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Washington, DC (LR ambasados
JAV info) – Kovo 4 d., pirmą darbo
vizito JAV dieną, švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius
susitiko su Washington, DC Lietuvių
Bendruomenės atstovais bei lituanis-
tinės mokyklos mokytojais ir disku-
tavo apie švietimą ir lietuvybės iš-
saugojimą. Sveikindamas susirinku-
sius lietuvius ministras G. Stepo-
navičius pažymėjo, jog šios kelionės
metu numatyti apsilankymai geriau-
siuose JAV universitetuose, tyrimų
centruose leis geriau susipažinti su
šių mokslo įstaigų patirtimi ir padės
pasitikrinti Lietuvoje vykdomos per-
tvarkos kryptį. „Kitas svarbus tikslas
– suprasti, ką galime padaryti Lie-
tuvoje, kad kuo geriau išnaudotume
įtakingos, atgimimo bangą išgyve-
nančios JAV lietuvių bendruomenės
galimybes”, – sakė jis.  

Pokalbio metu G. Steponavičius
pažymėjęs, jog neseniai buvo priim-
tas sprendimas perduoti neformalųjį
lituanistinį ugdymą ir švietimą Švie-
timo ir mokslo ministerijai, patikino,
jog jo vadovaujamai ministerijai
pavyks skirti daugiau dėmesio ir pa-
ramos net 35 JAV veikiančioms litua-
nistinėms mokykloms. Ministras
taip pat patvirtino, jog Švietimo ir

mokslo ministerija, suprasdama pro-
fesionalių mokytojų trūkumą nefor-
malaus lituanistinio ugdymo mokyk-
lose, skirs daugiau dėmesio metodi-
nės medžiagos parengimui, kad lietu-
vių kalbos mokyti galėtų ne vien pro-
fesionalūs pedagogai. Kartu būtina
didinti mokytojų skaičių Lietuvoje
organizuojamuose parengiamuosiuo-
se mokymuose. 

G. Steponavičius atkreipė dėmesį
į būtinybę sukurti bendradarbiavi-
mo tiltus tarp mokytojų iš Lietuvos
mokyklų, kuriose veikia nuotolinio
mokymo programos, ir užsienio
lituanistinių mokyklų mokytojų, kad
būtų galima geriau suprasti užsieny-
je gyvenančių vaikų poreikius ir
galimybes.

Per JAV nuvilnijo tradicinė skautų Kaziuko mugė

• Tema: Emigracija ir Lietuva –
2

• Įžvalgumo neturintis patrio -
tizmas – niekam tikęs – 3

• Lietuvos nepriklausomybės
šventė Brighton Park – 4

• Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas Boston,
MA – 5

• Vasario 16-oji JAV LB Hartford
apylinkėje – 5

• Šventadienis – 8
• Sveikata. Naujos galimybės

protinės sveikatos ugdyme –
8, 11

• Paskutinė kadencija (9) – 9
• Už teisingą Lietuvą – 10–11
• Vasario 16-osios šventė

Tilžėje – 11

JAV viešintis švietimo ministras žada paramą
lituanistinėms mokykloms 

Ministras G. Steponavičius kalbasi su Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos di-
rektore Ilona Verbušaitiene (k.) ir Gene Vėsaitiene.                  Ingos Lukavičiūtės nuotr.

Studijų dienoje Lemont – 
Parish Leadership Day – 5 psl.

Čikaga (,,Draugo” info) – Kovo 3 d., šeštadienį, Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, IL, šurmuliavo tradicinė Ka-
ziuko mugė. Tai viena ryškiausių kasmet rengiamų Lietu-
vos tradicinių švenčių, kurioje žmonės pardavinėja savo
pagamintus dirbinius, skanumynus. Jau 53-ią kartą vyku-
sią mugę surengė Čikagos skautai. Kovo 3-oji diena prasi-
dėjo šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
Po Mišių skautai ir svečiai rinkosi į Ritos Riškienės salę,
kur vyko Kaziuko mugės atidarymas. Gausus būrys skautų
ir prekybininkų, paruošę savo prekystalius, nekantriai
laukė lankytojų. Susirinkusieji galėjo įsigyti rankdarbių,
gardumynų, išbandyti savo laimę loterijoje. Skautų Kaziu-
ko mugė yra ne tik viena iš skautų pagrindinių lėšų telki-
mo dienų, bet ir graži išeivijoje tęsiama liaudiška tradicija.
Šventas Kazimieras yra ne tik Lietuvos, bet ir skautų glo-
bėjas. Ta proga skautai tęsia Lietuvos tradicijas išeivijoje ir
kasmet ruošia Kaziuko mugę. Mugės vyksta įvairiuose išei-
vijos miestuose, kur tik yra veiklūs skautai. 

Washington, DC skautų Kaziuko mugė dar prieš akis.
Ji vyks kovo 24 d., šeštadienį, nuo 12 iki 4:30 val. p. p.
Latvian Hall (400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850).

,,Nerijos” tunto skautės j. s. Danutė Navickas (k.) ir vyr. sk. Aldona
Treso.                                                         Loretos Timukienės nuotr.

LR ambasadorius Los Angeles ieškojo naujų bendradarbiavimo galimybių
Washington, DC (LR ambasados

JAV info) –  Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV Žygimantas Pavilio-
nis vasario 28–kovo 1 d. lankėsi Los
Angeles, kur ieškojo naujų bendra-
darbiavimo galimybių politikos, kul-
tūros ir kino pramonės srityse. Su-
sitikime su LR ambasadoriumi „War-
ner Brothers” ir „Paramount” studi-
jų vadovai išreiškė norą plėsti savo
gamybą Lietuvoje, jeigu šalyje bus
sukurtos palankios sąlygos kino

verslui. Norą bendradarbiauti iš-
reiškė ir Los Angeles operos vado-
vai, kur šiuo metu pagrindinis solis-
tas yra Placido Domingo. P. Domingo
per ambasadorių perdavė sveikini-
mus Lietuvai, pažymėjęs, kad tikisi
kada nors atvykti į Lietuvą koncer-
tuoti. 

Apie galimus bendradarbiavimo
planus Ž. Pavilionis taip pat kalbėjo
su daugiau kaip 17 mln. gyventojų
turinčio didžiojo Los Angeles regio-

no vadovu Zev Yaroslavsky ir vienu
svarbiausių Los Angeles kultūros
mecenatu Eli Broad. Abu šie asme-
nys kilę iš Lietuvos ir jos atžvilgiu
puoselėja šiltus jausmus. Ambasado-
rius bendradarbiavimo galimybes
taip pat aptarė su didžiausią talpintu-
vų terminalą JAV turinčiu Los An-
geles jūrų uostu. Ž. Pavilionis Los
Angeles lankėsi su grupe kitų ES
šalių ambasadorių, jų viešnagę rengė
JAV Valstybės departamentas. 
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Šiandien� kompiuteris� –� ne� tik
,,laiko� rijikas”.� Ar� pagalvojame,� kad
jame� rasta� informacija� apie� mus� gali
būti�laisvai�pasiekiama�visiems,�kas�tik
jos�nori.�Ieškote�darbo?�Būsimas�darb-
davys� dažnai� jau� nebeskaito� Cv,� o
žinių� apie� Jus� ieško�„Facebook”.� 2010
m.�Careerbuilder.co.uk�atliktas�tyrimas
parodė,�kad�56�proc.�darbdavių�tikrino
kandidatų�„Facebook”.�,,O�ką�jau�tokio
ras�darbdavys?”�–�paklaus�skaitytojas.
Būsimam� darbdaviui� gali� nepatikti
Jūsų�nuotrauka�su�alaus�bokalu�ranko-
je� ar� net� šalia� Jūsų� stovintis� žmogus.
,,visada� buvo� siekiama� kuo� daugiau
sužinoti�apie�kandidatus,�o�‘Facebook’
gali� atskleisti� kandidato� sugebėjimus
ir� asmenybę”,� –� paprieštaraus� ne� vie-
nas.� Taip,� tačiau� nepažindami� darb-
davio,�Jūs�niekada�nežinote,�kaip�rastą
informaciją�darbdavys�supras.�Tad�kol
dar�nėra�uždrausta�(vokietijoje�tai�jau
padaryta)�priimant�į�darbą�tikrinti�Jūsų
,,Facebook”,� būkite� atsargūs,� nedels-
kite�ir�kuo�greičiau�pakeiskite�savo�pri-
vatumo�nustatymus.�

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis TemA: emIgrAcIjA Ir LIeTuvA

Lietuvos gyventojai ne-
trokšta visam laikui pa-
likti savo šalies: pusė ap-

klaustųjų teigia iš viso neno-
rintys emigruoti, dar du penk-
tadaliai mąsto apie galimybę
užsienyje trumpam padirbėti
arba pasimokyti ir tik 12,4
proc. apklaustųjų paliktų Lie-
tuvą visam laikui. Tokie duo-
menys gauti Delfi.lt užsakymu
visuomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų bendrovei ,,Spinter tyrimai”
atlikus Lietuvos gyventojų apklausą.

Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius, istorikas Egidijus Alek-
sandravičius teigia, kad, žvelgiant
istoriškai, pastarojo meto emigraci-
jos banga nėra niekuo ypatinga, ta-
čiau, jo nuomone, Lietuvoje jau for-
muojasi sluoksnis žmonių, kurie
suvokia, kad rojus nėra geografinė
sąvoka, ir kurie sąmoningai apsis-
prendžia gyventi savoje šalyje. „Man
toks jausmas, kad šiandien Lietuvoje
kaip niekad yra susiformavęs naujas
sąmoningų žmonių sluoksnis, kuris
nori čia gyventi sąmoningai. Anks-
čiau tas noras buvo kitoks. Žinote,
kai iki gyvos galvos nuteisto kalinio
klausi, kur jis norėtų gyventi, tai tas
noras toks, kai nėra iš ko rinktis. O
dabartinė karta jau turi iš ko rinktis
– moka kalbas, yra matę pasaulio bei
gali gyventi ir šen, ir ten. Tačiau 48,8
proc. jų sako, kad nori gyventi čia.
Tai, mano galva, yra naujas ir labai
pozityvus poslinkis”, – pridūrė profe-
sorius.

Emigruoti iš Lietuvos visam
laikui norėtų tik 12,4 proc. tautiečių,
tuo tarpu 36 proc. žmonių neatsisa-
kytų galimybės kurioje nors užsienio
valstybėje trumpai padirbėti arba
pasimokyti. Nei trumpam, nei ilgam
laikui neemigruotų 48,8 proc. Lietu-
vos gyventojų, dar 2,8 proc. nežinojo,
kaip atsakyti arba neturėjo nuomo-
nės. Visam laikui emigruoti dažniau
norėtų jaunesnio amžiaus, vidutinio
išsimokslinimo, vidutinių pajamų
atstovai. Padirbėti ar pasimokyti
dažniau norėtų 18–45 metų amžiaus
aukštesnio išsimokslinimo bei vidu-
tinių ar aukštesnių pajamų žmonės.
Palikti savo šalies dažniau nenori
vidutinio ir vyriausio amžiaus atsto-
vai.

Visuomenės nuomonės apklausa
taip pat atskleidė, kad daugiau nei
pusė iš norinčiųjų trumpam ar visam
laikui emigruoti iš Lietuvos, vis tik
būtų linkę puoselėti savo vaikų ar
anūkų lietuvybę. Į klausimą, jeigu
emigruotų, ar puoselėtų savo atžalų
lietuvybę, teigiamai atsakė 57,8 proc.
žmonių, kurie norėtų emigruoti iš

Lietuvos arba trumpam, arba visam
laikui. 

Vaikų ir anūkų lietuvybę daž-
niau linkusios puoselėti didžiausias
pajamas gaunančios 26–35 metų
amžiaus moterys bei vyresni nei 55
metų atsakiusieji, gyvenantys did-
miesčiuose. Puoselėti savo atžalų lie-
tuvybės buvo nelinkę 16,4 proc. ap-
klaustų žmonių, pareiškę norą išvyk-
ti iš Lietuvos, nes, jų nuomone, to-
kiais atvejais geriau stengtis, kad
vaikai greičiau prisitaikytų prie tos
šalies kultūros, kurioje gyvena šei-
ma. Dar 25,8 proc. išsakiusių savo no-
rą išvykti teigė, jog apie atžalų lietu-
vybės puoselėjimą tiesiog negalvoję.
Savo vaikų įsiliejimu į visuomenę
nei lietuvybe labiau buvo linkę rū-
pintis jauniausi atsakovai vyrai, ku-
rių amžius siekia iki 25 metų.

Norą trumpam arba visam laikui
išvykti iš Lietuvos deklaravusių
žmonių taip pat buvo paklausta, ar
senatvėje jie norėtų grįžti į savo šalį.
Be jokių išlygų likusį gyvenimą
praleisti Lietuvoje norėtų 12,4 proc.
gyventojų, o 26 proc. svarstytų apie
grįžimą, jeigu „Lietuvoje atsirastų
daugiau pagarbos žmogui”. Į Lietuvą
praleisti senatvės, jei šalyje būtų likę
artimiausi žmonės, parvyktų 20,9
proc. išvykti šiuo metu norinčių
apklaustųjų. Dar 27,8 proc. gyvento-
jų, norinčių išvykti šiuo metu, su-
laukę senatvės leisti laiko Lietuvoje
nenorėtų.

Grįžti senatvėje į Lietuvą be jo-
kių išlygų dažniau norėtų 35–45 metų
amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo
moterys. Parvykti į savo šalį, jei čia
atsirastų daugiau pagarbos žmogui,
dažniau linkę 18–35 metų amžiaus,
aukštąjį išsimokslinimą turintys
žmonės. Gyventi Lietuvoje sulaukus
garbaus tik tuo atveju, jeigu šalyje
būtų artimų giminaičių, norėtų 55
metų amžiaus ir vyresni, dažniausiai
kaime gyvenančios moterys. Iš viso
grįžti nenorėtų aukštą išsimoksli-
nimą turintys bei didmiesčiuose gy-
venantys vyrai.

VDU prof. Aleksandravičius tei-
gia, kad norinčiųjų ir nenorinčiųjų
emigruoti santykis liudija, jog lietu-
viai pagaliau suvokė: rojus nėra

geografinė sąvoka, tad gerą
gyvenimą galima susikurti ir
Lietuvoje. Jo nuomone, pas-
taruoju metu lietuvių veidai
išties šviesėja, nors sunkumų
tiek Lietuvoje, tiek kitur esa-
ma nemažai. Vienintelis daly-
kas, anot istoriko, kuris pa-
grįstai drumsčia žmonių ge-
rovę, yra įsikerojęs biurokra-
tinis viešųjų santykių pavi-

dalas, kai piliečių veiklos sritys vis
labiau siaurinamos: tai yra, pereina-
ma nuo leidimo daryti visa, kas neuž-
drausta, prie to, kas leidžiama.

Tačiau E. Aleksandravičius pa-
brėžia, jog, istoriškai žiūrint, pasta-
rųjų metų emigracija iš Lietuvos nė-
ra kažkas tokio netikėto, ypač globa-
lizacijos amžiuje. Jo teigimu, šiuolai-
kinio žmogaus ypatybė ta, kad jis pa-
prastai nesijaučia gerai savame kai-
lyje, todėl vis ieško vietos po saule.
„Galimas dalykas, kad ta virtualybė,
spoksant į televizoriaus ar kompiute-
rio ekraną, nuolat priperša jauseną,
kad gyvenimas dar gali būti kitoje
vietoje, negu tu pats esu. Kai žmonės
neprisiima atsakomybės, nekuria to
gyvenimo lizdo, neieško žaismingų
santaikų su savais gyvenimais, tai jie
ir demonstruoja visokius paikus da-
lykus. O kadangi rinka atvira, nes
mes tos laisvės norėjome, tai kol Va-
karuose tokias algas moka, tai ir va-
žiuoja užsidirbti”, – svarstė moksli-
ninkas.

Jo teigimu, reikia suvokti, kad
emigracija, nors galbūt ne tokia
smarki, yra būdinga daugeliui vals-
tybių, tačiau į jas taip pat yra ir imig-
ruojama: „Pas mus, deja, imigruoja
mažai ir tai yra tokia pat bėda kaip ir
ankstesnė tema. Reikia kažkam pra-
dėti mąstyti, kas rašys naujus Gedi-
mino laiškus ir kvies visokius dorus
žmones apsigyventi mūsų šalyje, nes,
priešingu atveju, jums nebus, kas
mokės pensiją.”

