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Vilnius (URM, ,,Draugo” info) – Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija paskelbė lietuvių poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms
gimimo metinėms skirto užsienio lietuvių vaikų piešinių konkurso
„Maironio Lietuva” laimėtojus, tarp kurių yra ir nemaža grupė JAV
li tuanistinėse mokyklose – St. Petersburg, FL lit. mokykloje ,,Sau -
lutė” (mokytoja Rasa Kay), Boston lit. mokykloje (meno mokytoja Ri -
ta Stuopienė), Indianapolis lit. mokykla (mokytoja Indrė Bal čiūnaitė)
– besimokančių lietuvaičių. 

Konkurse dalyvavo 116 vaikų iš 10 užsienio valstybių: Rusijos
(Ka liningrado srities), Baltarusijos, JAV, Jungtinės Karalystės,
Airijos, Liuksemburgo, Latvijos ir kt. Konkurso dalyviai varžėsi 7–10,
11–14  ir 15–17 metų amžiaus grupėse.

Visi konkurso dalyviai ir laimėtojai bus apdovanoti URM padė-
kos raštais ir atminimo dovanomis, kurios per Lietuvos atstovybes
juos pasieks artimiausiu metu. Konkursą laimėjusiųjų darbus galima
išvysti adresu: 

https://www.urm.lt/index.php?1541000666. 

Tarp vaikų piešinių konkurso laimėtojų –
ir JAV lietuviukai

Vilnius (BNS, ELTA) – Po susitikimo
su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia
Grybauskaite vasario 1 d. Vilniuje NATO
generalinis sekretorius Anders Fogh Ras -
mussen sakė, kad NATO nelaiko Rusijos
grėsme ir pati nekelia grėsmės Maskvai,
bet Aljansas turi visus reikalingus planus
apginti savo sąjungininkus. Apie Rusijos
ir Baltarusijos planuojamas bendras dide-
lio masto karines pratybas „Zapad 2013”
sakė neturįs detalios informacijos. 

NATO vadovas pabrėžė skaidrumo ir
atvirumo reikšmę karinėse pratybose ir
pa tvirtino, kad NATO tokį skaidrumą yra
pasiruošusi rodyti ir kad pačių NATO pla-
nuojamos karinės pratybos „Steadfast
Jazz” nėra nukreiptos prieš konkrečius
prie šininkus. Pasak jo, Rusija neturėtų į
NATO žiūrėti kaip į grėsmę. NATO gen.
sekretorius taip pat paragino Lietuvą lai-
kytis įsipareigojimo didinti išlaidas gyny-
bai ir pabrėžė, jog krizės metu Aljanso
šalims būtų naudinga kartu pirkti pajėgu-
mus, kurių jos negali įsigyti savarankiš-
kai.

Tą pačią dieną NATO vadovas susitiko su Lietuvos
premjeru Algirdu Butkevičiumi, su kuriuo aptarė Lie -
tuvos dalyvavimą NATO misijoje Afganistane bei kitus
su euroatlantiniu saugumu susijusius klausimus. Su si -

tikimo metu sutarta, jog darbai Afganistane bus tęsiami
ir 2014 metais, tačiau bus susitelkta į mokymus ir kon-
sultacijas. Premjeras NATO organizacijos vadovą patiki-
no, jog Lietuvos partijos yra susitarusios dėl laipsniško
išlaidų gynybai didinimo ir laikysis šio įsipareigojimo.

NATO vadovas Anders Fogh Rasmussen.               Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.     
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JAV senatoriai siūlo 
imigracijos reformą
Washington, DC (,,Draugo” info) –

Illi nois valstijos senatorius Dick Durbin
su grupe demokratų ir respublikonų sena-
torių (John McCain (R-AZ), Chuck Schu -
mer (D–NY), Lindsey Graham (R–SC), Ro -
bert Menendez (D–NJ), Marco Rubio
(R–FL), Michael Bennet (D–CO) ir Jeff
Flake (R-AZ)) atskleidė principus, pagal
kuriuos turėtų būti vykdoma imigracijos
re forma. Pasak D. Durbin, nelegaliems
imigrantams turi būti suteikta pilietybė,
jeigu jie atitinka keletą griežtų, bet teisin-
gų reikalavimų. Jauniems žmonėms, kurie
imigravo būdami vaikai, reikalavimai tu -
rėtų būti švelnesni. Taip pat sistema nebū-
tų tokia griežta žmonėms, nelegaliai dir-
bantiems žem dirbystės srityje, kadangi ši
sritis gy vybiškai svarbi JAV gyventojams.

Senatoriai siūlo, kad naujas įstatymas
numatytų saugumo sistemos sukūrimą,
ku ris užtikrintų, kad visi JAV oro ir jūros
uostų keleiviai, turintys laikinas vizas,
laiku išvyktų iš šalies. Pasak senatorių,
svar bu sukurti patogesnę imigracijos sis-
temą, kuri pritrauktų į JAV talentingus
jaunus žmones. Todėl įstatymas numato
ža liosios kortos suteikimą nelegaliems
imigrantams, JAV įgijusiems magistro ar -
ba daktaro laipsnį mokslo, inžinerijos ar
ma tematikos srityse. 

Senatoriai supranta, kad žmonės nele-
galiai į JAV imigruoja dėl darbo. Todėl
darb  daviai turi būti skatinami priimti
naujus darbuotojus dirbti legaliai. Turi
bū ti sukurta sistema, neleidžianti žmo-
nėms padirbinėti netikrus dokumentus.
Darbdaviai, nesilaikantys įstatymų, turės
būti griežtai baudžiami.



Dabartiniu metu pats
svarbiausias klausi-
mas, kurį kelia Lie -

tu vos likimu besirūpinan-
tys, – kaip suvienyti žmo-
nes? Kaip jiems padėti, kad
jie norėtų ir pajėgtų prikel-
ti Lietuvą? Atsako istorija
ir Šventasis Raštas.

587 m. prieš Kristų Babilonijos karalius Nebukad ne -
zaras nusiaubė Jeruzalę, o gyventojus išvarė į tremtį.
Trem tyje žydai išgyveno apie 50 metų. Sovietinė okupaci-
ja ir iš to kilusios bėdos yra panašaus ilgumo! Tremties
išvengusių žydų likimas tėvynėje buvo apgailėtinas.
Karaliaus dvaro tarnautojas Nehemijas verkė išgirdęs ži -
nią apie tautiečių vargą: „Išlikusieji, pergyvenę nelaisvę,
tenai atsidūrę skurde ir nemalonėje. Jeruzalės sienos pil-
nos spragų, o jos vartai ugnies sunaikinti” (Neh 1, 3).
Nehemijas sielojasi dėl kenčiančių tautiečių ir prašo
karalių Artakserksą, kad leistų jam vykti į Judėją atsta-
tyti Jeruzalės sienų. 

Atvykęs į Jeruzalę ir pamatęs jos apverktiną padėtį,
Ne hemijas suburia žmones, atstato Jeruzalės sienas ir
įstato sudegintus vartus. Kai šitai buvo padaryta, tuomet,
surinkęs Jeruzalės gyventojus, paliepė Rašto žinovui
Ezdrai skaityti Dievo žodį. Ketvirtadalį dienos žmonės
klausėsi Dievo žodžio, verkė iš džiaugsmo, išpažino nuo-
dėmes, šlovino Dievą ir pažadėjo: „Mes nepaliksime dau-
giau Dievo namų” (Neh 10, 40). Nehemijas ir Ezdra supra-
to, kad tik Dievo žodis gali sutelkti žmones ir duoti jiems
jėgų grumtis dėl šviesesnio gyvenimo. Štai ir atsakymas,
kodėl žydai, net gyvendami diasporoje, net patirdami
didžiausių išbandymų, kaip antai holokaustą, išlieka la -
bai gyvybinga tauta: jie visuomet rėmėsi Dievo žodžiu.
Rėmėsi tikėjimu į teisingą, baudžiantį, bet drauge ir gai-
lestingą Dievą.

Po 50 nelaisvės metų mes, kaip ano meto žydai, buvo-
me atsidūrę ne mažiau apgailėtinoje padėtyje. Taip pat
verkėme iš džiaugsmo, matydami Gedimino kalne kelia-
mą Trispalvę ar skelbiamą Lietuvos nepriklausomybę.
Tačiau daugeliui trūko vieno esminio dalyko: klausytis
Dievo žodžio, apgailėti praeities nuodėmes ir šlovinti Die -
vą už viską, ypač – už padovanotą laisvę. Jeigu šitai dau-
guma žmonių būtų padarę, šiandien mes akivaizdžiai
jaus tume atgautos laisvės palaimą. Tačiau kai nesiklau-
soma Dievo žodžio ir neapgailimos nuodėmės, tuomet vie-
toj Dievo pradedama garbinti Babilono stabus: pinigus ir
daiktus. Dėl jų daromi nusikaltimai.

Lukas, vienas pirmųjų krikščionių ir apaštalų ben-
drakeleivių, surinko pasakojimus apie Jėzaus darbus ir
kalbas. Apie tai sako užrašytos Evangelijos pradžioje:
„Aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nuspren-
džiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasa-
kojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmo-
kytas” (Lk 1, 1–4). Toliau Lukas pasakoja apie Mer gelę
Mariją, Jėzaus gimimą, jaunystę, krikštą Jor da ne ir vie-
šąją veiklą. Lu kas, tarsi tas Senojo Įstatymo kunigas

Ezdra, pasakoja mums
Šventąją istoriją, kad ją
gerai įsidėmėtume ir kad ji
taptų mūsų ir mūsų vaikų
gyvenimo pamatu. 

Šventosios istorijos
skaitymas yra neatskiria-
ma kiekvienų Mišių dalis.
Ją skaitomą girdime sek-

madienio Mišiose. Ar to užtenka? Tikriausiai tiek, kiek
užtektų vie ną kartą per dieną pavalgyti. Ją reikia kas-
dien skaityti ir nuolat gilintis, ką Dievas nori mums pasa-
kyti. Tikėjimo metai mūsų neatnaujins, jeigu neleisime
veikti Dievo žodžiui. Kad tai atsitiktų, reikia žengti vieną
žingsnį nuo televizoriaus prie Šventojo Rašto. O gal
nerealus šis pasiūlymas? Nepažiūrėti vienos kitos lėkštos
TV laidos ar muilo operos ir tą laiką paskirti savo dvasi-
niam augimui – tai visiškai protingas ir reikalingas
žingsnis. Leiskime kalbėti Dievui, skirkime laiko klausy-
tis Jo, o ne mūsų dvasią žalojančių laidų! 

Evangelijoje girdėjome pasakojimą, kaip Dievo žodį
skaitė pats jo autorius – Dievo Sūnus Jėzus Kristus. Šabo
dieną jis atėjo į sinagogą, jam padavė pranašo Izaijo
knygą ir jis pradėjo skaityti: ,,Viešpaties Dvasia ant
manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną
vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelb-
ti Viešpaties malonės metų.” Užvėręs knygą, Jėzus grąži-
no ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių
akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti:
„Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai” (Lk
4, 18–21). 

Kas yra tie vargdieniai, belaisviai, aklieji ir prislėg-
tieji? Tai žmonės, nepažįstantys Gerosios Naujienos, bet
trokštantys ją pažinti. Tai žmonės, slegiami visokio blo-
gio, net sužeisti nuodėmės, bet siekiantys iš jos išsiva-
duoti. Ar tik jie yra Dievo meilės akiratyje? Ar Dievas
palieka kitus žmones, kurie nelemtų aplinkybių ar pada-
rytų nuodėmių yra taip sužeisti, kad net neieško tiesos ir
nedaro gera kitiems? Ne, Dievui svarbūs visi žmonės, net
ir tie, kurie šiuo metu jį neigia ir jam priešinasi. Kai mes
susiduriame su Kristaus ir jo Evangelijos neigėjais,
pajuntame, kaip sunku juos mylėti, tačiau Dievo meilė
yra begalinė ir ji nori apglėbti visus – teisiuosius ir netei-
siuosius.

Dievo vyras Ezdra, skelbdamas Dievo žodį, padarė
neįkainojamą paslaugą savo tautiečiams. Pamąstykime:
o gal Dievas nori ir mumis pasinaudoti, kad būtume
Dievo žodžio nešėjai? Net nebūdami kunigais ar misio-
nieriais, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvai, mokydami ir
auklėdami savo vaikus, iš tikrųjų per juos tapo didžiau-
siais misionieriais – Dievo gerumo ir meilės skelbėjais.
Kai mes prieš kelerius metus pamaldžiai lietėme šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas ir kai anuomet Dievo
malonė liejosi į mūsų širdis, tai juk buvo tų tėvų, kurie
savo dukrelei įskiepijo meilę gerajam Jėzui, nuopelnas.

Pažįstu vieną Amerikos lietuvį, ku -
ris po to, kai būdamas vaikas kartu su
tė vais pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus,
iki šiol taip ir nebuvo Lietuvoje. Pa -
klaus tas kodėl, jis atsako nenorįs suga-
dinti savo vaizduotėje susikurto tos tik -
ro sios Lietuvos vaizdo. Bet jei jis pa -
keistų nuomonę, šiandien jis po Lietuvą
ga lėtų pasižvalgyti net neišėjęs iš savo
namų. Kaip praneša žiniasklaida, sau-
sio 31 d. Lietuvoje pradėjo veikti ,,Goo -
gle Street View” paslauga, leidžianti in -
ter neto vartotojams virtualiai keliauti po
Lietuvą, iš visų pusių apžiūrint miestų
vaiz dus ir svarbiausius turistinius ob -
jek tus taip, kaip jie būtų matomi realiai
stovint šalia jų. Pradžioje programa leis
apžiūrėti didžiausius Lietuvos miestus,
rajonų centrus, kai kurias didesnes gy -
venvietes ar kaimus, taip pat juos jun-
giančius kelius. Ateityje planuojama
pa   siūlyti daugiau lankytinų objektų.
No rėdami pasižvalgyti po Lietuvą eikite
į „Google maps”, išsirinkite vietovę ir
nu tempkite „geltoną žmogeliuką” iš
kairėje pusėje esančios juostos į norimą
žemėlapio vietą. Smagaus žvalgymosi.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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Dievo žodžio galia
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

VITALIJA DUNČIENĖ

Kalėdų Senelis (Amandas Ra -
gauskas) straipsnyje ,,Su kuo
‘valgoma’ lietuvybė” (,,Drau -

gas”, 2013 m. sausio 26 d.) uždavė daug
sudėtingų klausimų: Apie kokį lietu-
viškumo išlaikymą galime kalbėti,
jeigu nesugebame sekmadieniais atei-
ti į lietuvišką bažnyčią? Kas yra lietu-
vybė ir kaip ją išsaugoti? O gal to vi -
sai ir nereikia?” Nežinau teisingų
atsakymų į šiuos klausimus, bet pa -
bandysiu paspėlioti.  

A. Ragauskas, žvelgdamas pro
Kalėdų Senelio akinius, pastebėjo
nelinksmą lietuvybės padėtį Los
Angeles. Greičiausiai dar liūdnesnis
vaizdas susidarytų, aprašius Phi la -
del phia apylinkės lietuvišką veidą.
Lie tuviškoje parapijoje Mišias daž-
niausiai lanko tik nedidelė vyresnio
amžiaus žmonių grupelė. Ir tas būre-
lis aktyvių žmonių skausmingai ma -
žėja su kiekvienu į amžinybę iškeliau -
jančiu tautiečiu. Jaunas žmogus, atė -
jęs į lietuvišką parapiją, pasijunta

vie nišas ir ne vietoje, nes ten visai
nėra jo bendraamžių. Bandymai su -
kvies ti jaunimą po lietuviškų Mišių
pasižiūrėti filmą, pažaisti krepšinį,
padiskutuoti kokia nors tema ir tokiu
būdu užmegsti tarpusavio pažintis ir
kt. neduoda jokių rezultatų. Niekam
tai nerūpi. Tiesa, atsiranda vaikų
Pirmos komunijos pamokoms (grei-
čiausiai dėl patogumo ar pigumo),
kurie, kaip įprasta, dingsta iš parapi-
jos ir bendruomenės gyvenimo tik
pri ėmę Pirmąją komuniją. Toks ben-
dravimas su tautiečiais varo į neviltį
ir gundo tik numoti į viską ranka ir
eiti ten, kur būsi laukiamas, kur rasi
bendraminčių, kur tavo veikla bus
prasminga.

Iš tikrųjų ne kažkiek linksmesnis
vaizdas susidarytų aprašius lietuvy-
bės padėtį mano gimtinėje. Jaunimas,
jaunos šeimos išsibarstė po visą pa -
saulį. Aplinkiniai kaimai taip ištuštė-
jo, kad klasėse beliko tik po 1 ar 2 mo -
kinius (mažiau nei Philadelphia).
Dau gelį metų sėkmingai veikusi mo -
kykla, ateinančiais metais ruošiasi
pa skutinį kartą atverti savo duris.

Todėl esama padėtis ir Lietuvos ma -
žes niuose miesteliuose daugeliui
žmo nių kelia liūdesį ir rūpestį dėl lie-
tuviškos Lietuvos likimo. 

Man atrodo, kad mūsų jaunimas,
net ir tas, kuris buvo auklėjamas
krikščioniška ir lietuviška dvasia,
dingsta iš bendruomenės dėl dviejų
pagrindinių priežasčių. 

Pirma priežastis. Juos ,,praryja”
moderniškumo, šiuolaikiškumo, vir-
tualios realybės virusas, nes jie vai-
kystėje nesugebėjo įsigyti šiam viru-
sui atsparumo. Susirgus virtualios re -
alybės virusu, jaunam žmogui ne rei -
kia nei tikrų draugų, nei šeimos, nei
bendruomenės – jam viską atstoja
įvai rios komunikacijos priemonės ir
bendravimas su jomis. Ir jeigu šiam
vi rusui negali pasipriešinti krikščio-
niška dvasia išauklėti vaikai, tai pa -
galvokite, kaip greitai tas virusas su -
doros vaikus, kurie neturėjo progos
su sipažinti su krikščioniškos moralės
principais.  

