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Čikaga (LR generalinio konsulato Čikagoje info) –
Kovo 17 d., šeštadienį, LR generalinis konsulatas Čikago-
je ir ,,Gene Siskel Film Center” pakvietė į Europos Są-
jungos filmų festivalio metu vykusią lietuviško filmo pre-
mjerą, į kurią visi bilietai buvo išparduoti. 2011 metais
aštuoniomis Sidabrinėmis gervėmis apdovanotas filmas
„Kai apkabinsiu tave” (rež. Kristijonas Vildžiūnas) tradi-
ciškai buvo rodomas Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dienai – Kovo 11-ajai – artimiausią šeštadienį. Reng-
dami lietuviškų filmų peržiūras, tokią datą festivalio or-
ganizatoriai siekia parodyti dėmesį ir pagarbą savo šalies
kino kūrėjus palaikantiems Čikagos lietuviams. 

Europos Sąjungos filmų festivalis Čikagoje vyksta
jau penkioliktą kartą, lietuviški filmai jame rodomi nuo
2005 m. Festivalis ,,Gene Siskel Film Center” – stambiau-
sias europietiško kino renginys visoje Šiaurės Ameri-
koje, jo metu rodomi filmai iš visų 27 ES šalių, o lankyto-
jų skaičius kasmet auga. Šiais, kaip ir praėjusiais me-
tais, į lietuviško filmo pristatymą sugužėjo pilna salė žiū-
rovų, o peržiūrai pasibaigus joje nuaidėjo plojimai. „Kai
apkabinsiu tave” ES filmų festivalyje dar kartą bus rodo-
mas kovo 21 d., trečiadienį, ,,Gene Siskel Film Center”
(164 N. State St., Chicago, IL 60601). Daugiau informacijos
– www.chicago.mfa.lt arba www. siskelfilmcenter.org

Atsistatydina vidaus reikalų ministras R. Palaitis 

• Tema: Šiandieninė
,,Kronikų” prasmė – 2, 10

• Karas, kurio niekas nenorėjo
ir niekas nelaimėjo – 3

• Detroit, MI prisiminta Lie -
tuvos Nepriklausomybės at -
kūrimo 22-oji sukaktis – 4

• Vokietijos lietuviai paminėjo
Lietuvos Nepriklausomybę –
4, 11

• St. Petersburg, FL lietuvių
naujienos – 5

• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8
• Paskutinė kadencija (13) – 9
• Šv. Patriko stebuklai – 10

Sėkminga lietuviško filmo premjera Čikagoje

Filmo ,,Kai apkabinsiu tave” reklaminė iškaba.

Čikagos lituanistinei mokyklai –
dvidešimt – 6 psl.

Vilnius (BNS) – Valdantiesiems
pavyko susitarti ir išsaugoti valdan-
čiąją koaliciją. Vidaus reikalų minist-
ras Raimundas Palaitis pranešė atsi-
statydinsiąs. Tai pranešta po kovo 19 d.
Prezidentūroje įvykusio premjero
Andriaus Kubiliaus, Liberalų ir cent-
ro sąjungos pirmininko Algio Čapliko
ir vidaus reikalų ministro R. Palaičio
susitikimo su prezidente Dalia Gry-
bauskaite.

,,Noriu pasakyti, kad aš iš tikrųjų
dėl savo sprendimo nė kiek neapgai-
lestauju. Atleidęs du Finansinių nusi-
kaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pa-
reigūnus, jaučiausi elgęsis teisėtai ir
teisingai, bet, matydamas Lietuvoje
tokią padėtį, kuri kilo dėl sunkiai nu-
sakomų veiksmų, aš nemanau, kad
mano asmuo turėtų trukdyti veikti
išvien į priekį, todėl suvokdamas atsa-
komybę artimiausiu metu atnešiu
atsistatydinimo pareiškimą”, – pareiš-
kė R. Palaitis.

„Ši koalicija gali dirbti kartu ir
dirbs, bet nuolaidas turėjo padaryti
abi pusės. Tokias nuolaidas ir padarė.
Norėčiau paminėti, kad nuolaidos yra
tokios: pirmiausia, Finansinių nusi-
kaltimų tyrimų tarnybos (FNTT)
pareigūnų grąžinimas į darbą gali

vykti tik teisinėmis, o ne politinėmis
priemonėmis. FNTT sistemos pertvar-
ka yra pribrendusi, ką aš siūliau 2010
m. pradžioje. Tai nebuvo įvykdyta,
matyt, tuomet reikėjo spręsti ir užbėg-
ti už akių šiam konfliktui”, – teigė D.
Grybauskaitė. 