Viešosios nuomonės ir rinkos
tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai”
šių metų sausio 16–24 d. naujienų
dienraščio Delfi.lt užsakymu atliko
viešosios nuomonės apklausą. Tyri-
me dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75
metų. Apklausa buvo atliekama stan-
dartizuoto interviu metodu. Tyrimas
vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš
viso 75 atrankiniuose taškuose, išdės-
tytuose taip, kad atstovautų visai
šalies teritorijai. Tyrimo metu buvo
apklaustas 1,001 žmogus. Tyrimo da-
lyvių pasiskirstymas proporcingas
gyventojų skaičiui šalies regionuose.
Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 proc.

Delfi.lt

Daugelis lietuvių 
emigruoti visam laikui

netrokšta

EGLĖ SAMOŠKAITĖ

LAIŠKAI 

VASARIO 16-OJI LEMONT

Labai džiugu ir sveikintina, kad
mes, lietuviai, pagaliau sugebame su -
ruošti minėjimus, kurie yra iškil-
mingi, patrauklūs ir trunka tik pu-
santros valandos. JAV LB Lemont
apylinkės valdyba ir Pasaulio lietu-
vių centras tai įrodė vasario 26 d. 

Minėjimą pra dėjo LB Lemont
apylinkės valdybos pirmininkė Bi-
rutė Kairienė, programai  sklandžiai
vadovavo Dalia Žars kienė. Nepri-
klausomybės paskelbimo ir Valsty-
bės atkūrimo  aktus perskaitė Le-
mont Maironio lituanistinės mo kyk -

los mokiniai.   Žodžiu sveikino Le -
mont miesto tarybos atstovė Debby
Bla zer ir Lietuvių Fondo tarybos pir -
mininkas Rimantas Griškelis. (Jis
taip pat įteikė LF finansinę paramą
keturioms apylinkės lituanistinėms
mokykloms.) Raštu sveikino LR gen.
konsulė Skaistė Aniulienė ir Cook
apy gardos iždininkė Maria Pappas.

Šventės prelegentas Amerikos
lie tuvių tarybos pirmininkas Saulius
Kuprys savo taupiai paruoštoje ir
informatyvioje kalboje apie Lietuvos
įstojimo į NATO odisėją su žvilgsniu
į atei tį nuo pradžios iki galo išlaikė
gau siai Lietuvių Fondo salėje susi -

rin kusių minėjimo dalyvių dėmesį. 
Meninę programą atliko šaunus

Generolo Daukanto jūros šaulių or -
kestras (ateityje labai laukiame Br.
Jo nušo maršų!) ir mūsų ,,lakštinga-
los” – solistė Nida Grigalavičiūtė ir
liau dies dainų atlikėja Agnė Giedrai -
tytė.  Akompanavo Manigirdas Mote -
kai tis, kanklėmis grojo Genutė Razu -
mienė. Minėjimas baigėsi visiems su -
giedojus Maironio ,,Lietuva brangi”,
vaišėmis su kava ir užkandžiais.

Ritonė Rudaitienė,
Lemont, IL
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Pirmiausia norėčiau prisiminti,
kas nutiko praėjusių metų
gruodžio 19 d. Minsko centre.

Tądien kelios jaunos feministės iš
tarptautinės orga nizacijos ,,Femen”
prie pat Bal tarusijos KGB būstinės
surengė ori gi nalią akciją. Jaunutės
merginos ne pa būgo atvykti prie KGB
pastato, iki pusės nusirengti bei iš-
kelti keletą politinio pobūdžio pla-
katų, pvz., reikalauti laisvės Balta-
rusijos politiniams kaliniams. Toks
poelgis prie KGB rūmų Bal tarusijos
sostinės centre – įžūlus spjūvis tiek
Baltarusijos saugumie čiams, tiek ir
Baltarusijos prezidentui Aleksandr
Lukašenka. Be abejo, KGB darbuoto-
jai privalėjo kuo grei čiau ,,likviduoti
netikėtai iškilusią konfliktinę pa-
dėtį”, tačiau kaip? 

Oficialiojo Minsko akimis žvel-
giant, baltarusių saugumiečiai pasi -
el gė principingai ir patriotiškai. Be -
ginklės merginos buvo nugabentos į
mišką ir ten žiauriai sumuštos. Mušė
jas greičiausiai tam, kad į baltarusiš -
kų ,,džeimsų bondų” nemalonę pate -
kusios kitą sykį bijotų net prisiartin-
ti prie KGB pastato. Tyčiojosi iš jų
greičiausiai dar ir dėl to, kad egzeku-
cija taptų rimtu perspėjimu kitoms
feministėms, kurių galvose galbūt
kirba panašios mintys. Balta ru sijos
KGB vadovybei nė į galvą ne šovė
mintis, jog tokiais atvejais be veik
visada egzistuoja kur kas pati ki-
mesni būdai, padedantys veiksmin-
giau ,,neutralizuoti’’ propagandinius
oponentų išpuolius.

Merginų nereikėjo mušti, nerei -
kėjo iš jų tyčiotis. Ištrūkusios į laisvę
feministės davė šimtus interviu sen-
sacijų ištroškusiems žurnalistams.
Bal tarusijos KGB nėra ta organizaci-
ja, kurią galėtume vadinti bedante,
po pierine ar kvaila. Tačiau tų metų
gruodžio 19 d. baltarusių saugumie -
čiai pasielgė primity viai, tiesmu-
kiškai, neišmintingai. Vaiz džiai ta-
riant, pasielgė ne tiek patriotiškai,
kiek idiotiškai. Jei man rūpėtų Bal-
tarusijos KGB geras vardas, jų veiks-

muose neįžvelgčiau nė kruopelės
išminties bei gebėjimo numatyti bent
keletą ėjimų į priekį. 

Baltarusijos KGB vadovybė tą -
syk būtų žymiai daugiau išlošusi, jei
į darbą būtų paleidusi ne kumščius.
KGB įvaizdžio reikalais besirūpi nan -
tiems baltarusiams derėjo ,,Femen”
mergi nas mandagiai pakviesti į sve-
čius ir tiesiog pavaišinti karšta arba-
ta. O gurkšnojant karštą arbatą (juk
žie ma, o merginos protestavo pus-
nuo gės) buvo galima padiskutuoti ir
apie politiką, nenaudojant nei smur-
to, nei patyčių. Tuo pačiu feminis-
tėms vertėjo padovanoti kepurių, tu-
šinukų ar ženkliukų su Baltaru sijos
KGB atributika. Galbūt net reikėjo
parodyti vieną kitą neva slaptą kabi-
netą. Po to merginas buvo galima nu-
gabenti ir į stotį. Bevežant į stotį bu-
vo galima džentelmeniškai, jokiu bū-
du nekeliant tono, pabrėžti, jog mer-
ginų protesto akcija nutrau kiama ne
dėl to, kad jie, Baltarusijos saugu-
miečiai, bijotų kelių jaunučių mer-
ginų. Merginų piketas nutraukiamas
tik dėl to, kad už lango – žiema. Mer-
ginoms pusnuogėms verčiau protes-
tuoti prie KGB pastato Minske ne
vidury žie mos, o sakykime, bent jau
ne anks čiau kaip gegužės mėnesį.
Stoviniuo damos žiemą jos rizikuoja
susirgti. O susirgus nepasitikėjimo
šešėlis no rom nenorom kris ant
niekuo dėtų Baltarusijos saugumie-
čių – esą nepa si rūpino feminisčių
saugumu. Taigi tik dėl blogų oro
sąlygų KGB nu traukia merginų pi-
ketą. Netradiciškai pasielgdama Bal -
ta rusijos KGB būtų laimėjusi žymiai
daugiau, nei praradusi. Sa vo  palan-

kiu dėmesiu KGB būtų iš mušusi pag-
rindą įniršusioms feministėms dar
labiau piktintis, dar la biau kelti
triukšmą. O ir tarptautinė žiniasklai-
da nežinotų, už ką konkre čiai kri-
tikuoti baltarusių saugumie čius. 

Šias savo pastabas skelbiu ne dėl
to, kad turėčiau draugiškų simpatijų
kaimyninės šalies saugumiečiams.
Šią istoriją papasakojau vien tam,
kad galėčiau lyginti ir gretinti. Lie -
tuvos patriotinės, tautinės organiza-
cijos, man regis, kai kada elgiasi la-
bai panašiai kaip tie Baltarusijos
KGB agentai, persekiodami mergi -
nas: ten, kur reikėtų mandagumo,
diplomatiškumo, mes griebiame savo
oponetus už atlapų, o ten, kur išties
verta pakelti toną ir trenkti kumščiu
į stalą, traukiamės į šoną. Pavyz -
džiui, vis kuriame, vis organizuoja -
me, vis buriame naujas patriotinio,
tautinio sukirpimo organizacijas, bet
tos organizacijos – tuščiavidurės.
Atvirai kalbant, jau pradedu painio-
tis patriotinių, tautinių organizacijų
džiunglėse: čia jaunieji, čia senieji,
čia sąjunga, čia partija, čia kažkokia
asociacija... Kuo jos skiriasi, kuo
panašios – sunku susigaudyti. Kokie
jų darbo rezultatai – keblu pasakyti.

Artėjant rinkimams vis dažniau
esu kviečiamas į spaudos konferenci-
jas, kuriose pompastiškai kalbama
apie patriotinių organizacijų ketini -
mus jungtis, vienytis. Tačiau vis tiek
nepajėgiame nei susivienyti, nei susi-
jungti. To se konferencijose neišgirs-
tu nieko naujo, neišgirstu net svar-
biausio – kaip bus siekiama vienybės
ir susiklausymo? Gausiai dalijamuo-
se pa reiš kimuose, deklaracijose, at-

minti nėse – vien šūkiai, primenantys
sovietinių laikų šūkius apie komu-
nizmo pranašumus bei pergales.

Štai kad ir paskutiniosios Vasa -
rio 16-osios atgarsiai. Mes džiaugia-
mės, kad jaunimo, mininčio šią da tą,
jau šiek tiek daugiau, nei su sirink-
davo prieš keletą metų. Esą Vasario
16-osios svarbą suvokiančių jau-
nuolių gausėja ne tik Vilniuje, bet ir
Kaune. Be abejo, tokia žinia, jei ji
tikrai tiksli, – teikia vilties, bet jeigu
tik džiūgausime pasiekę kuklių, vos
pastebimų rezultatų, nieko nelaimė -
sime. Tikrieji pasiekimai ir pergalės
išryškėja tik tuomet, kai lyginame,
kai gretiname. Palyginkime Vasario
16-osios minėjimą na, kad ir su stintų
švente Palangoje, ir pamatysime, jog
mūsų optimizmas turėtų būti labai
kuklus. 

Neatmetu galimybės, jog galbūt
tai ir sunkiai palyginami reiškiniai.
Gal jų ir nederėtų lyginti, tačiau įsi -
dėmėkime, kaip buvo rašoma apie
stintų šventę pajūryje: ,,Šviežios
agur kais kvepiančios žuvies bei žve-
jiškų atrakcijų išsiilgę pramogauto-
jai į Palangą plūsti pradėjo dar penk-
tadienį, o vietas viešbučiuose užsisa -
kyti pradėjo iškart po Naujųjų metų
renginių. Šiandien įvažiuoti į Palan -
gą buvo sudėtinga dar neprasidėjus
šventei – automobilių eilės nusi drie-
kė iki kurorto likus ne vienam kilo-
metrui, tad vairuotojai bei jų ke lei-
viai, susigundę Palangos siūlomomis
žiemiškomis pramogomis bei agur-
kais kvepiančia stinta, buvo priversti
gerokai apsišarvuoti kant rybe.” 

Ši citata – iš Vtv.lt pasirodžiusio
straipsnio ,,Palangos stintos šventėje
– rekordinis svečių antplūdis”. Vasa -
rio 16-oji tokiu svečių antplūdžiu
pasigirti kol kas negali. Jei norime
pajudėti iš mirties taško, apie tokius
reiškinius taip pat privalome kalbėti.
Tačiau kai kurie aršūs patriotai, ku -
riems labai tiktų primityviųjų var-
das, būtinai ims įtarinėti, esą tokiais
skaudžiais palyginimais svaidosi
būtinai vien Lietuvos priešai.

Įžvalgumo neturintis pa-
triotizmas – niekam tikęs 
GINTARAS VISOCKAS

LAIŠKAI 

MANO NORAI

Prieš beveik du mėnesius, sausio
7 d., ,,Drau ge” perskaičiau dr. Ro-
mualdo Kriau čiūno viešą kvietimą
pasidalinti min timis, ką dar norė-
tume padaryti šia me pasaulyje prieš
savo gyvenimo sau lėlydį. Ne kartą
apie tai pri simi niau, galvojau ir su-
rašiau 10 norų.

Pirma – praleisti daugiau laiko
su žmona Gražina ir šeima, rodyti
jiems meilę, nes jie yra svarbiausi
mano gyvenime. Mažiau laiko skirti
kitiems reikalams.

Antra – parašyti vaikams ir anū -
kams trumpus savo prisiminimus
apie gražią vaikystę Lietuvoje, karo
ir pokario metų išgyvenimus Vokie -
tijoje ir turiningą  gyvenimą ir veiklą
JAV.

Trečia – sulaukti, kada visi sep-
tyni anūkai baigs mokslus (penki
universitetus, o du jauniausi viduri -
nes mokyklas).

Ketvirta – sulaukti pirmų pro -
anū kų.

Penkta – sutaupyti pakankamai
pinigų ir įsteigti šeimos vardo sti pen -
diją Lietuvoje, Vytauto Didžiojo uni-
versitete, išeivijos studijoms remti.

Šešta – kasdien padaryti bent po
vieną skautišką gerą darbelį, šelpti
vargstančius, padėkoti Dievui už

kiek vieną naują dieną.
Septinta – baigti tvarkyti liku-

sius archyvus, išvalyti dokumentų
stal čius.

Aštunta – peržiūrėti ir baigti sut-
varkyti nuotraukų archyvus, albu-
mus.

Devinta – mažiau apsikrauti vi -
suo menininiais darbais, dažniau pa -
sakyti ,,ne”, neprarasti humoro ir vi -
są laiką likti realistišku optimistu.

Dešimta – sulaukti ,,Draugo” lai -
dų pilnų elektroninių versijų inter-
ne te (kaip tai daro ,,Ame ri kos lietu-
vis” ir Lietuvoje leidžiami laikraš-
čiai).

Įsismaginęs norėjau tęsti toliau,
bet sustojau, pagalvojęs, kad gali
užtrukti labai ilgai visus norus įgy -
vendinti. Kitą savaitę šį sąrašą paro-
dysiu aštuoniems savo gydytojams.
Žiūrėsiu, ką jie pasakys.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

ATSILIEPIANT Į KVIETIMĄ

„Drauge’’ buvo išspausdintas
ma no kvietimas (2012 m. vasario 9 d.)
skaitytojams siūlyti ne tik Čikagoje,
bet ir kituose Ame rikos miestuose

užaugintus susipratusius veiklius
lietuvius ir lietuvai tes, kurie kuo
nors lietuvybėje pa si žymėjo. Po to,
kai laišką pasiunčiau, prisiminiau
2010 m.  Toronto mieste įvykusią IX
JAV ir Kanados Dainų šventę „Daina
aš gyvenu’’, kurios vy riausias orga-
nizatorius buvo dr. Aud rius Polikai-
tis, o meninė vadovė Rita Čyvaitė-
Kliorienė, abu Amerikoje gi mę jau-
nuoliai, Polikaitis – Čikagoje, o   Čy-
vaitė – Cleveland.   Audrius bai gė ne
tik Donelaičio lituanistinę mokyklą,
bet ir Pedagoginį Lituanistikos ins -
titutą. Būkštauta, kad iš šventės gali
nieko nebeišeiti, nes šiame že myne
neva sumažėjo chorų. Vis dėlto ren-
gėjai įstengė pasiekti 55 mėgėjų cho -
rus su apie tūkstančiu daininin kų.
Atvyko chorų ir iš užjūrio – Airi jos,
Anglijos, Lenkijos,  ir ne tik  iš Lie-
tuvos, bet ir iš tolimosios Austra lijos.
Kaip Algimantas Gečys „Ameri kos
lietuvyje” rašė, „neabejotinai dau -
 guma namo grįžo su sustiprėjusiu
pasiryžimu išlikti lietuviais ir lietu-
vybę perduoti ateities kartoms”. O
šiomis dienomis „Drauge” pasirodęs
Montreal mieste, Kanadoje, gimusios
Ramunės Kubiliūtės straipsnis pri-
minė ir šią ne tik Čikagos Aukštes-
niąją lituanistinę mokyklą, bet  ir
Pedagoginį Lituanistikos institutą
baigusią lietuvaitę, jau daug kartų

mūsų spaudoje įžvalgiai aprašančią
šio žemyno lietuvių karitatyvinę
veiklą. 

