V. Putin daug dėmesio skiria
įvairioms Rusijos aktualijoms, ta-
čiau nemini pastaruoju metu kilusių
visuomenės protestų dėl pažeidimų
renkant Rusijos Dūmą. V. Putin rin-
kimų tinklalapyje, be programos,
skelbiama įvairios informacijos apie
jo pastarojo meto veiklą ir pomėgius,
taip pat pateikiama jo biografija. 

Nepaisant pastaruoju metu su-
mažėjusio V. Putin populiarumo, nie-
kas neabejoja, kad padaręs vienos ka-
dencijos pertrauką, jis trečią kartą
taps Rusijos prezidentu. Tačiau pas-
taruoju metu mažėja tikimybė, kad V.
Putin prezidentu bus išrinktas jau
pirmame rinkimų ture kovo 4 d., ga-
vęs daugiau nei pusę dalyvavusių
rinkėjų balsų.

Washington, DC (BNS) – JAV
niekada neduos juridinių garantijų,
kad Amerikos priešraketinė gynyba
(PRG) Europoje nebus nukreipta į
Rusiją, pareiškė JAV valstybės sekre-
torės pavaduotoja ginkluotės kontro-
lės ir tarptautinio saugumo klausi-
mams Ellen Tauscher, kalbėdama
apie savo derybas su Rusijos atsto-
vais strateginio stabilumo tarp šalių
klausimais.

Ji pridūrė, jog pasiekti, kad būtų
patvirtinti šie įsipareigojimai, taip
pat kad jų laikytųsi būsimos admi-
nistracijos, tiesiog neįmanoma. E.

Tauscher mano, jog vienintelė gali-
mybė, kuri lieka rusams, kad jie ne-
bijotų ,,susėsti drauge su jais ir pa-
žiūrėti, ką mes darome”. Bet ji mano,
kad Maskva kol kas nepasirengusi
tokiam pasitikėjimo šuoliui. Tačiau
A. Tauscher pareiškė įsitikinimą,
kad šalims pavyks susitarti dėl bend-
radarbiavimo PRG srityje iki šių me-
tų pabaigos. Ji taip pat pranešė, kad
šalys atidėjo derybas dėl strateginės
ginkluotės mažinimo iki tinkames-
nio  laiko ,,po rinkimų Rusijoje, o gal-
būt ir po rinkimų JAV”.

JAV nepažada, kad PRG nebus 
nukreipta prieš Rusiją



* Moteris nuo vasario 1 d. ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Patirtis, rekomendaci-
jos, legalūs dokumentai. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona kartu).
Tel. 312-307-4619.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Gali gyventi kartu. Patirtis, re-
komendacijos, legalūs dokumentai. Gali prižiūrėti
ir lietuviškai kalbančius vaikus. Tel. 708-425-
0216 Angelė.

* Moteris ieško išsinuomoti 1 ar 2 mieg. butą
Willobrook, Clarendon Hills ar Darien rajonuose.
Tel. 312-532-1515.

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

DR. PETRAS v. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

vIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS vIŽInAS, mD, SC
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, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSH, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

vyTEnIS GRybAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS v. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

PASLAUGOS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAmAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

SIūLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

PLC išnuomojama: 2 mieg. 1 vo-
nios butas – $800;1 mieg. 1 vonios
butas – $700/mėn. Parduodamas
prieš PLC „Townhome” – $234,000.

Century 21 ProTeam, Linas tel.
630-674-5414

PARDUODA

IEŠkO DARbO

SIūLO DARbą

Žinomai Skokie perkraustymo kom-
panijai skubiai reikalingi perkrausty-

tojai, pagalbiniai darbinin kai ir
vairuotojai. Geras atlyginimas ir

kitos išmokos. Skambinti į Golan’s
dispečerinę tel. 847-673-3309

SIūLOmE DARbUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

ĮvAIRūS SkELbImAI



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
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

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIūRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas

DRAUGAS 2012 SAUSIO 14, ŠEŠTADIENIS 13

Surašymas Nr. 1

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“bAkE FOR mE” kAvInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

www.draugas.org

3 raidės:
PAR – PAS – RIO – SNO.
5 raidės:
BRUTO – GAIRĖ – IŠĖMA – JAKAI – MAITA – PUTRA – RĖMUO –

ŠKUNA – TRĄŠA – UMBAS – VĖŽĖS – ŽIZEL.
7 raidės:
ALABAMA – ALGEBRA – ANKŠTIS – DIAFIZĖ – DYTRICH – ĖDALIUS –

GLOBĖJA – GONDOLA – MOPEDAS – NUOVOKA – PASĖLIS – SEROVAS.
8 raidės:
APYTAMSA – ATOMAZGA – BOMBARDA – DALYVIAI – GARNYRAS –

KANARĖLĖ – LAŠINIAI – MAJOLIKA – MARLBORO – MECENATĖ –
MĖSGALYS – NEKANTRA – RAGAIŠIS – SALVIJOS – SAUSŽOLĖ –
STRĖLIKĖ.

