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,,Žvaigždžių diena – kupina
įspūdžių” – 8 psl.

Kovo 12 d. LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas įteikė valstybinį apdovanojimą Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės, 2013 m. iškovojusios Europos

čempionato sidabro medalius, žaidėjui Donatui Motiejūnui.
LR prezidentė Dalia Grybauskaitė D. Motiejūną 2013 m. rug-

sėjo 24 d. dekretu apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai”
Riterio kryžiumi. – 5 psl.

Plečiasi Klaipėdos uosto vartai

Miami Cruise Shipping parodoje LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis aplankė
,,Schaller Automation” skyrių. Šios laivų variklių saugiklius gaminančios kompanijos vi-
ceprezidentė Šiaurės, Centrinei ir Pietų Amerikai yra lietuvaitė Jūratė Hellow (v.). Kairėje
– VšĮ ,,Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras” direktorė Romena Savickienė.

LR ambasados JAV nuotr.

Kovo 10–13 d. Miami lankėsi Lie -
tuvos delegacija, vadovaujama
Klai pė dos valstybinio jūrų

uosto direkcijos generalinio direkto-
riaus Arvydo Vaitkaus. Lietuvą kas-
metinėje di džiausioje pasaulio kruizi-
nės laivybos parodoje ir konferenci-
joje „Cruise Shipping Miami 2014” at-
stovaujančią delegaciją lydėjo Lietu-
vos Respubli kos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis.

Lietuvos Nepriklausomybės at kū -
rimo dieną pagrindiniame Miami
uosto stende uostų vadovų pasirašyta
itin reikšminga dvišalė bendradar-
biavimo sutartis tarp Klaipėdos ir
Miami uostų, kurios parengimas ini-
cijuotas ambasadoriaus apsilankymo
Miami uoste metu 2014 m. sausį.

Pasirašymo iškilmėse dalyvavęs
ir kaip liudininkas susitarimą pasira-
šęs ambasadorius sveikino šį uostų
žingsnį ir pabrėžė, kad ši galimybė
pristatyti Klaipėdą pasaulinio lygio
uostui, kuriame pra sideda vienas iš
septynių pasaulio kruizų ir įtvirtinti
dvišalę naudą stiprinant bendradar-
biavimą, yra un ikali mūsų valstybei,
siekiančiai kuo sėkmingiau parodyti
turimus kruizinės laivybos pajėgu-
mus, Lietu vos kaip kruizinio turizmo
šalies pa trauklumą, aktyvinant
bendradarbia vimą su didžiaisiais JAV
uostais.

„Į šią tarptautinę parodą atvyko -
me džiaugdamiesi, kad šie metai Klai -

pėdos uostui rekordiniai – 2014 m.
kruiziniai laivai čia užsuks daugiau-
siai kartų istorijoje”, – teigė Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius Arvydas Vait-

kus. Uosto direkcijai JAV taip pat at-
stovauja rinkodaros ir bendrųjų rei-
kalų direktorius Artūras Drungilas.

– 3 psl.

Apdovanojimo teikimo akimirka. A. Akulič nuotr.

,,Rockets” žaidėjas Donatas Motiejūnas (k.) veržiasi
prie ,,Bulls” krepšio.                                 EPA-ELTA nuotr.



VIEŠAS LAIŠKAS „DRAUGUI”

Prikeltas iš gilaus miego 
Vladas Būtėnas-Ramojus

Brisdamas per beveik mėnesį
pas mane keliavusio 2014 metų
sausio 21 d. „Draugo” puslapius,
pačiame laik raščio viduryje išvy-
dau veidą, kurį stebėdamas pa-
šiurpau. Vladas? Ar čia tikrai Vla-
das Būtėnas-Ramojus?! Taip, tai –
jis!

Ant mano rašomojo stalo, ša-
lia mašinėlės, guli Vlado laiškas,
rašytas 1993 m. birželio 1 d., į
mano namus atėjęs birželio 14 d.
Ant jo voko – ma no pavardė, var-
das ir adresas. Voko viduje – du di-
deli puslapiai, glaustų eilučių,
teksto. Tik prie teksto apie jo veik-
lą už Lietuvos ribų, aš nepaminė-
tas nei vardu, nei pavarde, jog esu
įpareigojamas be žodžių, įskaitau

„tarp eilučių”: Alfa, tu gi žinosi, ką
su juo daryti...”

Ir vis Vlado laišką stebėjau.
Metai metus skubiai ginė.

Pergy venau porą insultų. Kelis
sykius gulėjau ligoninėse. Besigy -
dant praėjo ir Vlado mirties 10-me-
tis, ir amžiaus 85-metis. O jo laiš -
kas su biografija ant rašomojo
sta lo kampo nedavė ra mybės. Ir
štai, 90-metų prašliaužęs, prisimi -
niau, jog Vladas buvo už ma ne dve-
jais metais jaunesnis. Nors šizof-
renijos, ačiū Dievui, paliestas ne -
su, bet rašyti nebeleidžia akys ir
ke lios fizinės negalios.

Ir štai – stebuklas! Man nepa-
žįstamas aukšto lygio spaudos dar-
buotojas Algirdas Butkevičius,
ma no dau gelio metų artimą drau-
gą Vladą Bū tėną-Ramojų prikėlė iš
kapo!

Gerbiamasis autorius Vladą
skai tytojams pristatė dalykiškai,

pa garbiai, akademiškai. Su savo
dukters pagalba skaitydamas, gė-
rėjausi Vlado biografinių faktų
tiksliu pristatymu ir Vlado nuo-
trauka su JAV sostinės kapitoliju -
mi už Vlado gal vos, patvirtinantį
straips nyje  skaitytą faktą, kad
Vla do ir JAV sostinėje buvo gy ven -
ta bei dirbta.

Dar kartą ačiū, ačiū rašytojui,
už Vlado prikėlimą iš gilaus mie-
go! O aš, prieš du dešimtmečius
man at siųstą Vlado laišką su jo
bio gra fi niais duomenimis, gulin-
tį ant mano rašomojo stalo kampo,
nebedelsda mas išsiųsiu Pasaulio
lietuvių archy vui (LTSC) Čika-
gon.

Alfonsas Nakas,
Chipley, FL
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Pelenų barstymo apeiga pradėjo me Ga-
vėnios metą. Pelenai pirmiausia pri-
mena sunykimą ir pabaigą. Sa kome –

liko tik pelenai. Gavėnia, kaip ir Pelenų
diena, atrodo rūstus laikas, nes esame kvie-
čiami mąstyti apie nuo dėmę, kančią ir mirtį.
Iš tikrųjų Gavėnia yra labai šviesus metas,
nes 40 dienų einame į Velykas – į prisi kėlimą
ir gyvenimą. Pelenų barstymo apeiga pri-
mena šio gyvenimo trapumą. Nuodėmė žmo-
gaus gyvenimą sužeidžia, kartais net mirtinai,
todėl apaštalas Paulius teigia: „Nuodėmė įėjo į pa-
saulį, o per nuodėmę mirtis” (Rom 5, 12). Pašalinti
nuodėmę ir ap dovanoti „malonės ir teisumo do -
vana” galėjo tik Jėzus Kristus, prisiim damas mūsų
kūno drabužį ir už mus kentėdamas ant kryžiaus.
Gavė nios metas skirtas rimtam atsigrę žimui į
Dievą, bet kad tai įvyktų, pirmiausia reikia nusi-
gręžti nuo nuo dėmės.

Jeigu iki galo suvoktume nuodė mės blogį, ne-
šantį dvasinį sudužimą ir mirtį, tikriausiai nie-
kuomet nenu si dėtume. Tačiau nuodėmė prisidengia
gėrio apsiaustu ir beldžiasi į mū sų sielos duris kaip
gėris. Dėl to Jėzus Kristus nuodėmės nešėją velnią
pa vadino melagiu ir melo tėvu (plg. Jn 8, 44), nes me-
las yra kelias, kuriuo nuo dėmė kėsinasi įeiti į žmo-
gaus gy venimą. Dievo žodis taikliai nušvi e čia šį
melo kelią.

Pradžios knygoje vaizdžiai apra šo mas velnio ir
moters dialogas. Gun doma Ieva velniui sako: „Apie
vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė: ‘Jūs nuo jo
nevalgysite nei jo liesite, kad nemirtumėte’!” Bet
žaltys tarė moteriai: „Jūs tikrai nemirsite! Ne! Die-
vas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo už-
valgysite, ir jūs bū site kaip Dievas, kuris žino, kas
gera ir kas pikta” (Pr 3, 3–5). Taigi, velnias, siekda-
mas pavergti žmogų, pa stūmėti jį į mirtį ir atskirti
nuo Die vo, meluoja. Jis dedasi žmogaus gera dariu,
geresniu už patį Dievą. Pučia miglą, kad Dievas ne-
teisus, apribodamas žmogaus norus, o jis, velnias,
siekia žmogui tik gėrio. Savo kalba velnias žmogų
apakina – priverčia su abejoti Dievo gerumu, tarsi
Dievas galėtų žmogui linkėti kažką bloga. 

Tai, kas nutiko Edeno sode, yra kiek vieno gun-
dymo taktika – žadėti aukso kalnus, tačiau palikti

griuvėsius, pelenus bei mirtį. Paklausę gun dytojo
pirmieji tėvai „pamatė esą nuogi” – taip vaizdžiai
Dievo žodis nusako nusidėjusio žmogaus būseną.

Evangelija pasakoja apie Jėzaus gundymą dy-
kumoje. Velnias įtaria, kad Jėzus yra Mesijas, tai
yra jam pavojingas asmuo, galįs pakenkti jo kara-
lystei, todėl siūlo pačius geidžiamiausius žmogaus
dalykus – me džia ginę gerovę, garbę ir valdžią. Pir -
miausia siūlo lengvai pasiekiamą ge rovę – akmenis
paversti duona. Siūlo Jėzui žadėti žmonėms me-
džiaginį rojų, nes tokiais pažadais lengviausia už-
kariauti jų širdis.

Ar ne panašiai komunizmo statytojai siūlė savo
sekėjams: dirbsite, kiek galėsite, o gausite, kiek no-
rėsite. Ar ne panašiai gundomi mūsų laikų žmonės
– dirbti per dieną kelias va landas ir mėgautis pra-
mogomis? Ar ba dar geriau – visiškai nedirbti ir gy -
venti iš pašalpų. Vargas žmogui, jei gundytojo melu
patiki labiau nei Dievo žodžiu. Jėzus parodė pa-
vyzdį, kaip panašaus gundymo metu pa si elgti. Jis
gundytojui atsakė, kad žmo gui reikia ne tik duo-
nos – medžiagi nės gerovės, bet ir Dievo žodžio, ku-
ris nušviestų gyvenimo kelią ir  akintų eiti per gy-
venimą darant gera.

Nesugundęs medžiagine gerove, velnias gundo
garbe. Užkėlęs ant šventyklos šelmens, velnias sako
Jėzui: „Pulk žemyn <...> ir angelai nešios tave ant
rankų.” Jėzus ateina į žemę mirti ant kryžiaus už
žmonių nuodėmes, o velnias jam siūlo šlovę – ateiti
į žmonių minią su dieviška šlo ve. Patraukti prie sa-
vęs žmones ne kryžiaus auka, bet stebuklais. Vel -
nias taip bando atitraukti Jėzų nuo jo pasirinktos
misijos. Tačiau Jėzus su pranta gundytojo klastą ir
pasako: „Pa rašyta: ‘Negundyk Viešpaties savo

Dievo’.”
Daug žmonių šiam gundymui pa -

siduoda. Labai pavojinga, kai žmonės ką
nors pradeda laikyti žvaigžde, o žmogus
įtiki, kad yra pranašesnis už kitus. Daž-
nai matome vadinamųjų „žvaigždžių” li-
kimus – vienas prasi gė rė, kitas įklimpo į
narkotikus, tre čias baigė gyvenimą savi-
žudybe. Dievo žodis pataria bėgti nuo žmo-
nių liaupsių, o jeigu jų neišvengiame, tuo -
met prašyti Dievo, kad neužmirštume, jog

esame tik Dievo gailes tingumo reikalingi nusidėjė-
liai.

Patį sunkiausią gundymą velnias pasiliko pa-
baigai. Tai gundymas val džia. Velnias parodė Jė-
zui visas pa saulio karalystes ir pasakė: „Visa tai aš
tau atiduosiu, jei, parpuolęs ant žemės, pagarbinsi
mane.” Gundyto jas meluoja, nes žada tai, kas nėra jo
nuosavybė, bet žino, kad žmogus geidžia būti viršes-
nis už kitus, todėl viliasi, kad jo sakomu melu pati-
kės. Velnias, atrodo, prašo labai nedaug –  tik jį pagar -
binti, ir viskas bus žmogaus rankose. Jėzus atsako
trumpai ir aiškiai: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta:
‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetar-
nauk’!” Gaila, kad mes dažnai neįžvelgiame velnio
kėslų, kai esame kviečiami pagarbinti jį. 

Šis gundymas buvo aktualus ne tik sovietiniais
laikais, kai žmonės buvo kviečiami stoti į komjau-
nimą ir kompartiją, neatsisakius jo nebuvo ga -
limybės kopti karjeros laiptais. Šis velnio gundymas
yra aktualus ir šiandien, nes valdžios galių turėji-
mas atveria galimybes ne tik tarnauti ir daryti gera,
bet ir būti savanau džiu – krauti turtus ir mėgautis
valdžios teikiamomis privilegijomis. Visa tai ma-
tome ne tik Ukrainoje, bet ir Lietuvoje.

Ar ne kvietimas nusilenkti šėto nui, kai žmo-
nės raginami priimti su žmogaus prigimtimi nesu-
derinamas abortų, eutanazijos, socialinės lyties
(gender) ir lyčių įvairovės ideologijas? Kiek dedama
pastangų ir kiek skiriama pinigų, kad šios ideolo-
gijos būtų pristatomos kaip pačios pažangiausios, o
kas joms priešinasi, būtų laikomi tamsybininkais!  

Viešpatie, duok malonę, kad kai būsime gun-
domi, visuomet pastebėtume piktojo melą ir turė-
tume jėgų gundytojui pasakyti: „Ne!”
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Rusijos prezidentas Vladimiras Pu -
tinas prisivirė sau košės. Gal jam dar
pasiseks paglemžti Krymą, bet kai na

bus gerokai aukštesnė, negu jis galėjo įsi-
vaizduoti.

Nuvertus Viktorą Janukovyčių, naujo-
sios Ukrainos valdžios pozicija buvo trapi.
Atėjus valdžion pervers mo keliu, buvo pa-
grindo abejoti jos legitimumu. Ją skeptiš-
kai vertino ne maža Maidano dalis ir dauge -
lis ru sakalbių ukrainiečių, ypač po sku baus nuta-
rimo pakeisti rusų kalbos statusą. Nors Europos
Sąjunga (ES) pripažino naująją Ukrainos vyriau-
sybę, ji nerodė didelio entuziazmo teikti finansinę
paramą. Nebuvo minimos konkrečios sumos, dažnai
buvo pabrėžiama, kad vyraujantis vaidmuo per-
tvarkant ūkį ir finansus teks Tarptautiniam valiu-
tos fondui (TVF), kuris primeta drakoniškas są -
lygas. Be greitos paramos gili recesija atrodė neiš-
vengiama, o ūkio nuosmukis būtų pakirtęs naujos
valdžios populiarumą, gal net sukėlęs darbo ne -
tekusiųjų protestus šalies rytuose.

