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Vilnius (BNS) – Lietuvos susisie-
kimo ministras Eligijus Masiulis, šią
savaitę viešintis JAV, su šalies parei-
gūnais tarsis ir dėl didesnio NATO
krovinių tranzito. ,,Svarbiausias mū-
sų apsilankymo tikslas – padidinti
JAV ir NATO krovinių srautą Klaipė-
dos uoste. Praėjusiais metais jau su-
laukėme kelių sąjungininkų laivų,
gabenančių krovinius į Afganistaną.
Norime, kad jų plauktų dar daugiau”,
– teigia E. Masiulis.

Jo vadovaujama delegacija šią
savaitę susitiks su JAV Gynybos de-
partamento ir jo transporto padali-
nio, krovinius gabenančių bendrovių
atstovais. Planuojamas susitikimas
su JAV logistikos bendrovės ,,Maersk
Line” vadovais, kuriems bus prista-
tyti Lietuvos transporto sritis ir
Klaipėdos giliavandenio uosto staty-
bos planai, kviečiama dalyvauti pro-
jekte viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimo pagrindu.

Ministras taip pat lankysis Vir-
ginia ir Philadelphia jūrų uostuose,
kur bus tariamasi dėl galimo šių
uostų bendradarbiavimo su Klaipė-
dos uostu, numatoma pasirašyti tar-
pusavio memorandumus, taip pat
planuojami susitikimai su JAV val-
džios ir verslo atstovais dėl galimo
JAV įmonių dalyvavimo statant Klai-
pėdos giliavandenį uostą.

Susitikimuose dalyvaus Klaipė-

dos jūrų uosto direkcijos vadovas
Eugenijus Gentvilas, „Lietuvos gele-
žinkelių” direktoriaus pavaduotojai
Albertas Šimėnas ir Andrejus Pono-
mariovas, Klaipėdos konteinerių ter-
minalo generalinis direktorius Vai-
dotas Šileika bei Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis. Mi-
nistro viešnagė truks iki kito pirma-
dienio.

Pernai per Klaipėdos uostą buvo
pervežta daugiau kaip 2,000 NATO
nekarinio tranzito talpintuvų, di-

džiąją NATO tranzito dalį sudarė
JAV kroviniai. Uostas dėl šių krovi-
nių uždirbo apie 50,000 litų pelno.
Reguliari NATO nekarinio tranzito
linija iš Klaipėdos uosto per Lietuvą į
Afganistaną buvo atidaryta pernai
rugsėjį. Atplukdyti kroviniai iš Lie-
tuvos toliau vežami geležinkeliais
per Baltarusiją, Rusiją, kitas valsty-
bes iki Afganistano. Manoma, jog de-
rybose dėl NATO krovinių bus svar-
būs ir ,,Lietuvos geležinkelių” pas-
laugų įkainiai.
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J. Huntsman pasitraukia iš JAV rinkimų į prezidentus

JAV sostinėje vieši Lietuvos susisiekimo ministras

Susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio vadovaujama delegacija susitikimuose su JAV
valdžios ir verslo atstovais tarsis dėl Lietuvos ir JAV jūrų uostų bendradarbiavimo. 

LR Susisiekimo ministerijos nuotr.

Lietuvos dviratininkėms – pasaulio taurės varžybų sidabras

Washington, DC (BNS) – Jon
Huntsman baigia savo kampaniją dėl
respublikonų kandidato į preziden-
tus, praneša JAV spauda. Per praėju-
sią savaitę New Hampshire valstijoje
vykusius antrus respublikonų kandi-
dato į prezidento pareigas rinkimus
J. Huntsman liko trečias, surinkęs
tik 16,9 proc. balsų.

Manoma, kad J. Huntsman para-
ma atiteks pirmaujančiam Mitt
Romney. 51-erių J. Huntsman buvo
Utah valstijos gubernatorius ir prezi-
dento Barack Obama pirmasis amba-
sadorius Kinijoje. Nacionalinės nuo-
monių apklausos metu jį palaikė tik 1
ar 2 proc. žmonių.

Po šio kandidato pasitraukimo

dėl prezidento pareigų varžysis Ron
Paul, Rick Santorum, Newt Gingrich
ir pirmaujantis M. Romney. Iš viso
vyks 50 vadinamųjų pirminių rinki-
mų kiekvienoje JAV valstijoje, po
kurių respublikonai partijos suvažia-
vime rugpjūtį oficialiai paskelbs savo
kandidatą į prezidentus. JAV prezi-
dento rinkimai vyks lapkričio 6 d.

Naujieji metai smagiai sutikti ir
PLC, Lemont – 5 psl.

Beijing (ELTA) – Lietuvos dviratininkės Simona
Krupeckaitė ir Gintarė Gaivenytė Beijing (Kinija) vyks-
tančiame trečiajame pasaulio dviračių treko taurės var-
žybų etape pelnė sidabro medalius. Lietuvės komandų
sprinto varžybų baigiamosiose rungtynėse 0,692 sek. pra-
laimėjo atrankos varžybų nugalėtojoms ir pasaulio čem-
pionato bronzos medalių laimėtojoms kinėms Shuang
Guo ir Jinjie Gong. 29 metų S. Krupeckaitė ir nugaros
traumą išsigydžiusi 25 metų G. Gaivenytė atrankos var-
žybose, kuriose dalyvavo 17 komandų, buvo antros.

Bendrojoje pasaulio taurės varžybų įskaitoje Lietu-
vos komanda su 16 taškų užima šeštą vietą. Pirmauja Uk-
rainos komanda, surinkusi 25 taškus. Iš viso varžėsi 17
komandų. Londono olimpinių žaidynių atrankos klasifi-
kacijoje Lietuvos komanda prieš šias varžybas buvo de-
vinta, o tarp Europos komandų – septinta. Į olimpines žai-
dynes pateks dešimties šalių atstovės, o Europai galės ats-
tovauti penkios komandos. Po varžybų Beijing lietuvės
tarp europiečių bus šeštos.

Neolimpinėje rungtyje – 500 m atskiro starto lenkty-
nėse – G. Gaivenytė tarp septyniolikos dalyvių buvo ket-
virta. Ji atstumą įveikė per 35,189 sek. Nugalėjo kubietė
Lisandra Guerra – 34,657 sek. 

Dviratininkės S. Krupeckaitė ir G. Gaivenytė. 
Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.
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Kad� pasauliui� reikia� šviesiau-
sių�Lietuvos�protų,�jau�seniai�žino-
ma.� Kol� mūsų� šalies� aukštosios
mokyklos� aimanuoja,� kad� pas� jas
studijas� renkasi� vis� mažiau� abitu-
rientų,� į� mūsų� šalies�mokyklas� su
pasiūlymais� studijuoti� plūsta� už-
sienio� aukštųjų� mokyklų� atstovai.
Žinovų�teigimu,�užsienio�universi-
tetų� Lietuvoje� vykdoma� būsimų
studentų� medžioklė� tampa� masi-
niu�reiškiniu,�duodančiu�matomus
vaisius.� Svetur� studijuojančio� jau-
nimo�skaičius�kasmet�didėja.�Sun-
ku�pasakyti,� kodėl� pirmenybė� tei-
kiama�studijoms�užsienio�šalyse�–
vieni� tvirtina,� kad� ten� įgyti� diplo-
mai� yra� kur� kas� labiau� vertinami
nei�Lietuvos�aukštųjų�mokyklų,�kiti
studijas� užsienyje� renkasi� dėl
lankstesnės�kreditų�sistemos,� treti
paprasčiausiai� pasiduoda� nuosta-
tai,� kad�kitose� šalyse�viskas�einasi
lengviau�ir�paprasčiau.�

Redaktorė�Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis Tema: LieTuvos ir Lenkijos sanTykiai

Pasibaigę 2011-ieji Lietu-
vos užsienio politikai ne-
buvo labai sėkmingi. Su-

gebėjome apsunkinti santykius
net su strategine partnere Len-
kija, jau nekalbant apie tradi-
ciškai „sunkią’’ partnerę Rusi-
ją.

Šios nesėkmės tiesiogiai
veikia kiekvieno Lietuvos pilie-
čio gyvenimą – jų nešildo ener-
getikos ministro Arvydo Sekmoko
tuščiažodžiavimas apie tariamas
derybas su „Gazprom’’ dėl „teisingų’’
kainų už gamtines du jas. Negana to,
net strateginių partnerių lenkų ben-
drovė PGE paskelbė, kad dėl nepri-
imtinų sąlygų stabdanti savo daly-
vavimą mūsų naujos ato mi nės elek-
trinės projekte. Tačiau mūsų strate-
ginė partnerė Lenkija turi pa moko-
mos patirties, kaip spręsti sun kius
dvišalių santykių klausimus, taip pat
ir su Rusija.

„Pastaruoju metu, ką matau iš
kaimynės šalies Lenkijos, tai jų neva
užsienio politikos ir politikos apskri-
tai sukomercinimas. (...) yra pasiren -
kamos tokios valstybės kaip Rusija į
partnerius labiau negu Lietuva, bet
tai yra grynai politinis apsisprendi-
mas’’, – neseniai pareiškė Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vals -
tybės vadovė net spėja, kad Lietuvos
santykiai su Rusija gali blogėti. „Iliu -
zijų neturiu, kad situacija gerės, kad
keisis – gali net blogėti, turint galvo-
je pastaruosius atskirų Rusijos va-
dovų pareiškimus. Manau, kad ta so-
vieti nių laikų nostalgija, ko gero,
tikrai trikdys mūsų santykių vysty-
mąsi’’, – sakė Grybauskaitė. Tačiau
Lenkija, kurios santykiai su Rusija
taip pat istoriškai buvo sudėtingi,
sugebėjo juos pagerinti ir išspręsti
labai sun kius istorinius klausimus.

Ar pagrįsti vertinimai, kad Len -
kija renkasi Rusiją? Kodėl tokie pras -
ti šimtus metų artimiausiomis sąjun -
gininkėmis buvusių Lietuvos ir Len -
kijos dvišaliai santykiai šiandien?
Kaip Lenkijai pavyko su Rusija kal -
bėtis labai sudėtingomis istorinėmis
temomis? Ir ar to negali padaryti ir
Lietuva? Lietuvos radijo laidoje „Die -
nos tema” dalyvavo buvęs Lenkijos
užsienio reikalų ministras, vadovau-
jantis Lenkijos ir Rusijos bendrai
darbo grupei sunkiems klausimams
spręsti profesorius Adam Daniel
Rotfeld.

– Prof. Rotfeld, Jūs esa te Len-
kijos ir Rusijos sudėtingų prob-
lemų sprendimo komisijos vie nas
pirmininkų. Kokios yra tos sudė-
tingos problemos, įtrauktos į ko-
misijos darbotvarkę?

– Pirmiausia, oficialus šio dari -
nio pavadinimas yra Lenkijos ir Ru -
sijos sudėtingų (tarpusavio) klausi -
mų (sprendimo) grupė (angliškai
grupė vadinasi „Polish-Russian
Group on Difficult Matters’’). Tie
sudėtingi klau simai buvo apibrėžti
ypatingu būdu. Grupės veiklos pra-
džioje, 2008 m. birželį, buvo nuspręs-
ta svars tyti visas svarbiausias pra-
ėjusio am žiaus istorines problemas,
kurios ne pateko į oficialių institucijų
kompetenciją, faktiškai apimant 90
metų lai kotarpį nuo 1918 m. Kitaip ta -
riant, ėmėmės tirti intelektualų ir
istorikų, o ne valdžios atstovų nag ri -
nėtas problemas. Beje, sudarant to-
kią grupę buvo atsižvelgta į ankstes-
nės oficialios Komisijos, įkurtos 2002
m., patirtį, nes ši oficiali Komisija
nesugebėjo priimti bendrų išvadų

būtent dėl to, kad jos mandatas nebu-
vo aiškiai apibrėžtas.

Grupę sudarantys Rusijos ir Len -
kijos intelektualai, tyrinėtojai ir
moks lininkai suskirstė nagrinėjamą
90 metų laikotarpį į 15 sąlyginių pe -
riodų, kurių kiekvienam buvo skirta
po atskirą skyrių. Kiekvienas sky -
rius buvo parašytas „veidrodiniu’’
principu, t. y. tuos pačius klausimus
savaip pateikia Rusijos ir Lenkijos
mokslininkai. Taip per santykinai
trumpą lai ką mums pavyko parengti
labai didelės apimties, apie 1,000 pus-
lapių leidinį, kuriame aptariamos
jautriausios ir skaudžiausios dviejų
tautų tarpusavio santykių proble-
mos.

Turiu omenyje, pavyzdžiui, Len -
kijos karininkų žudynes Katynėje,
kurias vykdė Sovietų Sąjungos spe-
cialiosios slaptosios tarnybos 1940
m., ir tai vyko ne tik Katynėje, bet ir
visose koncentracijos stovyklose,
kuriose buvo laikomi Raudo no sios
armijos į nelaisvę paimti lenkų ka-
riai. Kitas skaudus klausimas – len-
kų persekiojimas. Kaip žinote, pra -
eito amžiaus ketvirtame dešimtmety-
je lenkai buvo šalinami iš so vie tinės
visuomenės juos tiesiog nužudant.
Šimtai tūkstančių lenkų buvo nužu-
dyta vien dėl to, kad jie buvo lenkai.
Dar viena aptariama problema yra
Raudonosios armijos įsiveržimas į
Lenkiją 1939 m. rugsėjo 17 d. 

Tokie ir panašūs klausimai buvo
mū sų nagrinėjimo objektas maždaug
dvejus metus, o šio darbo rezultatas –
mano minėtas leidinys, kuris vadi-
nasi „Baltos ir juodos dėmės. Sudė -
tin gos Lenkijos ir Rusijos tarpusavio
santykių problemos 1918–2008 m.’’

– Ar pavyko pasiekti bendrą
rezultatą, prieiti prie bendrų iš -
vadų?

– Ne, tokio tikslo sau nekėlėme.
Dėl faktų nebuvo diskutuojama, sie -
kė me bendro supratimo, kad faktai ir
įvykiai neturėtų būti diskusijos ob -
jek tas. Tačiau jų aiškinimas ir istori -
nė atmintis gali skirtis. Manau, įdo-
miausias mūsų požiūrio aspektas ir
jo didžiausia naujovė yra tai, kad
skaitytojams pateikiami skirtingi tų
pačių faktų ir įvykių dviejų tautų
isto rijoje aiškinimai. Taigi tokią kny -
gą skaityti yra kur kas įdomiau, nes,
priešingu atveju, jei ši knyga būtų
derybų rezultatas, atspindintis pa -
siektą susitarimą, tai ji visų pirma
neatspindėtų realybės. Juk per dery-
bas šalys yra nusiteikusios pasiekti
kažkokį kompromisą, vadinasi, visi
ginčytini klausimai yra pašalinami,
tad tokiu atveju gautume labai nuo-
bodų tekstą su bendro pobūdžio fra -
zėmis, kurios būtų labiau panašios į
propagandą nei į tikrovišką istorinių
faktų aiškinimą.

– Kaip Jūs api būdintumėte
dabartinius Rusijos ir Lenkijos
santykius, nes net Lie tuvoje daž-
nai diskutuojama ir tei giama, kad
tam tikru požiūriu Len kija yra
labai artima Rusijai?