9 raidės:
ATMOSFERA – INSBRUKAS – NEKROŠIUS – SUBSIDIJA.

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 084 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms. Nuo šio numerio, be kryžiažodžio
,,Sudoku”, siūlysime naują kryžiažodį ,,Surašymas”. Tikime, jog jis bus kiek
lengvesnis ir sudomins gausesnį kryžiažodžių mėgėjų būrį. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-
585-8284. 

Atkelta iš 3 psl.      jų atsisa kydavo.
Daug čika giečių pradėjo ieš ko ti dar-
bo šiltesnio klimato valstijose.

Gamta ar pats nelabasis neleido
Čikagai atsikvėpti nei vėliau. 1983 m.
Kalėdų išvakarėse, pučiant 30 mph
vė jui, temperatūra nukrito iki -23F,
taip įtvirtindama naują speigo (wind-
chill) rekordą – neįsivaizduojamą –
82F. 2001 m., metereolo gams nutarus

naudoti naują formulę, tas rekordas
buvo perskaičiuotas į -57F.

1984 m. sausio 20 d. Čikagoje bu -
vo pasiekta žemiausia jos istorijoje
oro temperatūra – -27F arba -33C. Jau
sutikus naujuosius 1999 m., per dvi
dienas gamta Čikagai atseikė jo 20.6
colio sniego. Nepasigailėjo gam ta
čikagiečių nei pernai, kai 2011 m.
vasario 1–2 d. iškrito 20.2 colio snie -
go. Nors 1967 m. rekordas nebuvo su-
muštas, šią pūgą čikagiečiai prisi -
mins dėl tūkstančio automobilių
įstri gusių Čikagos puošmenoje – La-
ke Shore Drive. Tikėkimės, kad da -
bartinė labai švelniai prasidėjusi
žiema neiškrės mums kokio netikėto
ir nelaukto, neduok Dieve, gal ir re-
kordinio pokšto.

Kalėdos be sniego, Naujieji – su lietumi

SIūLO DARbą

Reikalinga moteris padėti 78 m. moteriai,
gyventi kartu Long Island, New York.

Privalo skaniai gaminti maistą, kalbėti
itališkai ar angliškai. Atlyginimas $100 per

dieną. Tel. 631-371-9954 
arba arrowooddrive@msn.com
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JAV lietuvė džiaugiasi puikia patirtimi Lietuvoje
Lina Polikaitis, Amerikos lietu-

vė kilusi iš Los Angeles, Cali-
fornia vals tijos, tikrų tikriau-

siai įsimylėjo kraš tą, iš kurio į Ame-
riką atvyko jos protėviai. Neseniai
Lina baigė mai nų programos LCC
tarp tautiniame universitete, įsikūru-
siame Lietuvos uostamiestyje Klai -
pėdoje, rudens semestrą. ,,Apie gali-
mybę stu dijuoti Lietuvoje išgirdau iš
draugės, kuri taip pat yra Amerikos
lietuvė, ir prieš keletą metų taip pat
mokėsi čia pagal mainų programą”, –
pasakoja Lina, kuri studijuoja socio-
logiją Cali fornia Lutheran Universi-
ty.

Jos santykis su Lietuva išties
ypatingas: Lina kalba lietuviškai,
jaučiasi esanti labiau lietuvė nei
amerikietė ir nuo pat pirmojo apsi-
lankymo į Lietuvą prieš septynerius
metus nuolat čia sugrįžta. Šį kartą
jos apsilankymas dar prasmingesnis,
nes jį praturtino jos patirtis LCC
tarptautiniame universitete – išskir-
tinėje aukštojoje mokykloje, kurioje
studijuoja studentai iš 27 pasaulio ša -
lių. ,,Aš vis dar negaliu suskaičiuoti
šalių, kuriose dabar turiu draugų, ir
negaliu patikėti, kad mums teko
laimė mokytis vieniems iš kitų”, –
sako Lina pokalbio metu.