V. Putino nutarimas okupuoti Kry mą pakeitė
viską. JAV ir ES pergalvojo savo finansinės paramos
programas ir atvėrė gausybės ragą. Uk raina su-
lauks paramos greičiau ir ge rokai didesniais kie-
kiais, negu buvo galima svajoti anksčiau. Nors vei-
kiau siai nepasiseks išvengti ūkio nuosmukio, pa-
sekmės bus mažiau skausmingos, o žmonės pakan-
tesni.

Naujoji valdžia įgijo legitimumo. Ką begalvo-
tum apie jos sudėtį, kaip bevertintum jos veiksmus,
ji tapo ne pa žeidžiama, nes šiuo metu gina ša lies su-
verenumą ir teritorinį vienti su mą. Kritikuoti val-
džią – tas pats, kaip griauti valstybę ir palaikyti Ru-
siją, tad nuščiuvo daugelis politinių oponentų. Me-
daus mėnuo ne sitęs ilgai, jau prasideda prezidento
rinkimų kampanija. Bet kritikos mo ra toriumas su-
teikia Vyriausybei lai ko laimėti žmonių pasitikė-
jimą.

Nesėkmė ženklina kitus V. Puti no žingsnius.
Jis tikėjosi, jog rusakal biai ukrainiečiai Rytų ir
Pietų Uk rainoje pasiduos separatistinėms nuo -
 taikoms arba bent atvirai palai kys Rusijos politiką.
Paaiškėjo, kad Donetske ir kituose miestuose
putino filų mažiau, negu tikėtasi, o uk rainiečių pri-
sirišimas prie savo valstybės gerokai tvirtesnis,

negu manyta.
Buvo nuogąstaujama, kad ginkluotosios pajė-

gos neišlaikys egzami no ir skils į dvi stovyklas.
Nors ke li karininkai perėjo į Rusijos pusę, ka reiviai
liko ištikimi savo valstybei. Di džiausias pavojaus
laikas jau pra ėjo.

Ukrainiečiai greitai neužmirš Rusijos veiksmų.
Potencialus draugas, slaviškasis brolis tapo pavo-
jingu priešu. Ukrainos rusai ir rusakalbiai (jie ne
tas pats), turintys ar turėję simpatijų Rusijai nebe-
galės draugiš kai žiūrėti į Rusiją, su ja sieti ateities
viltis. Dar prieš pusmetį nemažai po litikų pabrėž-
davo gerų santykių su Mask va svarbą, aiškino, kad
įstojimas į Rusijos vadovaujamą muitų sąjungą Uk-
rainai naudingesnis negu narystė ES – ir sulauk-
davo daugelio pri tarimo. Per gegužės mėnesio pre -
zidento rinkimus tokių idėjų ir siūly mų bus labai
mažai, ir į jų propaguotojus bus žiūrima kreivai.

V. Putinas keičia savo planus. Ko vo pradžioje jis
dar aiškino, kad Kry mas nebus prijungtas prie Rusi -
jos. Bet jau šį sekmadienį vyks referendumas dėl įsi-
jungimo. Šis dirbtinis sku bėjimas yra kontrapro-
duktyvus. Net palankiausiomis aplinkybėmis refe-
rendumo rezultatai būtų vertinami skeptiškai. No-
rint suteikti referendumui bent žiupsnelį legiti-
mumo, reikėjo suteikti žmonėms laiko nuodugniai
nagrinėti galimas nutarimo pasekmes, pravesti pla-
čios apimties dis kusijas, leisti visiems išreikšti savo
nuomonę. Bet gal V. Putinas ir jo patarėjai skuba,
nes nujaučia ar turi duomenų, kad, gavę progos
nuodugniai viską pergalvoti, Krymo gyvento jai pa-
sisakytų prieš prisišliejimą prie didžiojo brolio.

Įvairiai stengiamasi išaiškinti V. Putino veiks-
mus. Pati primityviausia teorija jį sutapatina su
Stalinu ir Hit leriu. V. Putinas yra atgrasus ir ag -
resyvus žmogus, bet jis nėra toks kraugerys, kaip
Hitleris ar Stalinas. Hitleris buvo nepatenkintas

Miunche no sutartimi, kuria Sudetų kraštas
buvo išplėštas iš Čekijos ir perduotas Vo-
kietijai, nes jis siekė karo, o sutartimi karo
buvo išvengta. V. Putinas sten giasi oku-
puoti Krymą be aukų, o karą su Gruzija nu-
traukė po penkių dienų.

Tapo madinga lyginti V. Putiną su Šiau-
rės Korėjos diktatoriais. Šis šmaikštus pa-
lyginimas, visiškai atsie tas nuo tikrovės,
rodo, kad lietuviai stengiasi nenusileisti

Rusijai propagandos kare. V. Putinas labiau pri-
mena Nikolajų I, bene labiausiai reak cingą Rusijos
carą, kuris valdė nepaprastai kieta ranka, netole-
ravo jokios kritikos, nuslopino 1848–1849 m. Veng-
rijos revoliuciją, įsivėlė ir pra laimėjo karą Kryme su
Vakarų Europos šalimis.

Vienos teorijos remiasi įžvalgomis V. Putino
mąstysenos ir psichologijos įžvalgomis. Esą V. Pu-
tinas išsigandęs, pasimetęs, veikiamas pa žeistos sa-
vimeiles, elgiasi kaip su žeis tas žvėris, griebiasi už-
sienio avan tiūrų, siekdamas nukreipti gy ventojų
dėmesį nuo demokratijos pa žeidimų ir vangaus
ūkio augimo. Šias teorijas perša žmonės, nepažįs-
tantys V. Putino ar vos kelis kartus su juo susitikę,
tad sunku jas traktuoti rimtai.

Kitos teorijos pabrėžia jo ypatingą institucinę
padėtį. Jis vienvaldis, kaip Rusijos carai, kurie nie-
kam nebuvo atsakingi, ir galėjo laisvai keis ti mi-
nistrus ir savo patarėjus. TS RS gensekų dauguma
dirbo kolegia tiškiau, turėjo derinti savo veiksmus
su Politbiuru. Nikita Chruščiovas to nedarė ir buvo
nuverstas. Leonidas Brež nevas nepakartojo tos klai-
dos; jis buvo primus inter pares – pirmasis tarp ly-
giųjų. V. Putinas neturi to kių apribojimų, visi pa-
tekę jo nema lonėn lekia lauk. Ji supa bendra minčiai
arba pataikūnai, kurie nedrįsta jam prieštarauti ir
sako tai, ką jis nori girdėti. Gal jis mano, jog rusa -
kalbiai persekiojami, kad radikalūs nacionalistai
užvaldė Kijevą, ir tiki si, kad ilgainiui Vakarai tai su-
pras.

Bet tai tik kita teorija. Ameri kie čiai apgailes-
tauja, kad jie turi per ma žai dabartinės Rusijos ži-
novų, tad nežino, kaip Kremliuje priimami spren-
dimai. Lietuva turi dar mažiau specialistų (ar bent
vienas lietuvis pas taruoju metu praleido kelerius
metus Maskvoje studijuodamas Rusi jos politiką?),
bet abejonių – nė kva po.

Kur veda Putinas?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Parodoje „Cruise Ship ping Miami
2014” Lietuvos naciona li niame stende
taip pat prisistatė ir VšĮ Klaipėdos tu-
rizmo ir kultūros informacijos cent-
ras, bendrovės „Limarko jūrų agen-
tūra”, „Klaipėdos Mėja”, „Kran tas
Travel”, „Klaipėdos laivų remontas”.

Išankstiniais duomenimis, į Klai -
pėdos uostą kruiziniai laivai šiemet
atplauks 65 kartus. Tikimasi, kad jais
atvyksiančių turistų skaičius gali
siekti apie 50 tūkstančių. Lau kia ma ir
didžiausio uosto istorijoje krui zinio
laivo: 317,2 metro ilgio kruizinis lai-
neris „Celebrity Eclipse” Klaipė do je
viešės birželio 17 d. Kruizinis se zonas
Lietuvos uostamiestyje prasi deda ge-
gužės 8 dieną.

„Cruise Shipping Miami” kasmet

pritraukia dešimtis tūkstančių krui -
zine laivyba bei turizmu besidomin -
čių lankytojų ir apie 1,000 dalyvių iš
daugiau nei 100 valstybių. Parodos
metu vyksiančioje konferencijoje ap -
tariamos kruizinės laivybos perspek-
tyvos, nagrinėjami aktualūs aplinko -
saugos, laivyno atnaujinimo ir plė tros,
laivų statybos ir projektavimo klausi-
mai, laivuose teikiamos pa slau gos,
naujos technologijos, kelei vių ap -
tarnavimas kruiziniuose termina-
luose ir šių terminalų patrauklumo
didinimas keliautojams.

Pasauline kruizinės laivybos sos-
tine vadinamame Miamyje šis rengi -
nys organizuojamas trisdešimtąjį kar -
tą. 

Plečiasi Klaipėdos uosto vartai
Atkelta iš 1 psl.

Bendradarbiaus Klaipėdos
ir New Orleans uostai 

Vizitą JAV tęsiančios Lietuvos su-
sisiekimo viceministro A. Šliūpo ir
Lietuvos valstybinio jūrų uosto di rek -
cijos vadovo A. Vaitkaus vadovauja-
mos delegacijos iš Miamio nuvyko į
istorinį New Orleans.

Viename didžiausių pietryčių
JAV uostų, įsikūrusiame didingoje
Mississippės deltoje ir turinčiame
ilgiau sią pasaulyje švartavimosi kran -
 tinę, gebančią vienu metu aptarnauti
15 laivų, kovo 12 d. buvo pasirašytas
dvišalis Klaipėdos ir New Orleans
uostų bendradarbiavimo susitarimas.

Tai antrasis dvišalis dokumentas,
formaliai įtvirtinantis Klaipėdos
uosto „giminystę” su JAV valstijų kul -
tūros sostine ir džiazo gimtine, per pa-
staruosius kelerius metus pa kėlusia
itin daug išbandymų ir sėkmingai at-
sistatančia po 2005-aisiais ją nusiau-
busio uragano „Katrina”.

Lietuvos delegaciją lydintis am -
basadorius Ž. Pavilionis, sveikinda -
mas pasirašymo iškilmių dalyvius, pa -
brėžė, kad regimai stiprėjantys ryšiai
su Louisiana yra itin svarbūs ir verti-
nami –  Lietuva, vertindama jų aktua-
lumą, kurį laiką aktyviai siekė įkurti
ir jau šiais metais tikisi atverti naujo
garbės konsulato duris šioje valstijoje,
vadovaujamą New  Orleans miesto ta-
rybos pirmininkės Jacquelyn Brech-

tel Clarkson.
„Džiaugiamės, kad Klaipėdos ry -

šiai su New Orleans stiprėja, o ekono-
minis bendradarbiavimas gilėja ir
plečiasi į svarbiausias ūkio šakas –
prieš dvejus metus jau pasirašytas me-
morandumas dėl uostamiesčių ben-
dradarbiavimo socialinėje, eko no mi -
nėje ir kultūrinėje srityse tapo tvirtu
pagrindu ir šiandien pasirašytam su-
sitarimui dėl konkretaus uos tų ben-
dradarbiavimo”, – teigė amba sa -
dorius.

New Orleans miesto tarybos pir -
mininkė ir kandidatė į Lietuvos gar-
bės konsulus Louisianoje J. Clarkson
sveikinimo kalboje pažymėjo, kad
uostų bendradarbiavimas, kaip ir tin-
kamos infrastruktūros parengimas
ryškiai katalizuos verslo skvarbą ir
prisidės prie bendro JAV vidaus rin -
kos atvirumo jau šiandien, o   JAV
verslams Klaipėdos uostas gali tapti
ir plačiais vartais į bendrą Europos
rinką, dar labiau atsiversian čiais pa-
siekus sėkmingą ES-JAV transatlan-
tinį susitarimą dėl prekybos ir  inves-
ticijų (TTIP).

Lietuvos delegacija JAV džiazo
sostinėje taip pat susitiko su miesto
vadovais ir dalyvavo apskritajame
stale su New Orleans verslo bendruo -
mene, kuriai pristatė Lietuvos verslo
aplinką ir galimybes.

Lietuvos atstovų apsilankymo
JAV metu partnerystės susitariams
taip pat bus pasirašytas su Houstono
uosto atstovais.

Lietuvos Respublikos 
ambasados JAV info

Pasirašytas Klaipėdos ir New Orleans uostų bendradarbiavimo susitarimas
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Vasario 16-oji St. Petersburge

St. Petersburgo ir apylinkių tautiečiai  ir žie-
moti į Floridą atvykę tu ristai Vasario 16 d.,
sekmadienį, gausiai susirinko Šv. Vardo baž-

nyčioje, kur keturi dvasiškiai atnašavo šv. Mišias už
Lietuvą. Pamaldas aukojo  Šv. Kazimiero misijos
kunigai kun. kan. Bernardas Talaišis, kun. dr. Ma -
tas Čyvas ir svečiai kun. Augustinas Simanavičius,
OFM ir kun. prel. Al gimantas Bartkus. Mišių metu
vargo navo ir giedojo muz. Genevieve Green, kong-
regacijos giesmėms va do vavo Šv. Kazimiero misijos
giedotojos. St. Petersburgo šaulių kuopa dalyvavo
pamaldose su vėliavomis. Po pamaldų visi skubėjo
į Lietuvių klubą Nepriklausomybės šventės mi -
nėjimui ir pietums.

Klubo pirmininkė Vida Meiluvie nė  visus pa -
svei kino su Nepriklausomybės švente ir pakvietė
„Saulutės” lituanistinės mo kyklos vaikučius į
sceną. Susirinku sieji į minėjimą sugiedojo Ameri-
kos himną, o mokinukai gražiais jaunais balsais
pradėjo Lie tuvos himną ir kartu su visais da  ly viais
jį pagarbiai sugiedojo. Tai di delis mokytojų ir tėve-
lių nuopelnas,  nes išmokyti him ną tokio jauno am-
žiaus vaiku čius nėra lengva. Po to buvo deklamuoja -
mi  eilėraščiai apie trispalvę, Lietu vą, tėvelių gim-
tąjį kraš tą, kuriuos palydėjo gausūs klau sytojų plo-
jimai. Mergaičių šokėjų grupė pašoko „Kepurinę”,
tuo užbaigdamos gražią „Saulutės” mokinių progra -
mą.

Mokyklos vedėja Jūratė Navic kienė perskaitė
Nepriklausomybės paskelbimo aktą. LR  garbės
konsulas Algimantas Karnavi čius perskaitė JAV
Valstybės sekretoriaius John Kerry, Lietuvos Res -
pub likos Seimo pirm.  pava duotojos Ire nos Degutie -
nės ir Lietu vos Respublikos preziden tės Dalios Gry -
bauskai tės sveikinimus Ne pr iklausomy bės šventės
proga, skirtus pa saulio lietuviams.

Minėjimo prelegentas prof. Povi las Karoblis,

JUDITA MAMAITYTĖ

Š. m. vasario 16 d. JAV LB Sunny Hills apylin-
kės valdyba pakvietė vi sus lietuvius į minė-
jimą, skirtą Lie tuvos valstybės atkūrimo die-

nai.
Minėjimas prasidėjo 10 val. r. pa maldomis Šv.

