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Washington, DC (LR ambasados
JAV/,,Draugo” info) – Lietuvos Res -
publikos ambasados JAV vasario 22
d. surengtame valstybės atkūrimo
dienos minėjime buvo pristatyta išei-
vijos lietuvių veikla ir ryškiausiai jai
atstovaujantys asmenys. LR ambasa-
dorius JAV Žygimantas Pavilionis
įteikė užsienio reikalų ministro su -
teiktą apdovanojimą „Lietuvos diplo-
matijos žvaigždė” JAV lietuvių vers-
lininkui ir filantropui Albinui Mar -
kevičiui. JAV lietuvių įtaką šios ša -
lies politiniam, visuomeniniam, kul-
tūriniam ir sportiniam gyvenimui
apžvelgė žymi išeivijos visuomeni-
ninkė ir žurnalistė, Kazickų šeimos
fondo vadovė Jūratė Kazickas. JAV
prezidento Barack Obama sveikini-
mus Lietuvos žmonėms Nepri klau so -
mybės dienos proga perdavė Bal tųjų
rūmų Nacionalinės saugumo tarybos
specialioji prezidento patarėja ir vy -
resnioji Europos reikalų direktorė
Elizabeth Sherwood-Randall. 

Koncertavęs Dariaus Polikaičio vadovaujamas Čika-
gos lietuvių meno ansamblis „Dainava” pristatė turtingą

kultūrinės JAV lietuvių veiklos paveldą. Choras atliko žy -
miausius lietuvių liaudies kompozitorių bei poezijos kla-
sikų kūrinius.

Dariaus ir Girėno skrydžio
80-mečiui – 10 psl.

Valstybės atkūrimo dienos minėjime pagerbti JAV lietuviai

• Tema: Popiežiaus rinkimai – 2
• Jei būčiau iškritęs iš Mėnu -

lio... – 3
• ,,Duok pirštą, nukąs visą ran -

ką” – 3
• Cicero lietuviai paminėjo Lie -

tuvos nepriklausomybę – 4
• Vasario 16-osios minėjimai

Su nny Hills, FL ir New York –
5

• Pradėti 1863 m. sukilimo su -
kakties minėjimai – 6

• Šventadienis – 8
• Maldininkų kelionė – 8
• Keleiviai (7) – 9
• ,,Žalgirio” sūnus Amerikos

že mėje – 11

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Ž. Pavilionis (k.) su J. Kazickaite ir A. Markevičiumi.
Ludo Segers nuotr.

Pagerbtas prof. T. Remeikis Benediktas XVI pasirašė
„Motu Proprio” dėl 

konklavos

Vatikanas (Vatikano spaudos
salės info) – Popiežius Benediktas XVI
pasirašė „Motu Proprio” dėl kon kla -
vos ir leido kardinolams ją paankstin-
ti, jeigu jie visi susirinks Romoje
anks čiau nei per 15 tradicinio laiko-
tarpio dienų. Benediktas XVI pasira-
šė teisinį dokumentą, kuris buvo iš -
leistas vasario 25 d. ir kuriame yra
1996 m. Vatikano įstatymo dėl naujo
po piežiaus išrinkimo pakeitimų. Tai
vienas paskutinių jo, kaip popiežiaus,
aktų prieš atsistatydinimą šį ketvirta-
dienį. Konklavos pradžios data yra
svarbi, nes kovo 24-ąją prasideda Di -
džioji savaitė, o kovo 31 dieną bus
šven čiamos Velykos.

ISM bus dėstomas 
Harvard verslo 

mokyklos kursas

Vilnius (Bernardinai.lt) – ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete
bus dėstomas garsios Harvard verslo
mokyklos parengtas kursas „Konku -
rencingumo mikroekonomika: įmo-
nės, klasteriai ir ekonomikos plėtra”
(„Microeconomics of  Compe titive -
ness: Firms, Clusters, and Economic
De velopment”), ku rio autorius – Har -
vard verslo mokyklos prof. Michael
Porter. Tai – pirmoji šios verslo mo -
kyklos mokymo programa Lie tuvoje.
Mi nėtas kursas taps ISM Va dovų ma -
gistrantūros studijų da limi ir bus pra-
dėtas dėstyti nuo šių metų rudens se -
mestro.

Lemont (,,Draugo” info) – Vasario 24 d. Vydūno jaunimo fondo nariai,
broliai skautai ir sesės skautės, bičiuliai, šeima ir svečiai susirinko Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, pagerbti politologo, Ca -
lumet College of  St Joseph, Indiana, profesoriaus emerito, Vilniaus uni -
ver siteto garbės daktaro prof. Tomo Remeikio 50-ties metų mokslinės veik-
los sukaktį. Dr. Remeikį raštu pasveikino Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa -
vilionis, keletą šiltų žodžių tarė popietėje dalyvavęs buvęs LR prezidentas,
pro fesoriaus bičiulis Valdas Adamkus. Prisiminimais ir įžvalgomis apie
dr. Remeikio asmenybę pasidalijo fil. dr. Romualdas Kašuba, o pranešimą
,,Žvilgsnis į jubiliato mokslinius pasiekimus” perskaitė dr. Au gustinas
Idzelis. Šeimos vardu kalbėjo prof. Remeikio duktė dr. Ginta Re meikytė-
Ge do ir jos dukra Gabrielė Gedo. Renginį suruošė Vydūno jaunimo fondas
ir jubiliato bičiuliai.

Prof. T. Remeikis su žmona Nijole. Profesoriui buvo įteikta Vydūno fondo padėka. 
Laimos Apanavičienės nuotr.



Girdime�kalbas�apie�tai,�kad�knygos
ir�spausdintiniai�leidiniai�baigia�atgyven-
ti�savo�dienas.�Į�mūsų�gyvenimą�veržiasi
visagalis� internetas.� Tačiau,� atrodo,� ne
viskas� taip� paprasta.� Kalbos,� kad� kom-
piuteris� užkariaus� skaitytojų� širdis,� kol
kas� ir� lieka� kalbomis.� Tai� parodė� ir� šių
metų�Knygų�mugė�Vilniuje,�kurioje�apsi-
lankė� per� 60,000� žmonių� –� nė� kiek� ne
mažiau� nei� pernai.� Atrodo,� kad� parodų
rūmų� „Litexpo”� patalpos� mugei� darosi
per� ankštos.� Čia� apsilanko� tiek� knygų
mylėtojų,�kad�susidaro�didžiulės�spūstys.
Šiemet� Knygų� mugėje� dalyvavo� 265
bendrovės� iš� Lietuvos� ir� užsienio� –
Baltarusijos,� Italijos,� Japonijos,� Lenkijos,
Prancūzijos,� Rusijos� bei� Vokietijos.
Mugėje�įvyko�apie�400�renginių,�didžioji
dalis� jų� buvo� tradiciniai,� tačiau� buvo� ir
naujovių.�Knygų�mugės�rengėjus�labiau-
siai� džiugino� tai,� kad� perkamiausios
buvo� lietuviškos� knygos.�Tad,� kaip� sakė
žymusis� klasikas:� ,,Imkit�mane� ir� skaity-
kit/�Ir�tatai�skaitydami�permanykit.”

Red.�Laima Apanavičienė

Skaičiuojant nuo 1295 m.,
kai popiežius Bonifacas
VIII, bandydamas ap -

saugoti popiežiaus rinkimus
nuo išorės įtakų, įvedė tvar-
ką, jog naujasis pontifikas
turi būti renkamas užrakintoje patalpoje, 2013 m. konkla-
va yra jau 75-oji Katalikų Bažnyčios istorijoje. Daugeliu
atvejų ji bus labai panaši į pirmtakes. (...) Kita vertus, yra
daug aplinkybių, kurios leidžia sakyti, kad 2013 m. konk-
lava labai skirsis nuo ankstesnių. 

I. Atsistatydinimas, bet ne mirtis
Akivaizdžiausias skirtumas tas, kad šįsyk popiežiaus

sostas tapo tuščias ne dėl popiežiaus mirties, o po jo
sprendimo pasitraukti. Procedūriškai konklava nesiskirs
nuo kitų, tačiau psichologiniu požiūriu ji bus tikrai iš -
skirtinė. Kai miršta bet kuris iškilus ir garsus visame
pasaulyje vadovas, prapliūsta užuojautos, prasideda ge -
du las, ir visa aplinka emociškai įsielektrina. Popiežiaus
mirties atveju užuojautos paprastai plūsta tiek iš politi-
nių, tiek iš religinių vadovų, taip pat ir iš paprastų žmo-
nių. Paprasčiausias žmogiškas padorumas reikalauja
apie mirusį pontifiką kalbėti tik gerai, pabrėžti tik švie-
sias pontifikato puses, nes ir praradimo jausmas dar la -
bai gilus ir stiprus. Net ir tarp savęs kalbėdamiesi kardi-
nolai stengiasi vengti velionio kritikos. Šįsyk per tuščio
sosto laikotarpį nėra iškilmingų laidotuvių, nėra psicho-
loginio spaudimo. Galima teigti, kad kardinolai turi ge -
resnes sąlygas įvairiapusiškai įvertinti dabartinę padėtį
ir iššūkius. Jiems lengviau diskutuoti ne tik apie tai, kas
buvo gero, bet ir apie tai, kas yra taisytina.

Didelę įtaką buvusioms konklavoms turėjo ir tai, kad
vienas iš kardinolų turėdavo sakyti homiliją per buvusio
popiežiaus laidotuves ir tapdavo neoficialiu vadovu. Nėra
abejonių, kad būtent didžiulė dvasinė jėga, kurią visi
išvydome, kai kardinolas Joseph Ratzinger sakė homiliją
per Jono Pauliaus II laidotuves ir tai, kaip subtiliai jis
vadovavo visai laidotuvių ceremonijai, labai prisidėjo
prie to, kad per konklavą kardinolai pasirinko būtent jį.

II. Nėra vienintelio
Aiškaus laimėtojo nebuvo ir per praėjusią konklavą,

kuri vyko 2005 m. Tačiau anuomet net ir tie kardinolai,
kurie nebuvo kardinolo Ratzinger simpatikai, pripažino,
kad jis yra labai rimtas kandidatas. Galima spėti, kad
praėjusioje konklavoje jis buvo atskaitos tašku.
Svarstyta, kas gali būti pakankamai rimti kandidatai
jam, paskui apsispręsta, kad kiti variantai vargu ar bus
geresni. Per 2013 m. konklavą yra kardinolų, kurie vardi-
jami kaip verti dėmesio kandidatai, tačiau nė vienas
negali būti vadinamas tvirtu laimėtoju.

III. Netikėtumo veiksnys
Benedikto XVI atsistatydinimas buvo didžiulis neti-

kėtumas ir kardinolams. Iki tol absoliuti dauguma buvo
įsitikinusi, kad Kanonų teisės paliekama popiežiaus atsi-
statydinimo galimybė tėra simbolinė išlyga, kuria niekas
niekada nepasinaudos, nes, kaip po žinios apie atsistaty-
dinimą teigė vienas iš lenkų kardinolų: „Nuo kryžiaus
juk negalima nulipti žemėn...” Toks netikėtumas gali
tapti kitų netikėtumų priežastimi. Pavyzdžiui, kardinolai
kandidato į popiežius gali ieškoti ir anapus Kardinolų
kolegijos. To Kanonų teisė nedraudžia, o paskutinį kartą
popiežiumi buvo išrinktas ne kardinolas 1378 m. Mažai
tikėtinas scenarijus, tačiau negalima jo visiškai atmesti.

IV. Veteranai
2005 m. konklavoje dalyvavo tik du kardinolai, jau

dalyvavę popiežiaus rinkimuose anksčiau. Tai Joseph
Ratzinger ir amerikietis Wiliam Baum. Dabar net 50 kar-
dinolų jau turi konklavos patirtį. Tikėtina, kad tai reikš,
jog kardinolai bus geriau organizuoti, ir konklava vyks
be jokių trikdžių. Kita vertus, gali būti ir taip, kad  patir-
tis  taps „meškos paslauga” ir vyks įnirtingesnė kova.

V. Daug laiko pasiruošti
Jonas Paulius II mirė 2005 m. balandžio 2-ąją, ir jau

po 16 dienų prasidėjo konklava. Tai, kad Jonas Paulius II
artėja prie amžinybės slenksčio, buvo akivaizdu jau kurį
laiką. Tačiau iki tol, kol charizmatiškas popiežius nebai-
gė žemiškos kelionės, nemaža dalis kardinolų papras-
čiausiai nedrįso pradėti svarstyti apie jo įpėdinį.
Dauguma kardinolų į Romą suvažiavo tik po popiežiaus
mirties, dalyvavo laidotuvėse ir neturėjo labai daug laiko
rimtiems pokalbiams apie tai, koks turi būti naujas
popiežius, iki pat konklavos. Dabar popiežiaus atsistaty-
dinimas paskelbtas vasario 11 dieną. Nuo tos dienos pra-
sidėjo svarstymai, kas galėtų būti naujuoju popiežiumi.
Praktiškai visi konklavos dalyviai planuoja atvykti į

Romą jau vasario 27 dieną,
kai vyks paskutinė Šventojo
Tėvo audiencija. Net jei, kaip
spėjama, konklavos data bus
paankstinta, vargu ar ji prasi-
dės anksčiau nei kovo 9 dieną.

Tai reiškia, kad kardinolai turi kur kas daugiau laiko
pasirengti konklavai, aptarti įvairius kandidatus. Tai
gali reikšti ir labai greitą konklavą, kai jau iš anksto bus
sutarta, kas taps popiežiumi, bet gali būti, kad konklava
užsitęs, nes bus sunkiau atrasti kompromisą, atsiradus
keliems stipriems kandidatams.

VI. Skandalų veiksnys
Per pastarąjį pontifikatą netrūko skandalų. Pra de -

dant kunigų pedofilijos atvejų paviešinimu, baigiant kon-
fidencialių duomenų nutekinimu ar kaltinimų korupcija.
Ne vienas kardinolas pabrėžia, kad naujasis popiežius
turi būti „visiškai švarus”, t. y. ant jo neturi kristi jokio
skandalo šešėlis. Praktikoje tokia nuostata gali trukdyti,
o ne padėti. Nes sekuliari spauda labai lengvai kiekvieną
jai neįtikusį veikėją apipila paskalomis, ir labai pavojin-
ga bandyti įtikti būtent žiniasklaidos skoniui. Deja, bet
žiniasklaidos spaudimas veikia net Kardinolų kolegiją.
(...)

VII. „Dideli šunys” neduoda naudos
Svarbiausiais veikėjais tuščio sosto laikotarpiu

paprastai yra Kardinolų kolegijos dekanas ir kancleris.
Dekanas vadovauja kardinolų susitikimams ir perduoda
informaciją apie juos į viešumą. Kancleris sprendžia kas-
dienius Bažnyčios klausimus, kurie negali palaukti iki
konklavos pabaigos. Dažnai, kai žvalgomasi į rimčiausius
kandidatus tapti popiežiumi, minimos ir dekano bei
kanclerio pareigas einančių kardinolų pavardės.
Kardinolas Ratzinger prieš aštuonerius metus buvo
Kardinolų kolegijos dekanas, ir tai turėjo įtakos kitų  kar-
dinolų sprendimui. Tačiau šįsyk nė vienas iš „didelių
šunų” negali būti laikomi rimtais kandidatais. Dekanu
šiuo metu yra kardinolas Angelo Sodano, kuriam jau 85
metai. Tačiau svarbu ne vien amžius, bet ir tai, kaip ener-
gingai jis gynė meksikietį Marcial Maciel Degollado,
Kristaus legionierių judėjimo įkūrėją, kuris vėliau, kaip
pasirodė, buvo įsivėlęs į įvairius seksualinio išnaudojimo
skandalus. Kancleriu šiuo metu yra kardinolas Tarcisio
Bertone, kuriam daugelis kardinolų priekaištauja, jog
popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metu būta daug
vadybinio chaoso. Taigi labai mažai tikėtina, kad nors
vienas iš šių „didelių šunų“ gali būti rimtas kandidatas
konklavos metu.