Prieš keletą savaičių apsilankius
į pianistės Agnės Radzevičiūtės ir
smuikininkės Bar boros Valiukevi-
čiūtės koncerte, įvy ku siame Lietuvių
Dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, negalėjau neatkreip-
ti dėmesio į  vie ną iš to koncerto ren-
gėjų – ilgametį  Amerikos lietuvių
tarybos pir mininką teisininką Sau-
lių Kuprį, irgi gimusį Čikagos padan-
gėje, baigusį Cicero Aukštesniąją li-
tuanistinę mokyklą, nuo seno kalbi-
nusį daugelį mūsų užmegzti ryšius
su   viena se niausių lietuvių organi-
zacijų Ameri koje – su Lietuvių  Ro-
mos katalikų susivienijimu, gyvuo-
jančiu nuo 1901 m. 

Todėl siūlau prie mano pasiūlytų
susipratusių veiklių jaunų lietuvių:
Arūno Pemkaus, Mykolo Drungos,
Dariaus Polikaičio, vysk. Gintaro
Grušo, būtinai priskirti   ir   dr. Aud-
rių Polikaitį, Ritą Čyvaitę-Kliorienę,
Ramunę Kubiliūtę ir Saulių Kuprį.
Malonėkite pasisakyti kitų Kanados
ir JAV vietovių tautiečiai ir prista-
tyti savuosius.

Faustas Strolia
Oak Forest, IL 
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TeLKINIAI

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
minėjimas

Brighton Park parapijos choras.

Brighton�Park,�IL

Išaušo nuostabi diena. Saulutė
švietė, lyg norėdama prisidėti
prie lie tuviams brangios tautinės

šventės. Klebonijos kiemelyje ple-
vėsavo tri spalvės vėliavėlės, į baž-
nyčią šv. Mi šioms rinkosi linksmai
nusiteikę pa rapijiečiai ir svečiai. 

Mūsų tautines šventes pagerbia
ir puošia šauliai. Šį kartą pas mus
dalyvavo Generolo T. Daukanto jūrų
šauliai, suteikdami svarbą Lietuvos
Nepriklausomybės šventei. Jie vedė
iškilmingą procesiją, chorui giedant
„O didis, Dieve, vi sa gali” (Fausto
Strolios). Kiti procesijos dalyviai
buvo: tautiniais drabužiais pasipuo-
šę vaikai, nešantys trispalves žvakes,

Lietuvių Bendruomenės atstovai ir
prie altoriaus dalyvaujantieji liturgi-
jos dalių atli kė jai. Visą procesiją
tvarkė Joana Drūtytė. Šv. Mišias kon-
celebravo kun. Robertas Coleman,
kun. Edward Maxa ir diakonas Vitas
Paškauskas. Kaip visuomet, Algi-
manto Barniškio vadovaujamas cho-

ras įspūdingai gie dojo šventei pa-
rinktas giesmes. Žmo nių buvo šiek
tiek daugiau nei pap rastai sekma-
dieniais.

Po Mišių salėje vyko minėjimas.
Oficialioje dalyje, muzikai palydint,
šauliai įnešė vėlia vas, sugiedojome
JAV ir Lietuvos himnus, tylos minute
ir žvakių uždegimu (Gintaras Ilevi -
čius) pagerbėme už Lietuvos laisvę
žuvusius. Maldą sukalbėjo kun. E.
Maxa. Vasario 16-osios Nepriklauso -
mybės paskelbimo aktą perskaitė
Gintarė Daulytė, Kovo 11-osios – J.
Drūtytė. JAV LB šia proga priimtas
politines rezoliucijas skaitė Viktoras
Kelmelis. Mūsų šventę raštu pasvei-
kino Cook County iždininkė Maria
Pappas.

Mūsų garbės viešnia, advokatė,
Pasaulio Lietuvių Bendruo menės val-
dybos pirmininkė dr. Regina Naru-
šienė pasakė prasmingą ir mums
svarbią kalbą.

Meninę dalį – muzikos, dainų ir
poezijos pynę, – kurią atliko parapi-
jos choras, palydimas kanklininkės
Genės Razumienės ir Barniškio klar-
neto, sukūrė muzikas A. Barniš kis.
Savo poeziją skaitė Vilija Vaka rytė ir
Leonardas Gogelis. Minėjimo pabai -
go je visi dalyviai, susikabinę ranko -
mis, dainavo „Žemėj Lietuvos” ir
„Lie   tuva brangi”. Akademinei ir me -
ni nei programai vadovavo Miglė
Tau ragytė.

Šiais metais Brighton Park apy -
linkės Nepriklausomybės šventės
me cenatais buvo Brighton Park Lie -
tuvių namų savininkų draugija
(auko jo šv. Mišių gėlėms) ir Ona
Gradinskienė – vaišėms. Ji pati dėl
sveikatos, deja, negalėjo dalyvauti,
bet savo auka su mumis šventė Tė -
vynės gimtadienį. Nuoširdžiai dėko-
jame jai ir Namų savi ninkų draugi-
jos pirmininkui Algiui Zailskui.
Dėko jame ir šeimininkėms, pagami-
nusioms labai skanius cepelinus:
Pal my rai Gilienei, Birutei Juodval-
kie nei ir Birutei Kučienei.

LB Brighton Park apylinkės

Lietuvos nepriklausomybės šventė

Lietuvos Respublikos ambasado-
rius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa-
vilionis vasario 27 d. Boston mieste
dalyvavo Lietuvos valstybės atkūri-
mo dienos minėjime. Lietuvių Pilie -
čių draugijos klubo salėje surengtoje
šventėje ambasadorius padėkojo
Ame rikos lietuviams už jų indėlį
puoselėjant Lietuvos valstybingumo
tradicijas. „Valstybės kūrimas yra
ne nutrūkstamas procesas, už ją ir jos
laisvę reikia kovoti kiekvieną dieną,
todėl Lietuvos ambasada JAV labai
vertina Amerikos lietuvių pagalbą

įgyvendinant svarbiausius Lietuvos
užsienio politikos prioritetus JAV’’, –
sakė Ž. Pavilionis.

Šventėje šoko Lietuvos primaba-
lerina Eglė Špokaitė, koncertavo Bos -
ton Berklee ir Longy menų mokyk-
lose studijuojantis lietuvių jauni-
mas. Prieš minėjimą ambasadorius
dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose
vienintelėje Boston veikiančioje, vie-
noje seniausių JAV, 1904 metais pa-
šventintoje Šv. Petro lietuvių bažny-
čioje. 

LR ambasados JAV info

Daiva, Gintarė ir Aras Dauliai.

Boston,�MA

valdyba yra dėkinga minėjimo pro-
gramoje dalyvavusiems: PLB val-
dybos pirm. R. Narušienei, šauliams,
G. Ra zumienei, A.  Barniškiui, cho-
ristams, mūsų poetams, V. Kel me-
liui ir jo talkininkams, puošiant salę.
Tai vis žmonės, kurie neįeina į LB
valdybą, bet visuomet mums pade-
da.

Ne mažiau esame dėkingi vi -
siems, atvykusiems su mumis švęsti
šią brangią Lietuvos Nepriklauso my -
bės šventę.

Salomėja Daulienė – JAV LB
Brighton Park apylinkės valdybos
pirmininkė.

SALOMĖJA DAULIENĖ

Generolo T. Daukanto jūrų šauliai.

Vito Daulio nuotr.

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500
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Vasario 14 d. Loyola akademijo-
je, Wilmette, 16 Pal. Jurgio
Matulaičio misijos narių (ir 6

iš Marquette Park Švč. Mergelės
Marijos Gimi mo parapijos) kartu su
2,500 kitų veiklių katalikų dalyvavo
Parish Lea dership Day kursuose
arba Studijų bei seminarų dienoje.
Renginio metu vyko pranešimai 122
skirtingomis temo mis, skirti parapi-
jų taryboms, sielovados darbuoto-

jams, tikybos mokytojoms, pra de-
dantiems pareigas ir norintiems har-
moningai derinti tikėjimą, žinias bei
įgūdžius, atnaujinti parapijas. Šių-
meti niuo se pranešimuo se arkivys-
kupija norėjo pabrėžti šiuolaikines
susižinojimo ir sklaidos priemones

sielova doje, pamaldose, ryšių tink-
le.

Šiemet renginys vyko trimis kal-
bo mis. Prie pietų stalo patarnavo
Azijos tautų sielovados tarybos na-
riai. Ko ridoriuose vyko didžiulė sie-
lovadų mugė su dalijamais informa-
ciniais lapeliais, pavyzdžiais (pa na-
šiai kaip Matulaičio misijos „Bend-
ruomenės dieną”). 

Daugybė parapijų yra daugia -
kultūrės. Sielovadose žmonės sten-
giasi palaikyti kiekvienos tautinės
grupės papročius, kalbą, tuo pačiu
ap jungdami parapijiečius į vieną
bendriją. Prityrę klebonai siūlė gal -
voti 10 metų į priekį ir klausti, ko
žmonės pasigestų, jei vienos ar kitos
bažnyčios nebūtų? Parapijose matyti,
kad jas lanko skirtingų tautybių ti-
kintieji. Rytų europiečiai renkasi
suolus baž nyčios gale, lotynų šalių –
priekyje. Labai gražiai etninės gru-
pės sutaria, kai kartu atlieka įvairias
tarnystes, tokias kaip vargdienių val-
gyklos, nakvynės namai, labdaringi
ren gi niai. 

Kadangi šie metai arkivyskupijo-
je paskelbti „Jaunimo metais”, daug
se minarų kalbėjo apie pastangas
įtraukti jaunuomenę. Apie pusė visų
14–24 m. JAV žmonių turi ryšį su
religine bendruomene, septindalis
yra rimtai įsipareigoję ir įsijungę į
religinės bendruomenės veiklą, tik
1/20 visai neturi ryšių su religija, ne-
sidomi dva singumu. Labai svarbi tė-
vų įtaka. Kalbėję jauni žmonės sakė,
kad juos labai savo geru pavyz džiu

Lemont,�IL

Hartford,��CT

Ką reiškia būti šiandienos lietuviu? Ką
reiškia raginimas užsienyje gyvenantiems
lietuviams būti aktyviais savo ir Lietuvos

likimo kūrėjais? Mes negyvename Lietuvo je, ta-
čiau tai nereiškia, jog nejaučia me atsakomybės už
savo šalį. Aš didžiuojuosi tokiais lie tu viais, ku-
riuos sutikau vasario trečią jį sekmadienį, susirin-
kusius JAV LB Hart ford apylinkėje švęsti Lietuvos
Nepriklausomybės – Vasario 16-osios šventės.

Šventos Trejybės bažnyčioje bu vo laikomos šv.
Mišios už Lietuvos Nepriklausomybę, Lietuvą ir
susi rin kusiuosius. Po Mišių papuoštoje salėje pra-
sidėjo minėjimas. Šventinį minėjimą atidarė ilga-
metė JAV LB Hartford apylinkės pirmininkė Da-
nutė Gra jauskienė. Rezoliucijai perskaity ti žodis
buvo suteiktas aktyviam skau tui Linui Banevi-
čiui. Dan guolė Banevičienė, sūnus Andrius ir duk-
ra Sigita – labai aktyvūs skautininkai, kiekvieną
pavasarį daug prisidedantys ruošiant skautų Ka -
ziuko mugę, kurios metu gautos lėšos skiriamos
bendruomenės nariams ar šeimoms, kuriems labai
reikalinga finansinė pagalba. 

Pagrindinė šventinio minėjimo kalbėtoja buvo
JAV LB Waterbury apy linkės pirmininkė Laima
Reiss, savo kalboje pabrėžusi, kad „didelės ir stip-
rios pasaulio lietuvių bendruomenės sukauptos
žinios, patirtis, kompetencija ir naujoviškas po žiū -
ris yra labai vertingi ir reikalingi, Lietuvai sie-
kiant veiksmingai atremti globalius ekonomikos
iš šū kius, už tik rinant sėkmingą šalies rai dą, ple -
čiant verslo ryšius ir garsinant Lie tuvos vardą pa-
saulyje’’. Gerbiama Lai ma apgailestavo, kad at-
vykstan tys jauni žmonės bei šeimos vangiai bu-
riasi draugėn, į bendruomenes, kad jaunesnioji
karta nejaučia atsa komybės už bendruomenių
ateitį, neturi pareigos jausmo išlaikyti savą para-
piją, jai nerūpi lietuvybė, ji yra nutolusi nuo senos
kartos bendruomeni nin kų. Savo kalboje ji taip pat
pabrėžė skirtingų kartų emigrantų bendra dar-
biavimo svarbą. Pasak Laimos: „Juk ne kažkokie
‘ateiviai’ mes esa me, kaip mus, jaunesnius, vadina

anksčiau atvykę, o tie patys lie tu viai.’’ Kaip JAV
LB XIX Tarybos pas kutiniame suvažiavime, įvyku-
siame praeitą rudenį, sakė ambasadorius Žygi-
mantas Pavilionis, susidaro įspū dis, kad JAV lietu-
viai diskutuoja sau, nežinodami, kas darosi Lietu-
voje. Gerb. viešnia pasiūlė sek ti lietuviškas nau-
jienas, kurios yra lengvai prieinamos internete.
Lietu vos kaimynai nepasikeitę, jie tie pa tys, ir
problemų pakanka. Taip, mes padedame materia-
liai savo artimie siems, tačiau jiems svarbu, ar mes
tik šiaip sau norime turėti dvigubą pilie tybę, ar at-
liekame savo pilietinę pa reigą balsuodami? Juk iš
bemaž pu sės milijono lietuvių Čikagoje balsavo tik
per 500 žmonių. Tai apie kokį patriotizmą mes kal-
bame? Mes, lietuviai, galime būti vieningi, kaip ir
Bal tijos kelyje, todėl Laima Reiss vi siems salėje
pasiūlė susikabinti ran komis ir pajusti vienas kito
delnų šilumą, pajusti, kokia stipri energija teka
grandinėje, kai esame vienas šalia kito. 

Malonu buvo matyti jaunosios kartos atstovą –
Lokį Gust – V. Vėb raitės sekmadieninės mokyklos
mo kytoją, a. a. Vaivos Vėbraitės, LR Pre zidento
patarėjos, LR Švietimo ir mokslo viceministrės,
Nacionalinio švietimo forumo vadovės, JAV Lie tu -
vių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkės
sūnų. Po mamos mirties Lokys stengiasi tęsti jos
pradėtus darbus. Sekmadieninės mokyklos veikla
ir yra aktyviai skatinti lietuvybę, puo selėti lietu-
vių kultūrą. Connecticut ši Lietuvių Bendruomenė
yra pati stip riausia ir gausiausia nariais, kurie
remia lituanistinį švietimą. Mokyk los veiklą pa-
laiko ir jos vie toje dalyvauja administratorius, kle-
bonas Char les E. Jacobs. Jis mielai sutiko, kad
Hartford gyvuotų ši lietuviška mo kyk lėlė.

Šventės metu buvo pagerbtas ir pasveikintas
seniausias bendruome nės narys – Jonas Pakalnis,
sulaukęs savo 94-ojo gimtadienio. Visi susi rin ku-
sieji užstalėje dainavo dainas, vadovaujant var-
goninkui Jur giui Petkaičiui, kuris puikiai akom-
panavo fortepijonu. Petkaitis repe tuoja su bažny-
čios choru, vargonuoja šv. Mišių metu. Jis su žmo-
na Irena visada lanko bendruomenės renginius.
Tarp šventės dalyvių buvo Waterbury apylinkės
iždininkė Rasa Dooling, aktyvūs Hartford LB apy-
linkės veikėjai: Viktoras Kogelis, Regina ir Euge -
nijus Žiuriai, gausi Nenortų šeimyna, Simonavi-
čiai, Dalia Dzikienė su sūnumi Sauliumi.