Siūlyčiau būtinai pasižiūrėti fil -
mą ,,Out of  the Darkness”. Šio filmo
veikėjai gerai išaiškina, kaip šiuolai-
kinis jaunimas iškeičia gyvą tarpusa-

Lietuvybė ,,valgoma” su sielvartu

Nukelta į 15 psl.



Pernai metais suėjo 60 metų nuo
Povilo Abelkio romano ,,Žemaičių
krikštas” (,,Tri jų tulpių knygų” lei-

dykla) išleidimo. Knygoje tie siog ideali-
zuojamas pagonybės laikų gyvenimas.
Štai, kad ir pačioje pradžioje ap rašoma
Sedulos upė: ,,Toliau jos krantuose ir išil-
gai ežero ar ant ma žesnių kalnelių buvo
gražios sodybos, pasipuošusios sodais ir
bičių aviliais. Jose gyveno ramūs žmonės,
medžiojo sau maistą gražiųjų kalnelių miškuo se,
kurie buvo pilni žvėrių ir paukš čių, žvejojo žuvis
Sedulos ir Ilgojo eže ro vandenyse, ganė eikliuosius
žir gus derlingoje (…) žolėje, garbino savo dievus ir
niekam nedarė bloga, bet visuomet buvo pasirengę
ginti šį savo brangų kraštą nuo kiekvieno įsibro-
vėlio – priešo, kurs norėtų juos pa vergti ir laisvę
atimti ar dievus iš naikinti, o juos išvaryti vergi-
jon” (p. 7). 

Šiemet minimas 600 metų Že maičių krikšto
jubiliejus pristatomas taip, lyg tai būtų džiaugs-
minga šventė. Kadangi baltų gyvenamieji plo tai
driekėsi tarp miškų ir pelkių, bandymai juos
pakrikštyti prasidėjo palyginti vėlai. Viename šal-
tinyje ra šoma, kad iki Vytauto ir Jogailos nė vie-
nas Lietuvos didysis kunigaikš tis nebuvo priėmęs
krikščionybės. 1386 m. Vavelio katedroje buvo pa -
krikštytas Jogaila ir kiti karališkosios šeimos na -
riai, tarp jų – ir Vytautas. Po perga lės Žalgirio mū -
šyje prieš kryžiuočius Žemaitija liko pagrindine
Lietuvos val dovo Vytauto Didžiojo nesutarimo su
Kryžiuočių ordinu priežastimi. Vakaruose sklido
kalbos, esą lietuvių ir lenkų perga lė ,,netikra”, nes
mūšis laimėtas pasi telkus pagonis. Todėl Vytautas
su Jo gaila pradėjo krikštyti žemaičius  1413 m. 

Jogailos nurodymu sunaikin  tas prie Nevėžio
buvęs bokštas, ku riame degusi šventoji ugnis, pra -
dėti kirsti šventieji miškai, naikinami aukurai.
Žemaičiai dažnai priešindavosi krikštui arba, jį
priėmę, tuoj grįž davo prie savo papročių. Karalius
žmones papirkinėjo arkliais, gelumbėmis, drabu-
žiais ir pinigais. 1417 m. įkurta žemaičių vyskupi-
ja, o 1464 m. Medininkuose pastatyta katedra. 

,,Nepaisant krikštijimo vajaus, tiek žyniai,

tiek paprasti valstiečiai, tęsė pagoniškąsias tradi-
cijas, nebuvo persekiojami ar žudomi. Kilmingieji,
didikai politiniais sumetimais tapo uolūs katali-
kai, tačiau provincijos gy ventojai, ypač gyvenę
atokiau nuo bažnyčių, iki pat XV a. vidurio tebe -
praktikavo lietuvių religiją. Išmirus paskutinei
kartai, gyvavusiai iki krikščionybės įvedimo, pra-
sidėjo lie tu vių religijos nykimas”, rašoma interne-
tinėje enciklopedijoje Vikipedi ja.lt. 

Norėdama paminėti Žemaičių krikšto 600-
ąsias metines, Lietuvos vy riausybė dar 2008 m.
parengė programą 2009–2017 metams bei įsteigė
priežiūros komisiją. Programa apima tris etapus:
pirmasis – 2009–2011 metai, antrasis – 2012–2014
metai ir trečiasis – 2015–2017 me tai. Į programos
vykdymą, kurį pri žiū ri  Kultūros ministerija,
įtrauktos: Lietuvos vyskupų konferencija, Kauno
arkivyskupija, Telšių vysku pi ja, įvairios ministe-
rijos, savivaldybės bei institucijos. Lietuvos paštas
jau išleido pašto ženklą, kuriame įamžintos Žemai-
tijos krikšto meti nės.

Telšių vyskupija pabrėžia, kad  svarbiausias
visų jubiliejinių metų tikslas yra Evangelijos ži -
nios skleidimas atnaujinant krikščionišką tikė -
jimą ir šiais jubiliejaus metais bus siekiama at -
skleisti Krikšto ir Katalikų Baž nyčios reikšmę vi -
sos Lietuvos raidai. Telšių vyskupija kviečia
krikš čionis aktyviai dalyvauti programoje, ieš-
kant glaudaus susitikimo su Dievu, nesitenkinant
vien paviršutiniais renginiais. Pabrėžia ma ben-
druomeniškos maldos svarba bei aktyvus dalyva-
vimas savanoriš koje ir karitatyvinėje veikloje. 

Lietuvoje 600 metų žemaičių krikš to jubiliejus
pradėtas per Tris Karalius iškilmingomis šv. Mi -
šiomis Telšių katedroje. Jubiliejaus renginiai vyks

visus metus. Kovo mėn. nu ma tyta Žemai-
čių pi ligriminė kelionė į Romą, kurios
metu planuojama su sitikti su popiežiumi
Benediktu XVI. Telšių vyskupijos Eu -
charistinis kongresas vyks 2013 m. liepos
29 – rug pjūčio 4 dienomis. Kongreso ren -
giniai vyks Žemaičių Kalvarijoje, Tel -
šiuose ir Varniuose. Jų metu vyks kon fe -
rencijos, šv. Mišios, Švč. Sakra mento ado -
racijos bei  procesijos. Taip pat organi-

zuojamos kryždirbių mu gės ir  dievdirbių parodos.
Yra kviestas ir popiežius, bet neaišku, ar jis at -
vyks, nes tuo metu numatyta Šv. Tėvo kelionė į
Braziliją.

Žemaičių krikšto istorija – jau praeityje, ir
šiandien prideramai prisimename jo jubiliejų.
Tačiau  bent minutei no riu sugrįžti į senus laikus
ir, atsisėdęs ant jūros kranto, kartu su Krivių Kri -
vaičiu panirti į jo aplinką, vaiz džiai aprašytą
Abelkio: ,,Nakties tamsa den gė žemę. Dangaus
skliaute žiburiavo žvaigždės. Vėjo siūbuojamos ošė
miško pūšys, o Baltijos jūros bangos liū liavo kraš-
tui nakties pasakas, bučiuodamos smėlio krantą,
glėbesčiuodamos skardžius ir rinkdamos gelsvo
gintaro karoliukus, virsdamos baltų putų ketero-
mis, paskui tomis didžiulėmis bangomis nykda-
mos smėlio glėby, iš pradžių šniokšdamos, o vėliau
tyliai sau pliauškėdamos. Netoli kranto, ant puši-
mis apaugusio kalnelio, niūksojo aukuras, ir kar-
tais nuo Šventosios ugnies spinduliai pa siekdavo
bangas ir, sumirgėję ban gų keterose, dingdavo
tam sioje jūros gel mėje, lyg žvaigždžių šviesa bega-
linių erdvių pločiuose. Ši šviesa spindėjo kas
naktį, stropiai kurstoma nuo ne at menamų laikų,
kai tik čia apsigy veno žmogus” (p. 382).  

Noriu prisipažinti, kad Abel kio ,,Žemačių
krikštą” baigiau skai tyti tik keletą dienų prieš
rašydamas šį straipsnį. Nors pats autorius
(1906–1957) yra gimęs Žemaičių Kal varijoje, knygo-
je pasigedau že maičių tarmės. Gal autorius rašė
lie tuviškai, o ne žemaitiškai, kad kuo daugiau
skaitytojų suprastų anų lai kų dvasią?  Tiesa, kny-
goje anų laikų dva sia tikrai išsaugota, ji labai pa -
de da suvokti žemaičių krikšto 600 me tų sukaktį.

Nežinia, kuo remdamasi, š. m. sau-
sio 24 dienos susitikime su
Lietuvos Respublikos prezidente

Dalia Grybauskaite Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkė Dan -
guolė Navickienė pokalbyje apie dvigubos piliety-
bės įteisinimą pareiškė: ,,geriausias, žinoma, būtų
referendumas, bet turime palaukti”.

Neseniai išrinkta PLB valdybos pirmininke,
Los Angeles, CA, gyvenanti Danguolė Navickienė
šiuo teiginiu nustebino ir papiktino daugelį išeivi-
joje gyvenančių LR piliečių, išvykusių iš Lietuvos
po 1990 m. kovo 11 d. Referendumui niekada nepri-
tarė ir buvusi PLB valdybos pirminininkė dr.
Regina Narušienė, niekada nepritarė ir JAV lietu-
vių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”
(toliau – komitetas) bei didelė dauguma išeivijoje
gyvenančių lietuvių. Todėl pasisakome prieš tokį
neatsakingą pareiškimą. Apgailestaujame, kad
PLB vadovė ne tik neperėmė, bet ir nesusipažino su
jau atliktais darbais dvigubos pilietybės klausimu.
Jei Navickienė išreiškė savo asmeninę nuomonę,
tai tokiu atveju ji negalėjo būti reiškiama PLB
vardu.

Komitetas jau šeštus metus įvairiomis akcijo-
mis siekia Teisingumo – LR pilietybės išlaikymo
įteisinimo, įgijus kitos šalies pilietybę. Priminsime,
kad per Biciulyste.com ir paštu 2008 m. per 5  savai-
tes net  52 valstybėse gyvenantys 18,000 Lietuvos
piliečių pasirašė ,,Peticiją dėl LR pilietybės, įgytos
gimimu išsaugojimo, įgijus kitos šalies pilietybę”.
Surinkti parašai buvo perduoti prezidentui Valdui
Adamkui ir Seimo pirmininkui. 2011 m. liepos 10 d.
LR prezidentei, LR Seimo pirmininkei, Ministrui
pirmininkui ir Seimo nariams išsiųstas komiteto
pa rengtas laiškas-kvietimas peržiūrėti priimtą pa -
taisą Pilietybės įstatyme dėl dvigubos pilietybės,
suvienodinant visų Lietuvos piliečių teises, jei jie
ar jų tėvai, seneliai gimė Nepriklausomoje Lie tu vo -
je ir buvo jos piliečiais iki 1940 m. birželio 15 d., t. y.
iki rusų okupacijos. Tokie laiškai pakartotinai bu -
vo įteikti LR Seimo pirmininkei Irenai Degutienei
Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemont, IL 2011 m.

rugsėjo 18 d. jos susitikimo su tautiečiais metu ir
LR Krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei
jos oficialaus vizito Čikagoje metu 2012 m. sausio 5 d. 

2012 m. sausio 28–29 d. PLC, Lemont, IL, komi-
tetas surengė politinį savaitgalį ,,Lietuva, Tėvyne
mūsų”, kurio metu buvo priimtos kelios rezoliuci-
jos (visi dokumentai buvo išsiųsti LR prezidentei,
LR Seimo pirmininkei, Ministrui pirmininkui,
Seimo nariams bei žiniasklaidai). Primename jas:

I.  Keisti  įsigaliojusį  (2011 m. balandžio 1 d.)
Pilietybės įstatymą į trumpesnį ir paprastesnį, su -
vienodinant sąlygas visiems emigravusiems: ,,Lie -
tuvos Respublikos pilietybė išsaugoma, įgijus kitos
šalies pilietybę, asmenims (bei jų palikuonims –
vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių
tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiais
iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15 d.” Visi kiti
– okupantai ir kolonistai – atskiras at vejis.

Dviguba pilietybė padės: 

a) suvienyti tautą bei išlaikyti lietuvybę Tė -
vynėje ir pasaulyje;

b) Lietuvai išlikti nepriklausoma ir demokrati-
ne valstybe.

II. Kviesti visas JAV ir pasaulyje veikiančias
lietuvių organizacijas susivienyti kovojant už Pi -
lietybės įstatymo pakeitimo įstatymą dėl dvigubos
pilietybės iki jo įteisinimo: rašyti laiškus JE LR
prezidentei, LR Seimo pirmininkei, LR MT pirmi-
ninkui, LR Seimo nariams.

III. Priimta Lietuvoje Europos Sąjungos Žmo-
gaus teisių konvencija turi būti vykdoma. Jos lai-
kymasis apsaugo visus Lietuvos piliečius – nuo
mažamečių iki senelių. Būtina keisti Lietuvos teis-
mų sistemą: teisėjus rinkti, priimtus sprendimus
viešinti. Taip sugrąžinsime į Lietuvą padorumą ir
tei singumą.  

IV.  Užsienyje gyvenantys lietuviai (išskyrus
buvusiose sovietinėse respublikose) yra materialiai

stipresni, todėl Lietuva neturi finansiš-
kai remti JAV Lietuvių Bendruomenės
ir kitų organizacijų bei įvairių leidinių,
radijo, TV, renginių ir t. t. Lietuvybei

išlaikyti JAV yra sukurti didesni ar mažesni fon-
dai.  

Beje, PLB Seimas, vykęs Vilniuje 2012 m. rugp-
jūčio 7–10 d., priėmė rezoliuciją, kurios pagrindu
paimta politinio savaitgalio I rezoliucija dėl dvigu-
bos pilietybės. 

JAV lietuvių visuomeninis komitetas
,,Už dvigubą pilietybę”

Pirmininkas dr. Rimtautas Marcinkevičius, PLB Seimo
narys, JAV, CA; 

Pavaduotoja – Ligija Tautkuvienė, choreografė, žurnalistė,
Biciulyste.com vyr. redaktorė, PLB Seimo narė, JAV, IL.

Nariai: Aurelija Dobrovolskienė, Amerikos lietuvių inžinie-
rių-architektų sąjungos pirmininkė, JAV, IL; 

Edvinas Giedrimas, inžinierius, www.litua.com įkūrėjas,
JAV, CT; 

Dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, JAV, PA; 

Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalinin-
kas, JAV, IL; 

Kun. Jaunius Kelpšas, Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos administratorius, JAV, Čikaga; 

Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, JAV, IL; 

Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomeninin-
kė, www.biciulyste.com korespondentė, JAV, TX; 

Jolita Paradnytė-Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietu-
vių verslo tarybos narė, JAV, IL; 

Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demok-
ratų partijos gen. sekretorius išeivijoje, laikraščio ,,Drau -
gas” direktorių tarybos narys, JAV, Čikaga; 

Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medali-
ninkas, JAV IL; 

Stefa Tamoševičienė, žurnalistė, Biciulyste.com redaktorė,
Lietuva-JAV.
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Svarbus Šv. Antano parapijos posėdis
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Detroit, MI

teLKiNiai

JAV LB Archyvų komiteto

PR AN E Š I M AS

JAV LB Archyvų komiteto rū pestis ir tikslas yra kuo greičiau surinkti
visus JAV organizacijų, veikėjų bei kultūrininkų archyvus ir prista-
tyti juos į Li tua nistikos tyrimo ir studijų centrą (LTSC), esantį Čika-

goje, arba rytinėje JAV pakrantėje Putnam, CT, įkurtą Amerikos lietuvių
kultūros archyvą (ALKA). 

LTSC jau yra sukauptas didžiulis Pasaulio Lietuvių archyvas (PLA),
užimantis daugiau nei 9,000 kvadratinių pėdų plotą. Centre skirtas kamba-
rys vien tik JAV LB veiklos ar chyvų tvarkymui ir saugojimui. Yra svarbu
surinkti visą LB veiklos isto riją JAV, kad mūsų lietuvybės išlaikymo veik-
la šiame krašte neliktų tik at mintimi, bet taptų gyva mokslinin kams ją stu-
dijuojant ir aprašant. 

Nepalikime spragų lietuviškų organizacijų JAV istorijoje ir pristatyki-
te į LTSC arba ALKĄ pas jus esan čius dokumentus, nes mūsų veiklos isto-
rija yra svarbi Lietuvos istorijos dalis, kurią reikia išsaugoti. Skatina me
visų JAV LB apylinkių valdybas ir kitų organizacijų tarybas ir valdybas
siųsti savo veiklos dokumentus į LTSC adresu:

Lithuanian Research and Studies Center
Attn: Kristina Lapienytė
5600 South Claremont Ave. 
Chicago, IL 60636-1039
USA
Tel: 773-434-4545  
(dirba kasdien  9 val. r. – 5 val. p. p., išskyrus antradienį ir savaitga-

liais).

Arba ALKĄ adresu:
American Lithuanian Cultural Archive (ALKA)
37 Mary Crest Dr.
P.O. Box 608
Putnam, CT 06260-0608
Tel. 860-928-5197  
(dirbama ketvirtadieniais ir penktadieniais ir susitarus).
Valdybos pirmininkės Mirgos Girniuvienės el. pašto adresas: mgir-

nius@hotmail.com; tel. 978-692-4625; www.lkma.org/alka.htm

Apsilankę LTSC ir PLA tinklalapyje (www.lithuanianresearch.org) ir
paspau dę ,,PLA”, pamatysite surašytą jau turi mų archyvinių skyrių sąra-
šą. „Orga nizacijų” skyriuje rasite, kas jau LB valdybų, apygardų ir apylin-
kių at siųsta LTSC išsaugoti.  

Pas JAV LB Archyvų komiteto pirminin kę Dalę Lukienę, (dalelu-
kas@verizon.net; tel. 301-598-6657) ar kitus Archyvų komiteto narius galė-
site gauti daugiau informacijos apie archyvus ir jų išsaugojimą.  