VIII. Du trečdaliai – dauguma
1996 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė doku-

mentą ,,Universi dominici gregis”, kuriame pakeista
konklavos tvarka. Pirmiausia numatyta galimybė rinkti
popiežių paprasta balsų dauguma, jei prieš tai per 30 bal-
savimų ar per 7 konklavos dienas nepavyksta nė vienam
kandidatui surinkti būtinos 2/3 daugumos. 2005 m.
Benediktas XVI buvo išrinktas per keturis balsavimus,
taigi tokios pataisos jam neprireikė. Tiesa, kaip prisipa-
žino po konklavos kai kurie kardinolai, kai jau vienas
kandidatas artėja prie daugumos ribos ar ją peržengia,
psichologiškai jis jau pripažįstamas laimėtoju, ir kitų
kandiatų paieškos teatrodo laiko vilkinimas. Tačiau 2007
m. Benediktas XVI atmetė galimybę rinkti popiežių balsų
dauguma. Taigi dabar kardinolai žino, kad teks sutarti
dėl tokio kandidato, kuris turės gauti bent 2/3 palaiky-
mą. 

IX. Dvasinės pratybos
Tai, kad popiežius atsistatydino būtent Gavėnios pra-

džioje, turėtų būti suvokiama kaip ženklas, jog jis tikisi
atgailos ir susikaupimo dvasios per konklavą. Tiesa,
kartu jis suteikė labai daug iniciatyvos Popiežiškosios
kultūros tarybos prezidentui kard. Gianfranco Ravasi,
kuriam patikėta Gavėnios laikotarpio katechezė Vati -
kane. Toks scenarijus įmanomas tik po popiežiaus atsi-
statydinimo. Gavėnios dvasinės pratybos paprastai atlie-
kamos popiežiaus ir Romos kurijos. Tad kard. Ravasi
„pavaduoja” popiežių ir jam patikėtą užduotį atlieka su
jam būdinga energija bei erudicija. Jis siūlo kasdien tris
meditacijas, atskleisdamas puikias biblistikos žinias. (...)
Jis pelnė didžiulį meno pasaulio žmonių autoritetą, nes
yra puikus menotyrininkas, žavi kitus krikščioniškais
kultūros apmąstymais. Tai suteikia jam didelį privalu-
mą, nes jis nėra siejamas su jokiais skandalais, kurie
tikrą ar menamą šešėlį meta ant Vatikano kurijos. Kita
vertus, popiežius turi būti ne tik kultūringas, bet ir vado-
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Redakcijos žodis Tema: PoPiežiaus rinkimai

Kodėl būsima konklava 
bus kitokia?

JOHN L. ALLEN, JR.

Nukelta į 6 psl.



Tarkime, iškritau iš Mėnulio ir be -
veik nieko apie išeivijos lietuvius
ne žinau, tačiau moku lietuvių kal -

bą. Iškritau netoli 4545 W. 63rd gatvės Či -
kagoje. Ant pastato sienos radau už rašą
,,Draugas”. Užėjęs į vidų nusi perku vasa-
rio 2 ir 7 d. ,,Draugo” lai das. Noriu dau-
giau sužinoti apie Ame rikos lietuvius, pa -
vyzdžiui, ką jie veikia, kur buriasi? Ma no
laimei, pirmame nu meryje kaip tik randu
renginių kalendorių. Nuėjęs į ne tolie se
esančią kavinę imu atidžiai tą kalendorių
skai tyti. 

Mano nuostabai, vien vasario mė nesį Ame ri -
koje vyks 43 lietuviški renginiai. Jų gal yra ir dau-
giau, bet tiek randu kalendoriuje sudėta. Vasaris –
trumpas ir šaltas mėnuo, o renginių tikrai ne -
trūks ta. Atidžiau paskaitęs pamačiau, kad vasario
mė nesį daug kur bus minima Vasario 16-oji. Lie tu -
viams ši diena yra kaip liepos 4-oji amerikiečiams.
Kovo mėnesį bus kita Tautos šventė su 11 renginių.
Balandžio mėn. – 9 ren giniai, gegužę – kol kas tik
vienas. Birželio mėn. įvardinti 4, liepą – 1, rug -
pjūtį – 2. Dar nieko nepateikta rugsėjo ir spalio
mėnesiams, o lapkrityje minimas tik vienas ren  gi -
nys. Kiti du yra bendro pobūdžio pranešimai. Viso
suskaičiavau 65 ren  ginius bei pranešimus. 

Gerai, kad iš Mėnulio nukritau Čikagoje, nes
ta me mieste ir jos apy linkėse išvardinta daugiau-
sia rengi nių. Vien Lemont, IL, priskaičiavau 23.
Dau giausia Pasaulio lietuvių centre, bet du rengia-
mi ir Ateitininkų namuose. Jaunimo cent re vyks

pen ki, kitur pačioje Či kagoje – taip pat penki. Po
vie ną Či ka  gos priemiesčiuose: Cicero, Willow
Springs, Mundelein, Western Springs, Lake Villa
ir Naperville. 

O kas vyksta kitose JAV valstijo se? St. Peters -
burg, FL, vyks penki ren  giniai. Po du – Phila del -
phia, PA, Detroit/Southfield, MI, Madison, WI ir
Bal timore, MD. Radau dar vie ną Pennsylvania
vals tijoje – tai Pittsburgh. Po vieną vyks Man -
hattan, NY, Quincy, MA, Wa shington, DC, Rock -
ville, MD, As pen, CO ir Vermont. Dar du renginiai
vyks kituose žemynuose – po vie ną Estijoje ir
Australijoje. Radau dar porą kitų renginių, bet
nenurodyta jų tiksli vieta. 

Vasario 7 d. ,,Drauge” užtikau Va sario 16-o sios
ir Kovo 11-osios ren ginių JAV lietuvių telki niuo se
kalendorių. Dauguma ten išvardintų jau paskelbti
ankstesniame kalendoriuje, bet dabar kiek vienas
renginys yra plačiau aptartas. Šiame kalendoriuje
radau 22 renginius. Jie įvai riai aptarti. Du ribosis
vėliavų pakė limu. Kituose rengiamas mi nėjimas,

susidedąs iš pranešimo ar paskaitos.
Daug kur bus ir meninė programa, o tri-
jose vietose vyks tai progai tinkamas
koncertas. Beskaitydamas programas,
neradau, kur tikrai žūtbūt no rėčiau da -
ly vauti. Bet ne ra dau ir nieko, ko tikrai
norėčiau iš veng ti. 

Nukritęs iš Mėnulio nelabai susi -
gau dau, kur kas yra, kur tie minėjimai
vyks. Devynių minėjimų aprašy me duo-
damas tikslus adresas. Ta čiau 13-oje at -
vejų tikrai būtų sunku susigaudyti, kur

renginiai vyks. Dviem atvejais nurodytas telefono
nume ris, kur galima pasiskambinti ir gau ti nuro-
dymus, kaip renginio vietą pa siekti. 

Dar man Mėnulyje būnant, esu girdėjęs, kad
iš eivijos lietuviai įvairių renginių proga neapsiei-
na be mais to, ypač cepelinų. Minėjimų ka len -
doriuje neduodamas valgių sąra šas, bet iš anksto
pranešama, kad bent dvylikoje minėjimų bus mais-
to: vaišės, užkandos, saldumynų ar dar ko kito go -
mu rį viliojančio. Tačiau nerei kė tų suprasti, kad ir
kituose renginiuose užkandžių nebus, nors apie tai
nerašoma.

Jau daug metų lietuviškų renginių kalendorių
rengia ir skelbia ,,Draugas”. Tai daug prisideda
prie informacijos skleidimo. Kad tas kalendorius
būtų kuo tikslesnis ir išsamesnis, labai svarbu,
kad renginių ruošėjai iš anksto reikiamą informa-
ciją pasiųstų redakcijai: 4545 W. 63rd Street, Chi -
cago, IL 60629 arba el. paštu – dalia.cidzikaite
@gmail.com.

Tikriausiai ne visi yra susipažinę su ita-
liškame laikraštyje ,,L’Occidentale”
neseniai pasirodžiusia Laša Zilpimiani

straipsnis ,,Stalinizmo šešėlis virš Kaukazo”.
O susipažinti vertėtų. Straipsnis aktualus ir
Lietuvai. Čia galimos plačios paralelės. 

Pagrindinė rašinio tema – Kaukazas, aki-
vaizdžiausiai pereinantis į Rusijos Fede ra ci -
jos rankas, ir Vakarų Europa, prarandanti po -
litinę įtaką šiame strategiškai svarbiame re -
gione. Analitiniame straipsnyje tvirtinama,
kad Kau kaze vėl šeimininkauja Kremlius. Jei iki
2008 m. pabaigos dar vyko įnirtingos grumtynės
dėl įtakos Kaukazui ir tose grumtynėse kaip lygus
su lygiu varžėsi dvi grupuotės – Rusija prieš JAV ir
Va karų Europą, tai šiandien šis karas akivaizdžiai
pralaimėtas. Ir jį pralaimėjo būtent vidinių ekono-
minių bei struktūrinių bėdų kamuojami Vakarai.
Tiesa, Vakarai nuoširdžiai bandė silpninti Mask -
vos šantažą Kaukazo respublikoms. Bet vakariečių
naudota strategija patyrė pralaimėjimą. Mat vaka-
riečiai, remiantis L. Zilpimiani įžvalgomis, nesu-
rado priešnuodžių Rusijos sumaniai puoselėjamai
strategijai ,,skaldyk ir valdyk”. Dabartinė Rusijos
Federacijos vadovybė sugeba visus Kaukazo regio-
ninius konfliktus panaudoti savo labui. Ryš kiau -
sias pavyzdys – neišnarpliotas Armėnijos ir Azer -
baidžano konfliktas. Kremlius apsimeta tame re -
gione esąs pagrindinis taikdarys. Bet iš tiesų šian-
dieninės Rusijos strategai trokšta palaikyti esamą
įtampą ir neapibrėžtumą. Nes tik taip Rusija gali
tikėtis išsaugoti savo įtaką šioje konfliktų zonoje.

Perprasti rusiškos skaldymo politikos esmę –
lyg ir nesudėtinga. Kremliaus vadovai stengiasi
puikiai sutarti su Jerevanu ir tuo pačiu metu pa -
laiko gana draugiškus santykius su Baku. Taip
veik dama Maskva tampa reikalinga abiems rung-
tyniaujančioms šalims. Rusijos politinis svoris
auga tarsi ant mielių. Žodžiu, Rusijos politika
šiame regione – dviprasmė, daugiabriaunė, dau-
gialypė. Rusijos diplomatai vienaip kalba Ar mė -
nijos sostinėje, kitaip – susitikdami su Azer bai -
džano vadovybe. Dar kitokius žodžius taria ben-
draudami su Washington ir Briuselio diplomatais.
Taip pat akivaizdu, jog Armėnijos ir Azerbaidžano
politikai priversti pataikauti Kremliui, nors
Kremlius yra pagrindinis nestabilumo palaikyto-
jas ir kurstytojas. Velniškai nemalonu šypsotis
tam, kuris naudojasi tavo bėdomis. Bet šypsotis
ten ka, nes iki šiol nerastas priešnuodis, pajėgus
neutralizuoti Kremliaus gebėjimą kiršinti kaimy-
nes ar dirbtinai provokuoti nacionalinius nesuta-
rimus tarp titulinės tautos ir tautinių mažumų.

Panaši padėtis susidariusi ir Gruzijoje. ES ir
JAV dėjo dideles viltis į Tbilisį. Bet džiuginančių
rezultatų nesulaukė. Šiandien Gruzijos valstybė ir
jos naujoji vyriausybė negali laisvai pasirinkti
savo raidos kelio dėl okupuotų šalies teritorijų.
2008 m., kai atrodė, jog Gruzija praktiškai ištrūko

iš Maskvos glėbio, Rusija parodė savo aštrius na -
gus. Kad neprarastų įtakos Gruzijai, Kremlius, pa -
naudodamas šiurkščią jėgą, okupavo dvi prorusiš-
kas separatistines šios šalies vietoves. Dabar Ru -
sijos Federacija gali lengvai daryti įtaką Gruzijos
užsienio politikai, nes tarptautiniuose santykiuo-
se, be teritorinio vientisumo, gruzinai nepajėgūs
pasiekti rimtų, ilgalaikių pergalių.

O kuo kaukazietiška tema aktuali Lietuvai? Ji
padeda atidžiau pažvelgti į aktualiausias Lietuvos
bėdas, įskaitant ir Vilniaus-Varšuvos nesutarimus.
Prisiminkime vieną iš paskutiniųjų LRT diskusijų
,,Tautos aikštėje”, kur žurnalisto Andriaus Tapino
sukviesti ginčijosi ir LLRA vadovas Val demar
Tomaševski, buvęs Lietuvos URM vadovas
Audronius Ažubalis, politikos apžvalgininkai Čes-
lovas Iškauskas, Jacek Komar ir laisvės gynėjas
Kasparas Genzbigelis. 

Įsiminė buvusio Lietuvos diplomatijos vadovo,
šiandieninio Seimo Užsienio reikalų komiteto
nario A. Ažubalio pastebėjimai, kad Vilniaus kraš-
to lenkai yra tik įrankis žymiai didesniame politi-
niame žaidime. Parlamentaras pabrėžė, jog šio
politinio žaidimo aikštelė – Lietuva. Tačiau šį žai-
dimą organizuojančios jėgos įsikūrusios už Lie -
tuvos ribų. Parlamentaro tvirtinimu, paskutiniųjų
Seimo rinkimų išvakarėse būtent dvi užsienio am -
basados bandė palaikyti ryšį su Lietuvai nuolat dėl
neva lenkų tautinės mažumos pažeidinėjamų tei-
sių priekaištaujančia LLRA vadovybe. Seimo na -
rys A. Ažubalis omenyje turėjo Lenkijos ir Rusijos
ambasadas. Lenkijos ir Rusijos pavadinimai buvo
garsiai ištarti.

Deja, į šią pastabą nieko konkretaus ir aiškaus
neatsakė nei ,,Tautos aikštėje” dalyvavęs parla-
mentaras V. Tomaševski, nei politikos apžvalginin-
kas J. Komar. O juk šis A. Ažubalio pastebėjimas –
labai svarbi pastaba. Lietuvos žurnalistai privalė-
tų verste užversti LLRA vadovybę viešais klausi-
mais, ar esama ryšių su Rusijos diplomatais. Šis
klausimas turėtų tapti pagrindiniu, pradedant bet
kokią diskusiją su LLRA vadovybe. Tokių paaiški-
nimų mes privalome reikalauti iš V. Tomaševski ir
jo bendraminčių nuolat, visur ir visada. Žinoma,
lenkų diplomatų susidomėjimas LLRA politine
ateitimi – labiau suprantamas už rusų diplomatų
smalsumą. Tačiau kiek vienas diplomatinis žings-
nis neturėtų priminti kišimosi į suvenerios valsty-
bės reikalus. Ar Lenkijos valstybė neperžengė šios

ri bos, taip ir liko neaišku, atidžiai išklau-
sius keletą valandų trukusios TV laidos.

