
Harrisburg (LR ambasados JAV info) – Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkui, europarlamentarui Vytautui Landsber-
giui kovo 15 d. Pennsylvania valstijos sostinėje Harrisburg įteikta šios vals-
tijos gubernatoriaus Tom Corbett proklamacija, kuria pripažintas ypa-
tingas V. Landsbergio indėlis Lietuvos laisvei ir demokratijai. Ją lietuviui
Pennsylvania nacionalinės valstijos Kapitolijuje įteikė vienas iš Pennsyl-
vania National Guard vadų gen. majoras Randall R. Marchi.

Prieš iškilmes V. Landsbergis lankėsi Pennsylvania National Guard
bazėje, kur susitiko su gen. majoru Wesley E. Craig. Susitikimo metu
įvertinta abipusė partnerystės nauda bei galimos naujos bendradarbia-
vimo sritys, tarp jų – ir kibernetinio saugumo srityje. 

Washington, DC/ Naperville, IL
(LR ambasados JAV ir ,,Draugo” info)
– Šių metų kovo 16 dieną Lietuvos Res-
publikos ambasadoje JAV vyko Kris-
tijono Donelaičio lituanistinės mo-
kyklos (Washington, DC) ir JAV LB
Švietimo tarybos konferencija-semi-
naras „Mokykla bendraujant ir ben-
dradarbiaujant”. Dalyvaujant lekto-
rei iš Šiaulių universiteto Socialinių
mokslų fakulteto dr. Jūratei Valuc-

kienei, iš JAV sostinės, New York, Bos-
ton, Los Andgeles susirinkę mokyto-
jai aptarė aktualius kasdienio darbo
klausimus, pabrėždami mokyklos
bendruomenės svarbą sėkmingam
mokymui dvikalbėje aplinkoje. Kon-
ferenciją pasveikinęs šiuo metu JAV
viešintis prof. Vytautas Landsbergis
domėjosi lituanistinių mokyklų mo-
kytojų darbo ypatumais, džiaugėsi pa-
siekimais ugdant naująją lietuvių iš-

eivijos kartą.
Kovo 17 dieną ,,Rasos” lituanisti-

nėje mokykloje (Naperville, IL) vyko
Čikagos ir apylinkių lituanistinių mo-
kyklų mokytojų konferencija, kurią
globojo JAV LB Švietimo taryba. 
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Vilnius (Vgtu.lt info) – Amerikos
statybos inžinierių sąjunga (Ameri-
can Society of  Civil Engineers, ASCE)
Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto (VGTU) Tiltų ir specialiųjų sta-
tinių katedros vedėjui prof.   habil.
dr. Gintariui Kaklauskui ir Civilinės
inžinerijos mokslo centro vyresnia-
jam mokslo darbuotojui dr. Viktor
Gribniak skyrė 2013 metų ,,Moisseiff
Award” apdovanojimą už geriausią
mokslo straipsnį. ASCE, įkurta 1852
metais, yra įtakingiausia statybos in-
žinerijos mokslo organizacija pasau-
lyje. Šiuo metu ji leidžia 33 mokslo
žurnalus.

VGTU mokslininkai apdovano-
jimą pelnė už žurnale ,,ASCE Journal
of  Structural Engineering” 2011 me-
tais paskelbtą straipsnį ,,Eliminating
shrinkage effect from moment curva-
ture and tension stiffening relations-
hips of  reinforced concrete members”
(„Susitraukimo eliminavimas iš ar-
muoto betono elementų momentų ir
kreivių bei tempiamojo sustandėjimo
diagramų”). 

Apdovanojimas – L.  S.  Moisseiff
vardo medalis ir 4,000 dol. – bus įteik-
tas Structural Congress, kurį šių metų
gegužės 2–4 dienomis Pittsburg ren-
gia Structural Engineering Institute.

Lietuvių jaunimas Pietų
Ame rikoje – 4 psl.

Dviem VGTU mokslininkams – ,,Moisseiff Award”
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L. S. Moisseiff vardo medalis.

V. Landsbergiui – Pennsylvania 
valstijos pripažinimas Į Lietuvą jaunuolius 

kviečia ,,Kurk Lietuvai”

Vilnius (Bernardinai.lt) – Sėk-
mingai prasidėjusi jaunųjų profesio-
nalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai”
įpusėjo ir į 2013–2014 m. laidą kviečia
dar 20 užsienyje studijuojančių ir gy-
venančių lietuvaičių. Programa sie-
kiama sudominti užsienio aukštųjų
mokyklų absolventus darbu Lietuvos
viešajame sektoriuje ir suteikti jiems
galimybę prie šalies gerovės kūrimo
prisidėti realiais darbais. 

Šių metų rudenį antrąjį progra-
mos etapą pradėsiantys jaunieji profe-
sionalai bus pakviesti tęsti jau pradė-
tus JPP „Kurk Lietuvai” dalyvių dar-
bus, imtis naujų projektų arba prisi-
dėti prie Lietuvos viešojo sektoriaus
institucijose jau vykstančių projektų.
Atranka į 2013–2014 m. jaunųjų profe-
sionalų programą jau prasidėjo bei tę-
sis iki š. m. gegužės 1 d. Daugiau in-
formacijos: www.kurklt.lt

Valiutų santykis 
1 USD — 2.67 LT •1 EUR — 3.45 LT

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Mylėk dangiškus troškimus ir trokšk dangiškos meilės. – Šv. Pranciškus Salezietis

Vyko dvi lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos

Konferencija-seminaras Washington, DC. Dainos Petkevičienės nuotr.



Praėjusių metų lapkritį Toronto
mieste vykusioje Kanados LB XXI Krašto
tarybos 3-je sesijoje dalyvavusi nauja JAV
LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šim-
kuvienė pasigyrė subūrusi stiprią ko-
mandą, kurią juokais pavadino ,,piratų
laivu”. Nesu girdėjusi, jog piratai būtų
spaudos gerbėjai, tuo labiau – laikraščių
leidėjai. Bet JAV LB Krašto valdyba laužo
šį stereotipą, kolegoms ,,piratams” – apy-
linkėms, apygardoms bei jų nariams – pri-
sistatydama su leidiniu lietuvių kalba ,,JAV
Lietuvių Bendruomenės naujienos” . Tai
pirmasis jau 62-sius metus skaičiuojan-
čios JAV LB leidinys – storokas (22 psl.),
spalvotas (nuo pirmo iki paskutinio vir-
šelio), su turtingu ir margu (gerąja
prasme) turiniu. Naujo leidinio redaktorė
Loreta Timukienė įsitikinusi, jog ,,norint
aprašyti kasdieninius Bendruomenės gy-
venimo žingsnius ir žingsnelius, nepa-
kaktų ir storiausio leidinio”, tad noriu pa-
linkėti Sigitos Šimkuvienės vadovauja-
mam ,,piratų laivui” ties tuo nesustoti ir
drąsiai skrosti plačius JAV lietuvių spau-
dos ir Bendruomenės veiklos vandeny-
nus. 

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė

Kartais man nesinori būti tei si -
ninku. Vien dėl to, kad, žvelg-
damas į tam tikrą teisinį reiš-

kinį, suvokiu: taip ir turi būti, tokia
sistema, tokios priežastys. Bet toks ži-
nojimas, kaip tame anekdote – ne-
džiugina. Nedžiu gina – ir viskas. Pa-
skutinį sykį ši pajauta mane aplankė
skaitant naujausią Konsti tucinio Te-
ismo (KT) išaiškinimą dėl pilietybės.
Taip, aš ir pats visą laiką tvirtinau,
kad po ankstesnių KT spren dimų ki-
taip ir būti negalėjo. Taip, būtent tokio
sprendimo ir tikėjausi (išskyrus vieną
atvejį, bet apie jį – vėliau). Bet ne-
džiugina, ne džiugina tas pilietybės už-
darymas, ir nors tu ką.

Ką pasakė KT, visi daugiau ar ma-
žiau jau žino, tad tik trumpai pa -
kartosiu: pirma, dviguba pilietybė
gali būti tik ypač retas reiškinys;
antra, nuopelnai, norint suteikti Lie -
tuvos Respublikos pilietybę išimties
tvarka, turi būti ypatingi, pasiekti
ypa tingomis pastangomis (taip ir no-
risi pridėti – herojiškomis), ir esa mi, o
ne būsimi. Skirtingai nuo ra šančių in-
ternetinius komentarus (kad KT sėdi
ribotų protinių sugebėjimų žmonės
arba koks nors kla nas), aš puikiai ži-
nau, kad ten dirba aukščiausi teisės
profesionalai, ku riems Konstitucija
yra ne žodis ir ne politinių ar asmeni-
nių interesų tenkinimo įrankis. Kons-

titucija ir jos tei sė yra sudėtingas, tal-
pus reiškinys ir mokslas, ji turi savo
sistemą, dėsnius, logiką, šaknis ir
raidą. Ir nėra labai iš manu šaipytis,
kad KT žodžius „atskiri atvejai” išaiš-
kino kaip labai retus, išimtinius, nors
„atskiras” gali reikšti ir „kitoks nei
įprastinis”.

Puikiai žinau, kad KT taip nu-
spręsdamas žvelgė į Konstitucijos ir
pilie tybės instituto visumą, nagrinėjo
istorines aplinkybes ir daug kitų klau -
simų. Tad negali pykti ant Kons -
titucijos. Ant ko tuomet pykti? Pykti,
žinoma, nereikia ant nieko. Bet rei kia
aiškiai pripažinti vieną faktą: šis iš-
aiškinimas galutinai nubraukė vil tis,
kad Lietuvą palikę žmonės galės iš-
saugoti jos pilietybę, jeigu priėmė ki-
tos valstybės. Neretas sakys: valio!
Taip ir rei kia! Mūsų pilietybė – tai ver-
tybė. Ką – jis, ,,išdavikas”, kitur gy-
vendamas, spręs reikalus už mane?
Jeigu čia ne patinka – tegul ir dingsta
tuose užsieniuose. Tačiau pamirštama
viena: ne retas iš Lietuvos išvyksta ne
dėl gero gyvenimo, o aplinkybių spi-
riamas. Pamenate JAV Nepriklauso-
mybės de klaraciją? Ten buvo pa-
brėžta, kad kiekvienas asmuo turi
teisę siekti laimės. O laimė – neapsi-
meskime – dažnam yra ir ekonominė
gerovė. Tad jeigu ekonomiškai žmo-
gus lai mės (ką čia laimės, kartais tie-

siog padoresnio gyvavimo) savo na-
muose negali pasiekti, patraukia į ki-
tas ša lis (ir taip gal atlaisvina vietą
gudresniam, labiau pasiryžusiam). Ar
tai reiškia, kad jis išdavė Lietuvą? O
gal jį išdavė Lietuva, jeigu kitoje vals-
tybėje save įgyvendinti galėjo leng-
viau?

Gyventi kitoje valstybėje be pilie -
tybės, žinoma, galima. Bet pamė -
ginkite pasidomėti, kuo skiriasi pilie -
čio ir asmens be pilietybės statusas, ir
suprasite, kad kartais pilietybės tie -
siog reikia. Na, ir tada jau Lie tuvos
Konstitucija priverčia rinktis. Nesi-
stebiu – Lietuvos nenaudai. Gra ži ta
mūsų brangi Tėvynė, bet ne visada
dosni savo vaikams.

Tad mes užsidarėme savo piliety-
bėje tarsi pilyje. Ir, panašu, manome,
kad toks užsidarymas mus gali ap-
ginti, kad jis mus daro gražesnius,
šva resnius, labiau Tėvynę mylinčius.
Ar tikrai? Ar tikrai Tėvynės meilė ma -
tuojama formaliu nuolatiniu teisiniu
ryšiu, o ne, pvz., ją garsinančiais dar-
bais? Ar daug Tėvynei naudos, kad
žmonės jos pilietybės iš viso atsisako,
užuot liudiję pasauliui Lietuvą – gal
nelabai laimingą, bet vis tiek brangią
šalį?

Sakote, pilietybė – ne suvenyras,
tai teisės ir pareigos ginti valstybę, tai
prievolė mokėti mokesčius. For maliai
žiūrint – taip. Kita vertus, kiek iš
mūsų mano, kad Amerika (t. y. JAV)
su mumis kariaus (pamenu, tokius da-
lykus man sovietinės mokyklos suole
kalė mokytojai: ,,Amerika mus puls,
Amerika mus puls...”)? O gal su mu-
mis kariaus Šveicarija? Prancūzija?
Ar, neduok tu Dieve, agresyvioji Ita-
lija?! Nors kai kurie Kovo 11-osios ei-
tynių dalyviai turbūt labiausiai gin-
tųsi nuo Izraelio, ką jau bekalbėti apie
Lenkiją... Bet kas draudžia įstatyme
numatyti galimybę, kad, iškilus grės-
mingoms aplinkybėms, (ar esant
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Nukelta į 9 psl.

TEMA: DvIgUbA pIlIETybė

NUOMONėS, KOMENTARAI 

Lietuvos atstumtieji
JUSTINAS ŽILINSKAS

Pirmiausia noriu padėkoti Lietu-
vos Respublikos prezidentei Da-
liai Grybauskaitei už kreipi-

mąsi į LR Konstitucinį Teismą (KT)
išaiškinti pilietybės įstatymą. Deja, ti-
kėjomės geresnių rezultatų, t. y., kad
bus galima dvigubą pilietybę išsau-
goti įstatymo būdu, nekeičiant Kons-
titucijos. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) vardu reiškiu didelį apgailesta-
vimą ir net liūdesį, sužinojus, kad KT
pareiškė, jog, norint išplėsti dvigubos
pilietybės įstatymo ribas, reikia keisti
LR Konstituciją. Referendume turi da-
lyvauti daugiau negu pusė registruotų
balsuotojų, ir referendumas turi būti
priimtas daugumos ne balsuojančių, o
turinčių teisę balsuoti.

Dvigubos pilietybės klausimas
yra svarstomas visuose plenariniuose
užsienio lietuvių susirinkimuose vi-
same pasaulyje. Pavyzdžiui, ne tik Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės Sei-
mas, bet ir JAV Lietuvių Bendruome-
nės Taryba yra paskelbusi rezoliuci-
jas, pasak kurių, šis klausimas mums
yra itin svarbus ir dėsime visas pa-
stangas, kad jis būtų teigiamai iš-
spręstas.  

Užsienyje gyvenantys lietuviai
yra stipri, Lietuvai lojali jėga. Jie nuo-
lat kovoja Lietuvos naudai viso pa-
saulio arenose.  Mes jaučiamės esą
verti Lietuvos pilietybės, net jei esame
priėmę kitos valstybės pilietybę. Iš-
laikome kalbą, kultūrą, papročius. Į
mūsų lietuviškus centrus išeivijoje at-
važiavę iš Lietuvos visi nustemba ir
pareiškia, kad jaučiasi kaip Lietuvoje.
Iš pagarbos savo lietuviškam tautiš-
kumui, mes pasirenkame ne iki galo
įsilieti į valstybių, kuriose gyvename,
gyvenimus. Nors dėl labai įvairių
priežasčių Lietuvą esame palikę, mes
jos niekados neapleidome. 

LR Konstitucijos 12-ta straipsnis
sako: ,,Lietuvos Respublikos pilietybė
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo
nustatytais pagrindais. Išskyrus įsta-
tymo numatytus atskirus atvejus, nie-
kas negali būti kartu Lietuvos Res-
publikos ir kitos valstybės pilietis. Pi-
lietybės įgijimo ir netekimo tvarką
nustato įstatymas.” Šiame straipsnyje
kalbama apie prigimtinę Lietuvos pi-
lietybės teisę. Tas lietuvis, kuris gim-
damas tampa Lietuvos piliečiu, nie-
kados neturėtų prarasti Lietuvos pi-
lietybės, nebent pats to pageidauja

arba rimtai nusikalsta prieš valstybę.
Mes tikime, kad pilietybė galėtų būti
prarasta tik tokiais išimtinais atve-
jais.