Teresės parapijos baž nyčioje. Buvo atnašautos šv.
Mišios už Lietuvos laisvę ir dėl jos žuvusius kovo-
tojus. Prie altoriaus šv. Mišių auką iškilmingai nešė
tautiniais drabužiais pasipuošusios Aldona Ur -
banavičienė ir Julija Čepukienė. Klebonas msgr. F.
Szczykutowicz per pamokslą minėjo Lietuvos kan-
čias ir kovas dėl nepriklausomybės bei svei kino vi-
sus jos sulaukusius.

2 val. p. p. visi rinkomės į LB pir mininkės Ele-
nos Žebertavičienės na mus. Šių namų vidus buvo
gražiai išpuoštas trispalvėmis vėliavėlėmis, ant sie-
nos kabojo Vytis ir plakatas su Lietuvos himno žo-
džiais.

Visiems susėdus prie stalų, įžan ginį žodį tarė
LB apylinkės pirmi nin kė Elena. Ji pasveikino visus
susirin kusius į Tautos šventę, pabrėždama Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios reikšmę Lietuvos valstybės
istorijoje. Buvo sugiedoti Amerikos ir Lietuvos him-
nai. Prie uždegtos žvakės tylos minu te pagerbti žu-
vusieji už Lietu vos ne priklausomybę. Perskaitytas
Lietu vos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskai tės šventinis  sveikinimas.

Trumpą meninę programą pr a dėjo Aldona Ur-
banavičienė, išraiš kin gai padeklamuodama Danu-
tės Vaš kelaitės eilėraštį „Laisvė”. Visi kartu sudai-
navome „Lietuva brangi”, klausėmės lietuviškų
liaudies dainų įrašų – kartais jiems pritardami.

pedagogas, Lietuvos sporto veikėjas, Lietuvos
Olimpinės akademijos prezidentas turiningoje
kalboje pasidalino mintimis, kodėl mes čia šian-
dien susirinkome, kodėl mums ir mūsų tautai ši
diena yra svarbi, kokie uždaviniai mūsų lau-
kia dėl mūsų tautos ir valstybės gerovės  atei-
tyje.

Po oficialios minėjimo dalies visi vaišinosi
skaniais pietumis, bendravo linksmai ir paki-
liai nusiteikę. Klubo pirmininkė pranešė, kad
„Saulutės” lituanistinei mokyklai šventės proga
įteikta Lietuvių Fondo piniginė do vana.

Buvo renkamos aukos JAV Lietu vių Ben-
druomenės veiklai paremti.

Klubo pirmininkės pakviesta Kultūros bū-
relio pirmininkė, talkon pasikvietusi gen. kons.
Algimantą Karnavičių ir svečią iš Toronto kun.

Augustiną Simanavičių, užtraukė dai ną, saky-
dama, kad negali būti Va sario 16-osios be dai-
nos. Šios mums brangios dienos pa minėjimą,
visi užbaigė me  giedodami „Lietuva brangi”.

Pilnutėlėje salėje jautėsi vienos šeimos, vie-
nos tautos pakili nuotaika.

XIV FL Lietuvių golfo turnyras

14-tasis Floridos lietuvių golfo turnyras vy -
ko vasario 27 – kovo 3 d.  St. Petersburgo apylin -
kių trijuose golfo laukuose skambėjo lietuviš-
kas žodis ir putojo lietuviškas alus. LR garbės
konsulas Algimantas Karnavičius jau 14-tą kar -
tą sukvietė golfo en tu ziastus lietuvius ir ameri -
kiečius drau giškoms golfo žaidynėms, kurių
pelnas skiriamas labdarai – ,,Vaiko var tai į
moks  lą” organizacijai. Šios žaidynės sutraukė
beveik 100 gol fininkų.

,,Lietuvių žinios” , Nr. 451

Sunny Hills, FL

Lietuvos nepriklausomybės šventė

Sunny Hills lietuviai  prieš Lietuvos Nepriklausomybės 96-ųjų metinių šventę.                    A. Urbanavičiaus nuotraukos

LB  pirm. E. Žebertavičienė ir A. Urbanavičienė pasiruošu-
sios sutikti šventės svečius.

Dalyviai turėjo progos sumokėti nario mokestį
už 2014 metus bei įteikti auką JAV LB veiklai pa-
remti.

Vaišinomės kava, gardžiais už kan džiais bei py-
ragais, kuriuos pa ruošė ar iškepė J. Nakienė, M.
Okie nė, V. Zubavičienė ir E. Žeberta vi čienė, A. Ur-
banavičienė ir D. Vėla vičienė. Ačiū joms visoms.

Padėka

Nuoširdus Ačiū visiems, kurie dalyvavo
mūsų Mamytės a. a. Birutės Sekmakienės pri-
siminime. Mums bu vo labai malonu pabend-
rauti su tė velių draugais ir prisiminti senus
laikus – buvo daug ašarų ir šypsenų.

Ačiū Mečiui Šilkaičiui, Angelei Karnie-
nei ir Danutei Mažeikienei už gražius žo-
džius ir pasidalinimą prisiminimais apie
Mamą.

Dėkojame klubo šeimininkei A. Strau-
kienei už labai skaniai ir gra žiai pagamintą
maistą.

Lietuvių klubas St. Petersburge buvo la-
bai svarbi vieta mūsų tėve liams. Jie su dide-
liu malonumu dalyvavo jo veikloje.

Meilės ir ramybės amžinai.

Sekmakų šeima

Atsisveikinome su
a. a. Antanu Gudoniu

Š. m. vasario 14 d., sulaukęs 96 me tų amžiaus,
Amžinybėn iškeliavo aštuonerius metus Lietuvių
klubui vado vavęs Antanas Gudonis. Nete ko me pa-
reigingo lietuvių tautos nario, ku ris dalį savo gy-
venimo paaukojo lie tuvybės išlaikymo išeivijoje
darbui ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimo ko-
vai. St Petersburge gy venda mas, jis vadovavo šau-
lių kuo pai, Lie tuvos Vyčių kuopai, Ameri kos
Lietuv ių klubui, buvo JAV Lietuvių Bendruomenės
ir XII Tarybos narys – aukojo savo laiką ir jėgas
įvairiai lie tuviškai veiklai.

Lietuvių klubo nariai neteko nuoširdaus ir rū-
pestingo savo nario. Liūdesyje liko žmona Sofija ir
arti mieji. A. a. Antanas Gudonis palai do tas St. Pe-
tersburge.

St. Petersburg, FL

Floridos lietuvių naujienos
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„Aukso paukštė” vasarą atplasnos
į Čikagą – geriausio išeivijos lietuvių
mėgėjų meno kolektyvo ir vadovo no-
minacija už Lietuvos nacionalinės kul-
tūros bei dainų švenčių tradicijos puo-
selėjimą skirta „Dainavai” ir jos meno
vadovui Dariui Polikaičiui.

2013–2014-ieji veiklos metai dai na -
viečius darbų sūkurin įsuko nuo pat
pirmųjų repeticijų rugsėjį. Pla nuose –
trys gana skirtingi renginiai, kuriems
pasiruošti jau nebe pirmus metus pa-
deda sezono pradžioje choro vadovo
bei valdybos organizuojami muziki-
nio tobulinimosi seminarai-vakaro-
nės, kur žiniomis bei patirtimi su dai-
naviečiais dalinasi profesio nalai. Pra-
ėjusį rudenį chorinio dai na vimo pa-
slaptis mums atskleidė Frank Bian-
chi, energingasis Baldwin Wallace
universiteto Muzikos konservatorijos
(Clevelandas, Ohajo valstija) profeso-
rius, dirigentas ir lektorius. Po tokių
rimtai smagių semina rų, regis, bet ko-
kie projektai tampa įveikiami.

Pirmasis – kalėdinis koncertas-
apmąstymas „Naktį gimė kūdikis...”
– nuskambėjo 2013 m. gruodžio 21-ąją.
Pilnu tėlė Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo bažnyčia tąvakar vėl įrodė, jog
„Dai na vos” pasirodymai yra lau-

kiami. Šį įspūdį dar labiau sustiprino
netikėtai pasirodžiusi Čikagos ABC 7
TV kanalo filmavimo grupė, reportažą
apie koncertą parodžiusi to paties va-
karo žinių laidoje. 

Antrajame – 2014 kovo 9 d.
įvykusia me teatralizuotame koncerte
„Sveiks, svieteli margs”, skirtame K.
Donelai čio 300-osioms gimimo meti-
nėms, – „Dainava” buvo vienas iš me -
no ko lektyvų, daina, poetiniu
žodžiu, šokiu bei
vaidyba suma-
niai perteikusių
tai, kas šio Mažo-
sios Lietuvos lietu-
vių grožinės literatū-
ros pradininko kūryboje
buvo svarbiausia, – pri-
gimtinė žmonių lygybės idė-
ja, tautinė savimonė, do -
ra, darbas. Na, o prieš
akis dainaviečiams –
kelionė į Lietuvą. Iš -
sijuosę repetuojame
būsimosios Dai nų
šventės kūrinius.
Darbo dar yra, bet
sparčiai judame į
priekį. Norime ne-
atsilikti nuo kitų
ir įrodyti, jog, kaip
rašė „Draugas”,
nors ir esame mė -
gėjai, tačiau gali-

Kovo 11 d. New Yorko tarybos narė Elizabeth Crowley miesto Tarybos
vardu įteikė Lietuvos generaliniam konsului New Yorke Valdemarui
Sarapinui sveikinimą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos

proga. E. Crowley padėkojo generaliniam konsului ir jo vadovaujamam ko-
lektyvui už pastangas bei indėlį stiprinant Jungtinių Amerikos Valstijų ir
Lietuvos santykius. ,,Jūsų vadovaujamas konsulatas pasižymi išskirtinai ak-
tyvia bei efektyvia veikla New Yorko mieste bei už jo ribų”, – sakė ji. V. Sa-
rapinas padėkojo už sveikinimą ir patikino New Yorko miesto tarybos narę,
jog Lietuvos generalinis konsulatas ir toliau dės visas pastangas, pristatant
Lietuvą, jos kultūrą, ekonomiką, investicijų ir turizmo į Lietuvą galimybes
New Yorko žmonėms, švietimo, mokslo bei verslo institucijoms. Jis taip pat
papasakojo apie neseniai pasibaigusį Lietuvos pirmininkavimą Europos Są-
jungos Tarybai bei dabartinę mūsų šalies veiklą Jungtinių Tautų Saugumo
Taryboje.

Laura Žiliajevaitė

Sarapinui – New Yorko miesto 
tarybos sveikinimas

Valdemaras Sarapinas ir Elizabeth Crowley LR gen. konsulato New Yorke nuotr.

„Dainavos” sezonas – kupinas veiklos
me skambėti kaip profesio-
nalai! Beje, vasaros viešna -
gės metu Čikagos „Dainava”
pasiro dys ir dar viename
renginyje Lietu vos sostinėje
– nekantriai laukiame ir nuo-
širdžiai ruošiamės bendram
koncertui su Vilniaus mo-
kytojų namų mišriu choru
„Bel Canto”, vadovaujamu

Artūro Dambrausko.
Smagu, kad 2013-uo-

sius vilniečių cho-
ras palydėjo malo-
nia naujiena –

„Bel Canto” pa -
skelbtas geriausiu miš-

riu choru Lie tuvoje. O 2014-
ųjų pradžia „Dainavą” nu-
džiugino žinia, jog „Aukso

paukš tė” vasarą atplas-
nos į Čikagą – Lietu -

vos liaudies kultūros
centro ir Pasau lio
lietuvių dainų šven-
tės fondo įsteig tų
apdovanojimų ge-
riausio išei vijos
lietuvių mėgėjų
meno kolektyvo ir
vadovo nominaci-
ja už Lietuvos na cionalinės
kultūros bei dainų švenčių
tradicijos puoselėjimą skir-

ta „Daina vai” ir jos meno va-

dovui Dariui Poli kaičiui. Apdovanoji-
mas bus įteiktas liepos 5-ąją, Dainų
šventės „Čia – ma no namai” dainų
dienos repeticijos metu. 

Darius Polikaitis. Saulės Trainys nuotr.

„Simboliška, kad apdovanojimas įteikiamas mieste, iš kurio prieš be-
veik šimtmetį  Steponas Darius į Lietuvą parvežė krepšinį”, – segdamas or-
diną džiaugėsi generalinis konsulas M. Gudynas. Apdovanojimo teikimo iš-
kilmės vyko Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje, vėliau D. Motie-
jūną konsulas pakvietė pasivaišinti lietuviškais cepelinais Lietuvos garbės
konsulo S. Balzeko rezidencijoje.

,,Uniter Center” aikštė, deja, D. Motiejūno komandai nebuvo laiminga.
Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate
ketvirtadienį, kovo 13 d. ,,Houston Rockets” 87:111 (20:25, 22:25, 16:35, 29:26)
pralaimėjo ,,Chicago Bulls” krepšininkams.

17 min. žaidęs D. Motiejūnas pelnė 2 taškus (dvitaškiai 1/3, tritaškiai
0/2, baudos 0/2), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei 2
kartus prasižengė.

,,Rockets” užima ketvirtąją vietą Vakarų konferencijoje, o ,,Bulls” ko-
manda žengia ketvirta Rytų konferencijoje. 

LR gen. konsulato Čikagoje ir ,,Draugo” info

D. Motiejūnas Čikagoje
Atkelta iš 1 psl.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Ateitininkų federacijos jubiliejinis suvažiavimas

Jubiliejinis Ateitininkų federacijos suvažiavimas, skirtas paminėti 25-
ąsias AF atsikūrimo Lietuvoje metines, vyks 2014 m. liepos 12-13 dieno -
mis, Vilniaus Įgulos karininkų ramovėje, esančioje Pamėnkalnio g. 13, Vil-

niuje. Skatiname visus ateitininkus šias dvi dienas paskirti organizacijos rei-
kalams ir dalyvauti suvažiavime. 

Ateitininkų Federacijos pirmininko rinkimai
Suvažiavimo metu bus renkamas AF pirmininkas.  Kandidatai turi būti iške-
liami ir pristatomi AF nariams ne vėliau kaip mėnesį iki suvažiavimo. Savo pa-
siūlymus, suderinus su siūlomu asmeniu, prašome siųsti el. paštu af@atei-
tis.lt iki birželio 11 d. Primename, kad AF pirmininku gali būti renkamas atei -
tininkas (ne jaunesnis kaip 25-erių metų), turintis ne mažesnę kaip 5 metų
veiklos AF patirtį.

ATEITININKŲ NAMŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Ateitininkų namų metinis susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 22 d.  9:30
val. ryto, Ateitininkų namuose, Lemont. Bus padarytas metinis pranešimas ir
diskutuojami ateities planai. Kviečiame narius ir visus besidominčius Atei ti -
nin kų namais dalyvauti.

AŠF METINIS SUSIRINKIMAS IR VAKARIENĖ

Ateitininkų šalpos fondo narių metinis susi rin ki  mas įvyks 2014 m.
balandžio 26 d. 4 val. po pietų Ateitininkų namuose, Lemont, IL.  Po Fondo su -
sirinkimo posėdžių, ten pat, Atei ti nin kų namuose, 6 val. v. vyks tradicinė Atei -
tininkų šalpos fondo vakarienė.  Pereitos savaitės ,,Iš Ateitininkų gyvenimo”
skyriuje, buvo paskelbta neteisinga data. Prašau įsidėmėkite, kad susirin-
kimas įvyks balandžio 26 d.

Šiaurės Amerikos
ateitininkų konferencija

2014 m. rugpjūčio 15–17 d.
Washington, DC.

Š. Amerikos ateitininkų valdyba kviečia visus dalyvauti!