Pabaigos žodį tarė JAV LB Con necticut  apy-
gardos pirmininkė Sigi ta Šimkuvienė-Rosen, pa-
sveikinusi visus su šia reikšminga švente, padėko-
jusi visiems susirinkusiesiems už dalyvavimą, ap-
gailestavusi, jog lietuviškoje veikloje vangiai daly-
vauja jaunimas. Padėka buvo pareikšta lietuviškos
radijo laidos (kuri transliuojama iš Hartford)
,,Tėvynės garsai” administratorei Daliai Dzikie-
nei, ,,Ber želio” šokių grupės vadovei As tai Nenor-
tienei, minėjime dalyvavusiai su šei ma. Apygar-
dos pirmininkė Sigita nuoširdžiai kvietė telktis
tautiečius draugėn bendrai lietuviškai veiklai,
daugiau galvoti apie ateitį ir paraginti naujai at-
vykstančius prisijungti prie bendruomenės visuo-
meninės veiklos.

Vasario 16-ji JAV LB Hartford apylinkėje

Studijų dienoje – Parish Leadership Day

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Dainos Čyvienės nuotr.

Vargonininkas Jurgis Petkaitis.   I. Nakienės Valys nuotr.

T. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Kardinolas Francis George, OMI.

paveikia draugai. Jaunimas labiau-
siai vertino džiaugsmingus išgyveni-
mus. Nema ža jų dalis į tikinčiųjų
bendruomenę įsitraukia per tar-
nystes – sielovados žmonės pirma su-
domina artimo meilės darbais, tada
jaunimas drą siau ieško tikėjimo ir
gelmės. Jaunimas nori matyti tikėji-
mo gy venimiškas pasėkmes. Jie sa-
ko, kad juos atgrąso suaugusių elg -
sena, smerkianti jaunimo būdą, ap -
rangą ir kita. Jie mano, kad reikia
mylėti visus Dievo vaikus. Iš kalbė -
jusiųjų nemaža dalis yra dalyvavusi
die ninėse savaitgalio ar Kairos reko -
lekcijose (susitelkimo dienose).

Seminaras apie savanorystę ra-
gino parapijas pratinti tikinčiuosius

prie savanoriavimo šeimomis, kad ir
vaikai pamatytų, dalyvautų, tėvams
bažnyčioje, mokykloje, sporte, cho -
ruose ar kitur savanoriaujant. Jie
pri mi nė kunigams, kad dėkotų tė-
vams, atvežusiems savo vaikus į baž-
nyčią, pamokas, kitą bendruomeninę
veiklą.

Vyskupijos studijų diena vyksta
kiekvienais metais. Pal. Matulaičio
misija užmokėjo bendrą 350 dol. mo-
kestį ir už savo da lyvių užkandą. Ti-
kimasi, kad įvai riau siomis temomis
pranešimų ir dis kusijų klausęsi su-
sirinks aptarti, kaip galima  Pal.
Matulaičio misijoje pritaikyti naujas
žinias, priemones, metodus visų la-
bui ir džiaugsmui.
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Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Čikagoje garsiajame Navy Pier

LR Generalinis konsulatas Čika -
goje bendradarbiaudamas su Čika-
gos laisvalaikio ir pramogų centru
Navy Pier rengia Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo šventę „Ce-
lebrate Lithuanian Independence”.
Rengi nys vyks 2012 m. kovo 11 d.,
sekma die nį, nuo 12 val. p. p. iki 5 val.
p. p. Navy Pier centro „Crystal Gar-
dens” salėje (600 E Grand Ave., Chi-
cago, IL 60611). 

Vidurdienį me ninę programą
pra  dės meno ansamblis „Dainava”
(vadovas Darius Polikaitis), vėliau
tautinio šokio sūkuryje šėls „Gran -
dis” (vadovė Violeta Fabianovich), po
jų dainuos vaikų popchoras „Svajo -
nė” (vadovė Alina Šimkuvienė) bei
linksmins lietuvių liaudies kapela iš
Indianapolis „Biru Bar” (vadovas
Otonas Balčiūnas). 

Tradiciniais lietuvių muzikos
ins trumentais – kanklėmis, skudu -
čiais, skrabalais, birbyne – susi rin -
ku siems gros Genės Razumie nės va -
dovaujamas lietuvių liaudies muzi -
kos ansamblis „Gabija”. Bene di -
džiausia dovana Čikagos lietu viams
ir kitiems gyventojams Nepriklauso -
mybės šventės proga – tautinių šokių
kolektyvo „Ugnelė” (vadovė Ligita
Didžiulienė) bei solistės Eglės Jur -
gaitytės iš Lietuvos pasirodymas. 

Lietuviškos šventės metu Navy
Pier Žiemos sode taip pat vyks ke -
ramikės Noros Aušrienės kuruojama
lietuvių menininkų darbų paroda.
Jos metu bus rodomi A.  Adoma vičie-

nės, A. Pakarklio, R. Visgirdos, M.
Strasevičiūtės, S. Kazimierai tie nės,
T. Bublio, V. Zimkaus, K. Mus teikio, I.
Wilke, N. Aušrienės bei A. Plioplio
tapybos, grafikos, foto gra fi jos, kera-
mikos, mišrios techni kos darbai,
instaliacijos, skulptūros.

Tautodailės instituto narės susi -
rinkusiems parodys, kaip audžiama
medinėmis staklėmis, eksponuos
tautinių juostų, raštuotų audinių
įvairovę. Taip pat bus galima stebėti,
kaip pinama iš vytelių bei įsigyti
pintų dirbinių. 

Rankdarbių, lietuviškos produk-
cijos ir suvenyrų mugėje dalyvaus
Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
parduotuvė „Lietuvėlė”, gėlių par-
duotuvė „Always with Flowers” bei
Čikagos apylinkių menininkai. Res -
toranas „Kunigaikščių užeiga” pa -
siūlys lietuviškų patiekalų.  

Pagrindinis „Celebrate Lithua -
nian Independence” rėmėjas – Lietu -
vos Respublikos užsienio reikalų mi -
nisterija. Šventės draugai – įmonė
„Naperville Limousine”, JAV LB
Brighton Park apylinkė, laikraštis
„Draugas”.

 Maloniai kviečiame puoštis lie -
tuviškais tautiniais drabužiais arba
marškinėliais, segėti lietuviškus pa -
puošalus. Atsiveskite draugus ir da -
lyvaukite Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo šventėje.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

Meninę programą Navy Pier pradės meno ansamblis ,,Dainava” (vadovas Darius
Polikaitis).                                                      LR generalinio konsulato archyvo nuotr. 

Š. m. sausio 27 d. Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijos
vyrų choro „Kariūnas” vadovas Vy -
tautas Verseckas su daina šventė
dvigubą sukaktį – paminėjo 70 me tų
jubiliejų ir kūrybinio darbo 50-me tį.  

Minėjimas ir koncertas vyko Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijos ramovėje, Vilniuje. Kon-
certe dalyvavo Lietuvos nacio nalinės
filharmonijos solistė Judita Leitaitė
ir Vytauto Versecko vadovaujami
chorai: Lietuvos mokslų akademijos
mišrus choras,   kurio  meno vadovu
ir vyriausiuoju dirigentu sukaktuvi-
ninkas yra nuo 1994 m., Generolo Jo-
no Žemaičio Lietuvos karo akademi-
jos vyrų choras „Ka riūnas” (jį maes-
tro įkūrė 1995-aisiais) ir Dainos mylė-
tojų klubo mišrus choras (anksčiau
buvęs Vil niaus universiteto dainų ir
šokių an samblis). Koncertą vedė Gin-
taras Mika laus kas.

V. Verseckas yra apdovanotas
Lietuvos Respublikos kultūros mi -

nis terijos, Krašto apsaugos ministe -
rijos, Lietuvos kariuomenės vado,
Lietuvos mokslų akademijos prezi -
diumo padėkos raštais, Lietuvos Res -
publikos krašto apsaugos sistemos
medaliu civiliams „Už nuopelnus”
(2005 m.).

Nepaisant šaltų orų, Ramovėje
vos tilpo visi susirinkusieji. Gėlių,
gėlių – ne tik iš  atvykusių buvusių
choristų. Maestro sveikino ir Ingrida
ir Romas Bubliai iš Cleveland, OH.
Mat „Kariūnas” yra koncertavęs JAV
lie tuviškuose telkiniuose, 2004 m.
dalyvavo tada dar dienraščio ,,Drau -
gas” metiniame koncerte. 

Sukaktuvininką pasveikino LR
Krašto apsaugos ir Kultūros minis-
terijos LR Vyriausybės bei Vilniaus
miesto savivaldybės atstovai. Užde-
gus žvakutes ant jubiliejino torto  su -
dainuota ,,Ilgiausių metų” ir pakel-
tos šampano taurės.

Pranė Šlutienė
Dalyvė

Paminėta Vytauto Versecko sukaktis

,,Kariūnas” 2004 m. koncertavo Čikagoje dienraščio ,,Draugas” 95-mečio koncerte.
Jono Kuprio nuotr.

Tarptautinis džiazo projektas,
atkeliaujantis į Lietuvą, – tai džiazo
tra dicijų ir jų ištakų, kurios pasi reiš -
kė Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
vėliau persikėlė į New York miestą,
pastaraisiais dešimtmečiais vadina-
mą „Džiazo Meka”, perdavimas ir
atpasakojimas. 

Šiame koncerte išgirsite vieną
ryškiausių džiazo žvaigždžių iš New
York, pianistą – David Berkman, žy-
miausius šių dienų muzikantus iš
Stambulo Ferit Odman (mušamieji)
ir Kagan Yildiz (kontrabosas). Lie -
tuvai atstovaus meistriškas ir bran-
dus jaunesniosios kartos džiazo
meistras, saksofonininkas, kompozi-
torius bei šio projekto idėjos autorius
Kęstutis Vaiginis. 

New York gyvenantis D. Berk -
man yra laikomas vienu geriausių
šių dienų pianistu, 2000 metais lai-
mėjęs „Doris Duke/Chamber Mu sic
America New Works Creation and
Presentation Grant”. D. Berkman įra -
šai daugybę kartų buvo pripažinti
geriausiais metų albumais, jis yra

liaupsinamas įtakingiausių džiazo
spaudos leidinių: ,,New York Times”,
,,The Village Voice”, ,,Downbeat”,
,,JazzIz”, ,,Jazz Times” ir kt. D. Berk -
man jau daugiau nei du dešimtme -
čius svarbus New York džiazo ben-
druomenės veikėjas, grojęs su Bria n
Blad, Joe Lovano, Cris Potter, Billy
Hart, Jane Monheit, Dave Douglas ir
kitais žymiais atlikėjais.

Vienas talentingiausių jaunos
kartos Lietuvos saksofonininkų K.
Vaiginis, jau ne pirmą sykį Lietuvos
klausytojus nudžiugins neeiliniu
tarp tautiniu projektu. Sopraninį ir
tenorinį saksofonus, taip pat fleitą
pučiantis muzikas išsiskiria skaid -
riu kontroliuojamu skambesiu, lyriš -
kumu ir emocionalumu. Kęstutis la-
bai sparčiai įsitvirtino Lietuvos džia-
zo scenoje, pasirodydamas tiek su sa-
vo, tiek su vyresnės kartos paty ru-
siais džiazo meistrais iš Lietuvos ir
užsienio. K. Vaiginis groja origina-
lias kompozicijas, kurioms būdingi
moderniojo džiazo ir akademinės
muzikos raiškos priemonių deriniai.

2010 metais pelnė Birštono džiazo fes-
tivalio Grand Prix, už svarų muziki-
nį indėlį Lietuvos džiazo muzikos
padangėje.

Vienas žymiausių saksofoni nin -
kų Steve Wilson taip api būdina Vai -
ginio kompaktinės plok š telės „Un -
expected Choices”  skambančią mu -
zi ką: „‘Unexpected Choices’ suteikia
tikėtino džiaug s mo klausantis Vaigi -
nio muzikos. Jo vizija yra plati – sub-
tili ir provokuojanti, kylanti iš pa -
garbos tradicijai, tačiau visada žvel-
gianti pirmyn. Kęstutis kuria aukšto
lygmens individualų balsą, kuris re -
gisi yra užprogramuotas įnešti svar-
bų indėlį”. 

Ferit Odman – būgnininkas, 2006
m. studijavo William Peterson uni-
versitete (New York) pas Mulgrew
Miller, Harold Maberną ir Bill Good -
win, kur įgijo džiazo muzikos ma-
gistro laipsnį. F. Odman įsitvirtino
Tur kijos džiazo scenoje kaip vie nas
garsiausių ir jauniausių būg ni nin -
kų. ,,Vienas gabiausių mano mokyto-
jo karjeroje sutiktų studentų yra šis

jaunas būgnininkas iš Turkijos. Jo
grojimas užburia didele aistra taip
stipriai, kad prarandi laiko nuovoką.
Odman yra vienas didžiausių Stam-
bulo scenos lobių ir visada laukia-
mas New York džiazo scenoje...”
(Mulgrew Miller)

Kagan Yildiz 1991 m. pradėjo stu-
dijuoti Mimar Sinan valstijos konser-
vatorijoje, kontraboso skyriuje. Po
studijų baigimo K. Yildiz gilino ži-
nias pas prof. Engin Babahan ir grojo
Stambulo simfoniniame or kestre,
Bursa simfoniniame orkestre. Muzi-
kantas yra ne tik puikus klasi kinės
muzikos atlikėjas, bet ir profesiona-
liai groja džiazą, dalyvauja daugybė-
je koncertų ir tarptautinių festivalių
su garsiais atlikėjais kaip Kerem
Gorsev, Tuna Otenel, 

Daugiau apie šį džiazo festivalį
galite rasti tinklalapyje http://www.
birstonokultura.lt/jazz/programa/

www.bernardinai.lt

Tarptautinis�džiazo�projektas�atkeliauja�į�vilnių

Aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis ,,Tęsiasi vasara žieduota”

Čiurlionio galerija Jaunimo centre
5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago�IL�60636

kovo 10 d., šeštadienį,  2 val. p. p.

Lietuvių dailės muziejus Pasaulio lietuvių centre
14911�127th�St.,�Lemont,�IL�60439

kovo 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Programoje: B. Brazdžionio, D. Kajoko, Liūnės Sutemos, J. Marcin ke -

vičiaus, J. Strielkūno poezija; dainos, romansai, humoras

Bilietai (15 dol.) bus parduodami prieš spektaklius.
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LIeTuvOS Ir PASAuLIO NAujIeNOS

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

V. Putin sugrįžta į Kremlių 

Vilnius (ELTA) – Išeiviams ir
lietuvių kilmės užsieniečiams, studi-
juojantiems Lietuvos aukštosiose
mokyklose, šią savaitę bus išmoka-
ma pavasario semestro parama. Vals-
tybinio studijų fondo komisijos
sprendimu skirtos 147 stipendijos už
studijų rezultatus ir 52 vienkartinės
socialinės išmokos. Iš viso pavasario
semestre studentams bus išmokėta
beveik 241,00 litų.

,,Vienkartinės socialinės išmo-
kos skiriamos, įvertinus studentų so-
cialinę padėtį. Joms sumokėti bus pa-
naudota beveik 42,600 Lt. Išmokos dy-
dis siekia nuo 700 iki 1,100 litų”, –
sakė Valstybinio studijų fondo vyres-
nioji specialistė Aldona Valatkevi-
čiūtė.

Stipendijoms už studijų rezulta-
tus pavasario semestre skirta dau-
giau nei 198,000 litų. Pasak specialis-
tės, šios stipendijos dydis priklauso
nuo praėjusio semestro sesijos rezul-
tatų vidurkio, jis siekia nuo 150 iki
400 litų per mėnesį. Parama skirta iš
18 skirtingų valstybių atvykusiems

studentams, tarp kurių yra Argenti-
nos, Brazilijos, Izraelio, JAV, Ka-
zachstano, Kirgizijos, Ukrainos ir ki-
tų šalių piliečiai. Vis dėlto daugiau-
sia prašymų sulaukta iš studentų, at-
vykusių studijuoti iš kaimyninių ša-
lių: Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos. 

Stipendijų gavėjai studijuoja 24
Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Daugiausia prašymų pateikė Vil-
niaus universiteto studentai. Kiek
mažiau – Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto studentai. Vytauto
Didžiojo universiteto studentai pa-
teikė 17 prašymų. Tarp kolegijų stu-
dentų daugiausia prašymų pateikė
išeiviai ir lietuvių kilmės užsienie-
čiai, pasirinkę studijas Vilniaus kole-
gijoje. Fondo teigimu, paramą gavo
visi jos prašę studentai, kurie neturi
skolų, laiku pateikė prašymus ir rei-
kalingus dokumentus.