Kiek esu važinėjusi po Lietuvą,
kol kas tik vienas žmogus man yra į
akis pasakęs, kad jis yra prieš dvigubą
pilietybę. Jei iš tikrųjų tarp žmonių
yra tokios nuotaikos, PLB belieka im-
tis plataus lobizmo visoje Lietuvoje ir
kraštų LB-ėms tą patį daryti savo
kraštuose. Sąlygos išplėsti dvigubos
pilietybės ribas yra labai sunkios, bet
darysime, ką galime, kad referendu-
mas būtų priimtas, net jei reikės važi-
nėti po visus Lietuvos kampus ir ra-
ginti Lietuvos registruotus balsuoto-
jus ne tik dalyvauti referendume, bet
ir pasisakyti už prigimtinės teisės į
Lietuvos pilietybę išsaugojimą.     

Tai įgyvendinant, reikės visų už-
sienio lietuvių neabejingos ir vienin-
gos veiklos, finansinės pagalbos ir
stipraus ryžto dalyvauti referendume.
Kviečiu visus lietuvius, kur jie begy-
ventų, pasisakyti ,,UŽ” referendumą,
kai jis bus paskelbtas.  

Danguolė Navickienė,
PLB valdybos pirmininkė

PLB pasisakymas dėl pilietybės klausimo

Užsidarėme savo pilietybėje tarsi pilyje. Ir,

panašu, manome, kad toks užsidarymas mus

gali apginti, kad jis mus daro gražesnius, šva -

resnius, labiau Tėvynę mylinčius. Ar tikrai? 



Pasaulio išminčiai senų seniausiai įžvelgė
svarbų gyvenimo dėsnį – nereikia skubėti
švęsti pergalės. Mat pasiekta pergalė gali

būti tik iliuzija, jog negandos liko nuošalyje.
Arba per didžiausius vargus ir kančias iškovo ta
pergalė gali tereikšti, jog dabar, pa siekus pačią
aukščiausią kalno vir šūnę, prasideda nenumal-
domas kritimas žemyn. Ar, nutilus Nepriklauso-
mybės šventės šurmuliui, turime teisę pasi-
džiaugti pergale? Ši Kovo 11-oji parodė, jog Lie-
tuva – ne viską praradusi. Le miamu, dramatišku
laiku vis dar sugebame susiburti, susivienyti. O
susi vieniję neleidžiame kitiems mū sų stumdyti, nie-
kinti ir žeminti.

2013-ųjų eitynės Gedimino pros pek tu buvo iš-
ties gausios, nors mūsų neprieteliai susirinkusiųjų
skaičių vis mažino maždaug per pusę. 2013-ųjų ei-
tynės buvo išties korektiš kos – jokių rimtesnių at-
vejų neįvyko. Mūsų nedraugai įsiutę – nėra prie ko
prisikabinti. Bet svarbiausia, kad 2013-ųjų eitynės
įvyko, nepaisant Vil niaus miesto valdžios milži-
niškų trukdžių. Ir jos surengtos būtent ten, kur ir
turėjo šurmuliuoti – Gedimino prospekte, o ne kaž-
kur paupyje, tarsi mes Kovo 11-ąją būtume nu-
sprendę pa žvejoti.

Labai svarbi ir aplinkybė, jog glo balistams bei
kosmopolitams ne pavyksta mūsų apmulkinti, esą
savo Laisvės dieną lietuviai turėtų švęsti tyliai, be
tautiškų vėliavų, be lietuviškų šūkių. Be apmąs-
tymų, kodėl nuo lat mažėja, traukiasi, nyksta lietu-
viškoji erdvė. Šį kartą aiškiai parodėme, jog nesame
veršių tauta, kuri Nepriklausomybės dieną šven -
čia istoriniame Gedimino prospekte... žaisdama
krepšinį. Tarsi kamuolio į krepšinį negalėtume pa-
mėtyti ku rią nors kitą dieną, sakykime, ko vo 12-
ąją. 

O ar turime teisę nusiraminti, jog gyvenimas
nuo šiol klostysis Lie tuvai palankesne kryptimi?
Ar šiandien globalistams, kosmopolitams, lenkin-
tojams, rusifikatoriams, lietuvių kalbos darkyto-
jams dažnusyk pa taikaujanti mūsų valdžia taps
princi pingesnė, patriotiškesnė? Čia praverstų filo-
sofiška išmintis: ,,Protingi per galių švęsti ne-

skuba.” Kovo 11-osios išvakarėse šnekučia vausi su
Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) vadovu
Juliumi Panka. Po kal bio būta gana atviro. LTJS va-
dovas su tiko atsakyti į visus rūpimus klau simus.
Kai kurias LTJS vadovybės pastabas verta įsidė-
mėti. Jos padės gi liau suprasti šiandieninių anti -
lietuviškų karų dydžius. Leis suvokti, kokios milži-
niškos ir klastingos jėgos metamos prieš tuos, kurie
norėtų išlikti lietuviais. 

Pirmiausia derėtų atkreipti dė me sį į Vilniaus
valdžios pastangas manipuliuoti teisinėmis
priemonė mis. LTJS vadovo tvirtinimu, patį pir mą
prašymą dėl eitynių Vilniaus savivaldybei jie pa-
teikė dar praėjusių metų lapkričio mėnesį. 2012-ųjų
gruo džio pradžioje savivaldybė svarstė pra šymą ir
davė žodinį sutikimą. Tie sa, savivaldybės atstovai
tvirtino dar nežiną visos valstybinių švenčių prog-
ramos, taigi apsidraudė dėl galimų pataisymų. Pra-
bėgus savaitei po duoto žo di nio sutikimo, LTJS at-
stovai sužinojo, jog negalės 2013-ųjų kovo 11-ąją žy -
giuo ti Gedimino prospektu 4 val. po pietų, nes tuo
metu šioje gatvėje nu matomas – valstybės įs tai gų
organizuojamas renginys. Tau tiškumą propaguo-
jančiam jaunimui buvo pasiūlyta atoki Upės gatvė.
Ta da LTJS pateikė dar vieną prašymą, ku riame nu-
rodė, jog nori žygiuoti būtent Gedimino prospektu,
tačiau nėra itin svarbu, kurią valandą. Po savaitės
LTJS vadovybė vėl buvo pakviesta į posėdį, kuriame
bu vo išdėstyta tokia nuomonė: 2013-ųjų kovo 11-ąją
renginiai Vilniaus Gedi mi no prospekte organizuo-
jami nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Taigi
LTJS nariai neturės galimybės žygiuoti centrine
sostinės gatve Kovo 11-ąją.

Toks atsakymas LTJS vadovui pa -
sirodė sunkiai įtikinamas. Juk Ge dimino
prospektas – beveik 2-jų kilometrų ilgio.
Nejaugi išties neįmano ma rasti mažytės
bent 30-ies minučių atkarpėlės tautiškumą
pabrėžiančio jau nimo eitynėms? LTJS
kreipėsi į Vil niaus administracinį teismą.
Mi nėtas teismas vadovavosi nauja Susi-
rinkimų įstatymo redakcija, ku rio je iš-
vardintos trys išimtinės die nos – Vasario
16-oji, Kovo 11-oji ir Lie pos 6-oji – kada

valstybės įstaigos ir Vilniaus savivaldybė turi pir-
menybę organizuojant renginius. 

Toks sostinės savivaldybės valdininkų elgesys
buvo vėl apskųstas teismui. Šių metų kovo 4-ąją
LTJS sulaukė naujos nutarties. Pasirodo, jog atsa-
kovas, pripažinda mas, jog patriotinių jėgų eitynės
ne gali vykti Gedimino prospekte, neuždraudė paties
renginio. Taigi LTJS vėl kreipėsi į Vilniaus savi-
valdybę. Naujame prašyme buvo pareikšta, jog tau-
tiško jaunimo atstovai nori žygiuoti istorinėmis Pi-
lies ir Didžiosios gatvėmis. Nejaugi LTJS noras
šventės dieną žygiuoti būtent su Lietuvos praeitimi
susijusiomis gatvėmis nesuprantamas? 

Laimė, LTJS nenuleido rankų – ruošiasi nau-
jiems teisiniams gin čams. Ar LTJS ir Vilniaus sa-
vivaldybės dvikova teismuose nebus beprasmė?  Čia
ir vėl derėtų prisiminti J. Pankos pastebėjimą: ,,Vil -
niaus savivaldybė vertėsi per galvą, kad tik nepa-
liktų nė vienos laisvos minutės mūsų eitynėms. Ji
suko gal vą, kokiais renginiais būtų galima už pildyti
Gedimino prospektą nuo pat ryto iki sutemų. Viena
vertus, baugu, kad metami tokie dideli valstybiniai
ištekliai būtent prieš mūsų pilietinę iniciatyvą. Kita
vertus, per pastaruosius 23-jus metus mes pagaliau
pri vertėme sostinės valdininkus dirbti – organi-
zuoti renginius neapsiribojant vien valdiškais mi-
nėjimais.” 

Tad pagarba savo tautai ir tokios pagarbos ro-
dymas – joks nu si kal timas. Tik, žinoma, labai
svarbu, kad ši meilė neapsiribotų vien ei tynėmis.
Mūsų laukia daug neįveiktų kliūčių. Ilgai džiaugtis
pergalėmis neturime lai  ko. 

Kai dar Euro poje buvau mokinu kas,
būdavo griežtos elgesio taisyklės.
Viena iš jų buvo – nerodyti špygos.

Nevalia buvo špygą slėpti net kelnių kiše-
nėje. Gal dėl to egzistavo ir ki ta taisyklė –
negalima rankas laikyti kel nių kišenėse,
nors ir be špygos. Kai 1974 m. lankiausi
Brazilijoje, ma no didelei nuostabai dau-
gelio puošme nų parduotuvių vitrinose pa-
stebėjau išdėliotas dekoratyvines špygas.
Jas buvo galima pirkti ir nešioti ant ka klo, ant riešo,
kaip auskarus ir t. t. Atsipeikėjęs nuo tokios staig-
menos, susidomėjau špygų kilme ir reikšme. Pasi-
rodo, kad Brazilijoje špyga bet ku ria forma reiškia
laimę. Tad, jei nori tapti laimingu, turi pasida bin  ti
špygomis. Toks požiūris į Bra ziliją at keliavo iš Por-
tugalijos. Seno vės Grai kijoje špyga simbolizavo vai -
singumą ir buvo naudojama apsiginti nuo pik tų
dvasių. Tuo tarpu Indo ne zijoje, Ja po nijoje, Rusi-
joje, Serbi jo je ir Tur ki joje špyga turi vulgarią
reikšmę – jos ro dymas laikomas as mens užgavimu
ar įžeidimu.

Neseniai žiniasklaidoje skaičiau, kad Maryland
valstijoje du šešiame čiai vaikai buvo laikinai paša-
linti iš mokyklos, nes vaidino, kad jų pirštu kai yra
ginklas ir jais į kitus vai kus rodė. Kitas septynerių
metų vai kas irgi buvo nubaustas, nes iš py rago nu-
lipdė figūrėlę, panašią į pistoletą. Tai konkretūs pa-
vyzdžiai, kaip mokyklų vadovai, bijodami masinių
šaudymų pasikartojimų, bando to kioms nelaimėms
užbėgti už akių. Vi si bijo Newtown žudynių pasi-
kartojimo. Tad mokykime savo vaikus ir anū  kus
prideramo etiketo. Špy ga gal nieko neužrūstins, bet,
gink Dieve, jeigu vaikas savo pirštu kus sudės taip,
kad rodomasis pirštas suaugusiam atrodys tarsi
pistoleto vamzdis. Nes tai – jau nusi kaltimas. Ar
nepersistengiama? Ma nau, kad taip!

Į pastangas išvengti šaudynių įsitraukė ne tik
mokyklos, bet ir policija. Seniau buvo patariama
vengti su sipriešinimo su galimais užpuolėjais ar
užpuolėju. Dabar galvosena kei čiasi ir patariama,
jei nėra kitos išeities, užpuolikams bandyti fiziškai
pasipriešinti, net juos nužudyti. Pete Blair, krimi na -
linės teisės profesorius Texas State University, tei-
gia, kad daugeliu atveju potencialios aukos neturi
kito pa sirinkimo apsisaugoti. Vienoje studijoje, ap-
imančioje 2000–2012 metus, buvo peržiūrėti 84 šau-
dynių atvejai. 25 atvejais užpuolikai savo veiksmus

sustabdė prieš atvykstant policijai. 21 atveju už-
puolikas nusižudė. Keturi už puolikai pabėgo. 16 at-
vejų užpultieji nutraukė užpuolimą prieš policijai
atvykstant. Šioje grupėje trimis atvejais užpuoli-
kas buvo mirtinai nukautas. 

Toks pasikeitimas sietinas su „United” oro li-
nijos  93 skrydžiu 2001 m. rugsėjo 11 d., kai keleiviai
pasiprie šino teroristams, taip išvengdami didelių
nuostolių, kurie būtų įvy kę, jei lėktuvas būtų pasi-
ekęs Kapi tolijų Washington, DC. Kaip žinome, pa-
sipriešinę lėktuvo keleiviai, kartu su kitais kelei-
viais ir teroristais, žuvo Pennsylvania valstijoje. 

Po licija nesiūlo apginkluoti visus mokytojus,
mokyklos darbuotojus ir mokinius. Ji taip pat pa-
brėžia, kad fizinis pasipriešinimas turėtų būti pa-
skutinė išeitis. Patrick Berarducci, policijos vado
Medina, Ohio, teigimu, per ilgai visuomenė buvo
mokoma, kaip tapti aukomis. Tačiau, jo manymu,
kartais vienintelė išeitis yra žūti arba pasipriešinti.

� � �

Pereikime prie švelnesnės temos – žmonių san-
tykių. Jau kuris laikas Amerikoje rūpinamasi ska-
tinti skir   tingų grupių taikų sugyvenimą bei pa-
garbą kitiems. Tai gerai, bet ir čia galima persi-
stengti. Vasario mėn. pra   džioje Michigan valstijos
pilieti nių teisių skyrius iškėlė teisinį skun dą, nu-
kreiptą į JAV Mokslo departamente esančią Pilieti-
nių teisių ko mi siją, prašydamas, kad Michigan vals-
tijoje būtų uždrausta bet kokia Ame rikos indėnų
simbolika pradinė se mo kyklose ir gimnazijose.
Prašy me teigiama, kad užuomina į indėnus pa -
neigia vienodas teises Amerikos in dė nų moki-
niams. Šios tradicijos ša lininkai teigia, kad simbo-
lika, ypač sporto srityje, padeda Amerikos indė-
nams prisiminti savo istoriją, tradicijas ir išlaiko
kultūrinį pa vel dą. Tačiau bylą kelianti pusė tvir -
tina, kad yra įrodymų, jog spor tiniai simboliai stip -

rina ne palankų Amerikos indėnų įvaizdį
ir neigiamai veikia jų savigarbą, mo -
kymąsi bei akademinius pasie ki mus.
Skunde įvardinti 35 Michigan švietimo ra-
jonai, nusikalstą pilieti nių tei sių lygybei. 

Neteko matyti tų „moks linių studijų”,
kuriomis ši byla re miama. Žiniasklaidoje
minimas Che  boygen rajono mokyklų
viršinin kas. Ten nuo 1890 m. vartojamas
žo dis „chiefs” („indėnų va dai”). Jis teigia,

kad tame rajone gy vena daug Amerikos indėnų ir
kad žodis „chiefs” jiems reiškia pasidi džia vi mą savo
bendruomene. Truks laiko, kol ši byla nusikas iki te-
ismo. Kas įvyktų, jeigu Lietuvoje „Žalgirio” ko -
mandai būtų uždrausta šiuo vardu va dintis, nes tai
gali užgauti kryžiuo čių palikuonis?