Žurnalisto L. Tapino vestoje laidoje
deramai nebuvo pabrėžti ir dar keli svarbūs
dalykai. Pir ma, Lietuva turi teisę įtarti
Lenkiją puoselėjant ekspansines, revanšisti-
nes ir okupacines užmačias Vilniaus krašte.
Vilniaus okupacijos ir jos me tu padaryta
žala lietuvybei – akivaizdi, milžiniška. Bet
oficialioji Varšuva nė neketina pasmerkti
Pil sudskio ir Želigovskio žygių. Po 1990 m.

Kovo 11-o sios Akto paskelbimo Lietuva ir vėl turė-
jo panašių bėdų Vilniaus krašte. Viena politinė
jėga ten puolė kurti autonominį darinį bandant
atplėšti jį nuo Lietuvos ir priskiriant arba
Lenkijai, arba Balta rusijai. Lietuvai nieko kito
nebeliko kaip tik įvesti tiesioginį valdymą. Deja,
oficialioji Varšuva nepasmerkė ir tų dienų autono-
mininkų veiklos. 

Tad Lietuva elgiasi teisingai, įtariai žvelgda-
ma į bet kokius lenkų tautinės bendrijos Vilniaus
kraš te ar Lenkijos valdžios prašymus, pasiūlymus,
reikalavimus. ,,Tautos aikštėje” buvo labai taikliai
pastebėta: ,,Paduok lenkui pirštą, tai jis nukąs visą
ranką.” Bet Vilniaus okupacijos metais padarytos
skriaudos ,,Tautos aikštėje” beveik netirtos. Nors
prisiminus, kaip pokario metais Lenkija agresy-
viai, grobuoniškai ir be menkiausio gailesčio ma -
siškai uždarinėjo lietuviškas mokyklas ir laikraš-
čius, kitaip atrodytų ir šiandieniniai LLRA reika-
lavimai dėl lenkiškų gatvių užrašų ar dvigubos
,,w” raidės lietuviškuose pasuose.  

Vaizdingas posakis dėl ,,nukąstos rankos”
paskatino diskusiją, ar pastaruoju metu girdimi
len kų tautybės žmonių reikalavimai – jau paskuti-
niai? Klausantis V. Tomaševski ir J. Komar atsaky-
mų, buvo galima susidaryti slogų įspūdį. Niekas
negali užtikrinti, jog Lietuva, klusniai įvykdžiusi
šiandieninius lenkiškus reikalavimus, ateityje
nesulauks naujų, dar didesnių lenkiškų reikalavi-
mų. Lenkijos žurnalistas, politikos apžvalgininkas
J. Komar tvirtino negalintis žinoti, kaip aplinky-
bės susiklostys po dvidešimties metų.

Minėtoje laidoje beveik nekalbėta ir apie tra-
gišką Lenkijos lietuvių padėtį. Lenkijos lietuviams
Varšuva nedaro jokių nuolaidų. Lenkijos lietuviai
priversti gyventi tarsi ant kunkuliuojančio vulka-
no: Varšuva arba grasina neduosianti lėšų vienin-
telio lietuviško žurnalo ,,Aušra” leidybai, arba
užsimoja ženkliai sumažinti finansų srautus
paskutiniųjų lietuviškų mokyklų Punske ir
Seinuose išlaikymui. Lyginant Lietuvos lenkų ir
Lenkijos lietuvių padėtį – akis badantys nevieno-
dumai. Atvirai kalbant, lietuvių nacionalinį
orumą žeminantys nevienodumai: mūsų tautiečiai
Lenkijoje beveik nieko neturi, o Lietuvos lenkai
turi viską, ko reikia puoselėjant lenkiškumą, ir vis
tiek jiems per maža. 
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,,Duok pirštą, 
nukąs visą ranką”
GINTARAS VISOCKAS

Jei būčiau iškritęs 
iš Mėnulio…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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TeLkiniai

Cicero,�IL

Paminėjome Lietuvos nepriklausomybės šventę

Cicero lietuviai kaip ir kiekvienais metais
paminėjo vieną svarbiausių Lie tuvos istori-
jos datų – 1918 m. va sario 16-ąją, kai buvo

atkurta Lie tuvos valstybė. Ta data neužmiršta ir
okupacijos metais, nors sovietinėje Lie  tuvoje ją ir
buvo uždrausta minė ti. 

Nepaisant, kad lietuvių bendruo menės gretos
Cicero jau gerokai pra retėjusios, Vasario 16-oji yra
labai svar bi mūsų tautiečiams, kurių vienas kitas
asmeniškai tos dienos įvykius išgyveno, dalis ją
prisimena iš tėvų ar senelių pasakojimų ar žinių,
gautų iš Amerikoje veikiančių litua nistinių
mokyklų, kuriose ši data ne buvo išbraukta iš čia
naudotų vado vėlių. 

Šiemet minėjimui didžioji salė iš Šv. Antano
parapijos klebono gauta nebu vo, tad teko pasiten-
kinti sekmadie ninėms kavutėms naudojama nedi -
de le patalpa, kuri nelabai galėjo sutal pinti visus į
šį neeilinį subuvimą norinčius patekti žmones
(teko gerokai susispausti). Pati šventė prasidėjo
lietuviškomis pa maldomis Šv. Antano bažnyčioje.
Mi šias laikė ir šventei skirtą pamoks lą patriotine
tema pasakė kun. dr. Kęs tutis Trimakas. Giedojo
parapijos lietuvių choras, kuris dabar gieda ne
prie vargonų, o bažnyčios priekyje. Lietuviai šau-
liai įnešė JAV ir Lie tuvos vėliavas. Pamaldų pabai-
goje į tau tiečius kreipėsi Lietuvos Res publikos
generalinis konsulas Čika goje Marijus Gudynas,
kuris pasvei kino visus su šia gražia švente ir pa -
dėkojo Cicero lietuvių kapelionui dr. Trimakui už
prasmingą pamokslą. Gaila, kad svečias negalėjo
dalyvauti tolesnėje minėjimo programoje, nes
turėjo vykti į minėjimą Lemont, kur lankėsi
kadenciją baigęs LR preziden tas Valdas Adamkus. 

Cicero surengtame minėjime netrūko pasisa-
kymų, eilėraščių posmų bei dai nų, kurioms akor-
deonu pritarė muzikė Vilma Meilutytė. Rengėjų
var du kalbėjo JAV LB Cicero apy linkės pirminin-
kė Marija Remienė, žodį tarė kiti tautiečiai. Čia
prasmingą invokaciją skaitė kun. dr. K. Trimakas,
kuris dabar turi laiko ap silankyti vietos lietuvių
renginiuose, nes nebereikia skubėti į kitas parapi-
jas.

Dvasiškis tarp kitų dalykų sakė: ,,Mūsų Dieve
Tėve, ką Tu nori, kad galvotume, jaustume, ką Tu
nori, kad trokštume, kai prisimename mūsų tė -
vynę? Jaučiu, kad Tu nori pirma, kad negalvotu-
me apie žemę, bet apie tė vus, brolius, seses – ir
visą tautą. Brangių žmonių vainiką, kuriuos jun -
gia ne vien kraujas, bet dar labiau – dvasia. Dieve,
duok, kad tai būtų Tavo dvasia.”

Minėjimo dalyviai buvo vaišinami kugeliu,
saldumynais bei kava. Pa baigoje buvo renkamas

EDVARDAS ŠULAITIS

solidarumo (nario) mokestis bei aukos. 
Gaila, kad parapijos klebonas lietuvių pastaty-

toje bažnyčioje nepasisten gė minėjimui skirti
didesnės salės, nepasirūpino Lietuvos tri spalvės
iš kėlimu, nors buvęs apy linkės pirmininkas Min -
daugas Bau kus kelis kartus jam apie tai priminė
(vėliava buvo iškelta tik kitą dieną).

Kitas Vasario 16-osios minėjimas, ku rį remia
miesto valdyba, buvo su reng tas vasario 21 d. 11
val. r. – šalia miesto rotušės esančiose patalpose.
Jame dalyvavo ir miesto pareigūnai, čia pasirodė
ir kalbėjo ir LR gen. konsulas Čikagoje M.
Gudynas. Prie ro tušės šiemet iš anksto iškelta ir
plazda Lietuvos trispalvė.

Kun. Kęstutis Trimakas sveikina LR generalinį  konsulą Čikagoje Marijų Gudyną.

Virginia Mauručienė (k.) ir Liuba Šniurevičienė vedė minėjimo meninę programą.

Dai noms akordeonu pritarė muzikė Vilma Meilutytė. Jono Kuprio nuotraukos
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New�York,�NY

Vasario 16-ąją pagerbti NY lietuviai

Sunny�Hills,�FL

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas

Nepriklausomybės paskelbimo (Vasario 16-
osios) 95-ųjų ir jos atkūrimo (Kovo 11-osios)
23-iųjų metinių sukaktys Sunny Hills buvo

švenčiamos šeštadienį, vasario 16 d. Šventė prasi-
dėjo Šv. Teresės bažnyčioje 11:30 val. ryto šv. Mi šio -
mis. Iškilmingai Lietuvos trispalvę įnešė Algirdas
Savickas ir tautiniais dra bužiais pasipuošusios
Ju  lija Čepu kienė ir Valė Zubavičienė. 

Šv. Mišias koncelebravo msgr. Francis Szczy -
kutowicz. Giedojo G. Beleckienės vadovaujamas
,,An tro sios jaunystės” chorelis. Buvo daug
džiaugsmo, kai dvi giesmes pagiedojo Rūta Pakš -
taitė-Cole, akompanuojant Rimui Polikaičiui. An -
trąją dainą ,,Kaip grįžtančius namo paukščius”
buvome pakviesti dainuoti kartu.

Po Mišių 12 val. vykome į salę, kurioje laukė
lietuviškais audiniais uždengti stalai, papuošti
trispal vėmis ir gėlių puokštelėmis, o akis ma lo -
niai šildė žvakučių liepsna. Šventinę programą
pra dėjo Sun ny Hills apylinkės pirmininkė Elena
Žebertavičienė, pasveikinusi visus su sirinkusius,
pristačiusi mielus ir lauktus svečius, supažindi-
nusi su koncerto atlikėjais. Dalyviai svečius suti-
ko plojimais.

Pagerbtos vėliavos, padedant so listams, su -
skambo Amerikos ir Lie tuvos himnai. Vidai Na -
kaitei uždegus žvakę, tylos minute pagerbti ko -
votojai, žuvę už Tėvynės laisvę, ir neseniai miręs
mū sų apylinkės narys Vitas Dėdinas.

Msgr. Francis pasveikino svečius ir visus atsi-

2013m. vasario  16-ą lietuvių bendruomenė New York rinkosi į Brooklyn Our Lady of  Mount
Carmel parapijos viršutinę salę, kur Tautos fondas, JAV Lietuvių Bendruomenės New York

apygarda, Amerikos lietuvių tarybos New York skyrius ir Lietuvos Res publikos generalinis konsulatas
New York surengė Lietuvos valstybės atkūrimo šventę.  

LR gen. konsulas NY Valdemaras Sarapinas, Vasario 16-osios proga iš kil mingai pasveikinęs gausiai
susirin kusius tautiečius, sakė: „Didžiuojamės ne tik didvyriška savo tautos praeitimi, bet ir sėkminga
dabartine Lietuvos pažanga: esame penkti pasaulyje pa gal tiesioginių užsienio investicijų augimą, turi-
me kone sparčiausią in ternetą žemėje, nuolat auga į Lietuvą atvykstančių turistų skaičius. Džiu gina ir
talentingas lietuvių jaunimas – olimpinė čempionė Rūta Meilutytė ir kiti jaunieji talentai. Tad išdidžiai
rašome modernios, stiprios ir dar nios šiuolaikinės Lietuvos istoriją”, – sakė V. Sarapinas. 

Tautiečius pasveikino ir   JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šim kuvienė, kuri aktyviau-
siems New York LB nariams – Tautos fondo valdybos pirmininkei Laimai Hood, Brooklyn/Queens LB
apylinkės pir mi ninkei Rasai Sprindys ir šios apy linkės vicepirmininkei Vidai Jan kaus kienei bei New
York lituanis tinės Maironio mokyklėlės mokytojai Gintarei Bukauskienei – išreiškė ypatingą padėką
puoselėjant lietuvybę JAV ir įteikė dovanas.  

Susirinkusiuosius linksmino Cent rinio New Jersey lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Viesulas”.
Ypatingo dė me sio ir plojimų susilaukė pasau li nio lygio saksofonistas iš Lietuvos Kęstutis Vaiginis, gro-
jęs kartu su „All Stars” žvaigždėmis David Berkman, Ferit Odman ir Linda Oh.

LR gen. konsulato NY info.

LB valdyba su koncerto atlikėjais (iš k.): Rimas Polikaitis, Ju dita Mamaitytė, Elena Žeberta vičienė, Rūta Pakštaitė-Cole,
Algir das Nakas, Julija Čepukienė ir Al gir das Savickas.

lankiusius bei sukalbėjo šventinę maldą. Prasidėjo
koncertas, kuris sužavėjo visus. Dainos, atlie -
kamos Rimo Polikaičio ir Rūtos Pakš taitės-Cole,
su graudino iki ašarų, nes seniai kas begirdėjo pa -
triotiškas dainas, atliekamas tarmiškai. Įdomu,
kad prieš pradedant dai nuoti, svetimtaučiai ar lie-
tuvių kalbos nesuprantantys lietuviai anglų kalba
buvo supažindinami su kū ri nio tekstu, jo simboli-
ka, paaiškinant dainos esmę, dvelkiančią liaudies
išmintimi, atskleidžiančią tautos savitumą. 

Po pirmos dalies Rūta Pakštaitė-Cole pasidali-
no mintimis apie Lie tuvą, išsamiai ir įdomiai pa -
pasakojo apie mūsų Tėvynės dabartinę padėtį. Dė -
kojame nuostabiam duetui, kuris puoselėja ,,lietu-
vybės aukso šaltinėlį” ir ilgam pasiliks mūsų min-
tyse bei širdyse. Apylinkės valdybos vicepirminin-
kas Algirdas Nakas bendruomenės vardu pamil-
tiems atlikėjams įteikė gėlių. 

Po koncerto vaišinomės kava ir pyragais bei
žemaitiškomis bande lėmis. Sunny Hills apylinkės
valdyba dėkoja visiems, bet kuo prisi dėjusiems
prie šventės surengimo. Dėkojame puošusioms sa -
lę, kepusioms pyragus, o Birutei Gillespie – už ka -
vos stalą. Ypatinga padėka skiriama JAV LB  Kraš -
to valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei-Ross
už tokį nuostabų planą padėti ,,silpstančioms” lie-
tuvių apylinkėms ir atsiųsti nuostabius dainų atli-
kėjus, kurie pradžiugino mūsų garbaus amžiaus
sulaukusius bendruomenės narius.

Po koncerto dar ilgai vaišinomės ir bendravo-
me, o LB iždininkė Judita Mamaitytė rinko aukas
JAV LB veiklą paremti bei solidarumo mokestį už
2013 metus. 

Elena Žebertavičienė – JAV LB Sunny Hills apy-
linkės pirmininkė.

Rimas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė-Cole.

LR gen. konsulas New York Valdemaras
Sara pinas.