Dėmesio:
Ieškome savanorių, kurie galėtų padėti su Lietuvos vyriausio archyva-

ro tarnybos (LVAT) ir Pasaulio Lie tu vių Bendruomenės projektu
„Klausimynas”. Projek to tikslas yra surašyti visus pasaulyje esančius lie-
tuvių archyvus į vieną duomenų bazę – Lietuvos archyvų EAIS
(Elektroninio archyvo informacinė sistema). Mūsų užduotis yra trumpai
aprašyti visus JAV esančius archyvus, atsakant į 10 klausimų anketą.

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sausio 26 d., šeštadienį, Šv. Anta -
no parapijos patalpose, Detroit,
MI, posėdžiavo parapijos pasto-

racinio ir finansų komitetų taryba. Šį
svarbų susirinkimą sušaukė parapi-
jos klebo nas kun. Gintaras Antanas
Jo nikas. Posėdyje dalyvavo ir garbūs
sve čiai: Lietuvos vyskupų konferenci-
jos delegatas užsieno lietuviams pre-
latas Ed mundas Putrimas, Detroit
vys kupijos atstovas Anthony Litarski
ir Lietu vos Respublikos garbės kon-
sulas Detroit Algis Zaparackas. 

Prieš posė dį maldą sukalbėjo kle-
bonas kun. Jonikas, prašydamas
Aukš  čiau sio jo palaimos ir šventos
kantrybės dis kutuojant apie parapi-
jos ateitį. A. Li tarski supažindino su
gai rėmis bei procedūromis parapiją
uždarant ir ją sujungiant su Dievo Ap -
vaizdos parapija, Southfield, MI. Ki ta -
me Detroit vyskupijos posėdyje, kuris
vyks š. m. vasario 11 d., bus pristaty-
tas išsamus planas dėl Šv. Antano pa -
rapijos uždarymo ir susijungimo.

Buvo kalbama apie numatomą Šv.
Antano centro priestatą prie Die vo
Ap vaizdos parapijos, į kurį būtų per-
kelti muziejėlis, archyvas ir įvai rus
parapijos bei bažnyčios inventorius.
Taip pat kalbėta apie baž nyčios var-
gonus. Juos nuspręsta iš siųsti į Šiau-

lių vyskupiją. Šv. Antano parapija su -
tiko užmokėti tik už vargonų išardy-
mą, supakavimą ir per siuntimą. A.
Li tarski pranešė, kad arti miausiu
laiku jis pakvies kitus De troit arki -
vys kupijos pareigūnus, kad šie  per-
žiūrėtų parapijos inventorių. Tada
bus nuspręsta, kaip jį paskirs tyti.
Taip pat buvo diskutuojama apie pa -
ra pijos pastato ir žemės pardavi mą,
parapiją uždarius. 

Posėdžio metu nu spręsta švęsti
parapijos dangiško globėjo Šv. Antano
šventę š. m. sekmadienį, birželio 16 d.
Jau numatyta programa. Paskutinės
šv. Mišios Šv. Antano parapijoje bus
aukojamos sekmadienį, birželio 23 d. 

Klebonas kun. Jonikas padėkojo
prel. Putrimui, A. Litarski, LR garbės
konsului A. Zaparac kui bei parapijos
tarybai už daly va vimą šiame svarbia-
me susirinkime. 

Po susirinkimo prel. Putri mas at -
našavo šv. Mišias koplyčioje. Savo pa -
moksle jis priminė, kad šie metai Šv.
Tėvo Benedikto XVI pa skelbti Ti kė -
jimo metais. Jis trumpai supažindino
su Tikėjimo metų ženklais: laivu, Šv.
Ostija ir kryžiumi.  

Po Mišių vyko labai trumpas pa -
bendravimas su prel. Putri mu, nes
gar bės svečias turėjo grįžti atgal į
Toronto, Canada. Bendravimo metu
svečiui buvo įteikta prisiminimo
dova nė lė – šv. Antano ženkliukas ir šv.
Antano maldos kortelė.  

Po parapijos tarybos posėdžio prel. Edmundas Putrimas aukojo šv. Mišias Šv. Antano
kop lyčioje. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Detroit lietuvių Šv. Antano bažnyčia.                                                        Jono Urbono nuotr.

Prel. Putrimui lankantis Šv. Antano parapijoje, Lietuvos vyčių cent ro valdybos pirmi-
ninkė Regina Juškaitė-Švobienė su prelatu tarėsi ir dėl jo atvykimo į Lietuvos vyčių 100
me tų sukakties jubiliejinį suvažiavimą.                                            Antano Strakšio nuotr.
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Oxford, OH

DALIA CIDZIKAITĖ

Praėjusių metų gruodžio 1 dieną lietuvių ben-
druomenę Amerikoje pasiekė liūdna žinia
apie Miami University, Oxford, Ohio, inžine-

riją studijavusio 21 metų Ainiaus Suprono tragiš-
ką mirtį. Nepraėjus nė savaitei, iš Miami Uni ver si -
ty atskrido dar viena žinia – pagerbiant Ainiaus
Su prono atminimą, Miami University Havighurst
Center for Russian and Post-Soviet Studies, kartu
su School for Engineering and Applied Sciences,
universiteto biblioteka bei universiteto rektoratu,
įkūrė fondą – ,,Supronas Fund for Baltic Studies”
su pradiniu 5,000 dol. įnašu. Kaip teigia fondo di -
rektorė, Miami University antropologiją ir poso -
vie tines studijas dėstanti dr. Neringa Klumbytė,
tokio fondo įkūrimas šiame centre kol kas yra vie-
nintelis toks atvejis.

Suprono fondo lėšos visų pirma bus naudoja-
mos įsigyjant mokslines knygas apie Pabaltijo
kraštus. Būsima knygų kolekcija vadinsis ,,Supro -
nas Collection of  Baltic Materials”. Telefonu kal -
bin ta dr. Klumbytė sakė, jog ji jau pradėjusi suda-
rinėti knygų sąrašą. Knygos, įsigytos už Suprono
fondo lėšas arba padovanotos ,,Suprono knygų
kolekcijai”, bus pažymėtos lietuvišku ir anglišku
įrašu: ,,Ainio Suprono atminimui: purchased in
memory of  Ainis Supronas with funds donated in
support of  Baltic Studies.”

Suprono fondą įsteigęs Havighurst centras
universiteto studentams siūlo tarpdisciplininius
kursus, skirtus Rusijai ir posovietiniams regio-
nams, kuriuos dėsto skirtingiems šios aukštosios
mokyklos fakultetams priklausantys profesoriai.
Dr. Klumbytė, viena iš Havighurst centro profeso-
rių, dirbanti antropologijos skyriuje, kiekvieną
semestrą centre dėsto ir kursą apie Rytų Europos
regioną, į kurį ji visada įtraukia ir Lietuvą. Lie -
tuvė antropologė prisimena, jog, įvykus tragiš-
kiems įvykiams, centro direktorė Karen Dawisha
iš karto pasiūlė įkurti Ainiaus Suprono atminimo
fondą ir skyrė pradinį įnašą. ,,Fondą įkurti sugal-
vojome labai greitai, – sako dr. Klumbytė, – ir jau
per Ainiaus laidotuves įteikiau jo tėvams laišką,
sakantį, kad bus įsteigtas fondas, kuris rinks lėšas
ir pirks universiteto bibliotekai knygas apie Pa -
baltijį.” 

Suprono knygų kolekcija nebus skirta tik Mia -
mi University studentams ar dėstytojams. ,,Kai
galvojome apie fondą, galvojome, kad tomis knygo-
mis galėtų naudotis apskritai visos Amerikos, ne
tik Miami University studentai, – sako fondo direk-
torė. – Fondas nebus tik vidinė universiteto dalis.”
Suprono kolekcijos knygas galės užsisakyti ir ki -
tos bibliotekos visoje Amerikoje.

Kadangi Havighurst centras yra tarpdiscipli-
ninis ir jame dėsto ir studijuoja skirtingų sričių
dėstytojai ir studentai, lietuvės profesorės nuomo-
ne, tai turėtų atsispindėti ir Suprono fondo rinki-
nyje. Bent jau kol kas numatoma rinkti daugiausia
mokslines knygas apie Pabaltįjį, taip pat norima,
kad jos būtų parašytos anglų kalba. Nors nebus
atsisakoma ir lietuvių, latvių ir estų kalbomis pa -
ra šytų akademinių knygų politikos, istorijos, ant-
ropologijos, socialinių ir kt. mokslų srityse. Dr.
Klumbytė tikisi, jog ilgainiui jos universitete atsi-
ras studentų, kurie galės skaityti ir tomis trimis
kalbomis parašytas knygas. 

Nors Miami University apie lituanistikos ar
Pabaltijo studijų programos įsteigimą dabar tikrai
negalvoja, pasak dr. Klumbytės, šioje aukštojoje
mo kykloje vyksta daug įvairių dalykų, susijusių
su Pabaltiju. Be jau minėto Havighurst centro, nuo
2009 metų veikia Lietuvių klubas, kuriam šiuo me -
tu priklauso 12 studentų. Prieš trejus metus Lie tu -
vių klubą įkūrė lietuvių kilmės amerikietis stu-
dentas Chris Comer ir JAV užaugę lietuviai stu -
den tai Ramunė Bartuškaitė, Silvija Žvirblytė ir
Danas Žekonis. ,,Išgirdau, kad kažkoks studentas
savo lange yra išsikabinęs Lietuvos vėliavą, – pasa-
koja Suprono fondo direktorė. – Chris greitai mane
surado, surado ir kitus lietuvius studentus.” 

Iš pradžių buvo 8 žmonių grupė, vėliau narių
padaugėjo. Trys merginos yra iš Cleveland, visos

trys kalba laisvai lietuviškai. Viena iš jų – Ramunė
Bartuškaitė – yra gavusi kelias Lietuvių Fondo sti-
pendijas. Ji ne tik užsiima įvairia veikla (Ramunės
pastangomis Miami University buvo renkamos
lėšos vaikų namams Lietuvoje, o prieš Kalėdas iš -
siųstos kalėdinės dovanos), šiuo metu ji – ir Lie -
tuvių klubo prezidentė. Šalia Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios minėjimų, klubo nariai tiesiog susi-
tinka papietauti, pakalbėti. ,,Jie laikosi
gru pėje, Lietuva jiems yra svarbi”, – sako
dr. Klumbytė.

Nors, pasak dr. Klumbytės, Ainis į Lie -
tu vių klubo susirinkimus ateidavo retai,
,,mes visą laiką laikėme jį savo nariu”. Lie -
tuvis buvo labai užsiėmęs, šalia inžinerijos
studijų aktyviai dalyvavo savo brolijos –
Phi Delta Theta fraternity – veikloje, buvo
profesionalus plaukikas. Pati dr. Klumbytė
Ainį sutiko prieš porą metų. Tada jis atėjo
pas ją į kabinetą pasikalbėti. ,,Buvo verž-
lus, ambicingas, turėjo didelių planų. Gra -
žiai lietuviškai kalbėjo”, – prisimena pro-
fesorė. Paskutinį kartą ji Ainį matė šį pra-
ėjusį rudenį JAV Lietuvių Bendruomenės
Cincinnati apylinkės susibūrime (šios apy-
linkės veikloje ir JAV LB Krašto valdyboje
aktyviai dalyvauja Ainio tėvas Gražvydas
Supronas, šiuo metu JAV LB Krašto valdy-
boje einantis Socialinių reikalų tarybos
pir mininko pareigas). Pagerbdamos Ainį,
kelios Lietuvių klubo narės studentės

Silvija Žvirblytė, Miglė Staniškytė ir Ramunė
Bartuškaitė per jo laidotuves pagiedojo lietuviš-
kai. 

Suprono fondo administravimas nėra vienin-
telis dr. Klumbytės rūpestis. Šią vasarą ji pirmą
kartą organizuoja Miami University grupės stu-
dentų, besidominčių Pabaltiju, kelionę į Lietuvą.
Kelionė, kuri truks tris savaites, prasidės Sankt
Peterburge, vėliau nuves į Taliną ir Rygą, likusias
10 dienų studentai praleis Vilniuje. ,,Į Lietuvą
važiuoja studentai, kurie apie mūsų šalį žino labai
mažai, – sako dr. Klumbytė. – Jie susipažino su Lie -
tuva per mano kursus arba tiesiog domisi tuo
regionu. Kelionė į Lietuvą nėra tokia patraukli
kaip koks nors Paryžius. Tačiau tie, kurie domisi
mūsų regionu, yra vieni iš rimčiausių studentų.”
Šiuo metu kelionei į Lietuvą yra užsirašę 10 stu-
dentų. 

Dr. Klumbytė džiaugiasi ne tik būsima kelione
į Lietuvą, stipriu ir veikliu Lietuvių klubu, bet ir
ką tik įsteigtu Suprono fondu. Pasak jos, lietuvio
vardu įsteigtas fondas yra beprecedentinis dalykas
Miami University, kuris prisidės prie lietuviško
mokslo stiprėjimo ir Lietuvos vardo garsinimo. 

Asmenys ar organizacijos, norintys lėšomis ar
knygomis prisidėti prie Suprono fondo, gali kreip-
tis į Havighurst centrą (el. paštas: havighurstcen-
ter@miamioh.edu; tel. 529-3303) arba tiesiai į dr.
Klumbytę (klumbyn@muohio.edu).

Miami University įsteigas JAV lietuvio A. Suprono
atminimui skirtas fondas

Lietuvių klubo Miami University nariai (iš k. į d.): Miglė Staniškytė, Mackenzie Vizgirda, dabartinė prezidentė Ramunė
Bartuškaitė, Susie Sabaitis, Silvija Žvirblytė, Neringa Klumbytė; antroje eilėje: pirmas prezidentas ir vienas iš Lietuvių
klubo įkūrėjų Chris Comer, Matt Simkus ir Michael David.

Harrison Hall, Miami University. Šiame pastate įsikūręs Ha vig -
hurst centras.                    Lietuvių klubo Miami Univ. nuotraukos

Ainis Supronas.                                    Suporų šeimos nuotr.
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Kasmet Čikagos Partizano Daumanto – Prano Dieli nin kai -
čio kuopos globėjai surengia kursus, ruošiančius jau -
nučius ir jaunius duoti ateitininko įžodį. Š. m. sau sio 27 d.

į tuos kursus Ateitininkų namuose, Lemont, susirinko 17 jau -
nučių ir 17 jaunių kandidatų su savo tėvais.

Pasistiprinę Ritos Kaufmanienės rūpestingai paruoštais
pus ryčiais, vaikai ir tėveliai susikaupė maldai. Globėjos Laima
Aleksienė ir Rita Rušėnienė paaiškino dienos eigą. Pirmiausiai
visi susipažino su penkiais ateitininkų principais. Kiekvienas
kandidatas ištraukė iš maišiuko lapelį, ant kurio buvo užrašytas
vienas principas. Su tėvų pagalba vai kai nupiešė, kaip tą princi-
pą galėtų patys įgyvendinti. Vienas po kito visi pristatė visai
grupei savo nupieštas mintis.

Su šiuo darbeliu tėvai baigė savo pareigas, bet jaunučiams
dar liko daug įdomių užsiėmimų. Išsiskirstę į šešias grupes, kan-
didatai lankė pamokėles. Ofelija Barškėtis pristatė ateitininkų
istoriją taip, kad jaunučiai ir jauniai suprastų. Vidas Neve raus -
kas, grodamas akordeonu, padėjo vaikams ne tik išmokti, bet ir
suprasti ateitininkų himno žodžių prasmę. Vilija Aleksaitė vado-
vavo linksmam darbeliui – padėjo vaikams sukurti  ateitininkų
ženkliuko magnetukus, kuriuos namuose kiekvienas galės pri-
lipdyti prie šaldytuvo ir dažnai prisiminti ateitininkus.

Vainis Aleksa sudomino vyresniuosius jaunius ateitininkų
va dais ir vėliava. Laima Aleksienė paaiškino apie ateitininkų šū -
kį ,,Visa atnaujinti Kristuje”, ir tada jauniai su galvojo ir išvaidi-
no kasdieninius atvejus, išryškinančius, kaip net jauni žmonės
gali šiuo šūkiu vadovautis. 

Po visų pamokėlių Rita Rušėnienė ir Laima Aleksienė vi -
siems pristatė ateitininkų įžodį ir pasitarė su vaikais, ar jie su -
pranta ir sutinka duoti įžodį, jeigu sėkmingai išlaikys egzaminą
gegužės mėnesį. Visi sutiko. Sukalbėję maldą, vėl pasivai šinome
vaišėmis, kurias paruošė Rita Kaufmanienė, padedant Dainai
Matušaitienei, Astai Čuplinskienei,Vytautei Bi le vičienei, Vilmai
Ratkevičiūtei, Aidai Kimantienei, Rūtai Mc Car tan ir Sandrai
Giedraitienei.  Tikimės, kad kursų dalyviai – tėveliai ir jaunimas
– išsinešė gilesnį supratimą apie organizaciją ir kodėl verta

dalyvauti ateitininkų organizacijoje.
— Laima Aleksienė

iŠ ateitiNiNKŲ GYVeNiMO

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

Jaunųjų ateitininkų kursai
Čikagos jauniai ir jaunučiai, ruošdamiesi duoti organizacijos įžodį, kartu su tėveliais mokėsi apie
ateitininkų sąjūdį.

Kursų vadovai (iš k.): Vainis Aleksa, Rita Kaufmanienė, Ofelija Barškėtis, Rita Rušėnienė, Vilija Aleksaitė, Laima Aleksienė ir Vidas Neverauskas. 
Visos kursų nuotraukos Vyto Saulio

Linas Juškelis ir jo tėvelis Vydas. 

Čikagos Partizano Daumanto – Prano Dielininkaičio kuopos jauniai kandidatai. Pirmoje eilėje: Matas Mikužis, Ana Majauskaitė, Inga Žliobaitė, Elina Kunickaitė, Kristina Šeškaitė,
Agnė Giedraitytė, Ieva Tarasovaitė, globėja Rita Rušėnienė; antroje eilėje: Oskaras Patašius, Benas Steponavičius, Jokūbas Dinsmonas, Vytautas Staniškis, Julija Januškevičiūtė,
Lukas Saulis, Marija Gudynaitė, Martynas Barškėtis, Vėjas Čuplinskas, Linas Juškelis, už jų – globėja Laima Aleksienė. 

Kursų dalyvis Lukas Saulis.

