
DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.63 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 -

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

- 
D

at
e 

M
ai

le
d 

03
-1

2-
12

ANTRADIENIS – TUESDAY, KOVO – MARCH 13, 2012 • Vol. CIII Nr. 30               Kaina 1 dol.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Čikaga (LR ambasados JAV,
,,Draugo” info) – Lietuvos Respubli-
kos ambasada ir generaliniai konsu-
latai JAV kartu su vietos lietuvių
bendruomenėmis kovo 11 d. surengė
Nepriklausomybės atkūrimo dienai
skirtus renginius daugelyje Ameri-
kos miestų. Bene didžiausią šventę
už Atlanto surengė LR gen. konsula-
tas Čikagoje, sukvietęs daugiau nei
2,000 svečių į Kovo 11-osios minėjimą
ant Michigan ežero kranto įsikūru-
siame laisvalaikio ir pramogų centre
„Navy Pier”. Susirinkusius sveikino
LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė, LR švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius ir
LR ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis. Ž. Pavilionis įteikė Sausio
13-osios medalį už nuopelnus ginant
Lietuvos Nepriklausomybę Čikagos
lietuviui Ernestui Lukoševičiui.

Po oficialios dalies vyko vietos
lietuvių ir iš Lietuvos atvykusių tau-
tinių šokių ir muzikos ansamblių pa-
sirodymai, žinomų lietuvių meninin-
kų darbų paroda, Lietuvių tautodai-
lės instituto Čikagos skyriaus pareng-
tos lietuviškų audinių parodos pri-

statymas. Vidurdienį šventinę prog-
ramą pradėjo Čikagos lietuvių meno
ansamblis „Dainava”, vėliau tauti-
nius šokius žiūrovams pristatė šokių
ansamblis „Grandis”, po jų dainavo
vaikų popchoras „Svajonė”, linksmi-

no lietuvių liaudies kapela iš India-
napolio „Biru Bar”. Tradiciniais lie-
tuvių muzikos instrumentais – kank-
lėmis, skudučiais, skrabalais, birby-
ne – skambino Genės Razumienės va-
dovaujama „Gabija”. Nukelta į 4 psl.
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Gausūs Kovo 11-osios renginiai vyko 
daugelyje JAV miestų

Lietuvių tautodailės instituto Čikagos skyriaus narė Marija Meškauskaitė (sėdi dešinė-
je) smalsuoliams rodė, kaip lietuviškai marginti velykinius kiaušinius. 

Jono Kuprio nuotr.

Lietuviško filmo premjera Čikagoje,
,,Gene Siskel Film Center” – 10 psl.

Stambulas (ELTA) – Stambule
(Turkija) vykstančio 14-ojo pasaulio
lengvosios atletikos uždarų patalpų
čempionato moterų penkiakovės var-
žybose kovo 9 d. Lietuvos atstovė Aust-
ra Skujytė iškovojo bronzos medalį.

A. Skujytė planetos uždarų patal-
pų pirmenybių prizininke tapo antrą
kartą. 2003 metais Budapešte (Veng-
rija) ji taip pat pelnė bronzą. 32-ejų
metų lietuvė surinko 4,802 taškus ir 62
taškais pagerino sau pačiai priklau-
siusį Lietuvos rezultatą. Pasaulio čem-
pione tapo ukrainietė Natalija Dob-
rinska. Ji surinko 5,013 taškų ir 22 taš-
kais pagerino pasaulio rezultatą,
kuris nuo 1992 metų vasario 15 dienos
priklausė rusei Irinai Belovai. Sidab-
ro medalį iškovojo nugalėtojos vardą
gynusi britė Jessica Ennis (4,965 tšk. –
nacionalinis rekordas). 

Paskutinėje, penktojoje, rungtyje
– 800 m bėgime – A. Skujytė liko pasku-
tinė – aštunta. Ji nuotolį įveikė per 2
min. 19,99 sek. ir pasiekė geriausią
asmeninį sezono rezultatą. Pirmoje
rungtyje – 60 m barjeriniame bėgime –
Austra buvo šešta (8,57 sek.), šuolių į
aukštį varžybose – pirma (1 m 90 cm).
Abiejose rungtyse lietuvė pagerino
asmeninius rekordus. Rutulio stūmi-
mo varžybose A. Skujytė užėmė antrą
vietą,  o šuolių į tolį varžybose – šeštą.
Po keturių rungčių mūsiškė bendrojo-
je įskaitoje buvo antra. Penkiakovės
varžybose dalyvavo aštuonios leng-
vaatletės.

Prezidentė ragina Vyriausybę dirbti toliau
Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res-

publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė Raimundą Palaitį palieka vi-
daus reikalų ministro pareigose. To-
kį sprendimą ji priėmė kovo 12 d. po
susitikimo su premjeru Andriumi
Kubiliumi, R. Palaičiu ir Liberalų ir
centro sąjungos pirmininku Algiu
Čapliku. Prezidentė po susitikimo
aiškios nuostatos R. Palaičio atžvil-
giu neišsakė, tačiau teigė esanti įsiti-
kinusi, kad konservatorių ir liberal-
centristų koalicija turi dirbti iki
kadencijos pabaigos. ,,Ar nori dirbti

kartu, turi apsispręsti patys. Jeigu to
nesugeba, ginčą spręsti politinėmis
priemonėmis galės Seime”, – po susi-
tikimo sakė valstybės vadovė. D.
Grybauskaitės teigimu, ji nepalaiko
nė vieno iš koalicijos partnerių.
,,Nedalyvausiu koalicijos partnerių
priešrinkiminiuose apsistumdymuo-
se”, – pabrėžė D. Grybauskaitė. Pre-
zidentė taip pat pažymėjo, jog Vy-
riausybę ir koaliciją palaiko strategi-
niais klausimais, tačiau būtinas val-
dančiosios daugumos pasiryžimas
baigti pradėtus darbus.

Atsižvelgdama į susidariusią
padėtį ir prezidentės sprendimą Sei-
mo pirmininkė konservatorė Irena
Degutienė siūlo vasarą rengti pirma-
laikius Seimo rinkimus. Premjeras
savo ruožtu teigia, kad prezidentės
sprendimas dėl vidaus reikalų mi-
nistro nepadės Vyriausybės darbui.
Vyriausybės vadovas kovo 6 d. perda-
vė prezidentei teikimą atleisti vidaus
reikalų ministrą, teigdamas, kad šis
suklydo atleisdamas Finansinių nu-
sikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT)
vadovus.

Pasaulio lengvosios atletikos uždarų pa-
talpų čempionato moterų penkiakovės
varžybose Lietuvos atstovė Austra Skujy-
tė iškovojo bronzos medalį. 

ELTA nuotr.
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Dažnas�lietuvių�renginys�ar�suėji-
mas�neapsieina�be�kalbų�apie�mūsų�gy-
venimą�šiapus�ir�anapus�Atlanto,�apie
Lietuvos�įvykius�ir�įstatymus.�Tačiau�ne
visi,� kuriems� rūpi� Lietuvos� ir� išeivijos
reikalai,�žino,�kad�jie�turi�galimybę�pa-
tys� dalyvauti� šių� reikalų� svarstyme� ir
sprendime,� būdami� Pasaulio� Lietuvių
Bendruomenės�Seimo�nariais.�PLB�XIv
Seimas� šaukiamas� vilniuje� 2012� m.
rugpjūčio�7–10�d.,�iš�Jungtinių�valstijų
jame�gali�dalyvauti�30�atstovų,�kuriuos
išrinks�JAv�LB�XIX�Taryba.�

Tad� nepraleiskime� galimybės� tu-
rėti� savo� atstovus,� svarstant� viso� pa-
saulio� išeivijai� svarbius� klausimus.
kandidatu�į�PLB�Seimą�gali�tapti�kiek-
vienas� JAv� Lietuvių� Bendruomenės
narys,�kurį�pasiūlys�bent�du�JAv�LB�na-
riai.�Jeigu�norime,�kad�JAv�išeivija�bū-
tų�atsakingai�atstovaujama�PLB�Seime,
iki� 2012�m.� kovo� 31� d.� siūlykime� ak-
tyvius�Bendruomenės�žmones�JAv�LB
rinkimų�komisijos�pirmininkei� Janinai
Udrienei� el.� paštu� udrys@sbcglobal.
net�arba�adresu�31220�Country�Ridge
Cr.,� Farmington� Hills,� MI� 48331.� Dau-
giau�informacijos�galite�gauti�paskam-
binę�tel.�248-788-3417.�

Redaktorė�Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis Kovo 11-osios
proga lietuviš-
koje žiniask-

laidoje vėl apstu gin-
čų, ar po sakis ,,Lietu-
va – lietuviams”, –
korektiš kas. Beje, to-
kios ir panašios dis-
kusijos tampa vis ak-
tualesnė. Mat ir šū-
kių, vie šai rodomų Lietuvai svarbių
šven čių metu Vilniaus ar Kauno
gatvėse, – vis daugiau. Tad daugiau ir
pyk čių, ir nesusipratimų. Kartais jau
keb lu susigaudyti: džiaugiamės vi -
siems lietuviams svarbia švente ir
puoselėjame vienijančius aspektus
ar tiesiog ieškome priežasties nesu-
tarimams tiek su saviškiais, tiek su
tautinėmis bendrijomis. 

Beje, esu iš tų lietuvių, kurie po -
sakyje ,,Lietuva – lietuviams” ne -
įžvel gia nieko blogo, smerktino ar už -
gaulaus. Kiekvienas išsilavinęs, ge-
ranoriškas kitatautis, mano supra-
timu, suvokia, kodėl kartais skan-
duojame šį šūkį, kodėl į lietuviškas
šventes ir minėjimus vis dažniau
atsinešame  tokių plakatų. Išanksti-
nių prietarų ir nusiteikimų neturin-
tys, bent kiek su Lietuvos istorija su-
sipažinę užsienie čiai kuo puikiausiai
suvokia mūsų ne rimą: lietuviai silps-
ta dėl menko gimstamumo, didelės
emigracijos ir au gančios gausių
kaimynių įtakos. Paslėptų imperinių
ambicijų neturintys užsieniečiai nė-
ra akli. Jie kuo aiš kiausiai supranta,
kad gal ir ne vi suo met korektiškai
skambantys mū sų šūkiai viso labo
tėra gynybinė lai kysena – išnykimo
pavojaus persekiojama tauta despe-
ratiškai ieško būdų, kaip išsaugoti
sa vo tautiškumą. Ir nieko daugiau.
Jo kių agresyvių, diskriminuojančių
pla nų lietuviai, skanduodami ,,Lie tu -
va – lietuviams”, neturi ir negali tu -
rė ti. Posakis ,,Lietuva – lietuviams”
neatrodo kuo nors labai iššaukiantis
dar ir dėl to, kad pagal šią taisyklę
gy venti stengiasi visos pasaulio tau-
tos. Tiek gausios, tiek mažos, tiek
Afri ko je, tiek Europoje, tiek Azijoje.
Tik apie tai garsiai kalbėti – neįpras-
ta, ne patartina.

Per pastaruosius 25 metus daug
kur keliavau. Kelio nių metu nesuti-
kau tautos, kuri labiau mylėtų kita-
taučius nei saviškius. Net pačios vai-
šingiausios tautos savo toleranciją
rodydavo sai kin gai – kol kitatautis
netapdavo varžo vu vietiniam. Pui-
kiai prisimenu Tbi lisyje sutikto įta-
kingo gruzino perspė jimą per daug
nesižavėti kaukazietišku svetingu-
mu. Gruzinas pabrė žė: nors esame
vaišingi, tačiau niekas tau Gruzijoje
neleis padaryti įspūdingos karjeros,
lemiamu metu gruzinas vis tiek pa-
sirinks gruziną...

Taigi  šūkio ,,Lietuva – lietu-
viams” esmė, man regis, – supranta-
ma. Taip gyventi trokšta absoliučiai
visos tautos. Tik padorios, demokra -
tiškos, žmogaus teises gerbiančios
valstybės nediskriminuoja kitatau -
čių, jos tik rūpinasi, kad tautinių
ben drijų įtaka netaptų per daug di de -
lė ir sunkiai suvaldoma. Kam apsi -
vers liežuvis pareikšti, esą tokia vals -
tybės laikysena – amorali? Tik pikta -
valiui gali nepatikti, jog Lietuva sie -
kia neprarasti lietuviškumo ne tik
Kaune, bet ir Šalčininkuose, ir Visa-
gi ne.  Visos tautos priešinasi per di-
de liam kitataučių įsigalėjimui. Ta-
čiau protingosios  tautos apie tai gar-
siai nekalba ir šūkį ,,Lietuva – lietu-
viams” jos įgyvendina tyliai, slapta.

O primityviosios tautos – apie tai
vien tik kal ba, bet nieko konkretaus
nedaro. Prie kurių priskirtina Lietu-
va, man regis, visiems akivaizdu. 

Neseniai internetiniame Lietu-
vos dien raštyje Delfi.lt perskaičiau
parlamentaro tautininko Gintaro
Son gailos straipsnį ,,Lietuva – lietu-
viams! Kas netinka?” Teisingas,
įžvalgus straipsnis. Dėmesio vertas
pa aiškinimas, kodėl atsirado daug
,,Ko vo 11-osios jaunimo eitynių šūkis
‘Lietuva – lietuviams!’, atkreipia dė -
mesį į tai, kad Lietuva privalo būti
ap ginta, kad ji turi išlikti lietuvių
žeme. Lietuvių tauta ir lietuviškoji
kultūra sudaro gyvybinį valstybės
pagrindą. Nors šiais laikais mėgina-
ma piršti net ir tokias ideologijas,
kad esą tautos – tai menami ar dirbti -
niai konstruktai, tačiau mūsų pačių
istorija įrodo visai ką kita...”. Ar ga-
li ma nesutikti su tokiu parlamentaro
pareiškimu? 

Man regis, svarbus ir ki tas parla-
mentaro pastebėjimas, pa skelbtas
ten pat. ,,Vie ni jau net ir dr. Joną
Basanavičių kaltina tuo, kad jis esą
nuvedė Lie tuvą neteisingu, ‘etnocen-
tristiniu’ ke liu, ir siūlo nurašyti visą
prieškarinę lietuviškąją istoriografi-
ją, ku rios simboliu tapo ‘Šapokos is-
torija’, o kartu ir visą ‘etnolingvis-
tinę’ moder niosios lietuvių kultūros
tapatybę, kuri buvo sukurta ‘Smeto-
nos lai kais’.”Nematau nieko blogo ar
smerktino, jei tokių rašinių lietuviš-
koje in formacinėje erdvėje pasirody-
tų ir dau giau. Kosmopolitai, globalis-
tai nu sipelnė kritikos.

Ir vis  dėlto saiko jausmas reika -
lingas visiems. Ar nepersistengiame,
su savimi dieną naktį nešiodami šūkį
,,Lietuva – lietuviams”? Nepamirš ki -
me: šis šūkis erzina kai kuriuos Lie -
tuvoje gyvenančius kitataučius. Erzi -
na net tuos, kurie Lietuvos atžvilgiu
yra nusiteikę draugiškai, gerano riš -
kai, tolerantiškai. Parlamen ta ras
Songaila klausia, kas netinka? Atsa -
ky mas labai paprastas. Per daug, per
dažnai pabrėždami šią nuostatą bu -
ria me prieš lietuvius nusiteikusių ki -
tataučių gretas ir atitoliname mums
lojalias, ištikimas tautines ben drijas.
Kremliaus ir Varšuvos šo vinistams
tuo pačiu suteikiame pa pildomų
antilietuviškų argumentų.

Pastaruosius penkerius metus
daug domėjausi kai kurių Lietuvos
tautinių bendrijų gyvenimu, paskel-
biau dešimtis iš samių straipsnių
apie Lietuvoje gy venančių azerbai-
džaniečių, graikų, totorių bendruo-
menes. Taip pat esu skel bęs išsamių
pokalbių su Lietu vo je gyvenančiais
turkais, baltarusiais, libaniečiais,
moldavais. Beveik visur mačiau aki-
vaizdų rusišką pėdsaką. Tai medalį
duos, tai pakvies į nemo ka mą išvyką,
tai padės finansiškai surengti konfe-
renciją. Rusijai rūpi, į ku rią pusę
žiūri Lietuvoje gyvenan čios tautinės
mažumos, įskaitant net latvius ir
estus. O Lietuvai nė motais, kad Ru-
sija stengiasi prisijaukinti mū sų
totorius, graikus, bulgarus ar uk-
rainiečius?