„Ministro R. Palaičio neatleidau
todėl, kad, mano manymu, jis laikėsi
visų įstatymų, atleisdamas FNTT
pareigūnus. Todėl toks sprendimas
galėjo būti padarytas tik tuo atveju,
jeigu pats ministras, matydamas įtam-
pą koalicijoje, apsispręstų pasitraukti

iš pareigų. Taigi tik jo paties noru toks
apsisprendimas gali vykti”, – teigė
prezidentė.  

Premjeras A. Kubilius, kuris buvo
vienas aršiausių politikų, siekusių R.
Palaičio atstatydinimo, aiškino tokį
ministro žingsnį laikąs teigiamu daly-
ku, bet pridūrė, kad būtų buvę geriau,
jei toks sprendimas būtų buvęs priim-
tas anksčiau.  Premjeras taip pat pri-
dūrė, kad FNTT vadovybės klausimas
bus sprendžiamas po institucijos per-
tvarkos.

Užsienio reikalų ministras lankosi Jungtinių Tautų organizacijoje 
Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų

ministras Audronius Ažubalis lanko-
si New York. Šiame mieste įsikūru-
sioje Jungtinių Tautų (JT) organiza-
cijoje jis aptars Lietuvos daugiašalės
politikos svarbiausius uždavinius.
Trijų dienų viešnagės metu minist-
ras pristatys ilgalaikius Lietuvos
tikslus JT, aptars veiklą šioje organi-
zacijoje, susijusią su būsimu Lietu-
vos pirmininkavimu Europos Sąjun-

gos Tarybai 2013 metais. Susitiki-
muose su įvairių pasaulio šalių atsto-
vais JT ir regioninių organizacijų
vadovais A. Ažubalis aptars Lietuvos
daugiašalės politikos svarbiausius
uždavinius ir laimėjimus, bendradar-
biavimo Jungtinėse Tautose galimy-
bes ir kryptis, pasaulio politikos įvy-
kius ir JT vaidmenį sprendžiant kri-
zes. URM vadovas taip pat pristatys
Lietuvos kandidatūrą į JT Generali-

nės Asamblėjos 67-osios sesijos pir-
mininko pareigas ir į JT Saugumo
Tarybos nenuolatines nares 2014–
2015 m. kadencijai. A. Ažubalis vieš-
nagės metu susitiks su JAV žydų or-
ganizacijų atstovais, su kuriais
aptars Lietuvoje vykdomus Holo-
kausto aukų atminimui ir įamžini-
mui skirtus projektus. Lietuva į JT
buvo priimta 1991 metų rugsėjo 17
dieną.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su konservatorių vadovu premjeru Andriumi
Kubiliumi (antras iš d.), Liberalų centro sąjungos pirmininku Algiu Čapliku ir vidaus rei-
kalų ministru Raimundu Palaičiu.                                                                      President.lt nuotr.
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Tie�Jungtinės�Karalystės�universi-
tetuose� studijuojantys� jaunuoliai,� ku-
rie� iš� savo�ateities�planų�nėra� visiškai
išbraukę� Lietuvos,� praėjusią� savaitę
rinkosi� į�vI� JK� lietuvių� jaunimo� sąjun-
gos� studentų� susitikimą.� Į� jaunimo
klausimą,�ką� rasime�grįžę�namo,�ban-
dė�atsakyti� ir� renginyje�dalyvavusi�všĮ
„Investuok� Lietuvoje“� vadovė� Milda
Dargužaitė,�į�Lietuvą�grįžusi�po�18�me-
tų�darbo�JAv� (pokalbį� su� ja�skaitykite
š.� m.� kovo� 8� d.� ,,Drauge”).� Pasak� jos,
sugrįžusių�į�Lietuvą�niekas�išskėstomis
rankomis�nelaukia,�o�jeigu�pasirinktas
darbas� bus� viešojoje� srityje,� reikės
įveikti�gal�net�daugiau�kliūčių�nei�„vie-
tiniams“.� Dargužaitė� sakė,� jog� pirmą
darbą,� pradėjusi� dirbti� Lietuvos� ūkio
ministerijoje,� gavo...� išversti� tekstą.
Lietuvos� laisvosios� rinkos� instituto
prezidentas�Žilvinas�Šilėnas�prisiminė
žmonių� nuostabą,� kai� po� studijų� JAv
grįžo�dirbti�į�savo�mokyklą�Šiauliuose.
Pasak� jo,� nemažai� aplinkinių� galvojo,
kad�gal�JAv�ką�nors�nužudė�ir�pabėgo,
vis� klausinėjo,� ko� čia� sugrįžo.� Gerai,
kad�tokios�pastabos�studentų�neišgąs-
dino�–�po�susitikimo�dauguma�jų�sakė,
jog�tokių�renginių�reikia�ir�dažniau. 

vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

Kovo 16 dieną Seime iš-
klausiau konferenciją
„Tiesos žodis – kelias į

laisvę: 1972–1988 m. Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroni-
ka”. Prieš du dešimtmečius
girdėjau panašią konferenci-
ją Vytauto Didžiojo universi-
tete Kaune. Tada buvo mini-
mas LKB „Kronikos” dvide-
šimtmetis. Abiem atvejais
buvo pasakojamos istorijos:
kaip viskas buvo. Tai gerai. Reikalin-
ga. Tačiau nepakankama. Abiem
atvejais pasigedau sąsajų su dabarti-
mi. Ko ana pogrindžio leidybinė
patirtis lietuvių visuomenę išmokė?
Kas iš tos totalitarinio režimo sąvei-
kos su sąžinės laisvės gynėjais tebėra
aktualu šiandien? Ar „Kronika” turi
reikšmės, kuri būtų nekintama, ne-
priklausanti nuo analizės perspekty-
vos? Jei taip, ar ta reikšmė visiems ta
pati, nepaisant to, ar žmogus gyveno
priespaudoje, ar laisvėje, pogrindyje
ar prisitaikyme?

Didysis istorijos klausimas

Įstrigo atmintin šviesaus atmini-
mo prof. Arvydo Žygo 1992 m. minė-
jime perduota detalė. Vieno lietu-
viško renginio Čikagoje metu, kai
Lietuva dar gyveno už geležinės už-
dangos, priėjo prie kun. Kazimiero
Kuzminsko, platinusio „Kronikos”
tomus, keli lietuviai intelektualai ir
su pašaipa paklausė: „Tai ką, kuni-
gėli, ar Lietuvoje žmonės tikrai jau
tokie nelaimingi?” Nežinau, ką jiems
atsakė tada kun. Kuzminskas, tačiau
suprasti šį požiūrį padeda buvusio
„Kronikos” redaktoriaus, arkivys-
kupo Sigito Tamkevičiaus praneši-
mas ,,Laimingas avantiūristas”.
Žmogų, kuris aukojosi ir ginti iki
savęs išsižadėjimo ryžosi visuotinai
reikšmingas, civilizuotame pasaulyje
įprastas ir savaime suprantamas ver-
tybes, KGB kapitonas R. Rainys vadi-
no „laimingu avantiūristu”. Kitais
žodžiais, kabėbisto akimis jis buvo
tik savotiškas aferistas, perėjūnas,
nuotykių ieškotojas, darantis neap-
galvotus, rizikingus veiksmus ir be-
sikliaunantis atsitiktine sėkme.

Filosofas Juozas Girnius savo
veikale „Žmogus be Dievo” pastebi,
kad amžinoji tikėjimo ir netikėjimo
kova siekia giliau už visus kitus kon-
fliktus. Jis tvirtina, kad didysis visos
istorijos klausimas yra žmonijos san-
tykis su Dievu, ne politinės ar socia-
linės įtampos. Veik prieš 50 metų
(1964) išleistoje knygoje, kada pasau-
lyje labiausiai buvo kalbama apie
vadinamąjį Vakarų ir Rytų konfliktą,
apie laisvojo pasaulio ir sovietinio
komunizmo neišsprendžiamas prob-
lemas, J. Grinius įžvelgė, kad pirma-
sis dabarties rūpestis yra ateizmas,
ne komunizmas, kaip kasdieniškai
yra sprendžiama. Daug esmingiau
dabartį lemia ne komunizmo, bet
ateizmo plitimas.

Partizaninės kovos tęsinys

Būtent ateizmas ir iškyla kaip
bendra ideologinė platforma, ant ku-
rios susitinka KGB samdinys ir Va-
karų intelektualas-liberalas, savo ka-
ringą nusistatymą nukreipę pirmiau-
siai į krikščionybę. Kadangi iš pra-
džių, nors ir kovojant prieš krikš-
čionybę, krikščioniškoji moralė dar
buvo pripažįstama kaip visiems ben-
dras gyvenimo pagrindas. Ginčijama
buvo ne pati moralė, bet jos kildini-

mas iš religijos. J. Girniaus žodžiais,
„moralė buvo laisvinama iš religi-
jos”. Tačiau nuo Nietsche prasidėjo
jau „žmogaus laisvinimas iš pačios
moralės”.