Kursuose Martynas Barškėtis nupiešė, kaip įgy ven dins in -
te ligentiškumo principą.Vidas ir Kovas Neverauskai.
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Gabūs ir veiklūs VDU studentai paskatinti 
B. Bieliuko vardo stipendijomis

2013m. sausio 17 dieną Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Lietuvių išeivijos institute (S.

Daukanto g. 25, Kau nas) vyko Broniaus Bieliuko
vardo stipendijos įteikimo šventė. Lietuvių Fondo
(LF) JAV įsteigtas Broniaus Bieliuko vardo sti pen -
dijų fondas ir VDU Lietuvių išeivijos institutas nuo
2001 m. skiria stipendijas VDU studentams. Žy -
maus lietuvių išeivijos vi suomenės veikėjo B. Bie -
liuko var dinės stipendijos skirtos paremti gabius,
ge rai besimokančius studentus bei skatinti juos
aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje
veik loje.

Renginyje kalbėjęs VDU Lietuvių išeivijos ins -
tituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius
pri siminė pirmąjį savo susitikimą su Bieliuku
anks tyvą 1991 m. rudenį John F. Kennedy oro uosto
prieigose. Tuomet jam ir dar keliems stipendi -
ninkams iš Lietuvos reikėjo nusigauti iš oro uosto
iki Greyhound autobusų stoties, po to nusibastyti į
Čikagą pas prof. Alfred Erich Senn. Tai jam ir
kitiems iš sovietinio konclagerio aptvaro ištrūku -
siems, su vadovėline anglų kalba įveikusiems sie -
nos kontrolės darbuotojus, prilygo XVI amžiaus
burlaivio kelionei, kur nieko nesusigaudai ir aklai
pasikliauji juos pasitikusiu, juolab kad tų dienų lie-
tuvaičių kišenėse „šlamančių” buvo ne tiek ir daug.
„Anais laikais, kada mū sų atlyginimai [Lietuvoje –
red.], bent mano, buvo 12 dolerių per mėnesį, tai
mūsų pervežimas Bieliuko mašina vietoj taksi,
kuris būtų kainavęs 45 do lerius, jau man atrodė
kažkas unikalaus... Kiek iš mūsų pa sišautu mėm
pavežti visai nepažįstamus žmo nes, iš
ku rių negautumėm jokios nau dos?” –
retoriškai klausė pro fesorius. Ne -
žinia, „kiek praktiški to meto lietuvių
įpročiai šiais laikais būtų leidę taip
ramiai pažiūrėti, kad tėvas, išgyvenęs
už Atlanto visą savo gy ve nimą ir
kantriu darbu sukaupęs kaž kokias
lėšas, ne dukrai asmeniškai atidavė
pinigus, bet sky rė lietuvių stu -
dentijos paramai”, – toliau tęsė E.
Aleksandravičius. Tad šiandien ga -
biausiems studentams skiriamos B.
Bieliuko vardo stipendijos yra tarsi
stebuklas, skatinantis sekti jau pra -
min tu aukštesnės kultūros, intelekti-
nio brendimo, kilnesnės visuome nės,
geresnio skonio, aukštesnių vertybių
keliu.

Jaukioje kamerinėje aplinkoje
susirinkusieji išgirdo ir Bie liuko dukters Dovilės
Rožans kienės liu dijimą. Ji pasakojo, kad tė velis
buvo darbštus, veiklus, bet kuklus žmogus, neužgy-
veno didelių  tur tų, tačiau visad kaip įmanydamas
pagelbėdavo pagalbos prašančiam. Tad iš jo kuklių
santaupų kasmet skiriamos stipendijos gabiems ir
veikliems studentams yra pats gražiausias jo dar bų
įvertinimas ir skatinimas kitiems tokiems patiems
būti.

Šiais metais stipendijos įteiktos VDU Politikos
mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir poli-
tinės kritikos programos I kurso magistrantui
Mindaugui Bundzai, Humani ta rinių mokslų fakul-
teto Literatūros ir spaudos programos II kurso ma -
gistrantei Neringai Butnoriūtei ir Humani ta rinių
mokslų fakulteto Ly ginamosios kultūrų stu dijos
progra mos II kurso magistrantei Auksei No rei -
kaitei. Kartu su diplomu studentai gavo Bieliuko
bio gramą ir po Lietuvių išeivijos instituto išleistą
knygą.

Susipažinkime su stipendininkais

Mindaugas Bundza – išskirtinai gabus, veiklus
ir darbštus studentas, kuris dalyvauja labai įvairio-
je kultū rinėje veikloje universitete ir už jo ribų. Su -
sižavėjęs prancūzų filosofo Jacques Rancière dar-
bais, kurie Mindaugą patraukė dėl deramos pagar-
bos politinio proceso analizei, studentas parašė ir
apgynė bakalauro darbą, kuriame tyrė meninių
prak tikų įtaką politiniam procesui (darbo vadovė
dr. Jurga Jonutytė). 

Mindaugo para-akademinė veikla yra susijusi

ir papildo jo akademinio susidomėjimo temą: 2012
m. liepą įkurtas šiuolaikinio meno lei dinių knygy-
nas „[six chairs] BOOKS” bei dalyvavimas San -
taros-Šviesos organizacijos veikloje leidžia stebėti
ir bandyti atpažinti įvai rias politikos apraiškas.
Mindaugas taip pat dalyvauja para-akademinėje
švie timo programoje ,,Rupert”, kur vykdo projektą

„2CHAIRS EACH”, organizuoja kultūrinius ren -
ginius, inicijuoja studijų programų patobulinimus
(yra VDU Senato ir VDU PMDF Tarybos narys), yra
pa rengęs straipsnį bendram PMDF magistrantų ir
doktorantų mokslinių straipsnių rinkiniui. Ši Min -
daugo veikla nėra siaura ir specializuota praktika,
priešingai, tokio pobūdžio veiklos sritys reikalauja
la bai plataus žiūrėjimo kampo.

Kita B. Bieliuko vardo stipendininkė – Neringa
Butnoriūtė – studijuoja literatūros ir spaudos
magistrantūroje. Pasak jos, studijuojant lituanisti-
ką rei kia suvokti ne tik praeities, bet ir dabarties
procesus. O ir pati specialybė yra neatsiejama nuo
tam tikros kultūrinės, visuomeninės veik los. Ne -
rin ga mano, jog svarbu plėsti, praturtinti savo ir
kitų akiratį, kultūrinėje spaudoje vertinti literatū-
rą, su ja susijusį vyksmą, savaip prisiliesti prie
Kauno mies te vykstančių įvykių organizavimo
(2011 m. koordinavo vertimus Tarptautiniame Kau -
no kino festivalyje) ir galiausiai rasti nišą, kuri
leistų bendrauti su kū rybingais jaunais žmonėmis
(Ne ringa trejus metus talkino akademi niam litera-
tų klubui), o taip pat prasmingai leistų skatinti
moksleivius (rengia nuotolines ir akademiškumą
skatinančias filologijos krypties už duotis Nacio na -
linėje moksleivių aka  demijoje). Šiuo metu Ne -
ringos tyrimo akiratyje – jaunimui skirtas žurnalas
„Nemunas” ir jame pasirodžiusi literatūros kriti-
ka, kuri sovietmečiu savaip sudarė sąlygas lietuvių
poezijai modernėti.

Trečiosios stipendininkės – Auksės Norei kaitės
– tyrimų laukas apima 588 km ilgio Lietuvos ir
Latvijos pasienio ruožą. Nors mergina kilusi iš

Lietuvos ir Latvijos pasienio miestelio, tačiau tir ti
toliau esančias vietoves be finan sinės paramos yra
sudėtinga, ypač Latvijos pusėje. „Erasmus” stu dijų
ir praktikos metu Latvijoje 2008–2009 m. Auksė pra-
dėjo Latvijos lietuvių ap klausas, bet grįžusi į Lie -
 tuvą neturėjo galimybės šiuos tyrimus tęs ti, tad
pasirinko tirti ar čiau esančius Lietuvos latvius.

Šiuo metu jos tyri mų objektai yra
tiek Lie tuvos latviai, tiek Latvijos lie-
tuviai. Magistrantė domisi ir tiria lie-
tuvių ir latvių tarpusavio santykius
abe jose pasienio pusėse. Kadangi
skir tingose pasienio vietovėse tarpu-
savio santykiai skiriasi, todėl dė -
mesys yra sutelkiamas priežasčių ieš-
kojimui. Savo tyrimų įžvalgomis A.
Noreikaitė pasidalijo septy niose
Lietuvos ir Latvijos universitetų
organizuotose konferencijose, dalyva-
vo asociacijos „Lietuvos ir Latvijos
forumas” projekte „Lie tuva ir Lat -
vija: kaimynės be sienų” (2010–2011
m.) ir Latvijos universiteto projekte
„Humanitarinių mokslų tyrimų inf-
rastruktūros suformavimas Rytų
Latvijoje, Lietuvoje”. Ji yra aktyvi
drau gijos „Latvijos etno kul tūros cen -

tras” (Biedrība „Latvijas etnokulturas centrs”) ir
asociacijos „Lietu vos ir Latvijos forumas” narė, va -
do vauja VDU studentų klubui „Bal tai”, nuo 2008 m.
aktyviai dalyvauja ekspedicijose, ku rių pagrindu
yra pa rengusi keletą straipsnių savo tyrimų tema. 

Apie Bronių Bieliuką

Garsus lietuvių išeivijos visuo me nininkas, tei -
sininkas Bronius Bie liukas gimė 1908 m. balandžio
26 d. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Dug nų kai -
me, ūkininko šeimoje. Bai gęs Mari jam polės (Ry -
giškių Jono) gimnaziją, VDU studijavo tei sę. Stu di -
juo damas ket verius
me tus dir bo sekreto-
riumi pas ad vokatą
My kolą Sle ževičių.

Baigęs universi-
tetą Bieliukas vertėsi
advo ka tūra, iki 1944
m. buvo Žemės banko
juriskonsultu. Jau
mo   kydamasis gimna-
zijoje aktyviai daly-
vavo vi suomeninia -
me darbe, veikė ne -
for maliame varpi nin -
kų būrelyje. Universitete aktyviai dalyvavo studen-
tijos gyvenime, buvo studentų „Varpo” draugijos ir
Lietuvių studentų savišalpos draugijos pir -
mininku, vėlesniais metais aktyviai dalyvavo vals -

Stipendininkai (iš k.): Mindaugas Bundza, Auksė Norei kaitė ir Neringa Butnoriūtė kartu su B. Bieliuko dukra Dovile
Rožans kiene (trečia iš k.).                                                                                                                      Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

Bendras vaizdas iš PLB menės VDU Lietuvių išeivijos institute.

Bronius Bieliukas.

Nukelta į 14 psl.

KRISTINA ŪSAITĖ
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S P O r t a S

Lietuvos imtynininkai gerai pasirodė JAV

EDVARDAS ŠULAITIS

Naujoje Lietuvos vyriausybėje premjero Algirdo Butkevičiaus pata rėju
sporto klausimais pakviestas dirbti vienas žymesnių Lietuvos plau  kikų,
daugkartinis Lietuvos re kor dininkas, 31 metų Vytautas Janu šai tis. Kaip

pranešė premjero atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazauskie nė, Vyriausybėje
Janušaitis pradės dirbti nuo 2013 metų vasario 11 d. 

Kiek anksčiau sporto srities pa tarėju premjeras buvo paskyręs Justą Pan -
kauską, kuris taip pat yra atsakingas už kultūrą, jaunimą bei nevyriausybines
organizacijas. But kevičiaus politinę komandą suda ro net 12 patarėjų, padėjėjas
ir atstovė spaudai. 

V. Janušaitis plaukiko karjerą pradėjo 1991-aisiais. Jis yra dalyva vęs trijose
olimpinėse žaidynėse (2004 m. Atėnuose – 7 ir 27 vietos; 2008 m. – Beijing – 32 ir
15 ir 2012 m. Londone – 13). Šis kaunietis dalyvavo 5 Europos ir 5 pasaulio čem-
pionatuose. 2005 m. pasaulio čempionate Montreal su Lietuvos rinktinės plauki-
kais 4x200 laisvu stiliumi rungtyje buvo ketvirtas. 2008 m. Europos pirmenybė-
se 200 m kompleksiniame plaukime pasi puo šė bronzos medaliu. Šis plaukikas
Europos čempionatuose trumpame 25 m baseine iškovojo 6 sidabro ir 3 bronzos
medalius. Lietuvos rekordininku buvo 16 kartų.

Lietuvos tautinio olimpinio ko mi teto (LTOK) iždi-
ninkas Rimgaudas Balaiša LTOK generalinės
asamblė jos dalyviams pranešė, kad 2013 m. LTOK

ir Lietuvos olimpinio fondo (LOF) biudžete atsiras 14
mln. litų. Iš jų didžioji dalis lėšų bus skirta olim pinių
sporto šakų reikmėms.

Po 40,000 litų 2013 m. gaus 34-ių vasaros ir žiemos
olimpinių sporto šakų federacijos. Plaukimo, šiuolaiki-
nės penkiakovės, baidarių ir kanojų irklavimo, imtynių
ir bokso federacijos, kurių atstovai Londono olimpia do -
je laimėjo medalius, papildomai pasidalins 200,000 litų.

2013 m. LTOK biudžete 4,4 mln. litų numatyta prog-
ramai „Rio 2016” įgyvendinti, 0,4 mln. – pasirengimui
2014 m. Sočio (Rusija) žiemos olimpinėms žaidynėms,
0,9 mln. – dalyva vimui jaunimo olimpiniuose festi va -
liuose.

Sporto federacijos pasidalins 2 mln. litų. Papildomi
780,000 litų pagal naują sporto žaidimų programą ati -
teks sporto žaidimų atstovams. Iš jų daugiausia –
400,000 litų – krepšiniui.

LTOK direktorato išlaidos suda rys 1 mln. litų, kas
yra 700,000 mažiau nei pernai. Dar 200,000 litų atsieis
LOF administravimas. Ketvirtis milijono bus išleista
vie šiesiems ryšiams ir reklaminei veiklai.

140,000 litų kainuos 4 kartus per metus išeinančio
žurnalo „Olimpinė panorama” leidimas.

Didelę dalį LTOK pajamų suda rys loterijų bendro-
vės „Olifėja” parama ir dividendai nuo bendrovės pel no
– 12 mln. litų. 1 mln. litų tikimasi gauti iš rėmėjų. Maž -
daug tokią pačią sumą sudarys Tarptautinio olimpi nio
komiteto (IOC) subsidijos. Beje, bankrutuo jan čiame
„Snoro” banke 2011 metais įstri gę LTOK priklausantys
6,7 mln. litų ir toliau lieka įšaldyti.

2012 m. LTOK surinko 16,1 mln. litų pajamų vietoj
planuotų 11,4 mln. Daugiausia išleista programų „Lon -
do nas 2012” ir „Rio 2016” finansavi mui (4,4 mln.), daly-
vavimui Londono olimpiadoje (2,4 mln.) ir sporto fede -
racijų paramai (1,2 mln.). Papildomas milijonas skirtas
vyrų krepšinio rink tinei, kuri, deja, daugumą Lietu vos
sporto sirgalių nuvylė.

MIELI LIETUVIAI, 
SLIDInėJIMO MėgėJAI!
Š. m. kovo 9 d. Aspen, Co lo rado,

ati daromas Lietuvos Respub likos gar-
bės konsulatas. JAV valstybės departa-
mentas ir LR užsienių rei kalų ministeri-
ja paskyrė Šiaurės Amerikos lietuvių fi -
zinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠAL FASS) prezidentą dr. Joną Prunskį
LR garbės konsulu Aspen, CO. Tai pir-
masis konsulatas, kurį JAV valstybės
de par tamentas įsteigė Aspen. 

Prisijunkite prie Jo Ekscelen ci jos
LR ambasadoriaus JAV ir Meksi kai Žy -
gi manto Pavilionio ir daugybės kitų
svarbius postus užimančių žmonių šia -
me iškilmingame renginyje. Pagrin di -
nis renginys ir šventė įvyks kovo 9 d.,
šeštadienį, 4 val. p. p., Gondola Plaza
Square, 675 East Durant Ave., Aspen,
CO. 

• • •
Daugelis mūsų tą savaitgalį slidi-

nės – prieš ir po renginio. Tikimės, kad
tą savaitgalį koncertą surengs didelė
grupė iš Denver, taip pat tą šeštadienio
vakarą planuojamas lietuvių šokių gru-
pės „Rūta” pasirodymas. Dėl keltuvo bi -
lietų, kelionės ir būsto kreipkitės į Carol
Pasternak (carol@ski.com; 1-800-
525-2052 (papild. 3319)), kuri jau
daug metų mums nepriekaištingai dir -
ba. 

• • •
Pasaulio lietuvių slidinėjimo olim -

pinės žaidynės vyks 2013 m. rugpjūtį
Australijos Snieguotuose kalnuose
(Snowy Mountains). Tie, kurie dalyvavo
LT slidinėjimo olimpinėse žaidynėse
Heavenly Valley, Alpe D’Huez ir Mam -
moth, žinote, kokios jos būna ma lo -
nios. Daugybė dalyvių atvyks iš viso
pa saulio, taip pat ir iš Europos, Ka na -
dos, Lietuvos ir JAV. 

Laikydamiesi tradicijos, kasmeti-
nes ŠALFASS slidinėjimo varžybas or -
ganizuosime tuo pačiu metu, kaip ir LT
slidinėjimo olimpines žaidynes. Aus -
tralijos Snieguoti kalnai jums gali pasi-
ūlyti kur kas daugiau nei vien tik slidi-
nėjimą, kadangi slidinėjimo vieta yra
tik keletas valandų kelio nuo Sydney, o
šis miestas turi daug lankytinų vietų. 

Dėl bet kokių klausimų ar ko men -
tarų prašome kreiptis į 

Ed Mickus edmickus1@aol.com.
Linkime Jums dar vienerių puikių

sli dinėjimo metų!

