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Lemont, IL (,,Draugo” info) –
JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont
apylinkės lietuviai vasario 17 d. mi -
nėjo Lietuvos atkūrimo 95-ąsias meti-
nes. Gausiai susirinkusių minėjimo
dalyvių laukė netikėtumas – į minėji-
mą atvyko buvęs Lietuvos Res pub -
likos prezidentas Valdas Adam kus,
lydimas LR gen. konsulo Čikagoje
Ma rijaus Gudyno. Šventėje dalyvavo
daug garbingų svečių, tarp kurių
buvo Latvių organizacijų Čikagoje
su sivienijimo atstovas Ilmars Berg -
ma nis, Lemont miestelio meras Bri -
an K. Reaves. Buvęs LR prezidentas V.
Adamkus pasveikino susi rin ku sius
su valstybine švente (jo sveikinimą
skaitykite šio numerio 2 psl.), pagrin-
dinę kalbą pasakė LR gen. konsulas
Čikagoje. Meninę programą at liko
solistė  Lijana Kopūstaitė-Pau let ti ir
lie tuvių tautinių šokių grupė ,,Suk -
tinis”.

,,Amerika pirtyje” –
kitaip – 5 psl.

Vasario 16-osios minėjime Lemont dalyvavo V. Adamkus

• Tema: Lietuvos valstybės
atkūrimo diena – 2

• ,,Žalias vynas – ne vanduo” –
3

• Tas mielas žodis ,,meilė” – 3
• Mylėti, tikėti, siela tobulėti

ir – pirmyn – 4
• Pradėti 1863 metų sukilimo

minėjimai – 6
• Šventadienis – 8, 11
• Keleiviai (3) – 9
• Imkite mane ir skaitykite –

10–11

V. Adamkus su programos atlikėjais Matu ir Monika Mikuckais.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Rašytoją A. Rukšėną į gimtinę
grąžina knyga „Gėdos diena”

Laukiama užsienio lietuvių 
kandidatūrų mokslo premijoms gauti

Vilnius (Bernardinai.lt) – Rašytojas Algis Rukšėnas,
JAV išgarsėjęs knyga „Gėdos diena” apie lietuvių jūreivio

Simo Kudirkos bandymą 1970
m. gauti politinį prieglobstį
už Atlanto, po daugiau nei 60
metų emigracijoje pagaliau
grįžta į Lietuvą. Vilniaus
kny   gų mugėje jis pristatys
savo istorinę dokumentiką.
Knyga sukėlė tarptautinį su -
sidomėjimą ir svariai prisi-
dėjo prie lietuvių jūrininko
iš laisvinimo iš priverstinio
darbo stovyklos. A. Rukšėno
do kumentinė apybraiža pel nė
aukščiausią JAV apdovanoji-
mą už negrožinę literatūrą, o
JAV pakrantės sargybos aka-

demijoje „Gė dos diena” iki šiol privaloma perskaityti kiek -
vienam kur santui. Lietu viškas knygos leidimas papildytas
2012 m. A. Ruk šėno parašytu epilogu, taip pat trumpai papa-
sakojamas tolesnis buvusio jūrininko likimas, jam jau persi-
kėlus gyventi į JAV ir kaip šis įvykis pakeitė migracijos įsta-
tymus. 

LR prezidentė 
susitiko su Lenkijos 

prezidentu
Vilnius (Prezidentūros info) – Vasario 16 d. Lie -

tuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry baus kaitė
susitiko su Lenkijos prezidentu Bronisław Ko -
morowski. Prezidentai aptarė derybų dėl naujo dau-
giamečio Europos Sąjungos biudžeto rezultatus,
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai svarbiausius
uždavinius, pasirengimą ES Rytų partnerystės šalių
vadovų susitikimui, kuris įvyks šių metų rudenį
Vilniuje. Taip pat kalbėta apie finansinės drausmės
svarbą ekonominiam stabilumui užtikrinti, aptarta
padėtis Europoje. Šiemet Lietuvoje ir Lenkijoje mi -
nimos 1863 m. sukilimo 150-osios metinės. Pre zi -
dentė Lenkijos vadovui įteikė Lietuvos Banko šia
proga išleistą jubiliejinę monetą. 

Aukštas JAV 
apdovanojimas – 

katalikei geradarei

(Bernardinai.lt) – JAV prezidentas Barack
Oba ma įteikė „Prezidentinį Piliečio medalį”, antrą
pagal svarbą apdovanojimą civiliams, nevyriausybi-
nės organizacijos „Besidalijančios ir globojančios
rankos” steigėjai Mary Jo Copeland ir dar kitiems
16-ai asmenų, atrinktų iš maždaug 6,000 kandidatų.
Įteikdamas medalį Mary Jo Copeland, kuri yra uoli
katalikė, savo rytą pradedanti malda, prezidentas
Obama sakė: „Vedama savo tikėjimo ir išdidaus įsi-
pareigojimo bendruomenei, Mary Jo Copeland pra-
leido daugiau nei ketvirtadalį amžiaus tarnaudama
stokojantiems. Greta savo vyro, ji užaugino ‘Besi -
dalijančias ir globojančias rankas’ nuo mažos namų
iniciatyvos iki organizacijos, kuri šiandien tūkstan-
čiams vyrų, moterų ir vaikų suteikia galimybę gy -
venti oriai ir sveikai.”

Vilnius (ELTA) – Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)
skelbia konkursą ir kviečia užsienio šalių Lietuvių Ben -
druomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas iki šių
metų balandžio 30 d. siūlyti kandidatus mokslo premijoms
užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės mokslininkams
gauti. Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puo-
selėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų
glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai
dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje. Nu ma -
toma skirti tris premijas: už pastarojo dešimtmečio pasieki-
mus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, už
viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, už mokslo pasie -
kimų ir patirties sklaidą. Vienos mokslo premijos dydis –
13,000 litų.



Per� šiuos� šešerius�metus,� kai�dirbu
,,Drauge”,� turėjau� daugiau� nei� vieną
progą�įsitikinti,�jog�Vasario�16-oji�ir�Kovo
11-oji� –� ypatingos� šventės� Amerikoje.
Nors� vienai� dienai� pamirštame� kasdie-
nybę�bei�rūpesčius�ir�atsigręžiame�į�svar-
besnius� nei� mes� patys� dalykus� –� savo
tautą,� savo� bendruomenes,� savo� žmo-
nes.�Štai�JAV�LB�Detroit�apylinkės�valdy-
ba,�kurios,�drauge�su�Šv.�Antano�parapi-
jos� Detroit,� kvietimu� šį� savaitgalį� lan-
kiausi� jų� Vasario� 16-osios� šventėse,
pasveikino�visus�iki�šiol�Detroit�lituanisti-
nėse� mokyklose� vedėjais� ir� vedėjomis
dirbusius.�Nors�ne�visi�jie�šeštadienio�va�-
karą� dalyvavo,� visiems� jiems� buvo� gra-
žiai�padėkota.�Iš�Detroit�lietuvių�išvykau
su�maloniais� įspūdžiais� ir� naujomis� pa�-
žintimis.� Ir� ne� tik.� Parsivežiau� ir� Šv.
Antano�parapijiečių�dovaną�,,Draugui”�–
�10,000.00� dol.� auką.� Visos� redakcijos
vardu� nuoširdžiai� dėkoju� Antaninės
(kaip� jie� save� kartais� vadina)� parapijie-
čiams�už�tokią�dosnią�paramą�laikraščiui.
Ačiū.

Vyr.�red.�Dalia Cidzikaitė

VALDAS ADAMKUS 

Mieli ir brangūs tautiečiai,
Bičiulės ir bičiuliai, minėjimo viešnios ir svečiai,

Esame kartu išskirtinę dieną. Išskirtinę mūsų tautai
ir valstybei. Nuoširdžiai tikiu, kad ji ir išskirtinai svarbi
ir kiekvienam iš mūsų asme niškai. Kadangi sena tiesa,
jog tautos ir valstybės pradžia, solidarumo ir bendrumo
pradžia – žmoguje. Jo min tyse ir širdyje, jo santykyje su
praei timi ir tėvų bei protėvių tradicijomis. Jo santykyje
su svarbiausiais tautos ir šalies gyvenimo įvykiais ir
dato mis, iškiliausiais vardais. Jo vertybė se, kurios turi
būti gyvos ne tik dekla racijose, bet ir gyvenime.

Šiandien galvoju ir klausiu – sa vęs ir Jūsų: ką mums
reiškia Vasario 16-toji? Kur yra šios dienos, šio isto rinio

įvykio jėga, kuri žadina ir gyvi na bendrą atmintį, telkia
tautos šei mą, kurios vedami žmonės okupuotoje Lie tu -
voje rizikuodavo, bet visi vis tiek minėdavo šią datą? Nuo
vyresniųjų, kurie dar atsiminė laisvę ir nepriklausomą
savo valstybę, iki studentų ar net moksleivių, kurie žodį
„laisvė” žinojo tik iš knygų ir tėvų pasakojimų? Šių ver-
tybių dvasioje mes, lietuviai, mintimis ir širdimi būdavo-
me kartu, kad ir kur gyventu me – okupuotoje Lietuvoje,
Ameri koje, Sibire.

Manau, kad ir šiandien svarbiausias Vasario 16-osios
ženklas liko tas pats: galinga traukos jėga. Ši jėga vi sada
artino žmones, priklausančius skirtingoms kartoms,
skirtingoms istorinėms epochoms. Todėl Vasario 16-ąją
kaip niekada artimai ir gyvai jausdavome ir legendinius
Lietuvos karalystės Viduramžius, ir  XIX am žiaus sukilė-
lių dvasią bei knygnešių pasiaukojimą. Ir, šiandien, atro-
dytų, – tokias tolimas nuo realybės – Jono Basanavičiaus,
Aleksandro Stulgins kio, Mykolo Biržiškos, Antano Sme -
to nos ir kitų signatarų viltis. Dariaus ir Girėno skrydį ir
Romo Kalantos auką – Vasario 16-oji buvo bendru vardik-
liu, bendra idėja visoms Lietuvos ir lietuvių laisvės ko -
voms, atvedusioms į tautos ir valstybės atgimimą.

Tos pačios tautinės ir dvasinės jėgos vedami ir mes,

toli nuo tėvynės gyvenantys lietuviai, be išankstinio susi-
tarimo, be papildomų paaiškinimų žinodavome: artėja
Vasario 16-oji, reiškia, mes viena ar kita forma būsime
kartu; bursimės, mitinguo si me, rengsime peticijas. Viena
ar kita forma pasauliui bus dar kartą pri minta apie Lie -
tuvos valstybę, kuri ne kartą buvo okupuota, bet niekada
neišsižadėjo savo prigimtinės teisės į laisvę.

Vasario 16-oji tebėra. Niekur ne dingo nei Valstybės
atkūrimo diena, nei jos svarba, nei jos saugoma ir sklei-
džiama dvasia. Ir mūsų šiandie ninis buvimas kartu – vie-
nas iš to įrodymų.

Todėl, nors laikai pasikeitė, pa saulis pasikeitė ir
Lietuva šiandien – nepriklausoma valstybė, šią dieną
min timis ir širdimi vėl turime būti ir esame kartu. Visi,
kam Lietuva ir lietuvybė yra brangios vertybės. Visi,
kurie savo dvasinėmis šaknimis laiko Lietuvą – kad ir

kur šiandien gyventų, kad ir koks tolimas
geografinis atstumas skirtų nuo tėvynės.
Gyve nantys Vilniuje ir Čikagoje, Londone
ir Dubline ar Melbourne, bet kuria me pa -
saulio taške, visi turėtume rasti laiko pabū-
ti mintimis su savo tautos atmintimi, savo
tautos istorija. Pa būti su Vasario 16-ąja –
kaip istorijos stebuklu, pagrįstu ir dvide-
šimties sig natarų, ir daugybės lietuvių vilti -
mis ir darbu, aukomis ir tikėjimu.

Tikėkime tuo, kas mus kuria ir stiprina kaip tautą, ir
netikėkime tuo, kas skaldo, tolina, sėja įtarumą. Pa -
galiau, prisiminkime tą pačią 1918-ųjų Lietuvą: ji irgi ieš-
kojo savo vietos po karo išdraskytame, pilname prieš tarų,
atvirai nesvetingame naujoms valstybėms pasaulyje. Ji
irgi buvo praradusi daugybę savo darbingų ir mąstančių
žmonių, pasirinkusių emigracijos kelią. Tačiau visada iš -
laikiu sių savo tautinę tapatybę, savo tau tinę atmintį ir
todėl nenutolusių nuo Lietuvos savo dvasia.

To nuoširdžiai linkiu ir šiandie ninėms lietuvių kar-
toms. Kad ir kur gyventume, kad ir kokie skirtingi būtu-
me, kad ir kokie jausmai lydėtų mūsų mintis, turi būti
vertybės, ku rios iškelia virš problemų ir nuo skaudų. Ir
neginčijamai viena iš tų vertybių – mūsų Vasario 16-oji.
Tiks liau – ne mūsų, o kiekvieno iš mūsų Vasario 16-oji.
Praeityje, šiandien ir visais laikais!

Šioje istorijos šviesoje nuoširdžiai sveikinu visus su
Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Kalba pasakyta JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont
apylinkės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime,
2013 m. vasario 17 d. 
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Redakcijos žodis

LaIŠKaI 

Tema: LIeTUVOS VaLSTYBĖS aTKŪRImO DIeNa

Vasario 16-oji tebėra

LIETUVYBĘ IŠLAIKYTI ĮMANOMA
TIK SAVO KRAŠTE

Amandas Ragauskas meta kalti -
ni  mą išeivijos jaunimui, kurio mažai
ma ty ti lietuviškoje veikloje („Drau -
gas”, 2013 m. sausio 26 d.). Šio jauni-
mo bu vo pilnos lituanistinės mokyk-
los, Ateitininkų, Skautų, Jaunalie tu -
vių organizacijos. Šiuo metu jo
pasigen dama tiek lietuviškoje, tiek ir
pa ra pijų veikloje.

Manau, kad didžiausia jaunų žmo -
nių nedalyvavimo lietuviškoje vei k lo -
je prie žas tis yra Amerikos mo kyklos.
Kraš tas, kuriame jie gimė ir au go,
lan kė mo kyklas, auklėja juos bū ti ge -
rais Ame ri kos piliečiais. Čia yra jų
Tė vynė ir to limesnis gyvenimas.

Išeivijos jaunimui lituanistinės
mo kyklos buvo tik kančia. Per keletą
mo kyklos lankymo metų nesugebėta
jau nimui įskiepyti meilės tėvų ir pro -
senelių kraštui. Mokykla davė daug
ži nių, kurios, gyvenant svetimame
kraš te, deja, yra nereikalingos.

Ar nereikėtų lituanistinėms mo -
ky  kloms keisti mokymo programas,
krei  piant daugiau dėmesio į Lietuvos

gro žį, teatrą, meną? Mokykla turėtų
ieš koti būdų, kaip sužadinti jauno
žmo gaus meilę lietuviš kumui. Iš da -
lies kalti yra ir tėvai. Nors dauguma
jų patys lan kė lituanistines mokyk-
las, bet mažai kalbėjo apie lietuviš ku -
mą su savo jaunimu. Yra ir labai gra -
žių pavyzdžių, bet tokių – mažuma.