– Lina, tavo šeima yra lietuviš -
kos kilmės. Kaip tavo šeimos na -
riai atsidūrė JAV? 

– Istorija ar istorijos bent jau
man išties labai įdomios. Visi keturi
mano seneliai gimė Lietuvoje ir pa -
sitraukė iš šalies karo metais, siek-
dami išvengti rusų persekiojimų.
Pir miausia jie pasitraukė į Vokietiją,
iš kur galiausiai išvyko į JAV, nes
grįžti į Lie tuvą buvo nesaugu. Jų pa-

žįstami pasi rūpino, kad jie gautų
kvietimus į Jung tines Amerikos
Valstijas. Mano mamos mama išvyko
iš Lietuvos su giminaičiais ir pasiekė
Vokietiją be vargo. Mano senelis,
mamos tėtis, be sitraukdamas patyrė
daug sunkumų. Nors jis pasitraukė
su visa šeima, pakeliui jų traukinį
bombardavo, ir jis vienintelis iš šei-
mos išgyveno. Per klaidą jį palaikė
vokiečių kareiviu ir nusiuntė į karo
ligoninę. Supratę, kad jis – ne karei-
vis, perkėlė į kitą li goninę ir išsiuntė
priverstiniams darbams. Jis paspru-
ko ir šiaip ne taip pasiekė Vokietiją,
kur sutiko mano mo čiutę, susituokė
ir susilaukė pirmojo vaiko (mano
tetos). Jie išvyko į Ameriką 1949 me-
tais, kai surado žmones, sutikusius
būti jų rėmėjais. Kita močiutė iš Lie-
tuvos emigravo dar būdama vaikas,
kartu su savo tė vais. Jie kėlėsi į Šve-

diją, bet juos sustabdė karinis vokie-
čių laivas. Vo kiečiai vyrus išsiuntė
kasti griovių, o moteris ir vaikus iš-
siuntė į Vokietiją, kur moterys dirbo
ginklų gamykloje. Galiausiai šeima
vėl susitiko ir pa sitraukė į pabėgėlių
stovyklą kartu su daugeliu kitų lietu-
vių. 1949 metais jie išvyko į Ameriką
ir ten susitiko su savo rėmėjais. Tėčio
tėtis pasitraukė su vokiečiais, kai
prasidėjo rusų inva zija ir kirto Vo-
kietijos sieną be problemų. Šeima at-
sidūrė pabėgėlių stovykloje. Į Ame-
riką jie atvyko taip pat 1949 metais. 

– Tu kalbi lietuviškai. Vadina-
si, tavo šeima per visus metus iš-
laikė lietuvybę – kalbėjo lietuviš-
kai, laikėsi tradicijų ir taip toliau? 

– Tikrai taip! Aš pirmiausia pra -
dėjau kalbėti lietuviškai. Angliškai
turėjau išmokti nuėjusi į priešmokyk-
  linę grupę, kur niekaip negalėjau
supras ti, kodėl kiti vaikai nesimoko
lietuviškai, jei aš turiu mokytis ang-
liškai. Kadangi mano seneliai atvyko
į JAV ne kaip emigrantai, o kaip pa-
bėgė liai, jie nenorėjo prarasti savo
lietuvybės. Mano tėvai užaugo kalbė-
dami lietuviškai, sekdami lietuviš-
komis tradicijomis, buvo labai įsi-
traukę į lietuvių bendruomenės gy-
venimą. Man pasisekė, kad mano
tėvai buvo patriotiškai nusiteikę Lie-
tuvos at žvil giu ir išlaikė lietuvybę
augindami mane ir mano brolį. Nors
ir keista, aš, būdama antros kartos
JAV pilietė, save tapatinu daugiau su
Lietuva nei su Amerika. 

– Kurioje JAV dalyje tu gyve -
ni? Ar ten aktyvi lietuvių ben-
druomenė? Jei taip, ar pati daly-
vauji jos veikloje? 