Iš k. į d.: Kęstutis Vaiginis, Linda Oh ir Ferit Odman. 
Arūno Tirkšliūno nuotr.

ELENA ŽEBERTAVIČIENĖ



IEVA ŠČERVIANINAITĖ

K
ovo 1–3 dienomis galerija „Vartai” šiuolaikinio meno mugėje ,,ART13 London” pri-
stato penkių lie tuvių menininkų darbus. ,,ART13 London” – pirmus metus vyks-
tanti mugė, kurioje menininkus pristatys daugiau nei 120 galerijų iš viso pa saulio,

siekia kolekcininkų dėmesį patraukti programos įvairove, glo balumu bei rinkos naujo-
vėmis. Gale rijos „Vartai” stende bus rodomi Žilvino Landz ber go, Žilvino Kem pino, Min -
daugo Luko šaičio darbai bei dar tik su galerija pradedančių bendradarbiauti jaunų meni-
ninkų Arno Anskaičio ir Timo Kliukoit objektai, fotografija. Taip pat, be ga le rijos stende
rodomų kūrinių, ats ki roje mugės projektų erdvėje bus pri statoma Žilvino Kempino kine-
tinė skulptūra „Fon tanas” (2011).

Ž. Kempinas (g. 1969) gyvena ir dirba New York. Kaip pagrindinę insta-
liacijų raiškos priemonę naudo damas magnetinę juostą, Kempinas  pertvar-
ko erdvę bei šviesą ir sukuria optines iliuzijas. Jo kūryba — tarsi op tinio meno
ir minimalizmo pagrin dų tąsa, gebanti išprovokuoti žiūrovo sąmonę savista-
bai ir kitokiam, jus liškesniam, aplinkos patyrimui. Ž. Kempinas atstovavo
Lietuvai 2009 m. Venecijos bienalėje, 2010 m. Liver pulio šiuolaikinio meno
bienalėje. 2007 m. gavo „Calder Prize” apdova nojimą, 2012 m. apdovanotas
Lietu vos nacionaline kultūros ir meno premija.

Mindaugas Lukošaitis (g. 1980) daugiausia naudoja „klasikinę”, „aka -
deminę” piešimo metodiką, ta čiau akademiškumas jo piešiniuose yra sąlygi-
nis, menininkas kuria savo „realizmą”. Menininkui piešinys yra kontūrų,
ženklų paišymas, kuriam papildomą krūvį suteikia gyva, tikroviška linija. Jo
piešiniai ironiš ki, kupini fantazijos. M. Lukošaičio kūryba net du kartus
rodoma Lui zianos muziejuje Danijoje, kurio nuolatiniame rinkinyje yra M.
Lukošaičio piešinių ciklas „Rezis tencija”. Šis ciklas taip pat buvo įtrauktas į
Phaidon leidyklos albumą „VITAMIN D – New Perspectives in Drawing”.
Lukošaitis atstovavo Lie tuvai Sao Paulo bienalėje Brazilijoje.

Žilvinas Landzbergas (g. 1979) kūryboje atspindi šiuolaikinio socialinio
pasaulio vizijų konst ravimo mechanizmus, kuriuose per sipina mokslinė fan-
tastika, vartotojų visuomenė, informacijos galia, šiuo laikinė kultūra.
Menininkas kuria objektus bei erdvinius naratyvus pasitelkdamas iliuzišku-
mą, savitą detalių gretinimą, skirtingų šviesos šaltinių modeliavimą, dvima-
čių ir trimačių vaizdų kombinavimą bei objektų dematerializavimą. 2008 m.
apdovanotas pagrindiniu modernaus ir šiuolaikinio meno leidyklos ,,Thieme
Art” prizu. 2010 m. buvo vie nas iš menininkų, atstovavusių Lietuvai
Liverpulio šiuolaikinio meno bienalėje Jungtinėje Karalys tėje.

Tim Kliukoit (g. 1984 m.), Vil niaus dailės akademijoje baigęs Fres kos
mozaikos bakalaurą, pastaruoju metu iš rastų, dovanotų ar sendaik čių tur-
guose pirktų daiktų kruop š čiai konstruoja kameriško dydžio objektus, kabi-
namus ant sienos. Šiuose objektuose labai svarbus žiū rovo žvilgsnis ir suge-
bėjimas per žvilgsnį pajausti formą bei faktūrą. Paskata atsirasti T. Kliukoit
darbams būna intuityviai suvoktos prasmės akimirkos, kurias galima pava-
dinti buitiniais stebuklais – nieko ypatin go neįvyko, bet kažką dabar matai
kitaip.

Arnas Anskaitis (g. 1988) jaunas, tačiau jau kuratorių bei meno kri tikų
pastebėtas menininkas, šiuo metu studijuojantis Vilniaus dailės akademijos
Fotografijos ir medijos meno magistratūroje, savo kūryboje jau kurį laiką
domisi žodžio, jo vaiz do, skambesio ir reikšmės ryšiu.

Bernardinai.lt
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Žilvinas Kempinas, „Fontanas“.       galerija@galerijavartai.lt

Pradėti 
1863-ųjų 
metų 
sukili mo 
sukakties 
minėjimai

Žymus kalbininkas, lietuvių kal-
bos istorijos tyrinėtojas, akade-
mikas profesorius habil. dr.

Zigmas Zinkevi čius Lietuvos val-
džios poziciją tautinių mažumų at -
žvilgiu be užuolan kų vadina nuolai-
džiavimu ir pataikavimu dėl ūkinių
reikalų, matyda mas didžiulį pavojų
lietuvių kalbai ir lietuvybei. Aka -
demikas ragina politikus paremti ir
lietuviškas mokyklas Lenkijoje. 

Naujienų agentūrai ELTA ko -
mentuodamas šių dienų politines ir
švietimo aktualijas, akademikas Z.
Zinkevičius vienareikšmiškai teigė,
kad lenkiškų pavardžių įteisinimas
asmens dokumentuose ateityje su -
kels didelių bėdų. 

Lenkiškų pavardžių įteisinimas
asmens dokumentuose yra labai pa -
vo jingas. Ir nelietuviškos raidės čia
niekuo dėtos, bet dėl to, kad pradėda-
mi lenkiškai rašyti lietuviškos kil -
mės, tik sulenkintas pavardes, mes
tuos žmones, kurie turi tas pavardes
ir kurie dabar yra iš tikrųjų be tauty-
bės, juos paversime tikrais lenkais.
Jei sistemingai bus įvesta lenkiškų
pavardžių rašyba, tai mes patys savo
rankom sulenkinsime Vilniaus kraš -
tą. Niekur taip nedaro, tik Lietuvoje. 

Lenkai dabar elgiasi negarbin-
gai ir negražiai taikydami skirtingus
standartus sau ir kitiems. Aš esu iš -
tyręs telefonų knygą, nes man reikė-
jo lenkiškų pavardžių Suvalkų,
Augus tavo, Balstogės krašte, mat ieš-
kojau lietuviškų elementų. Tai noriu
pasa kyti, kad abiejose mano vartyto-
se te lefonų knygose žmonių pavardės
ra šomos lenkiškai be išimties, visiš-
kai nežiūrint tautybės. O dabar
Lietu voje reikalaujama, kad lietuviš-
kai ne rašytų. Tai kaip čia paaiškinti? 

Mes dabar tiesiog nuolaidžiauja-
me, pataikaujame dėl trumpalaikių
ūkinių reikalų, ir ar tie ūkiniai rei -
kalai yra tikri, dar didelis klausimas.
Dar nežinia, ar iš to naudos bus, o
sten giamės užsimerkti į daromus
didelius dalykus, ateičiai labai pavo-
jingus. 

Viskas priklauso nuo mūsų val -
džios, Vyriausybės. Jeigu valdžia leis
originalo forma rašyti lenkiškas pa -
var des, prasidės ir didelės juridinės
bėdos, pirmiausia mūsų kompiute -
riai nepritaikyti visoms lenkiškoms

raidėms, dokumentuose to paties as -
mens pavardė įvairuos, prasidės di -
delės bėdos. Tų lenkiškų raidžių su
diakritiniais ženklais yra labai daug.
Be to, raides su diakritiniais ženklais
vartoja ir kitos tautos, Lietuvoje
gyvenančios ir vartojančios lotyniš -
ką alfabetą, tai jos irgi reikalaus – ir
latviai, ir estai, ir totoriai, ir ka rai -
mai. Tokių raidžių kažkas pris kai -
čiavo apie šimtą septyniasdešimt!
Taigi kompiuterius reiks keisti... Čia
baisūs dalykai yra. 

Dėl uždaromų lietuviškų mokyk-
lų Lenkijoje, tai jų likimas labai daug
priklausys nuo Lietuvos valdžios dė -
mesio. Jeigu mes būsime bestuburiai
ir nuolaidžiausime, Lenkijos lietu -
viams bus sunku. Reikia tas mokyk-
las ir finansiškai remti, o kad ten ma -
žėja moksleivių, tai kaip ir visur...
Už daryti tris lietuviškas mokyklas
Punsko kraštui būtų labai didelis
nuostolis, pabrėžiu, labai didelis. Aš
tose visose mokyklose esu buvęs,
pažįstu mokytojus. Labai geri moky-
tojai, daugelis jų – vietinės lietuvės,
viena iš jų yra buvusi mano studentė,
mat iš ten siųsdavo į Vilnių mokyto-
jus studijuoti. Dabar nežinau, ar
siunčia. 

Nemažas pavojus lietuvių kalbai
yra ir mūsų beždžioniavimas, visur
an glicizmų kaišiojimas niekam ne -
reikalingas. Aš ne prieš tuos angliciz -
mus, tik reikia su saiku vartoti.
Toms sąvokoms, kurioms naujai atsi -
randančioms dar neturime lietuviš -
kų pavadinimų, neapsieisime, reikia
vartoti, bet tokioms sąvokoms, ku -
rioms seniai turime lietuviškus pa -
vadinimus, kaišiojimas angliškų jau
yra paprastas beždžioniavimas. 

Lietuvių kalbą sergėjančias įs -
tai  gas labai varžo valdžia. Bausti
Kalbos įstatymo pažeidėjus gali tik
Valstybinės kalbos inspekcija. O
bausmės pagal įstatymus yra dau-
giau simbolinės, neveiksmingos. 

Noriu dar kartą priminti, kad
lietuvių kalba yra labai sena, išlai-
kiusi indoeuropiečių kalbos senųjų
elementų, ir čia nėra jokios abejonės,
todėl turime ją saugoti, branginti ir
visapusiškai puoselėti, teigė akade -
mikas profesorius Z. Zinkevičius.

ELTA

Kalbininkas prof. Z. Zinkevičius: 
jeigu būsime bestuburiai, turėsime didelių bėdų

Kalbininkas prof. Zigmas Zinkevičius.                            Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

vauti kasdieniam Bažnyčios gyveni-
mui bei gerai jį išmanyti.

X. Socialiniai tinklai
Tai pirmoji konklava, kuri vyks-

ta socialinių medijų suklestėjimo lai-
kais. Naujienos ir komentarai pa -
sklinda kur kas greičiau ir plačiau.
Šiandien jau įprasta, kad kardinolai
naudojasi ,,Facebook” ir ,,Twitter”.
Kartu tai galimybė ir patiems kardi-
nolams apie kitus kardinolus susi-
rinkti kur kas daugiau informacijos,
nei anksčiau buvo įmanoma. Taip
pat tai – galimybė žmonėms iš šalies

daryti didesnę įtaką kardinolams,
kurie rašo laiškus, pateikia įvairių
argumentų, daro įvairaus pobūdžio
spaudimą. Kardinolai šiandien yra
kur kas lengviau prieinami ir turi
geresnes galimybes bendrauti su
įvairiais žmonėmis. Svarbiausia, kad
apsispręsdami konklavos metu jie
galvotų ne apie reakciją socialiniuo-
se tinkluose, bet apie Dievo valios
vykdymą.

Pagal ,,National Catholic Re -
porter” parengė Andrius Navickas

Bernardinai.lt

Kodėl būsima konklava bus kitokia?

Atkelta iš 2 psl.

,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org



Vilnius (Bernardinai.lt) – Lietu -
vos vyskupai pažymi, kad prieš me -
tus Europos Komisija Par la mentui
pa teikė programą „Hori zontas 2020”
– mokslinių tyrimų Eu ropoje skatini-
mui skirtas prie mones. Šiuo metu
Eu ropoje yra vykdoma akcija „Vie -
nas iš mūsų”, kuria siekiama, kad EP
būtų pradėta pataisa, kuri užtikrin-

tų, jog iš ES biudžeto ne būtų finan-
suojami žmogaus embrionų kamieni-
nių ląstelių tyrimai. Lie tuvoje reikia
surinkti mažiausiai 20,000 šios ini-
ciatyvos palaikytojų parašų. Parašai
bus renkami iki šių metų lapkričio 1
d. Detali informacija apie iniciatyvą
ir pasirašymą: http://www.lietuvos-
seimoscentras.lt/vienasismusu. 
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LieTuVos ir PasauLio nauJienos

Popiežius nebeskelbs pranešimų „Twitter”

„Microsoft” puolė kibernetiniai įsilaužėliai

Egipte aptikta per 3,000 metų senumo piramidė

Švietimo ministras ragina neuždaryti mokyklų 

Kairas (ELTA) – Egipto pietuose
mokslininkai aptiko daugiau kaip
3,000 metų senumo piramidę, pasta-
tytą faraono Ramzio II viziriui.
Briuselio ir Lježo universitetų moks-
lininkai piramidės liekanas rado
Luksore. Spėjama, kad piramidė bu -
vo 15 metrų aukščio ir 12 metrų plo-
čio. Viziris Chai faraonui Ramziui II
tarnavo 15 metų.  Apie  jo   gyveni mą
egiptologai jau turėjo šiek tiek  ži -
nių. 

Vilnius (BNS) – Seimo pir mi -
ninkas Vydas Gedvilas patvirtino,
kad susitikime prieš dešimt dienų
Vilniuje su Rusijos energetikos kom-
panijos „Rosatom” atstovais aptarė
ga  limą šios bendrovės dalyvavimą

Visagino atominės elektrinės projek-
te. V. Gedvilas pripažino, kad nuslėpė
tokį susitikimą ir kad Rusijos ben-
drovės atstovai užsiminė norintys
dalyvauti naujos atominės projekte
Lietuvoje. 

Seimo pirmininkas aptarė VAE projektą 

Lietuvos kariškiai tikisi stabilumo Gore

Kabul (AFP-BNS) – Afganistano
prezidentas Hamid Karzai nurodė
JAV specialiosioms pajėgoms pasi-
traukti iš vienos strategiškai svar-
bios provincijos, pabrėždamas savo
norą valdyti afganų sukarintas pajė-
gas ir pabrėždamas įtampą dėl atsa-
komybės, NATO pajėgoms ruošiantis
palikti šalį. H. Karzai vasario 24 d.

paskelbė, kad JAV specialiosios pajė-
gos turi per dvi savaites pasitraukti
iš netoli Kabulo esančios Vardako
provincijos, kurioje aktyviai veikia
Talibanas, kaltindamas su amerikie-
čiais dirbančius afganus kankini-
mais ir žudymais, kurie pakurstė vie-
tos gyventojų neapykantą.