Reikia sutikti, kad, gyvenant
sveti mame krašte ir esant apsup-
tiems sve timų kultūrų, neįma noma
jauni mą padaryti karštais Lie tuvos
gerbėjais.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

KELETAS ,,KABLIUKŲ”

Š. m. sausio 31 d., ketvirtadienio,
„Drauge” pirmame puslapyje pa -
skelbta lietuvio dvasiškio Brazilijoje
nuotrauka, nurodant į 15-me puslapy-
je randamą platesnį aprašymą apie jį.
Atsiver čiau minėtą puslapį, bet nie -
ko apie dvasiškį ten neradau parašy-
ta. Numojau ranka, nes su si do mė ji -
mas akimirksniu išnyko. Man atro-
do, kad taip elgdamasis „Drau gas”

tik suerzina savo skaitytojus.
To paties numerio 15-ame pusla-

pyje užtikau ir kitokių „kabliukų”,
apie kuriuos jau seniai galvojau
pareikšti savo nuomonę. Dėkodami
skaitytojams už au kas, sudėkite visų
paaukojusiųjų pa vardes į vieną dėžu-
tę, o tada visiems kartu vieną kar tą
ir padėkokite. Dabar atrodo, lyg vie-
niems dėkojate, naudodami daugiau
„poezijos”, įterpdami žodelius „nuo-
širdžiai dė ko jame”, kitiems – tik „la -
bai Jums ačiū”. Dar kitus pagiriate
už „supratimą nelengvos ‘Draugo’
finansinės padėties”, kitus – už at -
siųstą sumą laikraščio leidybos išlai-
doms suma žin ti, o dar kitiems – tik
nežinia į kieno kišenę – „už pa au ko -
jimą sumos pinigų ‘Draugui’”. Net at -
sibosta skai tyti. Maža to, jaučiuosi
lyg ir išskirtas – lyg nesuprantantis
nelengvos „Draugo” finan si nės padė-
ties. Deja, iš savo užtarnautos vargo-
nininko pensijos neį stengiu šalia
prenumeratos mokesčio atsiųsti dar
ir papildomą auką laikraščiui pa -
remti. 

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

Visi, kurie savo dvasinėmis šaknimis laiko

Lietuvą – kad ir kur šiandien gyventų, kad ir

koks tolimas geografinis atstumas skirtų nuo

tėvynės.



Jau ne pirmą kartą akys užkliūna už
kokio patrauklaus, perskaityti vi -
liojančio straipsnio pavadi nimo

,,Drau ge”. Pradėjus skaityti sunku ne pa -
baigti. Ir tik straipsnio pabaigoje pa aiš kė -
ja jo autorystė. Dažnai tai bū na An gelės
Kavakienės parengti straipsniai. Pagavūs
pavadinimai – tai įgūdžiai, ku rių ji išmo-
ko studijuodama lietuvių kal bą ir litera-
tūrą, nors dabar, neužmiršdama savo stu -
dijų, ji verčiasi importuoto maisto pre -
kyba. Beskaitant paskutinį Kava kienės straipsnį
,,Saldus vynas – su kopūstais!?” (2013 m. sausio 29
d.) su sikaupė daug minčių ir prisiminimų  apie jos
aprašomą vyną.

Apie vyną esu šiek tiek skaitęs ir bent pavir-
šutiniškai susipažinęs, ta čiau pirmą kartą apie šį
gėrimą skaičiau lie tuviškai. Autorė tikrai suma-
niai vis ką išdėstė gražia lietuvių kalba. Jai antrina
ir Amerikos širdies draugija, širdies sveikatai
palaikyti siūlyda ma kas dien išgerti po taurę rau-
dono vyno. Vynas turi būti raudonas, nes jame ran-
dama kažkokių širdžiai tin kamų medžiagų. Taip
pat reikėtų apsiri boti viena taure per dieną. Pa -
dau gi nimas sveikatos tikrai nepagerins.

Jau daug metų sakau, kad vynas yra surūgu-
sių vynuogių sultys. Da bar skaitau, kad tas proce-
sas vadinamas fermentacija. Jau kurį laiką ma ne
kamavo viena vyno savybė, ang liškai vadinama
,,dry”. Lietuviš kai reikštų ,,sausas,” bet niekad ne -
supratau, kaip šlapias daiktas gali būti sausas.
Galvojau, kad lietuvių kal boje tam turi būti tinka-
mesnis žo dis. Nusivyliau iš Kavakienės straips nio
sužinojęs, kad lietuviškas žodis  angliškam ,,dry”
yra ne kas kitas, o ,,sausas”. 

Iš pradžių sky  riau dvi vyno rūšis – raudoną ir
baltą. Vėliau  dar pridėjau rožinį. To man ir užte-
ko, nes vynas nebuvo ma no gyvenimo palydovas.
Bet kai buvome studentai, gerdavo me prancūzišką
konjaką ir skersai žiū rėdavome į tuos, kurie konja-
ką ar degtinę su kuo nors atskiesdavo. Galvojome,
kad tai buvo nutautėjimo pradžia. Vyną gerdavo
tik merginos, o šampano taurę gerdavo visi per
Nau jųjų metų sutikimus bei vestu ves. Po daugelio
metų viename ame ri kiečių  pokylyje  pastebėjau,
kaip ke letas svečių dingo į virtuvę. Juos pa sekęs
pamačiau, kaip jie at sikim šo vyno butelį, kainavu-
sį 200 do l., todėl nenorėjo, kad jį gertų vyno kultū-

ros nepažįstantys. Išsiderėjau, kad bent gurkšnelį
ir aš gaučiau. At simenu savo įvertinimą – tas
,,pasa kiškai brangus” vynas nebuvo prastesnis už
man pažįstamą ir pigų. Tiek apie  mano pažintį su
vyno ,,snobizmu”.

Studentavimo laikais tikrai daugiau dainuo-
davome apie vyną, negu jo gerdavome. Atsimenu
dainelę ,,Ša lia kelio karčiama” apie šinkorką, kuri
turėjo gražią, besibranginusią dukrelę. Tada
traukda vo me: ,,Žalias vynas – ne vanduo, o studen-
tas – ne piemuo.” 

Būdami studentai nemažai alaus gerdavome,
bet dar daugiau dainuodavome. Įdomu mo dėlei
nuo lentynos paėmiau aštuonis aplankus, kuriuo-
se sudėti įvairūs per daugelį metų kaupti dainorė-
liai. Jų ten radau bent 30.  Šį kartą norėjau patik-
rinti, kokiose mūsų dainuotose dainose buvo kal-
bama apie gėrimą. Nemažai dainų dainuodavome
gerdami alkoho linius gėrimus, bet ar buvo tokių,
kur būtų minimas gėrimas? Aišku, kad buvo.

Jaunystėje ne tik studijavome, bet ir gėrėme,
dainavome bei šokome.  Šokių metu, per orkestro
pertrau ką, jaunimas stodavo į ratą dainuoti.
Dainuodavome ir įvairių renginių metu. Jei tarp
mūsų būdavo vyresnio amžiaus – vyresnių nei 30
metų – žmonių, kartais dainavimas prasidėdavo su
lotynišku ,,Gau deamus”, kuris buvo savotiškas
studentų himnas. Po to dažniausiai sekdavo
,,Kram bambulis” – vo kiečių studentų  daina,
išversta į lietuvių kalbą.  ,,Krambambulis – tai pa -
li kimas,/ Kai gėrė mūs’ tėvai./ Vienintelis yra
linksmumas,/ Kai susirenka draugai.” Ir – ,,Kai
kartais tenka užvažiuoti/ Į blaivią arbatinę,/
Negalim mes nei papietauti,/ Nepažvelgę į degti-
nę./ Ei, juli juli...” 

Viena daina vadinosi ,,Oi, kas ten?” (,,Oi, kas
tenai už stalų ima si su bokalu? Studentai, studen-

tai! Vil go gerklę alumi, linksmą dainą
traukdami”.) Prieš porą metų ,,Drauge”
ma no aprašyto klubo ,,Sveiks!” ,,him-
nas” buvo ,,Mieli draugai”. Dai noje
nurodoma, ką daryti, kai numirsime:
,,Jūs man parinkit tokią vietą, kad aš
gulėčiau po bačka ir josios kraną atsisu-
kęs galėčiau gerti visada. (…) Vel niop
nuėjo jaunos dienos ir nebegrįš jos nie-
kada. Draugai išgerkim dar po vieną,
kad man mirtis būtų leng va.”

Rankoje turiu ir vartau II Pasau lio lietuvių
jaunimo kongreso 1972 m. studijų dienų dainorėlį.
Šešta dai na kviečia gerti ir mylėti: ,,Gerk ir my lėk,
kolega! Gerk ir mylėk karštai. Nes, kai ateis ryto-
jus, gal bus jau per vėlai.” Aštunta daina viliasi,
kad ,,Alaus, alaus duos Dievas daugiau, nes vakar
naktelę alum lijo.” Kita dai na nustumta į 20-tą
vietą: ,,Dam ta dūdūdū, šiaudai be grūdų. Padariau
alutį vienų avižų. Mano alutis, gražiai geltonas.
Užgėriau mergelę, skaisčiai raudoną”. Dar kitoje
kaimo bernelis svajoja apie kaimo mergužėles:
,,Kad aš ją turėčiau, šienavot mokėčiau. Šilko rū -
bais aprėdyčiau, vyneliu girdyčiau.” Kaž kodėl fi -
listerių daina nustumta į patį dainorėlio galą. Tai
irgi vokiečių studentų daina, išversta į lietuvių
kal bą. Paskutiniame jos posme pasiveja sen -
timentalumas: ,,Linksmų studentiškų dainų širdis
užmiršt ne gali. Ir skamba aidas tų dainų, kai pa -
keliam stiklelį. Pamiršę rūpesčius, vargus, išger-
kim už senus laikus. O jerum…” 

1984 m. jaunimo stovyklos dainorėlis, išleistas
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ryšių centro,
pa kar toja  ,,Alaus, alaus”, ,,Kram bam bulį”, ,,Šalia
kelio karčiama” ir ,,Mieli draugai” dainas.
,,Inžinie riaus raudoje” klausiama, ,,kodėl, ko dėl,
kodėl negerti, kodėl, kodėl linksmam nebūti?”

Jeigu iš to, ką parašiau, susidarė įspūdis, kad
jaunimas tik gerdavo ar tik apie gėrimą  dainuoda-
vo, tai netie sa. Peržiūrėjus visą glėbį dainorėlių,
tiesiog stebėtina, kiek daug gražių, se nų ir naujų
dainų juose sukaupta. Jos ne tik buvo surinktos ir
atspausdintos, bet  jaunimo įvairiomis progo mis
dainuotos, savitai išgyventos ir su laiku perduotos
kitai kartai. Tos dai nos – tai neįkainojamas turtas
vi siems laikams, visoms kartoms. 

I
Sulaukęs vasario 14-osios, koks

nors Lietuvos pilietis norom nenorom
ima mąstyti: o kas per daiktas ta
„meilė” yr? Ir su kuo ją srėbti? Viena
Romo Lileikio daina apie meilę praside-
da šiais žodžiais:

Aš visai nežinau kodėl, 
Bet visai nereik, kad mylėtų,
Kad tik grįžus kas nors ištartų:
O buvo sunkiau be tavęs!

Šiuo posmeliu nusakomas paradoksas – meilė
nėra nuvalkiotų žodžių kartojimas ar reikalavi-
mas, kas tave būtinai kas nors pamylėtų. Tai stipri
vienišojo būsena. Ir labai nedaug tereikia, kad kas
nors tą būseną truputį nuskaidrintų, ištardamas šį
bei tą gero ar nuoširdaus:  ,,O buvo sunkiau be
tavęs...” 

II
Senoji kinų medicina teigia, kad meilė – tai

liga, nes dauguma jos požymių atitinka ligos požy-
mius – padidėjęs kraujospūdis, nerimas, nemiga,
padrikos, karščiuojančios mintys, kartais net klie-
desiai, nesugebėjimas ramiai vertinti aplinkybes.
Kitąsyk – snargliai... 

O garsus psichoterapeutas, populiarių knygų
autorius Michail Litvak samprotauja šitaip:
,,Meilė – kai man su tuo žmogumi dar geriau, nors
man ir taip gerai. Tačiau daugybė suaugusių žmo-
nių kenčia vien todėl, kad vaikystėje jų nemylėjo.
Nemylėjo žvelgiant iš to, kad meilė – aktyvus suin-
teresuotumas meilės objekto gyvenimu ir tobulėji-
mu.”

III
Beje, daugelis meilę painioja su liguistu kito

žmogaus poreikiu, vadinamuoju meilėholizmu. Šis
nepasotinamas poreikis – tai mėnuliška meilė, nes
Mėnulis yra tipiškas saulėholikas. Taip naudojami
Mėnulio ir Saulės įvaizdžiai padeda suprasti prie-

šingas meilės rūšis – Saulės ir Mėnulio. Saulė švie-
čia pati iš savęs ir džiaugiasi, galėdama visus sušil-
dyti. Kitų planetų dėmesys jai net nebūtinas, nes
visos ir taip aplink ją sukasi, jos spinduliuose šil-
dosi. Beje, Saulė vienodai šviečia visiems – ir bim-
balams, ir šventiesiems, ir vagims, ir Seimo
nariams. T. y. Saulė yra nušvitusi, ji nebevertina,
kas gera, o kas bloga… Pavasarį išgydo visus
snargliuojančius. Pradžiugina nemiga susirgu-
sius, savo pilnatim susirūpinusius. O Mėnulis
nešviečia, jis tik atspindi Saulės šviesą. Mėnulis
pats nešildo (nemyli), jis egzistuoja (t. y. yra mato-
mas) tik dėl Saulės šviesos.

IV
Mėnulis – romantiškasis mūsų gyvenimo paly-

dovas – dažniau siejamas su ilgesiu, liūdesiu ir
kitomis (ne tokiomis šviesiomis) gyvenimo pusė-
mis. Jis kažkuria prasme yra egocentrikas, nes be
Saulės apšvietimo (meilės) nebūtų toks gražus ir
daugelis apie jį išvis nieko nežinotų. Be to,
Mėnulis yra suirzęs, kadangi viską vertina.
Vertina pagal tai, kiek kiti jam duoda, o ne pagal
tai, kiek jis gali atiduoti, paaukoti. Nes jis nelabai
ir turi ką šilto duoti, išskyrus šaltą mėnulišką
šviesą. Ir negalima Mėnulio dėl to kaltinti, nes jis
yra, kas yra: žavus potvynių ir atoslūgių sukėlėjas,
lunatikų draugas bei guodėjas. Iliuzionistų mūza.

V
Manding, taip yra ir su žmonėmis – vieni švie-

čia, o kiti tą šviesą sugeria, atspindi, pasisotina ir

reikalauja dar. Kuo labiau išsivysčiusi
valstybė ar tauta, tuo daugiau joje esti
žmonių-saulių, kurie užsiima labdara,
pagalba kitiems, rūpinasi krašto gro-
žiu, švara, savo minčių skaistumu ir
šviesumu… (Beje, toks išsivystymas –
nebūtinai XXI a. civilizacijos požymis,
kartais gal net atvirkščiai. Žmonių-sau-
lių yra pilna ir neturtingose tautose;
net Lietuvoje jų rasite mažne kiekvie-
name kaime, kur galima pasibelsti,

užeiti, jus tuoj pakvies prie stalo, pavaišins.)

VI
Kokie žodžiai skamba panašiai kaip „meilė”?

Kuriuose dar vyrauja priebalsiai „m” ir „l”.
,,Meluoti”, ,,milijonas”, ,,miltai”... Labai norint,
tarp paminėtųjų žodelių galima rasti šį tą bendro:
įsimylėjėlis visad linkęs truputį pameluoti, pagra-
žinti. Jis milijonus kartų kartoja, žarsto tuos
pačius žodžius bei pažadus, apiberdamas jais savo
mylimąją tarsi dangiškais miltais. 