� � �

Internete kažko ieškodamas  apie Lietuvą, už-
tikau Lithonia vietovę.  Susidomėjau, nes skamba
panašiai kaip Lithuania. Pasirodo, kad tai yra mies-
telis netoli Atlanta, Georgia, turintis 2,187 (2000 m.)
gyventojų. Vi du tiniška parduodamų namų kaina
jame yra 77,385 dol. Tai viena iš dvylikos žemiausias
namų kainas turin čių apylinkių visame krašte. Šei-
mos pajamų vidurkis – 67,839 dol. Baltieji sudaro
ma žiau nei 12 proc. gyventojų. 88 proc. yra juodosios
rasės. Pats žodis „Lithonia” reiškia granito kilmės
akmenų miestą. Pasirodo, kad graikų kalboje „lit-
hos” reiškia akmenį.

� � �

Vidutiniškai 24 proc. aukso me da lį London vy-
kusioje olimpiadoje lai  mėjusiųjų giedojo savo
krašto him ną. Tai gana skurdus skaičius. Įdo mūs
duomenys buvo surinkti „Euro 2012” futbolo tur-
nyre. Kažkas sėdėjo ir tik rino, kiek kokio krašto
komandos na rių giedojo savo šalies himną. Štai re-
zultatai: Rusijos federacija – 64 proc., po to sekė – Vo-
kietija (68 proc.), Uk raina (73 proc.), Airija (73 proc.),
Ny derlandai (73 proc.), Švedija (77 proc.), Prancūzija
(77 proc.), Kroatija (88 proc.), Portugalija (86 proc.),
Če kijos Respublika (91 proc.) ir Danija (91 proc.). Li-
kusių keturių kraštų – Lenkijos, Graikijos, Ang lijos
ir Itali jos – visi žaidėjai giedojo savo krašto himną.
Lietuva turbūt tuose žaidimuose nedalyvavo, nes ji
nebuvo paminėta.

2013 KOVO 19, ANTRADIENIS 3DRAUGAS

Seniau neleisdavo
špygos rodyti
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Mylėti savo tautą – 
ne nusikaltimas
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TElKINIAI

Lietuvių jaunimas Pietų Ame rikoje
2013 m. liepos 17–21 dienomis Sao Paulo, Brazili-

joje, vyks jau XVI Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo su-
važiavimas. Apie artėjantį renginį ir lietuvišką jaunimą
Pietų Amerikoje su Argentinoje gyvenančiu Pasaulio
lie tuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos nariu Juanu
Ignacio Four ment kal veliu susirašinėjo Rosita Garš -
kaitė.

– Liepos antroje pusėje – Pietų Amerikos Lietuvių jau-
nimo suva žiavimas (PALJS). Kiek žmonių tikitės su va -
žiuosiant į Sao Paulo? Be pažin tinės programos dalies –
išvykų, susipažinimo, kultūrinių renginių – ar planuojamos
diskusijos, konferencijos? Kokia susitikimo te ma?

– Iš Berisso dalyvaus apie 40 žmo nių, o dau-
guma dalyvių – vietiniai iš Brazi lijos. Dar atvažiuos
iš Urugvajaus, Ar gen tinos, Kolumbijos ir Venesue -
los. Taip pat dalyvaus PALJS stei gėjas, Lietuvos
vyskupų konferencijos delegatas užsienio lie -
tuviams ka talikams prel. Edmundas Putrimas. 

Suvažiavime yra stu dijų dienos dalis, kur bus
diskutuojama apie kiek vieno krašto lietuvių jau-
nimo sąjungos veiklą (pristatomos veik los san -
traukos), pranešta apie mokslą Lietuvoje, Lietuvių
na muose, Vil niaus ir Vytauto Didžiojo uni-
versitetuose, taip pat apie Vasario 16-osios gim-
naziją Vokietijoje. Taip pat kalbėsime apie Pa-
saulio Lietuvių Bendruo menės ir PLJS veiklą,
kaip išlaikyti lietuvišką tapatybę, lietuvybę
Pietų Amerikoje.

– Tai jau šešioliktas suvažiavimas. Kokios yra
šios tradicijos ištakos?

– Taip, suvažiavimas Pietų Ame ri koje gy-
vuoja jau 16 metų. Labai svarbu, kad lietuvių
jaunimas iš šio žemyno galėtų būti kartu, su-
sijungtų lietuviška dvasia, kad susipažintų su
Lietuva ir PLJS struktūra, Lietuvos papro-
čiais, tradicijomis.

Suvažiavimas vyksta kiek vie nais metais
sausio mėnesį Argenti no je, Urugvajuje arba
Brazilijoje. Tačiau šiais metais suvažiavimas
rengiamas Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išva -
karėse, į kurias atvyks ir jaunimas iš Lietuvos.
PJD oficialiai prasidės 2013 m. liepos 22–28 d.
Rio de Janeiro mieste, dalyvaus popiežius ir
jauni mas iš viso pasaulio.

– PJD – svarbus įvykis Pietų Amerikos katali-
kiškam jaunimui?

– Manau, kad yra labai svarbu da lyvauti
tokiame dideliame rengi nyje. Bus nuostabu
susipažinti su ka talikišku jaunimu, atvyku-
siu iš Lie tu  vos. Dėl to, kaip minėjau, ir pa kei -
tėme suvažiavimo datą.

– Šių metų suvažiavimą organizuoja Brazilijos
lietuvių jaunimo sąjunga. Kuriose dar Pietų Ame-
rikos šalyse buriasi lietuvių jaunimas? Kurios są-
jungos gausiausios, aktyviausios?

– Lietuvių jaunimas oficialiai bu riasi Ar-
gentinoje, Urugvajuje ir Bra zilijoje. Dar yra lietuvių
kilmės žmo nių ir lietuvių bendruomenės Kolum -
bijoje bei Venesueloje, bet jose nėra įkur tų jaunimo
sąjungų.

– Jūs pats gyvenate Argenti noje. Papasakokite plačiau
apie lietuvių jaunimą šioje šalyje?

– Argentinos lietuvių jaunimo są junga (ALJS,
ispan. Union de Jovenes Li tuanos de la Argentina)
– Argentinos lietuvių visuomeninė organizacija,
vei kianti Argentinoje nuo 1976 m. Ji įkurta Buenos
Airėse PLB iniciatyva, Rasos Šoliūnaitės Poskoči-
mienės ir N. Burbaitės pastangomis. Tai PLJS pa-
dalinys, dalyvauja jos kongresuo se, yra Argentinos
Lietuvių Bendruome nės narė. Su ALJS organizuo-
jame kultūrinius renginius, konferencijas, kiekvie-
nais metais turime jaunimo stovyklą Berisso
mieste, kur suvažiuoja apie 80 jaunuolių iš visos

Argen ti nos ir kartais iš Urugvajaus.
Jaunimas moka lietuviškai, ka dangi lanko Va-

sario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Jau apie 30
metų jaunuoliai gauna paramą iš Amerikos Lietu-
vių Fondo, kad galėtų išvažiuoti į Europą studijoms,
lietuvių kalbos mokymuisi, taip pat lanko Lietuvių
na mus Vilniuje ir Lietuvos universitetus. Tikslas
yra toks, kad jaunimas, sugrįžęs iš Europos, toliau
dalyvautų lietuvių veikloje, skatintų ir kitus jaunus
žmones dalyvauti lietuvių gyvenime.

Jaunimas Argentinoje mokosi lie tuvių kalbos,
aktyviai dalyvauja tautinių šokių grupėse,
ansambliuo se. Šie dalykai priklauso nuo Lietu vių
draugijos, o mūsų pagrindinis įvy kis – Pietų Ame-
rikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Žinoma, jau-
nimas, dalyvaujantis draugijų veiklose, aktyviai
prisideda ir prie ALJS renginio. Seniausia lietuvių
draugija Pietų Amerikoje, kuriai ir aš atstovauju,
yra „Nemunas” iš Berisso miesto. Taip pat veikia
jaunimo šokių grupės „Dobilas” (Lietuvių susivie-

nijimas Argentinoje, Lanús Oeste), „Inka-
ras” (Argentinos lietuvių centras, Buenos
Aires) ir „Mindaugas” (Lietuvių draugija
„Mindaugas”).

– Vedate vienintelę lietuvišką radijo laidą
Pietų Amerikoje „Ecos de Lituania” („Lietuvos
aidai”). Koks yra laidos tikslas bei turinys?

– Šiais me tais laidas pradėsime trans-
liuoti nuo balandžio mėnesio ir švęsime 10
metų sukaktį eteryje. Argentinos LB radijo
programa „Ecos de Lituania” yra perduo-
dama gyvai internetu iš Be risso miesto kiek-
vieną sekmadienį nuo 7 val. v. iki 9 val. v. vie-
tos laiku (arba pirmadieniais nuo 1 iki 3 val.
nakties Lietuvos laiku). Transliacijos vyksta
visus metus nuo balandžio iki gruodžio mė-
nesio. Programa siekiama pasiekti klausy-
tojus visoje Pietų Amerikoje.

Kassavaitiniais „susitikimais su klau-
sytojais” siekiama išsaugoti ir išlaikyti lie-
tuvišką tapatybę, skleisti žinias apie lietu-
vybę ir Lietuvą Ar gentinoje bei visoje Pietų
Amerikoje, puoselėti gimtąją kalbą, išlai-
kyti pa pročius bei tradicijas, perduoti tau-
tosaką, žinias apie Lietuvos istoriją, geog-
rafiją ir kt. Be to, siekiama, kad Argentinos
gyventojai kuo daugiau sužinotų apie Lie-
tuvą, jos istoriją, dabartį, gyvenimą, Lietu-
vai įstojus į Europos Sąjungą. „Ecos de Li-
tuania” vienu svarbiausių tikslų laiko jau-
nimo ugdymą lietuviška dvasia, siekia pri-
traukti kuo daugiau jaunimo į lie tuvišką
veiklą Pietų Amerikoje.

Kiekvieną sekmadienį skelbia mos lie-
tuviškos naujienos ir žinios, pasakojama apie
Lietuvos istoriją, pateikiami lietuviškų pa-
tiekalų re cep tai. Be to, radijo laidoje skamba

lietuviškos dainos, skelbiama informacija apie Ar-
gentinos ir Pietų Ame rikos LB veiklą, žinios Lietu-
vos pilietybės klausimais. Taip pat pristatomi re-
portažai apie sportą.

Pagrindinė programos kalba – ispanų, nes sie-
kiama, kad Pietų Ame rikos gyventojai suprastų,
apie ką yra kalbama ir pasakojama laidose. Be to,
dauguma Pie tų Amerikos lietuvių bendruomenių
narių (ir jų palikuonių) jau nebemoka lietuviškai.
Pasirinkta strategija pirmiausia siekiama pri-
traukti žmo nes, kuriems laida apie Lietuvą ir lie -
tuvius patiktų. Kitas žingsnis – su dominti lietuvių
kalba, pasiekti, kad (kada nors) būtų kalbama ir
lietuviškai. Tam tikrose laidos dalyse laidų vedėjai
kalba tik lietuviškai, mat norime, kad radijo klau-
sytojai išgirstų, kaip skamba jų senelių, protėvių
kalba. Po to pateikiamas vertimas į ispanų kalbą.

Bernardinai.lt

„Ecos de Lituania” darbuotojai. Nuotraukos iš Juano Ignacio Fourment Kalvelio asmeninio archyvo.

Praėjusio PALJS suvažiavimo dalyvė.
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Cleveland, OH

Lietuvai atkelti vartai į JAV biotechnologijų rinką 
DR. VIKTORAS STANKUS 

Akron miesto, Ohio, savivaldybė
ir ,,Akron Global Business
Acce le rator” (AGBA), vystan-

tys Akron Cle veland BioMedical Cor-
ridor, priėmė 20 asmenų Lietuvos de-
legaciją, atvy kusią į vasario 17–22 die-
nomis Akron vykusią Biotechnologijų
verslo konferenciją. Nuo įsikūrimo
1983 m. AGBA pasaulyje žinomas kaip
smulkaus verslo inkubatorius. Šią
programą sėkmingai kartu įgy ven -
dina Akron miestas, Akron De ve -
lopment Corporation ir Ohio vals tija. 

Vasario 20 d. miesto rotušėje Ak-
ron meras Don Plusquellic, AGBA va -
dovas dr. Anthony Magrido ir Kauno
technologijos universiteto (KTU) rek-
torius Petras Baršauskas pasirašė
tarpu sa vio supratimo ir bendradar-
biavimo su tartį (,,Memorandum of
Under standing and Cooperation”),
įsiparei godami kartu diegti biomedi-
cininius išradimus  ir taip kurti darbo
vietas  Ak ron bei Lietuvoje.

Pasirašant sutartį dalyvavo KTU
atstovai: prorektorė mokslo rei ka lams
Asta Pundzienė, Inovacijų ir verslo
centro direktorius dr. Alman tas Dani-
levičius, Biomedicinos inži nerijos ins-
tituto vadovas dr. Vaidotas Morozas,
Elektros ir valdymo in žinerijos fakul-
teto lektorius dr. Vidas Raudonis,
Transporto inžinerijos katedros vedė-
jas dr. Artūras Keršys, Medžiagų
mokslo instituto direktorius dr. prof.
Sigitas Tamulevičius, Mechanikos ir
mechatronikos fakulteto dekanas dr.
Andrius Vilkauskas, Mikrosistemų ir
nanotechnologijų  mokslinio centro
direktorius prof. Valentinas Snitka,
Ultragarso instituto prof. dr. Liudas
Mažeika. Taip pat ,,Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros” (MITA) di -
rektorius Arūnas Karlonas, UAB ,,In -
tegrated Optics” vadovas Evaldas Pa -
brėža bei jo pavaduotojas Jonas Jo -
nuška, Northern Technology Park  di-
rektorius Gediminas Pauliu ke vi čius
bei Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto prorektorė tyrinėjimams
Vai  va Lesauskaitė.

Memorandumo pasirašymo iškil-
mėse, kurios prasidėjo Amerikos ir
Lietuvos himnais, taip pat dalyvavo
VšĮ ,,Versli Lietuva” Lie tuvos preky-
bos biuro Amerikoje (,,Lithuanian
Trade Office’’) kodirektoriai: Lie tuvos
Respublikos generalinė garbės kon-
sulė Ohio Ingrida Bublienė ir tarp -
tautinio verslo specialistas Linas Kli-
mavičius. Akron merui jie įteikė lie -
tuvišką tautinę juostą, abiem su tartį
pasirašiusioms pusėms palin kėjo sėk-
mės.

Akron ir Lietuvos ryšiai užsi -
mezgė 2012 m. balandį, kai Akron pa -
kvietė apsilankyti Chicago Inter -
national Trade Commissioners Asso -
ciation (CITCA). Tarp atvykusių bu vo
ir Lietuvos prekybos biuro vadovai I.
Bublienė ir L. Klima vičius. Akron
miestas Bublienei ir Klimavičiui pa-
darė įspūdį ir jie pasiūlė Akron nu-
tiesti technologijos tiltą į Lietuvą, pa-
žangią biomedicinos ir biotechnolo-
gijų srityje. Tokius ryšius Akron jau
puoselėjo su Suomija, Slovėnija, Vo-
kietija  bei  Iz ra eliu. 

2012 m. rugsėjį Akron vicemeras
Bob Bowman apsilankė ,,Life Scien -
ces Baltics” konferencijoje Vilniuje ir
pakvietė KTU, MITA ir Lietuvos bio-
medicinos įmonių atstovus atvykti į
Akron oficialiai susitarti dėl bendra -

darbiavimo. 
Akron buvo kruopščiai pasiruo -

šęs priimti Lietuvos specialistų dele-
gaciją. AGBA vadovas dr. Magrida,
Akron BioMedical Corridor gamtos
mokslų skyriaus direktorius  Robert
E. Anthony, AGBA verslo vystymo
skyriaus direktorius Terry Martel ir
kiti pristatė būdus, kaip Lietuvos bio-
medicinos ir biotechnologijų įmonės
gali telkti lėšas, įteisinti patentus, įsi-
registruoti Amerikoje (tai suteiktų ga-
limybę kreiptis į valstijos savivaldybę
dėl finansinės paramos), atrasti rinką
savo išradimams.  Ry  šius galima būtų
plėtoti, apimant Cleveland ir visą
Ohio, teigė dr. Magrida, ir taip Ak-
ron–Cleveland  biomedicinos  korido-
rių padaryti pirmaujančiu Amerikoje
(dabar jis yra trečioje vietoje), tuo pa-
čiu padedant Lietuvai.