Besigilindamas
į subtilius tautiš ku-
mo aspektus paste-
bėjau bauginantį dės-
ningumą. Vos tik
tautinė bendri ja ima
akivaizdžiau, rim-
čiau, nuo sekliau rem-
ti Lietuvos valsty-
bingu mą, čia pat ją

pradedama skaldyti iš vi daus. Nuo
tautinės bendrijos, kuri remia Lie-
tuvą būtent kaip lietuvišką valstybę,
būtinai atskyla viena ar ke lios gru-
pės, kurios jau turi ne tokią mums
draugišką laikyseną pagrindi niais
klausimais. Atskilusiųjų kalbo se vis
daugiau teiginių, kaip du vandens la-
šai panašių į Kremliaus ideo logų
priekaištus, skirtus Latvijai ir Esti-
jai, neva engiančioms rusakal bius. 

Šitaip sakydamas noriu pabrėžti,
jog tiek Rusija, tiek Lenkija deda mil -
žiniškas pastangas, į savo pusę ban -
dydamos palenkti Lietuvoje gyvenan -
čius kitataučius. Ne tik rusus, ne tik
lenkus. Liūdna, bet Maskvos ir Var -
šu vos pastangos dažnusyk – sėkmin-
gos. Atvirumo valandėlę kai kurie
mū sų tautinių bendrijų atstovai pri -
sipažindavo stovį Lietuvos pusėje.
Tuo pačiu tvirtino biją per daug vie -
šai rodyti lojalumą mūsų valstybei,
nes Lietuva – per silpna, ir ,,dar neži -
nia, kaip viskas susiklostys”. Jie ne -
pri taria kai kurių lenkų ir rusų pa -
reiškimams, girdi, Lietuvoje turėtų
bū ti pastatytas paminklas Petrui I,
su prask, lenkų vaikams nesudarytos
deramos sąlygos mokytis gimtosios
kalbos. Ir vis dėlto jokių viešų pareiš -
kimų, ginančių lietuvių teises, jie
nedarysią. Ne vien dėl to, kad bijotų,
jie turį karčios patirties – ištikimus
ki tataučius, atsitikus bėdai, Lietuva
pa lieka likimo valiai. Nepasirūpina,
nepadeda, neužtaria.  

Per pastaruosius me tus radau
vos keletą Lietuvoje gyvenančių ki-
tataučių, kurie sutiko vie šai paremti
Lenkijos ir Rusijos nepagrįstai puo-
lamą Lietuvą. Šiandien tokių kita-
taučių Lietuvoje – dar mažiau. Kas
kaltas? Kaltas ir tas dvi pras miškai
skambantis šūkis ,,Lietu va – lietu-
viams”. Puikiai prisimenu, kaip
prieš keletą metų į oficialias Ko vo 11-
osios eitynes ne itin noriai rin kosi
tautinių bendrijų atstovai. Šių metų
Kovo 11-ąją lietuvių tautininkų ir
tautinio jaunimo surengtose eitynėse
tautinių bend rijų vėliavų buvo dar
mažiau. Jei prieš penketą metų Vil-
niaus Gedi mi no prospekte kartu su
lietuviais bent jau formaliai Kovo 11-
osios nebijojo švęsti azerbaidžanie-
čiai, totoriai, uk rai niečiai, gruzinai,
baltarusiai, ar mėnai, čečėnai ir mol-
davai, tai dabar mačiau tik Estijos ir
Latvijos vėlia vas. Turint omenyje,
kad tautininkų ir tautinio jaunimo
kolonai nuolat trukdė grupelės ,,ki-
taip manančių jų”, net ,,nacizmą
įžvelgiančiųjų”, aki vaizdu, jog per
pastaruosius ke le rius metus mes
tikrai nesustiprė jo me. Drįstu ma-
nyti, jog pagalius į ra tus kaišiojo ir
tas per daug tiesmukiškai brukamas
šūkis apie Lietuvą, skirtą lietuviams. 

Jei manome, kad mes, lietuviai,
iš silaikysime vieni be mums lojalių
kitataučių paramos, labai apsirin ka -
me. Galų gale kokia nauda iš šūkalio-
jimų, jei lietuviškumo Vilniaus kraš -
te vis tiek nepadaugėjo, jei emig-
rantų srautas nė kiek nemažėja, jei
gimstamumas jau pasiekęs kritinę
ribą? Ka da, užuot mitingavę, pra-
dėsime dirb ti?

Silpnoji šūkio ,,Lietuva – 
lietuviams” pusė
GINTARAS VISOCKAS



Skandalai sudrebina mūsų poli-
tinį gyvenimą ne pirmą ir
tikrai ne paskutinį kartą. Pir-

miausia todėl, kad nė karto dar ne-
teko, aiškinantis kurias nors nege-
roves, pasiekti tikro aiškumo, lei-
džiančio padėti tašką. Tebuvo vien
klaustukai, kableliai ir daugtaškiai,
po kurių politinėje scenoje iš esmės
niekas nepasikeisdavo. Iš tribūnų
girdėdavome pasakojant apie pavog-
tus milijonus, neteisėtus sandorius,
kalbas apie apsivalymo būtinybę,
tačiau netrukus skandalas pabosda-
vo, dėmesys nukrypdavo prie kitų
problemų. Užkratas valstybės orga-
nizme išlikdavo, kad po kurio laiko
vėl supūliuotų nauja politine žaizda
ir vėl visi kurį laiką vaikščiotume
perkreiptais veidais. Visi šie politi-
niai skandalai tikrai nesumenkina
atkurtos Nepriklausomybės vertės.
Tik patvirtina, kad laisvės kova nesi-
baigia, paskelbus laisvės deklaraciją,
o tiesa laisvam žmogui ne mažiau
svarbi nei totalitarinio kalėjimo
gyventojui.

Todėl man šiandien norisi at-
kreipti dėmesį į labai svarbią sukak-
tį, kurią netrukus minėsime – kovo 19
dieną sukanka 40 metų, kai pasirodė
pirmasis ,,Lietuvos Katalikų Bažny-
čios kronikos” numeris. Mano įsi-
tikinimu, mes dar pernelyg menkai
įsisąmoninome šio įtakingiausio pog-
rindžio leidinio reikšmę. Net 17 metų
sovietinis saugumas nesugebėjo už-
kirsti kelio ,,Kronikai”. Tai buvo be-
ne pirmasis ryškus ženklas, kad lais-
vės dvasia stipresnė už visą totalita-
rinę sistemą. Taip pat tai buvo tiesos
terapija melo užnuodytame pasauly-
je.

,,Kronika” drąsino kovoti ir kar-
tu mokė veikti išmintingai ir sąži-
ningai. Man asmeniškai didesnis ste-

buklas yra net ne tai, kad KGB nesu-
gebėjo sustabdyti ,,Kronikos”, kiek
tai, kad per 17 metų 81 numeryje so-
vietinės sistemos tarnai nesugebėjo
atrasti jokių prasilenkimų su tiesa,
nieko, kas ,,Kronikos” leidėjus galėtų
kompromituoti. Šiandien mums sun-
ku įsivaizduoti, kokiomis sąlygomis
,,Kronika” buvo leidžiama, kokių at-
sargumo priemonių teko paisyti, kaip
sudėtinga buvo tikrinti pranešimus
apie valdžios nusikaltimus prieš ti-
kinčiuosius. ,,Kronikos” redaktorius
Sigitas Tamkevičius, paklaustas,
kaip sugebėjo atskirti grūdus nuo pe-
lų tokiomis sudėtingomis sąlygomis,
teigia, kad svarbiausias principas
buvo tai, jog į ,,Kroniką” patekdavo
tik visiškai patikima informacija.
Visa tai, kas kėlė bent mažiausią abe-
jonę, buvo atmetama. Visos pikan-
tiškos detalės, skirtos ne tiek tenkin-
ti mūsų teisę žinoti tiesą, kiek smal-
sulį, taip pat nepatekdavo į leidinį.
Visa tai pavertė ,,Kroniką” itin galin-
gu ginklu kovoje už laisvę.

Šiandien žurnalistai, politikai
turi kur kas geresnes sąlygas pa-
tikrinti turimą informaciją, tačiau
labai trūksta meilės tiesai, ypač kai ji
nėra patogi. Beje, visai neseniai
mums tai puikiai priminė didis kovo-
tojas už laisvę, Lietuvos bičiulis Ser-
gej Kovaliov. Kalbėdamas iš Seimo
tribūnos, jis klausė: ar atsiras Euro-
poje valstybės vadovas, kuris išdrįs

nepasveikinti Rusijos prezidentu iš-
rinkto Vladimir Putin, akivaizdžiai
niekinančio žmogaus teises ir paver-
tusio politinę sistemą marioniečių
teatru? Kovaliov klausė: ar galime
kalbėti apie pagarbą žmogaus tei-
sėms, jei niekaip nereaguojame į
Putin nusikaltimus ir siunčiame jam
mandagius sveikinimus?

Tiek 1972 metais, kai pasirodė
pirmasis ,,Kronikos” numeris, lei-
džiamas žmonių, puikiai supratusių,
jog jų tarnystė žmonėms beveik už-
tikrintai baigsis lageriu, tiek dabar
kiekvienas renkamės, kiek mums
brangi tiesa, ką esame pasiryžę paau-

koti, kad vaduotumės iš kreivų vei-
drodžių įtakos.

Praėjusią savaitę mirė vienas iš
uolių ,,Kronikos” talkininkų – Vla-
das Lapienis, sulaukęs net 105 metų,
kankintas KGB rūsiuose, kalėjęs la-
geriuose. Jo mirtis patraukė kur kas
mažiau politikų ir žurnalistų dėme-
sio nei bet kurios žymesnės okupa-
cinės valdžios marionetės laidotuvės.
Ne mažiau paradoksalu, jog ir šian-
dien ,,Kronikos” leidėjai ir talkinin-
kai gyvena kur kas skurdžiau nei jų
tardytojai ar sovietinio saugumo
funkcionieriai, neretai ir toliau uži-
mantys įtakingus postus. Tiesa, kaip
patys ,,Kronikos” bendradarbiai tei-
gia, jie didesni turtuoliai už daugelį
šiandienos turčių, nes negraužia są-
žinė, niekada neišdavė pačių savęs,
pažįsta laisvės ir tiesos skonį. Noriu
ir visiems mums palinkėti tokių tur-
tų. Tik tiesa išlaisvina, o visa kita
tėra grandinės, kuriomis patys save
susikaustome.

Lrt.lt
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Tokią išvadą padarė Perry Yeat -
man, Kraft Foods Foundation
pre zidentas, šių metų vasario 1

d. apsilan kęs JAV Baltuo siuose rū-
muose, kur susirinkę krašto vadovai
ir vi suo menės atstovai paminėjo JAV
skau čių organizacijos įkūrimo šimt-
metį. 

Amerikos skaučių organizacija
(,,The Girl Scouts of  the United Sta-
tes of  America”) yra mergaičių or-
ganiza cija, įsteigta 1912 m. Ją įsteigė
Ju liette Gordon Low  po susitikimo
su  skautų įsteigėju Robert Baden-Po -
well. Pastarasis skautų organizaciją
įsteigė 1911 m. Po susitikimo grįžusi
namo į Savannah, Georgia, Gordon
Low paskambino savo giminaitei,
pra nešdama, kad tą vakarą ji to mies -
to, tos valstijos, viso pasaulio mergai -
tėms įsteigs naują organizaciją. 

Stei giamasis susirinkimas įvyko
1912 m. kovo 12 d. Į naują organizaci-
ją užsi rašė 18 mergaičių. Pernai pa-
vasarį lankantis Savannah senamies-
tyje turistinis autobusas mus pra vežė
pro namą, kuriame buvo įsteigta
skaučių or ga nizacija. Tikrai ne ma -
niau, kad po metų apie tai teks rašyti.

Skaučių organizacija moko ir ug -
do tradicines vertybes. Tuo tikslu yra
sukurta įvairių programų, už siėmi -
mų bei siekimo pakopų. Ši organi-
zacija turi užsitarnautą pagarbą ne
tik Amerikoje, bet ir visame laisvame
pa saulyje. 1994 m. vienas metraštis
pa skelbė duomenis apie šimtą di-
džiau sių ne pelno siekiančių organi-
zacijų, vertinant jas pagal populia-
rumą ir tikimybę. Skaučių organiza-
cija  bu  vo aštuntoje vietoje. 

Ruošdamasi šimtmečio paminė -
jimui, JAV skaučių organizacija
krei  pėsi į įvairius muziejus, versli -

nin kus,  žiniasklaidą, kviesdama tin-
kamai paminėti sukaktį. Visame
kraš te numatyta šimtai įvairių ren -
ginių. Gal pats matomiausias (ir
girdimiausias) minėjimas įvyks š. m.
bir  želio 9 d. JAV sostinėje Washing-
ton, DC. Ten National Mall rajone
įvyks dai navimo sąskrydis.  Neatsi-
lieka ,,Walt Disney World” pramogų
par kas, esantis California valstijoje.
Ja me įvairios iškilmės ir renginiai
vyks gegužės 25–28 dienomis. 

Atitinkamą aktą jau pasirašė
JAV prezidentas. Juo sekant ir pager-
biant skaučių sukaktį, šįmet  bus
nukalta 350,000 JAV dol. vertės sidab-
ro monetų. Prezidento akte taip pat
yra pripažįstamas 50 mln. skaučių
įnašas kraštui ir žmonijai per pasku-
tinius šimtą metų.  Skaičiuojama, jog
šiais laikais 10 proc. visų šalies mer-
gaičių priklauso skautėms. Daugiau
apie tai galima rasti JAV skaučių tin-
klalapiuose.

O kaip prasidėjo lietuvių skau-
čių veikla? Petro Jurgėlos, Lietuvių
skau tų steigėjo, knygoje ,,Lietuviš -
koji skau tija” rašoma, kad Voroneže,
Ru sijoje, lietuvių skautijos lopšyje, tą
pa čią valandą gimė dvyniai – Lie tu -
vos skautas ir skautė. 1917 m. rugsėjo
9 d. tame mieste įkurtoje pirmoje lie -
tuvių draugovėje nuo pat pirmos die -
nos veikė skautų skiltis iš 9 jaunuo-

lių ir skaučių skiltis, kurią sudarė
15–18 metų gimnazistės. Jų skaičius
neminimas. ,,1917 m. rugpjū čio mėn.
įstojau į lietuvių M. Yčo gim naziją
Voroneže. 1917 m. rugsėjo 9 d. moks-
leivių ateitininkų susirinki me skai-
čiau paskaitą apie skautų sie kius,
ideologiją, ugdymosi programą, uni-
formą, ženklus, veikimą. Po susi rin-
kimo prisistatė 8 mergaitės ir 9 jau-
nuoliai 15–19 m. amžiaus, – prisime-
na Jurgėla. – Tuoj sudarytos 2 (skau -
čių ir skautų) skiltys – mišri draugo -
vė, kuriai vadovavo autorius. (…) Vi -
si draugovės nariai ateitininkų kuo-
pose brandino savo krikščionišką ir
tautinę pasaulėžiūrą.” Tuomet Voro -
ne žas buvo didžiausias pasaulyje lie -
tuvių moksleivių centras. 

Vilniuje 1918 m. spalio 1 d. buvo
įkurta lietuvių skiltis, kurią sudarė
10 jaunuolių ir 2 mergaitės. Tą die ną
,,Tėvynės sargo” redakcijos kamba-
ryje įvyko ateitininkų susirinkimas.
Visa tai aprašė Jonas Kuprionis žur-
nale ,,Mūsų vytis” (nr. 4/58). ,,Susi -
rin kime pranešta, kad paskaitą apie
skautus skaitys Petras Jurgelevičius
(vėliau Jurgėla). Pra džioje išdėstė
skau tų organizacijos principus, cha -
rakterį, veikimo metodus. Buvo api-
ber tas klausimais apie skautus. Tuo -
jau prisistatė eilė savanorių į pir-
muosius Lietuvos skautus.” Po pas-

kaitos 2 mergaitės ir 10 jaunuolių su -
darė skiltį, kurios pirma sueiga įvy -
ko tą vakarą. 