Apvertę priebalsius „l” ir „m” išgirstume
kažką panašaus į laimę. O prisiminę lietuvių kal-
boje paslėptą veidrodinių žodžių koduotę (diev-
veid; mir-rim), galėtume pasapalioti apie pasąmo-
ninį atitikmenį – laimė atitinka meilę ir atvirkš-
čiai... Manding, kas geba mylėti, tas yra laimingas,
o kas nesugeba, tam geriau eiti lošti kortomis.

VII
Įdomus reiškinys aptinkamas lietuvių liau-

dies dainose, kur daugybė dainų kalba apie berne-
lio ir mergelės santykius, tačiau beveik niekada
nevartojamas žodis „meilė”. Ar ne panaši jausena
yra ir trečiajame Dekologo įsakyme – „Neminėk
Dievo vardo be reikalo”? 

Galima įtarti, jog koks žmogelis, dažnai svar-
bius žodžius sakantis be jokio reikalo, stengiasi
nuslėpti faktą, jog jo elgsenoje ar patirtyje šių
žodžių atitikmenų paprasčiausiai dar nėra. Tad
gal geriau Dievui ar mylimajai tiesiog pasakyti:
,,O buvo sunkiau be Tavęs.”
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,,Žalias vynas –
ne vanduo”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tas mielas žodis
„meilė”
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS



Sausio 27-osios išvakarėse oro spėjikai nėrėsi
iš kailio, lenktyniaudami, kuris paskelbs bai-
sesnę oro prog nozę. Ankstyvą sausio 28-osios

rytmetį fantazuotojai čikagiečius šiur pino dar
nuožmiau, žadėdami audrą, vėjus, viesulus, šlapd-
ribą ir sniegdribą, protarpiais – viską kartu. Pra -
džia numatyta minutės tikslumu – prieš devynias.
O man – bažnyčion reikia! Į numatytas vėtras pa -
žiū rėjau rimtai: laipiojimui po kalnus pritai kyti
storapadžiai batai, šilta liemenė, skėtis krepšyje ir
vilnone šerpe ap mūturiuotas kaklas. 

Mylią su trupučiu prakaitavau pėsčiomis, vis
žvalgydamasi, iš ku rios pusės pasirodys mane
taiki nyje jau turintis oro sūkurys. Ir nepasi rodė.
Pradžiugau sulig pirmu žingsniu per slenkstį –
žmo nių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
buvo žy miai daugiau nei paprastai. Ir tai su -
prantama, žinant, kad šv. Mišiose (ir po jų) minėsi-
me palaimintojo Jurgio Matulaičio, amžinybėn
palydėto 1927 m. sausio 27 d., 86-ąsias metines.

Giedant bažnytiniame chore, „darbo” vieta –
aukštai, šalia vargonų. Iš vir-
šaus žemyn žiūrint, nematau
žmonių veidų, akių, bet bažnyti-
nės erdvės rimtis, ten esančių
laikysena, visuotinė bendrystės
malda stumteli mintį žemyn,
kurstydama pažaisti spėlio-
jant... Matau klaupte vyrą, pasi-
rinkusį vietą priešais pal. Jur -
gio portretą – mozaiką. Prašys
užtarimo? Gal prisi minęs vys -
ku piškąjį „nu galėk blogį geru-
mu”, bandys savaip jį suprasti?
Ar vadovausis juo?

Dešinėje – Mišių pradžios
laukian ti žilagalvė laikas nuo
laiko galvos palingavimu tarsi
paantrina J. Matu laičio įžvalgą,
kad „kryžius  tik pa veiks lėliuo -
se atrodo gražus, gėlėmis pa -
puoštas; tikrasis kryžius, gyve-
nimo kryžius visuomet sun-
kus”. Jauna pora su dviem vietoje ne nu styg stan -
čiais ir, atrodo, sunkiai suvaldomais vaikais mal -
do je gal pra šys kantrybės ir išminties atžalų –
ąžuolų ugdymui? Tepadrąsina juos Palaimintojo
patartis: „Niekad nerei kia nusiminti dėl savo neto-
bulybių ir silpnybių. Juo silpnesni jaučiamės, tuo
labiau Dievu pasitikėkime. Jis mūsų stiprybė ir
išganymas.”

Varpelių sutilindžiavimas, pa gar bus visų atsi-
stojimas ir Jūratės Lukminienės vadovaujamas
choras pakiliai užgieda padėkos šv. Trejybei už pal.
Matulaitį giesmę. Žodžiai „Dieve, Tau Osana ale-
liuja/ mūs bažnyčia džiaugsmo žieduose/ Lietuva
Tau gieda Aleliuja/ jos sūnus altoriaus garbėje”
jaudina; balsų ir muzikos pynė leidžiasi žemyn,
plinta, tai tilsta, tai pagarsėja, vėl džiaugsmingai
šokteli aukštyn, o sulig žodžiais „Vys kupas šven-
tumo aureolėj/ gėrimės jo meilės rubinais” pakyla
taip aukštai, kad, rasi, pasiekė ir patį Palaimin tąjį.

• • •
Kai prieš 26-erius metus popie žius Jonas

Paulius II mūsų kraštietį arkivyskupą J. Matulaitį
paskelbė palaimintuoju, tai buvo išskirtinis įvykis
Lietuvai, tada šventusiai 600 metų Krikšto jubilie-
jų. „Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu,
kad jie rodytų mums kelią”, – kalbėjo anuomet po -
piežius.

2012-ieji, pal. J. Matulaičio metai, kvietė, pasi-
tikint šio iškilaus tautiečio užtarimu, remiantis jo
pavyz džiu bei dvasiniu palikimu, per Krikšto ma -
lonę atnaujinti ryžtą sekti Kristumi, taip pat, kaip
savo ,,Užrašuo se” teigė J. Matulaitis, „mūsų už -
davi nys turi būti tobulintis ir tobulinti, tobulintis
pa čiam ir tobulinti kitus žmones ir darbus”.  Šis
kvie timas bu vo pagrindinė praėjusių metų kun.
Jau niaus Kelpšo sakytų pamokslų tema. Ta čiau ir

šiais – Tikėjimo – metais iš gerų
pamokslų kraitės kunigas vėl trau-
kė, rasi, tik paprastus lietuvių kal-
bos žodžius („meilė”, „gėris”, „artu-
ma”, „santarvė”), o į nuščiuvusių ti -
kin čiųjų širdis krito savo esme
gilūs ir prasmingi sakiniai. Tikiu jų
būsiant ir ateityje – Tikėjimo metų
malda kun. Jaunių ir mus visus
ska tins būti gyvo tikėjimo ženklais,
drąsiai liudij an čiais krikščionišką
viltį ir meilę vi siems, kuriuos gyve-
nimo kelyje su tinkame.

• • •
Tebūnie viešai pagarsinta pas -

lap tis, kad Genovaitės Bigenytės
bal so stygas globoja ir prižiūri dan-
giškieji angelai sargai! Mišiose Ge -
nu tės atliktos „Ave, Maria” žodžių, bal so, vargonų
muzikos darni skaidruma, rodėsi, tik vos prisilie-
tė, bet kiekviename paliko mažutį baltą sparną,
labai lengvą, labai nepaprastą, iš debesų rūko aus -

tą, permatomu dangaus vaisku-
mu ataustą...

• • •
Vidurdienį iš bažnyčios per-

einama į parapijos salę. Netoli,
gal tik  pusšimtis žingsnių.  Baž -
nyčios duris veriu atsargiai, pa -
siruošusi bet ko kioms oro staig-
menoms. Tačiau prie šais bažny-
čią buvęs Mid land bankelis –
savo vietoje, namai stoguoti, tvo -
ros įkal tos. Tvyro malonus šaltu-
kas, aplinkinių me džių šakelės –
nė krust! Kaži, kai melagingai
nustatomas oras, ar kaltininkui
reikia per išpa žintį prisipažinti
ir gailėtis? Ne?! O jei dažnai pa -
meluojama ir dar bauginama?

Minėjimo pratęsimo pra-
džioje kun. Jaunius, besilaikan-
tis gražios tradicijos, padėkoja

ar tumon susirin kusiems. Ar be manęs dar kas
nors girdėjo pal. J. Matulaičio palinkėjimą iš
Anapus: „Te vie špatauja tarp mūsų džiaugsmas
darbe, stiprumas ir iš tvermė kentėjimuose ir
sumanymų vykdyme, stamantrumas ir stiprybė
valdyme. Mokėkime sa vęs išsižadėti, save užmirš-
ti, pasišvęsti bendriems ir aukštesniems tiks-
lams.”

• • •
Prieš 86-erius metus, 1926 m. vasarą, Čikagoje

vyko tarptautinis Eucharistinis kongresas. Jame
dalyvavęs arkivysk. Matulaitis taip  pat aplankė 13-
ka lietuviškų parapijų ir pašventino Cicero Šv.
Antano bažnyčią. Tris savaites pra leidęs Čikagoje,
J. Matulaitis trau kiniu keliavo toliau, į kitas lietu-
vių apgyventas vietoves, iš viso per tris mėnesius
aplankydamas 92 parapijas. Visur bažnyčios ir sa -
lės būdavo pilnutėlės. „Jo Eksc. apsilankymas
Ame   rikoje daug žmonių patraukė prie Dievo ir
gyvenimo pataisymo, atgaivino Tė vynės meilę, su -
stiprino lietuvybę (iš vysk. P. Būčio atsiminimų).

Minėjime dalyvavęs kun. Ge diminas Keršys
taip pat jau spėjo aplankyti visas Čikagos ir jos
apy linkių lietuvių lankomas bažnyčias, sakė irgi
norėsiąs žmonėse tikėjimą žadinti ir per tikėjimo
dalykus eiti į bendrystę su jais. Ir jau sėkmingai
eina! Kur būvėja, visur kalba, samprotauja, naudo-
damasis sava patirtimi, įžvalgomis, prisimini-
mais. Ir tą dien sėkmingai piešė darbštaus anuo-
met vyskupo, dabar palaimintojo paveikslą: dienos
užpildytos darbais, nuolatiniu judėjimu. Pailsus
įjungiamas protas, neleidžiama snūduriuoti mąs-
tymui ir mintims. Pa garsintas vienas Palai min to -
jo norų: „Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant
altoriaus, nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl
Tavęs ir Tavo Baž nyčios. Duok, Viešpatie, kad

būčiau Tavo  Bažnyčioje kaip mazgotė, kuria viską
valo, o suvartoję meta šalin kur nors į tamsiausią
ir bjauriausią kam pą, tegul ir aš būčiau taip pat
suvartotas ir sunaudotas, kad tik Tavo Baž nyčioj
būtų koks kampelis geriau iš va lytas, kad tik Tavo
namie būtų truputį švariau ir skaisčiau” („Užra -
šai”, 1911 m.)

Kalbėjęs 2012-jų Jubiliejinių metų renginių
komiteto pirmininkas dr. Linas Sidrys sutiko, kad
žmogui labai svarbu matyti (akis ir gydo...) ir gir-
dėti, bet teigė, kad dar svarbiau yra jausti. Tikėti ir
pasitikėti Kristu mi. Jame ieškoti prieglobsčio,
atsakymo į sunkiausius klausimus. Prieš daugelį
metų taip ar panašiai samprotavo ir Vilniaus arki-
vyskupas: „Žmoguje valią vedžioja protas. Protas
suklysdamas suklaidina ir valią. Mintis turi įtaką
visam mūsų gyvenimui. Jei mintys sugenda, su -
sidrumsčia, susipainioja, tai visas gy venimas pra-
deda gesti. Kažin ar ne didžiausia mūsų gadynėje
nelaimė – tai protų išklydimas iš tikros tiesos ir
tikėjimo kelio” (Iš „Už rašų”).

• • •
Minėjime dalyvavęs dr. Faustas Stepukonis iš

Klaipėdos universiteto Lietuvoje, Čikagoje tiria
devyniasdešimtmečių ir vyresnių sveikatą, norė-
damas išsiaiškinti ilgaamžių jau senos ypatumus,
teigiamus ir nei giamus veiksnius. Atidžiai klau sęs
kalbų gal suprato, kad tikėjimas yra vienas teigia-
miausių sveikatos veiks nių, nes „maldoje ieškoma
tikros švie sos ir supratimo, ir valios stiprybės.” O,
kaip sakė pal. Jurgis, „savo dvasiškam ištobulini-
mui nereikia gailėtis nei laiko, nei triūso, reikia
tam svarbių svarbiausiam darbui visa širdimi
atsiduoti”.

Pabaigoje matėme kun. Jauniaus paruoštą
filmą apie  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čią. Gražiai, aiškiai Juozo Polikaičio įkalbėtas,
patrauklus muzikiniu fonu, įdomus rodytais vaiz-
dais ir istorinėmis nuotraukomis. Filmą ne tik
pamatėme, jis buvo dovanotas kiekvienam pano -
rėjusiam. Vėliau gardžiuotasi skaniais „Racine
Ba kery” pietumis, sma li žiau ta parapijos moterų
pa  ruoštais saldumynais, šnekučiuotasi, prisimin-
ta, pasidalinta.

• • •
Dvasinio artumo šventei pasibaigus, lauke

pasiutpolkę šoko gaivališki sūkuriai, siautėjo
visur prasi skverbiantys vėjai – ką ir buvo žadėję
oro pranašautojai. Automobi liai aplipę ledan su -
stingusiais lietaus kristalėliais, aikštė čiuožykla
pavirtusi. Manote, einantieji link savo le dinių au -
tomobilių dėl to jaudinosi? Anaiptol! Šalimais
tebebuvo, ramybe spinduliavo, į kelią ruošė pal.
Matu lai tis, dabartės atsisveikindamas taip: „Rei -
kia gudriai pavojų saugotis, bet kada prisieina, rei-
kia mokėti sta čiai ir drąsiai pavojui į akis pažiū -
rėti.  Būkite gudrūs, kuklūs ir protingi, darykite,
kas galima, bet būkite ir drąsūs, ir drąsiai eikite
prie tikslo, tvirtai tikėdami, kad Dievo Apvaiz dos
ranka mus veda ir neša.”
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TeLKINIaI

Marquette�Park,�Chicago,�IL

Mylėti, tikėti, siela tobulėti ir – pirmyn! 

J. Kulio nuotr.

ALDONA KRIŠTOLAITIS
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,,Amerika pirtyje” – kitaip
,,Žaltvykslė”�kviečia�į�spektaklį

Šįkart Čikagos lietuvių teatro sambūris
,,Žaltvykslė” užklupo netikėtai – apie
naujo spektaklio premjerą, Keturakio

dviejų dalių ko mediją ,,Ameriką pirtyje”, pra-
nešė likus vos dviem savaitėms. Internetu
atsiųstame laiške sambūrio režisierė Ilona
Čiapaitė kviečia ,,maloniai pasisvečiuoti... ki -
tur. Pasijuokti, jei bus juokinga, išplėsti akis,
jei kas nepatiks”. Neatsiliepti į tokį kvietimą
ir negražu, ir nedraugiška, todėl vieną lais -
ves nį va karą tarp įtemptų repeticijų pakvie-
čiau Iloną trumpam pokalbiui.

Nors ,,Žaltvykslės” kraityje – jau ne viena
lietuviška pjesė (,,Trys mylimos”, ,,Palanga”,
,,Do bilėlis penkialapis” bei ,,Gyveno kartą
senelis ir senelė”),  šį kartą žiūrovai scenoje
pamatys dar vie   ną lietuviškos dramaturgijos
kūrinį – Ke tur akio (Antano ir Juozo Vilku tai -
čių) komediją ,,Amerika pirtyje”. Režisierė
pjesę pasirinko dėl joje esančių veikėjų gau-
sos, nes, nors ,,Žaltvykslė” į sceną sugrįžta po
netrumpos pertraukos, šio sambūrio nariai
neišsibėgiojo kas sau, bet kantriai laukė, kol
re žisierė imsis naujo pastatymo. ,,Bu vo me
padarę ilgoką pertrauką, – sako Ilona, – bet
žmonės neišsiskirstė, pasiliko, todėl norėjosi,
kad kuo daugiau žmonių vaidintų naujame
spektaklyje.” 