XIII LIETUVIų gOLfO 
METInIS TURnyRAS

Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulas Florida valstijoje Algi man tas Kar -
navičius kviečia visus apylinkių golfo
žai dėjus į konsulato rengiamą jau 13-
ąjį metinį „Florida Lith uanian Open
Golf Tournament”, ku ris vyks kovo
mėn. 7–11 d. Visa informacija ir regist-
racijos lapai randami interneto svetai-
nėje adresu: ltconsulflorida.com. Jau
treti metai, kaip turnyro pelnas skiria-
mas organizacijai „Vaiko vartai į moks-
lą” (Child’s Gate to Learning). Susi pa -
žinimo pobūvis rengiamas šeštadienį,
kovo 9 d., 6–9 val. v. Lietuvių klubo sa -
lėje. Platesnę turnyro infor ma ciją rasite
internete arba paskambinę į konsulatą
tel. 727-895-4811. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos imtynininkų rinktinė
var  žėsi tarptautiniame „Jack
Pinto Cup” turnyre JAV olim-

piniame centre Co lorado Springs,
CO, kur prieš tai vi są savaitę trenira-
vosi. 

Šiame turnyre, be amerikiečių
(jų buvo 4 komandos) ir lietuvių,
rungtyniavo po vieną ko man dą iš Ja -
ponijos, Švedijos ir Ka zachstano. Iš
lietuvių geriausiai pasiro dė Bei jing
olimpinių žaidynių prizi nin kas Alek -
sandras Kazakevičius (84 kg) ir pa -
saulio jaunių čempionas Vilius Lau -
rinaitis (96 kg). Po du var žovus nuga-
lėjo Lietuvos olimpietis Edgaras
Venc kaitis (66 kg) ir Europos jauni-
mo čempionato prizininkas Ra mū -
nas Dagys (60 kg). Lietuvos olim pinio
sporto centro atstovams Eivy dui
Sekui (74 kg) ir Justui Petkevičiui (55
kg) pergalės skonį teko patirti tik po vieną kartą.

Rašydami apie šias varžybas, ame rikiečiai ypač
daug dėmesio sky rė JAV imtynininko Jordan Holm per-
galei prieš Kazakevičių. Pri min sime, kad šis amerikie-
tis 2003 m. buvo apkaltintas išprievartavimu ir nuteis-
tas dešimčiai metų kalėjimo. Tačiau po 7 metų Holm iš
kalėjimo buvo paleistas (jis vis teigė, kad buvo klaidin-
gai apkaltintas). Per trumpą laiką jis greitai atgavo
sportinę formą ir keliuose tarptauti niuose turnyruose
buvo tarp pirmąsias vietas laimėjusiųjų. Dabar Holm

yra JAV rinktinės narys svorio kategorijoje iki 84 kg. 
Kazakevičius mano, kad šiam amerikiečiui teisėjai

ir žiūrovai jautė daugiau simpatijų ir todėl jam sky rė
pergalę. „Tačiau iki olimpinių žaidynių Brazilijoje dar
yra daug laiko ir dar bus progų įrodyti, kas yra stip -
resnis”, – kalbėjo lietuvis. 

JAV olimpiniame centre lietuviai treniravosi iki
sausio mėnesio pabaigos. Netrukus jų laukia kovos
„Dave Schultz Memorial” turnyre. Lauksi me gerų
rezultatų ir iš šių varžybų. 

www.imtynes.lt

Premjerui sporto klausimais patars V. Janušaitis

V. Janušaitis.
http://olimpiada.diena.lt

Lietuvos sportui paskirta 14 mln. litų
EDVARDAS ŠULAITIS
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J
aunas, mokinių mylimas ir gerbiamas istorijos

mokytojas, pirmasis Amerikos lietuvis, dalyva-

vęs žygyje ,,Misija  Sibiras”, įdomus pasakotojas,

o dabar – ir knygos autorius. Tai vis  – Justinas Riš -

kus. Pir ma dienį, sausio 21 d., JAV kny gy nuose pasiro-

dė jo knyga ,,Lithuanian Chicago” iš serijos ,,Images

of Ame rica”, kurią išleido leidykla ,,Arcadia Pub -

lishing”.  Ta proga jį ir pakalbinome. 

– Ir sugalvok Tu man – jaunas vyras rašo apie pra-
ėjusius laikus. Ar tai atsitiko todėl, kad iš profesijos esate
istorikas?

– Manau, kad dėl mano susido mėjimo istorija
,,kalti” mano sene liai. Kai buvau mažas, jie man pa -
sakodavo įvairiausias istorijas, o aš mėgdavau jų
klausytis. Močiutė iš mamos pusės per Ellis Island
į Ame riką atvyko po Pirmojo pasaulinio ka ro,
Didžiosios depresijos laikais. Seneliai iš tėvo pusės
ir senelis iš mamos pusės Ameriką pasiekė jau po
Antrojo pasaulinio karo. Mano tė vo senelis gimė
Sibire, Čitoje, ten iš gyveno Rusijos revoliuciją.
Vėliau jo šeima grįžo į Lietuvą. Klausantis vi sų šių
mūsų šeimos istorijų man bū davo sunku įsivaiz-
duoti, kaip žmonės tais laikais galėjo tiek išgyven-
ti. Tos istorijos, jų klausymasis ne tik pas katino
mane pasirinkti istorijos mo kytojo specialybę, bet
ir sužadino no rą domėtis istorija,  ypač Lietuvos ir
JAV.

Kaip ir daugelis ano metų lietuvių, mano gimi-
naičiai sunkiausio mis sąlygomis atkakliai dirbo,
nepasidavė, kabinosi į gyvenimą, tad, ma nau, kad
apie tai verta papasakoti žmonėms, kurie to nepa-
tyrė. Esu įsitikinęs, kad istoriją rašyti būtina, todėl
ir ėmiausi šio darbo.

– Kaip atsitiko, kad, būdamas 4-os kartos lietuvis,
vis dar gerai kalbate lietuviškai?

– Galiu drąsiai pasakyti – už tai tu riu būti
dėkingas savo tėvams. Mū sų namuose visada buvo
kalbama tik lietuviškai. Pradėjęs lankyti darželį aš,
gimęs ir augęs Amerikoje, buvau paskirtas į grupę,
kur anglų kalbos mokiausi kaip antros kalbos
(ESL). Tačiau kaip bebūtų keista, anglų kal bą išmo-
kau labai greitai ir po kiek laiko jau sėdėjau klasė-
je su visais an g lakalbiais.

Mano tėvams lietuvių kalba bu vo labai svarbi,
ir jie padarė viską, kad aš ir mano du broliai kalbė-
tume lie tuviškai. Lietuviškas Montessori darželis,
Maironio lituanistinė mo kyk la (Lemont, IL), jūrų
skautai, ateitininkų susirinkimai, išvykos į Dai -
navos stovyklas – viskas buvo su siję su lietuvybe,
su lietuviška aplinka.

Tiesa, augant man kartais tos lietuvybės nela-
bai reikėjo, tačiau da bar už tai, kad tėvai man ją
įskiepijo, esu jiems be galo dėkingas. Tik jų pa s -
tangų ir pasiaukojimo dėka aš ne tik moku kalbėti
lietuviškai. Jie ,,priri šo” mane prie lietuviškų
šaknų, leido suprasti, kokia nepaprasta šalis yra
Lie tuva. Amerika – puiki šalis, ir nuostabu, kad
šiame didžiuliame tautų katile galiu pasijusti žmo-
gumi, turinčiu savo neprarastą tapatybę. Jei gu ne
tėvų ir mokytojų pastangos, tos tapatybės neturė-
čiau. Juk taip lengva ,,paskęsti” tame didžiuliame
tautybių katile, kuriame mes čia ,,ver dame”. Įdo-
miausia tai, kad tai ypač gerai pradėjau suprasti
pats ta pęs tėvu. Kaip ir mano tėvai, aš su sa vo sūnu-
mi kalbuosi tik lietuviškai ir viliuosi, kad jis bus
penktoji Riškų kar ta Amerikoje, kalbanti lietuviš -
kai.

– Kodėl Jums rūpi lietuvybė?
– Lietuva yra maža šalis su nuos tabia istorija ir

kultūra, ir mes to ne tu rėtume pamiršti, ypač
žinant, ko kius sunkumus mūsų tautai teko iš kęsti.
Esu įsitikinęs, kad visais galimais būdais reikia
stengtis išsaugoti mūsų šalies istoriją. Žinoma, mes
vi si suprantame, kad mažai tautai iš lai kyti savo
kultūrą, sąvastį yra be ga lo sunku. Tačiau tam mes
ir esame, kad mūsų protėvių puoselėta tėvynė ir
toliau klestėtų. Mūsų pareiga tuo rūpintis.

Būdamas lietuviu jaučiu pareigą tęsti mūsų
šalies kultūros ir tapatybės išsaugojimo darbus,
daryti viską, kad atlaikytume didžiųjų šalių spau -
dimą. Lietuvoje yra tiek daug nuos tabių ir unikalių
dalykų – mes turi me vieną seniausių ir rečiausių
kal bų pasaulyje, Viduramžiais buvome viena
didžiausių valstybių, šiandien ga lime džiaugtis

sportiniais pasiekimais. Aš galiu tik didžiuotis, kad
ma no šeima įskiepijo man tą meilę Lie tuvai ir
noriu ją įskiepyti savo sūnui Lukui.

– 2006 m. dalyvavote žygyje ,,Mi sija Sibiras’’. Kas
paskatino leistis į šį žygį? Kuo nustebino Si biras?

– Sibiro rūstybė neaplenkė ir mūsų didelės
giminės. Po Antrojo pa saulinio karo keletui mūsų
giminai čių teko pabuvoti Sibiro platybėse, tad
buvau laimingas, kad mane  pri ėmė į šią ekspedici-
ją. Šioje kelionėje buvau vienintelis Amerikos lie-
tuvis, atstovavęs Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gai. Tuo metu buvau bebaigiąs istorijos mokslus
University of  Illi nois at Chicago. Tai buvo pirmoji
,,Mi sija Sibiras” ekspedicija. Vyko me į Komi res-
publiką (Rusija). Di džia vausi, kad kartu su kitais
daly viais galėjau vykti į ją, tai buvo ke lionė, kurios
aš niekada nepamiršiu.

Pirmiausia nuskridome į Komi respublikos
sos tinę Syktyvkar. Komi – tai ne Sibiras. Tai res-
publika Ru sijos federacijoje, besiribojanti su Uralu.
Tikrasis Sibiras prasideda už jo, tačiau jos klimatas
mažai kuo skiriasi nuo Sibiro. Pati Komi res pub -

lika – žavi ir graži vieta, nors ir su tragiška praeiti-
mi. Buvo liūdna, kad tiek daug nekaltų lietuvių ir
kitų tautybių žmonių, karo belaisvių mi rė tremtyje,
lageriuose, taip toli nuo savo namų. Dar blogiau –
Rusijos vy riausybė visiškai nesirūpina šios is to -
rijos išsaugojimu. Tačiau galiu pa tvirtinti, kad dau-
guma mūsų su tik tų vietinių žmonių pritaria mūsų
tiks lams, kad atmintį būtina saugoti. Čia susitiko-
me lietuvį Anatolijų Smilin gį, kuris  kartu su tėvais
ir sesute 1941 m. buvo išvežtas iš Lietuvos. Lietuvio
žmona – komė. Jie abu tvar ko gražų Smilingio
įkurtą etnografinį muziejų, atvykusiems pasakoja
genocido istoriją. Tai labai malonūs, šir dingi žmo-
nės. Net ir prabėgus dau geliui metų, Anatolijus vis
dar kalba lie tuviškai. Jis buvo vienas tų, kuris
nuvežė mus į Nydz Vyčegodskaja, kur palaidota
daugybė kalinių. Gam ta graži, bet po žeme guli
kalinių kau lai. Siaubingas vaizdas, kai aplink save
kiekviename žingsnyje pamatai ant smėlio gulin-
čius žmonių kaulus. Jų radome nemažai, per pus-
valandį pririnkome visą krepšį. Juos visus pa lai -
dojome atskirame kape ir uždė jome ženklą, kad čia
žmonių palai kai.

Iš Syktyvkar skridome į Vorku tą, į kur kažkada
iš Maskvos, dau giau sia traukiniu, į lagerius keliavo
lietuviai. Mano atmintin labiausiai įsirėžė du daly-
kai: Vorkuta miestas ir masinio laidojimo vieta Sla -
bados Reid. Miestą pastatė kaliniai, vykdydami sa -
votišką Stalin sumanymą – įrodyti, kad miestą gali-
ma sėkmingai pastatyti ir už poliarinio rato. Lietu -
vos ir kitų tautų politiniai kaliniai dirbo nežmoniš-
komis sąlygomis. Tai ištisinė Gulago aukų virtinė,
buvusi bene didžiausia kalėjimų ir priverstinių

darbų lagerių kolonija. Neži nomuose bendruose
kapuose guli ir tūkstančių lietuvių kaulai. 

Keliavome ir į tundrą, kur apti kome dar porą
bu vusių lagerių. Dau guma lagerių jau išnykę, juos
sug riovė laikas. Aš, amerikietis, niekada nebuvau
matęs tokių vaizdų, viskas atrodo kaip kokiame
filme. O pati tundra – tokia žalia ir graži. Bet, ne -
duok Dieve, čia atsidurti žiemą. 

– Esate istorijos mokytojas. Ar savo mokiniams
pasakojate išeivijos lietuvių istoriją?

– Mano mokiniai tikrai žino, kad esu lietuvis.
Visada jiems pasakoju apie Lietuvą, jei jie tuo domi-
si arba mokomės tam tikrą temą, pvz., mig racija į
Jungtines Amerikos Valstijas ir imigrantus Čika-
goje. Galbūt Jums sunku patikėti, tačiau pagal
Illinois valstijos mokymo programą, mokantis isto-
rijos, yra kursas apie etnines grupes (žinoma, ne
vien apie lietuvius). Pokštaudamas į savo kolegų dė -
žutes įdėjau savo gyvenimo apra šymą, priminda-
mas, kad jie savo pa mokose primintų mokiniams ir
apie lietuvius. Jei būtų galima, aš jiems apie
Lietuvą galėčiau kalbėti kas dien.

– Jūsų knyga išleista žinomoje knygų serijoje
,,Images of Ame rica”. Ar Jums pačiam gimė min tis para-
šyti šią knygą, ar paprašė leidykla?

– JAV yra išleista daug puikių knygų apie lietu-
vių gyvenimą, tačiau kai kurias  jų sunku rasti.  Aš
seniai norėjau parašyti gerą, įdomią knygą apie
Čikagos lietuvius. Kadangi žinojau apie ,,Arcadia
Publishing” lei džia mą knygų seriją ,,Images of
Ame rica”, susisiekiau su leidėjais ir pasisiūliau
parašyti knygą apie lietuvius. Jie mano pasiūlymą
priėmė.

– Kaip jaučiasi jaunas žmogus, išleidęs knygą?
– Šis darbas man suteikė daug malonumo. Aš

dar geriau ėmiau su vokti ir  dar labiau vertinti
Čikagos lietuvius ir jų istoriją. Gyvendami čia, lie-
tuviai yra padarę  ir pasiekę tiek daug. O juk dau-
guma jų viską pra dėjo nuo nulio.

Dabar, kai knyga jau išleista, aš nuoširdžiai
tikiuosi, kad mano darbas bus įvertintas ir pasitar-
naus Amerikos lietuvių bendruomenei.

– Knyga sudaryta remiantis archyvinėmis nuotrau-
komis. Ar tai Jūsų sumanymas, būtent taip išleisti kny -
gą?

–  Taip. Sakoma, kad geriau vie ną kartą pama-
tyti, nei šimtą kartų išgirsti. Daugeliu atveju tai tik-
rai pasiteisina. Kiekviena nuotrauka, ku rioje įam-
žintos mūsų gyvenimo akimirkos, mums yra pra-
ėjusių die nų ir faktų prisiminimas. Aš manau, kad
tai dažnai yra geriausias ir asmeniškiausias būdas
papasakoti istoriją. Manau, kad žmonėms bus įdo -
mu vartant knygą nuotraukose atpažinti save, drau-
gus, giminaičius, vietas, kur jie užaugo. 

– Kiek laiko kūrėte knygą? Kaip rinkote jai medžia-
gą?

– Mintis parašyti knygą apie Či kagos lietuvius
pirmą kartą man kilo 2007 metais, bebaigiant studi-

Tam ir esame, kad mūsų protėvių
puoselėta tėvynė ir toliau klestėtų

Nukelta į 14 psl.

Justinas Riškus.
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reNGiNiŲ KaLeNDOriUS

El. paštas: dalia.cidzikaite@gmail.com

VASARIS
Vasario 2 d., šeštadienį: PLC, Lemont, vyks Gen. T.

Dau kanto jūrų šaulių kuopos rengiama vakaronė. Dau -
giau informacijos suteiks va  do pav. Severinas Du bi nin -
kas tel. 708-691-6565.

Vasario 3 d., sekmadienį: PLC, didžiojoje salėje, Le -
mont, – organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veik los pranešimas. Pradžia 12:30 val. p. p. Daugiau in -
formacijos internetiniame puslapyje www.childgate
.org arba el. paš tu: vvm@childgate.org

– Amerikos lietuvių teatras ,,Viltis” kviečia į Mar -
quette Park parapijos salę į spektaklį ,,Tik tai dėl tavęs”,
skirtą Maironio 150-sioms metinėms paminėti. Pra -
džia – 12 val. p. p. Po spektaklio vyks bendravimas su
ak toriais, bus vaišės. Bilietai (15 dol.) bus parduodami
prie durų.

Vasario 8 d., penktadienį: Čiurlionio galerija Jau -
ni mo centre (5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636)
7:30 val. v. kviečia į Reginos Nedas parodos ,,Kūrybos
po sūkiai – veidai” iš ciklo ,,Šeimos” atidarymą. Pirmą
kartą savo darbus rodys ir autorės sūnus Rokas Nedas,
o gitara gros ir savo kūrybos dainas dainuos kitas dai-
lininkės sūnus Regis.

Vasario 9 d., šeštadienį: PLC, R. Riškus salėje, Le -
mont, vyks Pasaulio lietuvių centro 25-mečio jubilieji-
nis pokylis ,,Mardi Gras”. Gros bro liai Švabai ir ,,Jazz
Jazz”. Pradžia 6:30 val. v. Kaina – 70 dol.