Terminus ir komandas teko pa-
čiam steigėjui suraizgyti, nes lietu-
viškai tai dar nebuvo padaryta. Kai
kuriuose kraštuose skautai pasivadi-
no žvalgais, o lenkai – vyčiais ri te-
riais. Sekdamas lenkų pavyzdžiu Jur -
gėla parinko vyčių vardą. ,,Tad va -
dinomės vyčiais: vytis – skautas, vy tė
– skautė, vytininkas – skautinin kas,
vytija – skautija. Ir organizaci niu
ženklu pasirinkta Vytis” (p. 21). Nuo
1918 m. gruodžio  mėn. pradėta va -
dintis skautais. Per porą mėnesių
vienetas išaugo iki 80 narių. Skaučių
draugovė ,,Birutė” pagausėjo iki 40
narių. 

Knygoje pateiktoje lentelė ro do,
kad 1919 m. Lietuvoje buvo 13 skau -
čių. Po 10 metų tas skai čius paūgėjo
iki 1,810 narių, o 1935 m. jau siekė
3,078 nares, neskaitant jau nųjų skau-
čių. Su jomis tais metais skau čių iš
viso jau buvo apie 6,500. Plėtėsi ir
augo skautų vie netai ir už Lietuvos
ribų. Dar prieš Antrąjį pasaulinį
karą lietuvių skautai ir skautės veikė
Latvijoje, Brazilijoje, Argentinoje,
Urugvajuje, JAV ir kitur. Pirmasis
lietuvių skau tų vienetas JAV įkurtas
1931 m. Bal ti more mieste. Pradedant
1945 m., lie tuvių skautų ir skaučių
vienetai buvo įkurti Vokietijoje, Da-
nijoje, Anglijoje, Australijoje, Vene-
sueloje, Argenti noje, Kanadoje, Len-
kijoje ir kitur. 

JAV skaučių organizacijos šimt-
me čio proga sveikiname visas ir vi -
sus, kuriems skautavimas liko ne tik
gra žiais jaunystės prisiminimais, bet
ir gyvenimo kelrodžiu, tarnaujant
,,Die vui, Tėvynei ir Artimui!” 

Pirmoji JAV prezidentė
bus skautė!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LAIŠKAI 

Tik tiesa gydo ir laisvina
ANDRIUS NAVICKAS

Labai negerai, kad Romualdas
Kriaučiūnas „Drauge” lietuviams
bando piršti žodį „afrikonas” vietoj
„afrikietis”. Mes juk nevadiname
puertorikiečių – puertorikonais, bra -
zi lų – brazilijonais ar kanadiečių –
kanadijonais! Jei kas tuo netiki, tegu
pasikalba su tikrais lietuvių kalbos
žinovais. Gaila tik, kad Ame ri ko je jie
jau visi iškeliavo negrįžtamai. Jau ir
taip daug žalos mūsų kal bai Lietu-
voje yra padaryta su gūsiais, furgo-
nais ir barabonais. Tiesa, žodis ,,ba-
ra bonas” dar prez. Antano Smetonos
lai kais supratingai buvo pakeistas

,,būgnu”.
Tai dar ne viskas. Sovietų Sąjun -

gos jungo metu tų nelietuviškų žo -
džių buvo ne 5 ar 9. Pvz., kažkas tada
Lietuvoje begyvendamas Turkijoje
atrado net naują miestą Stambulą.
Kaip ir furgoną. Dar ir dabar Ameri-
koje yra daug lietuvių, ku rie visiškai
nesusigaudo, kas tas furgonas yra ir
kur jo reikia ieškoti. Vienas iš mano
kaimynų beveik tik ras, kad tai yra
miestas, tik nežino, kur jis galėtų
būti. Pabrėžė, kad jis – ne Amerikoje.

Vincas Šarka
Omaha, NE

AFRIKONAI, BARABONAI, FURGO NAI...
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Atkelta iš 1 psl. Bene didžiausia
dovana Čikagos lietuviams ir ki-
tiems miestelėnams Kovo 11-osios
proga – specialiai iš Lietuvos atvyku-
sių Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
tautinių šokių kolektyvo „Ugnelė”
bei solistės Eglės Jurgaitytės pasiro-
dymas.

Laisvalaikio ir pramogų centro
žiemos sode taip pat vyko keramikės
Noros Aušrienės kuruojama žinomų
lietuvių menininkų darbų paroda.
Jos metu buvo pristatyti tapybos,
grafikos, fotografijos, keramikos,
mišrios technikos darbai. Tautodai-
lės instituto narės susirinkusiems
parodė, kaip audžiama medinėmis
staklėmis, supažindino su lietuvių
tautinių juostų, raštuotų audinių
įvairove. Taip pat buvo galima stebė-
ti, kaip pinama iš vytelių, ir įsigyti
pintų dirbinių. Šventės metu vyku-
sioje rankdarbių, suvenyrų ir lietu-
viškų gaminių mugėje dalyvavo
Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
parduotuvė „Lietuvėlė”, gėlių par-
duotuvė „Always with Flowers” ir
Čikagos apylinkių menininkai. Res-
toranas „Kunigaikščių užeiga” siūlė
paskanauti tradicinių lietuviškų
patiekalų. Pagrindinis šventės rėmė-
jas – LR užsienio reikalų ministerija,
šventės draugai – JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Brighton Park apylinkė,
laikraštis „Draugas”, įmonė ,,Naper-
ville Limousine”.

JAV sostinėje Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimui skirtas mi-
nėjimas surengtas Lietuvos ambasa-
doje Washington, DC. Čia JAV LB
Washington apylinkės organizuoto
renginio metu prisiminta, kaip prieš
22 metus tose pačiose Lietuvos diplo-
matinės atstovybės patalpose tuome-
tinis misijos vadovas Stasys Lozorai-
tis iškilmingai atnešė ką tik iš
Vilniaus gautą Lietuvos Aukščiau-
siosios Tarybos akto dėl Lietuvos
nepriklausomos valstybės atstatymo
faksogramą. Tada ši žinia Washing-

ton buvo sutikta griausmingais ploji-
mais ir šampanu.

Šventėje ambasadoje dalyvavo ir
seniausio be pertraukos leidžiamo
išeivių iš Lietuvos laikraščio „Drau-
gas” vyriausioji redaktorė Dalia
Cidzikaitė, taip pat priminusi, jog
visų lietuvių ir Lietuvos draugų dar
laukia darbo ir įsipareigojimų kupi-
nas kelias įtvirtinant tai, kas buvo
pasiekta prieš 22 metus. Šventės me-
tu savo naują knygą ,,Fragmentai ir
lūžiai: reportažai iš Vilniaus 1990-
1991 metais” (,,Versus aureus”) pri-
statė Ina Navazelskis.

New York mieste kovo 11-ąją
buvo laikomos šv. Mišios, po jų iškil-
mingo minėjimo metu svečius sveiki-
no LR gen. konsulas New York
Valdemaras Sarapinas ir JAV LB
New York apygardos pirmininkė
Ramutė Žukaitė. Po to Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės fotografas Tomas
Tumalovičius, pasitelkęs vaizdinę
medžiagą, susirinkusiems pasakojo
apie Lietuvą garsinančias krepšinin-
kų pergales ir apie nuo jų neatsieja-
mą sunkų kasdienį darbą.

New Jersey ir Pennsylvania vals-
tijų lietuviai 22-ąją Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo sukaktį šven-
tė Lietuvių namuose Philadelphia
mieste. Čia juos sveikino Lietuvos
ambasadoriaus JAV pavaduotojas
Simonas Šatūnas. 

Maryland valstijos lietuviai
Kovo 11-ąją minėjo istorinėje Balti-
more Lietuvių namų didžiojoje salėje
iškilmingu JAV ir Lietuvos vėliavų
įnešimu. Šventėje kalbėjęs Lietuvos
ambasados JAV įgaliotasis ministras
Rolandas Kačinskas sakė, kad Kovo
11-oji pratęsė garbingas valstybingu-
mo tradicijas. Susirinkusius pasvei-
kino ,,Draugo” vyr. redaktorė D. Ci-
dzikaitė.

Gausūs Kovo 11-osios renginiai vyko daugelyje JAV miestų

„Kiekvienai lietuvių kartai tenka nors sykį
gyvenime ginti savo laisvę. Mano karta
prieš 22 metus atgautą laisvę apgynė
sausio 13-ąją tokių didvyrių kaip Ernestas
Lukoševičius dėka”, – sakė LR ambasado-
rius Pavilionis, įteikdamas medalį E.
Lukoševičiui.

Net penkias valandas ,,Navy Pier” vykusioje Kovo 11-osios šventėje skambėjo lietuviška muzika, šoko lietuvių tautinių šokių šokėjai.
Jono Kuprio nuotraukos
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Darien ir aplinkiniuose mieste-
liuose gyvenantys lietuviai netrukus
lietuvių restorano ,,Kunigaikščių
užeiga” gaminamo maisto galės pa-
ragauti savo kaimynystėje. Kaip pra-
neša internetinė svetainė ,,Darien
Patch” (http://darien-il.patch.com),
restoranas ,,Kunigaikščių užeiga”,
įsikūręs Summit, IL, planuoja plėstis
ir atidaryti restoraną, parduotuvę ir
dovanų krautuvę 75-oje gatvėje (2601
75th Street, Darien). Naujas lietu-
viškas restoranas įsikurs šalia mek-
sikiečių restorano ,,Mi Hacienda”. 

Naujas restoranas, kaip ir Sum-

mit veikiantis, taip pat siūlys lietu-
viškus patiekalus, jame vienu metu
galės valgyti 30–40 žmonių. Restora-
ne veiksiančioje dovanėlių parduotu-
vėje bus galima nusipirkti suveny-
rų, knygų ir muzikos. Taip pat veiks
parduotuvė, kurioje bus galima pirk-
ti čia pat pagamintus ir pakuotus
lietuviškus produktus, alkoholį. 

Praėjusiais metais ,,Kunigaikš-
čių užeiga”, kurioje dirba daugiau
nei 25 žmonės, uždirbo per 2 mln. do-
lerių, aptarnavo daugiau nei 10,000
lankytojų. 

,,Draugo” info

Darien,�IL

Marquette�Park,�Chicago,�IL

Jau anksčiau rašyta apie šios
parapijos veiklą, atvykus jau-
nam ir veikliam kunigui. Para-

pijoje kunigas turi atlikti įvairius
darbus, jam turi rūpėti religinė ir
visuome ni nė veikla. Šiomis vertybė-
mis pasižymi naujasis parapijos ku-
nigas Jau nius Kelpšas, vyskupijos
vadinamas pa rapijos administrato-
riumi, o para pi jiečių laikomas para-
pijos klebonu, nes jis atlieka visas
klebono pareigas. 

Išrinkta nauja 
Parapijos tarybos valdyba

Prie didesnių parapijos nuveiktų
darbų reikėtų priskirti parapijos Ta -
rybos narių susirinkimą, kurio metu
buvo sudaryta valdyba. Susirinki-
mas pradėtas malda, po kurios kun.
Kelpšas paaiškino tarybos, kurios
nariai yra kunigo ramstis parapiją
valdant, rei kalingumą. Į parapijos
tarybą yra kvie čiami asmenys, turin-
tys artimus ryšius su parapijoje vei-
kiančiomis or ganizacijomis. Parapi-
jos tarybos na rių svarbiausios parei-
gos yra: pa tarti klebonui, ko labiau-
siai reikia pa rapijai religinėje, visuo-
meninėje ir pastatų išlaikymo veiklo-
je, tarybos nariai turi būti prieinami
kiekvienam parapijiečiui, mokėti iš-
klausyti kitų nuomonę, kad galėtų
perduoti žmonių pageidavimus kle-
bonui, kuris ne vi sa da turi laiko iš-
sikalbėti su kiek vie nu parapijiečiu.
Klebonas nėra diktatorius, jis mielai
išklauso tarybos narių patarimų ir
tik su jais pasitaręs padaro galu-
tinius sprendimus. Iškilus nuo mo nių
skirtumui ir negalint priimti vieną
bendrą sprendimą, klebonas tu ri
„veto” teisę. Jis taip pat turi būti ge-
rai susipažinęs su religine ir vi suo -

menine parapijos veikla.
Į parapijos  tarybos pirmininkus

buvo pasiūlytas ilgametis parapijos
gy ventojas Michael Banky. Šioje pa -
ra  pijoje jis subrendo, veiklių tėvų,
ku rie daug dirbo parapijai, prižiūri-
mas. Valdybos pirmininko pavaduo-
toja buvo pasiūlyta Daina Dumbrie -
nė, a. a.  dr. Danilevičiaus duktė. Su-
si rinkusiems tarybos nariams prita -
rus, jiems buvo patikėtas parapijos
tarybos vadovavimas. 

Pal. Matulaičio metinės

Į parapijos darbų sąrašą pateko
ir Palaimintojo Jurgio Matulai čio 25-
tosios beatifikacijos metinės. Po pa-
maldų daugelis dalyvių ėjo į pa ra-
pijos salę, kur buvo rodomas filmas
apie Jurgio Matulaičio gyvenimą. Dr.
Linas Sidrys kalbėjo apie vysk. Ma -
tulaičio raginimą ,,Nugalėti blogį ge -
rumu”, priminė vyskupo išgyventus
sunkumus Vilniaus mieste, jam ten
ei nant vyskupo pareigas. Nuolan -
kumas ne visada nugali blogybę, bet
J. Matulaitis nenustojo melstis.

Vienas iš didesnių parapijos ren -
ginių buvo Vasario 16-osios minėjimo
suruošimas, kurį šiais metais ruošė
nau jai atsikūrusi JAV LB Marquette
Park apylinkė, kuriai vadovauja dar-
bščioji visuomenininkė Aušrelė Sa -
kalaitė. Parapijos klebonas pritaria
Bendruomenės veiklai, leidžia nau-
do tis parapijos salėmis, pats dalyvau-
ja jos susirinkimuose.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišio -
mis mūsų didinguose Dievui skirtuo -
se namuose. Mišių skaitovus, patar-
nautojus ir dvasiškius lydėjo ,,Litu -
ani cos” tunto skautai su vėliavomis.
Mišioms atnašavo kun. Kelpšas, jam
talkino diakonas Vytas Paškaus kas.
Pamaldoms pasibaigius, daugelis
dalyvių vyko į parapijos salę mi-nė -

Veikli Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

,,Kunigaikščių užeiga” dairosi į Darien

ANTANAS PAUŽUOLIS

jimui ir pietums.
Minėjimas pradėtas skautams

įnešus Amerikos, Lietuvos ir ,,Litua -
nicos” tunto vėliavas, kurias nešė
skautai vyčiai: Darius ir Audrius
Aleksiūnai ir jūrų budys Aras Gali -
nai tis. Marquette Park LB apylinkės
valdyba yra dėkinga ,,Li tuanicos”
skautams už jų dalyvavimą Vasario
16-osios minėjime. 

Minėjimą  pradėjo A. Sakalaitė,
dėkodama už atvy ki mą į Nepriklau-
somybės atkūrimo minėjimą. Toliau
programą vedė Vi da Sakevičiūtė, ku-
ri dėvėjo gražiu, lietuviškų spalvų,
austu tautiniu dra bužiu. Įvadinėmis
mintimis apie lais vės svarbą pasida-
lijo aktorė Apolonija Steponavičienė,
vėliau padeklama vu si Bernardo
Brazdžionio eilėraštį „Mano protė-
vių žemė”. Ji taip pat dalyvavo pro-
gramos pabaigoje. 

Maldas už mirusius laisvės kovo-
tojus, Bendruomenės narius, prašant
Dievo palaimos ateities darbams, iš -
sakė kun. Kelpšas. Amerikos ir Lie-
tu vos himnus gražiai sugiedojo solis-
tai Margarita ir Vaclovas Momkai.
Ne pri  klausomybės paskelbimo ir
Vals ty bės atkūrimo aktus perskaitė
Jeva  Ulozaitė ir Arvydas Bagdonas.