Vilnius (BNS) – Lietuvos ka riai
iš Afganistano Goro provincijos turė-
tų išvykti 2013 m. rugsėjo mėnesį, o
vietos pajėgos saugumą gali užtikrin-
ti savo jėgomis, – teigia Lietuvos ka -
riuomenės Jungtinio štabo viršinin-
kas brigados generolas Vilmantas

Tamošaitis. Vyriausybė taip pat yra
pritarusi, kad Lietuva, išvesdama
karius iš Afganistano Goro provinci-
jos ir perduodama vietos valdžiai da -
bartinę dislokacijos bazę Čag čarane,
paliktų įvairaus turto už daugiau nei
16 mln. litų. 

Vilnius (BNS) – Švietimo mi -
nistras Dainius Pavalkis kreipėsi į
Punsko valsčiaus savivaldybę prašy-
damas atidėti sprendimą dėl trijų lie-
tuviškų mokyklų Punsko valsčiuje
uždarymo ir pažadėjo iškelti šį klau-
simą Lenkijos kolegei. Šis praneši-

mas paskelbtas, kai premjeras Al -
girdas Butkevičius pranešė, kad Lie -
tuvos Vyriausybė svarstys galimybę
skirti nuo 350,000 iki 400,000 litų iš
valstybės biudžeto lietuviškoms mo -
kykloms Lenkijos Punsko valsčiuje
išsaugoti. San Francisco (BNS) – Prog -

raminės įrangos milžinė „Microsoft”
vasario 21 d. tapo dar vienu kiberne-
tinių puolimų prieš JAV IT įmones
bangos, nuo kurios anksčiau nuken-
tėjo socialinis tinklas „Facebook” ir
bendrovė „Apple”, taikiniu. At lie -

kant tyrimą, nustatyta, kad ne didelis
skaičius kompiuterių, įskaitant kai
kuriuos „Mac” verslo pa dalinyje, bu -
vo užkrėsti žalingomis programomis.
Nėra jokios informacijos, kad būtų
pa vogti klientų duo menys, tačiau
tyrimas dėl šios užpuolimo tęsiamas. 

Vatikanas (BNS) – Popiežiaus
Be ne dikto XVI oficiali paskyra socia-
liniame tinkle „Twitter”, skelbusi
pra nešimus devyniomis kal bomis ir
turinti per 2 mln. sekėjų, bus uždary-
ta kitą savaitę, kai Katalikų Baž ny -
čios vadovas pasi trauks iš savo pos to.
Pernai gruodžio 12 d. atidaryta pa -
skyra@pontifex iškart sulaukė di -

džiulio susidomėjimo ir greitai pri-
traukė 1,5 mln. anglakalbių sekėjų.
Dar apie milijonas „Twitter” vartoto-
jų seka po piežiaus žinutes italų, ispa-
nų, vo kiečių, prancūzų, portugalų,
len kų, arabų ar netgi lotynų kalbo-
mis. Taip pat planuota atidaryti ki -
nišką paskyros versiją. 

Egipto piramidė. Scanpix nuotr. 

Lietuvos vyskupai kviečia dalyvauti „Vienas iš mūsų”

Los Angeles (ELTA) – Geriausiu
filmu JAV Kino meno ir mokslo aka-
demija pripažino filmą „Argo”. Re ži -
sieriaus Ben Affleck politinis trileris
pasakoja apie Amerikos diplomatų

išlaisvinimą iš 1979 m. islamistų už -
imtos JAV ambasados Irane. Nu ga -
lėtoją per televiziją iš Washington,
DC paskelbė JAV pirmoji ponia Mi -
chele Obama. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus knygų
mugėje kūrybiškiausiu 2012 m. leidi-
niu tapo Gyčio Norvilo poezijos kny -
ga „Išlydžių zonos”, išrinkta iš pa -
skelbto lietuvių autorių knygų dvy-
liktuko. Taip pat buvo pagerbti Metų
knygų rinkimų nugalėtojai. Knygų
suaugusiesiems grupėje daugiausia
skaitytojų balsų sulaukė Alvydo Šle-

piko romanas „Mano vardas – Ma -
rytė”. Poezijos knygų grupėje laimė-
jo Rimvydo Stankevičiaus eilėraščių
rinkinys „Ryšys su vadaviete”. Kny -
gos vaikams grupėje skaitytojų sim-
patijas susižėrė Kęstučio Kas para -
vičiaus „Sapnų katytė”, o ge riausia
knyga paaugliams išrinkta Kris tinos
Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Res -
publikos premjeras Algirdas Butke -
vičius priėmė naująją JAV ambasa-
dorę Lietuvoje Deborah Ann Mc Car -
thy. Priėmimo metu premjeras am -
basadorę patikino, kad Vyriau sybė
pa sirengusi tęsti artimą ir konstruk-
tyvų bendradarbiavimą su JAV admi-
nistracija. Susitikime ap tar tas eko -
no minis šalių bendradarbiavimas,
Lietuvos siekis tapti Eko nominio
bendradarbiavimo ir plėtros organi-
zacijos (EBPO) nare, taip pat Lie -

tuvos pirmininkavimo Eu ro pos Są -
jungos (ES) Tarybai svarbiausi užda-
viniai. A. Butkevičius teigė, kad Lie -
tuva galėtų būti puikus JAV eksporto
į Rytų Europą atspirties taškas, nes
tam esą puikiai tinka Lietuvoje išplė-
tota pervežimo infrastruktūra, neuž-
šąlantis jūrų uostas ir konkurencin-
ga darbo jėga. Premjeras sakė tikįs,
kad JAV palaikys Lietuvos kandida-
tūrą šiai siekiant tapti visateise
EBPO nare.

Geriausiu filmu išrinktas „Argo”

Talinas (BNS) – Estija vasario 24
d. šventė šalies nepriklausomybės
paskelbimo 95-ąsias metines. 1918 m.
vasario 24 d. grupė Estijos politikos
veikėjų per trumpą laikotarpį, ru -
sams pasitraukus, o vokiečių ka -
riuomenei dar neatėjus, paskelbė ne -
priklausomą Estijos Respubliką. Po
to iš karto prasidėjo vokiečių okupa-
cija. 1918 m. lapkritį kapituliavę Pir -
majame pasauliniame kare vo kiečiai

pasitraukė, ir Taline (tuomet – Re -
velyje) buvo atkurta Estijos valdžia.
Tačiau Narvoje Estijos bolševikai
suskubo paskelbti savo mario ne tinę
respubliką ir pasikvietė į kovą su
nepriklausomybės šalininkais Rau -
donąją armiją. Prasidėjo karas su So -
vietų Rusija dėl nepriklausomybės,
ku ris pasibaigė 1920 m. vasario 2 d.
Tartu taikos pasirašymu. 

Estai šventė nepriklausomybės metines

Kijev (AFP-BNS) – Ukrainos sos-
tinėje Kijeve vasario 25 d. tūkstančiai
žmonių protestavo prieš prezidento
Viktor Janukovyč, kuris išskrido į
Briuselį dalyvauti svarbiame Ukrai -
nos ir Europos Sąjungos (ES) susiti-
kime, vyriausybės ,,politines represi-
jas”. Maždaug 5,000 protestuotojų

žygiavo centrinėmis Kijevo gatvėmis,
o paskui susirinko centrinėje aikštė-
je. Ateiti į demonstraciją kvietė trys
opoziciniai judėjimai: kalinamos bu -
vusios premjerės Julija Ty mošenko
,,Tėvynė”, boksininko Vitalij Klyčko
,,Udar” (,,Smūgis”) ir nacionalistų
par tija ,,Svoboda” (,,Laisvė”).

Ukrainoje vyksta protestai

Vilniaus knygų mugėje apdovanoti laureatai

Premjeras susitiko su JAV ambasadore Lietuvai

H. Karzai nurodė JAV palikti Vardako provinciją

Iš kairės: Kęstutis Kasparavičius, Kristina Gudonytė, Rimvydas Stankevičius, Alvydas
Šlepikas.                                                                                        Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Maldininkų kelionė į 
Fátimą ir Lourdes

FAUSTAS STROLIA

Čikagoje leidžiamame katalikiš kame laikraštyje „The New World” buvo
reklamuojama išvyka į dvi garsias vietoves Europoje, kur XX šimtme-
čio pradžioje apsireiškė Marija – tai Fátima, Portugalijoje, ir Lourdes,

Prancūzijoje. Susidomė jo me šia devynių dienų piligrimine kelione. Į ją vyko-
me su 20 Čikagos amerikiečių katalikų, su kuriais kelionės metu gražiai
susigy venome, lyg būtume broliai ir sese rys. 

Lėktuvas iš Amerikos pirmiausia nuskraidino mus į Vokietijoje esan tį
Muenchen miestą ir tik iš čia, persėdę į kitą lėktuvą, nusileidome
Portugalijos sostinėje Lisabonoje, o po to autobusu pasiekėme Fátimą. 

Ši katalikų maldininkų kelionė vadinosi „206 TOURS” ir šiais metais
minėjo 25 metų sidabrinę sukaktį. Su grupe kar tu vyko ir įvairioms apeigoms
vadovavo italų kilmės kanadietis kun. Michele Brizio, kuris maldi ninkams
buvo paruošęs knygelę su piligrimų kelionės maldomis bei giesmėmis, taip
primenant popiežiaus 2012 m. spalio 11 d. paskelbtus Ti kėjimo metus.
Knygelėje buvo ir vi so kių smulkmenų, susijusių su ke lione į užsienį, pvz.,
kaip apsirengti, ko neužmiršti įsidėti. 

Kunigas sudarė ir kasdieninį planą (Day-by-Day Itine rary) – nuo
Lisabonos per Fátimą, Santarem (Portugalijoje), Ávilą ir Loyolą (Ispanijoje)
iki Lourdes (Pran cūzijoje). Atskirame puslapyje įdėjo net priminimą, kiek
lėktuvo linijos leidžia savo bagaže turėti įvairių kūno priežiūros skysčių.
Plačiau jis paaiškino apie Europą ir apie keliavimo joje taisykles. Atskiras
paragrafas skirtas, kam ir kaip duoti arbatpinigius. 

Priešais įvairias bazilikas buvo gana plačios aikštės, kuriomis žygiuojant
užteko laiko sukalbėti rožančių ir kitokias maldas. Kur nors beeinant, mums
bu vo įteiktos kelios skirtingos malda knygės, tarp jų ypač patraukliai at -
spausdinta mūsų kelionei skirta mal daknygė „Magnificat” ir giesmynas.
Idant nebūtų sunku įžiūrėti, kiek vienas maldininkas buvo aprūpintas žvaku-
te. Vėjas liepsnelės neįstengė  užpūsti, nes kiekviena žvakutė buvo apsupta
permatomo kartoninio puoduko. Buvo žavu matyti ilgas eiles maldininkų su
„liktoriais”. Kunigas sukalbėdavo maldų pirmąją dalį, po kurių visa grupė
prisijungdavo mal dą užbaigti. Procesijų dalyvius gerai nuteikė šviežias oras.
Jei tokios procesijos ir reiškė kokią auką mūsų my limiesiems, ji tikrai nebu-
vo per sun ki. 

Tie piligrimų pasivaikščiojimai taip šiltai apjungė mus visus juose daly-
vaujančius, kad protarpiais atro dė, jog visi esame lietuviai ar artimi pažįsta-
mi. Kadangi prieš keletą metų patirtas insultas mane privertė naudotis veži-
mėliu ant ratukų (wheel chair), negalėjau atsistebėti, kiek daug toje maldinin -
kų grupėje atsirado asmenų, kurie mane ne tik stūmė, bet ir kilnojo per van-
deniui nutekėti skirtus cemento griovelius, einančius skersai mūsų kelią ar
takelį. Buvo žavu sužinoti, kiek dau g vietų yra apsireiškusi Marija – kilniai
Ber nadetai ar vis kokiems ne kaltiems vaikučiams. 

Būtų gražu, jei grupė iš katalikiškų organizacijų (kaip Lietuvos vyčiai ar
ateitininkai) galėtų Lietuvoje sureng ti maldininkų kelionę autobusu į Šiluvą
ir Aušros vartus, prie to prijungiant dar ir Vilniaus miesto ap žiūrėjimą ar
kažką panašaus. Norint sąžiningai jai pasiruošti, būtų verta atspausdinti
piligriminių objektų ar miesto įžymybių lankstinuką. Galė tų jis apimti ir
sąrašą viešbučių, iš kurio lengvai būtų galima pasirinkti pagal kiekvieno
kišenę tinkamiausią.

Savo laiku Lietuvos vyčių buvau paprašytas parašyti anglišką giesmę į
Šiluvos Mariją su tikslu Marijos ap sireiškimą Lietuvoje paskleisti tarp ang-
liškai kalbančių žmonių. Pra šymą patenkinau. Jau porą metų vyčiai šią gies-
mę gieda per savo me tinius seimus. Dirbant kartu, sutartinai, nesunku pa -
siekti bet kokį tikslą. Juk tai atitinka ir mūsų giedamo Lietuvos himno mintį
– kad Lietuvos meilės akinami, taptume vieningi ir praskaidrintume savo
pilką kasdienybę, kad „ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius lydėtų”.

Tad iki susitikimo piligriminėje kelionėje į Šiluvą!

BR. RAMŪNAS 
MIZGIRIS, OFM

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jo -
kūbą ir užkopė į kalną melstis. Besi -
meldžiant jo veido išvaizda pasikeitė,
o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir
štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjo-
si su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie
pa sirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jė -
zaus išėjimą, būsiantį Jezuralėje.

Petrą ir jo draugus apėmė mie-
gas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir
sto vinčius šalia jo du vyrus. Šiems
tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mo -
kytojau, gera mums čia būti! Pada ry -
ki me tris palapines: vieną tau, kitą
Mo zei ir trečią Elijui.”

Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai
besakant, užėjo debesis ir uždengė
juos. Jiems panyrant į debesį, moki-
niai nusigando. O iš debesies aidėjo
balsas: „Šitas mano išrinktasis Sū -
nus, jo klausykite!” Balsui nuskambė-
jus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir
tomis dienomis niekam nesakė apie
sa vo regėjimą. (Lk 9, 28–36)

Stebuklas ant kalno – Bažnyčios
tradicijoje jis tapatinamas su Taboro
kalnu šiaurės Izraelyje – atrodo labai
skirtingas nuo kitų Jėzaus stebuklų.
Kitur Jėzus stengiasi kam nors padė-
ti: išgydo ligonį, net prikelia mirusį
žmogų. Tačiau čia jis tik atsimaino.
Koks jo tikslas? Kam to reikia? Ką įsi-
vaizduojame, kai girdime kalbant
apie atsimainymą? Turbūt yra įpras-
ta įsivaizduoti pasakų magą ar fėją,
ku rie liūdną žmogų paverčia gluos-
niu, princesę – varle ir pan. Romėnų
poetas Ovidijus, surinkęs panašius
mitologinius pasakojimus, pavadino
savo kūrinį „Metamorfosi” (gr. trans-
formacijos, pasikeitimai).

Bažnyčios tėvai sako, jog ant Ta -
boro kalno kažko panašaus negalėjo
įvykti. Jei Jėzus būtų pakeitęs savo
for mą, tai nebebūtų buvęs jis, ir apaš-
talai jo nebūtų atpažinę. Jie matytų
kažką kitą. Kristaus atsimainymas
tu rėjo būti visiškai kitoks, negu
magiškas ar mitologinis perkeitimas.
Tačiau kažkas juk turėjo pasikeisti.
Apaštalai matė Jėzų kitoje šviesoje,
skirtingoje nuo tos, kurioje jie jį
matydavo kiekvieną dieną. Jie savo
akimis matė tai, ką anksčiau tikėjo iš
Jėzaus žodžių. Dabar jie mato tai, ką
prieš tai buvo girdėję, ir tai, ką Petras
prieš šešias dienas buvo išpažinęs,
kad Jėzus yra Kristus, „gyvojo Dievo
Sūnus” (Mt 16, 16).