Iš viso 2011–2012 mokslo metais
išeiviams ir lietuvių kilmės užsienie-
čiams, studijuojantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose, bus išmokė-
ta daugiau nei 466,000 litų paramos. 

Per viesulus žuvusių aukų skaičius išaugo iki 39

Ž. Savickas garsiose varžybose liko trečias

Vilnius (BNS) – Rusijos centri-
nė rinkimų komisija (CRK) pranešė
suskaičiavusi  visus balsavimo per
prezidento rinkimus protokolus.
CRK duomenimis, ,,Vieningosios Ru-
sijos” kandidatas Vladimir Putin pel-
nė 63,60 proc. balsų ir laimėjo prezi-
dento rinkimus jau per pirmą rinki-
mų ratą.

Komunistų partijos vadovui Ge-
nadij Ziuganov teko 17,18 proc., pa-
čiam save iškėlusiam Michail Pro-
chorov – 7,98 proc., liberaldemokratų
vadovui Vladimir Žirinovski – 6,22
proc., o ,,Teisingosios Rusijos” vado-
vui Sergej Mironov – 3,85 proc. balsų.

V. Putin susigrąžino Rusijos pre-
zidento pareigas per rinkimus, kurių
rezultatai šalyje buvo itin prieštarin-
gi: nuo beveik vienbalsio palaikymo
griežtai kontroliuojamame Šiaurės
Kaukaze iki 20 proc. balsų praradimo
Maskvoje. Nors bendri balsų skaičia-
vimo rezultatai rodo, kad V. Putin
iškovojo neginčijamą pergalę, jo pa-
laikymas dviejuose didžiausiuose
miestuose – Maskvoje ir Sankt Peter-
burge – buvo daug mažesnis negu
2004 m., kai jis paskutinį kartą kandi-
datavo į šalies vadovo pareigas. Sos-
tinėje ir didžiausiame šalies mieste
Maskvoje, turinčioje per 11 mln. gy-
ventojų, V. Putin tesurinko 47,06
proc. balsų, rodo negalutiniai rezul-
tatai. Jeigu tokie rezultatai būtų
buvę visoje šalyje, V. Putin būtų tekę
kovoti antrame rinkimų rate.

Šie rezultatai patvirtina protestų
vadovų spėjimus, kad V. Putin palai-
kymas bus daug mažesnis. Abiejuose
didžiausiuose miestuose neblogai
pasirodė milijardierius M. Procho-
rov, kurio verslui palanki ir libera-

lesnė nuostata sudomino turtinges-
nius rinkėjus. Be to, balsavimą Mask-
voje ir Sankt Peterburge atidžiai ste-
bėjo tarptautiniai stebėtojai. Už M.
Prochorov Maskvoje balsavo 20 proc.
rinkėjų. 

Atokiuose regionuose V. Putin
sekėsi geriau, kai kur rezultatai buvo
nepaprastai jam palankūs. Sibiro
pietrytiniame Tuvos regione už V.
Putin balsavo 90 proc. rinkėjų. Cent-
riniame Mordovijos regione, garsė-
jančiame laisvės atėmimo kolonijo-
mis, V. Putin palaikė 87,06 proc. rin-
kėjų. Tačiau labiausiai V. Putin pa-
laikė mažytės Šiaurės Kaukazo res-
publikos, kuriose itin didelis rinkėjų
aktyvumas ir palankumas valdančia-
jam režimui daugeliui kelia abejo-
nių, ar šie rinkimai išties buvo laisvi
ir slapti.

Vilnius (BNS) – Lenkijoje pa-
skelbtas dviejų dienų nacionalinis
gedulas, kuriuo pagerbiamos kovo 3
d. įvykusios traukinių avarijos au-
kos. Nacionalinio gedulo metu ant vi-
suomeninių pastatų Lenkijos vėlia-
vos bus nuleistos iki pusės stiebo, ne-
galės vykti jokie masiniai renginiai,
koncertai, sporto varžybos. 

Kovo 3 d. vakare Ščekocinuose

Pietų Lenkijoje kaktomuša susidū-
rus dviems keleiviniams trauki-
niams, žuvo 16 keleivių, dar 57 buvo
sužeisti. Kaip praneša lenkų žinia-
sklaida, jau nustatytos 14 žuvusiųjų
tapatybės; tarp jų yra du užsienieči-
ai – JAV ir Rusijos piliečiai. 49
keleiviai gydomi ligoninėse, kelių
nukentėju-siųjų būklė labai sunki.

M. Romney laimėjo pirminius respublikonų 
kandidato rinkimus Washington valstijoje

Į Lietuvą grąžintas diplomatinis 
paveldas pristatomas muziejuje

Washington, DC (BNS) – Res-
publikonas Mitt Romney laimėjo pir-
minius savo partijos kandidato į pre-
zidento pareigas rinkimus Washing-
ton valstijoje.

Suskaičiavus daugiau kaip 70
proc. balsų, M. Romney atiteko 36
proc. Buvęs senatorius Rick Santo-
rum surinko 25 proc., Kongreso na-
rys iš Texas Ron Paul – 24 proc., bu-

vęs Atstovų rūmų pirmininkas Newt
Gingrich – 11 proc. balsų.

Pergalė Washington M. Romney
yra jau septintoji pirminiuose rinki-
muose. Jis laikomas realiausiu kan-
didatu lapkritį vyksiančiuose rinki-
muose susikauti su dar vienos ka-
dencijos sieksiančiu demokratu Ba-
rack Obama. Kovo  6 d. pirminiai rin-
kimai vyks iš karto dešimtyje valstijų.

Lenkijoje paskelbtas nacionalinis gedulas

Columbus (ELTA) – Lietuvos
stipruolis Žydrūnas Savickas Co-
lumbus mieste (JAV) vykusiame gar-
siose ,,Arnold’s Strongman” varžy-
bose užėmė trečią vietą. Nugalėjo
amerikietis Mike Jenkins. Antrą vie-
tą užėmė dukart šio turnyro nugalė-
tojas Derek Poundstone taip pat iš
JAV.  Nugalėtojo vardą gynęs ameri-
kietis Brian Shaw liko ketvirtas. Dvi
dienas vykusiose varžybose dalyvavo
dešimt stipruolių. Jie išbandė jėgas
penkiose rungtyse. 

36 metų Ž. Savickas po keturių
rungčių buvo pirmas. Jis artimiau-

sius persekiotojus lenkė 2,5 taško.
Paskutinėje rungtyje – 400 kg svorio
rentinio nešimo varžybose – lietuvis
buvo tik septintas. Ž. Savickas net ne-
įveikė visos 9,75 m atkarpos. Lietu-
vos stipruolis šias varžybas yra lai-
mėjęs šešis kartus (2003–2008 metais).
Pernai mūsų šalies sportininkas šio-
se varžybose buvo taip pat trečias, už-
pernai – antras. 

,,Arnold’s Strongman” varžybos
yra viena kultūrizmo legendos Ar-
nold Schwarzenegger sumanyto ren-
ginio ,,Arnold Sports Festival” dalių.

Washington, DC (BNS) – Per
viesulus JAV žuvusių žmonių skai-
čius išaugo iki 39. Gelbėtojai ir gy-
ventojai stichijos nusiaubtuose re-
gionuose mėgina įvertinti sugriovi-
mų mastą. Prezidentas Barack
Obama Indiana, Centucky ir Ohio
valstijų gubernatoriams pareiškė už-
uojautą. Vyriausybė yra pasirengusi

padėti nukentėjusiesiems. 
Labiausiai nusiaubtuose regio-

nuose viesulai griovė namus, su
šaknimis vartė medžius. Pernai
viesulai JAV nusinešė 550 žmonių gy-
vybių. Tai yra didžiausias aukų skai-
čius per beveik 100 metų. Padaryti
nuostoliai siekė 29 mlrd. JAV dolerių.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
studijoms bus išmokėta per 240,000 litų

V. Putin susigrąžino Rusijos prezidento
pareigas.                           EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta paroda ,,Lietu-
vos diplomatinė tarnyba 1918–1940”. Parodoje – pirmųjų Lietuvos diplomatų
nuotraukos, portretai, apdovanojimai, dokumentai, atspindintys svarbiausius to
meto šalies istorijos įvykius. Galima išvysti buvusių Lietuvos pasiuntinybių baldus,
iškabas, asmeninius diplomatų daiktus. Visuomenė gali susipažinti su Lietuvos
centrinio valstybės archyvo, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Pasaulio
lietuvių archyvo ir Nacionalinio muziejaus rodiniais. Parodoje pristatomas specia-
liai 1939 m. pasaulinei parodai New York dailininko Stasio Ušinsko nutapytas is-
torinis siužetas ,,Vytautas Didysis Lucke”, tarsi simbolizuojantis Lietuvos diploma-
tijos ištakas. Sukaupti parodos rodinius padėjo Užsienio reikalų ministerija, rūpi-
nusis Lietuvos diplomatijos paveldo grąžinimą iš užsienio. Lietuvos centriniam val-
stybės archyvui jau perduotas iš ambasados Italijoje parvežtas vertingas Lozorai-
čių šeimos archyvas, tarpukario Lietuvos diplomato, pasiuntinybės Prancūzijoje
bendradarbio Antano Liutkaus dokumentai, Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje
1919–1969 m. dokumentai. Tarp jų – unikalūs autorizuoti 1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės Akto nuorašai.                                                    ELTA nuotr.



Reginys, kurio jie dar nebuvo
matę, ir palaimos euforija, ku-
rios dar nebuvo išgyvenę, juos

tarsi pakėlė nuo aukšto kalno ir nu-
skraidino į dangiškąsias viršukal-
nes. „Sustok žavinga laiko akimirka,
nes mes trokštame tą nenusakomą
žodžiais džiaugsmo būseną sulaikyti
ir ‘įsprausti’ į palapinės vidų”, – taip
manė apaštalas Petras ir atvirai iš-
sakė su juo drauge esančių apaštalų
Jono ir Jokūbo bendrą jauseną: „Ra-
bi, gera mums čia būti” (Mk 9, 5).

Tačiau Kristaus atsimainymas –
tai ne auksaspalvio drugelio tin-
kleliu pagavimas ir besaikis grožėji-
masis juo, tai – Nukryžiuotojo pasi-
aukojančios meilės priėmimas. Su-
vokdami, kad nors dažnai žmogiškoji
prigimtis šiaušis, nenorėdama ar
tingėdama laikytis Dekalogo bei
aukščiausiojo meilės priesako, vis
dėlto kaskart stengsimės paklusti
Šventosios Dvasios paliepimams bei
Jos įkvėpimams, idant turėtume šir-
dyje tokią ramybę, kurios pasaulis
niekada nesuteiks.

„Kai esame viena su Dievo meile,
visa turime Jame. Visi dalykai yra
mūsų, kad juos paaukotume Jam
Kristuje, Jo Sūnuje. Nes visi dalykai
priklauso Dievo vaikams; mes esame
Kristaus, o Kristus yra Dievo. Bu-
vodami Jo šlovėje, pranokstan-
čioje visą malonumą ir skausmą,
džiaugsmą ir širdgėlą, kiekvieną kitą
gėrį ar blogį, visuose kūriniuose
mylime veikiau Jo valią nei pačius
kūrinius, ir taip mes kūriniją pa-
verčiame gyriaus Dievui auka. Kaip
tik dėl šio tikslo Dievas visa sukūrė”,
– rašė Thomas Merton.

Mes savuoju gyvenimu Dievo
valiai tardami „taip” tęsiame die-
višką kūrybą. Kai širdyje nesvyruo-
dami pripažįstame, jog kaip Tėvas
myli Sūnų, taip panašiai Švč. Trejy-
bė myli kiekvieną iš mūsų, tada su
tikėjimu, priimdami Tėvo besąly-
gišką meilę Sūnui, mes priimame ir
mus įpareigojantį klusnumą Atpirkė-
jui (Mk 9, 7). Mūsų viso gyvenimo ir
pašaukimo įkūnijimo viršūnė ši:
kaip Jėzus vien iš meilės Tėvui viską

darė didesnei Jo šlovei, taip ir mes,
jei leidžiamės, kad mūsų bet kokią
baimę beribis gailestingumas vytų
šalin (1 Jn 4, 18) ir aukojame Viešpa-
čiui visus savo džiaugsmus bei var-
gus, patys pamažėle tampame Meile.    

Antgamtinė malonė 1996 metais
Leandre Lachance inspiravo užrašyti
šiuos žodžius: „Vienintelė mintis, tu-
rinti visada gyventi tavyje – Meilė.
Šią mintį tu priimi iš Tėvo ir duodi
kitiems matomu ar nematomu būdu.
Ji ateina iš Tėvo ir pas Jį sugrįžta.
Tada tavyje nebus priešingų Meilei
minčių, gestų ir žodžių: gyrimosi,
puikybės, kritikos, niekinimo, teisi-
mo, melo ir t. t. Tu negalėsi apie nie-
ką, kad ir kas tai būtų, turėti nega-
tyvių minčių. Tavo mintys bus: užuo-
jauta, supratimas, atleidimas, gailes-
tingumas, priėmimas ir meilė. Tavo
troškimai bus: būti toje vietoje, ko-
kioje Tėvas nori kad būtum, ir daryti
tai, ką Tėvas nori kad darytum – atei-
tum padėti nelaimingiems, padėtum
kenčiantiems ir vestumei sielas pas
Dievą naktį ir dieną, matomu ar ne-
matomu būdu. Tu žinai kelią, kuris
veda sielas pas Dievą. Tai yra priėmi-

mo, atleidimo, gailestingumo ir mei-
lės kelias.”

Argi nekyla mums nuoširdaus
dėkingumo mintys ir žodžiai, skiria-
mi Viešpačiui už tai, kad mes vis
rečiau pasiduodame puikybės klastai
ir tvirčiau žengiame tiesos bei arti-
mo meilės keliu? Ar būtinai reikia
laukti kalendorinių Velykų, idant tik
per jas pradėtume švęsti Jėzaus pri-
sikėlimą, kuris mums jau šiandien
suteikia naują dvasinio atgimimo
džiaugsmą? Pagaliau, kas užtikrina,
kad mes visi sulauksime balandžio 8-
osios – Prisikėlusiojo pergalės prieš
mirtį šventimo dienos? Juk tikrai
pasaulyje bus tokių žmonių, kuriems
Velykų diena (po šio gyvenimo pabai-
gos) išsiplės į neišmatuojamą amži-
nybę?

Todėl prasmingai gyvenkime
ypač tą valandėlę, kurioje egzistuo-
jame. Praeitis negrįžtamai praėjo,
ateitis yra Dievo rankose, o dabarties
laikas priklauso man ir Jam. Kristus
ne veltui nusivedė savo mokinius ant
Taboro kalno. Jis jiems padovanojo
trumpą, bet neužmirštamą šventę –
mažąsias Velykas. Jis pradėjo aki-
nančiai spindėti ir tarsi tarė: „Ką
dabar jūs, mano sekėjai, išgyvenate,
tai – tik mikroskopinė palaima... Iš-
ties verta su manimi nešti gyvenimo
kryžių iki pat savosios Kalvarijos
kalno viršūnės. Kai tik jį užnešite,
bematant su manimi amžinai būsite
triasmenio Dievo Džiaugsme.”

Bernardinai.lt
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2 Gavėnios sekmadienis

Užburiamas atsimainymas

ŠveNTADIeNIS

PERkA

SveIKATA

Prieš maždaug 100 metų tik sau-
jelė žmonių siekė psichoterapi-
jos sa vo protinei sveikatai at-

statyti. Prieš maždaug 50 metų psi-
choterapija pra žydo visomis teikia-
mų savo ga li my bių spalvomis. Iš to
išsivystė daug spe  cifinių psichote-
rapijos būdų, ta  čiau pagrindinė for-
mulė buvo ir liko paciento ir terapeu-
to  ryšys. 

Su naujais atradimais biochemi-
joje ir neuro logijoje išsivystė chemi-
nis protinių ligų gydymas. Vis dides-
niam procentui žmonių yra paskiria-
mi vaistai, pa dedantys apvaldyti ar
panaikinti požymius. Bėda dažnai
būna, kad cheminis ap valdymas ne-
pakeičia asmens mąstymo, neskatina
jausmų ir elgesio pa sekmių suprati-
mo. Yra galvojama, kad gilesniam su-
pratimui yra reika lingas asmens są-
moningas  įsitraukimas.  