Pati pjesė į režisierės rankas pateko neti-
kėtai. Vieną dieną lankydamasi Pasaulio lie-
tuvių centre (Lemont, IL) ji pastebėjo ant sta -
lo, koridoriuje, padėta keletą knygų. Pa klau -
susi centro administracijos, ar gali jos akį
patraukusias knygas pasiimti, ir sulaukusi
teigiamo atsakymo, parsivežė jas namo. Tarp
jų buvo ir Keturakio komedija. ,,Su si rin kau
viską: Dostojevskį, Grušo tomus. Man taip
gaila, kad knygas žmonės išmeta, – sako reži-
sierė. – Nors technikos am žius, bet knyga lieka
knyga. Taip ir atėjo Keturakio pjesė į mano
rankas.” Tas pats buvo ir su spektaklio muzika
– muzikos kasetes Ilona taip pat rado PLC. 

Paklausta, kaip sekėsi to kią žinomą ir ne
kartą bent jau per televizorių matytą ko me diją
režisuoti, Čiapaitė atsakė, jog ji neretai su savo
ak toriais pajuokauja: ,,Kuo pjesė paprastesnė,
tuo sunkiau ji statosi, nes norisi kaž ką kitaip
padaryti.” Pasak re žisierės, pjesė suskambėjo
ki taip, kai buvo parinkta kitokia, nei įprasta,
muzika ir sce  nografija. ,,Nebus šiaudinių ra -
tų, tai – ne klojimo teatras”, – pabrėžė Čiapai-
tė. Pa sak režisierės, ,,viskas spektaklyje bus
siuvama, dygsniuojama, tarsi su kama ra tu...”

Tad žiūrovai gali tikėtis modernesnio
,,Ame rika pirtyje” pastatymo. Modernumo
jam suteiks ir jau Ilonos (taigi – ir ,,Žaltvyks-
lės”) vizitine kor te le tapę šokio įjungimas
(Čiapaitė įsitikinusi, jog ,,šokis bet kokį spek-
taklį pagyvina”) ir originalus muzikos parin-
kimas bei pritaikymas spektaklyje. ,,Ameri -
kos pirtyje” skambės ne liaudiška, o estradinė
muzika, taip vadinami lietuviški šlageriai. 

Beje, sambūrio vadovė prasitarė, jog su -
manymo būta dar ambicingesnio – ji norėjo,
kad aktoriai šioje komedijoje patys dainuotų.
Nors jau buvo surasta ir pagalba (kompozito-
rius ir dainininkas Algirdas Motuza ir daini-
ninkė Loreta Janule vi čiūtė), bet planai
sugriuvo dėl laiko stokos ir aktorių užimtu-
mo. Juk visi jie į repeticijas atvažiuoja po dar -
bų, turi šeimas, neretai į sekmadienio repeti-
cijas atsiveža ir  vaikus. 

Užtat pjesės kalba palikta originali. Pasak
Čia  paitės, kadangi spektaklis bus modernes-
nis, ji Keturakio kalbą norėjo palikti kuo
autentiškesnę. O tai, žinoma, nemažas galvos
skausmas aktoriams, mat ne visi senesni, da -
bar jau nevartojami žo džiai jiems yra pažįsta-
mi. 

Nors didžioji aktorių, vaidinančių
Keturakio komedijoje, dauguma bus jau ne
kartą matyti aktoriai, bus ir keli naujokai. Tai

Piršlį vaidinsiantis Evaldas Girdžiū nas bei du
nauji šokėjai. Li kusieji aktoriai: Ramūnas
Pau lauskas (Vincas), Aušra Ja saitytė-Pau -
lauskienė (Ago ta), Linas Umbrasas (Fai bči -
kas), Arvydas Jonaitis (Be kam pis),  Dan guolė
Jonaitie nė (Bekampienė), Tomas Um brasas
(Antanas) ir Ramūnas Žimkus (Jonukas).
Šįkart ,,Žaltvykslei” choreografiją kūrė Mo -
nika Ado maitytė, sce nografiją ir plakatą –
Irutė Juod ka zytė. Sceno gra fiją ,,kalė” Arūnas
Žentikas ir Vid mantas Striži gauskas. Ap -
švietimas – Sido Ule vičiaus.

Spektaklis vyks vasario 23 d., šeštadienį,
6 val. v. Jaunimo centre (5620 S. Claremont
Ave, Chicago, IL). Bilieto kaina – 20 dol. 

DALIA CIDZIKAITĖ

Ilona Čiapaitė. ,,Draugo” archyvo nuotr.

Apie pjesę

Keturakio ,,Ame -
rika pirtyje” – neelinė
pjesė Lietuvos teatro
istorijoje. Tai pirmasis
Lietuvoje viešai lietu-
vių kalba suvaidintas
spektaklis. Į 1893 metų
,,Varpe” Vinco Ku dir -
kos paskelbtą konkur-
są dramoms kurti atsi-
liepę Antanas ir Juo -
zas Vil kutaičiai (prisi-
statė Keturakio slapy-
vardžiu) atsiuntė ko -
me diją ,,Amerika pir-
tyje”. Kudirkai kūri-
nys taip patiko, kad jis
jį nuvežė į Mintaują
pas Joną Jablonskį,
kur jo skaitymo klau -
sė si Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Tumas-Vaiž -
gantas, Ga bri elius Landsbergis-Žemkalnis, Mykolas
Lozo raitis. Šis dramos veikalas pirmą kartą buvo išleis-
tas 1895 metais Tilžėje.

Spektaklis pirmą kartą suvaidintas 1899 m. rugpjū-
čio 20 d. Palangoje, daržinėje, grafo Tiš kevičiaus sandėly-
je. Pjesė iš karto susilaukė populiarumo. Netrukus ji bu -
vo suvaidinta Kuliuose, vė liau – Liepojoje, Mintaujoje, ir
taip pasklido po vi sas lietuvių parapijas. Panaikinus
spaudos draudimą, komedija suvaidinta Šiaulių Liaudies
namuose. Šis spektaklis buvo pirmas legalus šiauliečių
ištartas žodis nuo scenos.

Pasak internetinės enciklopedijos ,,Vikipe dija”, šiuo
metu spektaklis ,,Amerika pirtyje” (rež. Valdas Len -
cevičius, atnaujinimo rež. Leonardas Zelčius) rodomas
tik Kauno Valstybiniame dramos teatre. Iki šiol čia jis
buvo suvaidintas net 678 kartus.

Parengta pagal Vikipedija.lt
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Naujoji paroda Taikomosios dailės muziejuje.  A. Vaškevičiaus nuotr.

Pradėti 1863-ųjų metų sukili mo sukakties minėjimai

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Taikomosios dailės muziejuje
Vil  niuje pradėjo veikti paroda
„1863 metų sukilimo ženklai

Artur Grott ger kūrybos cikluose
‘Polonia’ ir ‘Li tuania’”. Tai vienas
pir  mųjų ren gi nių, kuriais siekiama
paminėti 150-ą sias 1863 metų sukili-
mo metines. Sei mas visus šiuos me -
tus yra paskelbęs 1863-ųjų sukilimo
metais, tad vi sais 2013-aisiais Lietu -
voje vyks daug įvai rių sukakčiai
skir tų renginių. 

Atidarydamas naująją parodą
premjeras Algirdas Butkevičius sa -
kė, kad sukilimas, kurio 150-ųjų me -
ti nių proga ir surengta paroda, buvo
itin reikšmingas Lietuvos valstybin -
gumui. „Lietuvos istorijoje 1863 metų
su kilimas ir jo nuslopinimas labai
svarbus mūsų valstybingumui – po
viešų mirties nuosprendžių, masinių
trėmimų ir lietuviškos spaudos už -
draudimo pagaliau buvo įsitikinta
sa vo valstybės reikalingumu. Juk
Mu ravjovo žiaurumai pagimdė knyg -
ne šių armiją, o po lietuviško žodžio
ne truko ateiti ir Vasario 16-oji”, –
kal  bėjo jis. 

Naująja paroda pradėta 2013 me -
tų Lietuvos muziejų kelio programa,
kuri apims visą šalį. Trisdešimt Lie -
tuvos muziejų, savo rinkiniuose sau -
gančių tų dramatiškų dienų liudiji -
mus, pakvies visuomenę ne tik į pa -
ro das, bet ir į jas lydinčius renginius.
Bus surengta ir knygų, edukacinių ir
videoprojektų pristatymas, vyks te at -
 ralizuoti renginiai sukilimo vie to se.
Šios programos tikslas – padėti vi -
suomenei suprasti sukilimo sie kius
bei mastą, žadinti pilietinę at mintį ir
savimonę.

Šią kilnojamąją parodą Lietuvos
dailės muziejus parengė kartu su
Lenkijos institutu Vilniuje lietuvių,
anglų ir lenkų kalbomis. 1863–1864
me tais Lietuvoje ir Lenkijoje vykęs
ir žiauriai numalšintas sukilimas
prieš pusantro šimto metų įkvėpė
dai linin ką Artur Grottger (1837–1867)
– jis su kūrė ciklą „Polonia” ir „Li -
tuania”. Nedidelio formato kreida
piešti darbai dabar saugomi Kroku -
vos nacio na liniame ir Budapešto mu -
ziejuose. Lenkijos institutas Lietuvo -
je į Vilnių atvežė originalų faksimi-
les.

Dailininkas A. Grottger sukili -
mo įvykius stebėjo iš tolo – tuo metu
jis gy veno Vienoje. 

Prasidėjus ginkluotai kovai, pa -
veiktas jį pasiekusių naujienų iš jau
sukilimo apimtų, rusų užgrobtų že -
mių, jis ir sukūrė ciklą „Polonia”

(1863), kuriame simboliniais paveiks -
lais parodė kovojančios tautos drąsą
ir dramą. Aštuoniuose kartonuose
Grot tger pavaizdavo atskirus sukili -
mo etapus – nuo ėmimo į rekrutus,
ku ris pagreitino sukilimo pradžią,
pasiruošimo kovai, pačių mūšių iki
pralaimėjimo ir visuotinio gedulo. 

Po žlugusio sukilimo dailininkas
nusprendė iliustruoti ir Lietuvoje
buvusias kovas, daugiausia vykusias
šio krašto giriose. Ciklas „Lituania”
buvo sukurtas 1864–1866 metais ir
greitai išpopuliarėjo bei išplito. Pa ro -
dos rengėjai teigia, kad cikle „Li tua -
nia”, kaip ir „Polonia”, nėra tie sio gi -
nių sąsajų su sukilimo did vy riais, to -
dėl jis savo iškalba buvo universalus.
Šio ciklo paveikslai leido bet kuriai
Len kijos ir Lietuvos šei mai, įsit rau -
kusiai į sukilimą, susitapatinti su
nu  pieštų veikėjų likimais.

Lenkiškąjį ciklą sudaro 9, lie -
tuviš  kąjį – 6 darbai. Menotyrininkai
aiškina, kad tam pačiam įvykiui
skir ti du A. Grottger ciklai – tai tarsi
evangelinio Golgotos kelio parafrazė.
Lietuviškajame cikle – sukilėlio giri -
ninko ir jo šeimos likimas, lenkiška-
jame – bajoriškos šeimos likimas.

„Lituania” vaizduoja neįžengia -
mų girių ir nepereinamų pelkių
kraš  tą. Čia pagrindinis veikėjas –
vals  tietis diržu perjuosta sermėga,
ginkluotas kirvuku ir medžiokliniu
šautuvu. Dailininkas seka jo kelią
nuo atsisveikinimo su šeima iki su -
grį žimo bekūne dvasia. Pateiktas ir
epilogas Sibiro kasyklų požemiuose,
kur sukilėlio žmonai pasirodo Ma -
donos vizija – vienintelė įmanoma
pa guoda ir vilties ženklas. 

Iškalbingi ir šių darbų, kurių ko -
pijos slapta laikytos lietuvių namuo -
se kaip relikvijos pavadinimai – „Lie -
tuvos tyrlaukis. Mirtis pakibusi virš
Lietuvos miškų”, „Signalas. Kol vy -
ras snaudžia, jauna jo žmona girdi
su kilėlių signalą, kviečiantį ginti sa -
vo šalį”, „Priesaika. Jaunas vyras
priima sukilimo priesaiką”, „Mūšis.
Lie tuviai eina į mūšį”, „Regėjimas.
Kai žmona ramina kūdikį, jos mintys
apie vyrą kare, o jo dvasia tvyro ša -
lia”, „Vizija”. Krokuvos naciona li -
nia me muziejuje saugomi originalai
iki šiol niekada nebuvo rodyti nei
Len kijoje, nei Lietuvoje. 

Taikomosios dailės muziejus šiai
parodai pasirinktas neatsitiktinai.
XIX a. antrojoje pusėje Senajame ar -
se  nale, kuriame šiandien veikia Tai -
komosios dailės muziejus, buvo
įreng tos sukilimą malšinusios cari -
nės Rusijos kareivinės, žiauriai kan -
kinami ir žudomi sukilimo dalyviai.

1988 m. čia vykdyti archeologiniai ty -
rinėjimai ir Arsenalo kiemo rytinia -
me gale buvo surasti palaidojimai.
Ap tikta 20 kapų, kurie, manoma, yra
1863 metų sukilėlių. Dabar šį faktą
primena atminimo lenta, kurioje ra -
šoma: „1863–1864 metų sukilimo daly -
viams, kovojusiems ir žuvusiems už
Lietuvos žmonių laisvę, atminti. Už
mūsų ir jūsų laisvę! 2013 m.”

Istorikai teigia, kad sukilime da -
lyvavo daugiau kaip 70,000 žmonių –
daugiausia bajorai, taip pat  kunigai
ir valstiečiai, kurie buvo ginkluoti
me džiokliniais šautuvais, kardais,
dalgiais. Prieš sukilėlius buvo pasi -
telktos dvigubai didesnės caro ka -
riuo  menės pajėgos – manoma, apie
144,000 gerai ginkluotų ir itin žiaurių
gvardiečių. Vis dėlto reguliariajai
caro armijai teko net pusantrų metų
kovoti, kol sugebėjo numalšinti suki-
limą. Paskutinės kautynės vyko 1864
m. spalio 12 dieną. Sukilimo vadai
nubausti mirties bausme – Zigmun -
das Sierakauskas ir Kostas Kalinaus -
kas buvo pakarti Vilniuje, Lukiškių
aikštėje, kunigas Antanas Mackevi -
čius – Kaune.

Istorikai, svarstydami, kokią
pras mę turėjo ir ar apskritai turėjo
šis žiauriai nuslopintas sukilimas,
teigia, kad sukilėliai pralaimėjo ka -
rą, bet nepralaimėjo kovos už Nepri -
klausomybę idėjos. Būtent todėl 1863
m. kruvini puslapiai visiems lai -
kams lie ka kilnūs ir garbingi.

Vilniuje naujoji paroda veiks iki
kovo 1-osios, vėliau ją planuojama pa -
rodyti kituose įvairių Lietuvos re gio -
nų muziejuose, dalyvaujančiuose
2013 metų muziejaus kelio programo-
je. Įvairūs sukakčiai skirti minėji-
mai šiemet apjungs apie pusšimtį
ren gi nių ir 30 skirtingų Lietuvos mu -
ziejų, savo rinkiniuose saugančių
1863 me tų rodinius ar kitais būdais
puo selėjančių 1863 m. sukilimo isto-
rinę at mintį.