New York Marijos Pečkaukai-
tės kuopos  jaunučiai ateitinin -
kai susirinko vasario 1 d. atsa -

kyti  į klausimus – ,,Kas aš esu? Kokie
mano talentai? Kokia mano ateitis?” 

Jauniai naudojosi klausimynu –
kaip atpažinti savo talentus bei trūku -
mus. Pvz., Ar mes linkę bendra dar -
biau ti, ar verčiau patys sprendžiame iš-
kilusius klausimus? Klausimynas  siū-
lė eilę profesijų, kurios mus galėtų su-
dominti, kad mes galėtume būti laimin -
gi, išnaudoti  mums dovanotus ta len -
tus ir prisidėti prie bendruomenės ge-
rovės. Išmokome daug naujų žodžių ir

praplėtėme žodyną. Buvo labai smagu
stebėti draugų atsakymus ir pamąs-
tymus: ar priimam, ar atmetam pasiū -
lytas profesijas.

Jaunučiai kalbėjo apie savo ypatin -
gus talentus. Iš didelio lakšto popie-
riaus jie kirpo siluetus, įkūnijančius jų
svajones. Kiek balerinų ir krep šininkų
bus tarp mūsų!

Po susirinkimo buvo vaišės ir pa-
bendravimas. Visada malonu būti
drau gų būryje! 

Milda Palubinskaitė – globėja

Vasaros stovyklos

Linksmybės Spyglio ežere Dainavoje. 2013 m. JAS stovykla.       K. Razgaičio nuotr.

Žiema iš kiemo nesitraukia, bet mūsų mintys vis tiek krypsta į vasaros stovyklos
linksmybes.  Štai vėliausios žinios, surinktos iš stovyklų ruošos komitetų.

Sendraugių Poilsio ir studijų savaitė Kennebunkporte
Kviečiame visus į Ateitininkų poilsio ir studijų savaitę, Pranciškonų sody-
boje, Kennebunkport, ME. Studijų savaitė prasidės nuo rugpjūčio 2 d. iki 9
d.  Atvykite.

Sendraugių ateitininkų stovykla–2 • birželio 22–28 d. • Dainavoje
Mūsų dienos kaip šventė

Kviečiami dalyvauti suaugę žmonės su šeimomis ar pavieniui. Norintys da-
lyvauti registracijos anketų teirautis el. paštu: sendraugiai2@gmail.com
Daugiau informacijos ir nuotraukų iš pereitų stovyklų rasite ,,Facebook’o”
puslapyje, jei įrašysite ,,Sendraugiai 2”

Jaunųjų ateitininkų stovykla • birželio
29–liepos 9 d. • Dainavoje
Smagiausia stovykla Dainavoje!

Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro val-
dyba jau stropiai ruošiasi stovyklai, buria
vadovus, planuoja programą.

STOVYKLAI REIKėS MOKYTOJŲ
Studentai ir sendraugiai, pasidalinkite
savo pomėgiais ir išmintimi su jauniau-
siais sąjūdžio nariais, vesdami užsiėmimus stovykloje. Reikia rašytojų, me-
nininkų, sportininkų, meistrų. Nelaukite, kol jus pakvies, padėkite stovyk-
los ruošėjams, siūlykitės patys. Norintys būti mokytojais yra kviečiami pa-
duoti prašymą iki balandžio 15 d. tinklalapyje: javjas.com

Moksleivių ateitininkų stovykla • liepos 9–20 • Dainavoje
Gandai apie MAS stovyklos nebuvimą buvo gerokai perdėti. 

Viktutė Tijūnėlienė sutiko sukviesti stovyklos organizavimo komitetą ir
šiuo metu tariasi su savanoriais studentais ir sendraugiais, kurie prisidės prie
ruošos darbų. 

Moksleiviai – planuokite važiuoti ir raginkite savo draugus prisidėti. Se-
kite ,,Draugą” ir moksleivių tinklalapį: mesmas.org. Netrukus bus paskelbta
daugiau stovyklinių žinių.

Sendraugių ateitininkų stovykla 1 • liepos 20–27 d. • Dainavoje
Stovyklos tema: ,,Duona ir druska”. 

Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d. Norintys da-
lyvauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Či-
kagos laiku), tel. 708-442-4911

Y Y Y Y KNYgų KLUBAS Y Y Y Y 

Knygų klubas Ateitininkų namuose Knygų diskusijų būrelis susirinks
trečiadienį, kovo 26 d. 10 val. ryto. Diskutuosime apie Robert Crais
knygą ,,Suspect”. Diskusijos vyksta kas mėnesį Ateitininkų namuo-
se, Lemonte. Visi kviečiami dalyvauti.

Mūsų draugai iš Papilės. Jaunieji ateitininkai gilina kultūrines žinias – po operetės
Kauno muzikiniame teatre prisiglaudėme prie tautos dainiaus Maironio.

New Yorko jaunučiai sužinojo savo talentus
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Štai jau trys dešimtmečiai, kai Ilinojaus uni-
versitete Čikagoje (UIC – University of  Illinois
at Chicago) veikia PLB Lituanistikos katedra.

Kovo 3 d. surengtame jubiliejiniame minėjime su-
sirinkusiuosius sveikinęs Slavų ir baltų kalbų bei li-
teratūros departamento vadovas prof. Giedrius Su-
bačius priminė, jog ,,sklando legenda”, kad tai lite-
ratūros profesorius Rimvydas Šilbajoris pirmą kar-
tą iškėlė idėją apie tokios katedros reikalingumą
Amerikos universitete. Nors daug kam tuomet ši min-
tis atrodė nereali, didžiulių pastangų dėka – tiek iš
lietuvių bendruomenės, tiek iš Ilinojaus universiteto
pusės, – svajonė tapo realybe. G. Subačius taip pat pri-
siminė tokius ,,kertinius” asmenis, kaip Jonas Ka-
valiūnas, Vytautas Kamantas, Nikola Moravčević, ku-
rių dėka ši katedra pradėjo savo gyvenimą ir gyvuoja
iki šiol.

Prof. N. Moravčević, būdamas Ilinojaus univer-
siteto Čikagoje prorektorius 1981–1988 metais, dėjo
visas pastangas įsteigti čia Lituanistikos katedrą:
bendradarbiavo su PLB, su JAV Krašto valdyba ir ki-
tomis lietuvių organizacijomis, su iniciatyviais lie-
tuviais ir pasiekė, kad Lituanistikos katedros stei-
gimui Ilinojaus universitetas pritartų, kad būtų su-
tartos steigimo sąlygos ir Lituanistikos katedra sėk-
mingai įsteigta. Katedros 30-mečio minėjimo iškil-
mėse buvusiam prorektoriui įteikta Lietuvos diplo-
matijos žvaigždė. LR Užsienio reikalų ministro Lino

Linkevičiaus skirtą apdovanojimą už lietuvybės
puoselėjimą, lietuvių kultūros propagavimą profe-
soriui įteikė LR generalinis konsulas Čikagoje Ma-
rijus Gudynas. 

Priėmęs apdovanojimą N. Moravčević sakė:
„Būdamas mažos serbų tautos atstovas labai norėjau
padėti kitai nedidelei lietuvių tautai įsteigti Litua-
nistikos katedrą universitete. Tai sudėtingas bei nuo-
seklumo reikalaujantis procesas, ir lietuviams pavy -
ko išsikeltą tikslą pasiekti, ko, deja, negaliu pasakyti
apie savo tautiečius. Mums patiems teko pasitenkinti
tik puse etato dirbusio dėstytojo vestu kursu”, – sakė
profesorius.

Lituanistikos katedros 30-mečio renginyje da-
lyvavo ir LR Švietimo ir mokslo ministras Dainius
Pavalkis, kuris už ilgametį nuoširdų darbą, lituanis -
tikos studijų ir mokslo puoselėjimą įteikė dovanas,
atminimo medalius bei padėkos raštus kitiems prie
Lituanistikos katedros veiklos prisidėjusiems asme -
nims: prof. Biljanai B. Sljivic-Simsic, buvusiai Sla-
vų ir baltų kalbų bei literatūros departamento va-
dovei, dr. Paula Allen-Meares, Ilinojaus universite-
to Čikagoje rektorei (priėmė prorektorius prof. Lon
S. Kaufman), prof. Astridai Orle Tantillo, humani-
tarinių mokslų fakulteto (Liberal Arts and Sciences
College) dekanei, prof. Imke Meyer, Literatūros,
kultūros ir lingvistikos mokyklos direktorei, dr.
Colleen McQuillen, Literatūros, kultūros ir lingvis-
tikos mokyklos direktorės pavaduotojai, prof. Michał
Paweł Markowski, Slavų ir baltų kalbų bei literatū-
ros departamento vadovui, prof. Giedriui Subačiui,
PLB Lituanistikos katedros vadovui bei prof. Broniui
Vaškeliui ir prof. Violetai Kelertienė, buvusiems PLB
Lituanistikos katedros vadovams (apdovanojimai per-
duoti po renginio).

Svajonei – jau 30 metų

Nuotraukoje (iš kairės): LR garbės konsulas Palm Beach Stanley Balzekas, buvęs Ilinojaus universiteto Čikagoje pro-
rektorius Nikola Moravčević ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus gudynas.              Vidos Kuprytės nuotraukos

L. Donskis: ,,Puiku švęsti Lietuvą Čikagoje”

PLB Lituanistikos katedros UIC 30-mečio mi-
nėjime europarlamentaras prof. Leonidas Donskis
skaitė pranešimą „Tikra europietiška istorija: Lie-
tuva dvidešimt pirmojo amžiaus pasaulyje”. Teig-
damas, kad ,,per Lietuvą galima studijuoti naujųjų
laikų Europą”, L. Donskis siekė parodyti, jog Lietuva
visuomet buvo Europos dalis, turinti įtakos ben-
draeuropiniams procesams. Jis paminėjo nemažai
Lietuvoje gimusių kultūrininkų, menininkų, filosofų,
tarp jų litvakų, kurie buvo žinomi ir pripažinti to-
kiuose kultūros centruose kaip Paryžius. Iš kitos pu-
sės, teigė profesorius, ,,kraštas buvo patrauklus eu-
ropiečiams”. Jis konkrečiais pavyzdžiais parodė, kaip
žinomi žmonės, gimę ir išsilavinimą gavę kitur, at-
vykdavo į Lietuvą ir darbuodavosi jos labui. 

L. Donskis sakė, kad net tarybiniais metais
Lietuva buvo gyva; didelis kultūrinis pakilimas
jautėsi apie 1970-uosius metus, bet po R. Kalantos su-
sideginimo 1972 m. buvo uždėta ,,geležinė ranka”, iš
Maskvos jautėsi didelis spaudimas. Pakilimas 1988
m. neatsirado iš niekur, ir įdomu, kad revoliucija Lie-
tuvoje nebuvo anarchistinio pobūdžio – Lietuva sie-
kė atstatyti Europą savyje. Lietuva gavo daug inte-
lektualinės, mokslinės pagalbos (prof. paminėjo to-
kius užsienyje dirbusius mokslininkus, kaip Mari-
ja Gimbutienė, Algirdas Greimas, Aleksandras Štro-
mas) – tai turėjo didelės įtakos.

L. Donskio manymu, Lietuvai XX a. prasidėjo
1918 m. ir baigėsi 2004-aisiais (įstojus į NATO). Po
2004-ųjų šalis tapo emigrantų valstybe. Anot profe-
soriaus, viskas logiška – gyvenam Europoje be sie-
nų, Lietuva tapo labiau globali. Tai vertinama įvai-
riai. Profesorius sakė nežinąs – išloš ar praloš dėl to
Lietuva. ,,Ar žmonės kitur mažiau svarbūs nei tie,
kurie Lietuvoje? – retoriškai klausė jis. – Mes gyve-
name pasaulyje, kuriame kultūrą galima vystyti bet
kur.”

Baigdamas paskaitą, europarlamentaras išsakė
savo pastebėjimą, kad keičiasi pačios Europos veidas,
kad į politiką ateina naujos šalys ir jos turi vis dau-
giau ir daugiau įtakos – jau nekalbant apie optimizmą
ir tikėjimą pačia Europa. ,,Sėkmingas Lietuvos pir-
mininkavimas ES Tarybai pakeitė šalies įvaizdį ir
savijautą, – teigė L. Donskis. – Kiekvienas kraštas,
kaip ir žmogus, turi daug galimybių. Netiesa, kad tik
dideli kraštai turi ateitį”.  

Parengė Ramunė Lapas

Apie Lituanistikos katedros doktorantus skaitykite 10 psl.

Prof. giedrius Subačius Prof. Leonidas Donskis

Iškilmingame Lituanistikos katedros UIC 30-mečio minėjime.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Tarptautinę Moters dieną, kovo 8-ąją, Čikagos
lietuvių krepšinio lyga (ČLKL) pažymėjo su-
rengdama jau tradicine tapusią „Žvaigždžių

dieną” 11-ą kartą vykusioje šventėje apsilan kė gausus
būrys krepšinio gerbėjų. Netrūko ir karštų emocijų
krepšinio aikštelėje: daugiau nei še-
šias valandas trukusioje šventinėje
programoje geriausių ČLKL krep-
šininkų pasiro dymus lydėjo šokių
ir dainų ansambliai, kurių puoš-
mena tapo įspūdingas viešnių iš
Lietuvos – Klaipėdos universiteto
„Leader Dance” šokių grupės pasi-
rodymas.

Krepšininkai pralaimėjo 
futbolininkams

„Žvaigždžių dienos” pro grama
pradėta ČLKL senjorų čempionate
rungtyniaujančios „Ja gua ro” ir
„Lituanicos” futbolininkų susitiki -
mu. Nors aktyviau rungty nes pra-
dėjo krepšininkai, vėliau iniciatyvą
į savo rankas perėmė futbo lininkai,
kurie nugalėjo varžovus rezultatu 45:36 ir įrodė, kad
moka žaisti ne tik futbolą!

10 porų išbandė jėgas „Greičio ruožo” rungtyje.
Čia stipriausi buvo jauniausi šios rungties krepši-
ninkų duetai – Eimantas Pleiris ir Adas Petkevičius.
Šie „Prima-Lituanica” žaidėjai aplenkė į pusfinalius
taip pat patekusius „Radviliškio” (Ernestas Staniu-
lis/John Rimmer), „Švyturio” (Julius Staišiūnas/Mi-
chael Randick) ir „M Brothers”
(Kęstutis Žilys/Mi chael Randick)
krepšininkus.

Antroje – „Dvejetų metimų”
rung tyje pergalę šventė „Švyturio”
komandos krepšininkai – Andrius
Ši mulis ir Julius Staišiūnas. Finale
jie aplenkė „Stumbro” porą – Algir -
dą Za malaitį ir Žygimantą Leimo -
ną. Tarp keturių geriausių „Dvejetų
metimų” komandų taip pat pateko
„Radvi liškio” (Andrius Virbic-
kas/Ernestas Stanulis) ir „Stumb -
ro-2” (Andrius Ančiulis/Tadas Re-
kašius) krepšinin kai.

Tritaškių – „Auksinės ranke-
lės” konkurso nugalėtoju pirmą-
kart tapo „Radviliškio” komandos
taikliausias  žaidėjas Ernestas Stanulis, finale palau-
žęs „Stumbro” krepšininką Andrių An čiulį. Iš viso
ČLKL taiklumo rungties kon kur se dalyvavo 27 krep-
šininkai.