– Mažosios Lietuvos fondas ir  draugija kvie čia į
tradicinį Užgavėnių šiupinį, kuris vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus ,,Gintaro” salėje (6500 S. Pulaski
Rd.).  Pradžia – 6 val. v. Stalus galima užsisakyti iš anks-
to pas Ramūną Buntiną tel. 630-969-1316.

– Moterų klubas ,,Alatėja” kviečia švęsti Valentino
dieną Jaunimo centro kavinėje. Va karo tema – ,,Čigo-
niškos aistros pagauti... arba taboras žengia į dangų”.
Kai na – 35 dol. Vietas užsisakyti galite tel. 708-205-
8742. Pradžia – 6 val. v. 

– Romo Dambrausko koncertas vyks 7 val. v.
Lithuanian Catholic Community Center (6 Da vis Ave.,
Kearny, NJ 07032). Tel. pasiteirauti: 732-998-3913 (Eglė)
ir 732-317-9195 (Lau ry nas).

Vasario 10 d., sekmadienį: Amerikos lietuvių tary-
ba ir ją sudarančios organizacijos kviečia į Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo mi nėjimą 1 val. p. p.
Jaunimo centro didžiojoje sa lėje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636).  Meninę programą atliks Lie tu -
vių operos choras. 

– ,,Lietuviška diena Tėviškės parapijoje” (5129 Wolf
Rd., Western Springs, IL 60558) prasidės pamaldomis
11:30 val. r. Po jų vyks Va sa rio 16 d. minėjimas (prane-
šėjas dr. Jurgis Any sas), vėliau bus lietuviška popietė su
gardžiais cepelinais ir lietuviškomis dainomis. Apie sa -
vo da lyvavimą praneškite iš anksto tel. 708-229-2795
arba teviskes.parapija@gmail.com.

– „Saulutės” lituanistinės mokyklos mokinukai ir
„Ritmo” šokėjai kviečia į Užgavėnių linksmybes St. Pe -
tersburg, FL, Lietuvių klube. Pra džia – 1 val. p. p.

– Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje (1913 Wallace
St., Philadelphia, PA 19130) nuo 9:30 iki 10:30 val. r.
(prieš šv. Mišias) prasideda Pir mo sios Komunijos pa -
mo kos. Bus dėstoma lietuviškai ir angliškai. Tik užsire-
gistravę Šv. An drie jaus parapijiečiai galės lankyti pa -
mo kas. Prašome susisiekti su Maryte Sušinskiene, o dėl
komunijos pamokų – su Jonu Dunčia (jo nasvytautas
@verizon.net). 

Vasario 14 d., ketvirtadienį: Šv. Valentino vakarą
sužadėtiniai ir sutuoktiniai kviečiami dalyvauti 7 val. v.
Palaimintojo Jurgio Matu lai čio misijos šv. Mišiose ir
apeigose, kuriose pa tvir tinsite savo vedybinę priesaiką,
pabendrausite prie vaišių stalo. Renginiui vadovauja
To mas Mackevičius.  

Vasario 15 d., penktadienį: St. Peters burg, FL,
Lietuvių klubo Kultūros būrelis rengia operos solistės
Stella Zambalis koncertą. Bus vai šės. Bilietų kaina: 20
dol. suaugusiems, 15 dol. studentams.

Vasario 16 d., šeštadienį: Waukegan-Lake County
apylinkės Nepriklausomybės dienos mi nėjimas (10 S.
Lake St., Mun delein, IL). Pradžia 11:30 val. r. Tel. pasitei-
rauti: 847-855-5294. 

– LR gen. konsulatas Čikagoje kviečia į Aistės
Smilgevičiūtės ir grupės ,,Skylė” koncertą Jaunimo cen -
tre (5620 S. Claremont Ave., Chi cago, IL 60636) Pradžia –
6  val. v. Įėjimas nemokamas.

– Romo Dambrausko koncertas rengiamas ,,Bun -
ke ryje” (8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL) 8 val. v. 

Bilietus užsisakyti galima tel. 312-375-2728 arba
708-839-1000. 

– JAV LB Detroit apylinkė 7 val. v. Dievo Apvaizdos
parapijos svetainėje Vasario 16-osios proga ruošia susi-
tikimą su ,,Draugo” vyr. redaktore dr. Dalia Cidzikaite.
Renginio metu taip pat bus pagerbti visi buvę  LB
,,Žiburio” lituanistinės mokyklos vedėjai, uoliai prisidė-
ję prie jaunimo lietuviško auklėjimo. Po programos –
links mava karis. 

Vasario 16–17 d.: Daugkartinis Lietuvos ir Baltijos
šalių dailiojo čiuožimo čempionas bei pasaulio čem-
pionatų dalyvis Aidas Reklys pristato programą ant
ledo  ,,Komedija ant ledo”. Daugiau informacijos: www.
skateuniversal .com 

Vasario 17 d., sekmadienį: JAV LB Cicero apylinkė
po 9 val. r. lietuviškų šv. Mišių rengia Vasario 16-sios
minėjimą. Bus meninė programa ir vaišės.

– JAV LB Lemont apylinkė kviečia į Vasario 16-sios
minėjimą, kuris vyks Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių
Fondo salėje. Išgirsime Lemont miestelio mero ir Cook
County vadovų pasisakymus, dalyvaus LR gen. konsu-
las Čikagoje Ma ri jus Gudynas. Bus meninė programa,
pasivaišinsime saldumynais, pabendrausime. Pra džia –
1 val. p. p.

– JAV LB Marquette Park apylinkės ruošiamas
Vasario 16-osios minėjimas prasidės 11 val. r. šv. Mi -
šiomis Švč. Mergelės Marijos Gi mi mo parapijos bažny-
čioje. Po Mišių programa bus tęsiama parapijos salėje.
Paskaitą skaitys kun. Gediminas Keršys, meninę prog-
ramą atliks Al girdas Motuza su Loreta Janulevičiūtė. Po
prog ramos – pietūs. 

– Vasario 16-osios minėjimas Šv. Antano parapijo-
je, Detroit, MI. Paskaitą skaitys ,,Drau go” vyr. redaktorė
dr. Dalia Cidzikaitė.

– St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo rengiamoje
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje dalyvaus an sam -
blis „Iš Rytų šalelės”. 1:15 val. p. p. Šv. Vardo bažnyčioje
bus atnašaujamos šv. Mišios už Lietuvą. Po jų 2:30 val.
p. p. Lietuvių klube – pietūs, minėjimas ir meninė prog-
rama. 

Vasario 21 d., ketvirtadienį: LR gen. konsulatas
New York Vasario 16-osios proga dovanoja nemokamą
Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė” koncertą. Kon -
cer tas vyks  Saint Peter’s bažnyčioje (619 Lexington Ave.
at 54th St., Manhattan, New York, NY 10022) 7 val. v. 

Vasario 22 d., penktadienį:  Baltimore lietuvių na -
muose (Lithuanian Hall, 851-853 Hollins St. Bal timore,
MD 21201) vyks grupės ,,Skylė” koncertas. Pra džia – 8
val. v. Įėjimas – 25 dol.

– Čikagos lietuvių meno ansamblis ,,Dai nava” kon-
certas Lietuvos valstybės atkūrimo die nai paminėti
vyks JAV sostinėje (,,Mandarin Oriental” viešbutyje,
1330 Maryland Ave, SW, Washington, DC). Pradžia – 7
val. v.  

– St. Petersburg, FL lietuvių Pen sininkų klubas 2
val. p. p. Lietuvių klube šaukia visuotinį narių susirinki -
mą. Po susirinkimo – vaišės.

Vasario 23 d., šeštadienį: Čikagos lietuvių skautų
tuntų ,,Jaunimo vakaras-2013” vyks Pa saulio lietuvių
centro Lietuvių Fondo salėje, Lemont, IL. Kviečiamas jau -
nimas nuo 13 iki 199 metų amžiaus. Pradžia – 6 val. v. 

– Pal. Jurgio Matulaičio misijos Jaunimo Mišios
pra sidės 4:30 val. p. p. 

– JAV LB Washington, DC apylinkė kviečia į Čikagos
lietuvių meno ansamblio ,,Dainava” koncertą Latvių na -
muose (402 Hurley Avenue, Rockville, MD). Pradžia – 7
val. v.

Vasario 24 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, vyks prof. dr.
Tomo Remeikio 50-ties metų mokslinės veiklos jubilie-
jinė šventė. Rengia Vydūno fondas ir jubiliato bičiuliai. 

– JAV LB Philadelphia apylinkė ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės šventės minėjimą. 10:30 val. r. – šv.
Mišios už Lietuvą Šv. Andrie jaus lietuvių bažnyčioje.
Nuo 12 val. iki 1:30 val. p. p. – pietūs Lietuvių namuo-
se (2715 E. Alle gheny Ave., Philadelphia, PA 19134). 2
val. p. p. – šventės minėjimas, kuriame kalbės LR am -
basadorius JAV Žygimantas Pavilionis.

– Vilnius-Madison susigiminiavusių miestų komi-
tetas Lietuvos Nepriklausomybės dieną pa minės
Wisconsin valstijos Kongreso rūmų Senato salėje 1 val.
p. p.  Pagrindinis kalbėtojas – LR gen. konsulas Čikago-
je Marijus Gudynas. 

KOVAS
Kovo 3 d., sekmadienį: Tradicinė Čikagos lietuvių

skautų Kaziuko mugė vyks Pasaulio lietuvių centre, Le -
mont, IL. Mugė prasidės šv. Mišiomis 9 val. r. Mugės ati -
da rymas – Ritos Riš kienės salėje 10 val. r.

Kovo 7–11 d.: LR garbės konsulas Florida valstijoje
Algimantas Karnavičius kviečia golfo žaidėjus į 13-ąjį
metinį „Florida Lithuanian Open Golf Tour na ment”.
Visa informacija ir re gistracijos lapai – interneto sve-
tainėje: ltconsul florida.com. Susipa žinimo po būvis
vyks šešta die nį, kovo 9 d., 6–9 val. v. St. Pe tersburg, FL
Lietuvių klubo salėje. Daugiau informacijos gausite
paskambinę į konsulatą tel. 727-895-4811. 

Kovo 9 d., šeštadienį: Ateitininkų namų rekolekci-
jas Ateitininkų namuose (Lemont, IL) ves kun. Ge di mi -
nas Keršys.

– Aspen, CO (Gondola Plaza Square, 675 East Du -
rant Ave.), vyks naujo Lietuvos Res publikos garbės kon-
sulato atidarymas. Pra džia – 4 val. p. p. 

Kovo 10 d., sekmadienį: LR gen. konsulatas Čika-
goje ir Čikagos laisvalaikio ir pramogų centras Navy
Pier kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šven tę „Celebrate Lithuanian Independence“. Renginys
vyks nuo 12 val. iki 5 val. p. p. Navy Pier centro „Crystal
Gar  dens” sa lėje. Daugiau informacijos – Agnė Ver tel kai -
tė el. paštas: agne. vertelkaite@urm.lt arba tel. 312-
397-0382 (trump. nr. 204).

– JAV LB Baltimore apylinkės Nepriklau so mybės
šven tės viešnia ir pagrindinė pranešėja – JAV LB Krašto
valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. 8:30
val. r. šv. Mišios Šv. Alfonso bažnyčioje. Po Mišių – šven-
tės tęsinys Lietuvių namuose: 10 val. r. seminaras ,,Da -
bar tiniai JAV LB tikslai”; 2 val. p. p. – šventinis praneši-
mas. Me ninę programą atliks tautinių šokių grupė
„Ma lūnas“ ir folklorinis duetas – Rimas Po li kai tis ir
Rūta Pakštas Cole. Lietuviško maisto galėsite paskanau -
ti nuo 12 val. p. p. 

Kovo 16 d., šeštadienį: 10 S. Lake St., Mun delein,
IL, vyks Waukegan-Lake County apylinkės metinis susi-
rinkimas (10 S. Lake Street, Mundelein, IL). Pradžia 9:30
val. r. Dau giau informacijos tel. 847-855-5294 arba sve-
tainėje: www.cikagos-siaurietis.com

Kovo 17 d., sekmadienį: ,,Giedros” korporacija
kvie čia į popietę ,,Poezijos ir žodžio sūkury”, kuriame
bus paminėti trys rašytojai – Vincas Mykolaitis-Pu -
tinas, Salomėja Nėris ir Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ra -
gana. Daly vau ja: Audrė Budrytė, Rita Venclovienė ir
Ainis Aleksa. Minėjimas vyks Pasaulio lietuvių centro
me no galerijoje, Lemont, IL. Pradžia – 12:30 val. p. p.
Bus vaišės. Įėjimas – 10 dol.

– ,,Rasos” lituanistinėje mokykloje, Naperville, IL,
vyks Čikagos ir apylinkių lituanistinių mokyklų moky-
tojų konferencija. Konferenciją globoja JAV LB Švietimo
taryba. Daugiau informacijos galima gauti el. paštu:
jurate2@hotmail.com (Jūratė Liutkienė).

Kovo 24 d., sekmadienį: Ateitininkų namų meti-
nis susirinkimas prasidės 12:30 val. p .p.

– Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje Jau ni mo cen -
tro Moterų klubo narės kviečia visus priešvelykinių
pus ryčių.

BALANDIS
Balandžio 5 d., penktadienį: Pasaulio lietuvių cent-

ro Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, IL vyks Vilijos
Kerelytės rečitalis ,,Atnešk man dai ną”. Pradžia – 7 val. v. 

Balandžio 6 d., šeštadienį: Ateitininkų namuose,
Lemont, vyks Ateitininkų šalpos fon do metinis suva-
žiavimas. Pradžia – 4 val. p. p.

Balandžio 12–13 d.: IV JAV lietuvių katalikų sielo-
vados konferencija ,,Jėzaus Kristaus pa šaukti (Rom 1:6);
Pasauliečių vaidmuo Baž ny čios pastoracijoje” prasidės
penktadienį 7 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
(14911 W. 127th Street, Lemont, IL) ir tęsis visą šešta-
dienį nuo 9 val. r. Ateitininkų namuose (1380 Castle -
wood Dr., Lemont, IL). Vietų skaičius ribotas, todėl iš -
ankstinė registracija yra privaloma. Pasi tei rauti ir
registruotis galite Pal. Matulaičio misijos rašti nėje (tel.
630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglo-
bal.net). Rengia Lietuvos vyskupų konferencijos delega-
tas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas
Put rimas.  

Balandžio 14 d., sekmadienį:  Čikagos Lie tuvių
tauto dailės institutas kviečia visuomenę į galerijos

Nukelta į 14 psl.



Vilnius (ELTA) – Lietuvos Kul -
tūros ministerija skyrė dalinį finan-
savimą Tarptautiniams kultūros ir
meno sklaidos projektams. Iš viso
projektams skirta 1 mln. 170 tūkst.
litų. Iš gautų 33 paraiškų finansavi-
mas skirtas 20 projektų, dalis iš jų
įtraukti į Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai kultūros programą. Tarp -
tautinių kultūros programų centrui
5 projektams skirta beveik 400,000.
litų, iš jų didesnė dalis – vizualinių
me nų, teatro, kino ir muzikos rengi-
niams Briuselyje. 

Lietuvos nacionalinei filharmo-
nijai skirta per 200,000 litų Lie tuvos
kamerinio ir Lietuvos nacionalinio
simfoninio orkestrų gastrolėms Ki -
nijoje, Lenkijoje ir Šlėzvigo-Hol -
šteino festivalyje Vokietijoje. Lietu -
vos nacionaliniam operos ir baleto
te atrui skirta 100,000. litų dviem
mainų projektams su Baltarusijos

didžiuoju nacionaliniu akademiniu
operos ir baleto teatru (Minskas) ir
Lenkijos operos teatru (Varšuva).
Likusiems tarptautiniams kultūros
ir meno projektams skirtos sumos
nuo 35,000 iki 80,000 litų
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LietUVOS ir PaSaULiO NaUJieNOS

Latvijoje priimtas įstatymas dėl euro įvedimo    

Rusijoje pažeidžiamos žmogaus teisės 

Japonija nori keisti Konstituciją

Briuselis (BNS) – Lietuva sieks,
kad tiesioginės Europos Sąjungos
išmokos žemdirbiams su ES vidur -
kiu būtų sulygintos 2018 m. – dviem
metais anksčiau nei siūloma dabar, –
teigia premjeras Algirdas But ke -
vičius. Kad būtų padidintas finansa -
vimas sanglaudos fondui, jis kal -
bėjosi su Europos Komisijos pir mi -
ninku José Manuel Barroso.  Va sarį
planuojamame ES Vadovų tarybos
susitikime bus svarstoma dėl tie -
sioginių išmokų Baltijos valstybių
žem dirbiams. Lapkričio pabaigoje

ES Vadovų tarybai svarstant žemės
ūkio išmokų klausimą, pasiūlyta,
kad 2020 metais tiesioginės išmokos
Lietuvos žemdirbiams turėtų siekti
bent 196 eurus (677 litus) už hektarą.
Tačiau Vadovų taryba išsiskirstė ne -
priėmusi sprendimų dėl Europos
Sąjungos biudžeto, todėl vasario 7–8
dienomis bendrijos biudžetas bus
svarstomas iš naujo. Lietuvos žem -
dir biai dabar gauna išmokas, su -
darančias apie 50 proc. ES vi durkio.
Jas numatoma padidinti iki 65 proc. 

Lietuva sieks išmokų žemdirbiams 

„Street View” – jau Lietuvoje

Ryga (BNS) – Lat vijos įstatymų
leidėjai sausio 31 d. priėmė teisės
aktą dėl euro įvedimo  ir nustatė tai-
sykles, pagal kurias šalis pereis prie
vieningosios Eu ropos Sąjungos (ES)
valiutos. Nau jasis įstatymas turi

užtikrinti veiksmingą ir skaidrų
euro įvedimą Latvijoje, vienu metu
pereinant prie atsiskaitymų naująja
valiuta, naudojant grynuosius pini-
gus, bankinius ir elektroninius per-
vedimus.