Dr. Magrida supažindino svečius
su didžiule Cleveland Clinic, kuri tu ri
savo ligonines Toronto (Canada), Bra -
 zili joje, Arabų Emyratuose, su Cleve-
land Case Western Reserve University
(CWRU) bei jo Medicinos mokykla, su
kuriais Akron bendradarbiauja. Cle-
veland Clinic CWRU įsteigė pirmąją
Amerikoje medicinos mokyklą, ku-
rioje ruošiami gydytojai-tyrėjai. O
universiteto ligoninės sukaupė 250
mln. dol. ir įkūrė Harrington Dis co -
very Institute, kuriame dirba moksli-
ninkai iš Harvard universiteto, New
York, California valstijų, išrasdami
naujus vaistus.

Išdalintame dalyviams prane -
šime ,,Cleveland: Biomedical Inno -
vation Destination” rašoma, kad Cle -
veland Clinic pagal medicininius iš-
radimus užima  4-tą vietą pasaulyje  –
po ,,Novartis”, ,,Johnson & John son”
ir ,,Ely Lilly” (,,US News and World
Report, Global Corporate Ven turing
2012” duomenys). Cleveland ir Akron,
kartu paėmus, 2012 m. gavo 226 mln.
dol. medicinos technologijų in -
vesticijoms; Chicago – 162 mln., In-
dianapolis – 65 mln. Skaičiuojant nuo
2003 m. Cleveland–Akron investicijos

Džiaugėsi Lietuvos biotechnologijos delegacija po sutarties pasirašymo tarp Akron, Ohio, Akron Global Business Accelerator ir Kauno
technologijos universiteto. Priekyje: Akron Global Business Accelerator vadovas dr. Anthony Magrida; Lietuvos prekybos biuro Ame-
rikoje direktoriai Linas Klimavičius ir  Ingrida Bublienė; KTU Ultragarso instituto prof. dr. Liudas Mažeika; Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto prorektorė tyrinėjimams Vaiva Lesauskaitė; Akron meras Don Plusquellic; KTU prorektorė tyrinėjimams Asta Pundzienė
ir KTU rektorius prof. Petras Baršauskas.

siekia 1,5 bln. dol. Taip pat, Cleveland
Clinic pasiūlymu, 2013 m. liepą atida-
romas pirmasis Amerikoje Global
Center For Health Inno va tions, arti
pusės milijardo dolerių kai navęs pro-
jektas, apimantis ir naujau sią Cleve-
land konferencijų cent rą.    

,,Integrated Optics” vadovus pasi -
tarimui apie lazerių technologijas
AGBA pareigūnai suvedė su specia-
listais iš Cleveland State  University
Wright Center  bei NASA – dr. Jim
Keszenheimer ir dr. Jeff  Mackey. Ben-
dradarbiauti Northeast Ohio gana
lengva: nuo Akron iki Cle veland
centro – 39 mylios, 43 minutės  auto-
mobiliu važiuojant greitkeliu.

Puiku, kad Akron miesto meras
Plusquellic, AGBA vedėjas dr. Ma -
grida, Akron BioMedical Corridor
gamtos mokslų direktorius Anthony
surengė tokį vertingą susitikimą, ku-
riame dalyvavo gausi delegacija iš
Lietuvos, vadovaujama  KTU rekto-

riaus P. Baršausko.
Konferenciją išsamiai aprašė

laikraštis ,,Akron Beacon Journal”
(2013 m. vasario 21 d.) ir didžiausias
Ohio dienraštis ,,Cleveland Plain Dea-
ler” (taip pat vasario 21 d. laidoje). Ji
plačiai aptarta internete, apie ją pra-
nešė Cleveland lietuvių radijas.

LR gen. garbės konsulės Ohio In-
gridos Bublienės žodžiais, ,,tai dide-
lis įvykis Lietuvai, Akron, šiaurės
rytų Ohio, Cleveland-Akron rajo nui
ir jo 22,000 lietuvių kilmės  gyven tojų,
Cleveland Lietuvių Bend ruomenės
apylinkei bei lietuvių or ga nizacijoms
– Lietuvių klubui, Šv. Kazimiero pa-
rapijai, lituanistinėms mokykloms,
ansambliams, lietuvių radijo progra-
mai. Sveikinu Akron, sveikinu Lie-
tuvą!”

Dr. Viktoras Stankus  – JAV Lietu-
vių Bendruomenės Ohio apygardos vi-
cepirmininkas.

Iš k.: I. Bublienė, D. Plusquellic ir prof. P. Baršauskas.
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Albume – partizaninio karo Sūduvos krašte istorija
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Tik ką dienos šviesą išvydęs bro -
lių Justino ir Stanislovo Sa-
jauskų al bumas „Marijampolė.

Partizaninis ka ras” – unikalus doku-
mentas apie lais vės kovas Sūduvos
krašte 1944– 1955 metais, kuriame su-
tilpo daugiau nei tūkstantis parti-
zanų, jų rėmėjų, ryšininkų nuotraukų
bei dokumentų. Kartu albume apta-
riami reikš min ges ni mūšiai, patei-
kiamos iški lesnių kovotojų biografi-
jos. Leidinio au to riai teigia, kad nuo-
traukas albumui pateikė per 120 tal-
kininkų.

Justinas Sajauskas – Marijampo -
lėje vei kiančio Tauro apygardos par-
tizanų ir tremties muziejaus direkto-
rius. Šie met lapkričio mėnesį sukaks
20 metų nuo šio vieno įspūdingiausių
tokios tematikos muziejų Lietuvoje
įkūrimo. J. Sajauskas jo direktoriumi
dirba nuo 2000 metų. Jis yra ir kultū -
ros leidinių redaktorius, išleidęs ke -
letą knygų, tarp jų – miniatiū rų ro -
maną „Suvalkijos geografija”, kuris
2000 metais Jungtinėse Ameri kos
Valstijose laimėjo „Lietuvių bal so”
laikraščio literatūros konkur są. 

Stanislovas Sajauskas – žinomas
Lietuvos kolekcionierius, inžinie rius,
profesorius, 69 išradimų autorius, pa-
rašęs keturias monografijas. Dirbo
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus Numizmatikos sky riuje, ty-
rinėjo lietuviškas monetas, Lietuvos
valstybinę heraldiką, turi sukaupęs
daug įvairių istorinių do kumentų,
monetų, nuotraukų, yra išleidęs so-
lidų albumą „Marijam polė. Iš praei-
ties į dabartį”.

Iš šimtų nuotraukų, spausdina -
mų naujajame albume, žvelgia jauni,
vos gyvenimo kelią pradėję partiza -
nai, kurių dauguma žuvo labai jau ni,
nes kovota prieš daug galingesnį prie -
šą. Kovota, nes tikėta laisvės idė ja ir
labai mylėtas savo gimtasis kraštas.
Apie tai liudija ir albume spaus di -
nami dokumentai bei aprašymai.

Kai kurios albume spausdina mos
nuotraukos pvz., Julijos Žie my tės iš-
saugotas Vytauto rinktinės ko votojų
fotografijos arba dar gausesnis Sas-
navos apylinkių partizanų būrio vado
Antano Karpausko-Kurto fotografijų
archyvas, yra unikalios, dar niekur
niekada neskelbtos. Pa teikiamos ne
tik atskirų žmonių, par ti zanų arti-
mųjų išsaugotos nuotrau kos, bet ir fo-
tografijos iš Marijam po lės Tauro apy-
gardos partizanų ir trem ties muzie-
jaus, Prienų krašto muziejaus, Vilka-
viškio kraštotyros muziejaus fondų,

taip pat ir Gelgau diškio apylinkių
partizanų, Skausmo kalnelyje atgulu-
sių partizanų foto gra fijos. 

Albumo sudarytojai mano, kad
partizanai, nepaisydami rizikos ir pa -
 vojaus sau ir savo šeimoms vis dėl to
įsiamžino nuotraukose, galbūt nu jaus -
 dami, kad tai bus svarbus palikimas
ateities kartoms, jų kovos už lais  vę
įrodymas.

Nuotraukas lydi trumpi komen-
tarai, kiek plačiau aprašomi patys
gar siausi susirėmimai su priešu –
Kal niškės, Liepynų mūšiai, Raišupio
kautynės, taip pat garsusis „Blynų ba-
lius”, kai per 1947 metų Užgavėnes –
vasario 18 dieną, Vampyro vado -
vaujamos rinktinės partizanai turėjo
tikslą sunaikinti Marijampolės mies -
te veikusius arčiausius sovietinio ad -
ministracijos aparato bei vietos mili-
cijos ir MGB veikėjus. Kovotojai pa -
kvietė sovietinius valdininkus į ta ria -
mas rinktinės kovotojo Kazimiero
Pyplio-Mažyčio ir partizanų ryšinin -
kės apskrities Socialinio aprūpinimo
skyriaus buhalterės Anelės Senku tės-
Pušelės sužadėtuves. Iš pradžių lik -
viduoti Marijampolės valdžios ir sau -
gumo viršūnėlę buvo planuojama ty-
liai, įpylus jiems į degtinę nuodų, bet
šis planas žlugo – nei Marijam po lėje,
nei Kaune stipriai ir greitai vei -
kiančių nuodų gauti nepavyko. Tada
buvo surengtas netikras sužadėtuvių
balius, kurio metu partizanas Mažy tis
iš dviejų pistoletų paleistais šū viais
nukovė keturis priešus. 

„Komentavom saikingai: vardas,
slapyvardis, vienas kitas reikšmin ges -
 nis partizano gyvenimo epizodas.
Stengėmės paminėti ir dalinį, ku riam
kovotojas priklausė. Bet ir vėl: parti-
zaniškas gyvenimas  – neramus. Šian-

Kadras iš kino filmo ,,Kelionė”.

Naujajame albume – partizani nio karo Sūduvos krašte istorija.

dien tu kovoji vienoje rinktinėje, rytoj
– jau kitoje. Džiaugėmės, išsi aiš kinę ir
paviešinę bent vieną”, – tei gia naujojo
albumo autoriai. Po trum po partiza-
ninių kovų Sūduvos krašte aprašymo
ir Tauro apygardos partizanų kūrėjų
bei vadų pristatymo pa teiktos nuo-
traukos suskirstytos pa gal apygardos
partizanų rinktines – jos vadinosi Ge-
ležinio Vilko, Vytauto ir Žalgirio (Stir-
nos), kurios buvo pagrindinės, o kitos
– Gedi mi no, Ša rūno, Kęstučio, Biru-
tės, Pat rim po vardais pavadintos gy-
vavo tik epizo diškai. Čia atsirado vie-
tos ir pa čių garsiausių kovotojų – jau
minėto Mažyčio, Popierų šeimos, ku-
rioje Mag dalena Popierienė išaugino
ir į partizanus išleido šešis sūnus, taip
pat kitiems asmenims ir jų indėliui į
partizaninį kovą aprašyti.

Keli puslapiai skirti ir priešų, su
kuriais kovota aprašymui, įdėta pa -
čių aršiausių priešininkų nuotrau kos,
paaiškinta žodžio „stribas” kil mė. Al-
bumas baigiamas dabartinio Tauro
apygardos partizanų ir trem ties mu-

ziejaus nuotraukomis ir ap rašymu,
pateikta įdomiausių rodinių – buvu-
sio Marijampolės kalėjimo du rų, par-
tizanų rankdarbių fotografijų. „Tarp
daugelio sukrėtimų, ištikusių Lietuvą
XX amžiuje, bene skaudžiausias ir
kruviniausias buvo pokario partiza-
ninis karas. Tikriausiai jis bu vo neiš-
vengiamas – neišdrįsę pasipriešinti
grobikams 1940-aisiais, Lie tuvos val-
dantieji užtraukė šaliai gė dą, kurią
nuplauti buvo galima tiktai krauju.
Tai buvo padaryta pokaryje, negailint
nei savo, nei priešų kraujo”,  – rašo
knygos sudarytojai pratarmėje.

Albumas išleistas 400 egzemplio -
rių tiražu, finansinę paramą jam sky -
rė Marijampolėje veikiantis „Algos”
susivienijimas, paaukojęs kelias de-
šimtis tūkstančių litų. Beveik šimtas
leidi nio egzempliorių atiteko Mari -
jam po lės švietimo skyriui, kuris jį pa -
da lino švietimo įstaigoms, dar kelios
de šimtys buvo padovanota biblio te -
koms.   

Lietuviškas filmas – Hollywood kino festivalyje

Praėjusių metų rudenį Vilniuje vykusiame 48 valandų kino projekte
geriausiu filmu pripažinta Ramunės Rakauskaitės režisuota istorija
„Ke lionė”, kartu su kitais geriausiais projekte dalyvavusiais fil-

mais net iš 125 miestų, varžėsi dėl pagrindinio laimėjimo Hollywood vyks-
tančiame festivalyje „Filmapalooza”. Festiva lio filmai buvo rodomi Holly -
wood ,,Chinese Theatres”.

48 valandų kino projekte kartu su komanda „Mabre” kurtas Ramu nės
Rakauskaitės filmas „Kelionė” Vilniuje vykusiame projekte 2012-ai siais
buvo apdovanotas už geriausią režisūrą ir vaidybą. Istorija pasakoja apie
į Lenkiją apsipirkti išsiruošu siai porelei (aktoriai Rimantė Valiu kaitė ir
Ramūnas Cicėnas) įvykusį nemalonų nutikimą – kelionės metu, visiškai
netikėtai ir ne laiku, miršta kartu keliauti įsiprašiusi vieno pag rindinių
veikėjų senelė, o filmo vei kėjams tenka sumaniai ir greitai spręsti ne-
menką uždavinį, ką daryti.

Filmo kūrybinę komandą sudarė 23 nariai, scenarijų rašė net 8 auto -
riai, o iš 48 valandų, skirtų nuo pa matų sukurti visam filmui, pagrindi niai
aktoriai filmavimo aikštelėje pra leido beveik pusę tiek – 20! Dau gybės
energijos ir pastangų pareika lavęs dalyvavimas projekte nenuėjo per
niek – be azarto ir adrenalino, pa tirto kuriant šį filmą, filmo kūrybi nės
grupės darbas buvo pri sta tytas tarptautinei auditorijai Los Angeles kovo
10 d. Jis varžėsi dėl ge riausio fil mo apdovanojimo. 

Filmo autorė Ramunė Rakaus kai   tė šiuo metu Arūno Matelio kūrybi-
nėje grupėje „Nominum” kuria filmą apie Radvilas ir yra šio filmo re -
žisierė-statytoja.

Jau dvylika metų rengiamas, ame  rikiečių organizuojamas „48 va lan -
dų kino projektas” vyksta daugiau nei šimtame įvairių šalių mies tų,
įtraukia dalyvauti tūkstan čius filmų autorių bei skatina kino kū rėjus
žaisti ir išbandyti save ekst remaliomis laiko aplinkybėmis – sukurti filmą
per dvi dienas. 

Šių metų festivalyje geriausiu pripa žintas filmas ,,Jacques Serres”, su-
kurtas menininkų iš Paryžiaus. Geriausia moters vaidmens atlikėja  –
čekė Katerina Pindejova, suvaidi nu si filme ,,Main Course”. Ge riau sias vy-
riško vaidmens atlikėjas – Doug Powell iš Baltimore (,,Welcome to the Ne-
ighborhood”). Šį kartą Ra mu  nės filmas nepelnė jokių apdova nojimų, ta-
čiau stebint jos darbą, no risi tikėti, kad ateis metas, kai  buvusios čikagie -
tės vardą pamaty sime tarp laimėtojų. 