Balandį vyks tarptautinė moksli-
nė konferencija „Už jūsų ir mūsų
laisvę”, gegužę rengiamas iškilmin-

gas minėjimas Sukilimo muziejuje
Paberžėje Kėdainių rajone, kur gimė
vienas sukilimo vadų A. Mackevi -
čius ir kur veikia Sukilimo muziejus.
Nau ja dokumentų paroda „1863 metų
sukilimo atspindžiai Lietuvos ir Len -
kijos archyvuose” bus parodyta Kau -
ne, Marijampolėje ir Lenkijos Suval -
kų mieste. Šiemet pasirodys ir
monografija „1863 metų sukilimas ir
katalikų bažnyčia Lietuvoje”, bus
išleista proginė moneta, pašto ženk-
las, su kurtas dokumentinis filmas. 

Pasak istoriko Alfredo Bumb -
laus  ko, 1863-iųjų sukilimas patenka į
herojiškų žygdarbių sąrašą, kuris
apima laikus nuo pagoniškos Lietu -
vos iki pasipriešinimo sovietų val -
džiai. „Tam tikra prasme yra simbo -
liška, kad didžiausioje Vilniaus aikš -
tėje – Lukiškių aikštėje – veikė ir ges -
ta po bei KGB kankinimų kameros, ir
žuvo 1863 metų sukilimo Lietuvoje
ved liai Zigmantas Sierakauskas ir
Kon stan tinas Kalinauskas. Visa tai
siejasi, taip žiūrime į istoriją”, – tei-
gia isto rikas.

Artur Grottger (1837–1867) iš ciklo
,,Lituania”.

Vienas geriausių šių dienų
smuikininkų, Lietuvos kame-
rinio orkestro meno vadovas

Sergejus Kry lovas itin talentingai
jau najai Lie tuvos smuikininkei
įteiks specialiai jai Vokietijoje paga-
mintą smui ką.

11 metų smuikininkę Pauliną
Jankovskytę iš Vievio pasaulinio
gar so smuikininkas pastebėjo lygiai
prieš metus Mstislav Rostropovič pa -
ramos fondo atrankoje. 

Išskirtinių gabumų turinčiai
muzikei naują instrumentą pagami -
no vienas geriausių smuiko meistrų
Jebran Yaokub iš Berlyno. Anto ni o
Stradivari 1715 m. modelio smuikas
bus pirmasis šio meistro in s trumen -
tas, su kuriuo bus grojama Lietuvoje.

Itin gabius muzikai, mokslui ir
sportui Lietuvos vaikus remiantis
M. Rostropovič fondas šiemet mini
savo veiklos dešimtmetį. Jo parama
padėjo keliasdešimčiai jaunųjų Lie -
tu vos talentų užlipti ant didžiųjų
pasaulio scenų, groti kartu su visa -
me pasaulyje žinomais orkestrais bei
būti pripažintais tarp geriausių.

ELTA

Talentingai jaunajai smuikininkei –

S. Krylovo smuikas

Vievio meno mokyklos auklėtinė Pau lina
Jankovskytė – ne vieno konkurso laimė -
to ja. Nuotraukoje Paulina su ,,Kaunas
Sonorum 2011” laimėjimu.

http://www.kronika.lt nuotr.
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LIeTUVOS IR PaSaULIO NaUJIeNOS

Benediktas XVI ragina Bažnyčią atsinaujinti 

Danija suteikė prieglobstį J. Tymošenko šalininkui

NATO remia Afganistano prezidento draudimą

Mirė JAV filosofas R. Dworkin

„World Press Photo” laimėjo P. Hansen

Raudonasis Kryžius mini 150-ąsias metines

Vilnius (ELTA) – Per penkerius
metus, iki Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečio, Vilniuje būtina pa -
statyti paminklus Laisvei ir tautos
patriarchui Jonui Basanavičiui, – sa -
ko buvęs Aukščiausios Tarybos-At -
kuriamojo Seimo pirmininkas euro-
parlamentaras Vytautas Lands ber -

gis. Minint 95-ąsias valstybės atkūri-
mo metines, tradiciškai kalbėdamas
iš Signatarų namų balkono Vilniuje,
jis stebėjosi, kad šių paminklų iki
šiol nėra. V. Landsbergis apgailesta-
vo, kad iki šiol Lukiškių aikštėje
nestovi paminklas Laisvei, nors jau
daug metų apie jį kalbama. 

V. Landsbergis ragina pastatyti 
paminklus J. Basanavičiui ir Laisvei

Tautinio jaunimo eitynės Kaune

London (BNS) – Vienas žymiausių
JAV filosofų ir teisės teoretikų Ronald
Dworkin mirė Londone vasario 14 d.
Jis gimė 1931 m. Providence, studijavo
Harvard ir Oxford universitetuose,
buvo New York, London universitetų
teisės profesorius. R. Dworkin moky-
mas apie ,,law as integrity” yra viena
plačiausiai paplitusių teisės teorijų.
Jis įrodė, kad teisė pagrįsta moralės
vientisumu. Jei žmogus elgiasi garbin-
gai ir sąžiningai, jo gyvenimas gali
būti vertingas. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – LVK
delegatas užsienyje gyvenančių lie-
tuvių katalikų sielovadai prel. Ed -
mundas J. Putrimas praneša apie
kun. Juozo Deveikio iš Telšių vysku-
pijos paskyrimą nauju lietuvių kape-
lionu Melbourne arkivyskupijoje.
Aus tralijoje yra trys pagrindiniai lie-
tuvių katalikų centrai – Melbourne,
Adelaide ir Sydney. Adelaide Šv. Ka -
zimiero parapijoje ilgus metus klebo-
nauja kun. Juozas Petraitis, MIC, o

Sydney lietuvių katalikų kapelionas
yra kun. Jonas Stankevičius. Nau -
jasis Melbourne lietuvių kapelionas
kun. Juozas Deveikis gimė 1979 m.
Bai gęs Telšių vyskupo Vincento Bo -
risevičiaus kunigų seminariją, 2005
m. buvo įšventintas kunigu. Iki pa -
skyrimo į Melbourne, tarnavo para-
pijų sielovadoje Gargžduose, Plun -
gėje ir Klaipėdoje, dirbo mokyklose,
buvo Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės kapelionas.

Paskirtas lietuvių kapelionas Melbourne

Pristatytas Lietuvos ir Rusijos istorikų darbas

Geologijos tarnyba siūlo pripažinti ,,Chevron” ir
,,Disetos” paraiškas 

Ženeva (ELTA) – Raudonojo Kry -
žiaus organizacijai minint 150-ąsias
metines, Tarptautinio Rau do nojo
Kryžiaus Komitetas (TRKK) teigia,
jog sudėtingame šiuolaikinių karų
amžiuje jam tenka susidurti su dar

negirdėtais iššūkiais, tokiais kaip
nauji ginklai ir nauji konfliktai. 

Skaičiuojama, jog šiuo metu
Rau donojo Kryžiaus organizacijoje
dirba 13,000 žmonių 92 šalyse. 

Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius
vasario 15 d. vykusiame Lietuvos ir
Rusijos istorikų komisijos parengto
dokumentų rinkinio „SSRS ir Lie tu -
va Antrojo pasaulinio karo metais” 2-
ojo tomo pristatyme Už sienio reikalų
ministerijoje pabrėžė abiejų šalių
istorikų komisijos darbo svarbą. Do -
kumentų rinkinį pristatė istorikai
Čes lovas Laurinavičius, Algimantas
Kasparavičius ir Is torikų komisijos

Rusijos pusės pirmininkas Alek -
sandr Čubarjan. Renginyje taip pat
dalyvavo Rusijos ambasadorius Lie -
tuvoje Vladimir Čchikvadzė, Lietu -
vos ir Rusijos diplomatai, Lietuvos
istorijos instituto atstovai, visuome-
nės veikėjai ir akademikai. Į rengi-
nyje pristatyto leidinio II tomą
įtraukti 1940–1945 metų laikotarpio
dokumentai, aprašantys SSRS bei
Lietuvos istoriją Antrojo pasaulinio
karo metais. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos geolo-
gijos tarnyba įvertino pateiktus ben-
drovių pasiūlymus žvalgyti skalūnų
dujų vakarų Lietuvoje ir siūlo pripa-
žinti JAV energetikos milžinės ben-
drovės ,,Chevron” ir Lietuvos ben-
drovės ,,Diseta” paraiškas tinkamo-
mis. Lietuvos geologijos tarnybos
direktorius Juozas Mockevičius BNS

sakė, jog tarnyba specialiai komisijai
vasario 18 d. pateikė savo vertinimą.
Pasak jo, per 10 darbo dienų turi
įvykti angliavandenilių išteklių kon-
kurso komisijos posėdis, kuriame
turi būti patvirtinti laimėtojai. Po to,
anot J. Mockevičiaus, komisija savo
siūlymą teiks Vyriausybei, kuri pri-
ims galutinį sprendimą.

Kaunas (Alkas.lt) – Vasario 16-
ąją Kaune Lietuvos tautinio jau nimo
sąjunga, minėdama Lie tuvos valsty-
bės atkūrimo dieną, surengė šventi-
nes eitynes nuo Ramybės parko iki
Rotušės aikštės. Spalvinga tau ti -
nėmis vėliavomis pasipuošusi eisena
sutraukė per tūkstantį įvairaus am -
žiaus dalyvių. Tarp eisenos dalyvių
bu vo matyti nemažai žymių žmonių:

Kovo 11-osios Ne pri klau somybės ak -
to signataras Aud rius Rudys, Sei mo
narys Algirdas Pa tackas ir kiti.
Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB)
paskelbė griežtą protestą ir piktino-
si, kad eitynių me tu skambėjo šūkiai
„Lietuva –   lietuviams”. Tai esą rodo,
kad ei ty nių dalyviai „laiko Lietuvą
etninių lietuvių valstybe, o visi kiti
turbūt – antrarūšiai piliečiai”.

Haga (ELTA) – Švedų fotografas Paul Hansen tapo „World Press Ph o to”
56-ojo konkurso, kurio rezultatai paskelbti vasario 15 d. Amsterdame, nuga-
lėtoju. Jis pelnė šio garsaus kūrybinio konkurso pagrindinį apdovanojimą už
dviejų vaikų, žuvusių Izraelio armijai raketomis apšaudant Gazos ruožą,
nuotrauką. Fotografija buvo daryta laikraščiui „Dagens Ny he ter”. P. Hansen
dvejų metukų Suhaib Hijazi ir jos trejų metų brolio Muhammad laidotuvių
procesiją nufotografavo Gazos mieste 2012 m. lapkričio 20 d. Minėtų vaikų tė -
vas Fouad per tą antskrydį taip pat žuvo, o motina buvo paguldyta į ligoninę.

Paul Hansen fotografija.                                                                                               ELTA nuotr.

Jaunimo eitynės Kaune. R. Garuolio nuotr.

Kabulas (ELTA) – NATO teigia
remsianti Afganistano prezidento
Hamid Karzai įsakymą, draudžiantį
Afganistano saugumo pajėgoms pra -
šyti užsienio tarnybų rengti oro ant -
skrydžius gyvenamose vietovėse.
NATO atstovas sakė, jog NATO ger-

bia Afganistano suverenitetą ir turi
kitokių priemonių Afganistano pajė-
goms remti. H. Karzai paskelbė šį įsa-
kymą, reaguodamas į praėjusios sa -
vaitės išpuolį, kai naktį rytinėje
Kunaro provincijoje žuvo 10 gyvento-
jų. 

Vatikanas (BNS) – Benediktas
XVI sekmadienį, vasario 17 d., po
savo, kaip popiežiaus, priešpaskuti-
nės „Viešpaties angelo” maldos,
paragino Katalikų Bažnyčią ir tikin-
čiuosius atsinaujinti ir iš naujo
sutelkti dėmesį į Dievą atsisakant
puikybės ir egoizmo. „Bažnyčia ragi-

na visus savo narius atsinaujinti, o
tai yra mūšis, dvasinė kova, nes pik-
toji dvasia nori, kad nukryptume nuo
kelio, vedančio Dievo link”, – iš bal-
kono virš Šv. Petro aikštės, kurioje
buvo susirinkę dešimtys tūks tančių
tikinčiųjų, sakė netrukus atsistaty-
dinsiantis popiežius. 

Kopenhaga (,,Reuters”-BNS) –
Kopenhaga suteikė politinį prie-
globstį buvusiam Ukrainos laikina-
jam gynybos ministrui, kuris ėjo šias
pareigas šiuo metu kalinamos buvu-
sios premjerės Julija Tymošenko
kabinete, pirmadienį pranešė vienas

Danijos vyriausybės šaltinis. Valerij
Ivaščenka, kuris dirbo J. Tymošenko
antrajame ministrų kabinete
2009–2010 m., tapo dar vienu jos
sąjungininku, pabėgusiu iš Ukrainos
po to, kai prieš trejus metus į valdžią
atėjo prezidentas Viktor Janukovyč.



„Gavėnia mieste” – interne-
tinė svetainė (www.gave-
niamieste.lt), kurioje ga -

vėnios laikotarpiu rasite kasdie-
nes trumpas meditacijas. Jas galė-
site gauti į savo elektroni nio pašto
dėžutę, prisiregistravę šio je svetai-
nėje. Meditacijas bus galima ir
skaityti, ir klausyti. Taip pat sve-
tainėje jūs galėsite išsakyti savo
maldų intencijas, o tinklaraštyje
ko mentuoti meditacijas, da lintis
savo dva sinės kelionės patirtimi,
klausti.

Internetinės rekolekcijos „Ga -
vė nia mieste” prasidėjo Pelenų tre-
čiadienį, vasario 13 d., ir tęsis iki
Velykų sekmadienio, kovo 31 d. Šių
metų te ma – „Ko nori, kad tau
padaryčiau?” (Lk 18, 41).

Kas mes?
Svetainė www.gaveniamieste.lt – tai Vilniaus brolių dominikonų, tar-

naujančių Šv. apaštalų Pilypo ir Jo kūbo bažnyčioje, šalia Lukiškių aikštės,
evangelizacija, bendra darbiau jant su ordino broliais iš Prancūzijos. 

2003 metais Lilio Šv. Tomo Ak viniečio vienuolyno broliai dominikonai
su kūrė internetinę svetainę „Re traite dans la ville” („Reko lek ci jos mies-
te”), kurioje iki 2012 m. prisiregistravo dau giau nei 60,000 žmonių. 2013 m.
prie šio projekto prisijungė ir Vil niaus dominikonai. Vil niaus Šv. Juozapo
vienuolyno seserys dominikonės melsis už jūsų prašomas maldų intencijas.

Kodėl?
Šiandien daugybei iš mūsų darbas, gyvenimo sąlygos ar liga neleidžia

ištrūkti iš kasdienybės rūpesčių ir pabėgti į dykumą gavėnios reko lek -
cijoms. Tačiau dvasingumo troškimas šiandien jaučiamas interneto erdvė-
je. Gaveniamieste.lt gimė kaip at sa kymas į šį troškimą, suteikiant kon -
krečią galimybę kasdien skirti laiko Dievui.

Kam?
Gaveniamieste.lt sukurta vi siems tikintiesiems, kurie trokšta laikotarpį iki
Velykų išgyventi savo tikėjimu ir jį pagilinti. Tiems, kurie gyvena toli nuo
Lietuvos ir neturi galimybės girdėti Dievo Žodžio gimtąja kalba. Taip pat
tiems, kurie apleido religinę praktiką ar iš viso nėra nieko girdėję apie

Kristų.