– Ne, nesakyčiau, kad labai
artima. Manau, kad Rusijos ir
Lenkijos santykiai, bet ne šiuo
metu, o pasta rąjį dvidešimtmetį
po sistemos pasi kei timo, kai
1991 m. žlugo Sovie tų Sąjunga ir
iškilo Rusija ir (beje, kaip tik
šiomis dienomis minimos 20-
osios Sovietų Sąjungos suirimo
metinės), taigi šį pastarąjį dvi-
dešimtmetį Lenkijos ir Rusijos

tarpusavio santykiai buvo patys ge-
riausi, geresni nei bet kada anksčiau
per visą pasku tinį tūkstantmetį.

Tai, kas santykiuose vertinama
kaip blogis, yra labai santykinis da -
lykas, nes mūsų santykiai su Rusija
nėra tokie, kaip, pavyzdžiui, su mūsų
draugais ir partneriais Europos Są -
jungoje. Su Rusija vis dar turime
daugybę atvirų klausimų, kuriuos
reikia išnagrinėti, kitaip tariant, dar
yra daug neišspręstų problemų. Ta-
čiau, kita vertus, tarp mūsų nekilo
jokių konfliktų, ekonominiai santy-
kiai, ma nyčiau, taip pat yra norma-
lūs. Mūsų ketinimas ir, sakyčiau, šios
tarpvalstybinės grupės pagrindinė
užduotis bei tikslas buvo pasiekti,
kad dialogas su Rusija taptų nor-
malus, kitaip tariant, kad istorija
būtų ne nuolatinės didžiulės įtampos,
o tyrinėjimų ir bendros diskusijos
tarp intelektualų ir istorikų sritis. Į
ateitį nukreiptas problemas turi
spręsti politikai, o istorikai turi užsi-
imti istorija, tad manau, kad toks
bendras darbas yra didžiulis laimėji-
mas.

– Profesoriau, Lietuvos ir Len -
kijos santykiai blogėja. Kaip juos
pagerinti?

– Pasakysiu atvirai, tai labai rim -
ta problema, bet ji nepatenka į mano
profesionalios veiklos sritį. Daugybė
lenkų yra labai susirūpinę. Tačiau
ma nau, kad turime galimybę būti
kur kas artimesni, negu tai vaizduo-
jama kai kuriuose leidiniuose ar ofi-
cialiuose pareiškimuose. Keliamos
problemos iš tikrųjų yra labai maža -
reikšmės, aš nesuprantu, kodėl to -
kios nereikšmingos problemos taip
sunkiai sprendžiamos. Manau, didelį
autoritetą turintys žmonės – neprik-
lausomi mąstytojai, galbūt politiniai
rašytojai, žurnalistai, tyrinėtojai,
mokslininkai – galėtų įveikti šias
problemas. Kai tokių problemų imasi
valdininkai, negalima tikėtis, kad
sprendimas bus su rastas, nes valdi-
ninkams iš esmės ne būdingas nau-
joviškas mąstymas ir gebėjimas pri-
imti sprendimus esant neįprastoms
aplinkybėms.

O Lenkijos ir Lietuvos tarpusa -
vio problemos iš tikrųjų yra ypatin-
gos dėl mūsų istorijos, dėl to, kad bu -
vome ypač artimi daugelį šimtmečių.
Tad jei padėtis yra ypatinga, tai ir jos
sprendimas turi būti ypatingas. Ma -
nau, kad nepriklausomi ir autorite -
tingi Lietuvos bei Lenkijos mąstyto-
jai galėtų tą padaryti geriau negu ofi-
cialūs pareigūnai ir valdininkai. Be -
je, oficialiems pareigūnams visada
pavykdavo rasti bendrą kalbą, pavyz -
džiui, buvęs Lenkijos prezidentas
Aleksander Kwasniewski palaikė su
Lietuvos prezidentu Valdu Adamku -
mi labai šiltus ir glaudžius santy-
kius, tas pats pasakytina ir apie pre-
zidentą Lech Kaczynski bei dabartinį
prezidentą Bronislaw Komorowski.
Taigi nėra jokių problemų preziden-
tų, mi nistrų pirmininkų ir netgi už-
sienio reikalų ministrų tarpusavio
san ty kiuo se,           Nukelta į 4 psl.

A. Rotfeld: lenkai yra
didesni Jūsų draugai,

nei įsivaizduojate

TOMAS DAPKUS
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Praėjusių metų pabaigoje ,,Drau-
 ge” buvo paskelbta keletas ra-
šinių bei pa si sakymų apie juo-

daodžių rasę.  Vytautas Bieliauskas
pasipiktinęs reagavo į My kolo Drun-
gos straipsnį apie da bartinio JAV
prezidento išrinkimą ir jo rasę. Tai
paskatino Juozą Gailą su skaitytojais
pasidalinti savo atsakymu straipsny-
je ,,Ar esmi rasistas?”. Po poros die-
nų prie apsikeitimo nuomonėmis pri -
sidėjo ir Aleksas Vitkus. Visa tai bu -
vo tikra atgaiva nuo įsibėgėjusių agi -
tacijų dvigubos pilietybės klausi mu
ir nesibaigiančių diskusijų apie
lietuvių ir žydų santykius. 

Prieš keletą metų neseniai iš
gimtosios Lietuvos atvykęs mano
anūkas Gytis juodosios rasės žmo-
nėms sugalvojo naujadarą, kuris
man iki šiol patinka. Jis Amerikoje
gyvenan čius juodos rasės žmones
pavadino ,,afrikonais”. Tai lyg ir ver-
timas į lie tuvių kalbą šiais laikais
populiarios sąvokos ,,African Ame-
rican”  (Afrikos ame rikonas).

Įdomiu sutapimu, sausio 16 d.
JAV švenčiama federalinė šventė, pa -
gerbianti Martin Luther King, Jr.,
ku ri kasmet yra švenčiama sausio
mėnesio trečiąjį pirmadienį. Nuo
1976 m. vi sas vasario mėnuo JAV ir
Kanadoje yra laikomas Juodųjų is-
torijos mėnesiu (,,Black History
Month”). Tad ti kiu, jog mano atsi-
minimų žiupsnelis pasirodo tinkamu
laiku.

Patį pirmąjį kartą juodaodį vyrą
pa mačiau 1945 m. pabėgėlių stovyklo-
je, pokarinėje Vokietijoje. Ten mums
maisto statines di deliuose kariuome-
nės sunkvežimiuose atveždavo juo-
dukai kareiviai. Buvo sakoma, kad
tik jie sugeba vairuoti daug jėgos rei -
kalaujančius  sunkvežimius. Pir mą
juodaodę išvydau New York miesto
uoste 1950 m., ką tik iš lipęs iš laivo.
Iki tol niekada net ne pa galvodavau,
kad esama juodaodžių moterų. Ta
pirmoji sutikta moteris bu vo tikrai
graži ir daili. Gavęs darbą jau Či-

kagoje vienam juodukui ban džiau
pasirodyti, kad moku lotynų kalbą, ir
jam paaiškinau, kad žodis ,,niger”
lotynų kalboje reiškia ,,juo da”.  Mano
nustebimui, jo veidas pa si keitė, aky-
se švystelėjo koks tai ap maudas, ir jis
pro dantis iškošė: ,,Jei nebūtum ką
tik išlipęs iš laivo, ta ve nusivaręs į
užgatvį sumuščiau.” Tai buvo mano
pirmoji pamoka apie rasinius san-
tykius Amerikoje. Bet su tuo vyruku
likau geruose santykiuo se. Ten pat
dirbusi juodaodė padėjo man nuvai-
ruoti mano naujai įsigytą automobilį
į vairuotojo leidi mus išdavinėjusią
raštinę. Gavęs leidimą, po to pats ją
namo parvežiau.

Jau  tarnaujant JAV kariuome-
nėje, barake gretimais savo lovą tu-
rėjo juodaodis. Jis naktį garsiai
knark davo, bet dienos metu buvo
draugiškas, tik niekada su mumis
nevažiuodavo į miestelį alaus gerti.
Pamažu atsipeikėjau, kad tuo laiku
(1959 m.) toje vietovėje (Augusta,
Geo rgia)  kasdieniniame civiliniame
gy venime dar buvo gaji stipri rasinė
seg regacija. Kai vėliau, 1964–1967 m.,
te ko gyventi ir studijuoti St. Louis,
MO, pilietinių teisių sąjūdis jau buvo
pra dėjęs įsisiūbuoti. Atsimenu, kaip
dalyvavome slaptuose susirinkimuo -
se, kur tardavomės, kaip geriausia
tai kiai integruoti savo gyvenamąjį
rajoną. Ten gyvendamas turėjau pro-
gos vykti į Selma, Alabama, vykusias
pilietinių teisių demonstracijas. No -
rėjau vykti, bet neturėjau reikiamų
35 dol. transporto išlaidoms pa dengti.
Kai atėjo laikas žmonai gim dy  ti tre-
čiąjį sūnų, kitus sūnus pasi siū lė vel-

tui prižiūrėti ,,afrikonė” slau gė, su
kuria ligoninėje kartu dirbau. 

Tapus profesionalu, teko artimai
bendradarbiauti ir dirbti su įvairiais
žmonėmis, įskaitant ir ,,afrikonus”.
San tykiai buvo normalūs, kolegiški.
Kai kartais kildavo pokalbis apie
mažumas, aš visada jiems primin-
da vau, kad ir aš esu iš tautinės ma-
žumos, nors jiems gal ir atrodau
kaip  juos skriaudžiusios baltosios
rasės ats tovas. Kai kuriems net pri-
minda vau, kad greičiausia mano se-
noliai buvo baudžiauninkai, taigi
vergai. 

Gy venimas tekėjo normalia va-
ga. Ne turėjau jokių sunkumų pri-
pažinti lygias teises visiems. Ta nuo-
taika pra  dėjo pamažu keistis, kai
lygybės svars tyklės pradėjo patai-
kauti juodaodžiams. Vyravusi rasinė
lygybė pasi keitė į rasinę pirmenybę,
kur ,,afri konai” dėl praeityje būtų ir
nebūtų skriau dų pradėjo gauti teisi-
nes privilegijas, jiems stojant į uni-
versitetus, gaunant darbus, paaukš-
tinimus darbe ir t. t. Tam negalėjau
pritarti ir iki šios dienos nepritariu.
Viename darbe ko legos ,,afrikono” bu-
vau ,,apkaltintas”, kad iš jų atėmiau
darbus. Kiek pasikarščiavęs jam at-
rėžiau, kad jei gu suras kvalifikuotą
žmogų mano darbą dirbti, aš jam tą
darbą perleisiu. Nežinau, ar nerado,
o gal nė ne ban dė surasti, bet po to
ginčo savo darbe likau dar 20 metų.
Vienu lai ku su vienu ,,afrikonu” ir
kitais įs teigėme savo profesinę ben-
drovę ir ku rį laiką mums gerai se-
kėsi. Mano dabartiniame darbe bal-
taodės virši nin kės viršininkė yra

juodosios rasės.  
Vadovaudamas psichologijos in -

ter natūros programai turėjau daug
reikalų su studentais bei jų universi -
tetais. Atsi menu, kaip vienas inter-
nas pasipasa kojo, kad daugiausia
rasinės neapy kantos jis patyręs iš
kitų ,,afrikonų”, ku rie buvo švieses-
nės odos spalvos nei jis. Po keleto me-
tų kitas in ternas, į JAV atvykęs iš
Pietų Af rikos, mus apskundė savo
universitetui JAV, kad mes jį per-
sekiojame dėl jo rasės. Universitetas
jį lai kė savo programos pažiba, bet
pas mus jis nekaip pasirodė. Man
arčiau susipažinus su jo istorija, su-
žinojau, kad  jaunystėje jis buvo pro-
fesionalus boksininkas, patyręs ne-
mažai galvos sužalojimų, kurie liko
vi sam gyvenimui. Stengiantis palai-
ky ti gerus santykius su universitetu,
te ko susitikti su jo atstovais. Galuti-
nė je išvadoje tie atstovai sutiko, kad
internas netinka Amerikai, bet galė -
tų  savo kraštui ką nors duoti grįžęs į
Pietų Afriką. Ar tai – ne arogantiš kas
rasismas?

Auginant šeimą reikėjo žiūrėti,
kad mano gal netobulos vertybės ben-
draujant su kitomis rasėmis nepersi -
duotų sūnums. Reikėjo pastangų vy-
riausią sūnų suvaldant nuo rasinių
epitetų, kai jį gauja ,,afrikonų” už-
puolė ir sumušė dėl to, kad jis bėgime
pralenkė užpuolėjų draugą ir laimėjo
pirmąją vietą gimnazijos lenktynėse.
Tai buvo sūnaus gimnazi jos baigimo
diena, praleista ligoni nėje. Pasiskun-
dus policijai buvo pasakyta, kad nie-
ko toliau nereikia da ryti ir kad viską
geriau užmiršti. Nie ko nedarėme, bet
neužmiršome. 

Šiais laikais vis dažniau girdimi
balsai, kalbantys apie santykius su
kita žmonijos grupe – arabais ir mu-
sulmonais. Ki toje pasaulio pusėje
savo raumenis mankš tina azijiečiai.
Tai žmonijos da lis, su kuria teks ar-
timiau bendrauti ir bendrą kalbą
rasti jau mūsų palikuonims.

Mano santykiai 
su ,,afrikonais”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LaiŠkai 

JEI LIETUVIŲ TAUTOS INTERESAI
SVARBIAUSI

Nustebino gerb. Gedimino Kai-
rio laiš kas „Lietuvių tautos interesai
– svarbiausi” („Draugas”, 2011 m.
gruo džio 13 d.), kuriame jis rašo:
„Judėjimas LPI ir visi dori lietuviai
kovoja už dvigubą pilietybę tik lietu-
vių tautybės žmonėms. Tad tie, kas
gimė Lie tuvoje, nesvarbu, kokia jų
tautybė, yra lygiateisiai Lietuvos pi -
liečiai, skirtumas tik toks, kad, jeigu
nelietuvių kilmės žmogus priima
savo tautos ar kitos šalies pilietybę,
jis auto matiškai praranda Lietu-
vos.”

Už ką kovoja Judėjimas LPI, sun -
ku pasakyti, nes paskutiniu metu jo
forume apie dvigubą pilietybę mažai
beužsimenama, o vyksta karštos dis -
kusijos apie ateivius, konspiracines
teorijas ir panašius niekus. Jeigu
kartais esate blogos nuotaikos ir no -
rite save pralinksminti, paskaitykite
šio forumo dalyvių pasisakymus –
nu krisite iš juoko. Beje, iš visų už -
siregistravusių forumo dalyvių dis -
ku sijose visą laiką dalyvauja tie pa -
tys 10–15 dalyvių, tad ir forumu tai
sunku pavadinti. Jei anksčiau, būda -
mas šio forumo dalyviu, stebėdavau -
si, iš kur jo aktyvieji nariai turi tiek
neapykantos Lietuvai ir jos instituci-
joms, tai vėlesni debatai parodė, kad
šio forumo nariams nesvetima ir

komunistinė propaganda. 
Keista, kad šiais lai kais, kai in-

formacija taip plačiai yra prieinama,
dar yra naivių ar neišmanančių
žmonių, kurie mano, kad Lietuva
XXI amžiuje, būdama Europos Sąjun-
gos nare, galėtų priimti įstatymą, dis-
kriminuojantį dalį vals ty bės piliečių.
Pagalvokite apie tarptautines ir vi-
dines tokio įstatymo pa sekmes. Ne-
abejoju, kad lietuviai myli savo tė-
vynę, kai kurie taip labai myli, kad
net negali išsiversti be JAV piliety-
bės. Vis dėlto būki me realistai ir
įvertinkime, kokioje aplinkoje gyve-
name. Tokį diskrimi nuojantį įstaty-
mą Lietuva galėtų priimti tik išsto-
jusi iš ES ir įsivedusi totalitarinį re-
žimą. Nemanau, kad tai realu.