,,Draugo” info
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lIETUvOS IR pASAUlIO NAUJIENOS

Venesueloje prasidėjo prezidento
rinkimų kampanija

Derybos dėl JT ginklų kontrolės sutarties

Irako karas JAV kainavo daugiau nei 2 trilijonus

JAV atsisakė Europos gynybos dalies 

Vilnius (ELTA –BNS) – Kovo 19 d.
Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė Vatikane  kartu su
kitų šalių vadovais ir tikinčiaisiais iš
viso pasaulio dalyvavo naujo Romos
Popiežiaus Pranciškaus inauguraci-
jos iškilmėse. Prezidentė visų Lietu-
vos žmonių vardu pasveikino Šven-
tąjį Tėvą ir padovanojo jam originalią
lietuvišką verbą, kurią specialiai šiai
progai surišo Vilniaus krašto verbų
pynėjos. Kaziuko mugėje įsigytomis
verbomis buvo papuošta ir Lietuvių
koplyčia Šv. Petro Bazilikoje, kurioje
prezidentė apsilankė Popiežiaus inau-
guracijos išvakarėse. Lietuvių koply-
čia, 1970 m. įkurta lietuvių išeivijos

pastangomis, yra viena iš 10 koplyčių
Šv. Petro bazilikoje. Rytinėje koplyčios
sienoje vaizduojami karalius Min-
daugas, kunigaikščiai Vytautas Didy-
sis ir Jogaila bei jų statytos pirmosios
Lietuvos bažnyčios, vakarinėje –
skaudi tremčių istorija, kurią liudija
Kražių žudynės, Šv. Kazimieras, pa-
laimintasis Juozapatas Kuncevičius
ir Sibiro tremtinių knygelės. Apsilan-
kymo metu D. Grybauskaitė taip pat
apžiūrėjo Lietuvai perduotas patalpas
,,Blumenstihl” rūmuose Romos cen -
tre, kurias Italijos vyriausybė skyrė
Lietuvai kaip atlygį už tarpukario Lie-
tuvos ambasadą ,,Villa Lituania”.

Prezidentė dalyvavo Popiežiaus
Pranciškaus inauguracijoje

Seimas paskelbė Kalbos premijos konkursą

Washington, DC (ELTA) – JAV
karas Irake kainavo 1,7 trilijono JAV
dol., karo veteranams JAV dar skolin-
gos 490 milijardų dol. išmokų, tei-
giama tyrimo išvadose. Pri skaičiavus
palūkanas, per keturis dešimtmečius
ši suma gali išaugti iki daugiau nei 6
trilijonų JAV dol. Per karą žuvo ma-
žiausiai 134,000 irakiečių civilių. Be
to, karas galėjo netiesiogiai prisidėti
prie keturis kartus didesnio civilių
skaičiaus žūties. Suskaičiavus žuvu-
sius saugumo pajėgų narius, sukilė-
lius, žurnalistus ir humanitarinės pa-

galbos darbuotojus, nustatyta, kad
karo aukų skaičius yra apie
176,000–189,000. Karas labai pakenkė
JAV veteranams ir jų šeimoms. Po
karo praėjus dešimtmečiui veteranų
prašymai dėl neįgalumo ir gydymo iš-
mokų siekė 33 mlrd. dol. Po dvejų
metų ši suma išaugo iki 134,7 mlrd.
dol. Artėjant 10-osioms JAV vadovau-
jamos invazijos į Iraką metinėms, 30
akademikų ir ekspertų paskelbė atas-
kaitą apie šį karą. Invazija prasidėjo
2003 m. kovo 19 d.

Lietuvos vadovams – parašai dėl kalbos gynimo

Vilnius (ELTA) – Seimas pa-
skelbė 2013 m. Kalbos premijos kon-
kursą. Premija įamžina žodžio laisvės
gynėjos, labdaros organizatorės Feli-
cijos Bortkevičienės (1873–1945) atmi-
nimą. Kalbos premija skiriama už
reikšmingą lituanistinę veiklą Lietu-
vos ir užsienio šalių piliečiams, orga-
nizacijoms, institucijoms. Kandidatų
gauti premiją vertinimo kriterijai yra
pastangos skatinti taisyklingos ir gra-
žios lietuvių kalbos vartojimą vieša-
jame gyvenime bei akademinėje sri-
tyje, žinia sklaidoje ir įvairioje litera-
tūroje, renginiuose, socialinėse veik-

lose; rūpinimasis lietuvių kalbos pri-
taikymu informacinėse technologi-
jose; lietuvių kultūros plėtrai ir vi-
suomenės pažangai svarbių litua -
nistikos projektų, sumanymų įgyven-
dinimas, kitokia lituanistinė veikla.
Premija gali būti skiriama, jei pre-
tendentas atitinka ne mažiau kaip du
iš nurodytų kriterijų, tačiau dalies li-
tuanistinės veiklos atlikimas neatly-
gintinai yra privalomas kriterijus.
Premijos laureatas bus skelbiamas ge-
gužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kal-
bos ir knygos dieną. 

Washington, DC
(BNS) – JAV prezidento
Barack Obama admi-
nistracija pranešė, kad
atsisako esmingos savo
Europos priešraketinio
gynybos plano dalies –
raketų gaudyklių, ku-
rioms kategoriškai prieš -
taravo Rusija. Sprendi-
mas atsisakyti gau dyk -
lių, kurios turėjo būti dis-
lokuotos Lenkijoje ir gal-
būt Rumunijoje iki kito
dešimtmečio pradžios
buvo priimtas dėl plėto-
jimo problemų ir lėšų stokos. Šis Bal-
tųjų rūmų sprendimas atveria naujas
ginkluo tės kontrolės derybų gali my -
bes. Rusijos pareigūnai neslėpė savo
nuogąstavimų, kad gaudyklės yra dis-
lokuojamos kaip atsvara jų raketoms
ir sakė, kad jeigu Washington neatsi-
žvelgs į Maskvos susirūpini mą, nebus

galima tęsti derybų dėl tolesnės bran-
duolinės ginkluotės mažinimo. Gyny-
bos sekretorius Chuck Hagel nurodė,
kad planai dėl kitų priešraketinės gy-
nybos Europoje dalių bus toliau įgy-
vendinami ir kad JAV įsipareigojimai
Europos priešraketinei gynybai lieka
tvirti.   

B. Obama ir N. Medvedev.                   ELTA nuotr.

New York (ELTA) – Derybinin-
kai iš 150 šalių kovo 18 d. New York su-
sirinko aptarti Jungtinių Tautų (JT)
ginklų kontrolės sutarties. Tai būtų
pirmoji pasaulinė sutartis, kuri reg-
lamentuotų 70 mlrd. JAV dolerių ver-
tės pasaulinę nebranduolinių ginklų
prekybą. Sutarties sudarymo konfe-
rencija 2012 m. liepą nutrūko nepasie -
kus susitarimo, nes JAV ir Rusija no-

rėjo daugiau laiko. Liepos mėnesio
konferencijos delegatai sakė, kad
Wash ington norėjo atidėti sprendimą
po lapkritį vykusių prezidento rin-
kimų, bet Barack Obama administra-
cija tai neigia. Naujas derybų etapas
tęsis iki kovo 28 d. Už ginklų laikymą
kovojanti įtakinga JAV lobistų grupė
ragina Washington atmesti šią su-
tartį.

Karakasas (ELTA) – Venesuelos
opozicijos kandidatas į prezidentus
Henrique Capriles pradėjo rinkimų
kampaniją, skirtą pakeisti buvusį va-
dovą Hugo Chavez, ir leidosi į turą po
šalį. Kovo 16 d. Vakarų Venesuelos
Kalvarijo mieste kreipdamasis į susi-

rinkusią minią, jis sakė, kad šio
miesto valdžia uždarė oro uostą likus
kelioms valandoms iki jo planuotos
kelionės, todėl jis buvo priverstas
skristi į kitą miestą, o kelionės tikslą
pasiekė antžeminiu transportu.

LR prezidentė Lietuvių koplyčioje.                                                D. Barysaitės nuotr.

H. Capriles per agitacinę kampaniją (EPA-ELTA nuotr.)

Vilnius (ELTA) – Prezidentei Da-
liai Grybauskaitei, ministrui pirmi-
ninkui Algirdui Butkevičiui ir Seimo
pirmininkui Vydui Gedvilui įteikti pi-
liečių parašai dėl ,,Reikalavimo ginti
Lietuvos Respublikos valstybinę kal -
bą ir teritorinį vientisumą.” Kaip jau
buvo skelbta, dokumente reikalau-
jama  neiškraipyti autentiškų etninių
lietuvių žemių vietovardžių ir juos to-
liau rašyti tik valstybine kalba; neį-

teisinti polonizuotų ar suslavintų vie-
tovardžių viešosios rašybos. Doku-
mente taip pat reikalaujama nekeisti
lietuvių kalbos abėcėlės ir Lietuvos
Respublikos piliečių vardus, bei pa-
vardes dokumentuose toliau rašyti
valstybine kalba, o pageidaujantiems
rašyti ir užsienietiškas formas – nu-
rodyti jas antrame paso puslapyje. Iki
šiol jau surinkta 16,450 Lietuvos Res-
publikos piliečių parašų.

Briuselis (BNS) – Lietuvos gy -
ventojų gyvenimo trukmė yra viena
trumpiausių Europos Sąjungoje, bet
ilgesnė nei kaimyninėse Rusijoje ir
Baltarusijoje, rodo Pasaulio svei katos
organizacijos paskelbta 2012 m. Euro-
pos sveikatos ataskaita. Pagal 2006–
2010 m. duomenis, Europos regiono
žmonių vidutinė gyvenimo trukmė

buvo tarp 76 ir 77 metų. Tuo metu Lie-
tuvoje ji vidurkio nesiekė – svyravo
maždaug tarp 73 ir 74 metų. Panaši
trukmė užfiksuota ir kaimy ni nėje
Latvijoje. Abi Baltijos šalys pagal šį
rodiklį  atsidūrė žemiausiai iš tirtų
Europos Sąjungos šalių. Lietuva taip
pat pasižymi dideliu atotrūkiu tarp
vyrų ir moterų gyve ni mo trukmės.

Pagal gyvenimo trukmę Lietuva – tarp paskutinių ES
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5 Gavėnios sekmadienis

Rašyti ant žemės
BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės
rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai at-
vedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokyto-
jau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias
užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?” Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad
turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems ne-
siliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas
sviedžia į ją akmenį.”

Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis
šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti mo-
teris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepa-
smerkė?” Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie.” Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepa-
smerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk.” (Jn 8, 1–11)

Svetimavimą smerkia šeštasis Dievo įsakymas. Jį smerkia ir Jėzus savo
kalboje apie skyrybas (Mt 19, 3–9). Žydų įstatymai šiuo požiūriu buvo la-
bai griežti. Mirties bausmės sulaukia abu svetimautojai: „Jei vyras yra

pagautas gulint su kito žmona, jiedu abu – vyras ir moteris, su kuria jis sugulė,
– turi mirti” (Įst 22, 22). Nežinia kodėl pas Jėzų atvedė tik moterį, vyras pa-
spruko ar leido jam pasprukti, o gal jau – užmuštas? Viena vertus, Jėzus sakė
atėjęs ne panaikinti Įstatymo, bet jį įvykdyti. Tokiu atveju jis turėtų elgtis pa-
gal Mozės Įstatymą ir prisidėti užmušant moterį akmenimis. Kita vertus, jis
daug kalbėjo apie atleidimą, dažnai lankydavosi pas nusidėjėliais laikomus
žmones, nes, kaip pats sakė, atėjo ne dėl sveikųjų, o dėl ligonių (Mk 2, 17). Be
to, jei pritars moters egzekucijai, jį bus galima skųsti romėnų valdžiai, kuri ne-
pripažino mirties bausmės už svetimavimą.

Jėzus tyli. Jis neskuba ir pasilenkęs ima rašyti ant žemės. Gal nori, kad
kažkiek aprimtų įsibaiminusi moteris ir neigiamų jausmų užvaldyta minia, o
gal taip elgiasi norėdamas laimėti laiko, kad nepriimtų skuboto sprendimo? Tai
vienintelė Evangelijos vieta, kurioje Jėzus kažką rašo. Šv. Jeronimo († 420) įsi-
vaizdavimu, Jėzus pasilenkęs ant smėlio rašė kaltintojų nuodėmes. Jėzaus už-
rašas ar nupiešta figūra ant žemės lieka paslaptis. Tačiau Jėzus nepalieka ne-
atsakyto klausimo. Tai nebus nei „taip”, nei „ne”, bet trumpi, esminiai ir be
pykčio ištarti žodžiai: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją ak-
menį” (Jn 8, 7). Ir pasilenkęs toliau rašo ant žemės, ten, kur guli akmenys.

Jėzus nukreipia kalbą nuo teologinės diskusijos ir pasiūlo čia pat vykdyti
teismo nuosprendį, kurį keblu įvykdyti, mat Jėzus iškelia neįvykdomą sąlygą.
Pagal žydų teisę, vykdant mirties nuosprendį pirmuosius akmenis privalėjo
mesti liudininkai (Įst 17, 7). Bet čia nuosprendį vykdyti gali ne tas, kuris užtiko
moterį svetimaujant, bet tas, kuris yra be nuodėmės. Bet tegu mūsų nesuklai-
dina Jėzaus atsakymo reikšmė. Juk tai nereiškia, jog mums – kadangi patys
esame nusidėjėliai – yra draudžiama siekti teisingumo ar paskelbti nuosprendį.
Tačiau, tai darydami, mes esame kviečiami ištirti savo intenciją, sutaikinti
kiek galima labiau teisingumą ir gailestingumą.

Pradedant vyresniaisiais, visi išsiskirsto. Kur ir kaip jie išsivaikšto? Su ky-
lančiu pykčiu dėl nesėkmingai paspęstų pinklių? Akmenis numes į šalį ar pa-
silaikys kitam kartui? Grįžta prie darbų, mąstydami apie savo silpnumą ir iš-
davystes? Ar jie pasuko vidinio išlaisvinimo ir intencijos išgryninimo keliu?
Lieka tik moteris ir Jėzus, trapus kūrinys ir vienintelis žmogus be nuodėmės.
Pasak šv. Augustino († 430): „Relicti sunt duo: misera et misericordia” (lot.
„Liko dviese: vargdienė ir gailestingumas.”). Jėzus nė vieno neteisia (Jn 8, 15),
nes atėjo išgelbėti nusidėjėlės žmonijos (Jn 3, 17; 12, 47). Jis yra Dievo avinėlis,
kuris naikina pasaulio nuodėmę (Jn 1, 29; 4, 42; 1 Jn 4, 14).

Beje, tik Jėzus kreipiasi į moterį. Rašto aiškintojai ir fariziejai kalbėjo apie
ją, bet jos neužkalbino. Ji nebuvo svarbi: neketinta užmegzti dialogo, ben-
drystės; ji buvo diskusijų objektas ir intriguojantis projektas, kurį parengė Jė-
zui. O Jėzus kalba moteriai, ją pastebi, atstato santykio pagarbą, kviečia į
laisvę ir atsakomybę. „Nė aš tavęs nepasmerksiu” (Jn 8, 11). Tai atleidimo žo-
džiai. Tačiau jie priverčia susimąstyti. Kas gali atleisti, jeigu ne tas, kuris yra
įžeistas. Juk aš negaliu tau atleisti blogio, kurį tu padarei kitam. Tai būtų pa-
togu ir lengva. Tikrasis atleidimas yra tada, kai aš tau atleidžiu blogį, kurį tu
padarei man ir dėl kurio man teko kentėti. Būtent dėl to Jėzus atleidžia, nes at-
ėjo sutaikyti žmonijos su Dievu ir prisiimti žmonių nuodėmės, kuri jį atvedė
į baimę, liūdesį, skausmą ir pagaliau į mirtį. „Jis pats savo kūne užnešė mūsų
nuodėmes ant kryžiaus” (1 Pt 2, 24). Tad žodžiais „pasilenkęs” ir „atsitiesęs” (Jn
8, 8. 10) evangelistas Jonas iš anksto skelbia Jėzaus Velykų slėpinį – mirtį ir pri-
sikėlimą.