Gaveniamieste.lt dovanoja galimybę žengti
per gavėnią drauge su broliais dominikonais,
galimybę ne bijoti klai džioti, ieškant tiesos, ramy-
bės, tylos, atleidimo ir, svarbiausia – savojo mal-
dos, savosios sielos ritmo.

Vilniaus dominikonų vienuolyno info
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„Gavėnia mieste”
Gavėnios rekolekcijos internete

„Tikėjimas meile žadina meilę”
Popiežiaus�Benedikto�XVI Žinia�2013�m.�gavėnios�proga

„Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli“ (1 Jn 4, 16)

Brangūs broliai ir seserys!

Gavėnios šventimas Tikėjimo
metais teikia puikią progą apmąstyti
santykį tarp tikėjimo ir meilės: tarp
tikėjimo į Dievą, Jėzaus Kristaus Die -
vą, ir meilės, kylančios iš Šventosios
Dvasios veikimo ir vedančios atsida-
vimo Dievui ir kitiems keliu.

1. Meilė kaip atsakas į Dievo meilę
Jau savo pirmoje enciklikoje pa -

teikiau minčių apie artimą teologinių
tikėjimo ir meilės dorybių ryšį. Rem -
damasis pamatine apaštalo Jono išta-
ra: „Mes pažinome ir įtikėjome meilę,
kuria Dievas mus myli” (1 Jn 4, 16),
priminiau, kad „apsisprendimui tapti
krikščionimi pradžią pirmiausia
duoda ne etinis siekis ar kokia nors
di di idėja, bet susitikimas su tam
tikru įvykiu, su Asmeniu, atverian-
čiu gyvenimui naują horizontą ir
sykiu duodančiu tvirtą kryptį. Ka -
dangi Dievas pamilo mus pirmiau
(plg. 1 Jn 4, 10), meilė dabar yra ne tik
įsakymas, bet ir atsakas į meilės do -
vaną, su kuria Dievas skuba mus pa -
sitikti” (,,Deus caritas est”, 1). Tikė -
jimas yra asmeninis pritarimas – api -
mantis visus mūsų gebėjimus – Dievo
besąlygiškos ir „aistringos” meilės
mums, pilnutinai parodytos Jėzuje
Kristuje, apreiškimui. Susitikimas su
Dievu, kuris yra Meilė, paliečia ne tik
širdį, bet ir intelektą: „Kelias, vedan-
tis į meilę, yra gyvojo Dievo pažini-
mas, ir mūsų valios pritarimas jo va -
liai į visa apimantį meilės aktą sujun-
gia protą, valią ir jausmą. Tai vyksta
nuolatos: meilė niekada nėra užbaig-
ta ir iki galo įgyvendinta” (ten pat,
17). Iš to išplaukia būtinybė visiems
krikščionims ir ypač karitatyvinių
įstaigų darbuotojams tikėti, patirti
„susitikimą su Dievu Kristuje – susi-
tikimą, žadinantį jų meilę bei atve-
riantį jų širdį kitiems, kad meilė ne -
būtų, taip sakant, iš išorės primestas
įsakymas, bet trykštų iš tikėjimo,
kuris veikia meile“ (ten pat, 31a).
Krikš čionis yra Kristaus meilės pa -
gautas žmogus ir todėl yra tos meilės
raginamas – „caritas Christi urget
nos“ (2 Kor 5, 14) – giliai ir konkrečiai
atsiverti artimo meilei (plg. ten pat,
33). Tokia nuostata atsiranda pir-
miausia suvokus, kad Viešpats mus
myli, mums atleidžia ir net tarnauja –
mazgoja mokiniams kojas ir pats
paaukoja save ant kryžiaus, kad
įtrauktų žmoniją į Dievo meilę. (...)

2. Meilė kaip gyvenimas tikėjimu
Visas krikščioniškasis gyveni-

mas yra atsakas į Dievo meilę. Pir -
masis atsakas yra būtent tikėjimas,
kuriuo nuostabos bei dėkingumo ku -
pinas žmogus priima negirdėtą už
mus pirmesnę ir mus skatinančią
Die vo iniciatyvą. Tikėjimo „taip”
žymi mūsų visą gyvenimą pripildan-
čios ir jai prasmę suteikiančios švie-
sios draugystės su Viešpačiu pradžią.
Bet Dievui neužtenka to, kad mes pri-
imame jo besąlygišką meilę. Jis mus
ne tik myli, bet ir trokšta mus pa -
traukti prie savęs, perkeisti taip gi -
liai, kad kartu su šventuoju Pauliumi
galėtume pasakyti: „Aš gyvenu, ta -
čiau nebe aš, o gyvena manyje Kris -
tus” (Gal 2, 20).

Padarydami vietos Dievo meilei,
tampame panašūs į jį, dalyvaujame jo
meilėje. Atsiverti jo meilei reiškia
leisti jam gyventi mumyse ir įgalinti
mus mylėti su juo, jame ir kaip jis; tik
tada mūsų tikėjimas „veikia meile”
(Gal 5, 6) ir jis apsigyvena mumyse
(plg. 1 Jn 4, 12).

Tikėti reiškia pažinti tiesą ir jai
pritarti (plg. 1 Tim 2, 4); mylėti reiškia
eiti tiesos keliu (plg. Ef  4, 15).
Tikėdami pradedame draugauti su
Viešpačiu, mylėdami tą draugystę
įgyvendiname ir puoselėjame (plg. Jn
15, 14 ir t.). Tikėjimas skatina mus
paklusti Viešpaties ir Mokytojo įsa-
kymui; meilė dovanoja laimę mums jį
įgyvendinti praktikoje (plg. Jn 13,
13–17). Per tikėjimą tampame Dievo
vaikais (plg. Jn 1, 12 ir t.); meilė įgali-
na konkrečiai laikytis dieviškojoje
sūnystėje ir duoti Šventosios Dvasios
vaisių (plg. Gal 5, 22). Tikėjimas lei-
džia atpažinti gero ir dosnaus Dievo
mums patikėtas dovanas; meilė pada-
ro jas vaisingas (plg. Mt 25, 14–30).

3. Neišardomas tikėjimo ir meilės ryšys
Turint tai prieš akis, tampa aki-

vaizdu, kad tikėjimo ir meilės negali-
me perskirti, juo labiau vieno su kitu
supriešinti. Šios dvi teologinės dory-
bės artimai susijusios, ir būtų klai-
dinga įžvelgti tarp jų priešybę ar „dia-
lektiką”. (...)

Krikščioniškojo gyvenimo esmė
yra nuolatos kopti į kalną susitikti su
Dievu ir tada, praturtintam dovano-
tos meilės bei jėgos, vėl nusileisti
žemyn ir su ta pačia Dievo meile tar-
nauti savo broliams ir seserims. Šv.
Rašte regime, kad apaštalų uolus
Evan gelijos skelbimas, žadinantis
tikėjimą, artimai susijęs su meilės
kupinu rūpesčiu tarnauti vargšams
(plg. Apd 6, 1–4). Kontempliacija ir
veikla, kurias tam tikru būdu Evan -
gelijoje simbolizuoja seserys Marija
ir Morta, Bažnyčioje turi sugyventi ir
viena kitą papildyti (plg. Lk 10, 38–42).
Pirmenybė visada teiktina ryšiui su
Dievu, o tikrasis evangelinis daliji-
masis visuomet turi šaknytis tikėji-
me (plg. Katechezė per visuotinę
audienciją, 2012 04 25). Kartais iš tiesų
linkstama „meilės” sąvoką apriboti
solidarumu ar tiesiog humanitarine
pagalba. Priešingai, svarbu neuž-
miršti, kad didžiausias meilės darbas
yra kaip tik evangelizacija, t. y. „žo -
džio tarnyba”. (...)

Iš esmės viskas kyla iš Meilės ir
linksta į Meilę. Besąlygiška Dievo
meilė tapo žinoma per Evangelijos
skel bimą. Su tikėjimu priimdami
Evan geliją, patiriame pirmą ir nepa-
mainomą sąlytį su dieviškumu, galin-
tį paskatinti mus „įsimylėti Meilę”,
paskui toje Meilėje apsigyventi bei
aug ti ir džiugiai perteikti ją kitiems.

(...) Tikėjimas be darbų yra lyg
medis be vaisių: abi dorybės reikalau-
ja viena kitos. Gavėnia tradiciniais
krikščioniškojo gyvenimo nurody-
mais kviečia mus maitinti tikėjimą
dėmesingiau ir ilgiau klausantis
Dievo žodžio bei priimant sakramen-
tus ir kartu augti meile Dievui ir arti-
mui konkrečiai praktikuojant pasnin-
ką, atgailą bei išmaldą.

Nukelta į 11 psl.
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4
VYTAUTAS VOLERTAS

Išlydėjo akimis Alfiejus sūnų
Levį, dabar jau Matą, pasigraudeno,
o kai nulipo nuo stogo, jau rado prie
slenksčio darbininkus, atlygio lau -
kian čius. Jie kelias dienas iškasinėjo
senų alyvmedžių kelmus, sudegino
juos, dirvą paruošė naujam sodui.
Nuo muitinės kelio iki Genezareto
ežero ir apie Kafernaumo miestelį
žemė buvo derlinga, nors didelių plo -
tų niekas neturėjo. Žmonėms maisto
pakako, galėjo net su svečiais pa -
ūžauti, tačiau stambių turtų nesusi-
krovė. Tiesa, šiame kampe net įpro-
čio nebuvo pinigus į skareles rišti,
nors visi gyveno gražiau, švariau ir
tvarkin giau už Nazareto maišalynę.
Ten bū rėsi amatininkai, šalia žydžia-
vimo šne kėjo įvairiom kitom kal-
bom. Net aramėjiškai čiulbėjo, malė
samarie čių liežuviais, kapojo grai-
kiškai. Grai kų čia buvo mažai. Jie
užsiimi nėjo prieskonių prekyba la -
biau juos supirkinėdami, kaip par-
duodami.

Alfiejus išlydėjo sūnų su gailes -
čiu, bet Matas bastėsi po Palestiną ir
savo žygio nesigailėjo. Gulė diena
prie dienos, susislėgė didelis jų klo-
das, tačiau Alfiejus apie sūnų išgirs-
davo tik iš svetimų burnų. Kažkas
Ka fernaume net pašnibždėjo, kad tą
visą gaują, Mokytoją, jo mokinius ir
žioplius, romėnų kareiviai surinko ir
išvežė vergijon. Kiti tvirtino, jog vy -
riausi kunigai įsakė miniai juos
akme nimis užmušti. O vienas net
gyrėsi, kad ir jis įsakymo vykdyme
dalyva vęs. Mat keliaudamas buvo
pakliuvęs į tą kraštą, metęs didelį
akmenį, bet nepataikęs.

Tėvas šioms kalboms tikėjo ir
ne ti kėjo. Ką žinai, gal romėnai ir
išvežė supančiotą sūnų vergijon, gal
sadu kė jai, kunigų didžiūnai, liepė jį
už bam binti, o akli pasekėjai taip ir
pa darė. Ką žinai. Dabar Palestinoje
mai šosi keisti ir nelabojo apsėsti
žmo nės, net įspėti negali, kas jie yra.
Kirai, sirai, graikai, babiloniečiai. Ir
patys žydai dažnai pameta suprati -
mą. Po miestelius šliaužioja stebuk-
ladariai, piktų dvasių išvarinėtojai,
agitatoriai prieš romėnus, prieš
karaliaujančias Erodo gimines, prieš
aukštuosius kunigus. Šlaistosi, truk-
do dirbti. Žydai pakriko, sektomis su -
byrėjo, bet apipjaustymą, pasninkus
ir šabą dar pripažįsta. Ir košer laiko -
si. Paduosi ranką pagoniui – jau
nešvarus; įeisi į jo namus – vėl nešva-
rus; pažiūrėsi į dailią graikę, gal tik
tru pu tėlį būsi nešvarus.

Vakarop Alfiejus išėjo paežerėn
valčių apžiūrinėti. Galėjo kas nors
pa vogti, skyles išgręžti, paskandinti.
Prie ežero priviso ir piktų, ir kvailų
pašlemėkų. Žvalgėsi Alfiejus, tyrinė -
jo, ir štai pro švendres išlindo Zafara,
blogo garso moteris. Lankstėsi jam,
sveikino saldžiausiais žodžiais. Zafa -
ra – pusė žydės, pusė graikės, bevai-
sė, taigi nusiritus nuo koto. Tačiau
nie kam po kojomis nesimaišė, o kad
moterys ją svetimoteryste įtarinėjo,
retai kas šias kalbas priėmė. Eis koks
vyras ir lįs pro molinio namelio du -
ris... Lyg į šuns būdą. Stabmeldžių
šventyklose lūkuriuoja jaunos ir vik -
rios svetimtautės. Tai Zafara...

– Kilmingasis Alfiejau, doras

žmo gau, – švebeldžiojo moteris, o kil -
mingasis Alfiejus jau sukosi nuo jos
šalin. – Vakar tavo sūnų mačiau, tik -
rą Levį, kuris buvo Levis, bet jau ne
Levis. Iš Samarijos pareinu, gimines
lankiau, ten jį pastebėjau.

Alfiejus atsigręžė ir tylėjo.
– Mačiau. Tavo akys sako, kad

ne ti ki, bet aš mačiau. Buvęs Levis,
tavo tikras sūnus. Ilgu apsiaustu
apsigau bęs, naujais sandalais mūvįs.
Į romė ną panašus.

– Kaip į romėną? – tarsi supyko
Alfiejus, bet jam rūpėjo daugiau
žinių ištraukti. Ar ji matė, ar tik
melavo? Ką žinai, valkiojasi pasauly-
je, gal ne ty čiomis ir sutiko jo pasiilg-
tąjį ne klau žadą.

– Prie sargybos namų, ant Bet -
liejaus kalno, yra statula, garbinga-
sis Alfiejau, – lankstėsi nusižeminusi
Za fara. – Stovi gražus akmeninis
vyras, jo apsiaustas siekia žemiau
kelių. O sandalai... Tai tavo sūnus
dabar taip atrodo. Kai vakar Levį
mačiau, jis varė iš apsėstojo piktąją
dvasią.

– Išvarė?
– Nespėjo. Nelabasis, kai tavo sū -

nus artinosi, nusigando ir pabėgo.
Ne toli buvo krūmai, į juos sulindo.

– Ar pasveikinai mano vaiką? –
Alfiejaus smalsumas tirpdė išdidu -
mą.

– Kaip pasveikinsiu, kaip priei-
siu... Jį supo pulkas vyrų ir manęs,
vargdienės moters, neprileido. Eik
to liau, driske, čia mokymas vyksta,
pasakė taip vienas ir nustūmė. Dar
atsigręžusi pastovėjau, gerai įsižiū-
rėjau. Į tave panašus Levis, tikras
tėvas, net su karpa ant kairio žando,
tik ne tokia atsikišusi kaip tavoji.

– Tai gyvas ir sveikas.
– Gyvas ir sveikas, tik barzda

reta.
– Barzda tai... – nuniurzgė Alfie -

jus, pabėrė ant žemės kelias drach-
mas, kad Zafarą palietęs nesusiteptų

ir nužingsniavo. Vaikas gyvas. Neti -
kė jo įvairiems rimtų vyrų gandams,
bet patikėjo Zafarai, paniekintai
varg dienei. Sūnus gyvas, naujas ap -
siaustas ir nauji sandalai, tramdo
piktas dvasias, moko žydus. Taip
pasakojo Zafara, ir ji, aišku, pasakojo
teisybę. Jos protas šitokio melo
nesugal votų, nes jai nėra tikslo apie
Levį ar jo tėvą galvoti. Svetima, men-
kai pa žįs tama, kodėl turėtų melus
pinti?