– Gyvenu California, netoli Los
Angeles. Ten gana didelė lietuvių
bendruomenė – apie 2,500 aktyvių na -
rių. Šiuo metu priklausau tautinių
šokių kolektyvui, aktyviai dalyvauju
lietuvių skautų veikloje, lankausi lie -
tuvių studentų renginiuose bei pri -
sidedu prie ateitininkų veiklos. Be -
veik keturiolika metų kone kiekvie-
ną sekmadienį lankiau lietuvių
mokyklą. Čia mokiausi lietuvių gra-
matikos, literatūros, istorijos, geog-
rafijos, tautinių šokių, dainų ir me-
nų. Viskas, ko buvo mokoma šioje
mokykloje, sie josi su Lietuva. Man
labai patinka būti lietuvių bendruo-
menės dalimi, todėl stengiuosi kuo
aktyviau dalyvauti jos veikloje. 

– Ką ir kur studijuoji JAV?
Kaip sužinojai apie galimybę stu -
dijuoti Lietuvoje? 

– Aš studijuoju sociologiją Ca li -
for nia Lutheran University. Apie ga-
li mybę studijuoti Lietuvoje išgirdau
iš draugės, kuri taip pat yra Ameri-
kos lietuvė. Prieš kelis metus ji taip
pat atvyko pagal mainų programą
studijuoti Lietuvoje. Aš norėjau pasi-
naudoti galimybe praleisti bent pus-
metį šioje šalyje, kuri man buvo to-
kia artima visą gyvenimą, tad nors
mano uni versitetas ir nepalaiko tie-
sioginių ryšių su LCC, abu universi-
tetai man daug padėjo įgyvendinant
šį mano troškimą. 

– Ar esi prieš tai buvusi Lie -
tuvoje? Kokie buvo pirmieji įspū -
džiai apie šalį, Klaipėdą, LCC? 

–  Lietuvoje esu jau trečią kartą.
Pirmą kartą atvykau prieš septyne-
rius metus su šeima, bet čia praleido -
me tik dvi savaites. Tai buvo nuosta -
bus patyrimas – visą gyvenimą Ame -
rikoje aš suvokiau save kaip tautinės
mažumos atstovę, nes dauguma žmo -
nių net nežino, kur yra Lietuva, jau
nekalbant apie kažką daugiau. Tad
kai pirmą kartą atvykau į Lietuvą ir
išgirdau žmones gatvėje kalbančius
lietuviškai, pamačiau tautinius pa -
minklus, apie kuriuos anksčiau bu -
vau tik skaičiusi, jaučiausi kaip pa-
sa koje. Mane labiausiai paveikė tai,
kas tradiciškai paveikia žmones, tai,
kas akivaizdu. Antrą kartą atvy kau į
Lietuvą su savo šokių kolektyvu 2009
metų vasarą. Čia su draugais pralei-
dau apie mėnesį ir viešnagės pa -
baigoje jaučiausi jau ne kaip turis tė.
Prieš atvykdama į Klaipėdą pralei-
dau visą vasarą Vil niuje, tad persi-
krausčiusi iš karto pa jaučiau, kad
Klaipėda – gerokai ma žesnis miestas.
Iš pradžių nebuvau tikra, kad man jis
patiks taip pat kaip Vilnius, bet, pa-
tikėkite, dabar man čia labai gera.
LCC padėjo man pasijusti kaip na-
mie, nes visi buvo labai draugiški ir
labai šiltai mane sutiko. 

– Kuo tau, kaip Amerikos lie-
tuvei, naudinga ši LCC mainų pro-
grama? 

– Pagrindinis dalykas, dėl kurio
man ši programa prasminga, yra tai,
kad aš čia jaučiuosi kaip namie. LCC
labai šiltai sutinka žmones, bet kaip
Amerikos lietuvė aš tą jaučiu dar la -

biau. Taip sakau, nes visą gyvenimą
buvau lietuvė, gyvenanti JAV. Čia
viskas atvirkščiai – aš esu amerikie -
tė, gyvenanti Lietuvoje. Tai labai
nau dinga, nes aš dar labiau pamilau
ir geriau supratau šią šalį. Čia galiu
būti jos kasdienio gyvenimo dalimi
ir panirti į tą kultūrinę gelmę, kurios
turbūt neįmanoma visiškai turėti
Amerikoje.  

– Jei palygintumei LCC su savo
universitetu JAV – kuo jie panašūs
ir kuo skiriasi? Ar, tavo nuomone,
LCC iš tiesų suteikia amerikie -
tišką artes liberales išsila vi nimą,
kaip skelbiama jo reklamoje? 