Iš tiesų Dievas nori ne nusidėjėlio mirties, bet atsivertimo, kad jis gy-
ventų (Ez 18, 23; 33, 11; Išm 11, 23. 26). Daugiau nebenusidėti jau buvo liepta ir
ligoniui, išgydytam prie Betzatos maudyklės (Jn 5, 14). Gailestingumas ir at-
leidimas nenuvertina nuodėmės sunkumo. Nuodėmė ištrina Dievo Apsireiš-
kimą pasaulyje. Todėl ji aiškiai, nors ir subtilia forma, pasmerkiama: „Daugiau
nebenusidėk” (Jn 8, 11). Ši moteris priartėjo prie mirties, bet paskutinę aki-
mirką – ne dėl savo gebėjimų ar geros valios, bet malonės dėka – buvo išteisinta,
apvilkta Kristaus šventumu. Iš jos prašoma tik to, ką jį gavo. Žodžiai: „Eik ir
daugiau nebenusidėk” suprantami ne tik kaip įsakymas, bet ir kaip vidinio iš-
gydymo dovana. Šv. Augustinas sako: „Dievas neprašo negalimų dalykų, bet,
kai prašo, jis tau duoda ir jėgų atlikti tai, ko iš tavęs prašoma.”

Kol prisimins, kad jai atleista, tol ši dieviškoji meilė duos jai jėgų būti gai-
lestingai ir ištikimai. Graikų, panašiai kaip ir lietuvių, kalboje žodis „atleisti”
taip pat reiškia „išlaisvinti”. Viešpaties atleidimas išlaisvina, kuria naują
širdį ir dvasią, leidžia ir skatina pradėti naują gyvenimą: „Daugiau nebesi-
remkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu
naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote?” (Iz 43, 18–19).  Delfi.lt

PRANĖ ŠLUTIENĖ

Vilnius. ,,Lithuanian Mercy Lift”
(LML) 20-mečiui skirtą nuotraukų pa-
rodą „Dvidešimt metų su Lietuva” pa-
ėmėme iš Lie tu vos Sveikatos apsau-
gos ministerijos 2011 m. rugsėjo 28 d.,
kur ji tik gulėjo ir nebuvo rodoma.
Spalio 18 d. paroda atidaryta Lietuvos
medicinos biblio tekoje.  

Kaunas. Renginys vyko 2012 m.
liepos 11 d. VšĮ Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekoje-muziejuje. 

Panevėžys. Parodos atidarymas
įvyko rugsėjo 12 d. naujai suremon-
tuotoje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
bibliotekoje. Susirinko minios žmo -
nių, žurnalistų, vietinės televizijos at-
stovų ir sveikatos priežiūros darbuo-
tojų. Renginys buvo suorgani zuotas
nuostabiai. Netrūko klausimų ir pa-
dėkų. Tarp svečių buvo ,,Abbott” ben-
drovės atstovė, kuri priminė, kad ,,Ab-
bott” įsikūrė tais pačiais metais, kaip
ir LML, t.y. 1990-aisiais. Būtent tais
metais per ,,Abbott” už žmonių paau-
kotus 10,000 dol. JAV dol. užsakėme
insulino Lietuvai, bendrovė prisidėjo
lygiai tokia pat suma. Kiti parodoje
apsilankę norėjo pa ma tyti, kaip at-
rodė LML veikėjai, kai jie buvo jauni.
Paroda  pasibaigė  2011 m. rugsėjo 25
d.

Šiauliai. Paroda atidaryta Šiau -
lių universiteto bibliotekoje spalio 9 d.
Paroda buvo reklamuojama, gal todėl
joje apsilankė net žmonės iš aplinki-
nių rajonų. Prie įėjimo į sa lę manęs
laukė buvęs Šiaulių universiteto rek -
torius Jūra Vladas Vaitkevičius. Jis
padovanojo savo naujausią poezi jos
knygą ir padėkojo už pirmą atvežtą
University of  Illinois at Chi cago Slau-
gos fakulteto seminarą, kurį dėstė 4
UIC profeso rės. Seminaras vyko Šiau-
lių univer siteto auditorijoje ir atski-
ruose kambariuose. Buvo gruodžio
mėnesio pirmos dienos, šalta, vos vos
šildė, bet vis tiek savo darbą atlikome.
Be kitų svečių, į parodą atvyko Šiau-
lių miesto me ras Justinas Sartauskas,
kuris pa dėkojo už LML nupirktą pa-
tobulintą greitosios pa gal bos automo-
bilį, kurį jis dar labiau pradėjo ver-
tinti po parodos apžiūrėjimo. Apie

renginį rašė Šiaulių krašto laikraš-
čiai. Man buvo suruoštas trumpas pa-
dėkos koncertas už rūpestį Šiaulių
universiteto ansambliais, šiems lan-
kantis JAV. Po to  laukė pilnas stalas
vaišių, kuriomis pasirūpino viena
vaistų bendrovė.

Kita parodos stotelė – Klaipė dos
,,Švyturio arenoje”, kur kovo 22 d.
vyks Vy dū no 145 metų minėjimas. Po
to paroda keliaus į Klaipėdos univer-
siteto biblioteką.  

• • •

Klaipėda taps sveikos 
gyvensenos uostu

2013 metus Lietuvos Seimas pa -
skelbė Sveikatingumo metais. Šiais
metais kiek vienas mėnuo yra skiria-
mas vis skir tingai sveikatos sričiai.
Kadangi kovo mėnuo yra paskirtas
psichoemocinei svei katai, ši tema bus
kertinė ir Klaipė doje rengiamoje Vy-
dūno konferencijoje. Penkioliktą kar -
tą rengiama konferencija skiriama
šiandien ypač opiai problemai – streso
valdymui ir psichoemocinei sveikatai.

Kovo 22 d. Klaipėdoje, „Švyturio”
arenoje, vyksiančios konferencijos
centre – filosofo ir sveikos gyvense-
nos propoguotojo Vilhelmo Storostos-
Vydū no asmenybė, šiais metais jam
būtų sukakę 145 metai. Klaipėdoje
šiam šviesuoliui, sukaupusiam uni-
kalų filosofinių, psichologinių bei
medicini nių žinių lobyną, yra skiria-
mas ypa tingas dėmesys.

Nuo 1998 m. Klaipėdos miesto mo-
kyklose pradėta diegti Sveikatos gy-
vensenos ugdymo programa (The Pri-
mary Health Curriculum for Ur ban
School Children and Their Fa milies),
kurią „Lithuanian Mercy Lift” (LML)
sveikatos švietimo programų direkto-
rės Pranės Šlutienės iniciatyva Lietu-
vai padovanojo University of  Illinois
at Chicago College of  Nursing dekanė
dr. Beverly McElmurry, RN, PhD. Prog -
ramą pritaikė Klaipėdos Vi suomenės
sveikatos centro ir Klai pėdos univer-
siteto Tęstinių studijų instituto dar-
buotojai. Išlaidas leidimams sumokėjo
LML. Šiuo metu programa veikia 400
Lie tuvos mokyklų.

,,Lithuanian Mercy Lift” paroda 
keliauja po Lietuvą

Skrastas.lt nuotr. 

LML sveikina ,,Jaunimo linija”.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312-337-1285

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

KELEIVIAI

13
VYTAUTAS VOLERTAS

O kitą rytą ši įtū žusi minia nu-
sprendė, kad Mo kytojo įžengimas
miestan turėtų būti iškilmingas. Kaž-
kas atvedė asiliuką ir ragino Moky-
toją sėsti ant jo. Tuo me tu iš minios
priekin išsiveržė Z afara, nusiplėšė
baltą vilnonę skarą ir apdengė ją gy-
vulėlio nugarą, kad Mokytojui būtų
švariau sėdėti. Nu stū mė, nuvėlė ją
siūbuojanti minia, ir ji, mažaūgė Ka-
farnaumo vargdienė, dingo iš Mato
akių. Daugiau niekados jis šios mo-
ters nesutiko.

* * *

Tasai žygis į Jeruzalės miestą ver-
žėsi siauru taku. Kreivokas takas, be-
siraitąs tarp mažų palmyčių ir
krūmų, vienur kitur su įsiterpusiu
erškėtėliu. Minia stumdėsi, šūkavo,
net piktais žodžiais pirmyn besi-
braukdama rėkavo. Žmonės brido per
krūmus, laužė juos, nes kiekvienas
norėjo būti arčiau Mokytojo. Gal ką
nors nauja išgirs, o gal net išprašys,
kad netyčia nusikirstus pirštus atau -
gintų, gal kurtumą nuo ausų nuimtų.
Pikta dvasia visokių negalavimų pa -
sauly pridrabsto.

Ir vartai į miestą buvo siauri, kad
romėnų karo vežimai pro juos ne-
tilptų. Mokytojas, artimųjų apstotas,
pro juos įsiveržė, o minią šie vartai
nubraukė, kaip bitininko šluotele nu-
braukia bites nuo korio.

Iškilmės baigėsi, ir Matas nu trau -
kė Zafaros skarą nuo asiliuko. Nu-
kratė ją, gražiai sulankstė, pasibraukė
po ranka pažastėje ir leidosi Zafaros
ieškoti. Atiduos jai, nes tai didokas
vargdienės turtas. Žinoma, ir daugiau
apie tėvo žūtį išsiteiraus. Kas tie
žmogžudžiai, kas tasai Ba rabas, jų va-
das, romėnų sučiuptas ir uždarytas?

Suspaudė Matui širdį, perliejo
kaltės jausmas. Paliko jis tėvą vieną,
be globos ir paguodos, paliko tik su
tarnais, tarp kurių galėjo ir piktada -
rių būti. Prašė, maldavo ir barė tėvas –
neik, būsi šeimininkas, ir kaimyno
duktė Gora tavęs laukia. Taip vyko,
kai Matas kartą grįžo namų aplan -
kyti. Bet jis neklausė, naktį išėjo at gal
pas Mokytoją, dar ankstaus ryto tam-
soje, kad niekas nepastebėtų.

Ir kodėl? Kodėl blaškėsi po Pa -
lestiną, stumdėsi tarp žmonių, ginči-
josi su jais? Kokio atpildo susilaukė?
Dangaus pažadai – kitame gyvenime,
pasakojimai, pamokymai, o per tai
nėra tikro tėvo, pirklio Alfiejaus. Gal
būtų jį nuo plėšikų apgynęs, jei na -
muose laikytųsi, gal tada piktadariai
būtų bijoję į jų namus veržtis? Ir kada
jo šio klajonės baigsis, kas lau kia atei -
ty?

Namus palikdamas, Matas gal su-
klydo. Mokytojo kalbos gražios, pa -
lyginimai įdomūs, bet ar kiekvienas
gali jį sekioti, pasakojimų klausytis
ir be darbo iš vietos į vietą šlaistytis?
Daugelis nuo jo nusisuka, nes laiko
pritinginčiu apsimetėliu.

O stebuklai, gydymai, mirusiųjų
gyvenimui prižadinimai? – krūpte lėjo
nusigandęs Matas. – Vėl svyruoju, vėl
abejoju. Kiek naudos Mokyto jas davė
tiems, kurie juo patikėjo? Kiek pikty-
bių nuslopino teisingą žodį taręs?

Bet... Esam žmonės, mūsų protas
ribotas, nors galime laisvai mąstyti.

Tai kaip nesuabejosi? Tą patį žodį ne
visi vienodai išgirsta, tą patį stebuklą
ne visi vienodai mato. Abejonės veda
prie ieškojimo, kuris padeda tikėjimą
pažinti.

– Kas šioje minioje yra laisvas
nuo abejojimų? – susijaudinęs Matas
žvelgė į žydų veidus, aikštėse bei gat -
velėse besimaišančius, ir, žinoma, tuo
pačiu ieškojo Zafaros. Net išėjo už
vartų, aplandžiojo krūmus, apsuko ta-
kuose besišnekučiuojančius būrelius.
Bet kaip tokiame žmonių vandenyne,
iš visur suplūdusiame Jeru za lėn
švęsti Velykų, rasi vargdienėlę iš Ka-
fernaumo?

Vėl grįžo į miestą, porą kartų bu -
vo užklaustas, ar neparduodąs tos bal -
tos skaros, po ranka paspaustos, bet
nei Zafaros, nei jos pėdsakų ne užtiko.
Paprastas ir silpnas žmogelis visada
yra sunkiai pastebimas.

Diena persisvėrė į antrą savo pu -
sę. Pavargęs Matas nuėjo į šventyklą,
į jos Aukų kiemą, ir ten paliko Zafa ros
skarą. Nežinojo, jog tai buvęs tėvo už-
mokestis moteriškei, kad sū naus pa -
ieškotų. Paklydusio, kažkodėl išėju sio
iš namų, visko atsižadėjusio, nedė-
kingo.

Nuovargis išmušė Matą prakai tu,
kojos gerokai virpėjo. Prisėdo ant že-
mės, atrėmė galvą į sieną, kad tru putį
atkustų. Aplink zujo žmonės, tai į
vieną, tai į kitą pusę šliaužiodami, ėjo
poromis, grupelėmis ir pavieniui.
Mirgėjo Mato akyse, todėl būtinai rei-
kėjo atsikvėpti.

Pratūnojo jis ten ilgoką laiko tar -
pą, kol tolėliau pamatė besiritančią
didoką kupetą žmonių, lydimą gar -
saus triukšmo. Sekė ją Matas, stebėjo
iš tolo. Ir koks netikėtumas – ten ėjo
Mokytojas, apsuptas būrio žydų. Pri -
siartino, pasiklausė erzelio ir suprato:
apie Mokytoją grūdosi įniršę šven-
tyklos kunigai, Rašto žinovai ir fari -
ziejai. Savo  šūkavimais jie puldinėjo
Mokytoją, kuris netylėjo. Vadino juos
melagiais, veidmainiais, gyvatėmis,
angių išperomis. O tolėliau besiklau-
sančius jis mokė – nesielkite, kaip fa-
riziejai elgiasi, nes jie kalba, bet ne-
daro.

Rašto žinovai ir fariziejai lieps -
nojo pykčiu. Kai kurie šūkaliojo – už-
mušti jį, nužudyti. Matas šūkaliojimų
nenusigando ir pasitraukė iš šven-
tyklos.

– Teisybę Mokytojas tarė, – ir Ma-
tas rūgavo ant fariziejų. – Tikri gyva-
tės, angių išperos. Nesielgia taip, kaip
iš žmonių reikalauja.

Rūstavo ant fariziejų, bet jų ke -
liamo triukšmo privengė. Ką žinai,
minia lieka minia, gali prarasti pro tą.
Todėl tolo nuo šventyklos. Be to, pri-
siminė jam pavestas pareigas – prieš
Velykas aplankyti ir sušelpti vargin-
giausius Mokytojo sekėjus, Jeruzalėje
gyvenančius. Taip jis pata rė visiems
savo mokiniams, pats tą dieną moky-
damas žmones šventykloje ir prie jos.
Žydų vyresnieji jo nepaleido iš savo
akių. Sekiojo, truk dė, ginčijosi. Mo-
kytoją kaltino pikt žodžiavimu, gra-
sino mirtimi. Kur tik Matas užsuko,
ten jau net paralyžiaus susuktieji ir
kitokių ligų už klupti ži nojo apie
mieste kilusį erzelį. Žydai nuogąstavo,
kad kažkas negero gali įvykti.

Bus daugiau.

DR. JOVITA kERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
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„karo padėčiai”), visus dvigubus pi-
liečius tuoj pat suviengubintume?

O atsimenate „Drąsios Lietuvos”
šūkį? Tokia istorija – DLK Vytauto
žirgų girdymas sūriu Juodosios jūros
vandeniu? Bet kai prabylame apie pi-
lietybę, ta drąsa kažkur dingsta: savo
ambasadorių išsiųsti iš pilies neno-
rime, manome, kad jie išduos bū tent
mus, o ne naująjį šeimininką. Šitaip
nepasitikime savo tautiečiais? 