Gautus sveikinimus raštu iš Či -
kagos miesto, Illinois valstijos Cook
apskrities iždininkės Maria Pappas,
Užsienio reikalų ministerijos Užsie-

nio lietuvių departamento direkto-
riaus Arvydo Daunoravičiaus, LR už-
sienio reikalų ministro Audronio
Ažubalio ir Pa sau lio Lietuvių Bend-
ruomenės valdybos pirmininkės Re-
ginos Narušienės perskaitė Sakevi-
čiūtė. Minėjime da lyvavusi LR ge-
neralinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė pabrėžė, jog laisvės never-
tas tas, kas jos negina.

Apie Nepriklausomybės paskel-
bimo  reikalingumą, prisimenant ko -
vas su priešais, supančiais Lietuvos
že mes, kalbėjo istorikas Rimantas
Kunčas-Žemaitaitis. Jis dėl laiko sto-
kos glaustai papasakojo susirinku -
siems keletą nežinomų istorinių
Lietuvos įvykių. 

Po pranešimo vykusią meninę
programą atliko solistai Momkai ir
parapijos choras, vadovaujamas Jū -
ra tės Lukminienės. Prie jų prisidėjo
Aldona Krištolaitienė, parodžiusi
dainuoja mosios poezijos žavesį, ja
palietusi kiekvie ną klausytoją. 

Baigiant Nepriklausomybės at -
kū rimo minėjimą, prisiminti poeto
B. Brazdžionio eilių žodžiai: ,,Nenu -
mi rus po piktojo gruodo ledais,/ Ne -
sukniubus po sielvarto upės kran-
tais,/ Puoškis, puoškis pavasario jau -
no žiedais,/ Lietuva, mano protėvių
že me”. Minėjimas baigtas daina „Lie -
tuva brangi”, kurią dainavo visi da ly -
viai.        

Vasario 16-osios minėjimo dalyviai.                                                    Zigmo Degučio nuotr.                                                         

Minėjime dalyvavo ,,Lituanicos” tunto skautai: su JAV vėliava stovi Darius Aleksiūnas,
su Lietuvos vėliava – Audrius Aleksiūnas, su ,,Lituanicos” tunto vėliava – Aras Galinaitis.
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Kažkada apsibrėžiau, kad vie-
nas iš geros literatūros požy-
mių yra tas, jog tekstas yra

įsidėmimas, jis neva lingai grįžta į
atmintį. Šiemet keleto žmonių esu
klaususi, ar jie atsimena Eugenijaus
Ališankos seniai spaus dintą esė apie
Kalvarijų gatvę. Para šyta 2000-ai-
siais esė „Gatvė tarp dviejų bažny-
čių” pasirodė „Šiaurės Atėnuose”
2004-aisiais, ir tas periodi koje praša-
pęs gabaliukas neišblėso iš jį skaičiu-
siųjų atminties. Dabar jo pa vadinimu
pavadinta visa eseisti kos knyga, gal-
būt todėl, kad jame yra ryškiausi
visos knygos bruožai. Pati tą esė irgi
atsiminiau, bet negalėjau konkre-
tizuoti detalių, – atmintyje iš liko vai-
kas, ryškus laiko pojūtis ir van dens
pompa. Vandens pompos fotografija,
daryta paties autoriaus, to ji esė buvo
iliustruota. Vandens pompa yra vie-
nas iš tų kelių magiškų objektų (kaip,
pavyzdžiui, švyturys, kriauklė, žibin-
tas, atversta knyga), nežinia kodėl
keliančių nostalgiškus jausmus ir
turinčių dekupažo sielą. „Man kolo-
nėlės pompa – tarsi svirtis”, – rašė ir
A. Verba.

Dabar, kai perskaičiau visą kny -
gą, pasidarė aišku, kad laiką atsimi -
niau neatsitiktinai. Laiko – ypač pra -
eities ir dabarties – pilna knyga, o
Kal varijų gatvė tarsi sovietinio po -
pieriaus skiautė, nešiojama atmin -
ties vėjų, persekioja pasakotoją iki
pat Kolos pusiasalio. Pirma mano
skaityta knyga, kurioje laikas buvo
vienas iš veikėjų, buvo Th. Mann
„Užburtas kalnas”. Paskutinė – V.
Woolf  „Į švyturį”. Į maždaug tris-
dešimt metų, skiriančių sąmonėj ši -
tas knygas, įsiterpia ir „Gatvės tarp
dviejų bažnyčių” sekundė. Laiką, šią
sunkiai paaiškinamą, bet pojūčiais
nuolat jaučiamą kategoriją, Euge -
nijus yra apmąstęs viename tekste,
remdamasis šventuoju Augustinu.
„Kadaise šventasis Augustinas išties
yra kalbėjęs apie tai, kad egzistuoja
tik esamasis laikas. Tačiau jis skyrė
tris jo formas: esamasis apie būtąjį
(atsiminimas), esamasis apie esamąjį
(stebėjimas) ir esamasis apie būsi -
mąjį (laukimas). Poezija tampa poe -
zija tik tuomet, kai ji aprėpia visas
tris esamojo laiko formas.”

Pasakysiu poetui E. Ališankai
gal ir ne komplimentą – man jo poezi -
ja atrodo proziška, o eseistika poetiš-
ka. Bandžiau šį įspūdį pagrįsti kokia
nors logika. Bet nesugalvojau nieko
protingiau, kaip tik tai, kad E. Ali -
šan ka yra matematikas ir renkasi ra -
cijos diktuojamas, o ne įstrižais aso-
ciacijų tinklais pagaunamas pras -
mes, kurias kartais galima paaiškin-
ti tik trečio brolio Jono intuicija ar
promilėmis. Poetiška eseistika man
atrodo organiškesnė nei proziška
poezija, ir čia vėl kyla klausimų: ar iš
tiesų taip yra, jei taip, tai kodėl.

Esamojo būtojo laiko, t. y. atsimi -
nimų, knygoje daugiausia. Apie pra -
ėjusį laiką kalba pasakotojas, kelia -
vęs ir prievarta (tremtis – Sibiras, ar -
mija – Kolos pusiasalis), ir savo noru
(Krymas, Šveicarija) daugeliu pasau -
lio gatvių tarp daugelio bažnyčių.
Autoriaus atsiminimams nebūdinga
tai, kuo dažnai pasižymi grįžtelėji-
mas atgal lietuvių literatūroje – tai
apgailestavimai, kad žmogus turi sa -
vybę mirti, o laikas – bėgti. Įvairių
epochų, vietovių linijas E. Ališanka
peržengia labiau smalsaudamas nei
vertindamas. Nostalgija yra nesenti-
mentali, teigianti. Nors žodis „gaila”

vietomis ir šmėkšteli, teksto įtaigą
kuria ne jausmingumas, bet taiklių,
kasdieniškų ir kultūrinių kontekstų
sandūra, itin būdingas  profanum ir
sanctum derinys. Profanum ir sanc-
tum užkoduotas jau knygos pavadini -
me, jei žinome, kad F. Dzeržinskio
gatvė yra palei turgų. Prisiminimą
apie patetišką sovietinį Didžiosios
revoliucijos paradą autorius permu -
ša turgaus vaizdu. Prisimenama, kad
sandėliuke, kuriame naktį mylėda -
vosi žmonės, vėliau buvo laikoma
kiau lė. Tačiau bjaurumo estetika

netampa dominuojanti, kaip ji nėra
vyraujanti ir gyvenime. Auksas ir
mėšlas svarstyklėse nuolat svyruoja,
ir galbūt kaip tik tai palaiko atmerk-
tas jautruolių akis. Šitą ribą jautė
bent teoriškai net tokie rašytojai
kaip Ch. Bukowskij: „Cinizmas yra
silpnybė, trukdanti prisitaikyti prie
esamos akimirkos. Taip, tikra silpny-
bė, kaip ir optimizmas.” Knygos
detalių tikrumą galiu pasitikrinti
pagal savo atmintį. „Tualetas, sukry-
pusi trijų kabinų medinė būda, balin-
tos apsilaupiusios sienos. Apačioj
tyvuliuojanti šūdo ir geltono šlapimo
jūra, kurioje kirba milijonai baltų
kirminų. Sienose išurbintos skylės,
pro kurias Eroto pažadinti paaugliai
mėgina įžiūrėti draudžiamą vaisių.”
Kirmėlių faktūra, vaikystėje tokioje
pat vietoje mano matyta Anykš čiuo -
se, vėliau leido nepamiršti kito realy-
bės poliaus, kai žiūrėjau į grynąjį
grožį – į aukso gyslomis austą bro ka -
tą ar perlaužtos baltos duonos debe-
sis. Detalių tikrumas prozoje yra tar -
si pastoliai simuliakrų, štampų,
įvaiz džių, klišių, kopijų pelkėje. Kai -
mynė pamėlynavusiu veidu, aprašy-
ta knygoje ir matyta vaikystėje, neiš -
laikanti pusiausvyros ir parvirstanti
ant tvoros, leidžia įgyti atsparumo
ne pasiduodant propagandai, į kurią
leidžiasi žymios Lietuvos moterys, iš -
puoselėtus veidus nusigrimuodamos
sumušimais dėl kilnios misijos. Tru -
putį nukrypsiu į šoną, nes esu nepa -
kanti propagandai, nesvarbu, kad ir
kokias idėjas ji skleistų, nes propa-
ganda supažindina su privaloma tie -
sa aplenkdama protą. Ideologijų žlu -
gimo amžiuje atsirado niša, kurią iš
dalies užpildo reklama, reprodukuo-
dama problemą kaip prekę. Kova su
smurtu propaguojama reklaminėmis
priemonėmis, ir po kelių savaičių

Simona Pakalkaitė. 
Asmeninio albumo nuotr. 

Atlanta, GA menininkų parodoje
dalyvaus ir Si mo na Pakalkaitė. Už-
augusi Lietuvoje,  Simona nuo pat
mažens piešė. Ji baigė Utenos me  no
mokyklą. Gyvenimo kelias atvedė ją
į Ame riką. Čia nuo meno ji taip pat
nepabėgo – tęsė savo meno studijas
University of  Georgia. Simona – dip -
lomuota interjero dizainerė, šalia
savo pagrindinio darbo – interjero
kūrimo – daug laiko skirianti kūry-
bai. Jos įkvėpimo šaltiniai – gera
knyga, filmas, šokis. 

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

kovo 16 d., penktadienį,  7:30 val. v. dailininkų iš Atlanta, GA 
jungtinės parodos ,,Susipažinkime” atidarymas

Atidaryme dalyvaus autorės Asta Phillips ir Šarūnė Stankevičienė 

imamos skelbti policijos suvestinės,
kiek smurtautojų per mėnesį pagau-
ta ir nubausta. Nenustebčiau, jei
uoliai imtume sudarinėti smurtauto -
jų demaskavimo penkmečio planus
ir net džiaugtumės juos vykdą. „‘Lož
i provokacija’, – po tokių reportažų
kartodavo tėvas, ir iš tiesų – tada aš
pirmą kartą patyriau, kas per daik-
tas yra propaganda, kaip išmoningai
bet kas, akivaizdžiausias dalykas,
gali būti nutylėtas, pakeistas, išk -
reiptas, apverstas aukštyn kojom.”
Taip sovietmečio propagandos me -

chanizmą aprašė savo esė „Maskvos
koldūnai” Laurynas Katkus. L. Kat -
kaus esė ir „Gatvę tarp dviejų baž -
nyčių”, beje, daug kas sieja, pirmiau-
sia – laikas ir jo realijos. „Maskvos
koldūnų” berniukas perka knygas
apie sovietinius didvyrius „Šatrijos”
knygyne, F. Dzeržinskio gatvėje, ryš -
kinama ta pati – kiemo ir pasaulio
opo zicija, įskaitant pirmą pasaulio
slė pinį – sandėliuką. Patyrinėta san -
dėliukų „toponimika” įvairių rašyto-
jų kūryboje, ko gero, atskleistų įdo -
mių asmeniškumo ir viešumo, nor-
mos ir jos peržengimo, pogrindinės
ir valdžios pageidaujamos veiklos
sandūrų.

„Didžiulis auksinis rutulys. Toks
mano pirmasis prisiminimas, pir-
mas daiktas, nuo kurio prasidėjo
mano atminties istorija. Geltonas
rankenos burbulas, kaimynų durys.
Grįžome iš Sibiro.” E. Ališanka laiką
knygoje dažnai įdaiktins, leis jį sim-
boliškai pamatyti kaip po kelių de -
šimtmečių aplankytą vaikystės treš -

nės medį. Laikas knygoje – kaip pa -
sakotojo senelio iš kišenės ištrauktas
ledinukas. Kai nuo jo nukrenta šapai,
pajunti saldybę ir amžinumą. Pra -
ėjus lygiai pusei amžiaus nuo „Gat -
vėje tarp dviejų bažnyčių” aprašomo
laiko, kai kurias knygos vietas skai -
tau kaip vakarykštį vaizdą pro savo
langą: „Prie turgaus nuo senų laikų
policijos nuovada, ten visai saugu,
net prostitutės buriasi. Matyt, tos,
kurios nenori mokėti mokesčių. Vie -
nintelė vieta, kur šurmulys nenu-
trūksta iki paryčių – naktinė parduo-
tuvė. Net elgeta sėdi ant laiptų per
naktį, ištiesęs savo vienintelę koją.”

Prieš porą metų važiavome su E.
Ališanka į Gracą. Traukiniu iš
Vienos. Per kalnus, nuo kurių jau bu -
vo nutirpęs sniegas. Matėsi slėniai,
tarp eglių – viena kita pilis. 1928 m.
ne taip toli nuo tų vietų pas Zinaidą
Gippius ir Dmitrijų Merežkovskį tris
dienas svečiavosi Nina Berberova.
Kai ji dar per Vokietiją, Italiją, Pran -
cūziją nebuvo pasiekusi Ame ri kos.
Dar nebuvo dėsčiusi Yale, Prins ton,
ir A. Voznesenskij tada dar ne bu vo
parašęs apie ją eilėraščio: ,,Kak aro-
matna, Gospodi, / izbegnuvšaja ČK, /
kak persikovaja kostočka/ smuglaja
vaša ščeka!”

Koks ilgas yra laikas, kai pa gal -
voji. Juk E. Ališankos sakinys –
„grįžome iš Sibiro” – aplinkybėms
susiklosčius kitaip galėjo būti ir N.
Berberova prisiminimų knygoje
„Kursyvas mano”. Pasitraukusi iš
Rusijos pro svetainės langą kalnuose
ji žiūrėjo į pilį, panašią į tą, kurią
mačiau pro traukinio langą. Mūsų su
Eugenijum bendrakeleivis vagone,
austras, tuo metu pasakojo, kad pirko
vasarnamį, įsivaizdavo, kaip kitais
metais jis bus suremontuotas. E.
Ališanka pasakė: „Man patinka, kai
traukinys ima važiuoti iš įsibėgėji-
mo, be garso, kai sklendžia kaip nus-
tojęs sparnais mojuoti paukštis.”
Pagalvojau, kad į Austriją man ir vėl
nuskilo važiuoti su poetu. Tiksliau –
su poezija. Vagone buvo esamasis lai -
kas trimis šventojo Augustino nusa -
kytais pavidalais. Prisiminimas – N.
Berberova. Stebėjimas – traukinys
kaip paukštis. Esamasis apie būsi -
mąjį – suremontuoto vasarnamio vi-
zija. („Poezija tampa poezija tada, kai
ji aprėpia visas tris esamojo laiko for-
mas.”) Tada jau buvau skaičiusi poe -
tišką E. Ališankos esė „Gatvė tarp
dviejų bažnyčių”, kuri gali įtraukti
kaip važiavimas per laiką traukiniu,
kai jis sklendžia aplenkdamas karo
aplenktas pilis, retkarčiais palaiko-
mas ratų dundėjimo rimo.