Matyti, kad, einant psichoterapi-
jos keliu, nebus įmanoma sumažinti
žmo nijos protinės sveikatos rūpes-
čių: yra per daug žmonių ir per ma-
žai iš teklių – psichoterapeutų. Ypač
brangi ir mažai kam prieinama yra
asme ninė psichoterapija. Kartais at-
rodo, kad ji yra skirta pasiturintiems
vi duriniosios klasės žmonėms su ge -
rais sveikatos draudimais ir palan -
kiu požiūriu į tokį gydymą. Plečiant
išteklius, buvo išvystyta grupinė te -
 ra pija, kai kuriais atvejais sėkmin-
gesnė nei individuali terapija. Tech-
no lo gijos gadynėje susidomėta, kaip
šiuos atradimus būtų galima pakin-
kyti ir protinės sveikatos poreikių
patenki nimui.

Alan E. Kadzin, psichologijos
pro   fesoriaus Yale University, teigi -
mu, 25 proc. gyventojų (vaikų ir
suaugusių) JAV turi psichinius ar
psicho loginius negalavimus bei su-
trikimus.  Tuo pačiu 70 proc. jų ne-
gauna jokio gydymo. Jo manymu, di-
desnio psicho  logų skaičiaus paruoši-
mas problemos neišspręs. Jo ir jo ko-
legų nuo mone, reikia peržiūrėti psi-
choterapijos pramonę. Nors indivi-
duali psicho terapija išliks, reikia
naujų, pla čiau prieinamų būdų pro-
tiniams ne galavimams ir narkomani-
jai bei alkoholizmui gydyti. Čia daug
galėtų pa dėti žiniasklaida, savipagal-
ba bei tech nologija. ,,Mes dirbame su
vienu įrankiu – plaktuku. Mes tą
plaktuką esame tarsi įsimylėję. Ta-
čiau namo nepastatysime vien su
plaktuku”, – ironizuoja prof. Kadzin.

Įsigaliojus naujam sveikatos
draudimui Amerikoje 32 mln. naujų
žmonių pri sidės prie tuo draudimu
jau apdraus tų . Tai perkraus jau ir
taip per temp tus išteklius. Todėl pro-
fesinės są jungos ir valdžia ruošia te-
lepsicho terapijos gaires. Marc At-
kins, University of  Illi nois at Chica-
go psicho logijos profesorius, mano,
kad būtina pereiti nuo individualios
psichotera pijos prie profilaktikos.
Tik tokiu bū du sumažės poreikis ir
paklausa gy dymui. Jau vystomos
įsiterpimo programos, naudojant in-
ternetą ir mobi lųjį telefoną. Tos pro-
gramos sudarytos taip, kad jomis

besinaudojantis asmuo nepasijustų
nustumtas į technologinį kampą. To-
kių pacientų pažanga yra sekama, su
jais pakartotinai susisiekia terapeu-
tas el. paštu arba telefonu. Pirmieji
tokių pastangų įvertinimai yra tei-
giami. Taip pat yra vystomos kom-
piuterizuotos programos, pa mėg džio-
jančios tradicinį paciento-tera peuto
pokalbį ir bendravimą. Jau ku ris lai-
kas praktikuojama telefoninė terapi-
ja, kur pacientas ir terapeutas  kalba-
si kas savaitę ar pagal susita ri mą.
Daugeliui žmonių, siekiančių geros
protinės sveikatos, gali užtekti daly-
vavimo savipagalbos gru pėse ar seki-
mo specialisto ,,prirašytais” pasi-
skaitymais, vadinamais biblio tera -
pija. Seniausia savipagalbos grupė
yra A. A. – anoniminių alkoholikų
dvylikos pakopų programa. 

Gal nereikia stebėtis, kad pasi-
prie  šinimas šioms naujovėms ateina
ir iš kai kurių psichologų. Pas tarieji
gali būti jau pripratę prie savo pro-
fesinės rutinos ir neskubėti savo
įpročių keisti. Tačiau gyvenimas vie -
toje nestovi. JAV Veteranų adminis-
tracijos sveikatos skyrius aktyviai
pereina prie naujų galimybių. Ap -
skai čiuota, kad trečdalis Irako ir Af-
ga nistano karų veteranų grįžta su
emocinėmis negaliomis. Ši valdiška
programa, laikoma didžiausia kraš -
te, jau įvedė nemažai gydymo nau-
jovių. Tarp jų yra videotechnologijos
naudojimas diagnozei nustatyti, vi-
deo kon ferencijos, kitų kariškių įjun-
gimas į gydymo programas. ,,Kuo
daugiau turima pasirinkimų, tuo
daugiau galima pasiekti pagalbos
reika lingų asmenų”, – teigia dr. Deni-
se Sloan, dirbanti Veteranų sveikatos
sistemos skyriuje, esančiame Boston
mieste.  Kai kurios programos padi-
dina dalyvio anonimiškumą ir taip
sumažina ka riuomenėje vis dar pla-
čiai paplitusį požiūrį, kad siekti pro-
tinės pagalbos iš šalies yra gėda. 

Prof. Kadzin nori nuraminti psi-
chologus, susirūpinusius dėl savo
profesinės ateities. Naujos technolo -
gi jos jų reikalingumą padidins, o ne
sumažins. Tuo pačiu jis pripažįsta,
kad psichologai, nenorintys eiti su
progresu, gali būti palikti nuošalėje.
Technologinis persigrupavimas yra
ypač pažengęs medicinoje. Protinės
sveikatos pionieriai vejasi iš pas kos.
Naujoms programoms reikia nau jų
mokytojų, naujų viršininkų, naujos
technologijos specialistų.

Vienas iš garsiausių naujovių
pionierių yra Uni ver sity of  Pennsyl-
vania psichologijos profesorius Mar-
tin Seligman, vadovaujantis ,,Penn
Resiliency” programai. Jis yra pasi -
šo vęs iki 2051 metų po pasaulį pa -
skleisti protinio ugdymo programą,
kuri paliestų 51 proc. pasaulio gyven-
tojų. Aišku, tokio masto įtakai vien
psichoterapijos neužteks. Seligman
vadovaujama programa jau apmokė
pradinių ir vidurinių mokyklų mo -
ky tojus iš Australijos, Kinijos, Angli -
jos ir kitų kraštų. Jie išmoko, kaip
pa dėti mokiniams geriau susidoroti
su  so cialiniais, tarpasmeniniais ir
ki tais gyvenimo sunkumais. 

Nukelta į 11 psl.

Naujos�galimybės�protinės
sveikatos��ugdyme

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
KUN. VYTENIS VAŠKELIS

LITHUANIAN ART WANTED
We Pay Top Prices!
19th/20th Century

Call 310-247-7500 
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
kARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
vIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AkIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SkAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 9

2004 metų balandžio 18 diena,
Vilnius. Šiandien kandidatų į Lietu -
vos prezidento postą prisistatymo
die na. Pasiskelbė, kad kandidatuos
Česlovas Juršėnas, Kazimiera Pruns -
kienė, Rolandas Paksas ir net Austra -
lijos lietuvis Juozas Petraitis.

Kanarų salose atostogaujantis
Algirdas Brazauskas nusiuntė  savo
partijos suvažiavimo delegatams laiš-
 ką, kuriame ragina partiečius kelti
Č. Juršėno kandidatūrą. O ką jis man
kalbėjo vos prieš kelias savaites? At -
ro  dė, taip nuoširdžiai ragino kandi-
datuoti ir žadėjo socialdemokratų
paramą, kad net patikėjau. O gal to -
kia ir yra tikroji partinė politika –
viena sako, kita daro?

Šiandien pas mane atvažiavo
kon  servatorė Rasa Juknevičienė, li -
be ralcentristai Artūras  Zuokas ir
Da rius Gudelis, žiniasklaidos atsto-
vai Audrius Siaurusevičius, Valdas
Bar tasevičius ir Marius Lukošiūnas,
viešųjų ryšių specialistė Rūta Vana -
gaitė bei Raimundas Mieželis. Vyko
karšti ginčai. Optimistiškai nenutei -
kia.

2004 metų balandžio 20 diena,
Vilnius. Visą dieną namuose susiti-
kinėjau su politikais. Pirmiausia
porą valandų kalbėjausi su Dariumi
Kuo liu. Pritariu jo nuomonei, kad
man neverta skubėti skelbti, ar daly-
vausiu prezidento rinkimuose. Dieną
kitą dar reikia palaukti.

Vėliau atvyko Eugenijus Gentvi -
las ir Aidas Palubinskas. Vėl kalbėjo -
mės ta pačia tema. Ir jie man pana-
šiai pataria.

Vakare apie 20 valandą apsilankė
Artūras Zuokas. Jis laikosi kitokios
nuomonės. Ragina mane ryžtingai,
nieko nelaukiant paskelbti, kad su -
tin ku kelti savo kandidatūrą.

2004 metų balandžio 22 diena,
Vilnius. Telefonas vis dūzgia it bičių
avilys. Skambina žiniasklaida, poli-
tikai, draugai. Paskelbti „Baltijos ty -
ri mų” apklausos duomenys. Už mane
per rinkimus balsuotų 37,3 proc.
žmonių, antras R. Paksas – 16,3 proc.
rinkėjų, trečias Č. Juršėnas – jį re-
mia 9,8 proc., o A. Paulauską – 7,6
proc. apklaustųjų.

Apie pietus paskambino Artūras
Paulauskas ir pranešė, kad Vyriau -
sioji rinkimų komisija 6 balsais prieš
2 nutarė leisti iš prezidento posto už
Konstitucijos pažeidimus pašalintam
R. Paksui vėl į jį kandidatuoti. Ste -
buk lų šalis Lietuva!

Tuo tarpu R. Paksas kviečiamas
į prokuratūrą dėl keliamų baudžia -
mųjų bylų. Tačiau sąlygas mėgina
dik tuoti jis – pareikalavo prokurorų
raštu įsipareigoti, kad jo parodymai
nebus perduoti žiniasklaidai! Net ne -
aišku, kas kam kelia bylą.

Vakare susitikau su Algirdu Bra -
zausku jo namuose. Kalbėjomės iki
pusės dvyliktos nakties. Įkalbinėjau
jį patį kandidatuoti prezidento rinki -
muose. Kategoriškai nesutinka. Jis
nori toliau vadovauti Vyriausybei.
Svarstėme įvairius variantus, apta-
rė me visus galimus kandidatus. A.
Bra zauskas ragino mane dalyvauti
rinkimuose ir prisiekinėjo, kad ant -
rame ture jo partija rems mane, o esą
Č. Juršėnas vis viena neturi jokių ga -
limybių laimėti.

Visą vakarą žiniasklaida nuolat
pranešinėjo: „V. Adamkaus ir A. Bra -
zausko pokalbis Turniškėse vis dar
tęsiasi.”

2004 metų balandžio 23 diena,
Vilnius. Seime minimas Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo sutar-
ties dešimtmetis. Prieš prasidedant
R. Pakso skandalui buvo žadėjęs at-
vykti prezidentas Aleksandras Kwas-
niews kis, bet dabar Lietuva kryžke-
lėje. Lenkų delegacijai vadovauja tik
parlamento vicepirmininkas.

Man su Alma atvykus į Seimą,
prie durų pasitiko būrys žurnalistų
ir, aišku, puolė klausinėti, ką aptari -
nėjome su Algirdu Brazausku. Pasa -
kiau apgailestaująs, kad nepavyko
pašnekovo įtikinti kelti savo kandi-
datūrą prezidento rinkimuose, bet
abu laikomės nuomonės, kad reikia
toliau ieškoti geriausio politinio
spren dimo Lietuvai.

Rytoj rengiamas liberalcentristų
tarybos posėdis, kuriame jie oficia -
liai iškels mano kandidatūrą prezi-
dento rinkimuose. Ketinau pats nu -
vykti ir padėkoti už pasitikėjimą. Ta -
čiau pas mane atvažiavę Albinas Ja -
nuška, Audrius Siaurusevičius ir
Rai mundas Mieželis atkalbėjo. Jų
nuomone, tai mane pernelyg susietų
su viena partija. Nutarėme apsiriboti
padėkos laišku. Taip pat sumanėme,
kad prieš liberalcentristų tarybos po -
sėdį aš nuvyksiu į Lietuvos radiją ir
pats paskelbsiu, kad esu kandidatas
prezidento rinkimuose.

Baigėme kalbas pirmą nakties.
Tad reikia pamiršti ramų gyvenimą.
Alma labai nelaiminga. Jos nuomo -
ne, rinkimų kampanija bus labai neš-
vari.

2004 metų balandžio 24 diena,
šeštadienis, Vilnius. Šiandien ryte
per Lietuvos radiją pranešiau, kad
apsisprendžiau kandidatuoti į Lietu -
vos prezidento postą. Esu penktas
kandidatas, tai paskelbęs viešai.

2004 metų balandžio 26 diena,
Vilnius. Lietuvos radijas primygti-
nai prašė atsakyti tiesioginiame ete -
ryje į kelis klausimus telefonu apie
savo apsisprendimo kandidatuoti
mo tyvus. Pasakiau, kad plaukioju
basei ne. Tai nepadėjo. Turėjau nusi-
leisti prašymams, ir, ko gero, pirmą
kartą Lietuvos radijo istorijoje buvo
kalbamasi tokiu būdu – su klausyto-
jais bendravau iki juosmens paniręs
į vandenį.

Pastabos paraštėse

Kai ėmė aiškėti, kad Rolando
Pak so apkalta turbūt įvyks ir bus ren-
giami pirmalaikiai prezidento rinki-
mai, neketinau kelti savo kandida-
tūros. Persigalvojau ne iš karto, tam
prireikė laiko. Buvo daug pokal bių,
susitikimų su visuomeninių orga niza-
cijų atstovais, prašymų ir net spaudi-
mo, kad kandidatuočiau. Aš savo
ruožtu bendravau su kai kuriais man
pasitikėjimą kėlusiais galimais kan-
didatais ir tariausi, kad galėčiau,
pats nedalyvaudamas rinki muose,
juos remti, bet ir iš jų išgirdau ragi-
nimų kelti savo kandidatūrą. Laikas
bėgo ir reikėjo aiškiai atsaky ti mane
agitavusiems asmenims „taip” arba
„ne”.  Bus daugiau.
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Bronė Kremeris, gyvenanti Orland Park, IL pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Jonas Svera, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Tariame nuo-
širdų ačiū už paramą.

Genė Miglinas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už para-
mą.

Zenonas Obelenis, gyvenantis Novelty, OH, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už para-
mą.



rius metus tarnavo karo laivyne už
poliarinio rato. Bet tą tarnybą jis va -
dino nelabai sunkia, nes svarbiau-
sias jo darbas buvo „ultrapatriotinė’’
ka reivinių puošyba, taigi dailės mo-
kyklos pamokos pravertė. Svarbiau-
sia buvo gauti piešimui medžiagos ir
dažų. Pats važiuodavo į miestą jų
pirk ti, bet dalį tam skirtų pinigų iš -
leis davo knygoms. Kariuomenės
„dai lininkas’’ gaudavo visko, net val-
gyti jam atnešdavo į dirbtuves. Bet
pradėjo trupėti dantys ir slinkti
plaukai.

Buvo svetimas kasdienei 
darbo aplinkai

Grįžęs vėl dirbo Kauno geležin -
kelio depe, metalo gamyklose. Jo
rankos visada buvo nubrozdintos,
pajuodusios, nuo tepalų neatplau-
namos. Kitas būtų taip ir pramojavęs
kūju visą gyvenimą, tačiau Katinas
kasdien nepaliaujamai skaitė įvairią
literatūrą, prenumeravo tuo laiku
labai pažangius žurnalus, skaitė
pasaulinę literatūrą rusų kalba, ku -
rią geriausiai suprato. Jo draugai bu -
vo ne iš darbo aplinkos. 

Petras bu vo eruditas tikra to žo-
džio prasme, inte ligentas savo elgse-
na, kultūriniais poreikiais ir įpro-
čiais. Visa savo esy be jis buvo sveti-
mas savo kasdienei darbo aplinkai,
nors niekada nėra su panieka žiū-
rėjęs į savo darbo brolius. Darbe jam
visi buvo lygūs, išskyrus viršinin-
kus, kuriems aprašyti dažniausia
vartojo Vinco Kudirkos ir Nikolai Go-
golio satyrų žodyną. 