Iš esmės naujojo LR Pilietybės
įsta tymo, įsigaliojusio 2011 m. balan -
džio 1 d., 7 straipsnis irgi yra diskri -
minuojantis, nes piliečiams, išvyku -
siems iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11
d., leidžia turėti dvigubą pilietybę, o
išvy kusiems vėliau – neleidžia. Ka -
dan gi šis įstatymo straipsnis galioja
visiems piliečiams, nepriklausomai
nuo jų tautybės, ES nuostatoms jis
ne prieštarauja. Daliai JAV lie tuvių ši
7-to straipsnio nuostata ne patinka,
bet vietoj to, kad kovotų už šios
nuostatos panaikinimą, Judėji mas
LPI ir buvo įkurtas tam, kad šią nuos-
tatą praplėstų ir dvigubą pilietybę
galėtų gauti ir po 1990 m. kovo 11 d. iš

Lietuvos išvykę, kaip sužinome iš
Kairio laiško, lietuvių kilmės pi lie -
čiai, kas, kaip jau minėjau, ES nepri-
imtina.

Tai gal kovojama už tai, kad dvi -
gubą pilietybę galėtų gauti visi pilie -
čiai, išvykę iš Lietuvos? Ar įsivaiz-
duojame, kokią Pandoros skrynią ati -
darytumėme? Visi rusai, žydai, len -
kai, gyvenę ar gimę Lietuvoje, po ne -
priklausomybės atkūrimo išvykę ar
dar išvyksiantys iš Lietuvos, galėtų
atsikurti LR pilietybę. Ar tai ir ne-
būtų didžiausia grėsmė Lietuvai, ku-
rios taip bijo Kairys? O jeigu lietuvių
tautos interesai – svarbiausi, tai vi-
sai uždrauskime dvigubą pilietybę.
Už tai ir kovokime.

Pranas Nagys
Waukegan, IL

DĖKINGI VAIKAI

Norime padėkoti už atliktą gerą
darbą – pagalbą projektui ,,Vaikų
svajonės”. Šiemet bendromis jėgomis
mums pavyko pasiekti, kad projekto
metu būtų įgyvendintos 1.440 vaikų
svajonės, kurių vertė viršija 140
tūkst. Lt. Vaikai labai džiaugėsi gau-
tomis dovanėlėmis ir yra labai už tai
dėkingi:

Lukas (14 m.) – „Gavęs dovaną,
labai apsidžiaugiau, buvau be galo
laimingas, visiems savo draugams

rodžiau ir džiaugiausi. Labai noriu
padėkoti tam žmogui, kuris išpildė
mano svajonę.”

Renata (8 m.) – „Buvo labai ne-
drąsu atidaryti dovaną. Paprašiau
mamos, kad ji apžiūrėtų kartu du ma-
nimi. Labai norėjau gauti tokį lėlių
vežimėlį, todėl sakiau mamai, kad
greičiau eitume namo, nes labai no-
rėjau pradėti greičiau žaisti. Pažadu
šitą dovaną labai saugoti.”

Mantas (8 m.) – „Aš svajojau apie
radijo bangomis valdomą mašiną.
Gavęs dovaną, labai apsidžiaugiau,
nes nesitikėjau, kad gali išsipildyti ši
svajonė. Aš dabar be galo laimingas.”

Visus vaikų atsiliepimus galite
rasti puslapyje www.vaikusvajones.
lt. Ačiū už Jūsų gerumą ir tikimės,
kad sutiksite prisidėti prie projekto
sėkmės ir 2012 m.!

Projekto ,,Vaikų svajonės”
komanda

Klaidų atitaisymas
Dėl įsivėlusios skyrybos klaidos,

kablelio nebuvimo, 2012 m. sausio 5
dienos ,,Draugo” paskutiniame pus-
lapyje paskelbtoje Filisterių skautų
sąjungos Čikagos skyriaus kalėdinės
sueigos dalyvių nuotraukoje neaiš-
ku, jog naujoji skyriaus pirmininkė
yra Aušrelė Sakalaitė. Atsiprašome.
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TeLkiniai

Cicero,�IL

Dar neišblėsus Kalėdų ir Nau-
jųjų metų šventinių pasibu-
vimų įspūdžiams sau   sio 8 d.

būrys Cicero lietuvių po lietuviškų
pamaldų Šv. Antano parapijos bažny-
čioje vėl sugužėjo į „kavi nukę’’ už-
kandžiams bei pokalbiams. Šį kartą
susirinkusiųjų laukė dešros, kopūs-
tai, bulvės, na, ir pyragaičiai su gėri-
mais. Taigi naujieji metai pradėti ne
kasdieniškai, o su retai čia mato mais
valgiais. 

Smagu tarp svečių buvo sutikti
ir kapelioną kun. dr. Kęstutį Trima-
ką, kuris po patirtos nelaimės paste-
bimai sveiksta ir tuo džiugina savo
pa rapijiečius.

Susiėjimo metu pranešta apie
ren  ginius, kurie Cicero vyks ar ti -
miau siu metu. Vienas pirmųjų –
Klai pėdos krašto išlaisvinimo ir Sau-
sio 13 d. aukų pagerbimo minėjimas,
kurį sausio 15 d. rengia jūrų šaulių
kuopa „Klaipėda”. 

Taip pat pranešta, kad JAV LB
Cicero apylinkė (valdybos pirmi nin -
kė Marija Remienė) sausio 29 d. po 9
val. ryto lietuviškų pamaldų rengiasi
paminėti arkivyskupo Jurgio Matu -
laičio paskelbimo Palaimintuoju 25-
ąsias metines. Ruošiama programėlė
ir vaišės.

Priminsime, kad Šv. Antano pa -
ra pijos bažnyčia yra vienintelė Ame -
rikoje, kurią Jurgis Matulaitis pa -
šven tino, joje yra altorius, skirtas Pa -
laimintajam.

Du Vasario 16-osios 
minėjimai

Cicero yra viena iš nedaugelio
vietovių, kur ruošiami du Lietuvos
Nepriklausomybės šventės minėji-
mai. Vienas jų, kurį rengia lietuviai
kartu su amerikiečiais, vyks vasario
16 d. 10:30 val. r. pastate, prie miesto
rotušės. Netoliese esančioje vėliavų
aikštėje bus pakelta lietuviška tri -
spal vė. Minėjime kalbės lietuviai ir
amerikiečiai. Miesto valdyba tą sa -
vaitę, kai pažymima Nepriklausomy -
bės šventė, paskelbia Lietuvai skirto -
mis dienomis. Tuo pasirūpina LB
Cicero apylinkės valdybos buvęs pir -
mininkas Mindaugas Baukus.

Tradicinis, vien tik lietuvių Ne -
priklausomybės šventės minėjimas
yra rengiamas vasario 19 d. parapijos
salėje. Čia po 9 val. ryto lietuviškų
pamaldų vyks paskaita, meninė pro-
grama ir vaišės.

Į visus šiuos renginius kviečiami
tautiečiai ir iš tolimesnių apylinkių.
Tikintieji iš kitų telkinių, kuriuose
nebūna lietuviškų pamaldų, taip pat
yra laukiami Šv. Antano parapijos
bažnyčioje, kurioje lietuviškos šv.
Mišios laikomos kiekvieną sekma-
die nį 9 val. ryto. Kaip jau skelbta, po
jų vyksta lietuviški susibūrimai prie
bažnyčios esančiame buvusios pra -
džios mokyklos pastate. Abiejose šio -
se vietose mūsų tautiečių galėtų būti
žymiai daugiau, ypatingai progra -
moms vykstant parapijos salėje, kuri
yra gana erdvi.

Nekasdieniškai pradėti 
Naujieji metai

EDVARDAS ŠULAITIS

Rockford,�IL

Jau ne kartą esame rašę apie
Rockford, IL, gyvenan čią veik-
lią mūsų tautietę, kalėdinių eg-

lučių papuošalų-šiaudinukų meist-
rę, įvairių parodų rengėją, vi suome-
nininkę Oną Keraminienę. Ra šėme ir
apie jos prieš 10 metų mirusį nagingą
vyrą Joną Keraminą, kuris prie savo
sodybos pastatė 20 pėdų aukš čio lie-
tuvišką koplytstulpį, puo šė ją kita
tautine atributika. Šie mū sų tautie-
čiai plačiai išgarsino lietuvių vardą
amerikiečių spaudoje bei te levizijoje. 

Dabar kartu su Onute norime pa -
sidžiaugti vienintelio jos sūnaus Vi -
dučio dukros Evan Linnea vestuvė -
mis, kurios įvyko jaunojo gimtinėje
Townsend, Tennessee.

Leidosi į tolimą kelionę

Nepaisant to, kad Keraminienė
jau kelis metus yra slegiama įvairių
ligų, ji su savo sūnumi ir anūke su -
siruošė į tolimą kelionę, kad šią džiu -
gią Evan akimirką būtų šalia jos. 

Jaunoji Keraminų atstovė su sa -

vo būsimu vyru Cleve Lance Kidd su -
sipažino studijuodama University of
Illinois at Chicago, kur Evan pasižy -
mėjo ne tik moksle, bet ir buvo viena
geriausių dailiojo čiuožimo atstovių,
pelniusi daug apdovanojimų. Evan
ma ma Nancy Keraminas anksti iške-
liavo amžinybėn, tad visi dukros au -
gi nimo rūpesčiai atiteko tėvui Vidu -
čiui bei močiutei, kuri ją išmokė ga -
minti lietuviškus patiekalus. Tuo
jau nojo mama yra labai patenkinta.

Jaunieji tęsia mokslus naujoje
vietoje. 

Grįžusi iš vestuvių Kerami nienė
susižeidė ranką ir šiemet ne daug
tegalėjo pagaminti lietuviškų ka -
lėdinių papuošalų, kurių vis prašo
įvairūs muziejai, sakydami, kad to -
kių gražių dirbinių niekas kitas ne -
sugeba sukurti. Šiemet ši darbšti mo -
teris šiaudinukų padarė tik Rockford
etniniam muziejui, kuriame ji jau
dau gelį metų dirba, yra lietuviško
sky riaus vedėja. 

Linkime Keraminienei sveika tos
ir ištvermės, garsinant lietuvišką
meną tarp kitataučių, o jauniesiems
– daug laimingų metų.

Šaunios O. Keraminienės
anūkės vestuvės

EDVARDAS ŠULAITIS

Po automobilio nelaimės atsigaunantis Cicero lietuvių kapelionas kun. dr. Kęstutis
Trimakas jau kal bėjo Cicero lietuvių suėjime sausio 8 d.

Iš pirmojo šių metų susibūrimo Cicero.           Edvardo Šulaičio nuotr.

Žinoma liaudies meistrė, pagarsėjusi kaip kalėdinių papuošalų-šiaudinukų gamin-
toja Ona Keraminienė (d.)  savo anūkės vestuvių dieną. Šalia jos – sūnus  Vidutis,
jaunieji ir jaunojo ma ma Georganna.

Atkelta iš 2 psl. problema yra
kažkur kitur. Būtent dėl to, manau,
reikia ieškoti kažkokio ypatingo,
neįprasto spren dimo.

– Da bar net naujoji Lietuvos
prezidentė teigia, kad Lenkija la-
biau krypsta į verslą, į Rusiją, į
pragmatišką politiką, taip pat į
Vokietiją. Susi daro įspūdis, kad
Lenkijos, Rusi jos ir Vokietijos
santykiams Lietu va tampa tarsi
nereikalinga. Ar tai tiesa?

– Ne, tai visiškai netiesa. Mes sie -
kiame normalių santykių su Rusija.
Taip pat tikimės geriausių santykių
su Vokietija per visą savo istoriją,
nes, kaip žinote, Lenkijos ir Vokie -
tijos santykiai buvo labai blogi, netgi
tragiški. Mes siekiame rasti bendrą
politinę kalbą ir pradėti susitaikymo

procesą. Lenkijos susitaikymas su
Vokie tija faktiškai prasidėjo praeito
amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje
nedidelės Lenkijos vyskupų grupelės
pastangomis, kai jie nusiuntė laišką
Vokietijos katalikų vyskupams. Ir šis
susitaikymas jau trunka daugiau nei
40 metų, jis yra tęstinio pobūdžio, t. y.
vyksta procesas. Neseniai toks pat
procesas pradėtas ir su Rusija.

Tačiau noriu Jums pasakyti, kad
mūsų širdyse ir protuose Lietuva
užima kur kas aukštesnę vietą negu
santykiai su Rusija ar Vokietija. Ma -
nau, kad problemą lemia abiejų šalių
savotiškas nevisavertiškumo kom-
pleksas, kuris yra istorijos pasekmė.
Noriu Jums pasakyti, kad lenkai yra
kur kas didesni Jūsų draugai, negu
galite įsivaizduoti.

,,Lietuvos žinios’’

A. Rotfeld: lenkai yra didesni Jūsų
draugai, nei įsivaizduojate
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Prieš šv. Kalėdas Alytaus miesto sa vivaldybę
pasiekė siunta – 77 kalėdi nės dovanėlės so-
cialiai remtinų šei mų vaikams ir 35 vaikš-

tynės sunkiai vaikštantiems VšĮ Alytaus medicini -
nės reabilitacijos centro senjorams. Šias, tiek ma-
žuosius, tiek vyresniuosius alytiškius pradžiugi-
nusias dova nas padovanojo Alytaus ir Rochester
susigiminiavusių miestų komiteto nariai ir Lietu-
vos Respublikos garbės konsulas JAV, šio komiteto
pirminin kas Rimas Česonis. 

Be galo džiugu ir malonu, kad jau ne vienerius
metus prieš gražiausias metų šventes dalelę savo
dėmesio, šilu mos, nuoširdumo ir atjautos Aly taus
miesto vaikams dovanoja už At lanto gyvenantys
žmonės.

2011 m gruodžio 19 d. Alytaus miesto savival-
dybės administracijos Sociali nės paramos skyriaus
vedėja Danutė Tamaševičienė VšĮ Alytaus medi-

cini nės reabilitacijos centrui perdavė 35 vaikšty-
nes. Tamaševičienė ir VšĮ Aly taus medicininės rea-
bilitacijos ir sporto centro direktorius Juozas Ja -
kutis už šią dovaną ir parodytą dėme sį sunkiai
vaikštantiems senjorams padėkojo Alytaus ir
Rochester susi gi miniavusių miestų komiteto na -
riams ir LR garbės konsului JAV Ri mui Česoniui. 

Socialinės paramos skyriaus ve dėja pasveiki-
no senjorus artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
proga ir garbaus amžiaus sulaukusiems aly tiš -
kiams palinkėjo brangiausio žmo gui turto – svei-
katos. Senjorai, pa de dant socialiniams darbuoto-
jams, tuoj pat išbandė naująsias vaikštynes ir
džiaugėsi, kad galės lengviau ju dėti.