Bernardinai.lt

Giedra Radvilavičiūtė. Nuo Tėvynės iki New York
kalba,�sakyta�per�vilniaus�knygų�mugę,�pristatant�Eugenijaus�Ališan�kos�esė�knygą��„Gatvė�tarp�dviejų�baž�nyčių“

Giedra Radvilavičiūtė.
Zenekos nuotr.

Vienas iš geros literatūros
požymių yra tas, jog tekstas
yra įsidėmimas, jis neva -
lingai grįžta į atmintį. 
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

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

JAV kareivis Afganistane nužudė 16 civilių

Vilnius (URM info) – Artimiau-
sius penkerius metus darbą Lietuvo-
je, padėdami modernizuoti Lietuvos
kariuomenės Adolfo Ramanausko
kovinio rengimo centrą, tęs JAV tech-
nologijų ir specializuotų paslaugų
susivienijimo CUBIC (www.cubic.
com) specialistai. CUBIC atstovų dar-
bas Lietuvoje bus finansuojamas JAV
paramos užsienio ginkluotosioms pa-
jėgoms programos (angl. Foreign Mi-
litary Financing, FMF) lėšomis. Lie-
tuvoje dirbantys CUBIC specialistai

taip pat patarinės logistikos pajėgu-
mų pertvarkos klausimais Lietuvos
kariuomenės Logistikos valdybos at-
stovams. Ateityje CUBIC atstovai
centre padės diegti lazerinę sistemą
MILES (angl. Military Integrated
Laser Equipped Systems), kuri už-
tikrins kovinio rengimo ir šaudymo
tikroviškumą. Lietuvai kasmet ski-
riama parama pagal JAV paramos
užsienio ginkluotosioms pajėgoms
programą. Praėjusiais metais ši pa-
rama sudarė 3 mln. JAV dolerių.

JAV sutinka Rusijai suteikti slaptą Europos
priešraketinės gynybos sistemos informaciją

N. Sarkozy įspėjo dėl Šengeno sutarties nutraukimo

Washington, DC (BNS) – JAV
pranešė esančios pasiruošusios Rusi-
jai atskleisti slaptą informaciją, susi-
jusią su Europos priešraketiniu sky-
du. Šis žingsnis, pasak žinovų, padė-
tų rasti išeitį iš susidariusios keblios
padėties dėl amerikiečių programos.

Pirmą kartą apie planus Rusijai
atskleisti su priešraketinės gynybos
sistema susijusią slaptą informaciją
praėjusią savaitę paskelbė JAV gyny-
bos sekretoriaus pavaduotojo padėjė-
jas Bradley Roberts. Laikraštyje
,,Kommersant” Pentagono atstovė
patvirtino šią informaciją.

Tiksliai nežinoma, kokia infor-
macija būtų suteikta Rusijai, kuri
priešinosi JAV planams įkurti prieš-
raketinį gynybos skydą Rytų Euro-
poje, įskaitant Lenkiją, Rumuniją ir
Čekijos Respubliką. NATO narės 2010
m. Lisabonoje susitarė sukurti prieš-
raketinį skydą Europoje, siekiant ap-
sisaugoti nuo balistinių raketų savi-
ninkių, tokių kaip Iranas ir Šiaurės
Korėja. Rusija reikalauja NATO pa-
teikti raštu patvirtintą pažadą, kad
priešraketinis skydas nebus nukreip-
tas prieš Maskvą, tačiau organizacija
iki šiol nesutiko su reikalavimu. 

Maskva (BNS) – Rusijos opozici-
ja kovo 10 d. vėl pradėjo protestus,
per kuriuos reikalaujama šalies po-
litinės sistemos pertvarkos. ,,Mes ir
toliau reikalausime žodžio laisvės, po
paskelbtų pertvarkų vėl surengti
naujus parlamento ir prezidento rin-
kimus. Be to, mes reikalaujame pa-
naikinti žiniasklaidos cenzūrą ir
paleisti į laisvę politinius kalin-
ius”, – per protestą Maskvos centre
sakė neužregistruotos Liaudies
laisvės partijos (PARNAS) vienas
pirminin-kų Vladimir Ryžkov.

Į Maskvos centrą susirinko apie
20,000 žmonių. Tačiau šį kartą žmo-

nės buvo ne tokie aktyvūs, kaip per
gruodį vykusias didžiausias per 20
metų demonstracijas dėl nesąžiningų
parlamento rinkimų. Šia protesto ak-
cija protestuojama prieš ministro
pirmininko Vladimir Putin pergalę
kovo 4 d. vykusiuose prezidento rin-
kimuose. Remiantis Centrinės rinki-
mų komisijos duomenimis, V. Putin
savo balsą atidavė 45,602,075 piliečiai.
Tai yra 63,6 proc. balsavime dalyva-
vusių rinkėjų. Tačiau kritikai tvirti-
na, kad rinkimai buvo nesąžiningi,
nors užsienio šalys priėmė ir pasvei-
kino V. Putin su pergale.

Paryžius (BNS) – Prancūzijos
prezidentas Nicolas Sarkozy įspėjo
apie pasitraukimą iš Šengeno sutar-
ties, jei nebus imtasi priemonių su-
stabdyti nelegalią imigraciją. Prezi-
dentas teigė, kad pertvarka yra vie-
nintelis būdas išvengti sprogimo Eu-
ropos viduje. Pasak N. Sarkozy, jeigu
per 12 mėnesių nebus padaryta jo-

kios pažangos, Prancūzija sustabdys
dalyvavimą Šengeno sutartyje. Pagal
Šengeno sutartį numatytos bevizės
kelionės 25 Europos šalyse. N. Sarko-
zy pareiškė, jog Prancūzijoje yra per
daug užsieniečių, ir žadėjo sumažinti
atvykstančių imigrantų skaičių, jei-
gu laimėtų šiais metais vyksiančius
prezidento rinkimus. 

Lietuvos kariuomenei talkins JAV specialistai

Rusijoje vėl protestuojama dėl rinkimų rezultatų

Kabulas (BNS) – Pranešama,
kad JAV kareivis Afganistane išėjo iš
savo bazės Kandaharo provincijoje,
įsilaužė į tris gyventojų namus ir nu-
žudė 16 žmonių, tarp kurių buvo mo-
terų ir vaikų. Po to karys pasidavė
JAV kariuomenės vadovybei. Mano-
ma, kad jį ištiko psichinis išsekimas.
Karys laikomas JAV nelaisvėje ir tu-
rėtų būti teisiamas pagal JAV karo
teisę. JAV pareigūnai kartu su kole-
gomis afganistaniečiais tiria įvykį.
Prie bazės susirinkę vietos gyvento-
jai protestuoja prieš žudynes. JAV
ambasada pataria vengti kelionių į
regioną, kuriame įvyko nelaimė.

Tuo tarpu Afganistano parla-
mentas teigia, kad JAV karį, kuris
nužudė 16 civilių afganistaniečių,
reikia viešai teisti Afganistane. Par-
lamentas pasmerkė žmogžudystes ir
teigia, kad Afganistano ,,žmonėms
baigiasi kantrybė dėl užsienio pajėgų
nemokšiškumo”. Afganai abejoja,
kad 16 žmonių nužudyti galėjo vienas
asmuo. JAV kariuomenė teigia, kad
nėra pagrindo manyti, jog išpuolius
įvykdė daugiau nei vienas karys. Vis
dėlto kaimo gyventojai Afganistano
policijai sakė, kad girdėjo iš kelių
pusių sklindančius šūvių garsus.

Žydai Vakarų kranto gyvenvietėje sutiko išsikelti

Vilnius (ELTA) – Pasaulis prisimena prieš metus Japoniją nusiaubusio milži-
niško viesulo aukas. Japoniški antibranduolinių protestų šūkiai skambėjo minint
nelaimės Japonijoje metines ir reikalaujant atsisakyti atominės energetikos visa-
me regione. Kovo 12 d. Vilniuje Lietuvos aktyvistai surengė 3 neformalias akcijas
prie Japonijos, Prancūzijos ir Baltarusijos ambasadų.                          ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Pasaulinio gar-
so lietuvių operos solistė Violeta Ur-
manavičiūtė-Urmana po dešimties
metų soprano karjeros pranešė grįž-
tanti į mecosoprano partijos reper-
tuarą. Operos primadona nusprendė
atsižvelgti į pokyčius savo gyvenime
ir sako jau atsisveikinusi su viena
ryškiausių savo karjeroje Aidos par-
tija New York ,,Metropolitan” teatro
spektaklyje, planuojanti atsisakyti ir
kitų metų planų.

Vilniuje kovo 17 d. skambėsian-

tis Giuseppe Verdi ,,Requiem” – bene
paskutinė proga Lietuvoje gyvai iš-
girsti solistę dainuojančią soprano
partiją. Didingąjį G. Verdi  ,,Requi-
em” Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro scenoje kartu su operos
primadona dainuos jos vyras tenoras
Alfredo Nigro, gruzinų mecosop-
ranas Anita Archvilišvili, italų bosas
Riccardo Zanellato, du chorai – Ope-
ros teatro ir Kauno valstybinis cho-
ras. LNOBT simfoniniam orkestrui
diriguos Robertas Šervenikas.

Jeruzalė (BNS) – Žydai vienoje
didžiausių Vakarų kranto gyvenvie-
čių susitarė su Vyriausybe persi-
kraustyti į valstybės įrengtą teritori-
ją. Migrono teritorijos gyventojai
bus perkelti į netoliese esančią bend-
ruomenę, o ši teritorija atiteks Izrae-
lio kariuomenės kontrolei, pranešė
Izraelio radijas.

Izraelio Aukščiausiasis Teismas
praėjusių metų rugpjūtį davė nuro-
dymą į šiaurę nuo Jeruzalės esančią
Migrono gyvenvietę, kurioje gyvena
280 žmonių, nugriauti iki kovo pabai-
gos. Prieš žydų gyvenviečių statybas
pasisakantys aktyvistai teigė, jog

perkraustymas – ,,gėda”.
Pasak Izraelio Vyriausybės pa-

reigūno, šis susitarimas padės iš-
vengti susirėmimų tarp gyventojų ir
Izraelio saugumo pajėgų. Remiantis
Izraelio pranešimais, naujoji teritori-
ja, esanti 2 kilometrų atstumu nuo
Migrono, nepriklauso privačiai pa-
lestiniečių nuosavybei. Nuo 1990 m.
pabaigos apie 4,000 žmonių įsikūrė
gyvenvietėse Vakarų krante, kurios
pastatytos be oficialaus Vyriausybės
patvirtinimo. Pagal Izraelio įstaty-
mus, šios gyvenvietės yra nelegalios,
todėl jos turi būti nugriautos pagal
2003 m. sudarytą taikos planą.

V. Urmana paskelbė baigianti soprano karjerą 

Vilnius (BNS) – Praėjusiais me-
tais gerokai padaugėjo asmenų, ku-
riems Lietuvos pilietybė suteikta na-
tūralizacijos būdu. Tokių žmonių
skaičius išaugo 1,9 karto, palyginti
su 2010 m., pranešė Migracijos depar-
tamentas.

Pernai Lietuvos pilietybė natū-
ralizacijos tvarka suteikta 311 asme-
nų, 2010 m. – 162 asmenims. Dau-
giausia pilietybė tokiu būdu įgijo as-
menys be pilietybės (125), Rusijos (97)
ir Ukrainos (44) piliečiai. Anot Mig-
racijos departamento, naujas tenden-
cijas lėmė praėjusių metų balandžio
1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Pi-
lietybės įstatymas.

Lietuvos pilietybę natūralizaci-
jos tvarka gali gauti asmenys, pasta-
ruosius 10 metų teisėtai nuolat gyve-
nantys šalyje. Jie turi išlaikyti vals-
tybinės kalbos ir Konstitucijos pag-
rindų egzaminus, taip pat privalo tu-
rėti teisėtą pragyvenimo šaltinį. Na-
tūralizacijos būdu pilietybė suteikia-
ma ir asmenims be pilietybės arba at-
sisakiusiems kitos valstybės piliety-

bės.
Praėjusiais metais Lietuvos pi-

lietybė išimties tvarka nebuvo su-
teikta nė vienam užsieniečiui. Iš viso
pilietybę gimimu įgijo 24,389 asme-
nys. Beveik šimtui asmenų atkurta
Lietuvos pilietybė. Daugiausia šia
teise pasinaudojo asmenų be piliety-
bės (iš viso 30 asmenų), Izraelio (20),
Rusijos (15) ir JAV (12) piliečių.

Migracijos departamentas pa-
brėžia, kad Lietuvos pilietybę atkurti
tam tikrais naujajame įstatyme nu-
matytais atvejais galima ir neatsisa-
kius kitos valstybės pilietybės. Šeši
žmonės pasinaudojo įstatymo nuos-
tata, leidžiančia supaprastinta tvar-
ka įgyti pilietybę. Šiuo atveju taiko-
ma sąlyga – neturėti kitos valstybės
pilietybės.

2011 m. pilietybė grąžinta 34 as-
menims, o jos neteko 614 žmonių. Di-
džiausia dalis – 88,4 proc. – jos neteko
dėl to, kad įgijo kitos valstybės pilie-
tybę. Palyginti su 2010 m., neteku-
siųjų mūsų šalies pilietybės per me-
tus padaugėjo 6 procentais.

Pernai Lietuvos pilietybė dvigubai daugiau
asmenų suteikta natūralizacijos būdu



Mano, net ir kūdikystėje pa-
krikštytos, Krikštas taip pat yra pe-
rėjimas iš nuodėmės į gyvenimą, iš
pirmųjų tėvų man palikto polinkio į
blogį – link laisvės tiesoje ir tiesos
laisvėje. Naujai gimusi pasitikėjime
Kristumi, esu tapusi ir nauju kūri-
niu. Deja, aš irgi turiu būti išmėgin-
ta, tačiau Dievo malone lydima šven-
tosios Dvasios ir maitinama Eucha-
ristijos duona. Mano Krikštas reiškia
Sandorą su Dievu, kuri yra viso ma-
no gyvenimo įsipareigojimas ir laikų
pabaigoje įžengimas į Karalystę.

Vadovaudamosi šiomis patirti-
mis Pirmųjų krikščionių bendruo-
menės labai rimtai ir atsakingai žiū-
rėjo į Krikštą ir jo trokštančių kandi-
datų pasirengimą, kurio laikotarpis

buvo ilgas, net iki trejų metų. Pra-
džioje buvo ištiriamas kandidatų gy-
venimas ir užsiėmimai, paskui jie
buvo į tikėjimo bendruomenę pri-
imami dvejus, trejus metus kartu su
jais buvusių globėjų akivaizdoje,
dvasininkas ar pasaulietis vesdavo
jiems Išganymo istorijos pamokas, o
sekmadienio susirinkime jie tegalė-
davo dalyvauti Žodžio liturgijoje.
Krikšto apeigos, kurioms vadovauda-
vo vyskupas, vykdavo Velyknaktyje.
Paties Krikšto metu kandidatas, va-
dinamas  katechumenu, nusileisdavo
tris laiptelius į baseiną ir įbrisdavo
iki krūtinės į vandenį, o celebrantas,
uždėjęs ranką ant galvos triskart
panardindavo vandenin, kalbėda-
mas iki šių dienų išlikusią trinita-
rinę formulę.

Naujai pakrikštytajam išlipus iš
vandens buvo įteikiamas baltas dra-
bužis, kurį asmuo vilkėdavo savaitę.
Nuo šiol jis turėjo teisę dalyvauti ir
Aukos liturgijoje, priimdamas Vieš-
paties Kūną. Šv. Augustinas naujai
pasikrikštijusiems yra rašęs: „Įženg-
dami į katechumenatą, jūs buvote
nuplauti; katechumenato laikotarpiu
buvote pasninkais, egzorcizmais ir
atsivertimais malami į miltus; krikš-
tykloje buvote sudrėkinti vandeniu.
Jūsų tapote lyg tešla, kuri Šventosios
Dvasios ugnyje buvo iškepta; taigi
jūs esate Viešpaties duona. Tad žiū-
rėkite, kad suprastumėte ir būtu-
mėte, kas esate!” Čia turime nepa-
miršti ir fakto, jog už tapimą krikš-
čioniu buvo persekiojama ir miršta-
ma kankinio mirtimi.