Mes kasdien matome šviesos
pasikeitimą. Pereinant iš nakties
tam sos į ryto šviesą keičiasi kelias
priešais mūsų akis. Šviesa pakeičia
mus supantį kraštovaizdį. Bet ar tai
nėra iliuzija? Juk vietovė ir toliau
lieka ta pati. Keičiasi tik matymas.
Tačiau be šviesos kraštovaizdis ne -
tampa toks, koks jis turi būti. Ką galė-
tume pasakyti apie Dolomitų kalnų
grožį, jei, užlipę ant jų, turėtume juos
pažinti tik žvakės šviesoje? Tačiau
žodis „šviesa” irgi gali būti suprastas
dvejopai. Kaip ir filosofai platonikai,
taip ir Bažnyčios tėvai kalba apie išo-
rinę – pojūčių šviesą ir vidinę – proto
šviesą. Kai žmogus ką nors supranta,
mes sakome, jog jam pagaliau nušvi-

to, jis pradeda „matyti” reikalo esmę.
Tokia šviesa iš tiesų keičia pasau-

lį. Ir tai reiktų suprasti praktine pras-
me. Iš meilės atsiranda noras dirbti ir
keisti aplinką. Bet tai jau antroji mei-
lės pasekmė. Pirmąją meilės pasekmę
galime pavadinti kontempliacija: tą,
ką myli, matai kitaip. Jei jau prigim-
tinė dviejų įsimylėjusių žmonių meilė
geba taip perkeisti jų širdis, tai nepa-
lyginamai labiau atsimaino tas žmo-
gus, kuriam į širdį Dievas įliejo Šven-
tosios Dvasios šviesą. Šviesa praple-
čia horizontus, keičia pasiektų gyve-
nimo viršūnių spalvas, suteikia nau-
jas vertybes, kurios anksčiau nebuvo
vertinamos. Tokiame perkeistame pa -
saulyje žmogus jaučiasi gerai ir norė-
tų, kaip apaštalas Petras, likti ant
kalno: „Mokytojau, gera mums čia
būti! Padarykime tris palapines: vie -
ną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui” (Mt
9, 33).

Bažnyčios tėvai, kalbėdami apie
atsimainymą ant Taboro kalno, greti-
na jį su prisikėlimu iš mirusiųjų ir
dangumi. Ir kitos nekrikščioniškos
re ligijos turi tam tikrą gyvenimo po
mirties idėją, nors ir ne visiškai aiš-
kią bei nusakomą natūralios laimės
įvaizdžiais. Šias religijas vienija ben-
dra mintis: norint būti iš tikrųjų ir
visam laikui laimingam, pasaulis, su
kuriuo dabar susiduriame, nėra tin-
kamas – reikia persikelti kitur. Krikš -
čioniškas mokymas apie prisikėlimą
kitoks. Tai nėra persikėlimas kitur,
bet sugrįžimas į pasaulį, kuriame gi -
mėme ir kurį mylime. Tačiau šis pa -
saulis turi atsimainyti. Ir jis bus per-
keistas tą akimirką, kai mes patys bū -
sime iš vidaus perkeisti Šventosios
Dva sios šviesos ir meilės. 

Ši šviesos mistika (gr. „Mystikòs”
– mokymas apie tai, kas paslėpta) yra
krikščioniškos mistikos esmė. Ji atsi-
rado IV a. Dykumos tėvų aplinkoje ir
iki mūsų dienų užima svarbią vietą
vienuoliškoje Rytų Bažnyčios tradici-
joje. Žymiausi ir įtakingiausi jos
atstovai yra šv. Evagrijus Pontietis (†
399), šv. Makarijus Egiptietis († 390),
šv. Grigalius Nysietis († 395). Pasak
jų, žmogaus dvasia yra Dievo paveiks-
las ir, kaip tokia, turi atspindėti Šven-
čiausios Trejybės šviesą.

Šv. Simeonas Naujasis Teologas
(† 1022) pabrėžia, kad krikščioniška-
sis gyvenimas yra artima ir asmeniš-
ka bendrystė su Dievu; dieviškoji
malonė apšviečia tikinčiojo širdį ir
veda prie Viešpaties mistiškojo regėji-
mo. Laikydamasis tokios krypties,
Simeonas tvirtina, jog tikrasis pažini-
mas kyląs ne iš knygų, bet iš dvasinio
patyrimo, iš dvasinio gyvenimo. Die -
vas pažįstamas einant vidinio išskais-
tinimo keliu, kuris tikėjimo ir meilės
galia prasideda su širdies atsiverti-
mu, siekiant susivienyti su Kristumi,
džiaugsmo ir ramybės šaltiniu, ir būti
pripildytam jo buvimo šviesos. Sime -
onui toks dieviškosios malonės paty-
rimas yra ne ypatinga dovana, skirta
vien mistikams, bet krikšto vaisius
kiekvieno, rimtas pastangas dedančio
tikinčiojo gyvenime. Ši dieviškoji
malonė yra meilė.

Sutrumpinta

Delfi.lt

Viena iš trijų Lourdes esančių bazilikų.



tį. – Sutrintų. Saugokis tokių stebuk-
lų, jiems reikalingo tikėjimo neieš-
kok. Kas yra tasai tikėjimas, kuris
kal nus stumdo?

– Tikėjimas Visagaliu, jojo duotu
Įstatymu ir mūsų Mokytojo žodžiais.

– Ir tavo Mokytojo žodžiais...
Daug tikėjimo. O kas tai nežino, tokio
nebaisu. Nebus stebuklų, kalnai ne -
sutriuškins.

– Netikėjimas taip pat yra tikėji-
mas. Tikima, kad nieko nėra, tikima
į tuštumą, kurios taip pat nėra.

– Zafara sakė (žinai, tą išdvėsą),

kad tu negeras dvasias tramdai. Ar
jos, jei supyktų, negalėtų tavęs užpul-
ti?, – tėvas buvo įsitikinęs, tėvas jau
žinojo, kad taip buvo įvykę, kad Bel -
zebubo tarnai valdė Mato mintis ir
kalbą. Kaip jį išgelbėti, kaip ištrauk-
ti iš baisios nelaimės?

– Zafara, nelaiminga moteris... –
atsiduso Matas. – Ji sakė teisybę. Mo -
kytojas suteikė dvylikai galią draus-
minti velnius ir gydyti ligas.
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– Mokytojas sušaukė mus būrin,
davė galią gydyti ir netyras dvasias
tramdyti, liepė eiti pas žydus, jiems
skelbti dangaus karalystę ir neimti
nei dovanų, nei atlygio. Ėjau, elgiau -
si, kaip sakė, valiausi nuo kojų dul -
kes tų namų, kurie manęs nepriėmė.
Ta proga ir savus aplankiau. Bet tu -
riu grįžti atgal ir papasakoti, ką ma -
čiau.

– Kas tasai, kuris duoda galias
gy  dyti ir įsakinėja? Jau beveik prieš
metus tave iš namų išsivedęs klajok-
lis?

– Jis ne klajoklis, jis yra daugiau
nei pranašas. Negirdėjai, tėve, jo iš -
minties. Klausau, mokausi, tik ne
vis   ką suprantu. Sakosi, kad esąs gy -
vybės vanduo. Kaip žmogus gali būti
vanduo, net gyvas vanduo? Kad šal-
tas ar karštas vanduo, bet gyvas? Ar -
ba: aš – avių kaimenės vartai... Žmo-
gus ir vartai, be to, vartai avims... O
man net baisu pasidarė, kai paragi-
no: jei akis tave piktina, išlupk ją.
Kaip savo akį išlupti, iš kur toks žmo-
gus at si rastų? Tokių nėra nei tarp
žydų, nei tarp graikų. Taigi jis kar-
tais taip keistai šneka. Visi klausosi,
o aš noriu ne tik klausytis, bet ir
suprasti, ką visa tai reiškia.

Alfiejus vėl gerokai nusigando ir
pyktelėjo:

– Grįžk namo, nesitampyk su juo
po Palestiną ir jo niekų nesiklausyk.

– Turiu būti su juo ir mokytis,
nes jo išmintis begalinė. Daug ko ne -
suprantu, bet jį gerbiu. O jis liepia vi -
sus žmones mylėti, pagonis, grai -
kus...

Išraudęs tėvas pašoko ant kojų:
– Pagonis, graikus? Kur jo pro-

tas, kaip žydui mylėti pagonį?
Negalima jo paliesti, į jo namus užei-
ti, jokio valgomo daikto iš jo paimti,
nes pagonys visi nekošer. Susitepsi,
bėk tuojau plau tis. Jei ką pagoniui
pardavei, jo pinigus smėliu nutrink
ir dalį sinagogos šventikui atiduok.
Mesk tą suve džiotoją, palik jį, būk
namuose, ir visi išmintingai tvarky-
simės. Per jį ir pats gali susimaišy-
ti, – Alfiejus pra dėjo koja mušti į sto -
go plytas, ranko mis gnaibyti kedro
spyglius. 

Bet Matas liko ramus:
– Galingas tasai keistuolis, tėti,

dar mažai spėjau tau papasakoti. Jis
stebuklus vykdo. Negaliu patikėti
net juos matydamas. Dideli stebuk-
lai, ne telpa žydo galvoje.

– Maža tavo galva, – nusišaipė
pik tas Alfiejus.

– Jo rankose auga duona, net iš
delnų veržiasi.

– Duona neauga, auga javai. Iš jų
kepa duoną.

– Mačiau, tėti, duona augo iš jo
pir štų, iš jo delnų augo. Mokytojas ją
lau žė, dalino, o duona nemažėjo. Ati -
duo da, ir vėl rankos pilnos, ištiesia
sau jas, o ten jau, žiūrėk, gausa be -
veik že mėn krinta. Mačiau, ėmiau iš
jo, da  linau būriams vyrų. Ne tik duo -
na au go, augo ir žuvis, lyg pati ant jo
del  nų atguldavo. Buvo penki kepaliu-
kai duo nos ir dvi žuvys, o iš jo malo-
nės pa   sisotino keli tūkstančiai vyrų.
Sa ko, kad surinko dvylika pintinių li -
ku čių. Ėjau pats skaičiuoti, bet jau
ne  ma čiau. Užkrito naktis, dykynėje

grei tai sutemsta.
– Nesuprantu, ką tu čia painioji.
– Sakau, ką mačiau. Jis padaugi-

no duoną ir žuvį, maitino susirinku -
sią minią.

– Matai, stebėjaisi, bet netikė-
jai... Tu, vaike, kalbi ir klaidžioji.
Mai šai si, suki tai vienur, tai kitur.
Kas pasidarė? Buvai gudrus vyras,
tvarkei mui tinę, uždirbdavai sau ir
namams, o šiandien atrodai lyg ap -
svaigęs. Gal tau šis vynas netinka?
Ro dosi, tik lū pas pavilgei, – rūpinda-
masis ir pykdamas trūkčiojo pečiais
Alfiejus. – Jei vakare pintinių neįžiū-
rėjai, galėjai jas ryte suskaičiuoti.

– Tada jau nebuvo. Viską suvertė
į ežerą žuvims, todėl nežinau, kiek
lie kanų surinko. Kad ką nors pilnai
tikėčiau, turiu suprasti. Ir matyti, ir
net paliesti.

– O tu stebuklų neišmokai? Im -
tum ir padaugintum šį vyną. Ant
mar muro stovėtų ne vienas, bet du ar
trys ąsotėliai, – piktai šaipėsi tėvas. –
Su juo vaikštai, jo klausai, tad pa -
daryk, kaip jis daro.

– Stebuklams reikia tikėjimo, o
man jo stinga. Tikėjimas yra amži-
nas klaidžiojimas abejonėse. Ir kiek -
vie nas žmogus skirtingai klaidžioja.
Pats duoną iš jo ėmiau, dalinau, bet
ne suprantu, kaip tiek daug likučių
atsirado. Gal suklydo taip sakydami?
Tikėti – ramybę rasti, nes abejojimas
yra skausmas, kančia, blaškymasis
tamsoje, aklojo dalia. Eik, graibykis,
ieškok kelio ir visada nebūk tikras,
ar gerą pasirinkai. Ir Mokytojas
mums, dvylikai, sako: jei turi tikėji -
mą, liepk kalnui, kad jis ateitų, ir
ateis. Tokia jėga yra reikalinga ste-
buklams, o aš jos dar tik ieškau. Be
to, bijau, ką daryčiau, jei kalnas atei-
tų.

– Iš tikrųjų, ką darytum, kalnas
ta ve prie sienos prispaustų... – Alfie -
jus šaipėsi iš sūnaus, tačiau šiais pa -
juokos žodžiais dangstė savo išgąs- Bus daugiau.
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S. Dariaus artimųjų gyvenimai archyvų dokumentuose
Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui

KARILĖ VAITKUTĖ

Jei kada nors tektų vaikščioti po lietuviškas
Šv. Kazimiero kapines Čikagoje ir žvilgsnis
ne tyčia užkliūtų už gana ištaigingo pa -

minklo, kuria me išgraviruoti vardai Laura ir
John Nal son bei Katherine ir William Stul pin, tik-
riausiai neateitų į galvą, kad čia ilsisi legendinio
lietuvio Ste pono Dariaus seserys ir jų vy rai. Tik
pa minklo apačioje akylesnis įskai tytų ne di du -
kėmis raidelėmis parašyta: „Seserys ir švogeriai
transatlantinio lakūno kapitono Da riaus.” 

Tiesą sa kant, pavardės Nalson ir Stulpin
skam   ba ne itin lietuviškai. Gal sese rys buvo ište-
kėjusios už kitataučių? Ypač kai jų vardai – John
ir William. Taigi pasidomėkime, kas buvo lietuvių
tautos didvyrio lakūno Stepono Da riaus artimieji.
Kas buvo jo tėvai, seserys, broliai? Kur ir kaip jie
gy veno, kuo vertėsi? Ką apie Darių ir jo šeimos na -
rius galima su žinoti iš JAV nacionaliniame bei ki -
tuose archyvuose esančių dokumentų?

Kaip Stepukas tapo Stefan Degutiene

Šiemet minime Dariaus ir Girė no skrydžio
per Atlantą 80-ąsias metines. Ta proga daugelis tik-
riausiai perskaitys lakūnų biogra fijas. Kai kurie –
pirmą kartą, kiti – iš naujo. Steponas Darius gimė
Lie tuvo je, Rubiškės kaime, netoli Judrėnų. Be  je,
Rubiškė po tragiškos Stepono žū ties buvo perva-
dinta į Dariaus kai mą, todėl šiandieniuose žemėla -
piuo se ieškoti Rubiškės neverta. Tačiau Stepono
Da riaus tėvai nebuvo Darius ir Darienė, jo broliai
nebuvo Dariai, o seserys nebuvo Dariūtės. Šeimos
gal vos pavardė buvo Jucevičius-Dara šius (todėl vė -
liau Steponas pasirenka Darašiaus pavardę, tačiau
ją sutrum pina). Nežinia kodėl Dariaus tėvo pa var dė
buvo dviguba, tačiau žmona ir vaikai buvo vadina-
mi Jucevičiais. Jonui Jucevičiui-Darašiui mi rus, jo
našlė Augustina ištekėjo už kaimyno Kazi mie ro
Degučio ir patraukė į Ame  riką laimės ieškoti. 