Mokesčiai... Paprastai tariant,
mo kesčius moki dėl to, kad kažką gau-
tum už juos, kad gausintum bendrąjį
gėrį. Bet jeigu gyvenu užsienyje, ko dėl
man mokesčius mokėti Lie tuvai? Iš
solidarumo? Žinoma, galima. Sakote,
naudosis mūsų sveikatos apsauga? Ar
tikrai užsienyje prasigyvenę tautie-
čiai naudojasi būtent nemokama svei-
katos apsauga? Grei čiau jie kreipiasi
į privatų sektorių (jeigu toks liks...) ir
ten moka pinigus. Pašalpos? Netikiu,
kad negalima teisinės sistemos su-
tvarkyti taip, kad Lietuvoje negyve-
nantys, nors ir pi liečiai, jų negautų.

Nedžiugina ir sprendimas dėl
„bū simų nuopelnų”. Žinoma, tai tik
asmeninė nuomonė, bet bausti mū siš -
kį Deividą Stagniūną, iš jo atimant
partnerę ir galimybę pasirodyti olim-
piadoje? Bent būtų tai pateikta kaip
politinis aktas prieš Rusijos pu -
tinizmą, tada gal turėtų prasmę... Ir
dar pagalvoju – ar daugelis iš mūsų,
Lietuvos piliečių, sugebėtų kokiame
nors (pasirinkite patys – nors ir ce -
pelinų valgymo) Europos čempionate
pasiekti 9 vietą? Bet ne, mums – ge rai,
mes čia gimėme, mes – vietiniai.

Tiesa, KT pareiškė, kad įtrau-
kimo į visuomenę reikalavimus ga-
lima tvarkyti įstatymu, tad išimtinį

pilie tybės suteikimą kažkiek paleng-
vino, bent čia, Konstitucijoje, ypač
griežto ribojimo neįžvelgė. Bet ir vėl –
neapsigaudinėkime: pilietybės sutei-
kimas išimties tvarka yra tarsi meda-
lis, tarsi apdovanojimas. Tad kelti įsi -
liejimo klausimą čia iš viso pakanka-
mai keista. Juk išimties pilietybė –
dažniausiai politinis instrumentas.
Pavyzdžiui, kaip gražu būtų suteikti
Lietuvos pilietybę George W. Bush, pa-
sakiusiam, kad nuo šiol kiekvienas,
kas pasirinks Lietuvą priešu, taps
JAV priešu. Arba Rusijos disi dentams
– tegul žino, kad jų idėjas mes palai-
kome ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Bet kol kas tai – tik svajonės. Nes
svajojantiems ne apie gynybinį, o apie
puolamąjį pilietybės variantą liko vie-
nintelis kelias – referendumas. Ir čia
mane šiek tiek stebina Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės laikysena, kad
pirma reikia mažinti rei kalavimą dėl
parašų, reikalingų rengti referen-
dumą, skaičiaus. Bet juk parašai gal-
būt bus nereikalingi, jeigu Seime at-
siras narių, norinčių pa laikyti tokią
mintį. O palaikyti ją reikėtų – kas jau
kas, bet pilietybė tik rai yra svarbiau-
sias tautos gyveni mo klausimas. Ir te-
gul tauta spren džia, kaip ji nori gy-
venti.

Juolab kad šiuo atveju jokių ypa-
tingų žinių nereikia – galima remtis ir
emocijomis. O lietuvio emocijos žino-
mos: jos graudulingos, jos ypač užjau-
čia skriaudžiamus. Gal už jaus ir po
visą pasaulį išsibarsčiusius tautie-
čius, kurių dabar Lietuvos vals tybė
tiesiog lengva ranka atsisako. Sutinku
– ne teisinė tai išvada, bet ir teisinin-
kai juk žmonės?

Justinas Žilinskas – Mykolo Ro-
merio universiteto profesorius.

Lietuvos atstumtieji
Atkelta iš 2 psl.
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Tragiška Pašatrijos Kirlių dvaro istorija

REGINA STONKUTĖ-ŽUKIENĖ

Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių
Jei pro Luokę kada bekeliausi,
Nepamiršk sustabdyti arklių
Ir ten kalną užlipti aukščiausi.
(...)
Šatrija, tu senute meili,
Per tiek amžių iš aukšto žiūrėjus!
Daug, oi daug apsakyti gali
Apie mūsų didžius pranokėjus.

Maironis „Šatrijos laukai”

Užlipus į legendomis apipintą Šatrijos kalną ir
pažvelgus į rytus, pakalnėje pamatai seno-
višką Kirlių dvaro medinį rūmą. Tik jo

šeiminin kų, Onos ir Juozo Kirlių, seniai ne bėra.
Pašatrijoje nuo seno gyveno že maičių bajorų

Galkevičių giminė. XIX a. viena Galkevičiūtė ište-
kėjo už bajoro Razvadauskio nuo Užvenčio, kita – už
bajoro Gailevičiaus, turėjusio Pašatrijoje dvarą.
Razvadauskių duktė Ona gimė 1888 m. Vaiguvos
valsčiuje, Vaiguvė lės kaime, netoli Užvenčio, mo-
kėsi Liepojos gimnazijoje, o Lietuvai atga vus
spaudą – ir „Saulės” draugijos įsteigtuose moky-
tojų kursuose. Bai gu si kursus mokytojavo Užven-
tyje. Jos teta, našlė Galkevičiūtė-Gai levičienė, ne-
turėjo savo vaikų ir dva rą mirdama paliko mylimai
dukterė čiai – Onai Razvadauskaitei.

Juozas Kirlys – aukštaitis, gimęs 1883 m. Ro-
kiškio apskrityje, Kamajų valsčiuje, gražioje, lietu-
viškoje ūki nin kų šeimoje. Kirliai savo vaikus lei do
į mokslus – sūnus Matas tapo kunigu, Petras – ka-
rininku, Juozas baigė Liepojos žemės ūkio mokyklą.
Tik Antanas liko ūkyje padėti tė vams.

Prasidėjus Pirmajam pasau li niam karui, Juo-
zas Kirlys buvo paimtas į carinę Rusijos armiją, ka-
riavo fronte ir buvo patekęs į vokiečių ne laisvę. Po
karo, paleidus belaisvius, sugrįžo į Lietuvą. Atvykęs
į Užventį aplankyti ten klebonavusio brolio Mato,

susipažino su mokytoja Ona Razvadauskaite. Jiedu
patiko vienas kitam, netrukus ir susituokė. Iš pra -
džių jauna pora gyveno Užventyje, nes Pašatrijos
dvaras buvo išnuomotas. Čia gimė ir pirmoji duk-
relė, kuri po kelių mėnesių mirė. Vargais nega lais
iš nuomininkų atgavę dvarą, Kirliai apsigyveno Pa-
šatrijoje. Abu buvo darbštūs, sumanūs šeiminin -
kai, ir dvaras suklestėjo. Dvaras buvo didelis – 150
ha nuosavos žemės ir dar 70 ha nuomojamos iš vals-
tybės. Juo zas Kirlys nuolat buvo renkamas Luo kės
valsčiaus viršaičiu, o 1928 m. pastačius Luokėje pie-
ninę, – ir pieninės valdybos pirmininku.

Šatrija – garsus Lietuvos kalnas, todėl ir Pašat-
rijos dvare apsilankydavo nemažai įžymių Lietu-
vos žmonių. Čia svetingai buvo priimtas poetas Mai-
ronis, lankėsi dailininkas Anta nas Žmuidzinavi-
čius, o 1932 m. rugpjūčio 16 d. su gausia palyda at-
važiavo ir Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.
Apžiūrėję kalną svečiai pie tavo Pašatrijos dvare.
Prezidentą ly dėjo vyriausias kariuomenės kapelio-
nas, būsimasis ministras pirmi nin kas Vladas Mi-
ronas, Telšių ap skri ties viršininkas E. Šalkauskis,
Telšių burmistras Kryževičius ir kiti. Sutikti gar-
bingų svečių atvažiavo Luo kės kanauninkas J.
Daniusevi čius ir vikaras A. Baškus.

Pašatrijoje vienas po kito gimė Kirlių vaikai:
1922 m. Juzefa, vėliau, jai ir suaugus, meiliai va-
dinta Ju zyte, 1924 m. – Elena, 1928 m. – Juozas ir 1931
m. – Matas. Nepaisant gausios šeimos ir svarbių
dvaro reikalų, Ona Kirlienė dalyvavo ir Luokės vals-
čiaus bendruomenės veikloje – buvo Luo kės katali-
kių moterų draugijos narė, vėliau ir jos pirmininkė.
Abu su vyru lankydavosi Luokėje rengiamuose vi-
suomenės vakaruose ir šventėse. Dva re buvo šven-
čiamos Oninės, Juo zinės (šeimoje buvo net trys Juo-
zai), vaišingai būdavo priimami kalėdi ninkai, lan-
kydavosi giminaičiai. Per Juozines būdavo kvie-
čiami ir Luokės inteligentai. Šioje šventėje beveik
vi sada dalyvaudavo ir mano tėvai, nes tėvelis, Juo-
zas Stonkus, buvo Luokės pieninės buhalteris ir rei-

kalų vedėjas.
Kirlių dukros ir sūnūs mokėsi Telšių gimnazi-

joje. 1936 m. vasarą pa dėti mergaitėms pasiruošti eg -
za mi nams buvo pasamdytas ką tik gimna ziją baigęs
Jonas Vasiliauskas. Dabar jis – inžinierius Jonas
Vasys ir gy vena JAV, o jo šeši broliai, po karo likę
Lietuvoje, žuvo būdami partizanais.

Ramų ir turiningą Kirlių šeimos gyvenimą su-
jaukė 1940 m. sovietinė okupacija. Tuoj pat, 1940 m.
liepos 18 d., Kaune buvo suimtas Juozo Kirlio brolis,
sūnaus Mato krikštatėvis, pul kininkas, Lietuvos
kariuomenės šta bo 2-jo kontržvalgybos skyriaus ve-
dėjas Petras Kirlys. Vėliau jis buvo iš vežtas į Mask-
vos Lefortovo kalėjimą, o 1941 m. liepos 28 d. sušau-
dytas Bu tyrkų kalėjime Maskvoje. Pašatrijos dvaras
buvo nacio na lizuotas. Kirliams, kaip buožėms pa -
likta 30 hektarų.

1941 m. balandžio 26 d. Luokės valsčiuje sovie-
tai suėmė 18 vyrų, įta rus, kad jie priklauso pagrin-
dinei organizacijai ir rengia sukilimą. En kavėdistai
buvo atvažiavę suimti ir Juozo Kirlio, bet šiam pa-
vyko pasi slėp ti. Tačiau gegužės 1-ąją jį surado ir
suėmė. Iš pradžių J. Kirlys buvo kalinamas Tel-
šiuose, vėliau, kaip ypatingas nusikaltėlis, išvežtas
į Kauno kalėjimą. Taip jis išvengė Rainių kankinių
likimo, nes vėliau suimti ir toje pačioje byloje kal-
tinti luokiškiai S. Šalkauskis, J. Truška ir S. Jocys,
kalėję Telšių kalėjime, prasidėjus karui, buvo žiau-
riai nužudyti Rainių miškelyje. Prasidėjus karui ir
sukilimui Kau ne, 1941 m. birželio 23 d. rytą Juo zas
Kirlys su kitais kaliniais, kurių nesuspėta naktį iš-
vežti, tarp jų ir Jo nas Vasiliauskas-Vasys, buvo iš -
lais vintas. Liepos pabaigoje jis pagaliau pasiekė na-
mus.

1941 m. Juzytė Kirlytė baigė gimnaziją ir ne-
trukus ištekėjo už Vytauto Gorino, kuris buvo bai-
gęs karo mo kyklą ir kunigų seminariją, tačiau šven-
timų negavęs. 1942 m. abu jaunieji išvažiavo į Kau -
ną. Juzytė pra dėjo studijuoti Kauno universitete
mediciną, o Vytautas įstojo į konservatoriją, nes tu-
rėjo gražų balsą. 1943 m. vokiečiams Lietuvoje už-
darius aukštąsias mokyklas, Gorinai sugrį žo į tė-
viškę. Čia gimė dukrelė Graži na. Vytautas Gorinas
įstojo į generolo P. Plechavičiaus organizuotą Vie-
tinę rinktinę. 1943 m. Telšių gimnaziją baigė ir
Elena Kirlytė.

1944 m. grįžtant frontui Gorinų šeima išvažiavo
į Tauragę pas V. Go rino motiną. Frontui ties Kur-
šėnais ilgam sustojus, Juzytė atvažiavo į  Pašatriją
aplankyti tėvų. Tuo metu Kirlių dvare buvo apsi-
stoję daug pa bėgėlių iš sovietų užimtos Lietuvos da-
lies: iš Kamajų atvažiavo Juozo Kir lio brolis Anta-
nas su šeima, pul kininko Mato dukros Elena ir
Irena iš Kauno, kitų giminaičių. Dvare buvo įsikū-
ręs ir vokiečių priešlėktuvinės gynybos būrys. Spa-
lio 7 d. sovietų ka riuomenė plačiu frontu pradėjo
stai gų puolimą. Išgirdę nesiliaujantį pat rankų gau-
desį, susikrovę būtiniau sią mantą į vežimus, Kirliai
ir jų giminaičiai išvažiavo iš namų, ketin dami
traukti į Vakarus. Tačiau visai netoli namų atskrido
rusų lėktuvai ir pra dėjo bombarduoti. Antaną Kirlį
su žei dė bombos skeveldra. Kilo su maištis, reikėjo
gelbėti sužeistąjį, vežimai pasuko atgal. Tik artėjant
sovietų daliniams Juzytė Kirlytė, abi pulkininko

Šatrijos piliakalnis iš šiaurės vakarų, 2004 m. Z. Baubonio nuotr.

Šatrijos piliakalnis iš pietryčių pusės, 2004 m. G. Zabielos nuotr.
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dukros ir Antano Kirlio sūnus Petras
ir duktė Birutė sėdo į vežimą ir sku-
biai nuvažiavo tolyn į vakarus. Pasie -
kus Laukuvą, vienas arklys buvo vi-
siškai nusivaręs. Pet ras Kirlys nuėjo
pas pažįstamą Lau kuvos kleboną pra-
šyti pagalbos – pakeisti arklį. Tuo
metu staiga prasiveržė sovietų tankai
ir atskyrė Pet rą nuo laukiančių ve-
žime moterų. Jos vienos, nors ir nu-
varytais ark  liais, nuskubėjo pirmyn.
Petras liko Lietuvoje. Moterims pa-
vyko laiku pervažiuoti Tilžės tiltą į
Rytprūsius. Į Tauragę pas dukrytę už-
važiuoti Ju z y tei nebuvo lemta.

Vytautas Gorinas, artėjant fron-
tui palikęs dukrelę motinai ir iš va žia -
vęs drauge su kunigu Butkumi, taip
pat atsidūrė Rytprūsiuose. Kara -
liaučiuje visai atsitiktinai susitiko su
žmona ir iš čia jau vyko gilyn į Vo kie -
tiją. Pasibaigus karui jie buvo at si -
dūrę anglų zonoje. Apsigyveno lie -
tuvių pabėgėlių stovykloje. Čia 1946
m. gimė dvynukės Milda ir Lidija, o
1948 m. ir sūnus Vytautas. Vokietijoje
V. Gorinas studijavo konservatorijoje.
1951 m. šeimai pasisekė emigruoti į
JAV.

Likusi Lietuvoje Kirlių šeimos da -
lis toliau gyveno Pašatrijoje. Sū nūs
mokėsi Telšių gimnazijoje, o duk tė
Elena dirbo pieno priėmimo punkte.
Tačiau saugumo akis atidžiai stebėjo
Kirlius. 1945 m. rugsėjo 2 d. šei mos
galva, Juozas Kirlys, vėl buvo suimtas
ir apkaltintas pabėgimu 1941 m. iš
Kauno kalėjimo. Karinis tribunolas
1945 m. gruodžio 20 d. jį nu teisė de -
šimčiai metų lagerio. Juozas buvo iš -
vežtas į Čeliabinsko sritį, čia lageryje
1953 m. rugpjūčio 1 d. jis mirė.