Pasigilinę į anų laikų patirtis
paklauskime savęs: o kaip mes šven-
čiame ir kaip rengiamės Krikštui?
Ką jis reiškia man ir mano artimie-
siems? Kokius įsipareigojimus prisi-
imu su šio sakramento priėmimu ir
ar dedu pastangas jų laikytis, budžiu
dėl ištikimybės Dievui?  Apskritai
šiandien mūsuose yra įsigalėjęs klai-
dingas požiūris, jog tikėjimas prasi-
deda nuo neva „visų” sakramentų
priėmimo, bet ne nuo Krikšto. Taip
dažnai pasakoma: „esu pakrikštytas,
bet nepraktikuoju” arba „esu tikin-
tis, bet bažnyčią lankau retai...”.
Tačiau jei pasigilinsime į krikščio-
niško tikėjimo esmę ir vis dėlto jo
realią pradžią per Krikšto sakramen-
tą, suvoksime, jog tai reiškia tą patį,
jei sakyčiau: „esu ištekėjusi, bet
ištikimybės nepraktikuoju” arba
„turiu žmoną, bet namuose lankausi
retai...”. Kaip jums tai atrodo? Pri-
sipažinsiu, man būtų gėda tai pa-
sakyti. Tačiau taip dažnai daugelis
žmonių tiesiog pakelta galva ir iš-
didžiai skelbia savo neištikimybę dėl
mūsų mirtiną kruvinos kančios kai-
ną dangaus Karalystėn sumokėju-
siam Viešpačiui, jog net nelieka vie-
tos apgailestavimui... 

Taigi Krikštas, o ne kiti neva dėl
„susitvarkymo” ar kažkokio „apsi-
draudimo” priimti sakramentai yra
mano tikro tikėjimo matas. Gavėnia
kaip tik yra metas pasitikrinti ir
atsiminti: koks mano požiūris į
Krikštą, tokia yra ir mano krikš-
čionybė, mano santykis su gyvuoju
Kristumi Jėzumi.

Bernardinai.lt

Jeigu anuometiniam žmogui, gy-
venančiam su natūralia gamta
ir natūraliu laiko tempu, leng-

viau būdavo sau atsakyti į klausimą
„Kuo aš tikiu ir pasitikiu?”, tai šian-
dien šis klausimas reikalauja nepaly-
ginti daugiau pastangų, nurimimo,
tylos, dažnai net specialių rekolekci-
jų. Man kartu su Bažnyčia į šį klau-
simą Gavėnios metu padeda atsakyti
Krikšto įsipareigojimai. Jie kviečia
mane permąstyti tikėjimo „šaknis”,
krikščioniškąją tapatybę, nuo savęs
kreipiant žvilgsnį į Asmenį, atėjusį
iš Dangaus ir dėl manęs tapusį Žmo-
gumi.

Krikštas yra susijęs su „perėji-

mu”: anuomet žydai savo Paschoje
ėjo iš Egipto vergijos į pažadėtą lais-
vės žemę, kuroje gimsta Dievo tauta
– naujas kūrinys, tiesa, tik per 40
metų, dėl ko ant Sinajaus kalno
sudarius su Dievu Sandorą, tauta
paveda save Dievui, o kelionė bai-
giasi persikėlimu per Jordano upę.
Jėzaus Pascha taip pat yra „perėji-
mas”: Jėzus, iš šio pasaulio eidamas
pas Tėvą, pereina per mirtį į gyve-
nimą, tiesa, prieš tai 40 dienų pra-
leisdamas dykumoje, piktosios dva-
sios gundomas, tačiau liekantis
ištikimas Tėvo valiai ir pradėdamas
Naująją sandorą bei duodamas Nau-
ją – meilės – įstatymą. Jordano upė-
je Jono Krikštytojo krikštijamas
Jėzus yra krikštijamas ir... savo mir-
čiai.
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3 Gavėnios sekmadienis

Pradėti nuo Krikšto

ŠVENTADIENIS

PRANCIŠKA BUBELYTĖ, FDCJ

LIETUVIŲ FONDAS 
Švenčia garbingą 50 metų jubiliejų!

Lietuvių Fondas oficialiai inkorporuotas 1962 m. kovo 14 d. 
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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
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Džiaugiuosi ga lėjęs pasveikinti
bei pagerbti šį pui  kų žmogų ir rašy-
toją. Linkėjau jam sėkmės su gausiu
jo gerbėjų būriu.

2004 metų gegužės 7 diena,
Vilnius-Kėdainiai. Kėdainių savi-
valdybė surengė seminarą apie Euro -
pos Sąjungos regionų politiką. Nu -
sprendžiau priimti kvietimą ir išsa -
kyti savo nuomonę, kaip turėtume
pasinaudoti ES fondų parama. Per
pie tus seminare apsilankė ir Vikto -
ras Uspaskichas. Kėdainiuose jis –
dievukas, o dabar, kai sėkmingai
stiprina savo politines pozicijas su
stei giama Darbo partija, jaučiasi
esąs tikras viešpats. Drauge pietavo-
me. Vengėme kalbėti apie kokį nors
bendradarbiavimą per prezidento
rinki mus ar juolab apie įsipareigo-
jimus.

2004 metų gegužės 8 diena,
Vil nius. „Reval” viešbutyje atida rė-
me mano rinkimų štabo būstinę. Iš vi-
sos Lietuvos suvažiavo apie 200 mūsų
skyrių atstovų. Pakili nuotaika. Tai
pradžia. O kas mūsų laukia ateityje?

2004 metų gegužės 14 diena,
Vilnius. Lekia dienos. Nuolat keliau-
jame. Šiandien su Alma iš pradžių
leidomės į Žagarę, kur dalyvavome
Paskutinio skambučio šventėje vidu -
rinėje mokykloje ir susitikome su
vie tos bendruomene. Po trijų valan-
dų riedėjome jau į Šiaulius – susi-
tikome su žurnalistais, pasivaikščio-
jome po miestą, pabendravome su
šiau lie čiais. Netrukus 160 kilometrų
per va landą greičiu skriejome į Kau-
ną pa sveikinti Lietuvos studentų są-
jungos suvažiavimo. Ir taip – diena
po die nos...

2004 metų gegužės 19 diena,
Vil nius-Kupiškis. Su Alma apsilan kė-
me Kupiškyje. Šiame mieste daugiau-
sia savižudybių tūkstančiui gy vento-
jų Lietuvoje. Susitikau su gy dytojais.
Kalbėjomės, kad labai trūksta psi-
chologų. Mėginsiu įtikinti svei ka tos
apsaugos ministrą, jog tai ne ati dė-
liotinai skubi ir svarbi problema.

Vėliau susitikau su savižudybės
tragedija išgyvenusios 65 metų mo -
 čiu tės Genovaitės Antanavičienės
šei ma. Nusižudžius dukrai, ji globoja
tris mažamečius vaikus. Butas šva -
rus, tvarkingas, vaikai gerai prižiūri-
mi. Padovanojome žaislų, skalbiamą -
ją mašiną.

Grįždami į Vilnių, stabtelėjome
Šešetos kaimo pagrindinėje mokyk-
loje, kurią globoja Almos fondas.

2004 metų gegužės 26 diena,
Vilnius. Dalyvavau pirmuose Lietu -
vos radijo surengtuose debatuose,
laidos vedėjas – Tomas Dapkus. Kan-
di datai pristatė savo programas, bet
de batais mūsų kalbų nepavadinsi.
Įdo miausia buvo atsakinėti į klausy-
tojų klausimus.

Dar laukia debatai su Česlovu
Jur šėnu Lietuvos televizijoje. Siūly -
siu rengti iš anksto nesurežisuotą
lais vą pasikalbėjimą. Vėliau dis ku -
tuo siu tiesioginėje radijo laidoje su
Vilija Blinkevičiūte.

Po pietų su Alma išskrendame į
Austriją.

2004 metų gegužės 28 diena,
Viena. Dvi malonios dienos Aust rijo -
je. Spauda domėjosi Lietuvos politi -
niu ir ekonominiu gyvenimu. Ne -

men ko dėmesio sulaukė ir abi mano
paskaitos. Pirmąją, pavadintą „Lie-
tu va po NATO ir ES plėtros: nauji už -
sie nio politikos prioritetai”, skaičiau
Vienos diplomatijos akademijoje pro-
fesorių ir magistrantų auditorijai.

Antrą kartą kalbėjau Vienos eko -
nomikos forume. Mano pranešimas –
apie Lietuvos politinę ir ekonominę
padėtį.

Nusisekė ir orai – Austrijoje jau
vasara, bet dar netvanki, kupina
švie žumo.

2004 metų gegužės 30 diena,
sekmadienis,  Vilnius. Rinkimų
kam  panijos maratonas tęsiasi. Nuo
penktadienio iki sekmadienio vidur-
nakčio be perstojo keliavome – lankė -
mės Šilalėje, Šilutėje, Palangos, Nido -
je, Telšiuose, Klaipėdoje. Teko išklau -
syti gausybę nusiskundimų. Sten -
giuo  si kalbėti realistiškai ir nedali-
nu tuščių pažadų.

2004 metų gegužės 31 diena,
Vilnius. Dalyvavau televizijos deba -
tų laidoje, skirtoje prezidento rinki-
mams. Pusvalandį atsakinėjau į žur-
nalisto Ryčio Juozapavičiaus klausi -
mus. Jis kartais mėgindavo remti
ma ne prie sienos, bet mačiusiųjų
laidų atsiliepimai neblogi. Kiti tele-
viziniai debatai – jau su konkurentu
Česlovu Juršėnu.

Apklausos rodo, kad kol kas aš
pir mauju. Tačiau tai vertinu atsar-
giai – jau turiu patirties, kad žmonių
nuotaikos gali staigiai pasikeisti.

2004 metų birželio 27 diena,
sekmadienis, rinkimų diena. Šian -
dien Lietuva renka prezidentą. Rin -
ki mų kampanijos maratonas taip
įsu ko, kad visiškai nelikdavo laiko
net dienoraščiui. Nuo ankstesnių
įrašų prabėgo beveik mėnuo. O įvy-
kių buvo begalė.

Pasitaikė ne itin šilta diena – vos
16 laipsnių šilumos. Gerai, kad bent
nelyja. Kai su Alma 10 ryto atvykome
į rinkimų apylinkę, mūsų jau laukė
gausus būrys žurnalistų, ne tik Lie -
tuvos, bet ir atvykusių iš užsienio.

Nutarėme iki 20 valandos būti
na mie ir tik vakare vykti į „Forum
Palace” laukti rinkimų rezultatų. Ne -
trukus reikės judėti iš namų...

PASTABOS PARAŠTĖSE

Dienoraštį stengiuosi rašyti sis-
temingai. Net ir grįžęs namo vėlai
pap rastai dar prisėdu užfiksuoti, kas
buvo svarbesnio, jei pasitaiko, kad tai
būna neįmanoma, užrašau kitą die -
ną. Tačiau, kai peržiūrinėjau dieno-
raš čius, net pats nustebau, kad prieš
rin kimus beveik visą mėnesį nieko ne-
ra šiau. Vyko rinkimų kampanija, nuo
ry to iki vėlaus vakaro važinėjau po
Lietuvą, bendravau su žmonėmis, su -
sitikimas vijo susitikimą ir ku riam
lai kui dienoraštį tiesiog užmečiau.

Per šį laiką įvyko ir vienas labai
svarbus įvykis: Konstitucinis Teis mas
nusprendė, kad priesaiką tautai su -
lau žęs, Konstituciją pažeidęs ir ap kal -
tos būdu iš prezidento posto paša -
lintas asmuo ne tik negali vėl kelti sa-
vo kandidatūros per artimiausius ša-
lies vadovo rinkimus, bet jam iš viso
neterminuotai neleidžiama eiti parei-
gų, kur reikia prisiekti. 

Bus daugiau.

Jei nenukrito, žvaigždės grįžta 
su tuo pačiu nakties dangum... 
Dienos baigmėj pro ūką tirštą 
Netekt vienos žvaigždės baugu…

2012 m. kovo 10 d. Anapilin iške-
liavo Juozas Rygelis – žymi Vištyčio
krašto asmenybė, ilgametis Ameri-
kos lietuvių kultūros archyvo (ALKA)
pirmininkas, JAV Lietuvių katalikų
mokslo akademijos prezidentas, gar-
sus mechanikos inžinierius, aktyvus
JAV lietuvių visuomenininkas. 

Juozas Rygelis gimė 1920 m. rug-
pjūčio 12 d. netoli Vištyčio, Eglupiuo-
se, Pajevonio valsčiuje, Vilkaviškio
apskrityje. 1942 m. baigė dr. J. Basa-
navičiaus gimnaziją Vilkaviškyje.
Vėliau studijavo mechaniką VDU
Kaune. 1944 m. nuo sovietų okupaci-
jos pasitraukė į Vokietiją, 1944–1949
m. tęsė studijas Darmstadto tech-
nikos universitete. 1948 m. Hanau DP
stovykloje Vokietijoje J. Rygelis susi-
pažino su savo būsima žmona, tuo
metu dar gimnaziste, Aldona – gar-
saus vaikų gydytojo Vinco Trečioko
ir Onutės Putvinskaitės, Vlado Put-
vinskio, Šaulių sąjungos įkūrėjo,
anūke. 1949 m. Vokietijoje J. Rygelis
baigė universitetą, įgydamas meta-
lofizikos ir diplomuoto inžinieriaus
diplomą su teise dirbti visoje Euro-
poje. Gabiam jaunuoliui stipendiją
siūlė ir kvietė studijuoti filosofiją
Sorbonos universitetas Prancūzijoje.

Tačiau 1949 m. jis persikėlė į JAV. 
Nuo pat atvykimo į Ameriką, J.

Rygelis įsitraukė į lietuvišką veiklą,
dirbo su ateitininkų organizacija
New York, Bridgeport įkūrė Lietuvių
Bendruomenės apylinkę. Jis visada
rėmė lietuvišką spaudą, aktyviai
dalyvaudavo lietuviškame gyvenime.
Dirbdamas cukraus fabrike J. Ryge-
lis pateikė įrenginių patobulinimų.
Persikėlęs dirbti dizaineriu į „Greer
Hydraulic” bendrovę, sukonstravo
automatinius ventilius ir hidrauli-
nius akumuliatorius, kurie ir dabar
turi paklausą. 1953 m. pradėjo dirbti
dizaineriu Stamforde, CT. Nuo 1954
m. dirbo dinamikos inžinieriumi
„Singer” susivienijime. Tobulinosi
Massachusetts Institute of  Techno-
logy, Columbia University, Brooklyn
politechnikos institute, NY, Univer-
sity of  Bridgeport, CT. Aviacijos ben-
drovėje AVCO dirbo analitiku ir di-
zaineriu, vėliau vadovavo įvairioms
laboratorijoms. 1970–1990 m. dirbo
dinamikos inžinieriumi konsultantu
„Singer Kearfott Guidance and Na-
vigation Division”. Patobulino daug
gamtos procesų ir įrankių. Savo iš-
radimus skelbė moksliniuose straips-
niuose „AVCO Lyconing Division”
(1967, 1970). Keletas mechanikos išra-
dimų patentuoti. J. Rygelis priklausė
Amerikos mechanikos inžinierių
draugijai (ASME), buvo New York,
NY, skyriaus sekretorius, „Dale Car-
negy” klubo narys. 

Nuo 1990 m. Juozas ir Aldona
Rygeliai gyveno Putnam, Connecti-
cut valstijoje. Nuo 1992 m. J. Rygelis
buvo JAV Lietuvių katalikų mokslo
akademijos prezidentas. Aktyviai da-
lyvavo lietuvių visuomeninėje veik-
loje JAV, veikė ateitininkų sąjungoje,
buvo ilgametis LKMA JAV skyriaus
sekretorius ir ALK’os pirmininkas,
iždininkas, JAV LB Connecticut apy-
gardos pirmininkas. J. Rygelis už jo
nuoširdžią ir ilgametę lietuvišką
veiklą ir pasiaukojimą ALK’ai yra
apdovanotas JAV LB Krašto valdybos
Padėkos raštu.