Komunizmas buvo viena kraštu-
tinių žmogaus „laisvinimo iš mora-
lės” formų. Tuo tarpu „Kronika” –
priešingai: žūtbūtinė gynyba prieš
žmogaus moralinę kapituliaciją. Juo-
zas Brazaitis „Kronikos” pasirodymą
Vakaruose prilygino 1948 m. Juozo
Lukšos-Daumanto pro geležinę už-
dangą į Vakarus išneštam ir popie-
žiui Pijui XII įteiktam lietuvių kata-
likų laiškui, kuriame buvo išsakytos
pavergtos tautos kančios ir lūkesčiai.
„Kronikos” dokumentinė reikšmė
anam istoriniam laikotarpiui, pasak
J. Brazaičio, tokia pati, kaip J. Dau-
manto „Partizanų” ankstesniems lai-
kams – 5 ir 6 dešimtmečiui, kada ėjo
kova dėl krašto laisvės ir dėl lietu-

viškos gyvenimo sistemos. „Kroni-
ką” J. Brazaitis laikė partizaninės
kovos tęsiniu. Tik partizanai prieši-
nosi fiziniam, o „Kronikos” leidėjai –
dvasiniam tautos naikinimui. Ir
„Kronika” ėjo plačiau – jos informa-
cija virto kovos priemone bendroje
kovoje už žmogaus teises.

(...)

Instrukcija galiojo iki 
Kovo 11-osios

Galima suprasti Vakarų intelek-
tualus, kurie anuomet daug ko galėjo
nežinoti. Dabar tuo teisintis nebega-
lima. Nei Rytuose, nei Vakaruose.
Birutė Burauskaitė, Lietuvos genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centro di-
rektorė, kovo 16 d. citavo SSSR vi-
daus reikalų komisaro L. Berija ir
NKVD vyriausiosios valdybos virši-
ninko V. Merkulov instrukciją: „Su
priešiška dvasininkijos veikla NKVD
organai turi kovoti gerai organizuotu
agentūriniu-operatyviniu darbu, kad
per trumpiausią laiką Lietuvos kata-
likų vadovybė susilauktų daug rimtų
smūgių. Turime sunaikinti jos bazę,
diskredituoti ją katalikų akyse, su-
skaldyti dvasininkijos vadovybę ir
sumenkinti jos įtaką tikintiesiems.
(...).”

Darosi suprantama, ką turėjo
galvoje Lietuvos tikintieji, kai savo
laiške Popiežiui rašė: „Jau nuo 1944
m. daromas didžiausias spaudimas
įsteigti tautinę bažnyčią, panašiai,
kaip padarė atimtoje iš Lenkijos Uk-
rainos dalyje. Pažadais, intrigomis,
pagaliau baisiais šantažais ir suėmi-

mais gundė ypač veiklesnius
kunigus, kad jie pradėtų vesti
propagandą prieš bažnytinę
vyriausybę, neva už jos neveik-
lumą, keltų naujų bendradar-
biavimo minčių ir tuo sudarytų
aktyvistų būrelį – tautinės
bažnyčios branduolį. Tuo pačiu
laiku valdžios spauda nuolat
rašo apie popiežiaus išdavys-
tes.” L. Berija ir V. Merkulov
instrukcija, pasak B. Buraus-

kaitės, Lietuvoje buvo vykdoma visą
sovietmetį, iki pat atkuriant Lietuvos
nepriklausomybę.

Laukė geresnių laikų

Komunistinis sovietų režimas
nužudė ar ištrėmė didžiąją dalį visų
religijų dvasininkų, įskaitant stačia-
tikius ir žydus. Suvaržė iki kraš-
tutinumo dvasininkų rengimą. Su-
naikino visas religines draugijas ir
vienuolijas. Uždraudė religinę spau-
dą. Tuo pat metu per komunistinę
žiniasklaidą religiją, tikinčiuosius ir
kunigus agresyviai puolė, siekdami
išjuokti ir naikinti religines prakti-
kas bei tradicijas. Persekiojo kuni-
gus už vaikų religinį mokymą. Ta-
čiau drauge įvedė privalomą ateizmo
mokymą visų rūšių ir visų laipsnių
mokyklose bei už jų sienų. Ne be
pagrindo Maskvos „Pravda” jau 1954

m. gyrėsi: „Mūsų socialistinėje vi-
suomenėje sudarytos visos objekty-
vios prielaidos ir galimybės visiškai
įveikti religinius prietarus.”