Alfiejus nuėjo savo keliais,  Zafa -
ra taip pat kažkur nuėjo. Kažkur

nuėjo ir ilgas laiko gabalas. Prinoko
alyvos, geltonavo apelsinai, kurių
Alfiejus turėjo tik du medžius, suma -
žėjo žuvų ežere. Bet pagausėjo įvai-
rių praeivių, maldininkų, pranašų,
revo liucionierių. Sklido kalbos apie
kaž ko kį Barabą, raginantį Galilėjos
žy dus sukilti prieš romėnus, o jei kas
nors jam prieštaraująs, tokį žudąs.
Žmonės, išgirdę apie jo pasirodymą
apylinkėje, bėga iš namų, slepiasi,
kad su juo nesusidurtų.

Bus daugiau.
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Imkite mane ir skaitykite 
Tas, kas nori, nesunkiai ras ką skaityti

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Žiemos metu Lietuvoje kasmet nemažai dėme-
sio susilaukia kasmetinė Tarptautinė Vil -
niaus knygų mugė. 14-oji mugė vyks Lietuvos

parodų ir kongresų ,,Litexpo” centre vasario 21–24
d. Pernai mugėje dalyvavo 28 svečiai iš 13 pasaulio
kraštų, iš jų – 13 buvo rašytojai. Mugėje dalyvavo
250 bendrovių iš 9 šalių, o pagal mugės tinklalapy-
je pateiktus duomenis, lankytojų mugėje pernai
buvo daugiau kaip 62,000. 

Kokių naujovių žada 2013 mugė? Mugę rekla-
muoja šūkis – „Čia knygų erdvė – Prisijunk!”. Jos
dalyviai galės net pažymėti savo knygas išskirti-
niu 2013 metų mugės antspaudu. Tačiau konkreti
šių metų mugės tema bus ,,Paauglių ir jaunimo
literatūra”, kuri bus gvildenama ,,Diskusijų klu -
be”. Šiemet veiks nauja, atvira ir interaktyvi erdvė
Biblioteka@įkrauk.lt – ,,biblioteka be sienų, su -
kurta kiekvienam mugės lankytojui”. Šiemet Vil -
niaus knygų mugei sukurta speciali išmanioji
programėlė, leidžianti susikurti savo knygų mugės
renginių programą. 

Mugės tinklalapyje jau paskelbti įvairus
mugės svečiai. Vienas iš jų bus keturių knygų (vė -
liausia – ,,Pogrindis”) autorius, rašytojas An ta nas
Šileika iš Toronto. Kino režisierius Tomas Do nėla
pagal Antano Šileikos romaną ketina kurti filmą.
Mugės svečių sąraše – ir žurnalistė bei rašytoja
Ellen Cassedy iš Washington, DC apylinkių, „Mes
esame čia. Atsiminimai apie holokaustą
Lietuvoje” (Kaunas: ,,Obuolys”) autorė. Per pasta-
ruosius metus Cassedy ir Šileikos parašytos kny-
gos anglų kalba buvo išverstos į lietuvių kalbą.
Kito 2013 m. Vilniaus knygų mugės svečio Algio
(Al) Rukšėno, gyvenančio Cleveland, vėliausia
knyga – tai 2010 m. pabaigoje išleistas romanas
,,Devil’s Eye” (,,Meridia Publishers”). Tačiau
mugės svetainėje minima jo pirmoji knyga ,,Day of
Shame” (,,David McKay Company”), kurios angliš-
ko leidimo 40-mečio sukaktis sueina šiais metais.
Mugės svečiams Rukšėnas pristatytas kaip knygos
lietuviško vertimo ,,Gėdos diena” (,,Obuolys”)
autorius.  

Įvairovė 

Vilniaus mugės svetainės lankytojai gali daly-
vauti aštuntuose ,,Metų knygos” rinkimuose.
Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų auto-
riai tradiciškai bus  apdovanoti Vilniaus knygų
mugėje. Skaitytojai kviečiami išrinkti ,,Metų kny-
gas” keturiose grupėse: suaugusiųjų; poezijos; vai -
kų ir paauglių ir iš pateikto sąrašo. Visi autoriai,
atrodo, gyvena Lietuvoje. 

Apart anksčiau minėtų knygų mugės svečių
parašytų knygų, kokios kitos knygos per paskuti-
nius keletą metų pasirodė mūsų išeivijos pasauly-
je, t. y. lietuvių autorių, kurie gyvena už Lietuvos
ri bų, ar knygos apie asmenis, kurie gyveno už Lie -

tuvos ribų? Temų prasme šios knygos pasižymi ne -
maža įvairove. Vienos buvo išleistos Lietuvoje, ki -
tos – užsienyje. 

Žinoma, viena iš populiariausių šių dienų
auto rių yra užsienyje (Londone) gyvenanti, bet
dažnai į Lietuvą grįžtanti Kristina Sabaliauskaitė.
Jos istoriniai romanai „Silva rerum I” ir „Silva
rerum II” buvo išleisti net keliomis laidomis, o
2012 m. pasirodė nauja jos knyga – „Danielius Dal -
ba & kitos istorijos” (Vilnius: ,,Tyto alba”). 

Čikagoje gyvenanti Eglė Juodvalkė prisiminė
ir pagerbė Lietuvos partizanus eilėraščių knygoje
„Sakalai naktį nemiega” (Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2011).
Kazys Bobelis ir Jonas Aničas paruošė ,,VLIK /Vy -
riausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas/ 1943
–1922: Lietuvos laisvinimo darbų chronologija”
(Vilnius: ,,Vaga”, 2011). Dabar jau Lietuvoje gyve-
nanti, anksčiau JAV ilgiau gyvenusi Dalia Sruo -
gaitė, rašytojo Balio Sruogos dukra, aprašė savo
šeimos karo meto ir pokario išgyvenimus knygoje
,,Atminties archeologija” (Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2012). Nors anksčiau minėta
Cassedy knyga buvo išleista tos pačios leidyklos ir
tą patį 2012 m. pavasarį kaip ir Julijos Šukytės
,,Epistolophilia: Writing the Life of  Ona Si maite”
(,,University of  Nebraska Press”, 2012), tik pirmoji
šių metų Vilniaus knygų mugėje susilauks savo
knygos vertimo į lietuvių kalbą. Laukiame žinių,
kad ir Šukytės knyga susilauks lietuviško vertimo. 

Nemažai leidžiama memuarinių ir prisimini-
mais paremtų knygų. Kelionių aprašymai populia-
rūs gal ypatingai tarp mažiau į egzotiškus kraštus
keliavusiųjų. Įspūdžių pilna, gražiomis nuotrauko-
mis iliustruota Čikagos apylinkėse gyvenančios,
daug pasaulio apkeliavusios Ritonės Rudaitienės
„Iš kelionių užrašų” (Marijampolė: ,,Piko valan-
da”, 2011). 

***
Kunigai yra knygų autoriai, filosofai, moksli-

ninkai… Reda Sopranaitė (sudarytoja) ir Vincenta
Velžytė (redaktorė) atrinko ir paruošė Alfo Su -
šinsko (kun. Sušinsko) filosofinius bei religinius
straipsnius, parašytus Lietuvoje ir JAV (,,Ir vėl
knygą atvertus”, Vilnius: „Ateities leidybos cent-
ras”, 2011). Anksčiau minėtas autorius Rukšėnas –
ne pirmasis, kurio knyga po daugelio metų buvo
išversta į kitą kalbą ar išleista naujai papildyta
laida. Taip išėjo ir su kun. Stasio Ylos ,,Komu niz -
mu Lietuvoje”. Naujo leidimo tekstą parengė,
įvadą ir komentarus parašė Nerijus Šepetys
(Vilnius: ,,Aidai”, 2012). Leidykla pastebi, kad ,,tai
1937 m. Lietuvoje pasirodžiusio Juozo Dauliaus
slapyvardžiu prisidengusio kunigo Stasio Ylos vei-
kalas”. Pokalbio forma su šiuo metu JAV gyvenan-
čiu jėzuitu kunigu Antanu Saulaičiu išleista knyga
,,Ar žmogus tikrai iš molio? Tėvą Antaną Saulaitį
SJ kalbina Gabrielė Gailiūtė” (,,Tyto alba”, 2011). 

JAV gyvenantys, bet dažnai ir ilgesniam laikui

Lietuvoje apsistojantys akademikai išleido šias
knygas: Algis Norvilas ,,Tauta, kalba ir tapatybė”
(Vilniaus universiteto leidykla, 2012), Algis
Mickūnas ,,Estetika: Menas ir pasaulio patirtis”
(Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
tas, 2011). Chemiko ir literatūros kritiko Kęstučio
Keblio knyga „Smulki kritikos rasa” (Vilnius:
,,Ver sus aureus”, 2011), anksčiau parašytų straips-
nių rinkinys, leidyklos apibūdinta kaip „tekstai,
rašyti per daugiau ne ipenkiasdešimt metų, išbars-
tyti išeivijos ir Lietuvos periodikoje”. Vokietijoje
gyvenantis Vincas Bartusevičius išleido studiją
„Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945–1951”
(,,Versus aureus”, 2012). 

Du JAV gimę lietuvių kilmės mokytojai tapo
kito žanro – lietuviai vietinės istorijos vingiuose –
autoriais. Dar 2009 m. Marius K. Gražulis išleido
knygą ,,Lithuanians in Michigan” (,,Michigan
State University Press” serija ,,Discovering the
Peoples of  Michigan”). O 2013 m. pradžioje pasiro-
dė Justin G. Riskus knyga ,,Lithuanian Chicago”
(leidyklos ,,Arcadia Publishing” serija ,,Images of
America”).

***
Lietuvos mokslininkai tyrinėjo, aprašė ir

paruošė nė vieną knygą apie išeivijoje žinomus
žmo nes. Jų knygas išleido įvairios mokslinių įstai-
gų leidyklos. Pavyzdžiui, ,,Antanas Škėma ir slink-
tys lietuvių literatūroje: kolektyvinė monografi-
ja”, kurią sudarė Loreta Mačianskaitė (Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012);
Alfonsas Eidintas parašė ,,Antanas Smetona ir jo
aplinka” (Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent-
ras, 2012), Sigutė Radzevičienė – ,,Neatrastasis
Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje:
monografija” (Vilniaus pedagoginio universiteto
leidykla, 2011); Vladas Žukas – ,,Gyvenimas kny-
gai: Vaclovas Biržiška” (Vilniaus universiteto lei-
diniai, 2012).

2012 metų Vilniaus knygų mugėje buvo prista-
tyta Rūta Šepetys ir jos romano paaugliams lietu-
viškas vertimas „Tarp pilkų debesų” (Vilnius:
,,Alma littera”, 2011; iš anglų kalbos vertė Lina
Būgienė). Lietuvoje ilgiau gyvenusi, šiuo metu
Maine valstijoje gyvenanti literatūrologė Laima
Vincė yra parašiusi ne vieną knygą. Vėliausiame
jos romane „This is Not My Sky” (,,CreateSpace
Independent Publishing Platform”, 2012) aprašo-
mos pokario laikais New York gyvenusios lietuvės,
jų meilės, ryšiai ir paslaptys. Jauna rašytoja Audra
Kriauciunas savo pirmame romane jaunimui
„Crown of  Dreams” (,,Tate Publishing & Enter -
prises”, 2011) lyg ir nepalietė lietuviškos temati-
kos, bet kas žino, kokias temas ji pasirinks, jei to -
liau rašys, labiau gilinsis ir susipažins su savo lie-
tuviškomis šaknimis?  

,,Globalioje Lietuvoje” kartais net neįmanoma
susekti, kur gyvena ir rašo visi lietuviškai rašan-
tys autoriai. Lietuviškos knygos pristatomos po
vieną ar keletą ne vienoje knygų mugėje, yra ang-
liškai leidžiamos ne vienos leidyklos. Tačiau išsa-
mesnes studijas ir knygų turinio analizes ge -
riausia palikti literatūros specialistams bei kriti-
kams. 

S. Nijolė Sadūnaitė (k.) prie ,,Ateities” leidybos centro stendo ankstesnėje Vilniaus knygų mugėje.
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Formatai

,,Broliai seserys, imkit mane ir
skaitykit, Ir tatai skaitydami perma-
nykit” – taip prasidėjo Martyno Maž -
vydo ,,Katekizmo” pirmieji sakiniai.
Šie žodžiai randa atgarsį ir šiandien
žmonėse, kurie gerbia knygas ir
mėgs ta skaityti. Ar svarbu, kokiu
for matu jie skaito? 2012 m. gruodžio
18 d. ,,Drauge” Romualdas Kriau -
čiūnas straipsnyje „Nelengva atpras-
ti” savo apmąstymus užbaigė taip:
„Sma  gu savo rankose turėti spaus-
dintą laikraštį, knygą, o, laikui atė -
jus, iš draugų gauti kalėdinį laišką ir
vardinių sveikinimą – irgi popieriu-
je.” Pagal 2012 m. gruodžio 27 d. ,,Pew
Internet & American Life Project”
tyrimų centro pateiktus duo menis
(apklausa vyko 2012 m. spalio-lapkri-
čio mėn.), Amerikoje elektronines
knygas skaitančiųjų (vyresni nei 16
m.) padaugėjo nuo 16 proc. iki 23
proc. Daugiau įsigijo joms skaityti
skirtas priemones (e-book readers) –
nuo 18 proc. iki 33 proc. Per tuos pa -
čius 12 mėnesių skaitančių knygas
popieriniu formatu skaičius krito
nuo 72 proc. iki 67 proc. Tačiau iš viso
knygas skaitančių skaičius nedaug
krito – dabar jis yra 75 proc. (nuo 78
proc. 2011 metais). Nebūtinai reikia
el. knygas pirkti, daugelis viešųjų
bibliotekų leidžia prisijungti prie jų
svetainių ir įsikelti norimas elektro-
nines knygas į savo kompiuterius.
Ki tas galima rasti nemokamai inter-
nete (tikėkimės, jog tai nepažeidžia
autorių teisių). 

Šiais laikais knygos nebūtinai
išeina vien popieriniu formatu arba
popierinis formatas nebūtinai būna
pirmasis. Knygos leidžiamos ir audio
(įkalbėtu) formatu, jas galima įsigyti
kompiuterine forma (e-book reader,
lietuvių kalba gal ,,planšetinės”).

Lietuvių knygų pasaulyje dar nedaug
teko matyti tų ,,moderniškesnių” va -
riantų, nors jų yra. Reikės pažiūrėti,
kaip seksis el. knygų leidyklos par-
duotuvei Knygute.lt, kuri skaitmeni-
zuoja kitų leidyklų knygas bei leidžia
nepriklausomų autorių bei vertėjų
knygas. Kol kas leidykla daugiau dir -
ba su fantastikos literatūra (science
fiction), bet ateityje gal tai pasikeis.
Būtų smagu, kad kas įrašytų daugiau
lietuviškų knygų klausymuisi tiems,
kurie ilgas keliones praleidžia sa vo
automobiliuose. (JAV žinomi kino ir
dramos aktoriai neatsisako kny gų
įrašymo darbų). Kai kurių autorių
knygos, net anksčiau minėtos, gal net
neguli sandėliuose popieriniuose for-
matuose, vietoj to kopijos yra iš -
spaus dinamos ,,print on de mand” lei-
dyklos ar spaustuvės, kai žmogus jas
užsako internetu. Rezul tatas – knyga
dažnai būna minkštu viršeliu ir nela-
bai brangi. 