– LCC daug kuo labai panašus į
tą universitetą, kuriame studijuoju
JAV. Dėstytojai taip pat labai įsi-
traukia į studentų  mokymosi pro-
cesą ir visada yra pasirengę padėti.
Čia galbūt net labiau nei namuose.
Šiek tiek ski riasi dėstymo metodika,
bet ne dras tiškai. Manau, kad LCC
išties sutei kia tokį išsilavinimą, kokį
žada, ir daugelyje paskaitų aš iš-
mokstu daugiau, nei vien tai, ką duo-
da dėstytojas. Vienoje paskaitoje, ku-
rioje esu su 20 kitų studentų, mes ats-
tovaujame 10 skirtingų valstybių.
Būtent tuos skirtingus kultūrinius
požiūrius ir tradicijas, kurios at-
sispindi paskaitų metu vykstančiose
diskusijose, aš la biausiai ir vertinu.
To aš niekada ne turėčiau savo uni-
versitete JAV. 

– Kaip leidai laiką Klaipė doje?
Girdėjome, kad dirbai savanore
vienuose vaikų globos namuose?

– Ruduo Klaipėdoje buvo fan-
tastiškas. Vis dar negaliu suskaičiuo-
ti, keliose skirtingose šalyse dabar
turiu draugų, ir negaliu patikėti ta
laime, kad galime mokytis vieni iš
kitų. Nepaprastai džiaugiuosi patir-
timi, kurią įgijau per šią mainų pro-
gramą. Ir, kaip ir dauguma LCC stu-
dentų, aš noriu kaž kuo prisidėti prie
miesto gerovės. Ka dangi vasarą be-
veik kiekvieną dieną leidau vaikų
globos namuose, kur pamilau visus
iki vieno vaikus, žinojau, kad ir čia
noriu daryti tą patį. Nors negaliu ten
būti kiekvieną dieną, stengiuosi nu-
eiti į vaikų globos namus bent tris
kartus per sa vaitę. Aš dirbu su kiek

L. Polikaitis: ,,Man mano ryšys su Lietuva reiškia labai daug. Tai langas į mano šeimos
praeitį.”
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PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EvERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

vyresniais vaikais – penkiamečiais
ar panašaus amžiaus, tad jie jau
patys moka viską daryti. Žaidžiu su
jais ir skiriu jiems dėmesio, kurio jie
taip išalkę. Norėčiau prisidėti ir dau-
giau – vai kai iš tiesų yra nuostabūs.
Aš esu labai dėkinga už galimybę
dalį savo laiko Klaipėdoje praleisti su
jais. 

– Ar turi kokių ateities planų,
susijusių su Lietuva? Gal galvojai
apie tai, kad norėtumei daugiau
laiko praleisti čia, o gal net apsi-
gyventi?

– Man labai patinka čia ir vieno -
kiu ar kitokiu būdu norėčiau pra -
leisti daugiau laiko Lietuvoje. Mano
ateities planai, tiesą sakant, yra labai
migloti. Aš jau įpusėjau savo trečiuo-
sius metus universitete, bet dar netu -
riu supratimo, ką toliau darysiu. Lie -
tuvoje jaučiuosi vis labiau kaip na -
mie, tad yra tokia tikimybė, kad kada
nors čia ir persikraustysiu. Bet ga -
liau siai viskas priklausys nuo darbo,
kurį gausiu, ir nuo to, kur krausty -
siuos dirbti. Kas žino, gal vieną dieną
dirbsiu LCC!

– Ir pabaigai filosofinis klausi-
mas: ką tau reiškia Lietuva ir ry-
šys su ja? 

– Gal reikia būti atidesnei Filoso -
fijos įvado paskaitų metu, nes dabar
nerandu tinkamų žodžių atsakyti į šį
klausimą, bet pamėginsiu. Man ma-
no ryšys su Lietuva reiškia labai
daug. Tai langas į mano šeimos pra-
eitį. Tai stipriausias ryšys, rišantis
mane su seneliais. Tai saitai, kurie
riša mano Amerikos lietuvių ben-
druomenę. Dau guma mano artimiau-
sių draugų yra lietuviai, tad be mus
vienijančio gyvenimo būdo ir kultū-
ros turbūt net nebūčiau jų sutikusi.
Tai ir priežas tis, dėl kurios aš tapau
daugelio tautinių ir tarptautinių
įvykių dalimi. Bet tai yra giliau nei
vien patyrimai ar santykiai su žmo-
nėmis. Lietuvybė yra giliai įsišakni-
jusi manyje, būtent todėl aš jaučiuosi
išdidžiai, kai už si dedu sluoksnius
raštuotos vilnos ir strykčioju grojant
akordeonui. Tai ir mano sociologinio
smalsumo priežas tis. Tai sąsaja tarp
dviejų kultūrų. Tai – mano tapatybė.
Paprastai ta riant, aš esu laiminges-
nis žmogus, nes mane sieja ryšiai su
Lietuva. 