„Mažyliai” nusileido „Milžinams”

ČLKL „Žvaigždžių dienos” šventę apvainikavo
krepšinio rungtynės tarp „Milžinų” ir „Mažylių”. Iš -
šūkį savo gerokai aukštesniems var žovams metę ma-
žyliai, itin atkakliai ir kibiai vykusiose rungtynėse,
jiems mažai kuo nusileido aikštelėje, tačiau išnau-
dota ūgio persvara pergalę re zultatu 94:78 leido švęsti
„Milžinų” komandai. Jos žaidėjas Paulius Riš kus pri-
pažintas naudingiausiu šių rungtynių žaidėju.

Savo rankos taiklumą parodė ir „Žvaigždžių die-
nos” šventės rėmėjai. Mesdami tritaškius meti mus
jie nu sileido nuo baudos metimų linijos taikliau ata -
ka vusioms „Lea der Dan ce” merginoms. Šio pripažin -
to šokių Klaipėdos universiteto grupės šokiai pakerėjo

į krepšinio šventę susirin ku sius
žiūrovus. Do centės Bronelės Švyt-
rienės vadovaujamos šokėjoms
ČLKL „Žvaigždžių diena” buvo ket -
virtoji tokio pobūdžio šventė – prieš
tai jos žiūrovus links mino analogiš -
kose krepšinio šventėse Graikijoje,
Prancūzijoje ir Tur kijoje, ne kartą
krepšinio sirgalius žavėjo pasaulio
ir Europos krepšinio čempionatų
me tu.

Moterims – gėlės, A. Buzeliui – 
Prezidentės ordinas

Be daug audringų plojimų su-
kėlusių „Lea der Dance” šokėjų, ne
mažiau jų  sulaukė ir vaikų pop
choro „Svajonė” (vadovė – Alina
Šimkuvie nė), šokių kolektyvų

„Rusnė” (Nijolė Černiauskienė), „Egle’s Dance World”
(Eglė Kliknaitė), „Dance Duo” (Sandra Kruhorn),
madų studijos „DiMargo” vaikai bei dainininkė Eglė.

Krepšinio šventės dalyvius bei žiūrovus sveikino
kunigas Jaunius Kelpšas, ČLKL vadovas, 11-osios
„Žvaigž džių dienos” organizatorius Aurimas Matule-
vičius bei LR ge ne ralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas. Iš jo rankų apdovanojimą atsiėmė Lietuvos

krepšinio rinktinės masažuotojas Ai-
das Buzelis. Jam įteiktas LR prezi-
dentės Dalios Gry bauskaitės Riterio
Kryžiaus ordinas „Už nuopelnus Lie-
tuvai”.

ČLKL krepšinio šventėje apsilan -
kė iš Lietuvos atvykę vieni didžiau -
sių mūsų šalies krepšinio gerbėjų –
broliukai Noris ir Normantas Ma ciai.
Jiems netrūko dėmesio: įsiam žinti su
jais ar įsigyti originalius jų marški-
nėlius panoro nemažai krep šinio ger-
bėjų. Be to, Noris ir Nor mantas mielai
dalyvavo keliuose „Žvaigždžių die-
nos” konkursuose – vikrumo ir taik-
lumo rungtyse. Deja, čia jie laurų ne-
nuskynė.

Be dėmesio neliko ir „Žvaigždžių
dienos” šventėje apsilankiusios mo terys. Visoms joms
ČLKL organizatoriai įteikė po tulpės žiedą ir tuo pa-
čiu pasveikino jas su kovo – 8-ąja.

ČLKL rungtynių maratonas

Prie „Žvaigždžių dienos” rengi nio sėkmės prisi-
dėjo rėmėjai – „Atlantic Express”, „Tower Commu -
nication Experts”, „MBrothers”, „Un limited Lea-
sing”, „Baltic Food”, „TI Wines ir Spirits”.

Griausmingai praūžus krepšinio šventei, krepši-
ninkams nebus kada ilsėtis. Jau šį sekmadienį, kovo
16 d., PLC salėje Lemonte bus sužaistos net 8 ČLKL II
etapo varžybos. Krepšinio maratonas prasidės 9 val. r.
ir tęsis iki 7:30 val. v. 

Čikagoje praūžė 11-oji ČLKL „Žvaigždžių diena”

ALTL varžybose – 
lemiamos kovos

Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) čempionate kovo 9 d. pra si dėjo
„Play-off ” varžybos. Ketvirtfi na lio

rungtynėse pirmąsias tris vietas po regulia-
raus sezono varžybų iško vojusios komandos,
įveikusios savo varžovus, dar kartą patvir-
tino lygoje geriausiai žaidžiančiųjų vardą,

Gan nesunkiai, vienodais rezultatais 3:0,
kelyje link ALTL apdovanojimų savo varžo-
vus įveikė „Atlantic Express” ir „Panevėžio”
tinklininkai. Pirmieji 3:0 (25:16, 25:19, 25:12)
nu ga lėjo „Pilėnų” komandą, o panevėžie čiai
3:0 (25:15, 25:9, 25:20) nepasigai lėjo „Šiaulių”
tinklininkų.

Dar vieneriose ALTL ketvirtfina lio rung-
tynėse „Gubernijos” tinkli ninkams dėl svar-
bios pergalės teko gerokai paprakaituoti.
„Gubernija” ke lią į pusfinalį prasimušė po
sun kios kovos, rezultatu 2:1 (20:25, 25:17, 25:20)
nugalėjusi „Smūgio” komandą.

ALTL pusfinalių varžybas ALTL koman-
dos žais kovo 23 d., sekmadie nį. Kviečiame
tinklinio gerbėjus apsilankyti varžybose. PLC
salėje vyksiančių „Play-off ” varžybų pradžia
– 5 val. p. p.

Lietuvio P. Rulevičiaus 
komanda laimėjo NCHA turnyrą

JAV lietuvio Pijaus Rulevičiaus atsto-
vaujama Šv. Norberto kolegijos ledo ri-
tulio komanda šventė pirmąją sezono

pergalę NCHA konferencijos turnyre.
Kovo 8 d. vykusiose finalo rungtynėse Šv.

Norberto kolegija namie 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) ne-
paliko vilčių Šv. Scholastikos universitetui.

Puolėjas iš Lietuvos rezultatyviu perda-
vimu prisidėjo prie penktojo komandos įvar-
čio bei išvengė baudos minučių.

Šv. Norberto kolegija NCHA konferenci-
jos čempionu tapo 5-tą kartą iš eilės ir 12-ą
kartą per komandos istoriją.

P. Rulevičius šiame sezone per 27 rungty-
nes įmušė 7 įvarčius ir atliko 7 rezultatyvius
perdavimus.

Šv. Norberto kolegija sezoną tęs NCAA
III diviziono aštuntfinalyje, kuriame šios ko-
mandos varžovas paaiškės kiek vėliau.

Netrukus P. Rulevičius prisijungs prie
Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės, kuri ba-
landžio 20–26 d. varžysis pasaulio ledo ritulio
čempio nato B grupės varžybose Vilniuje.

P. Rulevičius – NCHA konferencijos čempionas 
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Pateisinantys Putiną menininkai Lietuvoje
nelaukiami

Vilnius (ELTA) – Seimo narys,
Švietimo mokslo ir kultūros komiteto
narys prof. Vytautas Juozapaitis mano,
kad Rusijos meno ir kultūros veikėjai
V. Putino režimą pateisinančiu pa-
reiškimu peržengė garbės ir padorumo
ribas. Jis tvirtina šių asmenų pavar-
džių nebeįsivaizduojantis Lietuvos
koncertų ar spektaklių afišose.

Taip V. Juozapaitis reagavo į kovo
11 d. Rusijos kultūros ministerijos ofi-
cialioje internetinėje svetainėje pa-
skelbtą sąrašą žinomų Rusijos kultūros
ir meno veikėjų, pateisinančių Putino
režimo sprendimą, panaudojant bru-
talią fizinę jėgą ir nepaisant tarptau-

tinių konvencijų bei įsipareigojimų,
okupuoti nepriklausomos demokrati-
nės Ukrainos valstybės teritorijos dalį.

Pasak V. Juozapaičio, šis, 178 as-
menų aukšto profesionalaus lygio me-
nininkų ir kultūros administratorių,
savo noru paneigusių žmogiškumo
principus sąrašas atskleidė tikruo-
sius Rusijos vykdomos kultūros poli-
tikos tikslus ir uždavinius; ypač ,,skau-
du ir liūdna šiame sąraše matyti pa-
vardes tų, kurie ilgus metus dėjosi ir
mūsų valstybės draugais, ir bičiuliais,
ne kartą žavėję savo aukštu meniniu ly-
giu Lietuvos festivaliuose ir koncertų
salėse.”

Krymo totoriai nedalyvaus referendume

Vilnius (Bernardinai.lt) – Po po-
kalbio su Rusijos prezidentu Vladi-
miru Putinu, Krymo totorių bendruo-
menės vadovas ir buvęs deputatas
Mus tafa Jemilev pareiškė, kad Krymo
totoriai nedalyvaus neteisėtame refe-
rendume.

Okupacinės Rusijos pajėgos susi-
durs su kruvinu kovotojų atsaku Kry-
mo pusiasalyje, įspėjo Krymo totorių
vadovas. „Mes turime islamistų, gru-
pių tokių kaip Wahhabis, Salafis, ku-
rios kovojo [su opozicija] Sirijoje”, –
sakė Mustafa Jemilev, Ukrainos par-
lamento narys.

Maždaug 288,000 totorių, kurie
yra musulmonai, kalbantys tiurkų
kalba, sudaro 12 proc. Krymo gyven-

tojų. Jie stipriai remia naująją Kijevo
vyriausybę ir pritaria buvusio Ukrai-
nos prezidento Viktoro Janukovyčiaus
nušalinimui.

Rusija gali susidurti su   situacija,
pa našia į Čečėnijos karą. Charles Lis-
ter, Sirijos džihadistų grupuočių spe-
cialistas neatmeta galimybės, kad įvy-
kiai Kryme galėtų išprovokuoti „nau-
ją džihado frontą” pusiasalyje. Grupė
totorių mobilizavosi prieš Assado re-
žimą Sirijoje, prisijungdami prie opo-
zicijos.

Totorių opozicija Rusijai gyvuoja
regione nuo 20 amžiaus vidurio, kai
Stalinas deportavo 200 tūkstančių toto -
rių iš Rusijos į Centrinę Aziją, dauge-
lį palikdamas mirčiai.

Pranciškaus pontifikato metų skaičiai
Vatikanas (Vatikano radijas) –

2013 metų kovo 13 dieną buvo pa-
skelbtas naujojo Romos vyskupo, vi-
sos katalikų Bažnyčios vadovo vardas
– Pranciškus. Praėjus lygiai metams
apie jo išrinkimo jau paskelbta nema-
žai apžvalgų apie popiežiaus „efektą”
Bažnyčiai ir pasauliui. Tačiau šį bei tą
apie pirmuosius Pranciškaus metus
atskleidžia ir skaičiai.

Septyni milijonai – tiek žmonių
sudalyvavo Pranciškaus audiencijose
ir vadovautose apeigose per pasta-
ruosius metus. Per juos popiežius nu-
keliavo 24 000 kilometrų, tolimiausia
kelionė buvo į Rio de Janeiro, į Pa-
saulines jaunimo dienas, kurių už-
baigiamosiose Mišiose dalyvavo per
tris milijonus jaunuolių. Popiežius pa-
skelbė vieną encikliką „Lumen fidei”,
tačiau patikslino, kad didžioji jos dalis
buvo parengta jo pirmtako Benedikto
XVI. 

Popiežiaus buto numeris šv. Mor-
tos svečių namuose Vatikane yra
„201”: tai maždaug 50 kvadratinių
metrų patalpos, kurias sudaro miega-
masis, vonia, nedidelis priimamasis
ir darbo kambarys. Pranciškus nepa-
noro gyventi tradiciniame popiežių
bute Apaštaliniuose Rūmuose, patei-
sindamas tai savo asmenybės bruo-

žais: jis negalįs gyventi vienas, tačiau
turįs nuolatos būti tarp žmonių. 

Dvylika milijonų asmenų seka po-
piežiaus Pranciškaus žinutes, skel-
biamas beveik kasdien, socialiniame
Twitter tinkle, profilyje @pontifex. Po-
piežiaus žinutės iškart paskelbiamos
devyniomis kalbomis. Populiariausia,
kaip galima atspėti, yra ispanų kalba,
po to – anglų ir italų kalbos. Žinutės
skelbiamos ir arabų kalba: ja popie-
žius turi 115 tūkstančių sekėjų. 

Vasario 22 dieną Pranciškus su-
šaukė savo pirmąją kardinolų konsis-
toriją ir papildė ją 19 naujų narių. Kai
kurie jo pasirinkimai nustebino vi-
sus, kurie mėgo prognozuoti. Pirmai-
siais Pranciškaus pontifikato metais
taip pat švęsta visa eilė beatifikacijų,
tarp kurių kun. Pino Puglisi, žuvusio
nuo mafijos rankos, ir Dviejų Sicilijų
karalienės Marijos Kristinos iš Savo-
jos, pagarsėjusios savo gailestingumo
darbais. Taip pat kelios kanonizaci-
jos, tarp kurių – aštuoni šimtai Ot-
ranto kankinių, dėl tikėjimo žuvę nuo
užkariautojų turkų musulmonų ran-
kos.

Šiuo metu su kitais kardinolais
ir vyskupais jis yra išvykęs į Albani-
jos kalnus netoli Romos, kur savaitę
praleis vienumoje su malda.

Paryžius (BNS) – Demokratiškai
išrinktų vyriausybių slaptosios agen-
tūros yra vienos iš uoliausių interne-
to šnipinėtojų visame pasaulyje, pa-
skelbė žiniasklaidos priežiūros insti-
tucija „Žurnalistai be sienų” (Repor-
ters Sans Frontieres, RSF), nurodžiu-
si, kad tose šalyse šnipinėjimo lygis pa-
našus į egzistuojantį Irane, Kinijoje ir
Saudo Arabijoje.

Naujausioje RSF ataskaitoje „In-
terneto priešai” (Enemies of  the Inter -
net), sakoma, kad „laisvojo pasaulio”

žvalgybos tarnybų veikla beveik nie-
kuo nesiskiria nuo nevaržomo sekimo,
kurį vykdo griežčiausios pasaulyje
diktatūros.

Pasak RSF, JAV Nacionalinio sau-
gumo agentūra (NSA), Didžiosios Bri-
tanijos GCHQ ir Indijos telematikos
plėtros centras ir kitos agentūros nau-
doja labiausiai ginčytinus metodus,
rinkdamos informaciją vyriausybių,
kurios kalbos laisvę oficialiai laiko na-
cionaliniu prioritetu, vardu.

Sausio 13-osios byloje sulaikytas
užsienio pilietis 

VSD ragina nepasiduoti provokacijoms 

Vilnius (BNS) – Penktadienį,
kovo 14 d. Vilniaus miesto apylinkės
teismas 45-erių metų Rusijos Fede-
racijos pilietį, įtariamąjį Sausio 13-
osios įvykių byloje leido suimti
dviem mėnesiams, nors prokurorai
prašė griežčiausios – trijų mėnesių
– kardomosios priemonės. Įtaria-
masis buvo sulaikytas kovo 12-osios
vakarą.

Kaip skelbia delfi.lt, Kalining-
rade gyvenantis vyras teigė, kad jau
metus turėjo Lietuvos vizą ir ne kar-
tą buvo atvykęs į Lietuvą. Šią sa-
vaitę jis buvo atvykęs į Kauną, kur ap-
sipirko ir važiavo namo, bet buvo su-
laikytas. 