Mirtininko išpuolis prieš JAV ambasadą
Ankaroje

Meksikoje per sprogimą žuvo 25 žmonės

Čekijos Senatas apgynė moterų pavardžių
rašymo tradicijas

Ankara (BNS) – Įtariamas mirti-
ninkas vasario 1 d. Turkijos sostinėje
prie įėjimo į JAV ambasadą susprog-
dino bombą, dėl kurios žuvo jis pats
ir dar vienas žmogus, pranešė parei-
gūnai. JAV ambasadorius Francisas
Ricciardione žurnalistams sakė, kad
per šį sprogimą 1 val. 15 min. po pietų
žuvo prie vartų budėjęs sargybinis ir

sužeistas vienas Turkijos pilietis.
Atrodo, kad bomba sprogo patikrini-
mo poste prie šoninio įėjimo į amba-
sadą, bet pačiai ambasadai žalos
nepadarė. Atsakomybės už išpuolį
nie kas neprisiėmė, bet Turkijoje
aktyviai veikia kurdų sukilėliai ir
islamistų kovotojai.

Mexico (AFP-BNS) – Galingas
sprogimas, sausio 31 d. nugriaudėjęs
Meksikos sostinės centre valstybinės
naftos milžinės ,,Pemex” būstinėje,
už mušė mažiausiai 25 žmones, o dar
apie 100 buvo sužeisti, pranešė parei-
gūnai. Bent vienas žmogus buvo iš -
trauktas gyvas iš griuvėsių, tačiau

po sprogimo praėjus septynioms
valandoms dar buvo sunku pasakyti,
ar esama daugiau po nuolaužomis
įstrigusių žmonių. Sprogimas nu -
griaudėjo apie 4 val. p. p., o apie 3,500
žmonių skubiai paliko pastatą, pra-
nešė vietos žiniasklaida.

Praha (ITAR-TASS-ELTA) –
Čekijos Senatas (parlamento žemieji
rūmai) padėjo tašką ginče dėl to, kaip
turėtų skambėti ir būti rašomos mo -
terų pavardės. Jis atmetė įstatymo
projektą dėl naujos netradicinės jų
ra šymo sistemos įvedimo. Ilga amžė
tradicija visas pavardes skirstė į ,,vy -
riškas” ir ,,moteriškas”. Vyriš kos ga -

lėjo baigtis tiek balse, tiek priebalse,
o moterims nebuvo jokių va riantų.
Priebalse besibaigianti ,,vy riš ka” pa -
vardė į Čekijos pilietės pasą galėjo
bū ti įrašyta tiek dviem atvejais: jeigu
jos santuoka buvo įregistruota už -
sienyje arba jeigu ji iki Čekijos pilie-
tybės suteikimo buvo kitos valstybės
pilietė.

Vilnius (Alfa.lt) – Seimo narė,
partijos „Drąsos kelias” frakcijos
parlamento narė Aurelija Stanci kie -
nė įsitikinusi, kad Garliavos puoli-
mo, kai buvo įvykdytas teismo spren -
di mas perduoti mažametę Drą siaus
Kedžio dukrą motinai Laimutei
Stan  kūnaitei, dalyviai bei žodžio
„Tiesos” piešėjai Lietuvoje yra per -
sekiojami dėl to, kad bando atskleisti
teisėsaugos vykdytus nusikalstamus
veiksmus. Par la mentarės teigimu,
tokie veiks mai rodo, kad su minėtais
įvykiais susijusios bylos yra politi-
zuotos.

Valdžia persekioja pilietiškus žmones

„Lietuvos dujoms” – įtarimai sukčiavimu

Lietuvos kultūros ir meno sklaidai užsienyje –
1,17 mln. litų

Tokijas (BNS) – Karingasis Ja -
ponijos premjeras Shinzo Abe pareiš-
kė parlamentui ketinantis pa keisti
po Antrojo pasaulinio karo priimtą
Jonstituciją, kad būtų galima paleng-
vinti tolesnius jos taisymus. Jis nori
pakeisti Konstitucijoje pateikiamą
Japonijos ginkluotųjų pajėgų apibrė-
žimą. Gerai finansuojamai ir aprūpi-
namai kariuomenei, žinomai kaip

Savigynos pajėgos, draudžiama imtis
agresyvių veik smų, o jos vaidmuo
ribojamas valstybės gynyba. Sh. Abe
pareiškė, kad norėtų išnagrinėti gali-
mybes Savigynos pajėgas paversti
visaverte kariuomene. Šie planai
kelia nerimą Azijos šalims, kurios
patyrė žiaurią Japonijos okupaciją
XX a. pirmoje pusėje. 

Vilnius (BNS) – Rusijos ir Vo -
kietijos susivienijimų „Gazprom” ir
„E.ON Ruhrgas” valdoma bendrovė
„Lietuvos dujos” įtariama galimu
suk čiavimu ir dokumentų klastoji-
mu, teikiant duomenis Kainų ko mi -
sijai. Generalinė prokuratūra ir Fi -
nan sinių nusikaltimų tyrimo tarny-
ba dėl to atlieka ikiteisminį tyrimą.
Dar 2012 m. lapkričio mėnesį pradė-
jus ikiteisminį tyrimą, pranešimai
apie įtarimus įteikti dviem „Lietuvos

dujų” darbuotojams. Bendrovėje sau-
sio 30 d. atliktos kra tos ir kiti proce-
siniai veiksmai. „Lietuvos dujų” at -
stovai kol kas nekomentavo praneši-
mų. Tyrimui vadovauja Generalinė
pro kuratūra, jį atlieka Finansinių
nusikaltimų tyrimų tarnybos parei-
gūnai. „Lietuvos dujų” darbuotojų
do kumentų klastojimas galėjo lemti
didesnes dujų kainas, įsigaliojusias
nuo 2013 m. 

Vilnius (Bernardinai.lt) –  JAV
interneto milžinės „Google” projekto
„Street View” ir verslo aplinką Lie tu -
voje. „Street View” paruošiamieji
dar bai Lietuvoje yra baigti. Keliau to -
jai galės apžiūrėti norimas aplankyti
vietoves, verslas – pristatyti norimas
vietas. Nau dojantis „Street View” pa -
slau ga, jau galima virtualiai apžiūrė-

ti didžiąją dalį Lietuvos miestų gat-
vių. Pa slauga leidžia sužinoti daug
in formacijos apie ketinamą aplanky-
ti vietovę – ar tam tikroje vietoje bus
automobilių aikštelė, ar ji bus moka-
ma, ar ten tilps turistų autobusas.
Lie  tuva tapo 47 pasaulio šalimi,
kurio je veikia ši paslauga. Maskva (BNS) – New York įsi -

kūrusi žmogaus teisių gynimo grupė
„Human Rights Watch” (HRW) sau-
sio 31 d. pasmerkė Rusijos valdžią,
pradėjusią didžiausias represijas
prieš pilietinę visuomenę nuo pat
Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 m.
Represijos prieš valdžios kritikus
tęsiasi nuo gegužės mėnesio, kai Vla -
dimir Putin sugrįžo į Kremlių trečia-
jai kadencijai, nepaisant protestų
prieš jo 13 metų trunkantį valdymą.

Griežtos priemonės užbaigė „minkš-
to” autoritarizmo dešimtmetį. Krem -
liaus kritikai ir žmogaus teisių akty-
vistai yra atvirai persekiojami, o
laisvės vis labiau gniaužiamos. 2012
m. Rusijos valdžia pradėjo didžiausio
masto represijas prieš pilietinę vi -
suomenę per visą posovietinę istori-
ją, – sakoma organizacijos pareiški-
me, kuris buvo paskelbtas Maskvoje
drauge su metine HRW ataskaita
apie padėtį pasaulyje. 

Aurelija Stancikienė. 
Martyno Ambrazo nuotr.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ShIngO yAnO, MD

ChADI yAACOUB, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

Mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
gInTARAS P. ČEPėnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

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

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

“BAkE fOR ME” kAVInėS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės  mūsų 2013 m.  brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



EUgEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInė SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELė, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnė MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILė V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTų PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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SIŪLO 

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

www.draugas.org

MitYbininKĖ

DR. VILIJA R. KERELYTė
6420 West 127th St. Suite 106

Palos Heights, IL 60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos: 

pirm.–ketv. 10 val. r. – 4 val. p. p.

,,Surašymas” Nr. 14 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: BATALIONAS.

,,Draugo” kryžiažodžio ,,Surašymas” Nr. 13 išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Darius Shubert, Bellingham, MA

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago,

IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu bet kurioje valstijoje. 

Tel. 708-623-4509

• 56 metų moteris, turinti didelę patirtį
pagyvenusių žmonių slaugos darbe,
ieško darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Turi dokumentus, vairuoja. 

Tel. 708-248-0891

• Moteris gali pakeisti savaitgaliais nuo
penktadienio vakaro iki sekmadienio
vakaro. Vairuoja, buitinė anglų kalba,
patirtis. Tel. 630-759-0510

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, geros rekomen-
dacijos. Nevairuoja. 

Tel. 773-759-8677

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Tel. 708-833-0417.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Tel.718-934-4788.

• Darbšti moteris ieško žmonių priežiū-
ros darbo lietuvių šeimoje su gyvenimu.

Patirtis ir puikios rekomendacijos. 
Tel. 630-964-4580.

Skelbimų 
skyriaus tel. 

1-773-585-9500

SIŪLO DARBĄ

Ieškome vedusios poros, kuri gyven-
tų ir pri žiūrėtų Ateitininkų namus,
Le mont IL. Turėti rekomendaciją ir le -
galų statusą. 

Tel. 630-257-8087

VIRgIS 
TVASkUS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

mokesčių formas.
Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

PETkUS & SOn
fUnERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAIMID
fUnERAL hOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

Albinas Smolinskas, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. laikraščio išlaidoms
sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.

Irene Sodeika, gyvenanti Naples, FL, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Viktoria Karaitienė, gyvenanti Union Pier, MI, kartu su metinės pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.
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,,Atvirų durų” (Open House) renginį Lie -
tuvių dailės muziejuje, PLC, nuo 12 val.
p. p. iki 3 val. p. p. Numatyta programa
prasidės 1:30 val. p. p.

Balandžio 20 d., šeštadienį: PLC,
Lie tuvių Fondo salėje, vyks lietuviškos
Montessori mo kyklėlės ,,Žiburėlis” 30
metų jubiliejaus šventė.

Balandžio 21 d., sekmadienį: JAV
LB Le mont apylinkė kviečia į  metinį
ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks Pa -
saulio lietuvių centre, Le mont, IL. Pra -
džia – 12:30 val. p. p.    

Balandžio 27 d., šeštadienį: Maria
High School/St. Casimir Academy vyks
uždarymo šv. Mišios ir gimnazijos gyva-
vimo (1911-2013 m.) šventė (6727 S. Ca -
lifornia Ave., Chicago). Pra džia 12 val. p.
p. Po Mišių bus priėmimas, patalpų ap -
žiūrėjimas. Daugiau informacijos: Mi -
chelle Brown tel. 773-925-8686 (trump.
nr. 114), el. paštas: mbrown@mariahigh-
school.org

– Vilnius-Madison susigiminiavu-
sių miestų kasmetiniai iškilmingi pie-
tūs. Laikas ir vieta bus pranešti vėliau. 

Balandžio 28 d., sekmadienį: Pa -
sau lio lietuvių centre, Lemont, IL, vyks
Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavi-
mas.

GEGUŽĖ
Gegužės 11 d., šeštadienį: Tautinių

šokių ansamblio ,,Grandis” tradicinis
kas metinis koncertas vyks Pasaulio lie-
tuvių centro Ritos Riš kienės salėje.
Koncerto pradžia – 5:30 val. p. p. In for -
ma cija: el. paštu: poniavioleta@ya hoo.
com ar ba tel. 708-422-3556. 

BIRŽELIS
Birželio 2 d., sekmadienį: Ateiti -

nin kų na muose rengiama gegužinė pra-
sidės 12 val. p. p. 

– Čikagos ir jos apylinkių Atei ti nin -
kų šeimos šventė prasidės šv. Mišiomis
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 9 val. r. Pa -
saulio lietuvių cen tro PLC salėje vyks iš -
kilmingas posėdis. Pradžia – 10:30 val. r. 

Birželio 3 – liepos 12 d.: University
of Pitts burgh viešės Baltic Studies Sum -
mer Ins titute (BALSSI), kurio metu bus

mokoma lietuvių, latvių arba estų kalbų.
Studentai gali prašyti stipendijos. Pa -
raišką jai gauti reikia pateikti iki kovo 15
d. Daugiau informacijos:
http://www.slavic.pitt.edu/sli/prog-
rams/ceeu/index.php

Birželio 16–19 d.: Talino universite-
te, Estija, vyks 10-oji Baltų studijų Eu ro -
poje konferencija ,,Kultūros, krizės ir su -
sivienijimas baltiškame pasaulyje”.  Dau -
giau informacijos  el. paštu: balticstu-
dies 2013@tlu.ee arba internete:
www.tlu.ee/?CatID=6323&LangID=2

LIEPA
Liepos 25–28 d.: Quincy, MA vyks

Lie tuvos vyčių 100-mečio jubi-liejinis
suvažiavimas.    

RUGPJŪTIS
Rugpjūtį: Pasaulio lietuvių slidinė-

jimo olimpinės žaidynės vyks Austra li -
jos Snieguo tuose kalnuose (Snowy
Moun tains). Daugiau informacijos – pas
Ed Mickų (edmickus1 @aol.com).

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį: 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan–Lake County apy-
linkė rengia Vasaros palydų šventę
,,Fourt Lake Resort” (36670 N. Corona Dr.,
Lake Villa, IL). Tel. 847-855-5294.

LAPKRITIS
Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lietuvių

Fondo pokylis. 

• • •
Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių

centre, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
su sirinkimai. Pradžia 7:15 val. v. Dau -
giau informacijos tel. 630-267-7065 (Dai -
na).

 – Svetainėje www.neringa.org pa -
skelb tas 2013 m. Neringos stovyklų tvar-
karaštis. Re gis tra cija į stovyklas prasidė-
jo vasario 1 d. Daugiau informacijos –
regina@neringa.org (Regina). 

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite
redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629 arba el. paštu dalia.cid-
zikaite@gmail.com                  

Redakcija

jas. Pra dėjau rinkti medžiagą, bet, ta -
pęs isto rijos mokytoju, dėl užimtumo
turėjau darbą nutraukti. Vėl prie jo
grį žau 2011 m. rudenį. Na, o baigiau
2012 m. rugpjūtį. Vienas didžiausių
iššū kių man buvo surasti leidiniui
tin kamas nuotraukas. Ypač sunku
buvo rasti medžiagą apie pirmosios
kartos imigrantus. Laimei, Lietuvių
tyrimo ir studijų centras Jaunimo
centre ir seselės kazimierietės savo
Motiniš kajame name turi turtingus
archy vus. Juose aš praleidau ne vieną
va landą.  Be to, kaip tikras detektyvas
ieškojau asmenų ir organizacijų, ga -
lėjusių turėti man reikiamos medžia-
gos. Suradus reikiamą nuotrauką,
dar reikėdavo ją kokybiškai nuska -
nuoti, priskirti tam tikrai kategorijai,
po nuotraukomis padaryti para šus.
Tekstą knygai taip pat reikėjo pa -
rašyti. Tad darbo buvo nemažai. 

– Kiekvienas archyvas – tarsi nuoty-
kių kelias. Ar teko šokti nuo kėdės iš neti-
kėtumo?

– Nepaisant, kad darbo buvo tik -
rai nemažai, pati darbo eiga man la -
bai patiko.  Laimei LTSC ir seselių ka -
zimieriečių archyvai neblogai sutvar-
kyti ir juose dirba puikūs, daug man
padėję žmonės. Tą patį galiu pa sakyti
apie visus, į kuriuos man teko kreip-
tis. Deja, buvo ir nusivylimų – negalė-
jau rasti kai kurių Čikagoje buvusių
brangių lietuviams vietų įamžinimo
nuotraukų. Tai ypač pasa kytina apie
buvusias bažnyčias. Ki tas sunkumas
– ant daugelio nuot raukų nėra jokių
užrašų. Tad vi siems, turintiems ir
renkantiems nuotraukas, norėčiau
pasakyti, kad jie jas aprašytų, mat,
praėjus kuriam laikui, sunku prisi-

minti, kas ir kur buvo. Peržiūrėjau
arti 10,000 nuot raukų, tačiau, savai-
me suprantama, knygoje jos panaudo-
tos ne visos. Man taip patiko dirbti
archyvuose, kad kai atėjo laikas atsi-
sveikinti, buvo labai liūdna.

– Knygoje nėra jokios medžiagos apie
vadinamų ,,trečiabangių” istoriją? Kodėl
nusprendėte sustoti ties ta riba?

– Čikagos lietuvių bendruo me nei
trečioji banga yra neabejotinai svar-
bi, ji turi  savo istoriją, kuri taip pat
turi būti papasakota. Trečiaban giai
atgaivino JAV Lietuvių Bend ruo -
menę, daugelis dirba lietuvybės ba -
ruose. Tačiau leidykla ,,Arcadia Pub -
lishing” reikalauja, kad knygoje būtų
pasakojama ankstesnių imig rantų
istorija. Tai ir dariau – daugelis kny-
goje spausdinamų nuotraukų da rytos
ne anksčiau kaip prieš  20 metų. Štai
ko dėl į knygą nepateko trečioji lietu-
vių išeivijos banga. 

Ateityje planuoju rašyti antrą
knygą apie lietuvius Čikagoje. Joje
būtinai įdėsiu daugiau informacijos
apie trečiosios bangos lietuvius.

– Kokiomis mintimis gyvenate šiuo
metu?

– Mano sūnui neseniai sukako
me tukai, ir aš džiaugiuosi savo tėvo
pa reigomis. Žinoma, daug džiaugsmo
suteikė ir š. m. sausio 21 d.  pasiro-
džiusi mano knyga. Nuoširdžiai ti -
kiuosi, kad ji bus skaitoma ir Čikagos
lie tuvių. 