– Ačiū už įkvepiantį pokalbį!

LCC tarp tautinio 
universiteto info

A † A
ELEONORA SZWED

(ARDICKAS)
Mirė 2011 m. gruodžio 25 d. Briarcliff  Manor, New York,

sulau kusi 90 metų.
Anksčiau daug metų gyveno Čikagoje.
Gimė Viekšniuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukros Žyvilė Lewis ir Jūra Newman; brolis

Vytautas Ardickas; 7 anūkai ir 9 proanūkai.
Velionė buvo žmona a. a.  Raymond.
A. a. Eleonora palaidota 2012 m. sausio 4 d. Šv. Kazimiero lie-

tuvių kapinėse.
Nuliūdę artimieji

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Inž. VYTAUTAS MAŽEIKA

Užbaigė šios Žemės Kelionę 2011 m. sausio 19 d.
Brangiam Jo atminimui šv. Mišios bus aukojamos sausio 19

d., 9 val. ryto Šv. Kazimiero misijos koplyčioje,  St. Pete Beach,
FL ir Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, Montreal, Que., Cana-
da.

Visus gimines, draugus ir artimuosius prašome prisiminti
a. a. Vytautą savo maldose.

Liūdinti šeima

A † A
RAYMOND MASILIŪNAS

Mirė 2012 m. sausio 6 d.
Nuliūdę liko: seserys Irene Masiliūnas ir Carol Sudeikis, bro-

lienė Cindy; 8 sūnėnai ir dukterėčios bei jų anūkai; geri draugai
monsinjoras John Kuzinskas, Bernice Barakauskas ir šeima.

A. a.  Raymond buvo sūnus a. a. Petro Povilo ir a. a. Karolinos
Runkelas, brolis a. a. Peter, a. a. John, a. a. Anne,  a. a. Bernice,
svai nis a. a. Isidore ir a. a. Lorraine.

Velionis buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios na-
rys, Knights of  Columbus ir American Legion.

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, sausio 8 d. nuo 3 v. p. p.
iki 9 v. v. Lack laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.),
Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų
9:15 val. ryto a. a. Raymond buvo atlydėtas į Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazi -
miero lietuvių kapinėse.

Norinčius paaukoti a. a. Raymond atminimui, aukas siųsti
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai arba Holy Family
Villa.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack FH. Tel. 708-430-5700

A † A
VYTENIS ŠILAS

Mirė 2012 m. sausio 9 d., sulaukęs 84 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Grušlaukėje, gyveno Čikagoje, Brighton

Park.
Velionis buvo Rozalijos Šilienės ir Petro Šilo sūnus.
A. a. Vytenis ilgus metus dirbo Lietuvių  Bendruomenėje sa-

vo tėvynės Lietuvos labui. Buvo diplomuotas inžinierius.
Netektyje, giliai nuliūdę, liko žmona Vida (Butėnaitė), sūnus

Algirdas su žmona Brenda ir anūkas Evan; sūnus Darius su
žmona Živile ir anūkas Kasparas; sesuo Aldona ir Elegijus Ka -
mins  kai, jų dukros Andrėja Kaminskaitė bei Rasa Kaminskaitė-
Avižienis su dukromis Lina ir Daiva; velionio sesuo Rasa ir Jo-
nas Vazbiai, jų dukra Gailė ir sūnus Tomas; žmonos sesuo  Algė
ir dr. Adolfas Šležai, jų dukra Silvija su vyru Linu Luku ir vai-
kais Nikolu ir Petru; žmonos brolis Zenonas Butėnas su žmona
Margarita, pusseserė Teresė ir James Daniels.

A. a. Vytenis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 16 d. nuo 8:30
val. iki 10:15 val. ryto Alliance laidojimo namuose, 4330 South
California Ave. Iš koplyčios bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Ne -
kalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. r. vyks gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytenis bus palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Partizanų Globos
Fondui.

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus
kartu su mumis atsisveikinti ir palydėti a. a. Vytenį į jo
paskutinę kelionę.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 1-800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

KVIEČIAM STAŽUOTIS 2012 M. VASARAI!