Jo sūnus Matas, nors buvo baigęs
vos 5 gimnazijos klases, padedant ge-
ram šeimos pažįstamam, Telšių švie-
timo skyriaus vedėjui Gaučiui, ku ris
tarpukario Lietuvoje mokytojavo ne-
toli Pašatrijos Gaulėnų kaimo pra-
džios mokykloje, gavo mokytojo vie tą
Ruišėnų kaime, netoli Telšių, o po pus-
mečio buvo perkeltas į Žarėnų mies-
telio pradžios mokyklą. Į Ruišė nų
kaimo mokyklą vietoj jo buvo priim-
tas jo brolis Juozas Kirlys. Iš Kirlių,
kaip tėvynės išdavikų, buvo atimta
žemė ir ūkio inventorius, gyvuliai.
Šeimai buvo palikta tik 5 ha žemės ir
karvė.

Apylinkėse veikė nemažai parti-
zanų, tarp jų buvo ir Kirlių pažįsta -
mų. Elena Kirlytė vienoje klasėje mo-
kėsi su partizanauti išėjusiu Bo les -
lovu Vasiliausku. Broliai Vasi liaus -

 kai, Stasys Jogminas ir kiti partizanai
dažnai užsukdavo į Pašatriją. Vieną
1947 m. rugpjūčio pabaigos nak tį par-
tizanai nakvojo Kirlių dar žinėje ant
jau suvežtų javų. Neaišku, dėl kokios
priežasties daržinė užside gė. Gaisras
akimirksniu išsiplėtė, par tizanai, pa-
likę dalį ginklų, vos spė jo iššokti lau-
kan ir pabėgti. Jiems pasisekė, tačiau
liepsnose pradėjo sproginėti palikti
šoviniai. Aišku, tai neliko nepaste-
bėta. 1947 m. rugpjūčio 27 d. atvažiavę
stribai suėmė atostogaujantį moky-
toją Juozą Kirlį, apkal tinę jį ginklų
laikymu. Jį išvežė į Klai pėdos kalė-
jimą. Šeimai pavyko rasti gerą advo-
katą ir reikalingus ry šius, ir Juozas
Kirlys buvo teisiamas ne kaip politi-
nis, o kaip kriminalinis nusikaltėlis.
Jam tada buvo 19 metų. Jis buvo nu-
teistas 5 metams lagerio, kalėjo Šilu-
tėje, Murmanske, Toli muo siuose Ry-
tuose. 1952 m. birželio 22 d. buvo pa-
leistas ir, kaip vėliau pa aiškėjo, išvyko
į Ukrainą, nes Kirlių šeima tuo metu
jau buvo Sibire. Dau giau nieko apie jį
artimiesiems ne pavyko sužinoti. Ma-
noma, kad išėjęs iš lagerio, jis buvo
nu žudytas kriminalinių nusikaltėlių.

Suėmus brolį, Matas mokytojauti
nebegalėjo. 1948 m. sausio 3 d. Ona
Kirlienė, Elena Kirlytė ir Matas Kir lys
buvo ištremti į Sibirą, nuvežti į Toms -
ko srities Timiriazevo miškų pramo-
nės ūkį. Elena dirbo lentpjūvėje – ne-
šiojo lentas ir ritino rąstus. Matui pa-
sisekė geriau – jis gavo miško me-
džiagos priėmėjo, brokuotojo darbą.
Ona Kirlienė į darbą nebebu vo varo -
ma – per sena. Pirmieji metai tremtyje
buvo labai sunkūs, tačiau palaipsniui
prie gyvenimo sąlygų prisitaikė.

Saugumas ir toliau nepaliko
trem tinių ramybėje, nuolat juos sekė,
tikrino jų laiškus. 1951 m. neva už an -
ti sovietinę propagandą ir ryšius su
partizanais buvo suimta Ele na Kir-
lytė. Kratos metu pas ją bu vo rasta ke-
letas „netinkamų” eilėraš čių. Ji nu-
teisiama 25 metams lagerio ir išve-
žama į Kazachstaną, į Džeskas ga no la-
gerį. Elenai teko dalyvauti ir gar sia -
jame Kengiro lagerio sukilime. 1956
m. pradėjus peržiūrėti kalinių ir trem-
tinių bylas, Elena Kirlytė iš ka lėjimo
buvo paleista ir sugrįžo pas šeimą į
Timiriazevą.

1959 m. iš tremties į Lietuvą par-
važiavo Ona Kirlienė. Ji prisiglaudė
pas luokiškius, pažįstamus Paško vi -
čius, kurie po karo, palikę savo ūkį,
apsigyveno Paškovičiaus tėviškėje,
Radviliškio rajone, Pociūnėliuose.

Paš kevičių sūnūs ir dukterys pasi -
traukė į Vakarus, apsigyveno Kana -
doje. Vėliau Ona Kirlienė persikėlė į
Telšius, kur gera jos pažįstama Miku -
tavičienė savo name jai užleido kam-
barį. 1961 m. į Telšius pas motiną iš
tremties parvažiavo ir Matas Kirlys.
Jis gavo buhalterio darbą Telšių Raj -
koopsąjungoje. Dirbdamas mokėsi ir
baigė vidurinę mokyklą, o 1966 m. Mo-
lodečno tarprespublikinę revizo rių ir
instruktorių mokyklą, po ku rios savo
aukštesnes – revizoriaus – pareigas.
1971 m. Matas nuotoliniu būdu baigė
Vilniaus universiteto Fi lologijos fa-
kultetą. 1964 m. į Telšius iš Sibiro su-
grįžo ir Elena Kirlytė. Ji gavo buhal-
terės darbą Telšių kooperatyve ir ten
dirbo iki pat pensijos.

Ona Kirlienė mirė 1981 m. Elenai
Kirlytei nusišypsojo laimė – ji sulau kė
išsvajotos Nepriklausomos Lietu vos

ir su broliu Matu atgavo giminės
dvarą. Elena Kirlytė mirė 1995 m.
Kartu su motina jos ilsisi Galkevičių
šeimos  rūsyje, aukštame Luokės ka -
 pinių kalnelyje. Matas Kirlys gražiai
sutvarkė šią visos giminės poilsio
vietą.

Nuo sovietų okupacijos nukentė jo
ir kiti Juozo Kirlio giminaičiai. Bro lis
Antanas buvo ištremtas į Si birą, jo sū-
nus Petras ir kiti artimieji kentėjo la-
geriuose. Neišvengė Sibiro ir Lietu-
voje likusi Juzės Kirlytės ir Vytauto
Gori no dukrelė Gražina. Ji kartu su
sene le buvo ištremta į Sibiro Irkutsko
srities Zimos rajoną. Jai tada buvo
ket veri. 1958 m. paleistos iš tremties,
abi sugrįžo į Tauragę. Gražina tapo
me   dicinos sesele, ištekėjo už Vanske -
vi čiaus, susilaukė dviejų sūnų. Dabar
vienas jų gyvena Amerikoje.

Daug vargo patyrė ir V. Gorino
šeima. Atplaukę į Ameriką ji apsigy-
veno Čikagoje. V. Gorinas dir bo pada-
vėju restorane, žmona augino vaikus.
1955 m. Juzytė susirgo mieloma ir, bū-
dama vos 33 metų, mirė. Sū nui tada
buvo vos septyneri. V. Gori nas, likęs
našliu, dirbo ir augino vai kus. Kai sū-
nui sukako 18-ka, jis, paragintas pa-
žįstamo Čikagos vyskupo, įstojo į ku-
nigų seminariją ir tapo kunigu. Kuni-
gavo netoli Čika gos. Duktė Gražina
buvo nuvykusi į Ameriką aplankyti
tėvo, o 1998 m. dalyvavo ir jo laidotu-
vėse. Kiti Gori no vaikai – Milda, Li-
dija ir Vytautas – baigė mokslus ir įsi-
kūrė JAV. Milda buvo atvažiavusi į
Lietuvą pa matyti tėvų krašto, apie
kurį jie daug kalbėdavo, kurio jie il-
gėjosi. 

Sovietiniais laikais Pašatrijos
dvaras buvo labai nugyventas. Matas
Kirlys, šiandien jau per aštuoniasde -
šim ties, šeimos nesukūrė ir atstatyti
dvarui nebeturi nei lėšų, nei jėgų....
Dvaras išnuomotas, jo laukuose ga -
nosi avys – nuomininkas Kundrotas
verčiasi avininkyste. Tai tokia Pašat-
rijos Kirlių dvaro istorija.

Šatrijos piliakalnis iš šiaurės pusės XX a. pirmojoje pusėje. B. Buračo nuotr. 

Genovaitė Miglinienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už
paramą.

Elvyra Narutienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

Vytautas L. Putrius, gyvenantis Palos Heights, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad mus re -
miate.
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ČIKAgOJE 
IR

ApylINKėSE
� Sulaukęs 90-rių metų amžiaus, šių
metų kovo 17 d. Florida mirė sportinin-
kas, sporto veikėjas, žurnalistas, ilga-
metis ,,Draugo” bendradarbis Vytautas
Grybauskas. Laiduotuvių detalės kol kas
nežinomos.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, kovo 20 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk lą,
kur matysite Lietuvos TV filmą ,,Kap -
čiamiestis” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.

� Kovo 22 d., penktadienį, 7 val. v. Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks
Bendruomeninės susitaikymo sakramento
apeigos su asmenine išpažintimi.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pijos bažnyčioje (Marquette Park) kovo
23 d. 3 val. p. p. bus klausoma išpa žin -
čių. Kovo 24 d. 11 val. r. – Verbų sek -
 ma dienio šv. Mišios.

� Šv. Antano parapijos bažnyčioje (15-
tos gatvės ir 50 Ave. sankryža, Cicero,
IL) Verbų sekmadienį, kovo 24 d., šv.
Mi  šios lietuvių kalba bus atnašaujamos
9 val. r.  Didįjį penktadienį, kovo 29 d.,
Kry  žiaus garbinimas lietuvių kalba 5 val. p.
p. Šv. Velykų Prisikėlimo Mišios lietuvių
kal ba bus atnašaujamos kovo 31 d. 9
val. r. Kviečiame dalyvauti.

� Kovo 24 d., Verbų sekmadienį, šv.
Mi šios Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi sijoje bus aukojamos: 9 val. r., 11 val. r.
ir 6 val. v. Tel. pasiteirauti: 630-257-
5613.

� Tradicinių tortų ir pyragų išpar da -
vimą Pasaulio lietuvių centre Lietuvos
Duk terų valdybos narės ruošia  Verbų sek -
madienį, kovo 24 d., nuo 8 val. r. iki 2 val.
p. p. Kviečiame visus ap si lankyti. Tai puiki
proga nusipirkti Šv. Ve lykų sta lui skanių
tortų, pyragų, namų dar bo sūrių, margučių. 

� Pokalbiai su broliu Juliumi Sasnaus -
ku, OFM prie arbatos puodelio vyks ko -
vo 26 d. 7 val. v. ir kovo 27 d. 9 val. r.
Pa laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
(14911 W. 127th St., Lemont IL).

�  Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
Moterų gildija kviečia visus balandžio 6 d.
1 val. p. p. atvykti į muziejaus Gintaro salę

paminėti gildijos gyvavimo 45-ąsias me -
tines. Daugiau informacijos galite gauti tel.
708-788-2781 (Birutė Zalatorienė).

� Jau galima įsigyti bilietus į numa to -
mą Lietuvių Operos premjerą Gaetano
Donizetti operą ,,Meilės eliksyras” (,,The
Elixir of Love”). Spektaklis vyks ba lan -
džio 28 d. 3 val. p. p. J. Sterling Mor -
ton High School auditorijoje (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804). Bi lietai
pardavinėjami ,,Atlantic Ex press”  (2719
W. 71st St., Chicago, IL netoli ,,Sek  ly -
čios”); tel. 773-434-7919, ,,Old Vilnius
Ca fé”  (2601 75th St., Darien, IL), ,,Li -
thuanian Plaza Bakery & Deli” (9921 S.
Roberts Rd., Palos Hills, IL).

IŠ ARTI IR TOLI...

� Cinema Village (22 E. 12th St., New
York, NY) iki kovo 21 d. bus rodomas
Kristinos Buožytės fantastinis filmas ,,Au ro -
ra” (,,Vanishing Wa ves”). Seansų pra džia –
3:45 val. p. p. ir �9:05 val. v.  Toli mesnis
šio filmo rody mas priklausys nuo lanko -
mumo. 

� Detroit Dievo Apvaizdos parapijos
Švie timo komitetas kovo 22–24 dieno -
mis organizuoja rekolekcijas Dainavoje.
Programos ve dėjas – brolis Lukas La -
niauskas, SJ. Apie dalyvavimą prašome
pranešti Rūtai Mikulionienei el. paštu:
rutamik@yahoo. com

� Krepšinio turnyras ,,Lituanica 80
Bas ketball Cup”, skirtas 80-o sioms ,,Li -
tuanica” skrydžio meti nėms ir lietuvių
tautos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus
bei Stasio Girėno atminimui, vyks ko vo
30 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 6
val. v. Co lumbia Heights Education Cam   -
pus (3101 16th St., NW Wa shing ton,
DC 20010). Regis t racija – iki kovo 20
d. Re gis truotis el. paštu: rytupak ran te @
yahoo.com arba tel. 203-895-7147.
Komandos registracijos mokestis – 250
dol. 7 val. v.  vyks turnyro apdovano ji -
mų šventė LR am ba sadoje JAV (2622
16th St., NW Washington, DC 20009). 

�  Balandžio 7 dieną, 12:30 po pietų
Elizabeth, NJ Šv. Petro ir Povilo para pi -
jos salėje (216 Ripley Pl. Elizabeth, NJ
07206) viešės režisierius, daini ninkas,
rašytojas Vytautas V. Landsbergis ir dai -
nininkė Ieva Narkutė. Įėjimas – 10 dol.

,,Rasos” lituanistinėje mokykloje (Na per -
ville, IL) kovo 17 d. vy ko JAV LB Švie  timo tary-
bos JAV Vi durio vakarų lituanistinių mo kyk -
 lų mokytojų konfe rencija, į ku rią atvyko ne tik
Čikagos apylin kių lituanistinių mokyklų – Či -
ka gos lituanistinės, Gedimino, Mai ronio, ,,Ra-
sos” – mokytojai, bet ir ,,Žiburio”, Detroit, MI,
,,Naujos kar tos”, Mil wau kee, WI ir ,,Ait varo”,
Cincinnati, OH mokyklų mo kytojai. Paskaitas
skaitė psichologė dr. Pranutė Lauckaitė-
Domans kienė ir psichoterapeutė Laima Za -
vistauskienė. Praktinį semina rą-aktyvią
pamoką vedė Giedrė Jonaitienė (Maironio
lituanistinė mokykla, Lemont, IL). Konferen -
ci jos dalyviai apžiūrėjo ,,Rasos” mo kyklos
patalpas, dalyvavo diskusijose. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė”  sekretorės Birutė Nalienė (kairėje) ir Laima
Braune kovo 3 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont,  vykusioje skautų Kaziuko mugėje. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

JAV Vidurio vakarų mokytojai 
rinkosi į konferenciją

Norime to ar ne, pavasaris vis tiek ateis. Mokiniai žino – pavasarį parskrenda pauk š čiai.
Čikagos lituanistinės mokyklos ketvirtokai su mokytoja Danute Pet rai tie ne lau kia
parskrendant paukštelių, o kad jie parskridę turėtų kur apsigyventi,  mokyklos kieme
jiems iškėlė inkilėlį.                                                                           Loretos Timukienės nuotr. 

Antrąją balandžio savaitę iš Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros,
vykdančios projektą „Emigrantų kalba”, į Čikagą atvyksta mokslininkės dr. Loreta
Vilkienė ir Eglė Vaisėtaitė. Jos norėtų pakalbinti Či kagoje gyvenančius lietuvius apie jų
nuostatas lietuvių ir kitų kalbų atžvilgiu, kalbinį elgesį ir pan. Jeigu norėtumėte pasikal-
bėti šiomis temomis, praneškite el. paštu: 

Loreta.Vilkiene@flf.vu.lt arba Egle.Vaisetaite@flf.vu.lt

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų!  

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org