– Dėkoju už pokalbį, o skaitytojams
primenu, kad knygą ,,Lithuanian Chica -
go” galima įsigyti internetinėje parduotu-
vėle adresu: www.amazon.com

Kalbino 
Laima Apanavičienė

tie čių liaudininkų veikloje.
Vokiečių okupacijos metais  Bie -

liukas dalyvavo pogrindžio veikloje,
buvo išrinktas Lietuvos vals  tiečių
liaudininkų sąjungos (LVLS) genera-
liniu sekretoriumi, rūpinosi pogrin-
dinio laikraščio „Ne priklauso ma Lie -
tuva” organizavimu, leidimu ir pla -
tinimu. Dalyvavo besikuriančio Vy -
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo ko -
miteto (VLIK’o) veikloje, buvo pirma-
sis VLIK’o sekretorius. 1944 m. ges -
tapo suimtas ir įkalintas. Iš Bay -
reutho (Vokietija) kalėjimo išlaisvin-
tas amerikiečių kariuomenės 1945 m.

Vokietijoje Bieliukas aktyviai da -
lyvavo LVLS, VLIK’o veikloje. 1951 m.
persikėlęs gyventi į JAV ap sigy veno
New York. Gyvendamas JAV tęsė
veiklą VLIK’e, dalyvavo Bendro Ame -
rikos lietuvių šalpos fondo (BALF’o),
Lietuvos laisvės komiteto, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) veik-

loje. Buvo vienas iš Lie tu vių rezisten-
cinės santarvės organizatorių (1950
m.), aktyvus jos veikėjas.

Gyvendamas ir aktyviai dalyvau-
damas lietuvių išeivijos visuomeni -
niame, politiniame darbe, Bie liu kas
nepriėmė JAV pilietybės. Mirė 1992
m. ko vo 10 d. New York.

Bieliukas visą savo gy venimą pa -
skyrė Lietuvos išlaisvinimo darbui.
Tam jis nepagailėjo nei jėgų, nei svei-
katos, nei savo kuklių santaupų. Jo
sukauptas archyvas perduotas VDU
Išeivijos studijų centrui. Savo testa-
mentu visą savo kuklų tur tą jis pa liko
PLB fondui, kuriame buvo įsteigtas
Broniaus Bieliuko vardo stipendijų
fondas. B. Bieliukas visada tikėjo, kad
Lietuva bus laisva šalis, kurioje turi
dirbti išsilavinę žmonės. B. Bieliuko
vardo fondo lėšos skiriamos Lietuvoje
besimokančio jaunimo stipendijoms.

Kristina Ūsaitė – VDU Lietuvių
išeivijos instituto mokslo darbuotoja.

Vasario 9, 2013    6:30 v.v.
Pasaulio Lietuvių Centro Balius

skambinkite:  
Lindai Rugienienei  (630) 272-1252

Žibutei Pranckevičienei (630) 257-0153

$70 asmeniui • Gros broliai Švabai ir Jazz Jazz
Pageidautina vakarinė apranga

Atkelta iš 7 psl.

Atkelta iš 10 psl.

Justinas Riškus
Atkelta iš 9 psl.

KaLeNDOriUS

B. Bieliuko vardo stipendijomis

Sk. 4760
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,,DRAUGĄ”
atminkime savo testamente.

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Mūsų mylimam, gerbiamam bičiuliui, dailininkui,
poetui, gydytojui

A † A
ANTANUI LIPSKIUI

mirus, žmonai ALDONAI, sūnums dr. DONALDUI ir
dr. EDMUNDUI su šeimomis, podukrai IRENAI bei
arti miesiems JAV ir Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdime.

Renata Armalaitė
Česlava ir Tadas Aleksoniai

Dalia Augūnienė
Onutė Baranauskienė

Liucija Beržinskienė
Birutė Čiurienė

Vilhelmina Gedgaudienė
Anelė Kazlauskaitė

Danguolė Majauskas
Vita ir Vidmantas Matusaičiai

Jūratė Miklienė
Vytautas Oniūnas

Bronė ir Vytas Pauliai
Gražina ir Jonas Stankūnai

Alicija Solienė
Aldona Vilčinskaitė

Angelė Zarr

Palm Beach, FL

Mylimam vyrui

A † A
VYTAUTUI BINDOKUI

mirus, pedagogę, redaktorę, rašytoją, mielą draugę
DANUTĘ BINDOKIENĘ ir šeimą nuoširdžiai užjau -
čia me ir kartu liūdime.

Alė ir Antanas Razmai
Ramona ir Alexis Žemaičiai

A † A
ANTANAS MAČIULIS

Mirė 2013 m. sausio 29 d. Vacaville-Fairfield, Šiaurinės Ka -
lifornijos ligoninėje, sulaukęs 82 metų amžiaus.

Gimė Sao Paulo mieste Brazilijoje 1930 m. gruodžio 29 d. Lie -
tuvos diplomato konsulo, Sao Paulo mieste Petro Mačiulio šei-
moje.

Antanas pradinius mokslus ėjo Lietuvoje, vėliau lankė Nur -
tingeno ir  Schwabish Gmundo lietuvių gimnazijas Vokietijoje.
Elektros inžinerijos studijas baigė 1952 m. University of  Illinois
Urbanoje. Persikėlęs gyventi į Šiaurinę Kaliforniją dirbo Lock -
heed kompanijoje Sunnyvalle mieste. Išėjęs į pensiją gyveno
netoli San Francisco, vėliau persikėlė į Vacaville miestą. Pri -
klausė San Francisco Lietuvių Bendruomenei.

Nuliūdę liko: žmona Janina; velionio sūnus Julius su žmona
Joan ir jų duktė  Amber Costea; velionio dukra Tamara ir asme -
ni niai draugai.

Laidotuvės Kalifornijoje bus privačios.

vio bendravimą, šeimą ir bendruome-
nę į virtualią realybę ir su kokiomis
psichologinėmis pasekmėmis turi
gyventi. Pažiūrėjus šį filmą beliks tik
atsakyti į sau iškeltą klausimą – o ką
mes, tėvai, darėme (darome šian-
dien), kad mūsų vaikai išmoktų ben-
drauti, linksmintis, draugauti su savo
bendraamžiais ir ūgtelėję nepakliūtų
į tas vienišumo, savanaudiškumo,
narcisizmo, iliuzinės-virtualios drau-
gystės ir meilės spąstus? Ar draugiš-
ka ir veikli lietuviška bendruomenė
negalėtų tapti gyvenimo ruošimo
mokykla, kurioje skirtingų kartų
žmonės, bendraudami tarpusavyje,
mokytųsi kultūringo bendravimo,
padėtų mūsų vaikams subręsti visa-
vertėmis, dvasingomis bei supratin-
gomis asmenybėmis?  

Antra priežastis. Kita lietuviško
jaunimo nykimo priežastis yra nutau-
tėjimas.  Nutautėjimas vyksta ne tik
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tie patys
Hollywood filmai, ta pati tarptautinė
muzika, ta pati nepagarba tautinėms,
krikščioniškoms vertybėms, ta pati
palaidumo propaganda ir kt. formuo-
ja panašių savybių turinčias asmeny-
bes, nepriklausomai nuo jų gyvena-
mos vietos.  Skirtumas tarp Lietuvos
ir išeivijos vaikų tik toks, kad Lie -
tuvoje gyvenantys lietuviukai kalbos
ir meilės Lietuvai gali pasimokyti
mo kykloje, iš kaimynų, o išeivijoje
lietuvybės išlaikymas savo vaikuose
priklauso tik nuo tėvų šimtaprocenti-
nio nusistatymo ir pastangų.

•••
Pernai metais dalyvavau vokie-

čių bendruomenės mugėje. Buvo nuo-
stabi šventė: vokiška liaudies muzika,
bavariški šokiai, kuriuos atliko ke -
lios, labai gausios jaunimo grupės,
daug šeimų, vyko žaidimai, viktori-
nos, smagus pasisėdėjimas…  Ren gi -
nio dalyviams nereikėjo jokios vaidy-
bos ar apsimetinėjimo, kad pastebėtu-
mei, jog šiems žmonėms kartu leisti
laiką yra labai smagu ir gera. Va -
žiuodama namo, galvojau, kaip būtų
smagu prisijungti prie tokios gyvy-
bingos, gausios ir kultūringos ben -
druo menės. Vaikai susirastų gerų
draugų. 

Nemaža dalis lietuvių dėl pana-
šių priežasčių taip ir dingsta rusų,
lenkų bendruomenėse ar sporto gru-
pėse. Kur slepiasi vokiečių bendruo-
menės jaunatviškumas ir gyvybišku-
mas, aš nežinau. Gal vokiečių kilmės
amerikiečių bendruomenė yra labai
gausi ir todėl yra pakankamai tautiš-
kai nusiteikusių vokiečių? Gal jų ben-
druomenės vadovai turi neeilinių su -
gebėjimų sutelkti jaunimą bendrai
veik lai? Gal jie žino paslaptį, kaip
išauginti vaikus, besididžiuojančius
savo tėvų ir senelių kultūra ir norin-
čius tam aukoti savo laiką?

Į klausimą, ar reikia saugoti lie-
tuvybę, mano šeima atsako viena-
reikšmiškai – TAIP. Kartais tarpusa-
vyje pakalbame, kiek mes ryšių,
pažinčių, draugysčių ir visokiausios
naudos turėtumėme būdami aktyvūs
vietinėje (visais atžvilgiais nuostabio-
je) amerikiečių parapijoje. Bet būti-
nybę būti lietuviais, rūpintis savo
vaikų lietuvišku auklėjimu supranta-

me kaip atsakomybę, kurią Dievas
mums patikėjo, suteikdamas galimy-
bę ir garbę gimti lietuviais. Mes šei-
moje padedame vienas kitam būti lie-
tuviais. Kai vienam tingisi anksti
rytą keltis ir važiuoti toliausiai į lie-
tuvišką parapiją, tai kitas šeimos
narys tą dieną turi pakankamai ener-
gijos paraginti tai daryti. Kai vienam
nesinori lietuviškai šnekėti, tai kitas
primena, kad lietuviškai kalbėti yra
svarbu. O lietuviška bendruomenė
mums, gyvenantiems toli nuo Lie -
tuvos, yra jos gabalėlis, todėl mums
skauda širdį, kai matome, kad ta dale-
lė mažėja ir nyksta.  

Liko atsakyti į patį sunkiausią
klausimą: kaip išsaugoti lietuvybę?
Lietuvybės išsaugoti negali vienas ar
keli žmonės. Prie lietuvybės išsaugo-
jimo turi prisijungti visi tautiečiai.
Žinome iš patirties, kokią didelę įtaką
vaikaičiams gali padaryti seneliai.
Todėl seneliai turėtų neapleisti tau-
tiškumo išlaikymo darbo. Skaitome,
kaip motinos prie ratelio (tėvai dirbo
ūkio darbus) dirbdamos mokė savo
vaikus lietuviško rašto ir išsaugojo
lietuvių kalbą carinės priespaudos
metais. Tėvų darbai pasikeitė, bet
pavojus lietuvių kalbai išliko.

•••
Ne per seniausiai susipažinau su

šveicarų valdžios užsakytų tyrimų
rezultatais, kurie parodo, kokią įtaką
vaiko vertybėms turi tėvo elgesys
(Robbie Low, ,,Touchstone Magazine”,
June 2003; www.touchstonemag.com
/archives/article.php?id=16-05-024-v).
Tyrimo rezultatai parodė, kad jeigu
abu tėvai reguliariai lanko Mišias, tai
33 proc. jų vaikų Mišias lankys regu-
liariai, 25 proc. praras tikėjimą, o
likusieji lankys Mišias nereguliariai.
Jeigu motina lanko Mišias regulia-
riai, o tėvas – ne, tai tik 3 proc. jų
vaikų lankys Mišias reguliariai, o 38
proc. praras tikėjimą. Jeigu motina
lanko Mišias reguliariai, o tėvas jų
nelanko iš viso, tai tik 2 proc. jų vaikų
Mišias lankys reguliariai ir net 60
proc. praras tikėjimą. Jeigu tėvas
lanko Mišias reguliariai, o motina –
ne, tai 38 proc. jų vaikų Mišias lankys
reguliariai. Jeigu tėvas lanko Mišias
reguliariai, o motina yra netikinti, tai
net 44 proc. vaikų lankys Mišias regu-
liariai. 

Nepadariau klaidos nurašinėda-
ma skaičius. Statistiškai patikimi
duomenys parodė, kad tėvo – labiau
negu mamos – vertybes pasisavina
vai kai. Todėl galime daryti išvadą,
kad, jeigu norime, kad jaunimas akty-
viau dalyvautų lietuviškoje bendruo-
menės, parapijos, lietuvybės išlaiky-
mo veikloje, tai pirmiausia šeimų gal-
vos turi parodyti geresnį pavyzdį savo
vaikams. 

Pasodinus (ne vien žodžiais, bet
veiksmais ir savo pavyzdžiu) į savo
jaunų vaikų širdis mintį, kad lietuvy-
bė, lietuvių kalba, tikėjimas, šeima,
bendravimas su tautiečiais, nesava-
naudiškumas, mokėjimas sutarti su
žmonėmis, pasiaukojimas bendram
tikslui yra tikros, neabejotinos verty-
bės, mūsų vaikai augs pasitikėdami
savimi, savo bendruomene, savo tau-
tiečiais ir išvengs daug psichologinių
problemų ateityje.

Lietuvybė ,,valgoma” su sielvartu

Atkelta iš 2 psl.
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ČiKaGOJe 
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aPYLiNKėSe

Pagrindinis kalbėtojas Dereck Hogan
JAV Valstybės departamento
Šiaurės Europos ir Baltijos reikalų biuro direktorius

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
Sekmadienį, vasario 10 d., 1 val. p. p.

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago

Meninę programą atliks Lietuvių  operos choras,
vadovaujamas muz. Jūratės Grabliauskienės

Visus maloniai kviečia dalyvauti 

Amerikos Lietuvių Taryba
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Mažosios Lietuvos fondas ir Mažo -
sios Lietuvos draugija maloniai kviečia į
tradicinį 61-ąjį Užgavėnių šiupinį, kuris
vyks vasario 9 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
,,Gintaro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629). Meninę programą
atliks lietuvių tautinių šokių grupė
„Suktinis”. Šokiams gros Algimanto Bar -
niškio orkestras. Stalus užsisakykite  pas
Ramūną Buntiną tel. 630-969-1316. 

� Vasario 10 d. Tėviškės parapija
((5129 Wolf Rd. Western Springs, IL
60558) kviečia visus į ,,Lietuvišką die -
ną”, kuri prasidės 11:30 val. r. pamal -
do  mis. Po jų – Vasario 16-osios mi nė ji -
mas, pra ne šėjas dr. Jurgis Anysas. Pa -
sibaigus minė jimui ,,Lietu višką die ną”
tęsime su gardžiais cepelinais ir lietu -
viškomis dainomis. Ateikime pasi puošę
tautiniais drabužiais ar lietu viškais žen -
k lais! Apie dalyvavimą prašo ma praneš-
ti iš anksto tel. 708-229-2795 arba el.
paštu: teviskes.parapija @gmail.com 

� JAV LB Marquette Park apylinkės
ruo  šiamas Vasario 16-osios minėjimas

vyks vasario 17 d., sekmadienį. 11 val.
r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių
prog rama bus tęsiama parapijos salėje.
Paskaitą skaitys kun. Gediminas Keršys,
meninę programą atliks Algirdas Motuza
su Loreta Janulevičiūtė. Po programos –
pietūs. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

� JAV LB Lemont apylinkė vasario 17
d., sekmadienį, 1 val. p. p.  kviečia į Va -
sario 16-osios minėjimą, kuris vyks PLC
Lietuvių fon do salėje. Išgirsime Le mont
miestelio mero ir Cook County va dovų
pa       sisakymus, dalyvaus LR ge ne ralinis
konsulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šin si me
sal dumy nais, pa bendrausime. 

� Gavėnios dvasinį susikaupimą kovo 9
d., šeštadienį, Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL)  ves
kun. Gediminas Keršys. 9:30 val. r. – re -
gistracija, po kurios vyks pokalbiai, pie -
tūs, išpažintys. 4 val p. p. – šv. Mi šios.
Bū tina užsiregistruoti iš anksto tel.
630-852-3204 (Daina) arba el. paštu:
dntsiliunas@aol.com  

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.50 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095
info@clcu.org

Valdžios apdrausta iki $250,000

Gausus būrys Ramiojo vandenyno rajono skautų ir skaučių sausio 13 d., sekmadienį,  susirinko į šio rajono meti nę sueigą. 
Šventėje dalyvavo Lietuvos Res publikos garbės konsulė Los Angeles Daiva Čeka nauskaitė-Nava rrette (pir ma iš kairės) ir kiti

svečiai. Šv. Mišias atnašavo svečias iš Lietuvos, vyskupas Kęstutis Kėvalas (viduryje)  ir  Šv. Kazi miero bažnyčios kun. Tomas Kara naus -
kas (stovi šalia vyskupo).

Po šv. Mišių skautai ir svečiai atminčiai įsiamžino prie Šv. Kazimiero bažnyčios.                                                 Inos Petokienės nuotr.

2013-ieji Lietuvoje paskelbti Sveikatingumo metais. Lietuvos Respublikos amba sadoje
JAV apsilankę Petras ir Loreta Vainiai supažindino su žaliavalgyste ir Ann Wigmore
(Onos Varapickaitės) pasekėjų judėjimo organizuojamais renginiais Lietuvoje. LR am -
ba sadoriui JAV Žygimantui Pavilioniui (pirmas iš dešinės) svečiai padovanojo sveiko
maisto produktų pavyzdžių.                                           LR ambasados JAV archyvo nuotr.

Čiurlionio galerija
Jaunimo centre

(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) 
vasario 8 d., penktadienį, 

Meno ir muzikos vakaras iš ciklo ,,Šeimos”
Reginos Nedas parodos 

,,Kūrybos posūkiai – veidai” atidarymas. 

Vakare dalyvauja autorės sūnūs Rokas su savo tapy-
bos darbais ir Regis, kuris gros gitara  ir atliks savo kū -
rybos dainas.

Pradžia – 7:30 val. v.
Regina Nedas.           

Sk. 4760