Žydronė Kolevinskienė

IN MEMORIAM JUOZAS RYGELIS
(1920–2012)

Juozas Rygelis.



metražo filmo ,,Aš esi tu” (2006) pa-
saulinė premjera įvyko Kanų festi-
valio oficialioje programoje ,,Ypatin-
gas žvilgsnis”. 

Scenarijus visiems savo filmams
K. Vildžiūnas rašo pats, nes tiki, jog
kino scenarijus yra ,,neatskiriama ir
viena iš svarbiausių kino audinio
dalių”. Filmo ,,Kai apkabinsiu tave”
pirmasis scenarijaus juodraštis buvo
parašytas dar 1995 metais. Jo pagrin-
dą sudaro tikra istorija iš žinomų
meno pasaulyje žmonių – režisie-
riaus Romualdo Juknevičiaus ir ak-
torės, dailininkės Dalios Juknevičiū-
tės – gyvenimo. Berlyne 1961 metais
(prieš pat iškylant Berlyno sienai)

bando susitikti iš sovietinės Lietuvos
atvykęs tėvas Vladas (Andrius Bialo-
bžeskis) ir į Vakarus emigravusi duk-
ra Rūta (pirmasis Elžbietos Latėnai-
tės aktorinis darbas pilno metražo
filme). ,,Tokios istorijos kaip Jukne-
vičiūtės Sovietų Sąjungoje buvo ne-
prieinamos – nebent galėjai išgirsti
jas perduodamas iš lūpų į lūpas tarp
savų žmonių, – dalinasi mintimis
filmo režisierius ir scenaristas. – 1992
metais viename žurnale atspausdin-
tas Juknevičiūtės laiškas atvėrė
naują požiūrio į istoriją perspektyvą.
Pasirodo, buvo žmonių, kurie bandė
padaryti, atrodytų, neįmanomą daly-
ką – rasti įtrūkimus geležinėje už-
dangoje ir pro juos prasiskverbti.
Natūralu, kad Juknevičiūtės prisi-
minimai žadino vaizduotę, tačiau
ankstyvaisiais nepriklausomybės
metais tokias istorijas vis dar tyliai
saugojo paprastam mirtingajam ne-
prieinami KGB archyvai. Prireikė
penkiolikos metų, kol jie virto filmu,
ir naujas požiūris į mūsų istoriją
pasiekė platesnę auditoriją.” 

Filmo tema Čikagos lietuviams
turėtų būti ypač ,,arti kūno” – juk
Rūtos prototipė aktorė, režisierė,
dailininkė Dalia Juknevičiūtė čia
gyveno ir kūrė. Deja, neilgai. Tragiš-
kas ir trumpas buvo tiek jos, tiek jos
vyro poeto Algimanto Mackaus gyve-
nimas: Mackus žuvo autoavarijoje
1964 m., būdamas vos 32-jų, Juknevi-
čiūtė –  1975 m., nesulaukusi savo 40-
ojo gimtadienio. 

Filmavimo iššūkiai 

Kūrėjai pasakojo, kad medžiaga
filmui buvo rankiojama po kruope-
lytę iš įvairių šaltinių. ,,Mes labai

stebėjomės, – sakė režisierius, – kad
šiuos įvykius vis dar gaubia paslap-
ties skraistė. Daugelį dalykų teko
nuspėti iš amžininkų ir liudininkų
nutylėjimų arba išgauti iš priešta-
ringų liudijimų fragmentų. Netgi
pačiame Juknevičiūtės prisiminimų
laiške yra keli mįslingi nutylėjimai,
kurie davė kryptį mūsų tyrinėji-
mams. Nors mes taip ir neišsiaiški-
nome keleto svarbių šio detektyvo
detalių, tyrinėjimai padėjo mums
suprasti epochą, atkurti savo nežino-
mybe bauginančią to laiko nuotai-
ką”.

Pasakojimo veiksmas vyksta
1944 m. Kaune ir 1961 metais Vokie-
tijoje. Filmas, tarsi dėlionė, sudary-
tas iš mažų autentiškų fragmentų.
Dingusiai epochai atkurti  nebuvo
naudojamos skaitmeninės technolo-
gijos. Filmuota didžia dalimi Kaune.
,,Filmavimo vietos ir kampai buvo
pririšti prie kitų vietų, o kartais –
prie archyvinės medžiagos fragmen-
tų, todėl filmavimas turėjo būti itin
kruopščiai suplanuotas, – pasakojo
Uljana. – Kai kurios scenos, pvz.,
pabaiga, buvo filmuojamos ir Kaune,
ir Berlyne – tai ypač apsunkino filmo
gamybą.” Pasak kūrėjų, svarbiausios
kadre buvo autentiškos detalės, daik-
tai, kurių paieškai jie skyrė labai
daug dėmesio ir jėgų ir kuriais ,,ap-
gyvendindavo” laikmečio prasme ne-
utralias  filmavimo vietas.

Pažadėtoji žemė

Vildžiūno filmas ,,Kai apkabin-
siu tave” šiemet dalyvavo JAV kino
akademijos ,,Oscar” apdovanojimų
atrankoje geriausio užsienio filmo
kategorijoje. Nors lietuviškas filmas
nepateko į paskutinį laimingųjų są-
rašą, svarbu šią pristatymo tradiciją
tęsti ir nuolat būti pasauliniame
kino žemėlapyje.  ,,Oscar”  apdovano-
jimuose nepasisekė, tačiau kelionė į
JAV filmo kūrėjams buvo reikšminga
kitais atžvilgiais. ,,Amerika mūsų fil-
mui tapo it pažadėtoji žemė, – džiau-
gėsi Uljana Kim. – Čia susiradome
pardavimo agentą ‘The Films Sale
Company’, kuris pradėjo platinti
filmą festivaliuose visame pasaulyje.
Amerikos žiūrovai sutiko filmą su
dideliu susidomėjimu ir tema jiems,
skirtingai nei Vakarų Europos
žiūrovui, pasirodė suprantama ir
įdomi.”

,,Kai apkabinsiu tave” – bene
,,dokumentiškiausias” Vildžiūno fil-
mas, nes jį kuriant autentiškumo
kadre principas buvo labai svarbus.
Kai kas, pasižiūrėjęs filmą, net
pavadino jį dokumentiniu – esą
,,viskas taip ir buvo, kaip jame vaiz-
duojama”. Be minėtų aktorių Elž-
bietos Gabrėnaitės ir Andriaus Bia-
lobžeskio, jame taip pat nusifilmavo
Jurga Jutaitė (Rūtos draugė Auksė),
Giedrius Arbačiauskas (žurnalistas
Juozas Aleksandravičius), Aleksas
Kazanavičius (kultūrinių ryšių su
emigrantais draugijos ,,Rodina” dar-
buotojas Petrovas) ir kt. 
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Jau keletą pavasarių iš eilės Či-
kagos ,,Gene Siskel Film Cen-
ter” vykstančioje didžiausioje

Šiaurės Amerikoje europinio kino
šventėje pristatomi Lietuvos kino
kūrėjų darbai. Šiemetiniame 15-ame
Euro-pos Sąjungos šalių kino festiva-
lyje dalyvauja visos 27 ES priklau-
sančios šalys su 65 filmais, kurių visi
– Čikagos premjeros. Lietuvai atsto-
vauja režisieriaus Kristijono Vildžiū-
no filmas ,,Kai apkabinsiu tave”
(,,Back to Your Arms”). Jis ,,Gene
Siskel” centre bus rodomas kovo 17 ir
21 dienomis. 

,,Kai apkabinsiu tave” premjera
įvyko prieš metus kovo 28 d. Varšu-
voje, mat filmas yra ,,Uljanos Kim
studijos” ir ,,Studio Filmowe TOR”
(Lenkija) bendras darbas. Rudenį
pagrindiniuose Lietuvos kino apdo-
vanojimuose ,,Sidabrinė gervė 2011”
Vildžiūno  filmas surinko net aštuo-
nias statulėles.

Projektas tarptautinis 
ir šeimyninis

,,Kai apkabinsiu tave” – tarptau-
tinis projektas, kurį kuriant dalyva-
vo lenkų ir vokiečių prodiuseriai, fil-
mavosi vokiečių aktoriai, tarp jų –
garsioji Margarita Broich. Tuo pačiu
tai savotiškas šeimyninis filmas.
Kūrėjų komandoje – ne tik vyro-
žmonos (rež. Kristijono Vildžiūno ir
prodiuserės Uljanos Kim) duetas; joje
dalyvauja ir jaunesnioji Uljanos
sesuo Galina Kim (vykdančioji pro-
diuserė) bei jaunesnysis Kristijono
brolis aktorius Mykolas Vildžiūnas
(režisieriaus padėjėjas). Beje, tokia

šeimyninė komanda susiklijavo fil-
muojant pirmąją  Vildžiūno pilno
metražo juostą ,,Nuomos sutartis”.
Mykolui ir Galinai tai buvo pirmasis
prisilietimas prie kino kūrybos ir
gamybos, o Kristijonas ir Uljana
kartu dirba nuo 1995 metų. 

Žinoma prodiuserė, 1997 m. Vil-
niuje įsteigusi ,,Uljanos Kim studi-
ją”, Uljana Maskvos kino institute
baigė Kinotyros fakultetą. Prodiuse-
re tapo iš reikalo: ,,Lietuvoje jų nebu-
vo, kažkam teko išradinėti dviratį”, –
aiškino ji. Pirmas projektas – Valdo
Navasaičio ,,Kiemas” – prasidėjo nuo
prodiuserių paieškos, o baigėsi filmo
pristatymu Kanuose. ,,Tuomet, 1999-
aisiais, man tai pasirodė visiškai
natūralu, – prisiminė Uljana. – Tik
vėliau supratau, kad taip atsitinka
toli gražu ne visada.” Galina, sesers
žodžiais, – ,,pagrindinis žmogus
mūsų studijoje, nepakeičiama prak-
tiškai jokiame kino gamybos etape”.
Nors Uljana turi nemažą įdirbį, ku-
riant filmus su kitomis šalimis, deja,
dabar, pasak jos, ,,anksčiau veikę
bendradarbiavimo mechanizmai
stringa, nes gyvename Europos Są-
jungos finansinio nuosmukio lai-
kais”. Vis dėlto prodiuserė mano, jog
didesnio biudžeto filmams bendra-
darbiavimas su kitomis šalimis būti-
nas – be lenkų paramos ,,Kai apka-
binsiu tave” nebūtų nufilmuotas
(filmo koprodiuseris – garsus lenkų
režisierius ir prodiuseris Krzysztof
Zanussi). ,,Tačiau sudominti kitų
šalių prodiuserius originaliu scena-
rijumi nėra lengva, – sako ji. – Atsi-
rado net toks terminas kaip ‘euro-
pudingas’, t. y. filmas, kuris yra spe-
cialiai nukreiptas į bendrą gamybą,
tačiau stokoja originalumo.”

Čikagai artimas filmas

Kristijonas Vildžiūnas Lietuvos
muzikos akademijos Teatro ir kino
fakultete baigė režisūrą (kurso va-
dovai buvo Henrikas Šablevičius ir
Vytautas Čibiras). Jis žinomas kaip
trijų trumpo metražo (,,Likusios die-
nos”, 1995, ,,Biblioteka”, 1997 ir ,,9
vartų miestas”, 1999) ir trijų pilno
metražo filmų režisierius. Minėto-
sios ,,Nuomos sutarties” (2002) pa-
saulinė premjera įvyko Venecijos
kino festivalio konkursinėje pro-
gramoje ,,Prieš srovę”. Antro pilno

Jaunų kūrėjų akiratyje – Šaltojo karo istorija
Lietuviško�filmo�premjera�Čikagoje,�,,Gene�Siskel�Film�Center”

RAMUNĖ LAPAS

Scenos iš filmo ,,Kai apkabinsiu tave”.

Režisierius Kristijonas Vildžiūnas.

Filmas „Kai apkabinsiu tave” bus rodomas kovo 17 d., šeštadienį, 4:45 val. p. p. ir kovo 21 d.,
trečiadienį, 8:15 val. v. ,,Gene Siskel Film Center” (164 North State Street, Chicago, Illinois 60601).
Daugiau informacijos rasite internete: www.siskelfilmcenter.org/eufilmfest2012. Bilietai parduoda-
mi per Ticketmaster tel. 800-982-2787 arba interneto svetainėje www.ticketmaster.com bei ,,Gene
Siskel Film Center” bilietų kasoje.  
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Mažosios Lietuvos Fondo Tarybos pirmininkui,
nusipelniusiam Lietuvai visuomenininkui, nepa-
mirštamai prisidėjusiam prie Mažosios Lietuvos
enciklopedijos ir žinyno rengimo bei leidybos

A † A
VILIUI ALGIRDUI TUMPJONUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime su
velionio šeima bei artimaisiais, išgyvenančiais šią
skaudžią netektį.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

Liūdėdami dėl brangaus mūsų bendradarbio ir
pir  mininko, aktyvaus visuomenės veikėjo išeivijoje
ir tėvynėje

A † A
VILIAUS ALGIRDO TRUMPJONO

netikėtos mirties jo žmonai DANUTEI, dukterims
ALDONAI, NIKAI ir KRISTINAI, jų šeimoms ir vi -
siems giminėms reiškiame giliausią užuojautą.

Mažosios Lietuvos Lietuvių draugija
Mažosios Lietuvos Fondas

Tokie prisiminimai jau nebe
reti.  Tuojau po Antrojo pasau-
linio karo  okupanto iš tėvynės

išvytų ir JAV  įsikūrusių  lietuvių
telkiniai, stiprią,  kartais ir lemian-
čią – vadovaujančią  įtaką lietuviškai
veiklai, ypač Lietu vos okupacijos
laikotarpiu, turėję,  spar čiai retėja. Ir
dėl to nėra ko stebėtis, nes  jų kūri-
mosi metu  buvę ke lia mečiai vaikai,
net ir kūdikiai, da bar jau yra pensi-
jos amžiaus. Šios  žemės gyvenimas
yra toks, koks yra, ir niekas jo nepa-
keis. Čia pora atsi sveikinimo žodžių
su anais laikais  buvusiu jaunuoliu
studentu, vėliau  tapusiu visuome-
ninku, uoliu bendruo menininku, jau
čia, Čikagoje, mokslus (IIT magistro
laipsniu) baigusiu diplomuotu inži-
nieriumi Vyte niu Šilu, su kuriuo
daug metų teko bendradarbiauti,
bendrauti ir draugauti lietuviško
darbo  baruose.  

Kartu su tėvais į JAV atvykęs,
Vy tenis su jais apsigyveno Čikagos
Brigh ton Park apylinkėje, kurioje
jau 1915 metais buvo pastatyta lietu-
vių katalikų bažnyčia ir apie ją susi-
būręs gausus lietuvių telkinys. Tada
lietuviai nuo lietuvių nesišalino, bet
glau dėsi kaip galima arčiau vienas
kito, ypač prie jau esamų lietuviškų
parapijų, nes vienas iš jų pagrindi-
nių tikslų, šalia okupuotos Lietuvos
lais vi nimo darbo, buvo ir lietuvybės
išlai kymas. O prie lietuviškų parapi-
jų buvo ir mokyklos, kuriose buvo
mo koma lietuvių kalbos, istorijos, ti-
kybos, veikė tautinių šokių grupelės,
vyko kita jaunimo lietuviška veikla.
Vytenis čia pasiliko gyventi ir, baigęs
mokslus, 1952 m. sukūrė savo lietu-
višką šeimą, gyvenimo drauge pasi -
rin kęs lietuvaitę Vidą Būtėnaitę. Ne -
toli namų rinkosi ir darbovietę: 25
metus iki pensijos vy resniojo inži-
nie riaus pareigose dirbo Interna-
tional Harvester-Navistar En ginee-
ring Cen ter, Hinsdale, IL.  