Ikiteisminiame tyrime įtariamai-
siais pripažinti 79 Rusijos, Ukrainos ir
Baltarusijos piliečiai, jų atžvilgiu yra
išduoti Europos arešto orderiai.

1991 metų sausio 13-osios naktį
Sovietų Sąjungos kariniams daliniams
šturmuojant Vilniaus televizijos bokš-
tą bei Radijo ir televizijos komiteto pa-

statą žuvo 14 žmonių, šimtai buvo su-
žeisti.

2011 metų liepą pagal Lietuvos iš-
duotą Europos arešto orderį KGB ka-
rininkas Michailas Golovatovas buvo
sulaikytas Austrijos sostinės Vienos
oro uoste, bet nepraėjus nė parai pa-
leistas. Lietuvos ir Europos Komisijos
pareigūnai tuomet griežtai kritikavo
Austriją, kuri tikino, kad jai trūko
duomenų įtariamąjį perduoti Lietuvai.

Vilnius (BNS) – Valstybės saugu-
mo departamentas (VSD) ragina in-
terneto vartotojus ir žiniasklaidą „blai-
viai ir pragmatiškai vertinti įvairias
provokacijas ir joms nepasiduoti”.
Vie na tokių provokacijų VSD vadina ir
internete pasirodžiusius raginimus
pasirašyti po peticija dėl Klaipėdos
krašto prijungimo prie Rusijos.

Kaip teigiama išplatintame
VSD pranešime, peticija dėl Klaipėdos
krašto prijungimo prie Rusijos yra
paskelbta New Yorke registruotame in-
terneto  tinklalapyje.

Jame anoniminiai vartotojai kuria
įvairiausias peticijas. Minėta svetainė
yra beveik nežinoma, todėl jos nepa-
siekdavo tikslo. Šį kartą peticiją dėl
Klaipėdos internete „surado” ir pa-

viešino Rusijos interesus Lietuvoje
propaguojantys veikėjai. 

Departamentas primena, jog vie-
ši raginimai pažeisti Lietuvos Res-
publikos suverenitetą arba pažeisti
teritorijos vientisumą yra traktuojami
kaip nusikaltimas, už kurį gali būti ski-
riama laisvės atėmimo bausmė iki
penkerių metų.

Seimo narys Artūras Paulauskas,
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto (NSGK) pirmininkas, ragina
Generalinę prokuratūrą pradėti iki-
teisminį tyrimą dėl Lietuvoje vei-
kiančios viešosios įstaigos „Būkime
vieningi” išplatintos provokacijos prieš
Lietuvą, raginančios pasirašyti dėl
Klaipėdos krašto prijungimo prie Ru-
sijos.

Bus kuriama nauja saugumo institucija? 

Vilnius (VRM.lt) – Dažnėjant ir
stiprėjant kibernetinėms atakoms
prieš mūsų šalį, susigriebta specialiu
įstatymu sureguliuoti Lietuvoje tei-
siškai kol kas niekaip nereglamen-
tuotą kibernetinio saugumo sritį. No-
rima įsteigti ir naują instituciją.

Šis naujas centras turėtų užsiim-
ti valstybės informacinių išteklių ir
ypatingos svarbos kibernetinių inci-
dentų valdymu, vykdyti atitikties sau-
gumo reikalavimams stebėseną, teik-
ti konsultacijas ir rekomendacijas. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

denga.ru nuotr.. 

Įtariamasis Sausio 13-osios byloje suimtas
dviem mėnesiams.            G. Savickio (ELTA) nuotr.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Tikriausiai nerasi JAV gyvenan -
čio lietuvio, kuris nebūtų gir-
dėjęs apie Lietuvių Fondą (LF).

Kad Fon das remia įvairiausius lietu-
viškus projektus ir skiria stipendijas
lietuvių kilmės studentams taip pat
dau gelis yra girdėjęs. Tačiau kartais
ten ka išgirsti abejonių, ypač apie
stipen dijų studentams skyrimą, neva
sti pendijos paskirtos, studentai bai-
gia mokslus, tačiau nedalyvauja lietu-
viškoje veikloje,  netampa LF nariais,
netęsia pirmtakų pradėtų darbų. 

Šį kartą noriu tą mitą paneigti.
Juolab kad ir proga  graži pasitaikė –
PLB Lituanistikos katedra Universi ty
of  Illinois at Chicago (UIC) švenčia su-
kaktį – 30 metų. Tiesa, tenka ap gai -
lestauti, kad jau keletas metų ka tedroje
uždarytos magistro ir daktaro prog-
ramos, tačiau norisi ir pa si džiaug ti kai
kuriais buvusiais šios katedros stu-
dentais – LF stipendi nin kais. Šį kartą
noriu apsiriboti PLB Lituanistikos ka-
tedros doktorantais. Per savo gyvavimo
laikotarpį PLB Lituanistikos katedra
išleido 5 doktorantus. Visiems šiems
doktorantū ros programos  studentams
finansinę paramą skyrė Lietuvių Fon-
das. Ir kas smagiausia – visi jie ne tik
ta po LF nariais, bet savo darbais ak-
tyviai įsijungė į lietuvišką veiklą. 

Pirmoji doktorantūros mokslų le-
dus PLB Lituanistikos katedroje pra-
laužė Dalia Noreikaitė-Kučėnie nė. Ji 1994
m. apgynė daktarinę di sertaciją ,,Že-
maitė Amerikoje”, kurią tais pačiais
metais išleido knyga. Da lia buvo ne tik
katedros doktorantė, bet ir aktyvi JAV
LB narė: – 1989–1991 m. ji – JAV LB Kul-
tūros tarybos pir mininkė. Vyresnieji
lietuviai mu zikos mylėtojai puikiai

prisimena jos koncertus JAV lietuvių
telkiniuose. Dalia dalyvavo Lietuvių
Operos spektakliuose, koncertiniuo-
se operų pastatymuose. Ji buvo ne tik
dainininkė, jos veikla buvo įvairiapu-
sė. Dalia ra šė eiles, periodinėje spau-
doje paskelbė straipsnių apie literatū-
rą, teatrą ir muziką, kartu su kitais
kūrė dokumentinius filmus, mokyto-
javo Da riaus ir Girėno lituanistinėje
mokykloje, veikė skautų ir ateitininkų
organi zacijose. Deja, ankstyva mirtis
kū rybingos moters darbus nutraukė.

Danas Lapkus mokslus UIC pra -
dėjo 1990 m.  2001 metais jis apsigina di-
sertacinį darbą, kuris išleistas kny ga
,,Poteksčių ribos”. Šiuo metu ad vokatu

Kad lietuvybė išliktų

PLB Lituanistikos katedros doktorantai

Lietuvių Fondo 2008 metų stipendininkai. Pirma iš dešinės Aurelija Tamošiūnaitė, šalia jos – Daiva Litvinskaitė.         LF archyvo nuotr.

dirbantis D. Lapkus žinomas ir kaip
dailėtyrininkas, išleidęs ne vieną mo-
nografiją apie JAV išeivijos meninin-
kus. Jis dirbo Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje, Čikagos lituanistinėje
mokykloje, dalyvauja Ame rikos lietu-
vių dailės draugijos veikloje, talkina
ruošiant parodas. 

Bene labiausiai visuomenei yra ži-
noma buvusi PLB Lituanistikos ka -
tedros doktorantė Dalia Cidzikaitė, šešis
metus dirbusi laikraščio ,,Drau gas”
vyr. redaktore. ,,Prieš 14 metų dokto-
rantūros studijų išvykusi į Pa saulio lie-
tuvių bendruomenės Litua nistikos ka-
tedrą University of  Illi nois at Chicago,
susipažinau su ten dirbusiais ir mano
gyvenimą ki ta  linkme pakreipusiais
dėstytojais prof. Violeta Kelertiene ir
prof. Gied riumi Subačiumi. Prof. Ke-
lertienė tapo man vedle klaidžiojant Va-
karų intelektinės minties ir apskritai
kul tūros koridoriais, o prof. Subačius
sa vo paskaitose man pirmą kartą pa-
rodė, jog kalba kaip tokia nėra vien tik
taisyklių rinkinys, kad ir ji turi isto riją,
tam tikrus vystymosi etapus ir ne vie-
ną įdomų bei netikėtą posūkį”, –  apie
mokslo metus Čikagoje š. m. sausio 30
d. ,,Žinių radijo” laidoje „Salos” pasa-
kojo D. Cidzikaitė. 2005 m. ji PLB Li-
tuanistikos katedroje apgina  daktaro
disertaciją ir išleidžia knygą ,,Kitas lie-
tuvių prozoje” (angl. ,,Facing the Other
in Lithua nian Prose”).

D. Cidzikaitės veikla Čikagoje vien
mokslais nepasibaigė. 6-eri metai ati -
duo ti ,,Draugo” laikraščiui, dalyvauta
San taros-Šviesos konferencijose, o ir
dabar ji įsitraukusi į  žurnalo „Litua-
nus” tarybą bei į JAV Lietu vių Bend -
ruo menės Archyvų komiteto veik-
lą. Dalia – JAV LB Kultūros tarybos XI
teatro festivalio (2004 m. Čikaga) lau-
reatė – pelnė apdovanojimą už geriau-
sią moters vaid menį, Uglis Seglis vie-
naveiksmėje pjesėje „Kampelis”. 

Šiuo metu Dalia dirba Lietuvoje.
Ji – Lietuvos nacionalinės Martyno

Mažvydo bibliotekos Lituanikos sky -
riaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Vi-
sai neseniai  ji pristatė  pokalbių kny -
gą „Manėm, kad greit grįšim: 18 po-
kalbių apie pasitraukimą į Vaka rus
1940–1944” (sudarytojos Dalia Sta kytė
Anysienė, Laima Petrauskaitė Van-
derStoep, Dalia Cidzikaitė; leidykla
„Aukso žuvys”). 

Daiva Litvinskaitė – dar viena ka-
tedros doktorantė ir LF stipendi ninkė.
2010 metais pasirodo jos knyga ,,Nuo
objekto link subjekto: kūnas šiuolai-
kinių moterų literatūroje”, parengta
University of  Illinois at Chicago ap-
gintos humanitarinių mokslų daktaro
disertacijos pagrin du. Remdamasi fe-
ministinėmis įžvalgomis monografijos
autorė siekia ištirti priežastis, lėmusias
šiuolai kinių lietuvių moterų rašytojų
tematikos pasirinkimą – dėmesį sociali -
nėms problemoms ir kasdienėms mo-

terų istorijoms.
Daiva taip pat pažįstama čikagie-

čiams ir ne tik. Jos veikla Santa ros-
Švie sos suvažiavimuose, straipsniai
„Drauge”, baltistikos kursai, kursai
Dainavoje besimokantiems lietuviš -
kai neliko nepastebėti. Baigusi moks-
lus Daiva grįžo į Lietuvą, dirbo Lie -
tuvių kalbos institute, o šiuo metu ji vėl
darbuojasi Čikagoje, tame pačia me
uni versitete, kuriame apgynė sa vo
moks linį darbą. Be to, kartu su pro -
jekto vadove Aurelija Tamošiūn aitė, D.
Litvinskaitė vykdo projektą ,,Mūsų
laiškai/our letters”. 

Pati jauniausia ir paskutinė PLB
Lituanistikos katedros doktorantė –
Aurelija Tamošiūnaitė –  taip pat ge rai ži-
noma JAV lietuviams. Laikraš tyje
,,Draugas” jos tvarkomo kalbos sky-
relio skaitytojai laukdavo su nekant-
rumu. 

Studijuoti PLB Lituanistikos ka -

tedroje Aurelija pradėjo 2006 m. sausį.
Atvyko pirmiausia magistro studi-
joms, vėliau tęsė studijas doktorantū-
roje. Daktaro laipsnį apsigynė 2011 m.
spalį. Jos disertacijos tema ,,Lie tuvių
bendrinės kalbos priėmimo pradžia:
tarmės ir bendrinės kalbos santykis as-
meniniuose laiškuose” (dar bo vadovas
prof. Giedrius Suba čius). 

Aurelijos mokslinių interesų kryp-
tys: sociolingvistinė lietuvių kal bos
istorija; bendrinių kalbų isto rija; (is-
torinė) sociolingvistika; pa veldėtosios
kalbos (heritage language) tyrimai;
lietuvių kalba JAV. Jos straipsniai
buvo skelbti žurnaluose ,,Archivum
Lithuanicum” ir ,,Litua nus”, ji akty-
viai dalyvavo Čikagos li tua nistinėje
mokykloje (ČLM) moki niams ir jų tė-
veliams surengtame Aukštojo mokslo
forume, skaitė paskaitas, dalyvavo
Santaros-Šviesos suvažiavimuose, tal-
kino tvarkant LF archyvus. 

Baigusi studijas, 2012 m. rudenį
grįžo dėstyti į Vytauto Didžiojo uni-
versitetą, Lietuvių kalbos katedrą. Čia
dirbo lektore. Nuo 2012 m. rudens iki
2014 m. sausio buvo Humanita rinių
mokslų fakulteto prodekanė. Nuo šių
metų sausio iki birželio vidurio, gavusi
Kone stipendiją, ji stažuojasi Helsinkio
universitete. 

Net ir negyvendama JAV, A. Ta mo -
šiūnaitė nenutraukia ryšių su Ameri-
kos lietuviais ir PLB Lituanis tikos ka-
tedra. 2013 m. lapkričio 10 d. kartu su
kitais projekto vykdytojais  Pasaulio
lietuvių centre čika gie čiams pristatė
projektą ,,Mūsų laiš kai/our letters”
ir pakvietė juos į naujų laiškų kaupi-
mo akciją. Su šiuo projektu bei jo vyk-
dytojais galite susipažinti www.face-
book.com/musulaiskai.

Tai toks PLB Lituanistikos kated-
ros, švenčiančios savo 30-metį mokslo
daktarų kraitis. Tenka apgailes tauti,
kad katedroje nebetęsiamos ma gistro
ir daktaro programos. Per 30 metų ka-
tedroje nuveikta tikrai daug – studijas
užbaigė 21 magistras ir 5 doktorantai,
su įvairiomis stipen dijomis lankėsi ir
dėstė bene du tuzinai profesorių ir
mokslininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir
iš kitų kraštų. 

Tačiau pažvelgus į PLB Lituanis -
tikos katedroje apsigynusių mokslo
daktarų nuveiktus darbus, širdis džiau-
giasi – visi jie, nepaisant kur begy -
ventų, rūpinasi lietuvybės išlaikymu
už tėvynės ribų. Džiaugtis turėtų ir Lie-
tuvių  Fondas. Kažkada šiems studen-
tams skirtos stipendijos buvo ne tik ma-
terialinė pagalba. Atsidėko da mi už šią
pagalbą jie visi ne tik tapo Lietuvių
Fondo nariais, bet ir aktyviai dirba,
kad svečioje šalyje gyvenantys lietuviai
,,nenuskęstų” tautų jūroje, kad išlai-
kytų savo kultūrą ir kalbą. 

Dalia Noreikaitė-Kučėnienė  1989 m. LF
spaudos konferencijoje kalbasi su tuome-
tiniu LF tarybos pirmininku Stasiu Baru.

Jono Tamulaičio nuotr.

Danas Lapkus

„Žaltvykslės” aktoriai Tomas Umbrasas ir
Dalia Cidzikaitė 2004 m. 