Gruodžio 20 d. VšĮ Alytaus socia linių paslaugų
centre įsikūrusiame Vaikų dienos centre apsilan-
kė Aly taus miesto savivaldybės mero pava duotoja
Danguolė Juozapavičienė. Šį centrą lankantiems
socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų vai-
kams buvo surengta šventė. Juozapavi čie nė padė-
kojo vaikams už gražų pasiro dymą, o centro dar-
buotojams – už ugdomą bendruomeniškumą, kant-
rybę ir iniciatyvą, pasveikino artėjan čių švenčių
proga, palinkėjo sveika tos, tarpusavio supratimo,
palaikymo, stiprybės nelengvame darbe ir ma žie-
siems įteikė iš Amerikos at ke liavusias dovanėles.

Nukelta į 9 psl. 

LORETA GAIŽIUVIENĖ

Alytiškių šventinę nuotaiką praskaidrino dovanos iš JAV

Lemont,�IL

Besisukdami nesibaigiančių
dar bų, rūpesčių verpete net
nepastebi me, kaip greitai su-

kasi laiko ratas. Diena keičia dieną,
metus keičia kiti. Ir tik sustoję ant
Naujųjų metų ribos ne jučia susimąs-
tome, ką gero nuvei kė mė per praėju-
sius metus, kokie svar būs įvykiai
įvyko – gal gimė žmogus, o gal kažkas
parašė naują knygą ar buvo surengta
puiki šventė, kur galėjome bičiuliš-
kai pabendrauti, iš sakyti savo mintis
ar išspręsti iškilusias problemas. 

Džiugu, kad Čikagos lietuviai vis
labiau buriasi į įvairias bendrijas ir
organizacijas. Juk žmogui ne tik duo -
nos reikia, bet ir gero, šilto žodžio ar
ištiestos pagalbos rankos, kai būna
sunku.

• • •
Keliais sakiniais noriu apžvelgti

JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą
Čikagoje ir jos apylinkėse. Tikrai ga -
 li me pasidžiaugti nuveiktų darbų,
surengtų švenčių gausumu. Visose
apy linkėse buvo paminėtos pagrindi -
nės valstybinės šventės: Lietuvos ne -
priklausomybės šventės  – Vasario
16-toji ir Kovo 11-toji, Birželio 14-toji –
Gedulo ir vilties diena, liepos 6-tąją
visi sutartinai giedojome Lietuvos
himną, minėdami Valstybės dieną.
Waukegan–Lake County apylinkėje
buvo surengta puiki vasaros palydų
šventė. Rugsėjo mėnesį į Čikagos ir
jos apylinkių lituanistines mokyklas
susirinko daugiau kaip tūkstantis
moksleivių. Tai tėvelių, mokytojų,
moksleivių bendrų, nuoširdžių pas-
tangų rezultatai.

Rudenį per Čikagos apylinkes
nu vilnijo koncertai, skirti pažymėti
vieno iškiliausių Lietuvos dailininko
ir kompozitoriaus Mikalojaus Kons -
tantino Čiurlionio jubiliejui. 

Labai džiugu, kad pajudėjo į
priekį labai svarbus klausimas
visiems užsienyje gyvenantiems
lietuviams – kaip išsaugoti Lietuvos
Respublikops pilietybę, turint kitos
šalies pilietybę. Susikūrė Judėjimas
Lietuvos pilietybei išsaugoti (JLPI),
pagrįstas savanoriška žmonių veikla.
Į JLPI gretas jungiasi žmonės ne tik
iš JAV, bet ir iš kitų užsienio šalių.

Spalio pradžioje daugiau kaip
dešimt Čika gos apylinkių atstovų po-
sėdžiavo El i zabeth mieste, NJ, vyku-
sioje JAV LB XIX Tarybos trečioje se-

sijoje. Ten bu vo svarstomi svarbūs
klausimai, ku rie rūpi ne tik Ame-
rikoje gyvenan tiems lietuviams, bet
ir Lietuvai. Šiais metais bus renkami
nauji kandidatai į JAV LB XX Tary-
bą, kviečia me visus gausiai dalyvau-
ti rin ki muo se. 

Tuo pačiu noriu pakviesti visus,
kam svarbus tautiškumo išsaugoji-
mas užsienyje, kas nori bičiuliškai
pabendrauti, jungtis į JAV LB, kuo
gausiau dalyvauti ruošiamuose ren-
giniuose, o gal ir padirbėti LB apy-
linkių valdybose.  

• • •
Gražu, kai bendrauja ne tik pa -

vieniai žmonės, bet ir organizacijos
stengiasi viena kitai padėti. Naujųjų
me tų sutikimo vakarą Lemont ruošė
net trys rengėjai – JAV LB Lemont
apylinkė, Pasaulio lietuvių centras ir
JAV LB Vidurio vakarų apygarda. O
didžiausio paskatinimo sulaukta iš
Generolo Daukanto Jūros šaulių – jie
pirmieji pareiškė norą užsisakyti
visą stalą. LB Lemont valdyba nuo -
šir džiai dėkoja šauliams ir jų vadui
Si gitui Savickui. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame
Astai, kuri ne tik gražiai sušukavo
vakaro rengėjus, bet ir į va karą pa-
sikvietė visą būrį savo pažįstamų.
Esame dėkingi ,,Kunigaikščių užei-
gai” už labai skanų maistą, Ilo nos pa-
davėjų tarnybai – už malonų aptar-
navimą. Mūsų atlikėjai pasistengė,
kad šventė būtų linksma ir smagi.
Labai su ma niai vakarą vedė Geno-
vaitė Bigenytė, savo puikiu dainavi-
mu ir pokštais kurdama šventinę
nuotaiką. Nuostabiai šo ko pramo-
ginių šokių šokėjai Aušra Radcliffe ir
Lukas Tamonis. Smuiku griežė jau-
nasis ta lentas Kipras Tarela, visus
sužavėjo nuoširdus Eglės Tarelos
dainavimas. 

O svečiams nuobodžiauti neleido
dis kotekų vedėjas Arminas. Šokio
sūku ryje sukosi ir jauni, ir vyresni.
Atrodo, kad rengėjams pavyko su-
kurti tikrą šventę, kad svečiams būtų
linksma ir kad visi kartu galėtų pa-
kelti šampano taures už laimingus
Naujuosius metus. 

Nuoširdžiai dėkojame svečiams
ir visiems, kurie pri sidėjo prie šios
šventės organizavimo. Linkime gerų,
kūrybingų, sėkmin gų 2012 metų.

Birutė Kairienė – JAV LB Vidurio
vakarų apygardos pirmininkė.

Ant Naujųjų metų slenksčio
BIRUTĖ KAIRIENĖ

Rochester,�NY

Ir rengėjai, ir atlikėjai pasistengė, kad šventė būtų linksma ir smagi. 
Genovaitės Treinienės nuotr.
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– Kęstuti, kas paskatino Jus
imtis šių sudėtingų ir skausmingų
temų?

– Tėvų dėka nuo pat vaikystės
žinojau, kas vyko Lietuvoje. Imtis
šios temos paskatino dar ir Dalios
Grinkevičiūtės knyga „Lietuviai prie
Laptevų jūros”. Teko skaityti pirmi -
nį, dar neatspausdintą, šios knygos
variantą. Pirmieji mano darbai buvo
apie pokarį, tik vėliau grį žau prie
1940–1941 metų. Tuo laikotarpiu šian-
dien domimasi palyginti mažai, la -
biau gilinamasi į antrąją okupaciją,
kurios metu nu kentėjo daugiau žmo -
nių. Nors pirmasis laikotarpis buvo
pats skaudžiausias. Iš pirmaisiais
metais tremtų žmonių grįžo tik apie
pusę. Taip at sirado „Mirties dieno-
raščiai”... Šiais metais turėtų pasi -
rodyti nauja kny ga, kurioje iš viso
bus 6,000–8,000 Lietuvos Ypatinga -
jame archyve rastų nuotraukų. (Iš 30
tūkstančių mano žinomų nuken-
tėjusiųjų pavardžių radau 4500. Tai
tie žmonės, kuriems buvo iškeltos
baudžiamosios bylos.) Ji vadinsis
„Mes iš pirmo vežimo”. Pavadinimas
gimė išgirdus vieno tremtinio pasa -
kojimą, kaip jis, būdamas vaikas,
nie kaip negalėdavo suprasti, ką ma -
ma turėdavo galvoje sakydama „mes
iš pirmo vežimo”. Jis galvodavo apie
konkretų daiktą – vežimą...

– Po kiekviena Jūsų atrinkta
nuotrauka – pieštuku parašyta
trumpa biografija. Kokių minčių
Jums sukėlė ši perrašymo eiga,
kai užrašai kito žmogaus gy veni-
mą, žvelgi į jo nuotrauką? Juolab

kad nuotraukos specifinės, pa-
darytos represinių struktūrų dar -
buotojų institucine tvarka: profi-
liu ir veidu į priekį.

– Man šiuo atveju rūpėjo vieno
konkretaus asmens likimas. Taip pat
buvo svarbu viską padaryti pačiam:
atspausti nuotrauką, savo ranka už -
ra šyti trumpą biografiją. Kiekvienos

tautos viena svarbiausių humanisti -
nių priedermių – palaidoti mirusįjį.
Prisiminkime pasakojimus apie se -
no vės graikus, kurie išvogdavo arba
išpirkdavo savo mirusiųjų kūnus. Ki -
taip žmogus neturės vietos, negalės
rasti ramybės, bus tarp dangaus ir
že mės. Mama pasakodavo, kaip lietu-
vės motinos ar seserys bandydavo
bent nosinaitės kraštu paliesti vie šo -
se vietose numestų jų vaikų ar brolių
– partizanų – kraujo, kad vėliau bent

Kęstutis Grigaliūnas: „Mano darbai – tai simbolinis
žuvusiųjų laidojimas”

Lietuvių liaudies šokių grupė ,,Suktinis”, besiruošianti šokių šventei Boston, neseniai atšventė savo  gimtadienį. Grupės vadovės Monika Adomonytė (kairėje) ir Giedrė
Elekšytė pasveikino visus susirinkusius ir  gimtadienio proga įteikė ,,saldžias dovanas”.                                                                                                Laimos Apanavičienės nuotr.

simboliškai galėtų jį palaidoti. Juk
kūnai buvo užkasami nežinia kur. To -
dėl darydamas viską savo paties ran -
komis, jaučiau prisidedąs prie sim-
bolinio tų žmonių palaidojimo. Kitas
pavyzdys – sušaudytieji arba dingu -
sieji be žinios. Jų kapų nėra, daugių
daugiausia – masinės kapavietės. Gi -
mi nės negali nieko parsivežti, tik
sau ją žemės.

– Jums rūpėjo ne vien tik su -
dėti nuotraukas, bet ir pabrėžti
lai ko matmenį, pokyčius, kurie
įvyksta su žmogumi per tam tikrą
laiko tarpą. Kas labiausiai įstrigo
jas lyginant?

  – Kai kuriose bylose yra net po
ke lias nuotraukas. Viena daryta Lie -
tuvoje, tik suėmus, kita kalėjime,
pavyzdžiui, Sverdlovske, kur buvo
su šaudyta daug lietuvių, trečia –
tremtyje. Pirmosiose nuotraukose
dar matome žmones civiline apran-
ga, ta, su kuria jie buvo suimti (kai
kurie iš jų netgi besišypsantys), ma -
tyt, tikint, kad visa tai greit pasi-
baigs, o kitose tie patys žmonės – jau
su šimtasiūlėmis, į fotoaparatą žvel-
gia apsiblaususiu žvilgsniu. Ir nerei -
kia nieko daugiau skaityti apie sąly-
gas, kuriomis jie buvo laikomi. Apie
viską gali spręsti iš žmogaus akių.
Netgi jei nuotraukas skiria tik metų
laikas, pasikeitimas akivaizdus.

– Subjektyvus istorijos patei -
ki mas neišvengiamas, ypač kai
kalbama apie itin skaudžias te -
mas. Ar vengėte subjektyvumo?

– Net neįsivaizduoju, kaip gali-

ma išvengti subjektyvumo? Negali
neišgyventi dirbdamas su tokia me -
džiaga. Nors, kita vertus, stengiausi
būti kuo objektyvesnis. Nesigilinau į
politines peripetijas, man buvo įdo-
mus konkretaus žmogaus likimas.
Štai paskutinioji mano paroda gimė
iš Stasio Raštikio šeimos istorijos. Ji
buvo išardyta, dukros atskirtos nuo
tėvų. Tėvai daugelį dešimtmečių gy -
veno Amerikoje, nesusitikę su savo
vai kais. Tos parodos tema – „Žudy-
mas nežinomybe”. Stengiausi per
nuotrauką, per jų kiekį, trumpas bio -
grafijas, rodomas bylas atskleisti tų
žmonių jausenas.

– Iš mūsų kasdienio gyvenimo
stengiamasi išstumti mirties te -
mą. Apie ją vengiama kalbėti, ji
er zina. O Jūs štai prabylate apie
žūtis...

– Kad ir kaip vengtume, kiek -
vieną akimirką artėjame prie ribos.
Manau, jog susidūrimas su šia mir-
ties tikrove privalomas. Tai nelyg iš -
dykusio vaiko mokymas. Kad jis su -
prastų, jog yra ir kitas gyvenimo
matmuo. Jei jį atmestum, tavo gyve -
ni mas taptų nepilnas.

– Kas pasikeitė Jūsų gyvenime
dirbant su tokia medžiaga: matėte
tūkstančius nuotraukų, skaitėte
tūkstančius liūdnų istorijų...

– Kai kurie dalykai pasirodo to -
kie juokingi. Klausi savęs, kodėl rei -
kėjo „ardytis” dėl vienų ar kitų
smulkmenų? Dirbant su tokia me -
džia ga reikia išmokti atsiriboti. Ne -
manau, kad gerai dirbti apimtam
audringų emocijų. Todėl šias insta -
liacijas esu linkęs vadinti darbu, o ne
kūryba. Aš kaupiu medžiagą ir
ieškau būdų, kaip ją parodyti. Nors,
tiesą pasakius, ji aktuali pati sa vai -
me, visi šie dalykai – genocidas, žmo -
nių kankinimai – vyksta ir šiandien.
Prisiminkim Jugoslaviją, tai, kas vy -
ko ir tebevyksta Afrikoje. Riba tarp
dieviškosios ir velniškosios žmogaus
pusės išlieka siaura, nes žmogaus
pri gimtis nesikeičia.

Bernardinai.lt

Kęstutis Grigaliūnas.
Tomas Urbelionis/BFL nuotr.

,,Suktinio”  gimtadienio šventė

Kęstutis Grigaliūnas, neseniai apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno
premija „Už istorinio laiko antspaudus šiuolaikiniame mene, už skaudžiausios
atminties įvaizdini mą”, pirmą kartą apie tremties temą prakalbo 1988–1989
metais. Tada jis sukūrė linoraižinių ciklą, kurį įk vėpė jo senelio pasakojimai
apie trem tį. Vė liau, 2008 metais, buvo sukurti darbai tema „Tylėjimo forma.
Sta bilus tapa tybės jausmas”, 2009 metais – „Apie meilę” pokario partizanų
tema, 2010 metais pristatytas projektas „Mirties dienoraščiai”. Šis projektas
kalba apie Lietuvos Respublikos piliečius, nukentėjusius nuo pirmosios sovie-
tinės okupacijos: įkalintus, nukankintus, sušaudytus, apie jų nutrauktus gy-
venimus, suluošintus likimus, žu dy mo absurdiškumą. Eks pozicijos pa grindu
tapo Lietuvos Ypatinga jame archyve (LYA) rastos nuot raukos. K. Grigaliūną
kalbina žurnalistė Ka ri na Metrikytė.