Netrukus jo jauna šeima prisi-
jungė prie lietuviškos veiklos. Vyte -
nis  visą  gyvenimą buvo  uolus ir
darbštus JAV Lietuvių Bendruome-
nės  Brighton  Park  apylinkės  narys,
dir bo keliose valdybose, dviems jų
nuo 1975 m. iki 1978 m. pirmininkavo.
Apylinkės valdybai atstovavo ir  Al-
gio Regio vadovaujamame Lietu vių
Bendruomenės komitete Pasau liečių
teisėms apsaugoti Šv. Kazimero lietu-
vių  kapinėse, kai Čikagos katalikų
vadovybė užsigeidė iš jų išbraukti
lietuvišką pavadinimą. Ar ne keis ta –
buvo naikinama ir mirusiųjų lie -
 tuvybė.

Lietuvių Bendruomenėje prasi -

dėjo ir mudviejų  bendradarbiavi-
mas,  virtęs nuolatiniu bendravimu
ir net draugyste. Su Vyteniu dirbti
buvo  lengva, miela, taip pat ir nau-
dinga, nes jis buvo ne daug kalbantis
posė džiautojas, bet darbininkas. Vie-
nas iš tų, ant kurių lietuviška veikla
ir rė mėsi. Tvarkingas ir pareigingas
tal ki ninkas, ruošiant įvairius rengi -
nius, sumanus jų organizatorius,
sėkmingas lėšų telkėjas, solidarumo
mo kestį ir dažnai gerą auką sugebė-
davo išlupti net iš didžiųjų skupylų, o
Bendruomenės rinkimuose buvo
sėk  mingas  balsų  medžiotojas. Visa -
da nepaprastai kantrus. Jo pastan-
gomis negausios apylinkės iždan tuo
laiku, kai solidarumo įnašas buvo tik
3 dol., suplaukdavo po 1,000–1,200 dol.
kasmet. Domėjosi Vytenis ir Ame -
 rikos politika, ne kartą talkinin kavo
ir vietiniuose rinkimuose, pa dėjo  ir
renkant JAV Senatą bei Ats to vų Rū-

mų narius. Nesiveržė
jis į va dovybes, dirbo
žemesnėse  pakopose.
Tokiose, kuriomis iš
tikrųjų visa lie tuviš-
ka veikla ir remiasi.
Sunku jį buvo prikal-
bėti net į apylinkės
pir mi ninkus. Tačiau
juo tapęs, savo pa rei-
gas atliko sąžiningai
ir įvykdė vieną iš di-
džiausių Brighton
Park apylinkės darbų
– suruošė naujo višką,
iki to laiko niekur ne-
matytą  negirdėtą ren-
ginį – lietuvių kalbos
tarmių vakarą.    

Mat apylinkėje
vyko ir nemenka kul-
tūrinė veikla, ypač  jau-

nimo: šoko ir dainavo iki 100  jų  su-
telkęs ansamblis „Tėviškėlė’’, kank-
lių palydimas vaikų choras, jaunimo
tautinių šokių grupė. Čia buvo susi-
būrę daug daili ninkų. Vytenio Šilo
vadovaujama LB apylinkės valdyba
nutarė bent kai ką iš jų parodyti vi-
suomenei. 1975 m. sausio 11 d. Čika-
gos lietuvių Jauni mo centre ji suruo-
šė labai įdomų lietuvių kalbos tar-
mių vakarą (tik rai retas įvykis) ir
meno parodą. Nors valdybai, ypač jos
pirmininkui, buvo labai daug darbo,
tačiau tris dienas trukusi naujovė
puikiai pasi sekė. Į tarmių vakarą
Jaunimo centro di džiojoje salėje no-
rinčių patekti sve čių net nebuvo gali-
ma sutalpinti. Parodoje 26 dailinin-
kai buvo išstatę 226 kūrinius. Panaši
paroda buvo su ruošta dar ir 1978 me-
tais. Už daugiametį darbą Lietuvių
Bendruome nėje Vytenis Šilas JAV
LB vadovybės  buvo apdovanotas spe-
cialiu žymeniu.  

Parapijos patalpose veikė ir lie-
tuviška šeštadieninė mokykla. Nors
pagrindiniai jos išlaikytojai buvo
tėvai, tačiau stipriausia jų padėjėja
visada  buvo  ir  LB apylinkės valdy-
ba. Ją lankė Vytenio ir Vidos Šilų abu
sūnūs. Tarp nuolatinių rėmėjų ir
aukotojų buvo ir jie patys. Dabar vy -
resnysis sūnus Algirdas, baigęs poli-
tinius mokslus, gyvena  Aleksandri -
joje, Virginia valstijoje, ir dirba savo
politinio ir verslo tyrinėjimo įmonė-
je. Jaunesnysis sūnus Darius nuo ne-
priklausomybės pra džios gyvena Lie-
tuvoje, kur dirba žurnalistinį  darbą.  

Paskiausiu laiku Vytenis visuo -
me nėje jau mažai rodėsi, nes negala-
vo. Tad mažai ir bebendravome, ma -
 žiau apie jį ir žinojau. Iškeliavo jis

Sudie nuoširdžiam bendradarbiui
A.�a.�vyteniui�Šilui�prisiminti

Vytenis Šilas su sūnumis Algirdu (k.) ir Dariumi (d.).

2012 m. sausio 9 d., sulaukęs 84 m.
am žiaus. Giliai rėžė širdį jo mirtis,
tuo labiau, kai dabartinių mūsų, Či-
kagos aplinkoje gyvenančių lietuvių,
susi žinojimo ryšiai labai pakrikę.
Buvu siam pagrindiniam žinių šal-
tiniui dienraščiui „Draugas’’ išei-
nant  tik tris kartus per savaitę, o dėl
pašto aplaidumo dar ir po kelias die-
nas vėluojant, apie Vytenio iškelia-
vimą į Amžinybę  sužinojau, kai jis

jau buvo palaidotas. Tad negalėjau
nė paskutinio sudie  bent  koplyčioje
pasakyti. 

Ilsėkis, mielas bičiuli, bendra -
darbi, amžinoje Aukščiausiojo globo-
je, garbingai atlikęs žemiškąją už -
duo tį sau, savo šeimai ir savo tėvy-
nei. Ma no nuoširdžiausia užuojauta
šei mai. Kartu su jumis liūdintis

Bronius Nainys

A † A
JUOZAS RYGELIS

Mirė 2012 m. kovo 10 d., eidamas 92-uosius metus.
Gimė 1920 m. Lietuvoje, Eglupio kaime, Vilkaviškio rajone,

Antano Rygelio ir Veronica (Puodžiukynas) šeimoje.
Gyveno Thompson, CT.
Paliko žmoną Aldoną (Tercijonas), su kuria susituokė 1950 m.

balandžio 16 d., penkis suaugusius vaikus, aštuonis anūkus, vie -
ną proanūkę, vieną brolį ir tris seseris.

Mokslus baigė Jėzuitų gimnazijoje Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete, TU Darmstad Vokietijoje (MSME, metalurgija),
MIT ir Columbia University (NY).

Inžineriniai pasiekimai trinties, įtampos ir vibracijos regu -
liavime: erdvėlaivio suvaldymo pulto pagrindo, terminės apsau-
gos erdvėlaivio dalims, gyroscope stabilizavimo sistemų paly-
dovams, kurie yra naudojami šių dienų GPS sistemose, sukūri-
mas. Dalyvavo F117 stelth bomber apskaičiavimuose epoksidinės
dervos ir karbono struktūrinės sudėties kūrime.

Patentai: reaktyvinių pavarų kėbulo surinkime, teleskopų
lęšių be įtampos kūrime ir kiti.

Labdara:  visą savo gyvenimą buvo aktyvus Ateitininkų veik-
loje, ėjo atsakingas pareigas Lietuvių Bendruomenėje (LB),
buvo JAV LB Connecticut apygardos pirmininku iki 1970 m. Išė-
jęs į pensiją, Putnam aukomis prisidėjo prie Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų Thompson, CT, vie-
nuolyno, ALK’os archyvo išlaikymo.

A. a. Juozas bus pašarvotas trečiadienį, kovo 14 d., nuo 4 v. p.
p. iki 8 val. vakaro Gilman Funeral Home, 104 Church St., Put-
nam, CT. Šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, kovo 15 d., 11
val. ryto St. Mary Church of  the Visitation, 218 Providence St.,
Putnam, arba pas seseles.

Velionis bus palaidotas Gate of  Heaven, Putnam, CT, kapi -
nėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Gilman FH, tel. 860-928-7723
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� A. a. Antanas Bindokas staiga mirė
š. m. kovo 11 d., sulaukęs 54 metų am-
žiaus. Jis buvo Danutės ir Vytauto Bindo-
kų sūnus, Algirdo, Vyto ir Pauliaus brolis.

� ,,Seklyčioje” (2711 W. 71st St.,
Chicago, IL)  kovo 14 d., tradicinių po-
piečių metu, 2 val. p. p bus rodomas
Jono Ohmano/Juozo Saboliaus doku-
mentinis filmas „Laisvės trajektorijos”.
Šis filmas supažindina žiūrovus su
Lietuvos siekiais atgauti nepriklausomy-
bę, pradedant su Molotov-Ribbentrop
sutartimi, baigiant Lietuvos Nepriklau-
somybės atstatymu 1990 m. kovo 11 d.
Filme gausu archyvinės medžiagos. Po
filmo – užkandžiai.  Visi kviečiami daly-
vauti. Tel. pasiteiravimui 773-476-2655.

� 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).

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) kovo 22 d., penktadienį, 8
val. r. šv. Mišias koncelebruos Vilkaviš-
kio vyskupas Rimantas Norvila, kun.
Jau nius Kelpšas, naujasis Brighton Park
p arapijos klebonas kun. Robert Cole-
man ir kun. Edvard Maxa. Po pamaldų
para pi jos salėje susitikimas su vysk. R.
Nor vila. Bus aptariamas kunigo iš Lie-
tuvos iškvietimo klausimas. Kviečiame
šiame susirinkime dalyvauti Cicero,
Marquette Park, Lemont ir Waukegan
gyvenančius lie tuvius. Sekmadienį, kovo
18 d.  10:30 val. r. šv. Mišias atna -
šaus  ku nigas dr. Au gustinas Kulbis,
OSM. Prieš  šv. Mi šias kalbėsime Pa-
laimintojo Jurgio Ma tulaičio litaniją. 

� Sekmadienį, kovo 25 d. 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL)
1949 metų kovo trėmimų mi nėjimas. Ta
proga kviečiame aplankyti Balzeko lietu-
vių 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 Si -
biro rašytus laiškus. Daugiau informaci-
jos rasite muziejaus interneti nėje svetai-
 nėje www.balzekasmuseum.org

� Kviečiame į susitikimą su viena  ,,Ta -
vo ir mano gyvenimo džiaugsmo kny-
gos” autorių Aušra Bijaminiene, kuris
vyks Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL 60439 š. m. ko -
vo 30 d. 7 val. v. Visus norinčius susipa -
žinti su autore ir sužinoti daugiau apie šią
nepaprastai įkvepiančią ir prasmingą kny  gą
kviečiame registruotis el. paštu ausra.
bi jaminiene@yahoo.com iki kovo 25 d.

� 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

� Balandžio 1 d., Verbų sekmadienį,
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 1
val. p. p. vyks susitikimas su režisieriu-
mi Arvydu Barysu ir filmo ,,Algimantas
Kezys” iš ciklo ,,Žymiausi pasaulio lietu-
viai” pristatymas. Šv. Velykų proga taip
pat bus parodytas režisieriaus sukurtas
filmas ,,Lietuviškas kalendorius”. Susi ti -
kime dalyvaus A. Kezys.

� 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. Galėsite nu sipirkti
margučių ir kitokių namų darbo ga mi -
nių. Kviečiame apsilankyti ir paremti
draugijos veiklą. Atvykę galėsite pasivai -
šinti kavute, pasmaguriauti skanėstais. 

� 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.

� J. Ma tu  laičio slaugos namų salėje
(10 Thurber Rd., Putnam, CT) kovo 18
d. vyks renginys, skirtas Lietuvos Nepri -
k lau so mybės dienai. Programoje: 12 val.
p. p. šv. Mišios Ne kaltai Pra dėtosios Šv.
Mergelės Marijos vargdienių seserų vie -
nuolyno patalpose (600 Liber ty High -
way, Putnam, CT); 1 val. p. p. – pietūs;
2 val. p. p.  – Nepriklauso my bės dienos
minė ji mas J. Matulaičio slaugos namų
sa lėje. Prelegentė - Rita Kazragienė, mi -
nis trė patarėja, LR nuolatinėje JT misi-
joje  New York. Meninę programą atliks
smui kininkė Barbora Valiukevičiūtė.

� 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

� 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  

� 36-ajame „Cleveland International
Film festival”, penktadienį, kovo 30 d. 5
val. p. p. ir sekmadienį, balandžio 1 d.,
7:25 val. v. Tower City Center kino sa-
lėse „To wer  City Cinemas” (230 W. Hu-
ron Rd.,  Cle veland, OH 44113) bus ro-
domas lietuvio reži sieriaus Kristi jo no
Vildžiūno filmas „Kai apkabinsiu ta-
ve”.  

� 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.

IŠ ARTI IR TOLI...

Šiais metais Lietuvių Fondas savo 50-metį švenčia ne tik pokyliu, bet ir
konkursu, pavadintu ,,Lietuva, aš turiu tave“, kuriame galėjo dalyvauti visų amžių
tiek užsienyje, tiek Lietuvoje gyvenantys lietuviai. Konkurso rėmėjai – LF tarybos ir
valdybos nariai. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti netrukus – kovo 15 dieną.

Nuotraukoje (iš kairės): kovo 3 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
IL, susirinkusiai LF kon kurso „Lietuva, aš turiu tave“ vertinimo komisijai – Agnei
Vertelkaitei (komisijos pirmininkė), kun. Valdui Aušrai, Dariui Polikaičiui, Norai
Aušrienei ir Daliai Ci dzikaitei – nebuvo lengva įvertinti daugiau nei 100 įvairaus
žanro kūrinių ir išrinkti nugalėtojus. 

,,Draugo” info; Jūratės Mereckienės nuotr.

Kviečiame siūlyti kandidatus į JAV Lietuvių Bendruomenės
atstovus PLB XIV Seime

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimas šaukiamas Vilniuje 2012
m. rugpjūčio 7–10 d. JAV Lietuvių Bendruomenei Seime gali atstovauti 30
atstovų, kuriuos išrinks JAV LB XIX Taryba. 

JAV LB Tarybos nutarimu, kandidatus gali siūlyti bent du JAV LB na riai.
Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. kovo 31 d. JAV LB rinkimų komisijos pir -
mininkei Janinai Udrienei el. paštu udrys@sbcglobal.net arba adresu 31220
Country Ridge Cr., Farmington Hills, MI 48331. Daugiau informacijos galima
gauti tel. 248-788-3417.

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:
1. Vykti į PLB Seimą Vilniuje ir susimokėti visas kelionės, apsistojimo ir

pragyvenimo išlaidas (pagal JAV IRS nuostatus kelionės ir apsistojimo, bet
ne pragyvenimo išlaidas galima nusirašyti nuo pajamų mokesčių).

2. Dalyvauti visuose PLB Seimo posėdžiuose.

Už JAV LB XIX Tarybos trečioje sesijoje jau pasiūlytus ir visus kitus
siūlomus kandidatus korespondencinis JAV LB XIX Tarybos narių balsavi-
mas vyks nuo 2012 m. balandžio 1 iki 15 dienos. 30 kandidatų, surinkusių dau-
giausiai balsų, taps JAV LB atstovais PLB Seime.

Jeigu išrinktas JAV LB atstovas dėl rimtos priežasties negali dalyvauti
PLB Seime, jis privalo apie tai kuo skubiau pranešti raštu JAV LB XIX
Tarybos prezidiumui aukščiau nurodytu adresu. Vietoje jų dalyvauti PLB
Seime bus kviečiamas kitas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Yra labai
svarbu, kad JAV LB būtų atsakingai atstovaujama PLB Seime.

JAV LB XIX Tarybos prezidiumas

Čikagoje su vizitu lankėsi Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Ste pona-
vičius. Vizito metu ministras apsilankė Maironio (Lemont) ir Čikagos lituanis tinėse
mokyklose. Nuotraukoje švietimo ministras G. Steponavičius su grupe Čikagos
lituanistinės mokyklos mokytojų.                                   Laimos Apanavičienės nuotr. 