Iš tikrųjų gal ne tiek svarbu yra
formatas. Gal reikia džiaugtis, kad
lei dėjai vis dar leidžia knygų įvairo-
vę, o mes turime galimybę pasirink-
ti, kokiu formatu ir kuria kalba gali-
me ir norime skaityti. Romualdas
Kriaučiūnas gali skaityti savo mėgs-
tamas knygas popieriniu, o Kny gu -
te.lt lankytojai – savo formatu. Lie -
tuvių kilmės autoriams norisi palin-
kėti, kad jų knygos būtų leidžiamos
abiem kalbomis – anglų ir lietuvių, ir
visais formatais, kuriuos tik galima
šiandien įsivaizduoti.  

Šiapus Atlanto gyvenantys lietu-
viai lauks žinių, kaip praėjo 2013 m.
Vilniaus knygų mugė, ir lauks šiais
metais išeisiančių naujų, įdomių bei
patrauklių knygų. Tačiau nereikėtų
pamiršti ir klasikų ar anksčiau para-
šytų vertingų knygų, nes daugelis jų
nesensta.
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4. Pirmenybė tikėjimui, pirmenybė meilei
Kaip ir visos Dievo dovanos, tikė-

jimas ir meilė irgi kyla iš vienos ir tos
pačios Šv. Dvasios (plg. 1 Kor 13), tos
Dvasios, kuri mumyse šaukia: „Aba,
Tėve!” (Gal 4, 6) ir įgalina ištarti:
„Jėzus yra Viešpats!” (1 Kor 12, 3) ir
„Maranata!” (1 Kor 16, 22; Apr 22, 20).

Tikėjimas – dovana ir atsakas –
leidžia mums pažinti Kristų kaip įsi-
kūnijusią ir nukryžiuotą Meilę, visiš-
ką ir tobulą klusnumą Tėvo valiai ir
begalinį dieviškąjį gailestingumą ar -
timui; tikėjimas įšaknydina širdyje ir
prote tvirtą įsitikinimą, kad ta Meilė
yra vienintelė tikrovė, nugalinti blogį
ir mirtį. Tikėjimas kviečia žvelgti į
ateitį su vilties dorybe, kupiniems
pasitikėjimo laukti Kristaus meilės
pergalės pilnatvės. Savo ruožtu meilė
leidžia mums įžengti į Kris tuje paro-
dytą Dievo meilę, asmeniškai ir egzis-

tenciškai prisidėti prie Kristaus visiš-
ko ir besąlygiško savęs dovanojimo
Tėvui ir broliams. Pri pildydama mei-
lės, Šv. Dvasia įgalina mus dalyvauti
Jėzaus atsidavime – sū niškame
Dievui ir broliškame kiekvienam
žmogui (plg. Rom 5, 5).

(...) 
Brangūs broliai ir seserys, šią

gavėnią, kai rengiamės švęsti Kry -
žiaus ir Prisikėlimo įvykį, per kurį
Dievo Meilė atpirko pasaulį ir apšvie-
tė istoriją, visiems linkiu šiuo bran-
giu laiku atgaivinti tikėjimą į Jėzų
Kristų, įžengti į jo paties meilės Tėvui
ir visiems mūsų gyvenime sutinka-
miems broliams bei seserims apyta-
ką. To siekdamas keliu savo maldą į
Dievą ir kiekvienam asmeniškai bei
kiekvienai bendruomenei meldžiu
Viešpaties palaiminimo!

Katalikai.lt

„Tikėjimas�meile�žadina�meilę”
Atkelta iš 8 psl.

A † A
DONATAS UOGINTAS

Mirė 2013 m. sausio 29 d., sulaukęs garbaus 92 metų amžiaus.
Gimė Šakiuose, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Frauke, brolis Titas su šeima Kanadoje

ir mirusio brolio Vytauto šeima Anglijoje; liūdi a. a. svainės
Anke Toepffer vyras Heinz ir svainė Hella Mohr su šeimomis
Ham burge, Vokietijoje. Liūdi daug dukterėčių ir sūnėnų Pietų
Afri koje,  Anglijoje ir Vokietijoje.

Šeima visus kviečia atsisveikinti su a. a. Donatu, šeštadienį,
vasario 23 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

Vietoj gėlių prašome aukoti Alzheimer’io fondui.
Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame daly-

vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Šarūnas Dobilas. Tel. 630-804-9093 arba
www.dobilasfunerals.com

A † A
ALEKSANDRA A.

KAVALIŪNIENĖ BALKEVIČIŪTĖ
Mirė 2013 m. vasario 15 d., sulaukusi 103 m.
Gimė 1910 m. sausio 28 d.
Gyveno Culver, IN,  anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: duktė Margarita Marchertienė su vyru Ge -

diminu, anūkai Aldona Martin su vyru Richardu, Vida Halsey,
Rūta Kavaliūnas, Edmundas Kavaliūnas su žmona Margherita;
proanūkai: David Kavaliūnas, Victoria su vyru Lee Yoneyama,
Andrius Halsey; trys proproanūkai Emma, Sophia Aleksandra
ir Henry; sesers sūnus Jonas Šalčius su žmona Laima ir vai-
kais, a. a. sūnaus Algirdo Kavaliūno buvusi žmona Violeta,
daug giminių ir artimųjų Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Aleksandra buvo žmona teisininko a. a. Prano, mama
a. a. dr. Algirdo.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 20 d. 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., kurioje 11 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aleksandra
bus  palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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� Socialinių reikalų skyrius Le mont
ma  loniai kviečia vasario 20 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lie -
tu vių centro skaityklą (14911 127 th
St., Lemont), kur matysite Mariaus Mar -
ke  vičiaus režisuotą dokumentinį filmą
,,The Other Dream Team” (,,Kita Sva -
jonių komanda”). 

� Vasario 21 d., 11 val. r. Cicero mies -
to Rotušės aikštėje bus iškelta Lietuvos
trispalvė,  kuri ten plevėsuos visą sa vai -
tę. Cicero ir apylinkės lietuviai kviečiami
gausiai da lyvauti vėliavos pakėlime ir
kartu pa žymėti mūsų tautos Nepriklau -
somybės šventę. Bus vaišės. 

� Prof. Tomo Remeikio 50-ties metų
mok slinės veiklos jubiliejinė šventė vyks
vasario 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC.
Pro fesoriaus darbus nušvies dr. Au gus -
tinas Idzelis, bus sukaktuvininko leidinių
paroda, nuotraukų montažas, pabendra -
vimas. Visus kviečia Vydūno fondas ir
ju  biliato bičiuliai. 

� Penktadienį, kovo 1 d., 7 val. v. Bal -
ze ko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) ati -
daroma paroda ,,Stepono Dariaus ir Sta -
sio Girėno herojiškam transat lan tiniam
skrydžiui – 80 metų”. Įėjimas 10 dol.
Tel. pasiteirauti: 773-582-6500. 

�  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
kovo 16 d., šeštadienį, 10 val.  r. daili -
ninkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zimkus
padės sukurti meniškus margučius,
kurie papuoš šv. Velykų stalą ir bus puiki
dovana svečiams ir artimiesiems. At si -
neškite dažytų, kietai virtų kiaušinių.
Pa mokos kaina – 15 dol. Bus vaišės.
Tel. 773-582-6500

� Kovo 17 d. Korp!Giedra ruošia po pie -
tę ,,Poezijos ir žodžio sūkury”, kuri vyks
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie tu -
vių centre. Pradžia – 1 val. p. p. Da ly -
vau ja Audrė Budrytė-Nakienė, Rita Ven c lo -
vienė, Vainis Aleksa, solistė Agnė Gied -
raitytė. Bus vai šės. Visus maloniai kvie čia -
me atvykti.

� Kovo 24 d. po 10:30 val. r. šv. Mišių
Tėvų jėzuitų koplyčioje Jaunimo centro Mo -
terų klubo narės kviečia visus prieš ve lykinių
pusryčių.

� Tradicinių tortų ir pyragų išpar -
davimą Lietuvos Dukterų valdybos narės
ruošia  Verbų sekmadienį, kovo 24 d., nuo
8 val. r. iki 2 val. p. p. Kviečiame visus
apsilankyti. Tai puiki proga nusipirkti Šv.
Velykų stalui skanių tortų, pyragų, namų
darbo sūrių, margučių ir kitokių gardumy-
nų. Savo ap silankymu paremsite LDD veik-
lą. Atvy ku sieji galės pasivaišinti kava ir sal-
dumynais.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Maloniai kviečiame visus atvykti į
Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)
patalpose (307 W. 30th St., New York,
NY 10001) vyksiančią dailininkų darbų
peržiūrą. Pamatysite darbus, kuriuos
menininkai ir meno kolekcionieriai  do -
vanoja būsimam meno aukcionui,  kurio
lėšos bus skirtos SLA pastato remontui.
Peržiūra vyks šeštadienį, va sario 23 d.,
7:30–10 val. v. ir sek ma dienį, vasario
24 d., 2 val. p. p.–5 val. p. p. Atvykę

šeštadienį, turėsite pro gą susipažinti su
daili ninkais, kurie pa aukojo aukcionui
savo paveikslus, pa bendrauti su bičiu-
liais. Tel. pasiteirauti: 212-563-2210.

�  Vasario 24 d. 12:30 val. p. p. Šv.
Petro ir Povilo parapijos salėje (211
Ripley Pl., Elizabeth, NJ 07206) Va sa -
rio 16-osios ir Kovo 11-osios mi nė ji -
mas. Muzikinę programą atliks duetas
,,Iš Rytų šalelės” (Rūta Pakštaitė-Cole ir
Rimas Polikaitis). 

� JAV LB East Chicago apylinkės, ALT’o
Lake apskrities skyriaus ir Lietuvos vyčių
kuopos # 82 valdybos ruošia Lietuvos
Ne priklausomybės minėjimą vasario 24
d. 1 val. p. p. American Legion Griffith
Post 66 (132 N. Wiggs Ave., Griffith,
IN). Meninę programą atliks Algimantas
ir Ligita Barniškiai. Vaišin simės lietu viš -
kais patiekalais. Apie dalyvavimą prašo -
ma pranešti Joanai tel. 219-884-22
arba Birutei tel. 219-322-4533.

� 13-asis metinis „Florida Lithuanian
Open Golf Tournament” vyks kovo mėn.
7–11 d. Turnyro pelnas bus skiriamas
or  ganizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Ko -
vo 9 d., 6–9 val. v. Lietuvių klubo salė-
je vyks susipažinimo pokylis. Platesnę
turnyro informaciją ir registracijos lapus
rasite interneto svetainėje: ltconsulflori-
da.com arba paskambinę į konsulatą
tel. 727-895-4811.

� Lietuvių tautiniuose namuose (3356
Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039)
kovo 9 d. vyks S. Dariaus ir S. Girėno
skryžio per Atlantą 80-mečio minėji -
mas. Svečiuose – TV žurnalistė iš Lie tu -
vos Gražina Sviderskytė. Pradžia 7 val. v.
Rengia JAV LB Los Angeles apylinkė. Tel.
pasiteirauti 323-360-7786.

� Kviečiame New York lietuvius da -
lyvauti bėgime ,,Už blaivią Lietuvą”.
Ren kamės kovo 2 d., šeštadienį, 11 val.
Brooklyn, prie Coney Island karuselių.
Va žiuoti N,D,F,Q metro iki paskutinės
stotelės. Bėgsime (eisime) palei Atlanto
van denyną 3 km. Siūlome turėti lie -
tuviškus skiriamuosius ženklus, foto apa -
ratą. Rengėjai: Vilniaus Pilaitės svei -
kuolių klubas ,,Giližis”. Registruotis pas
Genovaitę Meškėlienę el. paštas: gene -
sartai@yahoo.com; tel. 917-399-1730.

� Moterų savaitgalis ,,Nurturing one
another through life stages” Neringos
sto vyk loje vyks balandžio 26–28 die -
nomis. Jį ves Kerry Secrest ir dr. Kristina
Mačiūnaitė. Daugiau informacijos ir re -
gis  tracijos formas surasite www. nerin -
ga.org

ŠVIETIMO PREMIJA – 2012 M.

JAV�LB�Švietimo�taryba�ruošia�Švietimo�premiją�švietėjui,�kuris� ilgus�metus�dirbo
švietimo�darbą�JAV�lituanistinėse�mokyklose.�Kviečiame�lietuvių�visuomenę�siūlyti�kan-
didatus�iš�šiuo�metu�JAV�gyvenan�čių�lituanistinių�mokyklų��mokytojų,�kurie�pasižy�mėjo
lietuviško�švietimo�srityje,�va�dovėlių�bei�knygų�leidime�ir�redagavime,�programų�ir�gai�-
rių�tobulinime�ar�ilgus�metus�dirbo�ir�tebedirba�mokytojo-vedėjo�darbą�lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus�siųsti� iki�2013�m.�vasario�29�d.�paštu:�Lithuanian�Edu�cational�Council,
170�Query�St.�NewBedford,�MA,�02745�arba�el.�paštu:�donavickas95@hotmail.com�pažy�-
mint,� kad� siūlote� švietimo� premijai� kandidatą.� Prašome� prie� pasiūlymo� pridėti� reko-
mendaciją.

Vertinimo� komisiją� sudaro� JAV� LB� Švietimo� taryba,� kurios� pirmi�ninkė� yra� Daiva
Navickienė.

2011�m.�Švietimo�premija�buvo�įteikta�Nekalto�Prasidėjimo�Seserų�kongregacijai.
Laureatais� yra� buvę� Jūratė� Dovilienė,� Audronė� Elvikienė,� Dalilė� Polikaitienė,� Regina
Kučienė,�Danutė�Bindokienė,� �Bronius�Krokys,�Vida�Bučmienė,�Jonas�Kavaliūnas,�Julius
Širka,�Stasė�Petersonienė�ir�Elena�Ruzgienė.

Švietimo�premijos�mecenatas�yra�Lietuvių�Fondas.

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai šeštadienį, vasario 16 d., šventė Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 95-ąsias metines. Su gimtadieniu Lietuvą mokiniai pasveikino savo pa -
darytomis širdelėmis-vėliavėlėmis (nuotr.). Koncerte, skirtame tėvynei Lietuvai, daly-
vavo visų klasių mokiniai ir grupės ,,Skylė” iš Lietuvos dainininkai Aistė Smil gevičiūtė
bei Rokas Radzevičius.                                                                Laimos Apanavičienės nuotr. 

Čiurlionio galerija 
Jaunimo�centre�

(5620�S.�Claremont�Ave.,�
Chicago,�IL�60636)�

kovo 1 d., penktadienį, 
7:30 val. v. kviečia į parodos 
,,Lietuvos�ir�Pran��cūzijos�grafikas�

Žibuntas Mikšys”
atidarymą.

Parodoje� bus� rodoma� dr. Al gimanto
Ke  lerto surinkta�Ž.�Mikšio�dar�bų�kolek-
cija.�

Meninę� programą� atliks� saksofoninin-
kas Gediminas Grašys.
Po�parodos�darbai�iš�ve�ža�mi�į�Lietuvą.

Žibuntas Mikšys. 
Ekslibris. Iš dr. A. Ke ler to rinkinio.

Šeštadienį, vasario 16 d., Jaunimo centre vykos grupės ,,Skylė” koncertas, kurį organi-
zavo LR generalinis konsulatas Čikagoje, o pagrindiniais rėmėjais buvo Lietuvių Fondas
ir Kazickų fondas. Nuotraukoje iš k.: LR generalinio konsulato darbuotoja Agnė Ver -
telkaitė, dainininkas Rokas Radzevičius, LF darbuotoja Jūratė Mereckienė, LF tarybos
pirmininkas Marius Kasniūnas, dainininkė Aistė Smilgevičiūtė, muzikantai Mantvydas
Kodis ir Gediminas Žilys, LF valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis bei LF darbuotoja
Vida Bieliauskienė.                                                                                                J. Kuprio nuotr. 