2010 metais pristatytas Kęstučio Griga-
liūno projektas „Mirties dienoraščiai”.
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LieTuvos ir PasauLio naujienos

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Nepatvirtintais pranešimais, nukautas 
,,al Qaeda” vadovas Pakistane 

Islamabadas (BNS) – Per JAV
bepiločių lėktuvų puolimą galėjo žūti
Talibano judėjimo Pakistane vadas.
Pakistano žvalgybininkai teigia, kad
slapta pasiklausę talibų kovotojų po-
kalbių išgirdo, kad Hakimullah Meh-
sud yra negyvas. Jis esą žuvo jo vilks-
tinę apšaudžius nepilotuojamiems
lėktuvams.

Remiantis pokalbiais, H. Mehsud
žuvo, kai vyko į susitikimą Šiaurės

Vaziristane pasienyje su Afganista-
nu. Pakistano talibai šiuos duomenis
neigia ir tikina, kad H. Mehsud yra
gyvas. Tiesa, jų tikinimas skamba
keistai. ,,Pranešimai apie jo mirtį
yra neteisingi. Tačiau jis yra žmogus
ir gali bet kada mirti, – sakė Talibano
atstovas. – Mes tęsime džihadą ne-
priklausomai nuo to, ar H. Mehsud
bus gyvas, ar miręs.”

Išdalinti ,,Auksinio gaublio” apdovanojimai 

Lrytas.lt vyr. redaktoriumi tapo L. Dapkus

Maskva (ELTA) – Rusijos Marso
zondas, du mėnesius buvęs įstrigęs
Žemės orbitoje, sausio 15 d. vakarą
nukrito į Ramųjį vandenyną. Marso
zondas ,,Fobos-Grunt” į kosmosą bu-
vo paleistas lapkričio 9 d. Jis turėjo
tirti Marso palydovą Fobą ir paimti
grunto iš jo paviršiaus. Nors tarppla-
netinė stotis buvo sėkmingai paleis-

ta, tačiau gedimas variklyje sutrukdė
išvesti ją į skrydžio Marso link tra-
jektoriją. Kosmoso agentūros ,,Ros-
kosmos” direktorius Vladimir Po-
povkin anksčiau buvo pranešęs, jog
zondo liekanos, pasiekusios atmosfe-
rą, suirs, ir nė viena jų nepasieks Že-
mės paviršiaus.

Vilnius (BNS) – Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas (EŽTT) Stras-
būre pranešė Lietuvos Vyriausybei,
kad apsvarstė Neringos Venckienės
skundą ir nutarė neskirti laikinųjų
apsaugos priemonių dėl jos globoti-
nės perdavimo motinai. EŽTT infor-
mavo Lietuvos Vyriausybę, kad N.
Venckienė, pateikdama peticiją prieš
Lietuvą, paprašė taikyti laikinąsias
apsaugos priemones ir sustabdyti Kė-
dainių rajono apylinkės teismo
sprendimą, kuriuo jos dukterėčios
gyvenamoji vieta nustatyta su mama

ir N. Venckienė buvo įpareigota per-
duoti dukterėčią mamai, vykdymą.

Sausio 13 d. EŽTT skyriaus, ku-
riam buvo paskirta byla, pirminin-
kas nusprendė neskirti laikinųjų ap-
saugos priemonių, kad būtų užtikrin-
tas tinkamas procesas byloje. Šis
sprendimas yra galutinis. Dėl dukte-
rėčios globos kovojanti Kauno apy-
gardos teismo teisėja N. Venckienė
Lietuvą Strasbūrui yra apskundusi
dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidi-
mo, teisės į teisingą teismą.

Kaunas (ELTA) – Už Kauno
miesto viešųjų erdvių puošimą visa-
me pasaulyje garsus gėlininkas Peter
Hess apdovanotas Gerumo kristalu.
Floristikos guru vadinamas P. Hess
Kauno merui padovanojo fotografijo-
se įamžintų savo floristikos darbų al-
bumą, kuris buvo pripažintas geriau-
siu pasaulyje metų floristikos meno
rinkiniu.

Ilgametis Vatikano gėlininkų va-
dovas P. Hess, bendradarbiaudamas
su Kauno paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centru, jau kele-
rius metus savo žinias ir meistrišku-

mo paslaptis dalija kauniečiams. Jau
ketverius metus kalėdiniu laikotar-
piu Kauno valstybiniame dramos
teatre meistras žiūrovų akivaizdoje
kuria kompozicijas. Jo darbai puošė
Ryšių istorijos muziejų, Kauno ap-
skrities viešąją biblioteką, miesto ro-
tušę.

Pasak floristo, meilę natūraliam
gamtos grožiui jam įskiepijo tėvai.
Jie 1970 m. viename Šveicarijos mies-
telyje atidarė nedidelę floristikos mo-
kyklą. Vėliau vienu iš P. Hess moky-
toju buvo vienas žymiausių XX a. me-
nininkų Pablo Picasso. 

Marso zondo nuolaužos nukrito į vandenyną

Strasbūro teismas nepatenkino 
N. Venckienės prašymo 

A. F. Rasmussen nori daugiau skaidrumo iš Rusijos 

Pasaulinio garso floristui įteiktas
Gerumo kristalas

Vilnius (BNS) – Specialiųjų ty-
rimų tarnybos (STT) pareigūnai su-
laikė Kauno miesto vicemerą social-
demokratą Kęstutį Kriščiūną, jo vi-
suomeninę padėjėją Zitą Zalagėnaitę.
Taip pat sulaikyti Kauno miesto savi-
valdybei priklausančių įmonių va-
dovai. Pasak STT pranešimo, šie as-
menys sulaikyti atliekant ikiteismi-
nį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarny-
bine padėtimi, dokumentų klastoji-
mo ir turto iššvaistymo. STT įtaria,

kad neteisėtai naudotos Kauno mies-
to savivaldybei priklausančių įmo-
nių lėšos. 

42 metų K. Kriščiūnui savivaldy-
bėje buvo pavesta rūpintis aplinkos
gerinimu ir ekologija, ekologine plėt-
ra ir investicijomis, miesto ūkiu, sa-
vivaldybės turto ir statybų priežiūra,
urbanistika ir architektūra, verslo
skatinimu ir sąlygų verslo plėtrai su-
darymu.

STT sulaikė Kauno vicemerą

Vilnius (ELTA) – Didžiuosiuose Lie-
tuvos kino ekranuose pasirodė reži-
sieriaus Algimanto Puipos naujas vai-
dybinis filmas ,,Miegančių drugelių
tvirtovė”. Beveik dviejų valandų truk-
mės filmas sukurtas to paties pavadi-
nimo Jurgos Ivanauskaitės romano,
kurį 2005 m. skaitytojai išrinko geriau-
sia metų knyga, motyvais. Jau antrą fil-
mą pagal J. Ivanauskaitės kūrybą ku-
riančio A. Puipos naujasis kūrinys vad-
inamas ,,kriziniu”, nes buvo kurtas tre-
jus metus, per ekonomikos krizę.  Pag-
rindinį vaidmenį filme sukūrė antroji
filmo režisierė Janina Lapinskaitė.                   

ELTA nuotr.

Vilnius (lrytas.lt) – Vyriausiojo
redaktoriaus pareigas pradeda eiti
Liudas Dapkus, gruodžio mėnesio
pabaigoje pasitraukęs iš Norvegijos
susivienijimo „Schibsted” Lietuvoje
valdomos žiniasklaidos grupės.  

L. Dapkus (40 m.) yra baigęs žur-
nalistiką Vilniaus universitete, stu-
dijavęs žiniasklaidos ir politologijos
mokslus JAV, Danijoje, Didžiojoje
Britanijoje.  Nuo 1991 iki 2008 m. dir-
bo įvairiose pareigose, buvo vyriau-
siojo redaktoriaus pavaduotojas
„Lietuvos ryte”. Yra publikavęs re-

portažų ir vaizdo siužetų iš Čečėni-
jos, Dagestano, Libano, kitų karinių
konfliktų zonų. Nuo 1998 m. rašo pa-
saulinei naujienų agentūrai „Asso-
ciated Press”. Dirbdamas kartu su
užsienio šalių reporteriais sukūrė
bendrų tiriamosios žurnalistikos
projektų kanalams BBC, FOX, ABC.
Su naujo redaktoriaus paskyrimu
internetiniame puslapyje ,,lrytas.lt”
numatyta įvairių struktūrinių pert-
varkymų. Tinklalapiui lrytas.lt vado-
vavęs Rimvydas Valatka nuo sausio
vadovauja tinklalapiui 15 min.

Los Angeles (BNS) – JAV Cali-
fornia valstijos Los Angeles mieste
sausio 15 d. išdalinti ,,Auksinio gaub-
lio” apdovanojimai. Net tris statulė-
les laimėjo Prancūzijos režisieriaus
Michel Hazanavicius nebylioji kino
juosta ,,Artistas” (,,The Artist”). Ši
kino juosta buvo išrinkta geriausia
komedija ir laimėjo apdovanojimus
už pagrindinį vaidmenį atlikusio ak-
toriaus Jean Dujardin indėlį bei kino
muzikinį foną.

Filmas ,,Paveldėtojai” (,,The Des-
cendants”) nugalėjo geriausios dra-
mos kategorijoje, o pagrindinį vaid-
menį atlikęs George Clooney buvo iš-
rinktas geriausiu aktoriumi. ,,Auk-
sinio gaublio” statulėlės atiteko ak-
torei Meryl Streep už vaidmenį filme
,,Geležinė ledi” (,,The Iron Lady”) ir
Michelle Williams – už ,,7 dienos ir
naktys su Merilyn Monro” (,,My
Week with Marilyn”). Filmo ,,Hugo
išradimas” (,,Hugo”) režisierius Mar-
tin Scorsese laimėjo ,,Auksinio gaub-

lio” geriausio režisieriaus statulėlę,
o Steven Spielberg skirtas apdovano-
jimas už geriausią animacinį veiks-
mo filmą ,,Tintino nuotykiai” (,,The
Adventures of  Tintin”).

Popmuzikos karalienė Madonna
laimėjo apdovanojimą už dainą
,,Masterpiece”, kurią parašė savo is-
torinei dramai ,,W. E.”. Irano filmas
,,Išsiskyrimas” (,,Separation”) iš-
rinktas geriausiu užsienio filmu, o
,,Vidurnakčio Paryžiuje” režisieriui
Woody Allen teko apdovanojimas už
geriausią scenarijų.

Televizijos kategorijose sėkmin-
giausi buvo britų talentai. ,,Daunto-
no abatija” (,,Downton Abbey”) pri-
pažintas geriausiu serialu. Britų ak-
torius Idris Elba išrinktas geriausiu
aktoriumi už vaidmenį psichologinė-
je dramoje, televizijos seriale ,,Liute-
ris” (,,Luther”). Geriausia aktore pri-
pažinta Kate Winslet, suvaidinusi te-
levizijos kostiuminėje dramoje ,,Mil-
dred Pirs” (,,Mildred Pierce”).

Ryga (BNS) – NATO generalinis
sekretorius Anders Fogh Rasmussen
sako, kad norėtų daugiau skaidrumo iš
Rusijos dėl pratybų, rengiamų šalia
Baltijos šalių. ,,Pratybos yra kariuo-
menės kasdienio gyvenimo dalis, mes

taip pat jas rengiame. Bet, mano nuo-
mone, turime būti skaidrūs ir paaiš-
kinti šių pratybų tikslus”, – interviu
Latvijos televizijai sakė A. F. Rasmu-
ssen. NATO generalinis sekretorius
šią savaitę lankysis Baltijos šalyse.

Roma (BNS) – Kruizinio laivo
,,Costa Concordia” kapitonas buvo
neleistinai nukrypęs nuo užprogra-
muoto kurso, negavęs tam jokio lei-
dimo, o ši ,,žmogiškoji klaida” nulė-
mė šešių žmonių žūtį, kai laivas už-
plaukė ant uolų netoli vienos Toska-
nos salos ir apvirto, pareiškė jį val-
danti Italijos bendrovė.

Šie bendrovės ,,Costa Crociere”
valdybos pirmininko ir generalinio
direktoriaus Piero Luigi Foschi ko-
mentarai padidino spaudimą kapito-
nui, dėl kurio veiksmų teisėsauga
jau pradėjo tyrimą. Be to, įtariama,

kad kapitonas paliko laivą anksčiau,
nei buvo užtikrintas keleivių saugu-
mas, pažeisdamas Italijos laivybos
kodeksą.

,,Costa Concordia” kliudė povan-
deninį rifą sausio 13 d. vakarą ir vė-
liau pradėjo svirti ant šono netoli
Džilijo salos uosto, todėl jame buvu-
sius žmones teko skubiai evakuoti.
Italijos pakrančių sargyba nerimau-
ja, kad ant šono gulintis laivas gali
nuslysti nuo uolų, ant kurių jis šiuo
metu yra įstrigęs. Siekiama užtikrin-
ti, jog iš laivo prasiskverbę degalai
neužterštų jūros. 

Dėl kruizinio laivo avarijos 
kaltinamas jo kapitonas 



Žmogus, kuris eina ar bėga, bet
sustoja ir patikslina savo gyve-
nimo kryptį, aplenks tą, kuris

chaotiškai skuba, stokodamas esmi-
nių egzistencijos gairių. Panašiai
elgėsi šv. Jonas Krikštytojas ir jo mo-
kiniai, kurie, išvydę ateinantį Jėzų,
stovėjo ir įdėmiai į Jį žiūrėjo. Kai
Jonas Krikštytojas, įkvėptas Švento-
sios Dvasios, tarė: „Štai Dievo Avinė-
lis!” (Jn 1, 36), įvyko lūžis, pakeitęs
šių mokinių gyvenimus ir likimą.

Nespėjus nei mirktelėti, Jono
Krikštytojo mokiniai pradėjo naujo
nuotykio kelionę, tai yra, nutoldami
nuo savojo mokytojo, žengė nedvejo-
jantį žingsnį paskui tą Mokytoją,
kuriame „sukurta visa, kas yra dan-
guje ir žemėje, kas regima ir neregi-
ma, ar sostai, ar viešpatystės, ar ku-
nigaikštystės, ar valdžios, – visa su-
kurta per Jį ir Jam. Jis yra pirma
visų daiktų, ir visa Juo laikosi” (Kol
1, 16-17).

Ar Jonas Krikštytojas galėjo nu-
liūsti ir pavydėti dėl to, kad jo sekėjai
taip greitai paliko jį ir nuėjo paskui
Dievo Avinėlį? Ne, negalėjo. Jis su-
prato, kad ateinantis Mokytojas yra
nepalyginti aukštesnis už jį patį. To-
dėl, būdamas išmintingas bei nuo-
lankus, Jonas Krikštytojas be galo
džiaugėsi, kad dabar galės dar uo-
liau, su dar didesniu tikėjimu skelbti
Tą, kurio anksčiau neregėjo, o dabar
galėjo išvysti... Jis buvo uoliausias
daugelio izraelitų vidinių kelių ly-
gintojas bei tiesėjas, idant vėliau
krintančių Dievo Sūnaus žodžių sėk-
lų nepajėgtų nustelbti jokios žmonių
širdžių nuodėmingos atžalos.