Teko įrodyti, kad pamfletų 
autorius – jis pats

1973 m. Katinų bute atliko kratą,
rado draudžiamosios literatū ros, Pet-
ro rašytų satyrinių pamfletų, Nepri-
klausomybės laikų spaudos. Po kurio
laiko Katinas kartu su keliais bičiu-
liais buvo nuvežtas tardyti į Vilniaus
KGB rūsius. Jį apkaltino platinant
prieš sovietų valdžią nukreiptus
pamfletus ir kitokią kūrybą rusų
kalba. Saugumiečiai Petrui liepė per
naktį nurodyta tema parašyti politinį
pamfletą, kad taip įrodytų esąs
atimtų tekstų autorius, o ne pla tin-
tojas (pagal sovietinius įstatymus
tada bausdavo tik už platinimą, o ne
už rašymą). Petras tą užduotį lengvai
įvykdė ir buvo paleistas, bet jo bičiulį
Anta ną Sakalauską nuteisė penke -

riems metams. Jam teko kalėti Mor -
dovijos lageriuose.

Aštrus, iro niškas, liaudiškai
sodrus ir nekompromisinis

Katinas ilgai rašė tik savo ma lo -
numui, „į stalčių”, be to, tik tai, ko
niekam negalėjo rodyti ar skelbti.
Sąjūdžio laikais viskas pasikeitė. Kai
1991 m. buvęs „Kauno tiesos’’ žurna-
listas Antanas Marčiulionis sugalvo-
jo leisti laikraštį „Vakarinis Kau-
nas”, jam reikėjo autorių. Vienas iš
jų – žurnalistas Bronius Juršė – nau-
jojo laikraščio redaktoriui pasiū lė
pasikviesti jo pažįstamą Katiną.
Nors Petras nebuvo žinomas ir ne -
turėjo žurnalisto ar filologo diplomo,
tačiau nuo pat pirmojo numerio ėmė
rašyti įdomiai ir savitai. Jis jau tada
atrado savo stilių – buvo aštrus, iro -
niškas, liaudiškai sodrus ir nekom-
promisinis. Kai kurie jo straipsniai
priminė politinius pamfletus.

Pasak jo sesers Palmyros, griež-
tai, vaizdingai, dažnai karikatūriš-
kai jo skelbiami „nuosprendžiai” ne-
nau dėliams prokomunistinių pa-
kraipų politiniams oponentams, arba
tiesiog politinėms marionetėms, TV
„žvaigždėms’’ ir jų gimdytojams, di -
džiausiems tautos kultūros niokoji-
mo niekdariams kai kam buvo kaip
asmeninis autorius „linčo” teismas.
Kai kam Kati nas galbūt atrodė esąs
„nekrikščio niškai” kandus ir piktas.
Katinas tiesą sakė ne iš pykčio žmo-
gui, bet tokiu savo mąstymo, tiesos
sakymo stiliumi ištikimai bandė
bent kiek suma žinti tą beišsikerojan-
tį blogį, kuris ardė Nepriklausomos
Lietuvos pamatus, žmonių pasitikė-
jimą savo Tėvy ne, jos garbingiau-
siais vadovais. 

Jo publicistikoje atvirai ir nuo-
sekliai buvo reiškiamas prof. Lands -
bergio politinės valios palaikymas,
teigiamai aptariami ir vertinami jo
strateginiai sprendimai, Lietuvai
pelnytas tarptautinis vardas, jo poli-
tinių nuostatų nuoseklumas. Kai ką
tai labai siutino ir erzino, bet Petras
šio politiko asmenybės atžvilgiu savo
požiūrio nekeitė.

Stebino Katino 
produktyvumas

„Vakariniame Kaune’’ iš pradžių
pasirašinėjo savo pavarde, paskui
naudojo ir slapyvardžius: Jonas Bal -
nikas, Jonas Ukmenis, Laurencijus
Kiškutis (satyrinėms apžvalgoms),
Vladas Petronis. Vėliau, kai jo raši -
nius pradėjo spausdinti „XXI am -
žius’’, „Kauno kraštas’’, „Tremti -
nys’’, „Mano verslas’’, Jonavos ra-
jono laikraštis „Naujienos’’, Katino
slapyvardžiai buvo: Petras Rainys,
Karolis Vaicekauskas (senelio gar-
bei), Ričar das Šalčius, Viktoras
Opulskis, Vla das Šalčiūnas (uošvio
garbei) ir kiti. JAV lietuvių dienraš-
tis „Draugas’’ jo rašinius spausdino
tikra pavarde. Daugiausia Katinas
parašė „XXI amžiui’’. Čia 1992–2009
m. spausdinti jo komentarai geriau-
siai atspindi įvairiapusę šio žmogaus
asmenybę. Jis rašė ne vien apie poli-
tiką, bet ir apie istoriją, kultūrą, me -
ną, sportą, ekonomiką. Vis dėlto poli-
tika buvo jo stichija. Tekstai kai ku -
riomis temomis – vieninteliai lietu-
vių spaudoje. 

Nukelta į 11 psl.
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Dar ir šiandien dalis „Draugo’’
skaitytojų turėtų prisiminti
bene žy miausią ir savičiausią

autorių, kurį prof. Vytautas Lands -
bergis pavadino vienišu politi kos
apžvalgininku, palikusiu savitą mū-
sų valstybės prisikėlimo metraštį,
neveidmainiavusiu, negražbyliavu-
siu, aiškiai sustatydavusiu taškus ir
brėždavusiu prognozes Lietuvos bei
užsienio politikos klausimais, tačiau
Lietuvoje net ir valdiškų „spaudos
apžvalgų” niekada neminėtą. Dar ir
šiandien išgirstame gerų žodžių apie
šį autorių, kurio politines apžvalgas
spausdinome 2007–2009 metais. Be
abejo, ištikimieji „Draugo’’ skai tyto-
jai supranta, apie ką kalbu. Tai Pet-
ras Katinas, kuriam vasario 25 dieną
būtų sukakę 75-eri. Ta proga norisi
priminti mūsų bičiulį, kurio nete-
kome 2009 m. rugpjūčio 10 d.

Didžiausia mokykla –
smalsumas

Petras buvo vyriausias vaikas iš
devynių, gimė 1937 m. vasario 25 d.
Slabados kaime, netoli Lyduokių
(Uk mergės apskr.), Elenos Vaice-
kaus kaitės ir Petro Katinų šeimoje.
Kaip prisimena jo sesuo Palmyra,
brolis iš prigimties buvo apdovano-
tas protu, grožiu, nepaprasta atmin-
timi, talentu bendrauti, išmone, daž-
nai siejusia vaizduotę su tikrove. Į
Lyduokių pra džios mokyklą pradėjo
eiti neturėdamas šešerių ir iškart į
antrą klasę. Mokslai jam sekėsi leng-
vai. Jis ir jau nesnius brolius bei se-
seris išmokė skaityti, rašyti ir skai-
čiuoti. Jo didžiausia mokykla buvo
nepaprastas smalsumas. Petras ryte
rijo visas po ranka pasitaikiusias
knygas – nuo lietuvių Antano  Vie-
nuolio, Jo no Biliūno ar Justino Pily-
ponio knygų iki tarybinių romanų
(A.  Fadejev „Jaunosios gvardijos’’,
M. Šolochov „Pakeltos velėnos’’). Ru-
siškas knygas tėtis draudė skaityti,
bet jis vis tiek skaitė, dažniausiai
klojime, pasislė pęs „kanike” (didžiu-
lėje, iš lentų su kaltoje dėžėje grū-
dams). Skaitydavo užsivožęs ant vir-
šaus lentomis ir dar užmetęs šiau-
dais, kad niekas nerastų ir prie dar-
bų nepristatytų. Taip perskaitė kai-
mynystėje gyvenusios pra džios mo-
kyklos mokytojos, mamos sesers te-
tos Antosytės visas knygas, pradžios
mokyklos neturtingos bibliotekėlės
knygas. Kartais garsiai skaitydavo
broliams ir seserims, o Bernardo

Brazdžionio eilėraščius iš rinkinio
„Per pasaulį keliauja žmogus’’ vi-
siems liepė atmintinai išmokti. Kai
1948 m. į Sibirą išvežė tė čio bičiulį
kaimyną iš Ramoniškių, kaimo dėdę
Steponą, vaikai, nubėgę į didelius
tuščius jo namus, ant aukšto rado
daug įrištų žurnalų. Petras su broliu
Leonu su maišais ant kuprų juos
parsinešė. Taip namuose atsirado
žurnalų „Trimitas’’, „Karys’’, „Lur -
do’’ kelerių metų rinkiniai, keli
„Židinio’’ ir „Ūkininko patarėjo’’ nu -
meriai. Galbūt tada ir prasidėjo Pet-
ro pažintis su nepažįstamu ir vai-
kams tolimu gyvenimu. 

Pirmosios politinio mąstymo
pamokos

Tėtis su mamos tėčiu, dieduku
Karoliu po karo bent kartą per sa-
vaitę eidavo pas kaimy nus Gumba-
ragius pasiklausyti radijo. Kartu ves-
davosi ir vyresniuosius vaikus. Vyrai
prie jų aptarinėdavo „Amerikos bal-
so’’ laidas. Ar tik ne iš tų pasisėdėji-
mų kurioje nors kaimo gryčioje, vai-
kams girdint, prasidėjo Petro politi-
nio mąstymo pamokos? Tos dvasios
veikiamas jis, dar visai vai kas, pra-
dėjo kurti pamfletus, saty rinius eilė-
raščius, kuriuos skaitydavo kaimo
vaikams tėviškės sklypo rais te. 

Petras ir metais jaunesnis Leo-
nas turėjo meninių polinkių. Pet ras,
kur nors nugriebęs anglį ar pieštuką,
vis piešdavo, o Leonas lipdydavo iš
molio arklius, žvėrelius. Petras ir
piešė, ir rašė, ir skaitė. Atrodo, kad
jau vaikystėje jo galva buvo prikimš-
ta visokių idėjų. Kai Petras baigė sep-
tynias klases, jam tebuvo 13 metų.

Pravertė dailės mokyklos
pamokos 

Tėvai buvo tvirtai nusiteikę vi -
sus vaikus išleisti į mokslus. Petras
įstojo į Kauno dailės mokyklą ir apsi-
gyveno pas tetą Stasę Vilijampolėje.
Pasak jo sesers Palmyros, kūrybi -
niams vaiko polinkiams atsiskleisti
turbūt geriausia būtų buvusi būtent
ši mokykla. Tačiau neturėdamas iš
ko pragyventi ir nebegaudamas para -
mos iš tetos, jau po metų metė Dailės
mokyklą ir įstojo į Kauno geležinke-
lininkų mokyklą. Baigęs ją buvo
paskirtas dirbti į Kauno geležinkelio
depą – remontuoti garvežių. Kartu su
draugu geležinkelininku nuomojo
kambarėlį mediniame name, Šiaulių
gatvėje, tačiau netrukus buvo paim-
tas į sovietinę kariuomenę ir ketve -

Už teisingą Lietuvą
A.�a.�Petro�katino�75-metį�minint

ROMAS BACEVIČIUS

Petras Katinas ,,Sena sodyba”.

Petras Katinas  darbo kabinete. 
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Kaip ir praėjusiais metais, Lie -
tuvos Respublikos konsulės
Sovetske Liudos Kleimiono-

vos pastangomis iškilmingai pažy-
mėta Lietuvos vals ty bės atkūrimo
diena. Į šventę vieš bučio „Rosija”
konferencijų salėje atvyko 80 svečių.
Dalyvavo visi LR konsulato Sovetske
darbuotojai, „Bi rutės” draugijos, lie-
tuvių tautinės kul tūrinės autonomi-
jos nariai, religi nių konfesijų atsto-
vai, Sovetsko, Ne mano, Krasnoz-
namensko rajonų me rai, Rusijos kon-
sulato Klaipėdoje kon sulas, miesto
svečiai, įmonių atstovai, srityje dir-
bantys lietuvių kalbos ir etnokultū-
ros mokytojai.

Nuskambėjus Lietuvos ir Rusijos
respublikų himnams, konsulė pa-
svei kino susirinkusius brangios lie-
tuvių tautos šventės proga, priminė
jos išta  kas, kai 1918 m. vasario 16 d.
dvi dešimt Lietuvos Tarybos narių
pa si rašė Nepriklausomybės Aktą –
nedi delės apimties 122 žodžių doku-
mentą, labai svarbų lietuvių tautai.
Todėl, sakė konsulė, reikia puoselėti
tai, ką perdavė tėvai, gyvenant už
Lietuvos ribų, nepamiršti tradicijų,
papročių, lietuvių kalbos.

Konsulė Kleimionova perskaitė
LR Užsienio reikalų ministro Audro -
niaus Ažubalio sveikinimą, kuriame
sakoma, kad Vasario 16-oji – pati
svar biausia Lietuvai diena, ir linki,
kad lietuvių bendruomenę lydėtų
tarnavimo savo tautai jausmas. Kon-
sulė pasidžiaugė, kad Lietuva yra ne-
priklausoma šiuolaikinė valstybė,
lygia teisė Europos Sąjungos ir NATO
na rė, palinkėjo, kad ir toliau tęs tųsi
geri tarpusavio santykiai su Rusija. 

Nemano rajono administracijos
vadovas S. F. Voskovščiuk padėko-
jo už gražią šventę, džiaugėsi glau-
džiu bendradarbiavimu su Klaipėdos

mies tu ir Jurbarko rajonu. Susirin-
kusius pasveikino Rusijos Respub-
likos konsulas Klaipėdoje V. V. No-
vikov, taręs, jog dalyvavo Vasario 16-
ajai skirtame renginyje Kalining-
rade.

Kaliningrado srities regioninės
lietuvių kalbos mokytojų asociacijos
pirmininkas Aleksas Bartnikas pa -
dėkojo Sovetsko, Slavsko, Krasno zna -
mensko, Nemano rajono vadovams
už sudarytas sąlygas mokyklose mo -
kyti lietuviškos kilmės vaikus lietu-
vių kalbos: 28-iose Kaliningrado sri-
ties mokyklose dėstomas lietuvių
kalbos ir etnokultūros fakultatyvas.
Tilžės Kristaus Prisikėlimo parapi-
jos klebonas Anupras Gauronskis
pastebėjo, kad ši šventė jungia į vie-
ną šeimą po visą pa saulį išsibarsčiu-
sius lietuvius, todėl reikia pateisinti
lietuvio kaip tautos piliečio vardą.

Visi kalbėjusieji dėkojo konsulei
už gražią šventę, pasidžiaugė, kad
Kaliningrado sritį ir Lietuvą sieja ne
tik dalykiniai, bet ir draugiški san-
tykiai, bendradarbiavimas, paremtas
ne žodžiais, bet darbais, plėtojami
ryšiai kultūros, sporto srityje.

Pagėgių Algimanto Mackaus
gim nazijos vaikinų vokalinis ansam-
blis (vadovė Irena Ubartienė) padai -
navo keletą dainų. Dainas lietuvių ir
rusų kalba dainavo Nemano 2-osios
vidurinės mokyklos pirmos klasės
mokinys Dmitrijus (mokytojos I.
Ubartienė ir V. Martišauskienė).

Svečiai ragavo paruoštų patieka -
lų, vaišinosi lietuviškos vėliavos
spal vomis puoštu pyragu ir 94-ąsias
Lie tuvos valstybės atkūrimo metines
žyminčiu pyragu.

Už gražią ir prasmingą šventę
dėkojame konsulei L. Kleimionovai
ir vi siems konsulato darbuotojams.

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanovo vidurinės mokyklos mokyto-
ja.

Vasario 16-osios šventė Tilžėje

Mokytojos iš kairės: Aldona Strojeva, Alma Janvariova, Regina Kapkova, Emilija Algau-
dė Bukontienė, Aldona Bursteikienė ir Aleksas Bartnikas.

Atkelta iš 8 psl. Dvidešimt vie -
name jo metodo pritaikymo įvertini -
me rasta, kad tokia mokytojų pa -
galba mokiniams apčiuopiamai su -
ma žino depresiją, nerimą ir netinka -
mą jų elgesį. 

Naudodamas panašų priėjimą,
prof. Seligman apmokė, kaip padėti
karei viams tvarkytis su karinio fron-
to įtampomis ir karišku gyvenimu
apskritai, 4,500 JAV ka  riuomenės vir-
šilų.  Pirminiai tyrimai rodo, kad ka -
rei viai, išėję tokį viršilų apmokymą,

iš gy veno mažiau katastrofinių min-
čių, geriau susitvarkė su įtampa.