JAV Lietuvių  Bendruomenės Lietuvių
Išeivijos Studentų Stažuotė

JAV ir Kanados lietuvių kilmės univer-
siteto studentai ar tik ką baigę studijas yra
kviečiami stažuotis Lietuvoje savo specialy-
bėse – nuo medicinos, socialinių darbų, tarp-

tautinių studijų, verslo iki įvairių menų. Šioje 6 savaičių programoje stu-
dentai patirs lietuvišką gyvenimą, kultūrą, kalbą ir kasdieninį darbą.

Studentai uždirbs 5 universitetinius kreditus – per LISS bendradar-
biavimą su Vytauto Didžiojo universitetu.

Programa vyks nuo 2012 m. liepos 6 d. iki rugpjūčio 18 d.
LISS prašymus dalyvauti priima iki vasario 16 d.

Prašymus ir daugiau informacijos rasite www.stazuote.com arba
www.lithuanianinternships.com

sk.047517

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo parapijos bažnyčioje (2745 W.
44th  St., Chicago, IL) sausio 15 d.
10:30 val. r. šv. Mišiose prisiminsi -
me 1991 m. sausio 13 d. žuvusius už
Lie tuvos laisvę. Eucharistijos šventimą
at našaus tėvas Gabrielius – Arnis Su lei -
manovs. Po šv. Mišių parapijos salėje
vyks JAV LB Brighton Park apylinkės na -
rių metinis susirinkimas.  Bus renkami
so lidarumo įnašai, vyks rinkimai į valdy-
bą. JAV LB Brighton Park apylinkės val -
dyba skelbia naujų narių registra ciją į
lie tuvybės rėmėjų eiles. Po susirinki-
mo – kugelio pietūs.

� Sausio 15 d., sekmadienį, jūrų šau -
lių kuopa ,,Klaipėda” organizuoja Klai -
pė   dos krašto išlaisvinimo metinį pami -
nė jimą. Kartu bus prisiminti ir Sausio
13-osios dienos įvykiai. Šv. Mišios – 9
val. r. Šv. Antano bažnyčioje (1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804). Po šv.
Mišių pa rapijos salėje įvyks paskaita,
programa ir pietūs. 

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) sausio 15 d.,
sekmadienį,  10:30 val. r. šv. Mišias at -
na šaus kun. Rimvydas Adomavičius ir
kun. Remigijus Monstvila. Po Mišių vi -
sus kviečiame į parapijos salę pabend -
rauti su svečiais ir pasivaišinti spurgo -
mis bei kavute.

� Lietuvių filatelistų draugija ,,Lietuva”
sausio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečia narius ir svečius į visuotinį me-
tinį draugijos susirinkimą, kuris vyks
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) ALT’o
kambaryje (2-as aukštas). Po susirinki-
mo – kavutė.

� Š. m. sausio 28–29 d. Pasaulio lie -
tu vių centre, Lemont, vyks politinis sa -
vaitgalis ,,Lietuva, Tėvyne mūsų”, kuria -
me dalyvaus, kalbės, diskutuos svečiai
iš Lietuvos. Bus įteikta šių metų ,,Lais-
vės premija” Nepriklau so mybės akto
signatarei, kriminalistikos mokslų dak-
tarei Rūtai Ga jauskaitei už ak tyvią, atvi-
rą ir drąsią kovą prieš ko rup ciją Lietuvos
teismuose bei nusi kalstamą valdančiųjų
veiklą prieš Lie tu vos žmones. Rengia
JAV lietuvių Vi  suo meninis komitetas.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba
sau  sio 29 d., sekmadienį, po 9 val. r. lie -
tuviškų šv. Mišių kviečia Šv. Antano pa -
rapijos narius bei svečius į Palaimin tojo
J. Matulaičio mi nėji mą parapijos ka -
 vinėje. 

� Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
sa  lėje organizacija ,,Vaiko vartai į mok s lą”
rengia metinį veiklos pranešimą. Kvie čia -
mi organizacijos nariai, rėmėjai ir  visi be -
si domintys organizacijos veikla. Daugiau
informacijos rasite vvm@child gate.org 

�  Vasario 4 d., šeštadienį, Lemont
High School Performing Arts Center (800
Porter St., Lemont) vyks teatralizuotas
meno, literatūros bei chorinės mu zikos
renginys ,,Turbūt ne dėl savęs esu”, skir-
tas paminėti Lietuvos nepriklausomybės
dieną. 6 val. v. meno parodos atidary-
mas, 7 val. v. lietuvių meno ansamblio
,,Dainava”, aktorių ir Čikagos muzikan-
tų koncertas. Bilietus galima įsi  gyti PLC
raštinėje, ,,Seklyčioje” ir internetu www.
dainava.us

� Filisterių skautų sąjungos (FSS) Či-
kagos skyrius kviečia savo narius daly-
vauti iškilmingoje sueigoje, kuri vyks
vasario 11 d., šeštadienį, 3 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, 123 kambary-
je, Lemont, IL. Narius prašoma vilkėti
uniformą. Apie dalyvavimą pranešti
skyriaus pirmininkei fil. Aušrelei tel.
630-243-6302.

� LR Generalinis konsulatas Čikagoje,
bendradarbiaudamas su Čikagos lais va -
laikio ir pramogų centru Navy Pier, kvie -
čia į Lietuvos nepriklausomybės at kū  ri -
mo šventę, kuri vyks kovo 11 d., sek  ma -
dienį, nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p.
Na vy Pier centro  „Crystal Garden” salė-
je. Šventėje pasirodys lietuvių me no gru -
pės. Norin čius dalyvauti ar tapti šventės
rė mėjais maloniai prašo me pra nešti
Agnei el. paštu agne.vertelkaite@urm.lt
arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204.

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tus ,,Auksinės stygos” vyks sekmadienį,
ba landžio 29 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. Į labdaros koncertą
visus maloniai kviečia „Saulu tė”, Lie tu -
vos vaikų globos būrelis.

� M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties me -
ti nių minėjimas įvyks sausio 22 d.
12:15 val. p. p. Šv. Ka zimiero pa ra pijos
salėje (2718 St. Ge o r ge St., Los
Angeles, CA 90027). Programoje daly-
vauja meno ir literatūros tyrinėtojas bei
kri tikas prof. dr. Stasys Goštautas ir pia -
nistė, Westmont College (Santa Barba -
ra) profesorė dr. Eglė Janulevičiūtė.  Mi -
nė jimą rengia Los Angeles ateitininkai.
Ta pačia proga Lietuvių paveldo draugi-
ja rengia lietuvių dailininkų Linos Pukš -
taitės, Dave Matke ir Liucijos Šim kevi -
čie nės darbų parodą.

� Toronto lietuvių namai (1573 Bloor
St., Wst Totonto, Ontario, Canada) sau-
sio 22 d. 2 val. p. p. kviečia į literatū-
rinę popietę. Bus rodomas spektaklis
vai kams ,,Kalėdiniai nuotykiai. Daugiau
in formacijos suteiks Rūta Snowden el.
paštu rutasnowden@rogers.com

�  Lietuvos Respublikos ambasada JAV
(2622 16th St NW, Washington, DC
20009) sausio 28 d., šešta die nį, nuo 6
val. v. iki 9 val. v. kviečia į dr. Dainiaus
Mačikėno fotografijų parodą ,,Iš meilės
šokiui”. Dalyvaus garsūs šių laikų Lie-
tuvos baleto meistrai Eglė Špo kaitė,
Mindaugas Baužys, Vilija Put rius. Apie
dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu
liana.vazbiene@urm.lt arba tel. 202-
234-5860. 

� Kviečiame vasario 10–12 dienomis į
Neringos stovykloje vyksiančią Žiemos
šventę. Kreiptis į stovyklos vedėją Re-
giną Kul by tę tel. 978-582-5592 arba
el. paštu regina@neringa.org

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Ilgamečiai ,,Draugo” bendradarbiai – buvusi laikraščio vyr. redaktorė Danutė
Bindokienė ir daugelio straipsnių ,,Drauge” autorius Aleksas Vitkus – susitikę turi
apie ką pakalbėti.                                                               Laimos Apanavičienės nuotr.

bridge Gallery, Los Angeles City Hall 
(201 N. Main St., Los Angeles, CA 90012) 

iki š. m. sausio 31 d. vyksta dailininkės Saulės Piktys 
tapybos ant popieriaus darbų paroda ,, A Place to Dream” 

Parodos kuratorė Mary Oliver.
Galerija dirba ketvirtadienias – sekmadieniais nuo 12 val. p.p. iki 5 val. p.p.

Saulė Piktys ,,Laivas”. Akvarelė, popierius.

IŠ ARTI IR TOLI...