Kai Jėzus atsigręžęs paklausė
paskui Jį einančių minėtų sekėjų:
„Ko ieškote?”, išgirdo ne atsakymą,
bet jų klausimą: „Mokytojau, kur
gyveni?” Jiems nebereikėjo kaip pra-
dinukams atsakinėti seniai išmoktų
pamokų frazėmis, nes jie pernelyg
gerai suprato, kad didingasis Kristus
jau yra atrastas, juk Jis – prieš akis.
Jie neabejojo, kad vienas svarbiau-
sių žemiškos kelionės tikslų – susi-
tikimas ir net dialogas su Viešpačiu –
įvyko. Bet žmogui, alkstančiam gyvo-
jo Dievo, vienintelis pabendravimas
su savo egzistencijos neišsenkančia
Versme – tai tarsi duonos kruope-

lytės ragavimas, kuria neįmanoma
patenkinti giliausius širdies troški-
mus.

Tačiau kiek daug yra žmonių,
nežinančių dėl ko gyvena, ir todėl
nesugebančių formuluoti klausimo:
„Kur gyvena mano Atpirkėjas?” Jie
gyvena taip, tarsi Jo nebūtų. Antai
Lucijaus Anėjaus Senekos, senovės
romėnų valstybės veikėjo ir filosofo
(g. 1 m. pr. m. e. Kordoboje – m. 65 m.
e. m. netoli Romos), įžvalgumas ne-
praranda prasmingumo. Vienas Se-
nekos oponentas teigė, kad siela turi
savo malonumų, kurių reikia paisyti.

Seneka šitaip apibūdino suklai-
dintos sielos užgaidas: „Tegu turi,
tegu nusilenkia prabangai ir, būda-
ma pramogų vertintoja, prisipildo
viso to, kas teikia smagių pojūčių.
Paskui tegu pagalvos apie praeitį, ir,
prisiminusi senus pasismaginimus,
tedžiūgaus, laukdama naujų, tesuri-
kiuos į vietas savo norus ir, penėda-
ma kūną dabartimi, teplanuos ateitį.
Ji man atrodo apgailėtinai, nes kvai-
la rinktis blogį užuot pasiėmus gėrį.
Be sveiko proto niekas nebūna lai-
mingas; žmogus, siekiąs blogio vietoj
gėrio, yra sutrikusio proto (...). Todėl
aš verčiau ieškau tikrojo, vidinio, o
ne išorinio gėrio, kas traukia akį,
prie ko žmonės sustoja, ką apstulbę
rodo vieni kitiems, iš išorės žiba, o
viduje – šlamštas.”

Kai sovietiniais metais ieškojau
tikrojo gėrio, prisimenu, kaip Vieš-
pats parodė man savo begalinį geru-
mą: iš tikinčiųjų – religinės litera-
tūros platintojų – slapčia gaudavau
paskaityti (kartais galėdavau ir įsi-
gyti) Antano Maceinos, Juozo Gir-
niaus, Stasio Šalkauskio, Prano Do-
vydaičio, Juozo Ereto, Antano Dam-
brausko-Jakšto, Prano Kuraičio, Ber-
nardo Brazdžionio ir kitų iškilių tė-
vynainių religinių knygų, straipsnių
ir vieną kitą poezijos rinkinį. Šių ir
kitų autorių raštų mintys formavo
mano pasaulėžiūrą ir padėjo atrasti
bei pažinti Tikrąjį (1 Jn 5, 20), taip
pat diegė suvokimą, kad Jis, nors
egzistuoja visur, bet (per malonę)
Jam ypač patinka gyventi tiesos bei
meilės ieškančioje širdyje.

Todėl kaip galima nesutikti su
poeto Robert Southwell mintimi: „Ne
kvėpuodamas, bet mylėdamas aš
gyvenu”, kuri primena, kad mes tu-
rime ne vien kūną, bet ir sielą, kuri,
kai myli Aukščiausiąjį, vis iš naujo
atranda Jį, priklauso Jam ir veikia
Jame. Pasak popiežiaus Benedikto
XVI, „niekas, tik meilė tiesai pajėgia
nukreipti protą neištirtų horizontų
link”. Galime pridurti: negęstanti
meilė tiesai yra svarbiausių ieško-
jimų ir atradimų skatintoja.

Delfi.lt
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Kur gyvena Gyvenimo Šaltinis?

ŠvenTaDienis

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

sveikaTa

Galvodami apie tinkamą maistą
šaltuoju metų laiku, dažniausiai įsi-
vaizduojame daržovių sriubas ar
troškinius. Kai oras nebelepina šilu-
ma, toks maistas tikrai yra idealiau-
sias mūsų organizmui. Natūralu, kad
vasarą ir pavasarį maitinamės svei-
kiau, tačiau nėra priežasties pa-
miršti sveiką gyvenseną ir žiemą. 

Mitybos žinovai pataria žiemą
dažniau vartoti šiltą arba karštą
maistą, valgyti produktus, kuriuose
gausu angliavandenių. Teigiama,
kad šaltuoju metų laiku vertėtų gerti
mažiau kavos – mokslininkų teigi-
mu, kofeinas skatina organizmą
kaupti riebalus. Be to, siūloma žiemą
mažiau vartoti pieno produktų, nes
dėl jų ima formuotis gleivės, kurios
trukdo organizmui kovoti su viru-
sais. Nereikėtų organizmo apsunkin-
ti sunkiai virškinamu, greituoju
maistu, neturinčiu pakankamai ver-
tingų medžiagų ir vitaminų. 

Žinovai teigia, kad žiemą vertėtų
vengti alkoholio, nes jis plečia krau-
jagysles ir mažina kūno temperatū-
rą. Stenkitės neužsisėdėti namuose,
būti gryname ore, ypač ryte, kai pate-
ka saulė – natūrali šviesa veikia or-
ganizmą kaip rytinis kavos puodelis
ir padeda sutelkti jėgas.

Vaisiai – puikus energijos ir vita-
minų šaltinis žiemą. Žinovai sako,

jog šaltuoju metų laiku reikėtų val-
gyti kuo daugiau persimonų, grana-
tų, spanguolių, įvairių oranžinių
vaisių. Šie vaisiai yra žinomi dėl sa-
vo antibakterinių savybių, todėl pui-
kiai tinka žiemą ir rudenį, kai siautė-
ja įvairios peršalimo ligos, gripas.
Jie taip pat greitina medžiagų apy-
kaitą ir padeda tada, kai norime at-
sikratyti nepageidautinų kilogramų.
Vitaminas C stiprina imuninę siste-
mą ir mažina cholesterolio kiekį
kraujuje.

Mitybos žinovai taip pat siūlo
žiemą valgyti kuo daugiau grūdinių
kultūrų, daržovių – moliūgų, pastar-
nokų, ropių, bulvių, brokolių. Šios
daržovės yra praturtintos vitaminų
A ir C – tai sustiprina imuninę sis-
temą ir padeda išvengti peršalimo
ligų. Visiems žinoma, kad žiemą nie-
kas negali prilygti česnakui – jis ne-
pamainomas   pajutus pirmuosius
gripo simptomus ar esant gerklės
infekcijai.

Ankštiniai augalai neretai yra
vadinami idealiu maistu sveikatai
gerinti. Jie neturi daug riebalų, juose
yra gausu proteino, angliavandenių
ir skaidulų. Ankštinius augalus pa-
tartina dėti į sriubas, troškinius arba
naudoti salotose. Tai nepakeičiamas
vitaminų šaltinis veganams ir vege-
tarams.

Žiemą�vertėtų�vengti�kavos�ir�pieno�produktų

SIūLO DARbą

Reikalinga�moteris�padėti�78�m.�moteriai,
gyventi�kartu�Long�Island,�New�York.
Privalo�skaniai�gaminti�maistą,�kalbėti

itališkai�ar�angliškai.�Atlyginimas�$100�per
dieną.�Tel.�631-371-9954 

arba�arrowooddrive@msn.com

Rūta O. Lukas, gyvenanti Clarendon Hills, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms su-
mažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vytautas Ciakas, gyvenantis East Chicago, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame,
kad mus remiate.

Aldona Maciukevičius, gyvenanti Michiana Shores, IN, užsisakė
„Draugą” dar  vieneriems metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu at-
siuntė 50 dol. auką. Esame Jums labai dėkingi.

Remiantis tyrimu, per 40 proc. –
daugiau nei 130,000 – žmonių Didžio-
joje Britanijoje kasmet vėžiu suserga
dėl netinkamo gyvenimo būdo – rū-
kymo, alkoholio vartojimo ir blogų
valgymo įpročių, skelbia BBC.

Tabakas laikomas pagrindine
vėžio priežastimi. Dėl rūkymo šia li-
ga suserga 23 proc. vyrų ir 15,6 proc.
moterų, rašoma Didžiosios Brita-
nijos atliktame tyrime, paskelbtame
žurnale ,,British Journal of  Cancer”.
Kita vėžį sukelianti priežastis yra
šviežių vaisių ir daržovių trūkumas
vyrų mitybos racione, tuo tarpu mo-
terys dažnai suserga dėl antsvorio.

Pasak pranešimo autorių, tai
išsamiausias kada nors atliktas tyri-
mas apie vėžio susirgimus. ,,Atsi-
žvelgiant į visus įrodymus, paaiš-
kėjo, jog apie 40 proc. vėžio susirgi-
mų kyla dėl dalykų, kuriuos mes ga-
lime pakeisti”, – sakė tyrimo auto-
rius profesorius Max Parkin.

Iš viso 14 gyvenimo būdo įpročių
ir aplinkybių veiksnių, tarp jų gyve-
namoji vieta bei darbas, lemia, jog
kasmet Didžiojoje Britanijoje 134,000
žmonių nustatomas vėžys. Apie
100,000 vėžio susirgimų susiję su
rūkymu, mityba, alkoholio vartoji-
mu ir antsvoriu.

Daugiau�nei�pusė�vėžio�susirgimo�
atvejų�priklauso�nuo�gyvenimo�būdo
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ARAS ŽLIObA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue
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Tel. 815-741-3220

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

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

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Pasaulio pažinimas vertas pastangųPasaulio pažinimas vertas pastangų
arba kelionė po Artimuosius Rytus

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Nr. 6

Beeidami maža šalutine gatvele,
vingiuojančia palei romėnų dar sta -
tytą sieną, pataikome į mažą namelį
su šalia stovinčia bažnyčia. Pasirodo,
šioje vietoje Ananijus uždėjo rankas
Sauliui ant galvos ir jis tapo Šv. Pau -
liumi. Biblijoje tai smulkiau aprašy-
ta ir net parašyta kur. Visai nesunku
rasti.

Garsiosios Damasko pirtys

Kitą dieną apsilankome graikų
ortodoksų Mišiose. Sužavi nuosta-
biai atliekamos giesmės. Laikas ap-
silan kyti garsiose pirtyse. Šalia mo-
terų pirties įsitaisiusi apsauga.  Ar-
timieji atveda savo moteris, apsauga
pa skam bina, ir pasirodžiusi arabė

pridengtu veidu viskuo pasirūpina. Į
vyrų pirtį patekti paprasčiau – tie -
siog iš turgaus pro mažas duris. 800
metų senumo pirtyje praleidžiu 3
pui kias valandas. Stambus arabas be
gailesčio nugremžia pavargusį kū ną,
šliukšteli karšto vandens kibirą. Dar
stambesnis arabas atlieka masa žą.
Po to tiesiog gera gulėti ant se no -
vinių grindų karštuose garuose.
Prieš pa liekant šią vietą, uždedamas
ant gal vos tiurbanas, kūnas įsuka-
mas į paklodes ir atnešama arbata.
Angliškai tariant „full relax”!

Dienos pabai gai –
saldus kaljano dūmas

Per kelias dienas aplankome
įvai rias bažnyčias, šventyklas, rū-
mus. Be abejo, pagrindinė senamies-
čio vieta – Omayyad mečetė, kuri yra
viena di džiausių ir svarbiausių me-
čečių mu sulmonų pasaulyje. Joje il-
sisi ir Sa ladino palaikai, kuris arabų
pasaulyje savo šlovę yra kažkuo
panašus į mūsų Vytautą Didįjį. Šioje
vietoje tūks tančius metų stovėjo
įvairių re ligijų šventyklos. Nuos-
tabus pastatas. Kiekvieną vakarą
tiesiog malo nu ateiti paklausyti gy-
vai atliekamų religinių giesmių. Na,
o dienos pabai gai – saldus kaljano
dūmas. Pamė gome vieną vietą, kur
vakarais per šimtas vyrų gera ar-
batą, žaidžia kortomis, aišku, pyp-
kiuoja. Lietuvaitės tik papuošia to-
kias vietas!

Svečiuose pas aramėjų kalba
kalbančius žmones

Vienai dienai išvykstame į už 30
mylių kalnuose esantį Maaloula
mies telį. Jame daugiausia gyvena
krikščionys, vis dar šnekantys ara -
mėjų kalba. Kaip žinome, ja šnekėjo
Kristus. Vien dėl to jau verta ten
apsilankyti. Nuostabi kalnų panora-
ma, daug urvų, kuriuose gyvendavo
atsi skyrėliai, du vieni seniausių
krikš čioniškieji vienuolynai. Maloni
staigmena buvo susipažinti su kavi-
nukės savininke, kuri daug metų gy-
veno Čikagoje, vis dar šneka aramėjų
kal ba. Diena nepastebimai praeina
bendraujant su įvairiais žmonėmis,
lan kant šventas vietas ir laipiojant

kal nais. Desertui – saulėlydis šalia
slė nio, kur, pagal padavimus, Kainas
užmušė Abelį.

Arbatėlė Palmyre

Ankstyvas rytas ir mes pakeliui į
Palmyrą – vieną geriausiai išsilai-
kiusių graikų-romėnų miestų, esantį
dy kumoje. Šalia milžiniškų griuvė-
sių esantis nedidelis miestelis gyve-
na iš turizmo. Nepakartojama vieta
istorijos mėgėjams: antikiniai didin-
gi griu vėsiai viduryje dykumos. Pa-
silie kame dar vienai dienai. Turistų
be veik nėra, dar ne sezonas. Be-
vaikš tinėjant porą kartų buvome pa-
kviesti į svečius arbatėlei. Pirmą
kartą į senovinį alyvmedžių sodą pa-
gyvenusio beduino. Gera pasėdėti
ant kilimo medžių pavėsyje. 

Antrą kartą arbatė lę gėrėme pas
dykumų čigonus. Mūsų garbei kili-
mą jie išnešė iš namų į kie mą. Ir nie-
ko nesiūlė pirkti! Iš kur ži nau, kad
čigono? Niekuo nesiskiria nuo lietu-
viškų. Saulei tekant traukiu vienas
per dykumą. Šalta, vėjuota, nejauku.
Nejaukiai į mane pasižiūri ir du
kupranugariai. Ir kokia buvo staig-
mena tarp tūkstantmečių kolo nų
susitikti tik du žmones – lietuvius iš
Lietuvos. Buvome trise visoje teri-
torijoje ir šnekėjomės lietuviškai dy -
kumoje, 50 mylių nuo sienos su Ira -
ku.

Bus daugiau.

Raimondo Šenausko nuotr.

Eduardas Olšauskas, gyvenantis Berwyn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 100 dol. auką.  Nuošir-
džiai dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Aldona Rekašius, gyvenanti Glenview, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda”, atsiuntė dosnią 200 dolerių auką
laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus dos-
niai remiate.

Sofija Sendzikas, gyvenanti Mississauga Ont., Canada, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.
Esame Jums labai dėkingi už paramą.