Taip vadinama socialinio ben-
dravimo technologija yra dar tik kū -
dikystėje. Jos galimybės dar nepaža -
botos, net iki galo neįsivaizduojamos.
Dalį tų galimybių panaudojimo jau
matėme pasau lio įvykiuose, kur so-
cialinio bendra vimo technologija
įžiebė revoliucijas, net pilietinius ka-
rus. Ta pati techno logija galės ir tu-
rės būti pakinkyta žmonių gerovei,
jų sveikatos plėtrai.

Naujos�galimybės�protinės�sveikatos��ugdyme

Atkelta iš 10 psl.
Stebino Petro produktyvumas –

jis visada atnešdavo po kelis rašinius
į vieną laikraščio numerį. Turtinga-
me, didelį tiražą turinčiame leidinyje
jis būtų galėjęs uždirbti tūkstanti-
nius honorarus ir susikrauti didelius
turtus. Turbūt reikėtų dar paminėti
Ka tino sugebėjimą sugalvoti vaizdin-
gus pavadinimus, kurie sudominda-
vo ra ši niu, todėl būtinai norėdavosi
jį perskaityti. Pavadinimuose – loty-
niškos patarlės ir posakiai, pasakų
herojai, dainų ir pasakų motyvai,
metaforos, ironija, retoriniai klausi-
mai, žodžių žaismas, intertekstas,
aliteracija ar asonansas, naujadarai
ir palyginimai. O pavadinimų – gal
tūkstančiai.  

Geri žodžiai guosdavo, 
priekaištai – jaudindavo

Deja, ne tik pagyrų Katinas su-
laukdavo, bet ir priekaištų dėl esą
pernelyg akivaizdaus kairiųjų užma-
čių atskleidimo, nenoro surasti gero
ir jų darbuose. Geri žodžiai jį guosda-
vo, o priekaištai – jaudindavo. Kažin,
ar jie neprisidėjo prie Petro sveika-
tos. 2009 m. vasario 3 d. jį ištiko prie-

puolis. Medikų pastangomis Petro
gyvybę pavyko išgelbėti, bet po ope-
racijos jis gyveno tik šešis mėnesius.
Grįžęs iš ligoninės netrukus neteko
žmonos Aušros, kurią labai mylėjo.
Su ja bu vo bendraminčiai, daug ke-
liavo po Lietuvą ir įvairias Europos
valsty bes, dažnai lankydavosi teatrų
premjerose. Dar spėjo dalyvauti
„Draugo’’ 100-mečio minėjime Vil-
niuje. Mirė rugpjūčio 10-ąją, palaido-
tas šalia žmo nos ir uošvių Kaune,
Panemunės kapinėse.

Minint pirmąsias jo mirties me -
tines buvo išleista 608 puslapių Pet -
ro  Katino publicitikos knyga „Ilgas
bus mūsų kelias…’’ Joje spausdinami
svarbiausi jo straipsniai iš visų laik -
raščių, taip pat ir „Draugo’’, amži -
ninkų prisiminimai apie jį, piešinių
reprodukcijos ir visų jo tekstų biblio -
grafija.

Minėdami Katino 75-metį, prisi -
minkime jį kaip kovotoją už tiesą ir
teisingumą, taiklų ir kupiną ironijos
bei sarkazmo politinių įvykių vertin-
toją.

Romas Bacevičius – Laikraščio
„XXI amžius” redaktoriaus pavaduo-
tojas.

Už teisingą Lietuvą

EMILIJA ALGAUDĖ
BUKONTIENĖ

Dainuoja Pagėgių Algimanto Mackaus gim nazijos vaikinų vokalinis ansamblis. 
E. Bukontienės nuotr.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
SOFIJA

RADĖNAITĖ
VAIČIKONIENĖ

PRANCKEVIČIENĖ
Kovo 14 d. sueina vieneri metai be mielos mamytės, močiutės,

babytės, sesers ir tetos.
Šventos Mišios už a. a. Sofiją bus aukojamos kovo 11 d. 10:30

val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Liūdinti šeima

A † A
EUGENIJAI „BIRUTEI”

DZENKAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ALGĮ VARNĄ
su žmona DANGUOLE, dukrą JOLETĄ, šeimos na-
rius ir visus gimines.

Lidija ir Julius Ringai
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� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 7 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popietę.
Bus ro  domas doku men tinis fil mas apie
didįjį lietuvių tautos poetą Maironį. Fil -
mai ro domi PLC skai tykloje, šalia Bo čių
menės.

� Trečiadienį, kovo 7 d., 1 val. p. p.
Bal zeko lietuvių kultūros muziejaus Mo -
terų gildija kviečia paminėti Lietuvos
Ne priklausomybės atkūri mą. Bus rodo -
mas filmas ,,Gintaro kelias”. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) kovo 9 d., penktadienį, 5
val. p. p. kviečiame į Kryžiaus kelio ėji-
mą. Sekmadienį, kovo 11 d. 10:30 val. r.
šv. Mišias atna šaus ku nigas dr. Augus-
tinas Kulbis, OSM. Prieš  sekmadienio
šv. Mišias kalbėsime Palaimintojo Jurgio
Matulaičio litaniją bei melsimės už ligo-
nius ir Palaimintojo kanonizaciją. Po pa-
maldų mokyklos salėje paminėsime Lie-
tuvos Neprik lau somybės atkūrimo 21-
ąją sukaktį. 

� Kovo 11 d. 12:30 val.  p. p. PLC, Le -
 mont, prie didžiosios salės vyks Lietu vos
Dukterų draugijos visuotinis susirin ki -
mas. Bus apžvelgta draugijos veik la,
atei  ties planai, dalinamasi nuomonė -
mis. Visi, besidomintys šios organizaci-
jos veikla, kviečiami šią sekmadienio
po pietę praleisti kartu, išgirsti ir paremti
Lietuvos Dukterų veiklą. Bus vaišės.

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
kartu su Čikagos laisva laikio ir pramogų
centru Navy Pier rengia Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo šventę „Celebrate
Lithuanian Independence”. Renginys
vyks kovo 11 d., sekmadienį, nuo 12
val. p. p. iki 5 val. p. p. Navy Pier centro
,,Crystal Gardens” salėje. No rin čius
pristatyti, pardavinėti savo kū rinius arba
lietuvišką produkciją renginio me tu,
prašome apie tai pranešti generalinio
konsulato darbuotojai Agnei Vertelkaitei
el. paštu agne.vertelkaite @ urm.lt arba
tel. 312-397-0382 (tr.  204).

�  Filmų centre ,,Gene Siskel” (164 N.
State St., Chicago, IL 60601) vyksian-
čiame Europos Sąjungos filmų festivaly-
je bus pristatomas Kristijono Vildžiūno
filmas ,,Kai apkabinsiu tave”. Filmas
bus rodomas kovo 16 d. , penktadienį,
4:45 val. p. p. ir kovo 21 d., trečiadienį,
8:15 val. v.

� Kovo 17–18 dienomis vyskupas R.
Norvila Švč. Mergelės Mari jos Gimimo
parapijoje (6812 S. Wash tenaw Ave.,
Chicago, IL) ves Gavėnios rekolekcijas.

� Kovo 20 d. nuo 9 val. r. iki 3 val. p.
p. vyskupas R. Norvila  dalyvaus Ga -
vėnios susikaupime Ateitininkų na -
muose. Būtina užsiregistruoti iš anksto
el. paštu vlasr@aol.com arba tel. 708-
349-7426 (Loreta Grybaus kienė).

� Sekmadienį, kovo 25 d. 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629) 1949 metų kovo trėmimų mi -
nėjimas. Ta proga kviečiame aplankyti
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vei -
kiančią parodą „Nepalaužta viltis/ Ho pe
and Spirit”, kurią pristatys parodos ku -
ratorius  dr. Audrius Plioplys. Jis taip pat

pateiks naujos informacijos apie tremti -
nių iš Sibiro rašytus laiškus. Daugiau
informacijos rasite muziejaus  interneti -
nėje svetainėje www.balzekasmuse-
um.org

� Ateitininkų Šalpos fondo metinis na -
rių suvažiavimas ir vakarienė įvyks kovo
31 d., šeštadienį, Ateitininkų na muose.
Suva žia vimo pradžia 4 val. p. p. (regis-
tracija). Va karienė – 6 val. v. Kvie ti mus
galima užsisakyti pas Pra nutę Domans-
kienę tel: 708-246-0049 po 5 val. p. p.
arba el. paštu FLD85@aol.com

� Evelinos Puzaitės rečitalis balandžio
1 d. 2 val. p. p. vyks Weill Recital Hall
(154 West 57th St., New York, NY).
Skambės M. K. Čiurlionio, S. Rac h ma -
ninov, S. Prokofjev, F. Liszt, Zoltan Ko-
daly ir pačios E. Puzaitės kūriniai.Tel.
pasiteiravimui 212-239-4699

� Balandžio 1 d., Verbų sekmadienį,
nuo 8 val. r. iki 3 val. p. p. Lietuvos Duk-
 terys Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
rengia kasmetinį pyragų ir tortų iš par da -
vimą PLC, Lemont. Tai pui ki proga savo
velykinį stalą paįvairinti skaniais na -
miniais kepiniais. Taip pat galėsite nu -
sipirkti margučių ir kitokių namų darbo
gaminių. Kviečiame apsilankyti ir  pa -
rem ti draugijos veiklą. Atvykę galėsite
pasivaišinti kavute, užkąsti, pasmagu-
riauti skanėstais. 

� Sekmadienį, balandžio 1 d., 1 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje vyks madų
pristatymas ,,Stiliaus takeliu”. Naujos
lietuvių kūrėjų rankų darbo ko lek cijos,
nuosta būs modeliai, vynas, už kandžiai.

� 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.

� ALT’o Lake apskrities skyrius ir JAV
LB East Chicago apylinkės, IN valdyba
kovo 11 d. 1 val. p. p. ruošia Lietuvos
Ne  priklausomybės mi nėjimą American
Legion Griffith Post 66 (132 N. Wiggs
Ave., Griffith, IN). Meninę progra mą at -
liks Algimantas ir Ligita Barniškiai. Apie
da lyvavimą prašoma pranešti Joanai tel.
219-884-2220 arba Birutei tel. 219-
322-4533.

� Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuo -
lijos (600 Liberty Hwy, Putnam CT
06260) seserys kovo 17–18 dienomis
kviečia į Gavėnios rekolekcijas. Prog ra -
mą ves seselė Ignė, liturgiją – kun. I. Sa -
dauskas. Šeštadienį 9:15 val. r. pir ma -
sis pristatymas ir apmąstymas. Prog -
rama baigsis sek madienį pietumis. Tel.
pasiteiravimui 860-928-7955; el. paš-
tas sesigne@gmail.com

� 2012 m. ŠALFASS Jaunučių krep ši -
nio pirmenybės įvyks gegužės 19–20 d.
Geneva, Ohio (www.spire.org). Iš anks ti -
nė komandų registracija – iki kovo 20 d.
adresu: vtataru nas@gmail.com. Kvie -
čia me dalyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI...

renginiai Philadelphia, PA 

Š. m. kovo 18 d., 2 val. p. p.  
J. Matulaičio slaugos namų salėje 

(10 Thurber Rd., Putnam, CT) 
vyks Lietuvos Nepri klau so mybės

dienos minėjimas

PROGRAMOJE: 

12 val. p. p. šv. Mišios Nekaltai Pra -
dėtosios Šv. Mergelės Marijos vargdienių
seserų vienuolyno patalpose ( 600 Liber -
ty Highway, Putnam, CT);

1 val. p. p. – pietūs (norinčius pietauti
prašome iš anksto užsisakyti tel. 860-928-
7955). Mokestis – auka.

2 val. p. p. – Nepriklausomybės dienos
minėjimas J. Matulaičio slaugos namų
salėje. Prelegentė - Rita Kazragienė, mi-
nistrė patarėja, LR nuolatinė JT misijoje
New York. Meninę programą atliks  smui-
kininkė Barbora Valiukevičiūtė.                                            

Mėgstančius lietuvių liaudies dainą folkloro klubas ,,Kūmužėliai” kviečia į re -
peticijas, kurios vyks ketvirtadieniais 8 val. v. Marquette Park Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo parapijos salėje. Dau giau informacijos gausite te. 708-527-8401; tel.
708257-0645 arba tel. 224-522-2224.

2012 m. gegužės 1–15 d. vyks rinkimai į JAV Lietuvių Bendruomenės XX
Tarybą. Norintys balsuoti internetu turi registruotis internetu JAV LB tin-
klalapyje www.javlb.org arba tiesiogiai šiuo adresu: http://lietuviuben-
druomene.org/zinios/balsavimas-voting/ Registruotis bus galima jau nuo
kovo 1 d. iki balandžio 7 d. Užsiregistravus internetu elektroniniu paštu
atsiųstas slaptažodis ir patvirtinimas apie galimybę balsuoti. Balsavimas
internetu vyks nuo gegužės 1 iki 15 d. Daugiau informacijos apie balsavimą
rasite www.javlb.org

� Sekmadienį, kovo 11 d., JAV LB Phi -
ladelphia apylinkė kartu su centrinės
New Jersey LB apylinke rengia Lietuvos
Nepriklausomybės paminėjimą. 10:30
val. r. šv. Mišios už Lietuvą Šv. And rie -
jaus parapijos bažnyčioje (1913 Wa -
llace St., Philadelphia, PA 19130). Nuo
12 val. p. p. – pietūs vidurinėje Lietuvių
namų salėje, 2 val. p. p.  Nepriklau-
 so  mybės šven tės programa Lietuvių
namų Čiur lionio salėje (2715 E. All e -
gheny Ave., Philadelphia, PA 19134).
Pagrindinis prelegentas – LR ambasa-
dos JAV misijos vadovo pavaduotojas
Si monas Šatūnas.  Muzikinę programą
atliks kaimo kapela ,,Varpelis” (vadovė
Lynn Cox), šokių grupės ,,Žilvinas” (va -
dovė Aleksa Cox-Krakauskienė) ir
,,Viesulas” (vadovė Džaneta Bublienė),
choras ,,Laisvė”, (vadovė Ilona Ba bins -
kienė), Vinco Krėvės (vedėja Jorūnė Bal -
čiūnienė) ir ,,Lietuvėlė” (vedėja Auksė
Motto) lituanistinių mokyklų mokiniai.
Po programos – pabendravimas prie ka -
vos. Renginio metu bus renkamos aukos
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto val -
dybos darbams paremti. Daugiau infor-

macijos gausite tel. 609-742-7593.

� Kovo 20 d., antradienį, nuo 7 val. v.
iki 9 val. v. klubo ,,Gintarinės šaknys”
su sirinkimas Lietuvių namuose (2715
Al legheny Ave., Philadelphia, PA). Su si -
rinkimo tema ,,Maironis – jo gyvenimas,
poezija ir reikšmė Lietuvai” Daugiau in -
for macijos galite gauti el. paštu mil-
liemarks@aol.com  

� Kovo 25 d., 2 val. p. p. Lietuvių na -
muose (2715 Al legheny Ave., Phila del -
phia, PA) JAV LB Philadelphia bendruo -
menės susirinkimas, skirtas Lietuvių na -
mų padėčiai, stoviui ir ateičiai aptarti.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

� Balandžio 15 d. 12 val. p. p. Šv. An -
d rie jaus parapijoje (1913 Wallace St.,
Philadelphia, PA 19130) ruošiame
,,Ve lykų stalą”. Bilietus prašoma nu si -
pirkti ar užsisakyti iki balandžio 8 d. Su -
augusiems – 15 dol., vaikams iki 16 me-
 tų – 10 dol., vaikams iki 10 metų – ne -
mo kamai. Kreiptis į Angelę tel. 215-638-
2534 arba į Marytę tel. 215-969-2117.

Dr. Kazys A. Sukys, gyvenantis
Kankakee, IL, tapo „Draugo” garbės
prenumeratoriumi. Šį skaitytoją
„Draugas” lankys dar vienerius metus.
Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote ir remiate. Sveiki name ta pus
garbės prenumeratoriumi.

Victoria Siliūnas, gyvenanti Riverside, IL, tapo „Draugo” gar-
bės prenumeratore. Šią skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius
metus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skaitote ir remiate. Svei-
ki name tapus garbės prenumeratore.

Aldona Simonaitis, gyvenanti Rockford, IL, tapo „Draugo” gar-
bės prenumeratore. Kartu su garbės pre numeratos mokesčiu skaityto-
ja at siuntė 100 dol. auką laikraščio leidybai paremti. Nuoširdžiai dėko-
jame už jū sų dosnumą ir sveikiname tapus garbės prenumeratore.

Barbora Valiukevičiūtė.
Jono Kuprio nuotr.

SkELBIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500