Tad įvairiose biografijose skai  to me, kad Au -
gustina Degutienė su trimis vaikais – Steponu,
Kons tancija ir Laura – 1907 m. atplaukia į JAV pas
prieš metus ten jau išvykusį vyrą Ka zimierą De gu -
tį. Pagalvojau, kad būtų įdomu surasti šeimos at -
vykimo į JAV dokumentą – laivo keleivių sąrašus.
Ieškoti paprastai pradedama nuo pa vardės. Tai gi
kokia pavarde šeima atvyko? Degučių? Jucevičių?
Dara šių? Ar, motinai tapus Degutiene, vai kai liko
Jucevičiais? Po ilgokų paieš kų randu, kad būsimas
legendinis la kūnas į Jungtines Vals tijas iš Lie -
tuvos pirmą kartą at plaukia kaip Stefan Degu tie -
ne. Tad, norint rasti jo atplaukimo įrašą, Da riaus,
Jucevičiaus, Darašiaus ar Ju ciaus pavardėmis neį-
manoma. Ar chy vuose mažojo Stepuko atvykimo į
Ame riką faktas ,,užklotas” Degutie nės pavarde.
Kodėl taip atsitiko? At sakymas nesudėtingas.
Plau kė motina ir mažamečiai vaikai. Laivo kelei -
vių pavardžių surašinėtojas užrašė motinos pavar-
dę – Degutienė, o vaikų pavardžių vietoje bu vo pa -
rašytos tik kabutės, kurios reiškia, kad pavardė
tokia pati, kaip aukščiau parašytoji. Stepukas tapo
Stefan Degutiene, jo sesuo Konstancija Juce vičiūtė
– Cons tanzia Degutiene. 

Taip prasidėjo pavardžių ir vardų iškraipy-
mai, ku rie labai dažnai lydėjo daugelio imigrantų į

Ameriką gyvenimus. Beje, antrosios dukters –
Lau ros (kai kur Aurelija) kartu su motina nebuvo.
Gal tik neužrašyta? O gal iš tikrųjų plaukė kitu lai -
vu, kita pavarde? Augus   tina Degutiene su Ste po nu
ir Konstancija atplaukė ,,Breslau” laivu iš Bre me -
no į New York 1907 m. gruo džio 15 d. Išplaukę lapk-
ričio 30 d., laive prabuvo dvi savaites. Laivo ke -
leivių surašymo duomenys skelbia, kad Augustina
Degutienė buvo 38 metų, Steponas-Stefan – 11
metų, o Konstancija-Constanzia – 9 metų, jų pasku-
tinė gyvenamoji vieta buvo Ru biszki (Rubiškė), o
artimiausio giminaičio ar draugo (Degutienės
atveju – jos tėvo), likusio šalyje, iš kurios atvyksta
imi grantas, vardas ir pa vardė buvo Ludwik De -
gutiene Kons tantinova, o adresas – Rubiszki. Au -
gus tinos tėvo vardas buvo Liudvi kas, tačiau jo pa -
vardė tikrai nebuvo Degutienė. Surašinėtojas tie-
siog pa kartojo Augustinos tuometinę pavar dę,
nesileisdamas į tokius ,,dėmesio nevertus” daly-
kus kaip tikros pavar dės užrašymas. O Kons tan -
tinova ga lė jo būti Liudviko tėvo vardas – Kons -
tantinas. 

S. Dariaus mamos 
vyrui Kazimierui – tik 21-eri

Atvyko Augustina su vaikais į New Jersey
vals tiją, Newark miestą, pas vyrą Kazimierą De -
gutį, gyvenusį 570 Market Street. Augustina atvy-
kimo me tu buvo 5,1 pėdos ūgio, blondinė, gi mi mo
vieta – Judrenas (Judrėnai), vai kų gimimo vieta –
Rubitzki (Ru biškė). 

Pabandau paieškoti ir Kazimiero Degučio at -
vy kimo dokumento. Ir vėl po netrumpų paieškų
randu, kad jis atvyko ne prieš metus, kaip skelbia-
ma Dariaus įvairiuose leidiniuose surašytose biog-
rafijose, o prieš porą savaičių iki atvykstant Au -
gus tinai. ,,Barbarossa” laivo, iš Bremeno išvy -
kusio 1907 m. lapkričio 12 d., keleivių sąraše įrašas
yra toks: Casimir De gutis, 21 metų, ūkio darbinin-
kas, lietuvis iš Robiszki (Rubiškė) kaimo, kuriame
artimiausia likusi giminė buvo tėvas Jonas
Degutis, atvyko į Newark miestą, New Jersey vals-
tijoje, pas pažįstamą vardu Wincentas Jakas, gyve-
nusį adresu 570 Marki Street, Newark, New Jersey.
Ar tai – tas pats Degutis? Ar 38 metų Augus tinos
vy rui galėjo būti 21 metai? At rodo neįtikėtinai,
tačiau, užbėgdama už akių, galiu pasakyti, kad po
keleto kitų tyrimų šis faktas pasitvirtino. Augus -
tinos vyras Kazimieras buvo vos keletu metų vy -
res nis už jos vy  riausią sūnų Boleslovą. Beje, bū -
tent Bo leslovas Jucevičius, vėliau pavar dę susi-
trumpinęs į Jucius (dažnai užrašomą Jucus), o var -
dą iškeitęs į William B., į Ameriką atvyko pora me -
tų anksčiau, nei jo motina ir brolis su seserimis.
Ar tik ne pas jį ir vyko Ka zimieras Degutis, o po ke -
lių savaičių ir Augustina Degutienė su vaikais? Pa -
gal vojus apie tai, kaip neįtikėtinai kartais būdavo
iškraipomos pavar dės, lengvai galima daryti prie-
laidą, kad Wincentas Jakas, pas kurį vyko Degutis,

buvo William Jucius, nes la bai dažnai vardas Vin -
centas būdavo ,,suamerikoninamas” į William. Gal
Boleslovas turėjo du vardus – Boles lovas Vincen -
tas? Į šį klausimą būtų galima atsakyti tik per žiū -
rė jus Juce vičių šeimos archyvinius dokumentus
Lie tuvoje. Kaip ten bebūtų, tokia buvo pirmoji
Stepono Dariaus šeimos kelionė iš Lietuvos į
Ameriką. Vėliau ir motina, ir pats Darius ir jo se -
serys su vy rais ir brolis Boleslovas dar plauks į
Lietuvą, kai kurie jų – net ne vieną kartą.

Stanley Degutis tampa Jucus

Pagyvenę NJ valstijoje apie me tus (kaip rašo-
ma biografijose), Degu čiai persikelia į Illinois, į
pietinę Či kagos pusę vadinamą West Pull man rajo-
nu. Apie tai liudija ir paskutiniojo Augustinos sū -
naus Stanley gimimas. Dariaus brolis Stanley De -
gutis gimė 1909 m. birželio 10 d. Butler gatvėje,
West Pullman, Čika goje. Jo tėvai įrašyti kaip 23
me  tų Charles (Kazimieras) ir 40 metų Au gustė
Was wila (Augustina Vaišvi la; Vaišvilaitė buvo
Augustinos mergau tinė pavardė). Beje, įdomi deta-
lė yra tai, kad vėliau, kažkada tarp 1930 ir 1940 m.,
Stanley Degutis savo pa vardę pakeitė į Jucus, t. y.
tokią pat, kaip jo pusiau seserų ir brolio. Kodėl jis
neišlaikė savo tėvo pavardės, ku rią ga vo gimda-
mas, galima tik spėlio ti. Jo tėvo Kazimiero De gu -
čio nėra ir daugelyje bendrų šeimos fotografijų,
kaip būtų įprasta. 

O kad Stanley pa sikeitė pavardę, liudija ir dar
vienas dokumentas – Antrojo pasaulinio ka ro
registracijos kortelė, kurioje 56 metų Charles
Degutis nurodo savo gyvenamąjį adresą (7212 S.
Rock well, Chicago, IL) tokį patį, kaip Stanley Ju -
cus, kurį įvardija kaip asmenį, visada žinosiantį
apie jo gyvenamąją vietą. Tokie tuo metu buvo rei-
kalavimai. Charles Degutis nurodo esąs be darbis.
Beje, šią informaciją ir už De gutį pasirašo irgi
Stan ley Jucus. Ko dėl 56 metų vyras gyveno pas
sūnų, buvo bedarbis ir negalėjo pats pateikti savo
informacijos ir už save pa si rašyti, belieka tik spė-
lioti. 

Gyveno būsimoje Lituanicos gatvėje

Kaip Stepono Dariaus šeima gy veno toliau?
Štai 1917 m. birželio 3 d. William (Boleslovas) Ju -
cus registruojasi privalomoje Pirmojo pasaulinio
ka ro registracijoje ir nurodo esąs ne vedęs, dirban-
tis ,,barn man” „Peter Schanof  Co.” bendrovėje –
gal kokioje daržinėje, ūkyje, gyvenąs adresu 3358 S.
Auburn Ave. Au burn gatvė yra Bridgeport rajone,
Čikagoje; vėliau ji bus pervadinta Li tuanica vardu
Da riaus ir Girėno garbei.

1918 m. gruodžio 15 d. išteka vy resnioji Ste -
pono sesuo Laura. Jos vyras – John Našlėnas. Su -
tuoktiniai vėliau pakeičia pavardę į Nalson, kuri,
beje, dažnai bus painiojama su Nelson, kadangi
Nelson yra daug dažnesnė pavardė. Taigi John Nal -

Nalson Stulpin antkapis. Dariaus sesuo ir svainis. K. Vaitkutės nuotr

Boleslovo William Jucus ir jo žmonos antkapis.
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son yra ne amerikietis, o tikrų tik-
riausias lie tuvis, gimęs 1888 m.
Rečionių kaime, Taujėnų valsčiuje,
Ukmergės apskrityje. Jo tėvas buvo
Baltramiejus Naš lėnas. John Naš lė -
nas į Ameriką atvy ko 1909 m., o 1919
m. priėmė JAV pi  lie tybę. 1924 m. pora
susiruošė į Lie tuvą. Visa ši informa-
cija surašyta pra   šyme išduoti pasą.
Gegužės 3 d. Jonas ir Laura ,,Le -
viathan” laivu išplaukia iš New York
į Lietuvą per Prancūziją ir Vokietiją.
Į Čikagą jie sugrįš tik po pusmečio.
Beje, Stepo nas Darius tuo metu taip
pat gyvena Lietuvoje, o 1924 m. susi-
tuokia su Jau nute Škėmaite. Matyt,
Ste pono sesuo Laura ir jos vyras Jo -
nas, su kuriais Steponas artimai ben-
dravo, dalyvavo jo vestuvėse.

Klaida pase

Įdomus ir 1920 m. sausio 7 d. JAV
gyventojų surašymo dokumentas.
Ste pono mama ir patėvis tuo me tu
gyvena jau nebe West Pullman rajo-
ne, o Bridgeport, jų adresas: 749 W.
33rd Street. Viename name gyvena
keturiasdešimtmetis Charles Degu tis
(kuris įrašytas kaip Deguidis, todėl
sunku buvo dokumentą rasti), dir -
bantis darbininku, jo žmona Augusta
(Augustina), sūnus Stanley, o taip pat
William Jucus, Katie (Konstancija)
Jucus, John Nelson, Lizzie (Laura)
Nelson bei Stephen Darius. Tų pačių
metų vasarą Steponas Darius jau
išvyks į Lietuvą tarnauti savanoriu
Lietuvos kariuomenėje. Į JAV grįš tik
1927 m. Beje, prieš pat išvykdamas į
Lietuvą Steponas Darius tampa
Jung tinių Vals tijų piliečiu. Net ir šia -
me rimtame dokumente įsivėlusi
klai da: vienoje dokumento vietoje
Ste phen Darius vadinamas Stephen
Malnos ky, aki vaiz  džiai supainiojus
jo pa vardę su liudininko An thony
Malnos ky, tvirtinusio pažinojus Da -
rių, pa  varde.

Restoranas, kuriame Da rius 
susipažino su Girėnu

Na, o 1930 m. padėtis pasikeitusi.
Šeimos galva jau nebe 45 metų Da -
riaus patėvis Kazimieras De gutis, o
jo 44 metų Dariaus brolis William Ju -
cius. Šei ma gyvena kitu adresu: 3339
Halsted gatvėje, Bridgeport, Čikago -
je. William (Boleslovas) dirba resto-
rano vadybininku. Su juo gyvena 41
me tų John Nelson (Našlėnas), kuris
dir ba kirpėju savo nuo savoje kirpyk-
loje, Lora Nelson (Laura Našlė nienė),
Char les (Kazimieras) Degutis, kuris
dirba valytoju, Augustina Degutis ir
dvidešimtmetis Stanley Degutis, ku -
ris dirba restorano vairuotoju. Kons -
tancijos Catherine bei Stepono šiuo-
se namuose nebėra. Konstancija 1923
m. Čikagoje ištekėjo už William
Stulpin, kuris taip pat buvo lietuvis,
ir gyveno atskirai, o Steponas, nors
jau buvo grįžęs į Ameriką, gyventojų
surašymo metais gydėsi tu berkuliozę
Colo rado valstijoje esančioje karo ve -
tera nų sanatorijoje. Katherine vyras
Stul pin buvo vaistininkas ir turėjo
savo paties vaistinę. Pora gyveno
adresu 6410 South Talman, Čikagoje. 

Restoranas, kuriame dirbo ir
Dariaus brolis William Boleslovas
Jucus ir brolis Stanley, priklausė se -
serims Laurai ir Katherine. Jis ir va -
dinosi „Jucus Sisters Restaurant”.
Būtent šiame restorane Steponas Da -
rius ir susipažino su Stasiu Girėnu.

Kelionės į Lietuvą

Archyvuose radau įrašus, liudi-
jančius apie kitas Dariaus artimųjų

keliones į Lie tuvą, kurių buvo nema -
žai. 1930 m. į tėvynę buvo išvykusi
Ste pono Da riaus motina Augustina
Degu tienė. Ji keliavo kartu su dukra
Kons tancija-Catherine ir jos vyru
William Stulpinais.

Laura Nalson su vyru John į Lie -
tuvą vėl plaukė 1933 m., kur laukė at -
skrendančių Dariaus ir Girėno. Po
,,Lituanicos” nelaimės ir lakūnų pa -
lai dojimo jie parvyko į JAV. Dar vie -
ną kartą Laura su vyru į Lietuvą vy -
ko 1937 m.

1934 m. mirus Stepono Dariaus
motinai Augustinai, ji buvo nugaben-
ta ir palaidota gimtųjų Judrėnų ka -
pinėse, šalia savo tėvų ir pirmojo vy -
ro. 1935 m. ją laidojant dalyvavo dar
kar  tą Atlantą perplaukę Caterine ir
Wil liam Stulpinai bei vyriausias sū -
nus Boleslovas Jucius.

Mirtys

1940 m. JAV gyventojų surašymo
duomenimis adresu 3239 S. Halsted
gatvėje, Bridgeport rajone, Čikagoje
gyveno John ir Laura Nalson bei Wil -
liam ir Stella Jucus (Jacus, Jo cus).
John dirbo kirpėju, o Dariaus brolis
William – restorano bare. Tuo tarpu
jo žmona Stella buvo restorano vady-
bininke. Taigi sužinome, kad William
taip pat buvo vedęs. 1940 m. rugpjū-
čio 7 d. William Jucus mirė. Pa lai do -
tas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.
1945 m. rugsėjo 30 d. mirė ir John
Nalson – Jonas Našlėnas. Po ketverių
metų – 1949 m. – mirė ir jo žmona,
Ste pono Dariaus sesuo Laura. Palai -
dota šalia vyro.