Jono Kuprio nuotr.
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Dar dramatiškiau pasikeitė pa -
dėtis tų dešimčių tūkstančių
lietuvių, kurie gyveno Suvalkų

gubernijoje. Sei nų apskrityje lietuviai
nuo amžių sudarė abso liučią gyven-
tojų daugumą, o patys Seinai, vyskupi -
jos centras, XIX a. vaidino labai svarbų
vaidmenį lietuvių kultūrinia me ir re-
liginiame gyvenime. Neper deda tie au-
toriai, kurie Seinus vadina vienu iš ke-
lių svarbiausių lie tuvių atgi mimo ži-
dinių. XXa. pra džioje čia veikė Romos
katalikų dvasinė semi-
narija, po 1905 m. buvo
spausdinamos lietuviš-
kos knygos, kūrėsi gau-
sios visuomeninės orga-
nizacijos. Stiprūs pasi-
turintys lietuvių ūki-
ninkai buvo patikimas
atgiju sios lietuvių tau-
tos pamatas.

Lenkijos ir Lietu-
vos kon fliktas 1920-ai-
siais atsky rė Vilniją ir
suval kie tišką senosios
Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės dalį, kuri
tautinio judė jimo lyde-
riams atrodė vienu iš
tauti  nio judėjimo atspa-
ros sričių. Seinų atvejis
vienijo is torinius-politi -
nius lietuvių argumen-
tus su etnolingvistiniais
įrodymais. Kraš to ko-
lektyvinė atmintis drie-
kėsi nuo jotvingių mito-
logijos iki LDK suvere-
numo ženklų. Tačiau
stip  rus buvo ir Romano -
vų imperijos viduje po 1815 m. Vienos
kon greso susiformavusios Lenkijos
Karalystės paveldas. Abiejų tautų is-
torikai yra daug rašę apie tuos identi-
fikacijos sunkumus ir likimo vingius.
Temos populia rumas iki šiolei ne-
slūgsta. Mums gi rūpi tik stambaus
mastelio lietuvių pasaulio že mėlapis,
tam tikra simbolinė etnogeografija, pa-
sakojanti kaip senieji LDK au tochto -
nai, suvalkiečiai lietuviai tarptautinių
politinių aplinkybių buvo atskirti nuo
savo tautos kamieno. 1920-aisiais jie,
kaip ir vilniečiai, de fac to tapo užsienio
lietuviais. Tačiau skirtingai nuo pir -
mų jų, kuriuos 1939 metai sugrąžino
prie Lie tuvos, Seinų-Punsko krašto
tautiečiai liko tokie iki šiolei.

Naujos lietuvių tautinio gyvenimo
sąlygos už demarkacinės linijos buvo
la bai nepalankios. Dviejų šalių konflik -
tas iki pat 1938 metų neleido už megzti

normalių diplomatinių santykių. Po-
lonofobija vienoje šalyje, stigmatiška
an tilietuviška nuotaika – kitoje neretai
padėdavo valdžioms ignoruoti tautinių
mažumų teises, kurios bent formaliai
tarptautinių konvencijų lyg  meniu
buvo respektuojamos. Žinoma, Lietuva
niekad nesusitaikė su sostinės Vil-
niaus ir Vilniaus krašto praradimu.
Tai reiškė, kad simbo li nės masinės
sąmonės er dvėje už demarkacinės li-
nijos Lenkijoje atsidūrę Vilnijos ir Su-
valkijos lietuviai buvo ne kokie užsie-
nio, išeivijos, diasporos naujieji nariai,
bet tiesiog likimo nuskriausti tautie-
čiai. Jie buvo ir liko autochtonais savo
krašte, nors po 1939 m. trumpalaikes
deportacijos ir repatriacijos (arba et-
ninio valymo) skriaudas teko patirti ir
suvalkiečiams lietuviams.

1939–1941 m. dramos dar labiau su-
darkė šią lietuvių pasaulio erdvę. Po

Molo tovo-Ribentropo pakto Lietuva at-
gavo Vilnių iš sovietų valdžios rankų.
Tačiau ne visas 1920 m. Maskvos su-
tartyje apibrėžtas kraštas grįžo Lietu-
vai. Stalino valia jis buvo padalytas, o
dalis Vilnijos lietuvių darsyk turėjo
pasijausti užsienio – dabar jau kitokio
užsienio – lietuviais. 1920–1940 m. visa
Vilnija buvo lenkų valdžio je, tad nors
lietuviškas arealas gyveno atskirą nuo
Lietuvos gyvenimą, tačiau jis buvo
vien tisas. Po 1939 m. Vilnius su apylin -
kėmis tapo (nors ir labai trumpai) ne-
priklausomos Lietuvos Respublikos
dalimi, o rytinės Vilnijos žemės buvo
pri jungtos prie Sovietų Sąjungos. At-
sirado nauja, niekad prieš tai neegzis-
tavusi riba, kuri priklausė tik nuo So-
vietų Sąjungos įnorių.

Nors permainų greitis buvo labai
didelis, o masinė lietuvių sąmonė ir
erdvi nė vaizduotė negalėjo labai grei-
tai pasikeisti, tačiau tie, kuriuos ne-
gailestingas didžiųjų jėgų žaidimas pa-
lietė tiesiogiai, taip pat Lietuvos Vy-
riausybės atstovai gerai suprato per-
mainų esmę. Supratimas, kas yra nau-
jasis užsienis ir užsienio lietuvis, kei-
tėsi. 1939 m. lapkričio 27 d. Lietuvos
Vyriausybės vadovo A. Merkio kabine -
te įvyko slaptas pasitarimas Draugijos
užsienio lietuviams remti (DULR) rei-
kalais. Iš esmės buvo svarstyta, kaip
traktuoti tuos, kurie dar nesenai buvo
Lenkijos lietuviai. Kaip liudija stenog -
rama, DULR pirmininkas R. Skipitis
pasi tarime apibūdino situaciją:

Iš Sovietų Rusijai atitekusių Vil-
niaus krašto sričių šiuo metu yra įre-
gistruota pabėgėlių apie 3 000. Bėgimas
dar tebevyksta. Manoma, kad dar toks
skaičius at bėgs. Pabėgėliai vykdami at-
siveža dažnai gyvulius, ūkio invento-
rių ir kitus daigtus, kuriuos galėjo su
savimi pasiimti. DULR rūpinasi pabė-
gėlių registracija ir jiems darbo susra-
dimu, kadangi nei Vyr. Komitetas Vil-
niečiams šelpti, nei Raudonasis Kry-
žius ligi šiol šiuo reikalu konkrečiai ne-
sirūpino.248

Tad laikotarpiu tarp
dviejų pa saulinių karų ne-
priklausomos Lietuvos sta-
ty bos euforija buvo sumi-
šusi su prieštaringomis ar-
timojo užsienio lietuvybės
pro blemomis. Artimasis lie-
tuvių pasaulis buvo veikia-
mas įvairių krypčių tenden-
cijų. Tai buvo Lietuva su
Klaipėda, bet be Vilniaus.
Dalis Rytprūsių lietuvi-
ninkų buvo sujungti su Di-
džiosios Lietuvos tautiniu
kamienu, tačiau ir toliau
buvo veikia mi vokiškosios
civilizacijos intencijos bei
grėsmingų nacistinės Vo-
kietijos jėgų. Simboliškai
svarbios lietuvių tautos ka-
mieno dalys Vilnijoje ir Su-
valkijoje buvo negailestin-
gai atskirtos demarkacijos
linijos, o Lietuvos santykiai
su Lenkija tau tines mažu-
mas (ypač eventualią lietu-
vių diasporos dalį Seinų
krašte) vertė vai dinti politi-

kos įkaičių vaidmenį.
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje

stiprėjančios Lietuvos politinio ir vi-
suome ninio elito pastangos suvokti lie-
tuvių pasaulio ribas, suvienyti globa-
lius diaspo ros tinklus vertė atpažinti
Lenkijos lietuvių bendruomenės bruo -
žus. Simptomiš ka, kad atliepiant ofi-
cialią Lietuvos poziciją ir atplėštų jos
teritorijų identifikaciją, prie Lenkijos
lietuvių nei vilniečiai, nei seiniškiai
nebuvo priskiriami. Jų veikla nebuvo
įpinama į užsienio lietuvių veiklos
erdvę. Anuometinių lietuvių vaizduo -
tėje Vilnija buvo tautos kankinių gy -
venimo erdvė, kuri priklausė ne nuo
gyven tojų valios, o nuo dviejų valsty-
bių santykių. Lietuva čia buvo silpnoji,
asimetriška pusė, o jos galia apginti ne-
laimingus tautiečius buvo labai nedi-
delė.

XX a. ketvirtojo dešimtmečio vi -
duryje Lietuvos visuomenei ir politi-
niam elitui buvo labai nelengva viena-
reikšmiškai atpažinti užsienio lie   tu -
 vius. 1935 m. A. Smetonos ap lin koje gi-
mus idėjai sukurti Užsienio lietuvių re-
ferentūrą, t. y. spe cialią vyriausybės
įstaigą diasporos reikalams, mąstyta,
kad ji

...turėtų apimti mūsų išeivijos rei-
kalus Argentinoje, Anglijoje, Brazili-
joje, Latvi joje, Rytprūsiuose ir Š/iau-
rės/ Amerikoje su Kanada.(...) Lietu-
vių kultūros reikalai Vilniaus krašte
bent viešoje šito darbo programoje gal
ir neturėtų figūruoti, nors būtų būtino
reikalo Vilnijos kultūrinio pobūdžio
klausimą neišskirti iš bendros šios re-
ferentūros darbų programos.249

248. 1939.11.27.  slapto pasitarimo DULR reika-
lais stenograma. In: Lietuvos Respublikos emigra-
cijos politika 1920–1940 m., p. 245.

249.  1935 m.  spalio   25 d.  pro  memoria.   In: Lie -
tu-vos Respublikos emigracijos politika 1920–1940
m.,  p. 

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

gEDAS M. gRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIų LIgOS–CHIRURgIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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 



Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIŪLOmE DARBUS!
gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

,,Surašymas” Nr. 29

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SiŪLo dARBĄ
ĮVAiRŪS
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTų gYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTų gYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

ASTA T. mIKUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

� Moteris, turinti medicininį išsilavi -
nimą, pasišventusi ligonių ir senų
žmonių priežiūrai, patyrusi, sąžinin -
ga ir atjaučianti, ieško darbo. Vairuo -
ja, turi automobilį, JAV pilietė. Siūlyti
įvairius variantus. 
Tel. 773-330-0092.

� Vyras, turintis daugiametę slau-
gymo patirtį, ieško darbo su gyveni -
mu. Vairuoja. Tel. 773-691-3796.

� Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo su gyvenimu.
Le galūs dokumentai, rekomendaci-
jos. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu NJ valstijoje. Ne-
vairuoja. Tel. 609-641-1797.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo, galimi pakeitimai.
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško darbo. Siūlyti įvai-
rius variantus. Susikalba angliškai,
vairuoja. Pageidautina vakariniuose
rajonuose.  
Tel. 630-212-9098.

� Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-960-6278.

DRAUGAS 773-585-9500

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
mišką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
at likti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

Jauni premijuoti architektai Lietuvoj
siūlo savo patarnavimus Ame rikos lie-
tuviams. Jei kam nors reikėtų architek-
tūrinės pagalbos: projektuojant namus,
įvairius statinius, įrenginius, barus, ar
kitas įvairias patalpas, ar jų išpuošimo
dizaino srity ir t. t., gali kreiptis į archi-
tektūrinę firmą „Lipo architects” („Li” –
Lina. „Po” – Povilas). Jie gali atlikti visus
architektūrinius darbus ne tik pigiai,
bet ir kokybiškai. 

www.lipoarchitects.com

„Window washers and gutter cleaners
needed for residential homes, must
have drivers license. Great pay, expe-
rience not required,

847-527-7999

5 raidės:
DANGA – EURAS – KEBAS – KIRAI – LANDA – LERVA – NAFTA –
PUNIA – SĖSLĖ – SUPER – SUSNA – ŠARMA – ŠUTAS – TRIKO –
UGNIS – VĖTRA.

8 raidės:
ANTRĄSYK – ĄŽUOLYNĖ – DIPLOMAS – ESKALADA – GLEIVINĖ –
GUDREIVA – GUNDYMAS – INVAZIJA – IŠKVĖPIS – IZRAELIS –
KARAGANA – KIKILIAI – KOMISARĖ – KUBILIUS – KUOLINGA –
MAŠINĖLĖ – NALČIKAS – PIRMIENA – PRIEMENĖ – RAŠIKLIS –
REIKALAS – RUMUNIJA – RUSISTAI – SĄSTATAS – SAUSŠALA –
SEKLYČIA – STAKĖNAS – TERMINAS – TESTERIS – TRIEILIS –
UŽNARVIS – ŽIRNIENA.

9 raidės:
BARITONAS – EPIGRAFAS – PUNKTYRAS – RŪBININKĖ.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys

turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Europos Sąjungos filmų festivalyje Čikagoje
Lietuvai atstovaus filmas 

„EKSKURSAnTĖ”
LR generalinis konsulatas Čikagoje ir Gene Siskel kino centras pri-

stato filmą „Ekskursantė”, kurio peržiūros vyks kovo 22 d., šeštadienį, 7
val. v. ir kovo 26 d., trečiadienį, 8:15 val. v. Gene Siskel kino centre (164
North State Street, Chicago, Illinois 60601). 

Po Antrojo pasaulinio karo Europa buvo padalyta į dvi dalis ir Lietu-
vos valstybė atsidūrė rytinėje  geležinės uždangos pusėje. Stalino režimas
netruko sulaužyti tradicinį lietuvių gyvenimo būdą, žiauriai malšindamas
priešinimąsi  okupantams. Šimtai
tūkstančių lietuvių buvo deportuoti
į lagerius Rusijos šiaurėje ir Toli-
muosiuose Rytuose...

Filmas sukurtas pagal tikrą 11-
metės mergaitės iš Pabaltijo istoriją.
Pabėgusi iš tremtiniais perpildyto
krovininio traukinio, vežusio ją ir
jos šeimą į Sibirą, ji įveikė 6000 km
ilgą ir pilną pavojų bei nuotykių ke-
lią namo – į Lietuvą.

Tai filmas apie viltį ir lemtį,
draugystę ir  pasiaukojimą bei neiš-
matuojamą  meilę savo Tėvynei.

Režisierius – Audrius Juzėnas,
pagrindinį vaidmenį atlieka Anastasija Marčenkaitė, taip pat vaidina
Nelė Savičenko, Margarita Žiemelytė, Darius Meškauskas, Igoris Savoč-
kinas, Raisa Riazanova, Aliona Ivčenko ir kiti. 

Septynioliktasis kasmetinis Europos Sąjungos filmų festivalis Čika-
goje, kurį rengia Gene Siskel kino centras kartu su ES šalių konsulatais
ir kitomis institucijomis, vyksta kovo 7 d. – balandžio 7 dienomis. Šių metų
fes tivalio programoje net 64 filmai iš 26 ES valstybių. Daugiau informa-
cijos – http://www.siskelfilmcenter.org/ eufilmfest2014. Bilietus galima įsi-
gyti internetu  http://www.siskelfilmcenter.org/excursionist bei Gene
Siskel kino centro bilietų kasoje. 