Atkelta iš 5 psl.
Mero pavaduotoja, padedant VšĮ

Alytaus socialinių paslaugų centro
darbuotojoms, vaikams išdalijo kalė -
di nes dovanėles. Ji mažiesiems papa -
sa kojo, kad šias dovanas jiems dova -
noja Alytaus ir Rochester susigimi -
niavusių miestų komiteto nariai ir
šiam komitetui vadovaujantis LR
garbės konsulas Česonis. Mero pava -
duotoja Juozapavičienė nuoširdžiai
padėkojo šio komiteto nariams už ne
vienerius metus mažiesiems aly tiš -
kiams džiaugsmą teikiančias kalėdi -
nes dovanėles, už tai, kad į kiekvieną
dovanų dėžutę Amerikos vaikučiai
įdė jo ir mūsų miesto vaikams pado -
va nojo dalelę savo širdutės. 

Vos gavę dovanėles vaikai sku -
bėjo atidaryti dėžutes ir apžiūrėti do -
vanas. Salė prisipildė vaikiško juoko,
džiaugsmo šūksnių ir geros nuotai -
kos. Vaikus džiugino viskas – dėžu tė -
se rasti žaidimai, pirštinės, kepurės,
saldainiai, kanceliarinės prekės,
žais  lai. Apžiūrėję dovanėles vaikai
visi kartu su dideliu džiaugsmu tarė
,,ačiū’’ jas atsiuntusiems ir džiaugs -
mą padovanojusiems žmonėms iš už
Atlanto.

Likusios dovanėlės prieš pat
šven tes bus įteiktos Alytaus miesto

savivaldybės administracijos Vaiko
teisių apsaugos skyriaus atrinktų
šei mų vaikams. 

Pirmoji kalėdinių dovanėlių
siun ta Komiteto narių ir jo pirminin -
ko pastangomis Alytaus miesto sun -
kiai besiverčiančių šeimų vaikus
pra džiugino 2006 m., o ši yra jau ket-
virtoji.

Alytaus miesto savivaldybė nuo -
šir džiai dėkoja LR garbės konsului
JAV Česoniui, Alytaus ir Rochester
susigiminiavusių miestų komitetui
ir ypač šio komiteto narei Jan Nau-
jokas už parodytą dėmesį, nuoširdu-
mą ir padovanotą šventę mažiesiems
alytiš kiams.

JAV, New York valstijoje, įsikū-
ręs Rochester miestas yra Alytaus
mies to savivaldybės miestas partne-
ris. 2010 m. abu miestai, pasirašyda-
mi bendradarbiavimo sutartį, oficia-
liai įteisino miestų partnerystę, nors
so cialiniai, kultūros, sveikatos ap-
saugos, švietimo ir kitų sričių bend-
ra darbiavimo ryšiai prasidėjo gero-
kai anksčiau – dar 2005 metais. 

Loreta Gaižiuvienė – Alytaus
miesto savivaldybės Viešųjų ir užsie-
nio ryšių skyriaus vedėja.

Alytaus miesto savivaldybė

Alytiškių šventinę nuotaiką praskaidrino
dovanos iš JAV



delio polinkio religijai, King, Jr.
skeptiškai interpretavo religines
tiesas sekmadieninėje mokykloje,
tačiau, įvykus persilaužimui, jis įsto-
ja į Crozer teolo gijos seminariją, Pen-
nsylvania. Po to tęsia studijas Boston
University, ku ria me apgina daktaro
disertaciją tema „Dievo sampratų
Paul Tillich ir Hen ry Nelson Wieman
darbuose palygi nimas”. XX a. 9-ame
dešimtmetyje at liktas tyrimas paro-
dė, kad kai kurias daktaro disertaci-
jos dalis King, Jr. nuplagijavo. Nepai-
sant to, jo disertacija yra pripažįsta-
ma kaip „puikus įnašas į mokslą”. 

Babtistų pastorius Michael Lut-
her King šiuo metu jau yra žinomas
Martin vardu, mat 1934 m. šei mai
apsilankius Vokietijoje, jo tėvui kilo
mintis pakeisti sūnaus vardą į Mar-
tin Luther. Visa tai – vo kiečių protes-
tantų vadovo garbei. 

Įtaką padariusios asmenybės

King, Jr. organizavo juodaodžių
suei gas bei sakė kalbas, skatinančias
be smurto ir jėgos protestuoti prieš
nelygybę amerikiečių visuomenėje.
Per 11 metų King, Jr. nukeliavo 6 mln.
mylių, pasakė daugiau nei 2,500
kalbų. Parašė 5 knygas (šaltiniai

mini, kad kai kurios buvo nuplagi-
juotos) ir daugybę straipsnių. 

Jo gyvenimo būdui ir tikslui
įtakos tu rėjo kovotojas už žmonių
teises, teologas, filosofas, maldos
namų teologijos dekanas, 21-os kny-
gos autorius Ho ward Thurman.
Thurman dažnai su krikščioniška
misija keliavo po pa saulį, susitiko su
ryškiausia XX a. figūra Mahatma
Gandhi, kuris savo gyvenimą pašven-
tė tarnavimui ki tiems, nesavanau-
diškai atstovauda mas jų interesams. 

Sekdamas Thurman pėdo mis ir
žavėdamasis Gandhi idėjomis, King,
Jr. apsilankė Indijoje, Gandhi gim-
tinėje, sėmėsi Jėzaus etika pag rįs  tos
taikaus kovos būdų. 

King, Jr. judėjimas nepatiko dau -
geliui baltaodžių. Nenuostabu, kad
dėl jo pastorius susilaukdavo daug
grasinimų, patyrė nemažai pasikėsi -
nimų. Jis buvo suimtas, ir ne vieną
kartą. Jis  buvo ir Federalinio tyrimo
biuro akiratyje.

Autobusų boikotas

King, Jr. vardas tapo plačiai žino-
mas po Montgomery autobusų boiko-
to. Būtent 1955 m. buvo pasipriešinta
draudimui, neleidžiančiam juoda -
odžiams visuomeniniuose autobu -
suose sėdėti šalia baltaodžių. 1900 m.
Montgomery buvo įvestas įstatymas,
skirstantis autobuso keleivius pagal
rasę. Bilietų pardavėjas turėjo teisę
nurodyti, kur kam sėdėti. Juo dao-
džiai keleiviai galėjo būti pakelti ir
priversti užleisti vietą balta odžiams.
Pirmos keturios eilės buvo skirtos
baltiesiems, autobusas turėjo ir
,,spalvotą’’ skyrių. Jei autobuso prie-
kyje sėdėjo baltieji, juodieji turėjo
įlipti per gali nes duris. 

Ketverius metus juoda odžiai ieš-
kojo tiesos. Tik Rosa Parks ir boi koto
dėka buvo įvesta lygybė. Ji 1955 m.
gruo džio 1 d. atsisakė paklusti auto-
buso vai ruotojo įsakymui užleis ti
sėdimą vie tą baltajam keleiviui.
Parks buvo nubausta 10 dol. bauda ir
turėjo sumokėti 4 dol. teismo išlaidų.
Pa reikšti nepasitenkini mą tuo į juo-
daodžių rajonuose esančias bažny-
čias pasita rimui suplūdo atstovai.
Akcijos va dovu tapo King, Jr. Pra -
dedant gruo džio 4 d., 381 die nas iš
eilės juodaodžiai keliavo į darbą pės-
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Jei sumanytume gatvėje pažaisti
viktoriną ir praeiviui užduo ti
klausimą ,,Kas yra Martin Lut-

her King?”, ko gero, išgirstume įvai-
riau sių atsakymų. O šiek tiek žinan-
tis ang  lų kalbą pamanytų, kad klau-
siama apie kokį nors karalių... 

Martin Luther King, Jr. – viena
iš iškiliausiųjų žmonijos asmenybių.
Pasak MBTI (,,Myers-Briggs Type
Indicator”), King iš kitų išsiski ria
savo unikalių ir neįprastų savybių
rinkiniu. Šiam – INFJ – asmenybės
tipui priklauso tik 1 proc. pasaulio
gyventojų. Priminsiu, kad MBTI yra
psichometrinis instrumentas (tes-
tas), kuriuo nustatomos žmonių psi-
chologinės nuostatos pasaulio suvo -
ki mo bei sprendimų priėmimo lygy-
je. Šias nuostatas 1921 m. pasiūlė
šveicarų psichologas Carl G. Jung.
Jos buvo pateiktos 1921 m. išleistoje
knygoje ,,Psicholo giniai tipai”, o į
anglų kalbą išverstos 1923 m.

INFJ tipas

Kuo ypatingas šis INFJ tipas?
Bruo žas J leidžia žmonėms ne tik
fantazuoti, bet ir veikti. IN bruožai
leidžia veikti išmintingai ir spon-
taniškai, net ir neįprastų įvykių aki-
vaizdoje. Bruožas F leidžia puikiai
suprasti kitus žmones, o bruožas N –
suprasti ir pritaikyti teorinius daly-
kus. Jung teorija pasiteisino gyveni-
me. Būda mas penkiolikos metų, pra-
lei dęs de  vin tą-dvyliktą klases, King,
Jr. įstoja į juodaodžių Morehouse
koledžą Atlanta mieste, kuriame įgy-
ja sociologijos krypties bakalauro
laipsnį. Todėl ne nuostabu, kad juo-
daodis amerikiečių baptistų dvasi-
ninkas King, Jr. buvo jauniausias No-
belio taikos premijos laureatas, dvie-
jų krikščioniškų bažny čių pripažin-
tas kankiniu, atidavusiu gyvybę už
krikščionišką tikėjimą. Westminster
abatijoje (Anglija) jam pastatytas
paminklas šalia kitų XX a. kankinių. 

Jis apdovanotas ,,Prezi den to
laisvės’’ medaliu. Juo apdova nojami
ypatingai JAV saugumui, na cionali-
niams interesams arba taikai nusi-
pelnę žmonės pasaulyje. Apdova no-
tas JAV Kongreso aukso medaliu. Šis
apdovanojimas skiriamas asme nims,

pasižymėjusiems išskirtiniais dar-
bais: tarnyba saugumui, klestėji mui
ir nacionaliniams JAV interesams. 

Po savo kalbos Washington, DC
‚,Aš turiu svajonę’’ King, Jr. įrašytas
į geriau sių JAV oratorių sąrašą, o
pati kalba laikoma retorikos meno
šedevru. Ir šiais laikais dažnai cituo-
jama King, Jr. kalbos ištrauka: „Aš
turiu svajonę, kad vieną dieną mano
dukra bus vertinama ne pagal jos
odos spalvą, bet pagal jos charakterio
savybes.’’

Taikus oratorius prieš nelygbę

Istorijoje žinomas kaip orato-
rius, King, Jr. taikiomis priemonė-
mis stojo į kovą prieš rasinį skurdą.
Jį nerami no, kad spalvotieji gauna
mažesnes vi dutines pajamas, yra
menkiau ap sirūpinę būstu, naudo-
jasi menkesne sveikatos apsauga,
dirba žalingus bei sunkius darbus
pusiau legaliose dirbtuvėse ar žemės
ūkyje. 

1954 m. būdamas 25 metų am -
 žiaus, King, Jr. tapo pastoriumi De-
xer Ave nue baptistų bažnyčioje
Montgomery, Alabama. Jo senelis bu-
vo pastorius, po senelio pastoriavo
King, Jr. tėvas. Vaikystėje nejutęs di-

Istorinė asmenybė – M. L. King, Jr. 
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-

HUNTER

M.L. King, Jr. garbei praėjusiais metais Washing ton, DC buvo atidengtas 9 metrų aukš  čio paminklas. 

Westminster abatijoje (Anglija) šalia kitų XX a. kankinių stovi ir M. L. King, Jr. skulptūra (trečia iš k.). 



ti. Jiems teko įveikti net 20 mylių ats-
tumus arba važiuoti spal votųjų vai -
ruojamais taksi. Autobusų bendro-
vės pakibo ant bankroto ribos. Vy-
riau sybė ėmėsi radikalių priemo nių
ir 1956 m. gruodžio 21 d. pripažino ne -
konstituciniu įstatymą, kuris draudė
į tą patį autobusą lipti baltie siems ir
juodiesiems kartu. 

Po autobusų boikoto King, Jr. bu -
vo suimtas, nes buvo ap tik tas namie
apsvaigęs nuo narkoti kų. Tai aiški-
nama nuovargiu, įtampa, nuolatine
kova dėl laisvės, nesitaikstymu su
esama padėtimi, geresnio rytojaus
troškimu. Parks buvo atleista iš siu-
vėjos darbo vietinėje universalinėje
parduotuvėje. Ji persikraustė gyven-
ti į Detroit, kur buvo įdarbinta. 

Pasipriešinta tylomis

Greensboro, Šiaurės Carolina
vals tijoje, maža grupelė juodaodžių
studentų  susirinko į vietinį restora -
ną, esantį ,,Woolworth’s’’  parduotu-
vėje. Įsakymas tuomet bylojo juodųjų
neaptarnauti. Studentai nukentėjo
fiziškai, jie buvo užpulti. Tačiau jie,
va dovaudamiesi King, Jr. mokymu,
ne kir to atgal. Pasipriešinimo akcija
buvo sutikta tylomis. 

1964 m. liepos 2 d. pasirašius pi-
lietinių teisių aktą, įstatymiškai bu-
vo uždrausta rasinė diskriminacija
mokyklose, viešosio se vietose ir dar-
bovietėse. Šis įstatymas buvo skirtas
padėti afroameri kiečiams, taip pat
buvo sukurta Ly gių galimybių įsi-
darbinimo komisija.

Žygis į JAV sostinę

Ypač plačiai nuskambėjo žygis į
Washington, DC, įvykęs 1963 m. rug-
pjūčio 28 dieną. Pri skai čiuota dau-
giau nei 2,000 atriedė jusių autobusų,
21-as specialus trau kinys, 10 išnuo-
motų lėktuvų ir daugybė automobil-
ių. Visi reguliarieji lėk tuvai, trau-
kiniai bei autobusai taip pat buvo
perpildyti. Susirinku siųjų skaičius
siekė 200,000–300,000. Apie 80 proc.
akcijos dalyvių buvo afroamerikie-
čiai, kurių vadovai susitiko su JAV
Kongreso nariais. Mitin ge kalbėjo
oratoriai: F. McKissick, J. Lewis, R.
Wilkins, D. Height, W. Reu ther ir t. t.
King, Jr. kalbėjo paskutinis, savo
kalba propaguodamas rasi nę harmo-
niją, piešdamas suvienytos Ameri-
kos vaizdą: „Vergų išlaisvinimas atė-
jo kaip džiaugsminga aušra po ilgos
jų nelaisvės nakties”; „Ne, ne, mes

nesame patenkinti ir mes ne būsime
patenkinti, kol teisingumas nenusi-
leis lyg vandenys ir galinga srovė”;
„Aš turiu svajonę, kad kiek vienas
slėnis būtų iškeltas į viršų”; „Ši tvan-
ki teisėta negro nepasitenki nimo va-
sara nepraeis, kol neateis gai vinantis
ruduo...”.

Pripažįstama, kad žygis į JAV
sostinę paskatino greičiau priimti
1964 m. pilietinių teisių aktą ir 1965
m. balsavimo teisių aktą. 