Jauniausias Augustinos Jucevi -
čie nė-Degutienės sūnus Stanley taip
pat buvo vedęs. Dar 1942 m. jis gyve-
no Čikagoje, o kažkada vėliau persi-
kėlė į Fort Lauderdale miestą, Flo ri -
da valsti joje. Beje, ten taip pat buvo
nusi kraustę ir Wiliam su Katherine.
William Stulpin mirė 1968 m., palai -
dotas buvo Šv. Kazimiero kapinėse,
ša lia John ir Lauros Nalson. Kathe -
rine mirė 1972 m. Florida ir taip pat
buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinė -
se Čikagoje. Stanley ir Josephine Ju -
cus (Degutis) mirė Florida ir ten
buvo palaidoti.

* * *

Tokia neilga Stepono Dariaus ar -
ti mųjų gyvenimų istorija. Ji jau be -
veik nebeįskaitomai išblukusi, nes
šian dien pasivaikščiojus po gatves,
kuriose gyveno pats Darius, jo sese-
rys su vyrais ir mama, pamatai labai
pakitusį vaizdą. Nei West Pull man,
nei Bridgeport, nei Marquette Park
ne bėra taip vadinami ,,lietuviški”
rajonai. Nebėra ir namų, kuriuo se
gy veno Steponas prieš išvykdamas
atgal į Lietuvą, nebėra ir seserų Ju -
ciūčių restorano, kuriame valgydavo
visi apylinkių lietuviai ir kuriame
bu vo surengtos lakūnų palydos į New
York ir Lietuvą. Namai, kuriuose
gyveno Našlėnai ir Stulpinai tebesto-
vi, ta čiau nieko, kas paliudytų juose
gyvenusius pasiturinčius lietuvius ir
gar saus lakūno artimuosius, neišli-
ko. Liko tik ištaigingas paminklas
ka  pi nėse, nuo kurio į praeivius šyp -
so da miesi žvelgia Laura ir Jonas
Našlė nai. Nors abu Stepono broliai
buvo vedę ir abi seserys ištekėjusios,
vaikų nė vienas nesusilaukė, todėl
nebėra su kuo pasikalbėti apie praei-
tį. Liko tik keletas knygų, kuriose
šiek tiek užsimenama apie lakūno ar -
timųjų gyvenimą, ir archyvuose dū -
lantys dokumentai su netiksliai
užrašy to mis pavardėmis.

BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

,,Lietuvoje kitos ša -
kos žmonių, kilu-
sių ne iš mūsų

giminės ir turin čių An ta -
nėlių pavardę, nėra. Tuo aš
esu tvirtai įsitikinęs…
Kaip ir tuo, jog visi Anta -
nėliai – net kelios skaitlin-
gos šios giminės kartos –
yra kilusios iš vieno ir to
pa ties ’lizdo’ – Svė dasų pa -
rapijos, Malaišių kai -
mo…”, – skaitau vos prieš
dvi savaites iš Lietuvos
atkeliavusioje Vytauto An -
tanėlio knygoje ,,Žaliuojan-
tis giminės medis”. ,,Gau -
sią šeimą likimas negailes-
tingai blaškė po pasaulį,
tačiau jos ne sunaikino…
Nors iš 8 brolių liko gyvi
tiktai du, Algimantas ir
Vytautas, jie tęsia gražias
šeimos tradicijas ir palaiko
šiltus ryšius”, – rašoma
kitoje, jau A. Antanėlio pri -
simini  mų knygoje ,,’Žalgi-
rio’ ąžuolas – Amerikos že -
mėje”.  Skaitau ir liū džiu,
jog dabar iš pažįstamų
dviejų Antanėlių tik vienas brolis Vytautas, gyvenantis Lietuvoje, bepaliko.
Algimantas An tanėlis, gyvenęs JAV, užmerkė akis penktadie nį, vasario 22 d.
Omaha parapijos lie tuviai su juo atsi svei kins vasario 26 d.

Daugeliui, gyvenančių pietinėje Omaha dalyje, Antanėlio pavardė vie-
naip ar kitaip yra girdėta. Mat jaunystėje a. a. Algimantas An tanėlis dirbo
mėsos fabrike, buvo ak tyvus profsąjungos vadovas. Ki tiems Antanėlis pažįs-
tamas iš savo verslo, o daugeliui Amerikos lietuvių jis buvo žinomas kaip
kovotojas už Lietuvos Nepriklausomybę (beje, dar Lietuvoje būdamas kovojo
Plechavičiaus armijoje, ragavo ir belaisvio duonos).

Jis – ilgametis aktyvus JAV Lietuvių Bendruomenės Omaha (OLB) apy-
linkės valdybos narys, buvęs jos pirmininkas. Antanėlis bu vo vyriausiu
skautininku, futbolo komandos nariu, ilgamečiu choro nariu ir choro pirmi-
ninku, ilgamečiu lietuvių tautinių šokių grupės ,,Aušra” nariu, Ame rikos lie-
tuvių tarybos atstovu, Pa saulio Lietuvių Bendruomenės Seimo bei ,,Omaha ir
Šiaulių Sister Cities” organizacijos nariu. Amerikos lietuviai dar prisimena
Algimantą iš jo straipsnių ,,Drauge” ir ,,Pasaulio lietuvyje”. Jis buvo pagrin-
dinis OLB 50-ies me tų jubiliejaus rengėjas, turi daug kitų nuopelnų. 

Kiti Antanėlio pavardę žino dėl a. a. Algi manto ir a. a. Laimutės lietuviš-
ka dvasia išaugintų vaikų ir anūkų. Jų dukra Danguolė, buvusi ilgalaikė OLB
valdybos pirmininkė, šiuo metu yra šios valdybos narė bei šokių būrelio
,,Aušra” vadovė. 

Kai praėjusiais metais pirmą kartą dalyvavau JAV LB tarybos sesijoje ir
Algimantui Gečiui prisistačiau esanti iš Omaha, Nebraska, jis iš karto
paklau sė: ,,O kaip laikosi Algimantas Antanėlis?” Ne vienas žmogus tuo met
teiravosi manęs apie  Antanėlį. Prisimenu, pagalvojau: ,,Štai kaip! Va dinasi,
paliko šis žmogus pėdsakus gyvenime, jeigu tiek daug sutiktųjų iš skirtingų
Amerikos vietų apie jį klausia ir jį prisimena.” Kas pažinojo Algimantą, gerai
žino, kad žodžių į vatą jis nevyniojo. Ypač jeigu buvo kalbama apie Lietuvą.
Patiko tai aplinkiniams ar ne, jis ne bijojo ir griežtesnį žodį pasakyti bei pako-
voti dėl savo įsitikinimų ir tie sos. 

Pažinojau Antanėlį nuo 1996 m. Koks jis išliks mano atmintyje? Kaip
nepa vargstantis kovotojas už tiesą, už ge resnę ir gražesnę Lietuvos ateitį,
paslaugus, mielai bendraujantis. Ir – tvirtas. Tvirtas kaip  ,,Žalgirio” ąžuolas!
Kodėl ,,Žalgirio”?  O todėl, kad 1918 m. Algimanto tėvelis, netoli Utenos pasi-
statęs namelį ir pradėjęs ten ūkininkauti, savo vienkiemį pavadino ,,Žalgirio”
vardu. Tą vardą Al gimantas laikė savo širdyje kaip brangiausią vaikystės pri-
siminimą. 

Mano atmintyje jis išliks toks, kokį menu pernai per Jonines, kurias OLB
šventė ne kur kitur, o pas Danguolę Antanėlytę. Man niekada neteko matyti
lai min gesnio Algimanto kaip tada tame dideliame lietuvių būryje dukters
valdose. Jis prisiminė Joninių tradicijas Lietuvoje, rūpinosi, kad būtų su -
kurtas didžiulis laužas, džiaugėsi, kad aplinkui sklinda lietuviška kal ba,
skamba muzika, dainos ir juokas. Tokį laimingą, besišypsantį aš jį ir pri -
siminsiu.

Paklausiau ir keleto Omaha lietuvių – o kaip jie prisimins Algimantą?
Visi atsakė, kad pirmiausia – kaip Lie tuvos patriotą, gerą vadovą. O vienas
pridūrė: ,,Aš nežinau, kaip Algi mantas sugebėjo įskiepyti meilę savo vaikuo-
se ne tik Lietuvai, bet ir vyresniems žmonėms. Ypač Danguolė buvo tokia arti-
ma ir tėvui paslaugi.” Dau geliui omahiečių ne paslaptis, kad tė vas jai buvo
geriausias draugas, kuriam, kad ir kaip būtų buvusi užimta, ji visada atras-
davo laiko. O ir kalbėtis jiedu turėjo apie ką, nes abu rūpinosi tais pačiais rei-
kalais. Nors  Algimantas didžiavosi Dan guo le ir jautėsi labai laimingas, da -
bar jis  yra dar geresnėje vietoje. Ilsė kis ramybėje, Algimantai! Nuoširdi
užuojauta šeimai, netekus mylimo žmogaus ir draugo. Jis ilgam pasiliks visų
jį pažinojusių širdyse.  

A. Antanėlis.

,,Žalgirio” sūnus Amerikos žemėje
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� Socialinių reikalų skyrius Le mont
ma  loniai kviečia vasario 27 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lie -
tu vių centro skaityklą (14911 127 th
St., Lemont), kur matysite Mariaus Jo -
vaišos stebėtino grožio Lietuvos foto g -
rafijų albumo ,,Neregėta Lietuva” pri s ta -
tymo vaizdo juostą. Po to klau sy simės
Violetos Urmana įdainavimų. 

� 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. 

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
ko vo 10 d., sekmadienį, nuo 12 val. p.
p. iki 5 val. p. p. kviečia į Navy Pier
cent ro „Crystal Gardens” salę, į Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo šventę „Ce -
lebrate Lithuanian Independence”.
Šven tės metu numatomi meno grupių
pasirodymai, bus sudarytos sąlygos
vers lininkų, menininkų bei organizacijų
atstovų dalyvavimui. Norinčius renginio
metu pristatyti savo kūrinius, veiklą ar
parda vinėti lietuviškas prekes, o taip pat
norinčius tapti šventės rėmėjais ar kitaip
prie jos prisidėti prašoma apie tai pra-
nešti generalinio konsulato darbuo to jai
Agnei Vertelkaitei el. paštu agne. ver -
telkaite@urm.lt arba tel. 312-397-
0382, tr. nr. 204.

�  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.
Tel. 773-582-650.

� Kovo 17 d., sekmadienį, Čiurlionio
ga  lerijoje, Jaunimo cen t re  (5620 S.
Cla  remont Ave., Chicago, IL 60636)
vyks Jaunimo centro narių metinis su si -
rinkimas. Registracija prasidės 11:30
val. r. Nariai, negalintys dalyvauti, pra -
šo  mi įgalioti narius.

� 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. 

� 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 da -
vimą Lietuvos Dukterų draugijos (LDD)
val dybos narės ruošia  Verbų sekmadienį,
kovo 24 d., nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p.
Kviečiame visus ap silankyti. Tai puiki proga
nusipirkti Šv. Ve lykų stalui skanių tortų,
pyragų, namų darbo sūrių, margučių ir ki -
tokių gar du mynų. Savo ap silankymu pa -
remsite LDD veiklą. 

IŠ ARTI IR TOLI...

� 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. Registruotis pas Genovaitę Meš kė -
lienę el. paštas: gene sartai@yahoo.com;
tel. 917-399-1730.

� Sekmadienį, kovo 3 d. 11 val. r. ren -
kamės St. Patrik katedroje, kur šv. Mi -
šias atnašaus New York kardinolas   T.
Do la nos. Po Mišių – 1 val. p. p. – visi
renkamės prie Aušros Vartų bažny čios
(570 Broome St., New York, 10003)
trumpai maldai ir paben dra vimui. Pažy -
mėsime šeštąsias Aušros Vartų užda ry -
mo metines. Prisidėkite prie mūsų judė-
jimo išsaugoti Aušros Vartus New York.
Informacija teikiame el. paštu:  mindau-
gasb@msn.com arba gerda999
@yahoo.com

� New York Neringos/Tauro tunto skau-
tų Kaziuko mugė vyks sekmadienį, kovo
3 d. Our Lady of Mt. Carmel salėje (275
N. 8th St., Brooklyn, NY 11211).
Mugės atida rymas tuoj po 10 val. r. šv.
Mišių Ap reiškimo parapijos bažny čioje
(259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211).
Mugėje vyks loterija, bus siūlomi lietu -
viški gaminiai, skanūs pietūs, veiks  ka -
vinė ir žaidimų aikštelė vaikams. Infor -
ma cija teikiama el. paštu: tlora@opt on -
line.net (Tomas Lora). 

� Lietuvos Respublikos ambasada  JAV
(2622 16th St.,  NW, Washington DC,
20009)  kovo 6 d. 6:30 val. v. kviečia į
susitikimą su režisiere Gražina Sviders -
ky te, kurian čia filmą apie legendinį S.
Da riaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą.
Būtina registracija tel. 202-234-5860
(trumpasis 130) arba el. paštu: rsvp.us
@mfa.lt

�  Kovo 10 d. 2 val. p. p. Lietu vių
klube (6 Davis Ave., Kearny, NJ 07032)
koncertuos Virgis Stakėnas. In for macija
tel. 732-317-9195 arba tel. 732-998-
3913. Kviečia Lietuvių Fondas.

� 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

� Priimami stu den tų ir neseniai bai gu -
sių studijas jau nuolių prašymai 2013
m. vasaros sta žuo tėms Lietuvoje. Anke -
tas rasite tink la lapyje: www.lit hua nian -
internsips.com/ main 

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.�New Bedford,�MA,�02745�arba�el.�paštu:�donavickas95@hotmail.com�pažy�-
mint,�kad�siūlote�švietimo�premijai�kandidatą.�Prašome�prie�pasiūlymo�pridėti�rekomen-
daciją.

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

kristijono Donelaičio 
lituanistinėje mo kykloje 

(Washington,�DC)�
kovo 16 d., šeštadienį, 

vyks�
JAV�LB�Švietimo��ta�ry��bos�globojama
mokytojų�konfe�rencija-seminaras�

,,Mokykla bendraujant ir 
ben dradarbiaujant”. 

Paskaitininkė�– Šiaulių�universiteto�
socialinių�mokslų�dr. Jūratė Valuckienė.

Konferencija�vyks�
Lie tuvos ambasadoje 

(2622�16th�St.,�NW,�Washington,�DC�20009).�
Konfe�rencijos�metu�4 val. p. p.�bus�atida-

ryta�daili�nin�kės�
Danguolės Stončiūtės-kuolienės 

kū�rybos�paroda.

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�kolekcija.�

Meninę�programą�atliks�

saksofonininkas Gediminas Grašys.
Po�parodos�darbai�iš�ve�ža�mi�į�Lietuvą. Žibuntas Mikšys. 

Šeštadienį, vasario 23 d., Jaunimo centre teatro sambūris ,,Žaltvykslė” pakvietė
teatro mylėtojus į premjerą. Žiūrovams buvo parodyta nauja Keturakio pjesės
,,Amerika pirtyje” interpretacija. Gausiai susirinkę žiūrovai po spektaklio negailėjo
teatralams plojimų.                                                                                  Jono Kuprio nuotr.

Jūratė Valuckienė.