LR gen. konsulato Čikagoje info

Vėlyvas  pavasaris ir Draugo fonde 

Šalta žiema ir šaltas, vėlyvas pa vasaris. Visi nekantriai laukiame šiltesnių
dienų ir pavasario žiedų. Ta čiau ar šalta, ar šilta istorinis ,,Drau go” laik-
raštis visada ateina į mū sų na mus. Gal  ne taip greitai, kaip no rėtųsi, bet

čia jau ne leidėjų kaltė. 
Visi žinome, kad ,,Draugo” gyvybę palaiko Draugo fondas. Kiek vie nas už-

simojimas, geriausi norai ir kil  niausi tikslai, reikalauja finan si nių išteklių. Ki-
tuose kraštuose gal dar yra įmanoma kai ką be pinigų pa siekti, tačiau šioje ša-
lyje kiekvieną žingsnį lydi pinigai. Todėl čia taip gau su rinkliavų, vajų, pašalpų,
sti pen dijų. Dėl šios priežasties atsirado fondai, kurie renka aukas. Kad  ,,Drau -
go” laikraštis dar ilgai  džiugin  tų mūsų skaitytojus ir buvo įkurtas Draugo fon-
das, kuris ir palaiko laik raš čio ,,gyvybę”.

,,Draugas” gyvuoja  beveik 105-erius metus. ,,Draugo” paslaugomis naudo -
jasi daugelis išeivijos organizacijų. ,,Draugas” mums perduoda ne tik Lietuvos
gyvenimo, bet mūsų išeivi jos reiškinius, kuriais amerikiečių spauda visiškai
nesidomi.

Kas mus, svetur išsibarsčiusius, sujungtų? Tikrai ne internetas, be ku   rio
jau sunku gyventi.

,,Draugo” puslapiuose nušviečiamas visas šimtmečio lietuvių gyvenimas
Amerikoje. 

Aukokime Draugo fondui ir už tik rinkime, kad ir ateityje galėsime skaityti
lietuviškai už Lietuvos ribų.

Neišmeskite Draugo fondo pava sario vajaus laiškučio, bet kartu su poe tu
K. Donelaičiu kviečiame kiek vieną skaitytoją padaryti gerą darbe lį, atsiunčiant
auką pagal išgales.

Atsiliepusiems į DF pavasario va  jų ir atsiuntusiems savo aukas, DF taryba
visiems iš anksto nuoširdžiai dėkoja.

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė

Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar -

bės narys, iš viso  15,100 dol.

Su 500 dolerių:
Omaha Community Foundation,

Omaha, NE, garbės narys, iš viso
4,500 dol.

Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, Sterling

Heights, MI, garbės narys, iš viso
16,400 dol.

Nemira Šumskienė, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 5,900 dol.

Su 150–120 dolerių:
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

Burr Ridge, IL, garbės nariai, iš viso
4,250 dol.

Aldona Čingienė, Los Angeles, CA
iš viso 320 dol.

Su 100 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, North

Riverside, IL, garbės narė, iš viso
3,600 dol.

Vytautas ir Ona Koliai, Palos Hills,
IL, garbės nariai, iš viso 3,000 dol.

Kazimieras ir Teresė Kazlauskai,
Gurnee, IL, garbės nariai, iš viso
2,800 dol.

Vytautas ir Rūta Graužiniai, El gin,
IL, garbės nariai, iš viso 2,470 dol.

Vidmantas ir Nijolė Raišiai, Mer -
cern Island, WA, garbės nariai, iš vi -
so 2,400 dol.

Aldona Prapuolenytė, Putnam, CT,
garbės nariai, iš viso 1,910 dol.

Dr. Antanas Sužiedelis, Annapo lis,
MD, garbės narys, iš viso 1,775 dol.

Jonas ir Birutė Sveros, Bloom-
field Hts, MI, garbės nariai, iš viso
1,700 dol.

Ramunė Račkauskienė, Oak Lawn,
IL, garbės narė, iš vsio 1,250 dol.

Algis ir Vaida Mikuckiai, La Ca -
nada Flt., CA, garbės nariai, iš viso
1,125 dol.

Karolis A. Druseikis, Rochester,

NY, iš viso 300 dol.
Feliksas Rekus, Durham, NC, iš

viso 600 dol.
Geraldas Tamkutonis, Chicago,

IL, iš viso 400 dol.
Augustinas ir Vida Tijūnėliai, Chi -

cago, IL, iš viso 400 dol.
Romualdas ir Reda Veitai, Mil ton,

MA, iš viso 300 dol.
Šv. Kazimiero parapija, Los An ge -

les, CA, iš viso 100 dol.
Nativity BVM parapija, Chicago,

IL, iš viso 100 dol.

Su 50 dolerių:
Marija Vaitkienė, Belleville, IL,

garbės narė, iš viso 3,450 dol.
Vladas ir Raminta Sinkai, Le mont,

IL, garbės nariai, iš viso 1,160 dol.
Stasys ir Milda Tamulioniai, St. Pe-

tersburg, FL, garbės nariai, iš viso
1,070 dol.

Jonas ir Elena Radai, Livonia, MI,
garbės nariai, iš viso 1,055 dol.

Dr. Aldona Baltch-Gravrokas, Me -
hande, garbės narė, iš viso 1,055 dol.

Gražina Damijonaitienė, Willow -
brook, IL, iš viso 850 dol.

Jurgita Gvidienė, Narperville, IL,
iš viso 600 dol.

Dionyzas Trimakas, Westlake, OH,
iš viso 570 dol.

Aldona Kavaliūnienė, IL,  iš viso
475 dol.

Elegijus ir Aldona Kaminskai, Or-
land Park, IL, iš viso 428 dol.

Dr. Robertas ir Gailė Vitai, Au -
rora, IL, iš viso 310 dol.

Angelė Leščinskienė, Chicago, IL
300 dol.

Regina Juškaitienė, Oak Lawn, IL
iš viso 225 dol.

Šarūnas ir Milda Landžiai, So la na
Beach, CA, iš viso 200 dol.

Audronė Bernatavičienė, West -
ches ter, IL, iš viso 200 dol.

Mieszyslaw ir Elena Wasi liewski,
Lemont, IL, iš viso 155 dol.

Rimtautas Dabšys, Los Angeles,
CA, iš viso 150 dol.

Pavasario įnašai į Draugo fondą

Benediktas ir Gražina Žemaičiai,
Chatham, IL, iš viso 100 dol.

Vida Bučmienė, Cleveland, OH, iš
viso 95 dol.

Gražina Kazėnienė, Lemont, IL, iš
viso 50 dol.

Česlovas ir Stasė Olšauskai, Hic -
kory Hills, IL, iš viso 50 dol.

Su 25–20–10 dolerių:
Gabrielė Ročkuvienė, Cicero, IL,

garbės narė, iš viso 2,430 dol.
Balys ir Elena Kondratai, Quaker

Hill, CA, garbės nariai, iš viso 1,575
dol.

Juozas Kalvaitis, Chicago, IL, iš vi -
so 660 dol.

Marija Arštikienė, Noarth River -

side, IL, iš viso 525 dol.
Stasys ir Mary Erlingiai, Dear -

born Hts, MI, iš viso 370 dol.
Diane Grajauskaiė, Glastonbury,

CT, iš viso 195 dol.
Virginija  Žukauskienė, River si de,

IL, iš viso 175 dol.
Karolis ir Liucija Avižieniai, Or -

land Park, IL iš viso 105 dol.
Jonas Mežinskas, Oak Lawn, IL, iš

viso 90 dol.
Aldona Buntinaitė, Chicago, IL, iš

viso 60 dol.
Adele Rysavy, Jackson Heights,

NY, iš viso 45 dol.
A. Suvaizdis, Chicago, IL, iš viso 20

dol.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

A † A
AIDUI KRIAUČIŪNUI

žymiai per anksti užbaigus žemiškąją kelionę, gilią
užuojautą reiškiame žmonai TRACEY, dukrai AUD -
RAI, sūnui VYTUI, tėvams GRAŽINAI ir dr.
ROMUALDUI, broliams dr. ALDUI ir ARUI bei jų
šeimų na riams.

Teresė ir Algimantas Gečiai

A † A
Inž. VLADUI SINKUI

mirus, žmonai RAMINTAI ir giminėms reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Algė ir Adolfas Šležai

Broliui

A † A
ALGIMANTUI KOKLIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą bendra -
darbę, JAV LB Archyvų komiteto pirmininkę, seserį
DALĘ LUKIENĘ su šeima bei gimines ir kartu liū -
dime.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
darbuotojai, Valdyba ir Taryba

Sūnui
A † A

AIDUI KRIAUČIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvus dr. ROMUAL -
DĄ ir GRAŽINĄ su šeima.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

A † A
VLADUI RUZGAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai LINDAI
BURBIENEI su šeima bei visiems artimiesiems ir
kartu liūdime. 

Dr. Adolfas ir Algė Šležai ir 
krikšto duktė Sylvia Šlezas-Lukas su šeima

A † A
VLADAS RUZGA

Mirė 2014 m. kovo 11 d. Woodstock, Illinois, sulaukęs 86 metų
amžiaus.

Gimė 1927 m. rugpjūčio 19 d., Utenos rajone, Rastinių kaime.
Į Ameriką atvyko 1950 m. Šeima įsikūrė Gary, IN.
Velionis priklausė Vytauto VFW post 289 Merrillville, IN,

įvai  rioms organizacijoms Indianoje, buvo ilgametis Šv. Kazi mie -
ro pa rapijos  veikėjas.

1996 m. persikėlė į Lemont, IL, kur aktyviai dalyvavo lietu viš -
 ko je veikloje.

Nuliūdę liko: dukra dr. Linda Burbienė su vyru Ričardu, žen-
tas Jurgis Riškus, anūkai Justinas  su žmona Jennifer, Paulius
ir An tanas, marti Dalia Ruzgienė, anūkai Ričardas su žmona
Leslie, Antanas, Diana ir Edvardas, proanūkai Lukas, Charlotte
ir Jacob, giminės Lietuvoje.

A. a. Vladas  buvo vyras a. a. Marytės  Ruzgienės-Pus deš ry -
tės, tė tis a. a. Leniuko Ruzgos, a. a. dr. Edvardo Ruzgos ir a.a. Ri -
tos Riš kienės-Ruzgaitės.

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 3 val. p.p. iki
9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. 9:30 val. r. iš Petkaus
Le mont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Palaimintojo
Jur  gio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mi -
šios. Po šv. Mišių a. a. Vladas  bus palaidotas  Lietuvių Tautinėse
ka   pinėse.

Vietoje gėlių  prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdusi šeima

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
ir atsitieskite skausme.

J. Marcinkevičius

A † A
AIDUI KRIAUČIŪNUI

iškeliavus pas Viešpatį, nuoširdžiai užjaučiame jo tė -
vus – ilgametį „Draugo” bendradarbį dr. ROMUALDĄ
ir GRAŽINĄ KRIAUČIŪNUS, velionio žmoną TRA -
CEY, vaikus AUDRĄ ir VYTĄ bei brolius ALDĄ ir
ARĄ su šeimomis.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

„Draugo” leidėjai ir redakcija
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo, A.
Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visaitės, A.
Motiejū no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno  ir kitų lie-
tuvių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina
tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.o. Box e34, S. Boston, MA 02127, USAwww.draugas.org

BRAnGiAi PiRKSiU
įvairius gintarinius papuošalus, gintaro
dir bi nius bei atskirus gintaro gabalus,

pagamintus iki 1990 metų. 
Tel. 617-4599-952 (USA), 

el. p. modeboston@yahoo.com 
Modestas Rimkus P.o. Box, 

e34, S. Boston, MA 02127, USA

Patekti į svajonių šalį nėra lengva. Tuo galėjo įsitikinti ir garsiausias šalies akordeonistas
Martynas Levicikis. Daugybę koncertų visame pasaulyje surengęs muzikantas nebuvo
įleistas į Jungtines Amerikos Valstijas. Vaikinas iš Londono Heathrow oro uosto keliavo
į Minneapolį, kur turėjo pradėti koncertinės kelionės su smuikininku David Garrett ant-
rąją dalį. Šį šeštadienį, kovo 15 d., jis turėjo pasirodyti ir Chicago Theatre.

„Norėčiau pakelti savo dešinę ranką ir prisiekti savo sąžiningumą prieš JAV įstaty-
mus. Jėzau, kodėl šie metai man tokie komplikuoti? Ką aš padariau... Mane apklausė ir
išsiuntė atgal į Londoną dėl problemų, susijusių su mano viza. Bijau tai sakyti, bet
mano pasirodymai greičiausiai bus atidėti. Labai dėl to apgailestauju”, – socialiniame
tinkle rašė M. Levickis.                                                                                             15 min. lt info

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, kovo
16 d., 10 val. r., šv. Mišiose švęsime Kovo
11-tąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dieną bei II Gavėnios sekmadienį.  Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Po šv. Mišių parapijos salėje bus pa-
rapijiečių suneštinės vaišės ir meninė prog-
rama, kurią atliks teatras ,,Viltis”, vadovau-
jamas Apolonijos Steponavičienės. Visi kvie-
čiami dalyvauti.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijoje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, kovo
16 d., po 10 val. r. šv. Mišių, minėsime Kovo
11-tąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dieną. Bus meninė programa ir vai-
šės. Visus kviečiame dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, kovo 19 d., 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite Lietuvos valstybės atkūrimo is-
torijos triloginio dokumentinio filmo ,,Lūžis
prie Baltijos” antrąją ir trečiąją dalį. 

� Jaunimo centro metinis narių susirinkimas
vyks kovo 16 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
(po 10:30 val. r. šv. Mišių Jėzuitų koply-
čioje). Registracija prasidės 11 val. r. Centro
Čiurlionio galerijoje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago IL. 60636. Maloniai kviečiame vi-
suomenę dalyvauti susirinkime.  

� Lietuvos Dukterų draugijos metinis vi-
suotinis narių susirinkimas įvyks kovo 16 d.,

12:30 val. p. p., PLC, Lemonte, didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Pirm. Marytės Reka-
šienės pranešimas, darbų apžvalga, valdybos
narių rinkimai. Visuomenė kviečiama daly-
vauti ir tapti organizacijos nariais. Valdybos
narės pavaišins kavute ir gardžiais užkan-
džiais.

� Kovo 22 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Čika-
goje, Jaunimo centre vyks popietė ,,LaBas”,
skirta pristatyti Lietuvių Bendruomenės veik-
lai. Dalyvaus Krašto valdybos pirmininkė Si-
gita Šimkuvienė, Apygardų pirmininkės Ja-
nina Udrienė ir Birutė Kairienė, kun. Gintaras
Jonikas, Lietuvių išeivijos studentų stažuočių
(LISS) dalyviai, bus pristatoma knyga ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pa-
sitraukimą į Vakarus 1940–1944”. Vaišės.
Daugiau informacijos: tel. 203-415-7776
arba 708-262-1212.

� San Diego lietuviai kviečia į šventę, kuri
vyks kovo 22 d. 6 val. v. Balboa Park Hall of
Nations. 2191 Pan American Rd. W, San
Diego, CA 92101. Dainos, šokiai, žaidimai,
gražiausios kaukės konkursas, blynai ir vynas.
Daugiau info: sandiegolietuviai@gmail.com.

� Kovo 23 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje
vyks neseniai Lietuvoje išleistos knygos „Ma-
nėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pa-
sitraukimą į Vakarus 1940–1944” (sud. Da-
lia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė VanderS-
toep ir Dalia Stakytė Anysienė) sutiktuvės. Pri-
statyme dalyvaus knygą išleidusios leidyklos
,,Aukso žuvys” direktorė Sigita Pūkienė ir
viena iš knygos sudarytojų Dalia Cidzikaitė.

Martynas Levickis neįleistas į JAV

Kovo 12 d. New Orleans miesto Taryba 
paskelbė mieste Lietuvos dieną. Ačiū!