King, Jr. buvo nušautas 1968 m.
balandžio 4 d. Memphis, Tennessee
valstijoje, viešbučio balko ne. Profe-
sionalus žudikas James E. Ray buvo
tik sąmokslo dalyvių už duoties „vyk-
dytojas’’. Nusikaltėlis ga  vo iš savo
šeimininkų didžiulę su mą, kurią iki
įvykio suskubo išleisti. Teismas
žudiką nuteisė kalėti 99 metus.

Paminklas žmogui, 
pakeitusiam Ameriką

King, Jr. taikiu kovos būdu pa -
keitė Ameriką. Jo garbei Washing -
ton, DC buvo atidengtas 9 metrų
aukš  čio paminklas. Juodaodžių tei -
sių gynėjas pavaizduotas sukryžiuo-
tomis rankomis, vienoje iš jų laiko
susuktą lapą su kalbos „Turiu sva-
jonę’’ tekstu. Už King, Jr. statulos
prie abiejų „Nusivylimo kalno” pu-
sių įrengta 137 metrų ilgio siena, ant
kurios išraižytos 14 citatų iš šio gar-
saus oratoriaus kalbų, pamokslų ir
raštų: ,,Beveik visada pasaulį tobuli-
no kūrybiška mažuma”; ,,Jei žmogus
nerado, dėl ko verta mirti, jis gyve-
nimui netinkamas.”
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Ypač plačiai nuskambėjo žygis į Washing-
ton, DC, įvykęs 1963 m. rugpjūčio 28 d.

http://en.wikipedia.org

A † A
BRIGITA PALILIŪNAITĖ

JAKIMČIENĖ
Staiga mirė 2012 m. sausio 12 d., Ann  Arbor, Mi chigan.
Nuliūdę liko: vyras Zigmas Jakimčius, duktė Irena, sūnus

Andrius su žmona Julie, anūkės Marytė ir Onu tė; teta  Elena
Petrikienė, pusseserė Lilia Ramonienė su šeima, pusseserės a. a.
Reginos Čuberkienės šeima ir keletas tolimesnių giminių Lie-
tuvoje.

Po karo Brigita su tėvais apsigyveno Čikagoje. Da lyvavo lie-
tuviškoje veikloje, dainavo Čikagos lietuvių operoje ir per visą
gyvenimą mylėjo muziką ir skambino pianinu. Vėliau su vyru
ir šeima persikėlė gyventi į Ann Arbor, Michigan.

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, sausio 16 d. nuo 5 val. p.
p., iki 8 val. vakaro Nie laidojimo namuose, 2400 Carpenter Rd.,
Ann  Arbor, Michigan.

Antradienį, sausio 17 d. už jos sielą bus aukojamos šv. Mišios
St. Andrews Catholic Church, Saline, Michigan.

Brigita bus palaidota Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse. Jos
kūnas bus išlydėtas iš kapinių koplyčios ketvirtadienį, sausio 19
d., 11 val. ryto.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
FELIKSAS A. DAUKUS

Mirė 2012 m. sausio 13 d., sulaukęs 84 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Chicago, IL, Marquette

Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Rūta; duktė Sophia Daukus su draugu

Rick Neuhaus; podukros Linda  Gehrt su vyru Jonathan ir Li-
sa Chiapetta su vyru  Andriumi  Reškevičiumi, posūniai Ri-
čardas Chiapetta su žmona Taiyda bei Michael ir Terry Engle;
liūdi anūkai Laura, Thomas, Justas, Zigmas, Maya ir Ariana;
brolis Leonas Daukus bei kiti artimieji ir draugai.

A. a. Feliskas buvo Korėjos karo veteranas.
Lankymas įvyks ketvirtadienį, sausio 19 d. nuo 9 iki 10 val.

ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Feliksas bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
w.w.w.petkusfuneralhomes.com

A † A
VYTENIS ŠILAS

Mirė 2012 m. sausio 9 d., sulaukęs 84 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Grušlaukėje, gyveno Čikagoje, Brighton Park.
Velionis buvo Rozalijos Šilienės ir Petro Šilo sūnus.
A. a. Vytenis ilgus metus dirbo Lietuvių  Bendruomenėje sa-

vo tėvynės Lietuvos labui. Buvo diplomuotas inžinierius.
Netektyje giliai nuliūdę liko: žmona Vida (Butėnaitė), sūnus

Algirdas su žmona Brenda ir anūkas Evan; sūnus Darius su Ži-
vile ir anūku Kasparu; sesuo Aldona ir Elegijus Ka mins  kai, jų
dukros Andrėja Kaminskaitė bei Rasa Kaminskaitė-Avižienis
su duk romis Lina ir Daiva; velionio sesuo Rasa ir Jonas Vazbiai,
jų dukra Gailė ir sūnus Tomas; žmonos sesuo  Algė ir dr. Adolfas
Šležai, jų dukra Silvija su vyru Linu Luku ir vaikais Nikolu ir
Petru; žmonos brolis Zenonas Butėnas su žmona Margarita,
pusseserė Teresė ir James Daniels.

A. a. Vytenis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 16 d. nuo 8:30
val. iki 10:15 val. ryto Alliance laidojimo namuose, 4330 South
California Ave. Iš koplyčios bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Ne -
kalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. r. vyks gedulingos
šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytenis bus palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Partizanų Globos
Fondui.

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus
kartu su mumis atsisveikinti ir palydėti a. a. Vytenį į jo paskuti-
nę kelionę.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 1-800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Genė Maldėnas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo 50 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.

Algird R. Ostis, gyvenantis Oak Brook, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščio išlaidoms suma žinti 50
dol. auką. Labai Jums ačiū.

Irena Raulinaitis, gyvenanti  Glendale, CA, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdus ačiū.

Vytautas Volertas, gyvenantis Delran, NJ, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. auką. Labai Jums ačiū, kad mus
remiate.

Martin A. Karsas, gyvenantis Scottsdale, AZ, užsisakė „Draugą”
skaityti dar vieneriems metams. Kartu su metinės prenumeratos mo-
kesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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� Mišios už prieš metus Anapilin iške -
liavusį a. a. Zenoną Rekašių bus aukoja -
mos vasario 12 d., sekmadienį, 10:30 val.
r. Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla re -
mont Ave., Chicago, IL 60636).  

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) tę -
sia si ciklo ,,Nepalaužta dvasia” (,,Hope
and Spirit”) renginiai, skirti trėmimų į
Si birą 70-mečiui paminėti. Šeštadienį,
sausio 21 d. 7 val. v. dr. Audrius Pliop -
lys pristatys tremtinių iš Sibiro rašytus
laiškus. Juos skaitys Luka Šaparnytė
(lietuvių kalba) ir Sam De Sando (anglų
kalba). 

�  Sekmadienį, sausio 22 d., Pasaulio lie-
t uvių centro Posėdžių kambaryje vyks orga-
nizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” narių su -
sirinkimas. Pradžia 9 val. r. Kviečiami or ga -
nizacijos nariai, rėmėjai ir besidomintys or -
ganizacijos veikla. Daugiau informacijos
rasite vvm@childgate.org.

� Sekmadienį, sausio 29 d. Pasaulio lie -
tu vių  centro didžiojoje salėje organizacija
,,Vai ko vartai į mokslą” rengia metinį veik-
los pranešimą. Bus pateikta  finansinė
ataskaita bei  projektų  apžvalga. Savo įs -
pūdžiais pasidalins 2011 m. orga nizacijos
centruose Lietuvoje savanoriais dirbę  jau -
nuoliai. Pradžia 12:30 val. p. p. Kviečiami
organizacijos nariai, rėmėjai ir besidomin-
tys organizacijos veikla. Daugiau informaci-
jos vvm@childgate.org.

� Vasario 4 d. 7 val. v. Pasaulio lietuvių
centre Nerijos tunto jūrų skaučių tėvų Bičių
būrelis rengia lėšų rinkimo vajų „Krupnikas
ir kugelis”, skirtą Rako stovyklos atnauji -
nimui. Organizatoriai kviečia dalyvauti kon -
kurse ir atvykti su savo pagamintais kugeliu
ar krupniku. Net jeigu ir neturite savo ypa -
tin go recepto, atvykite, ragaukite, dalyvau -
kite, išrinkite skaniausią gaminį! Įėjimo
mokestis – 25 dol. suaugusiems, 15 dol.
studentams. Daugiau informacijos rasite
,,Facebook” svetainėje, raktažodis – ,,krup-
nikas and kugelis contest”. 

� Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū-
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės
ko misiją. Kandidatai bus renkami Lie tu -
vių Fondo 49-jame metiniame narių su -
 važiavime, vyksiančiame balandžio 14
d. Pasaulio lietuvių centre.  Kandi da tų
siūlymai priimami iki vasario 15 d.
Daugiau informacijos galite rasti mūsų
internetinėje svetainėje: www.lithuani-
anfoundation.org

� Vasario 18 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centro didžiojoje salėje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
rengiamas Lietuvių Operos (LO) metinis
po ky lis-koncertas operai paremti. Kon -
certo metu skambės LO solistų bei cho-
ro at lie kamos arijos is žymiausių pasau-
lio ope rų ir operečių, linksmos dai nos, į
audringą šokio sūkurį pakvies LO cho -
reo grafinė grupė. Bus daug lai mėjimų ir
staigmenų! 6 val. v. koktei liai, 7 val. v.
kon certas, 8 val. v. va ka rienė, loterija,
šo kiai ir žaidimai. Veiks baras. Daugiau
infor ma ci jos – tel. 630-833-1893. Bi -
lieto kaina – 50 dol.

� Kovo 17 d. Čikagos lituanistinė mo -
kykla Jaunimo centro didžiojoje salėje
švęs savo mokyklos 20-metį. Kviečiame
atsiliepti buvusius mokinius ir mokyto-
jus. Norinčius dalyvauti iškilmingoje va -
ka rienėje prašome rašyti el. paštu jurate
124@yhoo.com arba tel. 630-805-
4036 (mokyklos direktorė Jūratė Dovi -
lienė).

� M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties me -
ti nių minėjimas įvyks 2012 m. sausio
22 d. 12:15 val. p. p. Šv. Ka zimiero pa -
ra pijos salėje (2718 St. Ge o r ge St., Los
Angeles, CA 90027). Programoje daly-
vauja meno ir literatūros tyrinėtojas bei
kri tikas prof. dr. Stasys Goštautas ir pia -
nistė, Westmont College (Santa Barba -
ra) profesorė dr. Eglė Janulevičiūtė.  Mi -
nė jimą rengia Los Angeles ateitininkai.
Ta pačia proga Lietuvių paveldo draugi-
ja rengia lietuvių dailininkų Linos Pukš -
taitės, Dave Matke ir Liucijos Šim kevi -
čie nės darbų parodą.

� Sausio 22 d. Apreiškimo parapijos
bažnyčioje (259 North 5th St., Brook -
lyn, New York 11211) 10 val. r. šv.
Mišias  aukos kun. dr. Kęstutis Kėvalas
ir kun. Lukas Laniauskas, SJ. Po Mišių
apatinėje salėje pabendravimas su
svečiais bei vaišės. 

� Lietuvos Respublikos ambasada JAV
(2622 16th St NW, Washington, DC
20009) sausio 28 d., šeštadienį, nuo 6
val. v. iki 9 val. v. kviečia į dr. Dainiaus
Mačikėno fotografijų parodą ,,Iš meilės
šokiui”. Dalyvaus baleto meistrai Eglė
Špokaitė, Mindaugas Baužys, Vilija Put -
rius. Apie dalyvavimą prašoma pranešti
el. paštu liana.vazbiene@urm.lt arba
tel. 202-234-5860. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Čikagos lituanistinėje mokykloje vaikams, norintiems išmokti kalbėti ir rašyti lie-
tuviškai, veikia lietuviškai besimokančiųjų klasė. Čia jie ne tik mokosi kalbėti, ra-
šyti, bet ir susipažįsta su lietuviška spauda. Nuotraukoje: mokiniai A. Činkus (kairė-
je) ir J. Pokvietis susidomėjo ,,Draugo” laikraščiu.          Nijolės Gierštikienės nuotr.

,,Švietimo premija – 2011”
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją 2011” švietėjui,

kuris ilgus metus dirbo Švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose.
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve-
nančių lituanistinių mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje,
vadovėlių bei knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime
ar ilgus metus dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse
mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. vasario 29  d. paštu Lithuanian Educatio-
nal Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba el. paštu dona-
vickas95@hotmail.com, pažymint, kad siūlote kandidatą švie timo premijai
gauti.

Vertinimo komisija – JAV LB Švietimo taryba (pirmininkė Daiva Navic -
kienė).

2010 m. ,,Švietimo premija” buvo įteikta Jūratei Dovilienei ir Audronei
Elvikienei. Laureatais yra tapę Dalilė Polikaitienė, Regina Kučienė, Danutė
Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius Širka,
Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

Siūlykime kandidatus į JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovus PLB XIV Seime

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimas šaukiamas Vilniuje 2012
m. rugpjūčio 7–10 d. JAV Lietuvių Bendruomenei Seime gali atstovauti 30
atstovų, kuriuos išrinks JAV LB XIX Taryba. 

JAV LB Tarybos nutarimu, kandidatus gali siūlyti bent du JAV LB na-
riai. Pasiūlymus siųsti iki 2012 m. kovo 1 d. JAV LB rinkimų komisijos pirmi-
ninkei Janinai Udrienei el. paštu udrys@sbcglobal.net arba adresu 31220
Country Ridge Cr., Farmington Hills, MI 48331. Daugiau informacijos ga-
lima gauti tel. 248-788-3417.

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:
1. Vykti į PLB Seimą Vilniuje ir susimokėti visas kelionės, apsistojimo ir

pragyvenimo išlaidas (pagal JAV IRS nuostatus kelionės ir apsistojimo, bet
ne pragyvenimo išlaidas galima nusirašyti nuo pajamų mo kesčių).

2. Dalyvauti visuose PLB Seimo posėdžiuose.
Už JAV LB XIX Tarybos trečioje sesijoje jau pasiūlytus ir visus kitus siū-

lomus kandidatus korespondencinis JAV LB XIX Tarybos narių balsavimas
vyks nuo 2012 m. kovo 15 iki 30 dienos. 30 kandidatų, surinkusių daugiausiai
balsų, taps JAV LB atstovais PLB Seime.

Jeigu išrinktas JAV LB atstovas dėl rimtos priežasties negali dalyvauti
PLB Seime, jis privalo apie tai kuo skubiau pranešti raštu JAV LB XIX Ta -
rybos prezidiumui aukščiau nurodytu adresu. Vietoje jų dalyvauti PLB Sei -
me bus kviečiamas kitas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Yra labai
svarbu, kad JAV LB būtų atsakingai atstovaujama PLB Seime.

JAV LB XIX Tarybos prezidiumas

Vasario 10 d., penktadienį, 7:30 val. v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre

Dainiaus Mačikėno fotografijos parodos

,,IŠ MEILėS ŠOKIUI “ 
atidarymas

Dalyvaus autorius ir baleto šokėja Eglė Špokaitė 

Dainius Mačikėnas. ,,Iš meilės šokiui”.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių „Draugo”
leidybai paremti  150 dol. paaukojo – Roma Kuprys, Riverside, IL. 100
dol. – Genoveva Kaufman, Alexandria, VA; Joan  A. Stoškus, Palos Park,
IL; Nemira Šumskis,  Chicago, IL; Ruth M. Gylys, Olympia, WA; Algis A.
Dzekciorius, Niverville, NY; Stasė Gricius, Santa Monica, CA. Esame
labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.