Kai 1983 m. gegužės 6 d. LTSR
Aukščiausiasis Teismas kun. Alfon-
sui Svarinskui paskelbė nuosprendį
– 7-erių metų griežto režimo lagerio
ir trejų tremties bausmę – teismo
salėje buvo suimtas ir Kybartų kle-
bonas, tuometinis „Kronikos” redak-
torius kun. Tamkevičius. Apie savo
bendražygį teisme jis taip liudijo:
„Negalima kaltinti kun. Alfonso Sva-
rinsko šmeižtų ir prasimanymų pla-
tinimu, nes jis visur sakė tiesą ir tik
tiesą. O jei toji tiesa kažkam akis
bado – ne kun. Svarinsko kaltė. Ginti
tikinčiųjų teises – ne nusikaltimas.”

Iki paskutinės akimirkos, mai-
nais už savęs sukompromitavimą, A.
Svarinskui buvo siūloma laisvė.
Prisimena: „Tardytojas E. Bičkaus-
kas gundė: penkios minutės per tele-
viziją – ir eini namo. Du sakinius turi
pasakyti savais žodžiais: esu neteisus
ir ateity nelaužysiu tarybinių įsta-
tymų.” Parapijos vaikus kunigas mo-
kęs kovoti už tiesą ir nebijoti nieko,
išskyrus Dievą. A. Svarinskas: „Jei-
gu žūčiau, vaikai, žinojau, mane atsi-
mintų. Bet jeigu išeičiau į televiziją,
sakytų: štai, mokino mus būti drą-
sius, o pats papuolė ir iš karto kapi-
tuliavo. Sakiau sau, geriau žūsiu, bet
gink, Dieve, vaikelių nepapiktinsiu.”

Pesimizmo ar nevilties, pasak A.
Svarinsko, tada jis nejautęs. Gailė-
jęsis tik vieno: padaryta per mažai.
Nebuvo pakankamai parodyta ir
aukos dvasios. Nukelta į 10 psl.

Tema: Šiandieninė „KroniKų” prasmė 

Kai nėra tikėjimo
tiesa, išblėsta ir
tikėjimas laisve

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Nepaisant�to,�kad�„Kronikos“�aprašyti�veikėjai
–� paprasti� miestų� ir� miestelių� žmonės,� tikintys
tėvai� ir� jų� vaikai,� idealistai� jaunuoliai,� kaimo
kunigėliai� ir� seselės� –� tegu� ir� nebuvo� išprusę
teologai� ar� dideli� filosofai,� jų� ištikimybės� ir� įsi-
pareigojimo�tiesai�pamokos�–�neįkainojamos.
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Jei eilinį amerikietį paklaustu -
mė te apie prieš lygiai 200 metų
pra sidėjusį karą, jis greičiau-

siai atsaky tų: „Kur jis vyko?” Jei mo-
kykloje per Amerikos istorijos pamo-
kas jis nesnaudė, geriausiu atveju jis
gal prisimintų, kad kažkoks karas
vyko 1812 m., bet kas kariavo ir ko-
dėl – greičiausiai vis tiek neprisi-
mintų.

Šį karą šiandien nelabai prisime-
na ir Amerikos žiniasklaida, gal to -
dėl, kad to karo metu naujoji nese-
niai susikūrusių JAV sostinė Wa-
shington, DC buvo ją laikinai užėmu-
sių anglų kariuomenės gana stipriai
apniokota. Degė tuomet ir JAV prezi-
dento James Madison namas, tada
dar ne vadintas Baltaisiais rūmais.

Paminėti 200 metų šio karo pra -
džios sukaktį Kanadoje ruošiamasi
daug iškilmingiau, nes ne vienas ka -
nadietis tiki, kad šiandien Kanados
gal ir visai nebūtų, jei ne to karo me -
tu į Kanadą įsiveržusi menka Ame -
rikos kariuomenė nebūtų buvusi iš
ten išvyta. Tai laikydama pergale,
tin kama kanadiečiams švęsti, Kana -
dos vyriausybė iškilmėms yra jau
paskyrusi net 28 mln. dol. (turbūt
Kanados). Tą karą paminėti ypatin-
gai ruošiasi  To ronto miestas, tuomet
vadintas York vardu, per karą išken-
tėjęs 6 dienas trukusios amerikiečių
okupacijos metu sukeltus gaisrus.
„JAV vyriau sybė nepasiekė nė vieno
savo tikslo, nė paties svarbiausio –
užimti visas anglų valdomas Kana-
dos žemes”, – išdidžiai tvirtina su-
kakties rengimo komitetas Toronto
mieste.

Amerikoje šią sukaktį ruošiasi
švęsti tik Maryland valstija ir Balti -
more miestas, tam paskyrę net 25 mln.
dolerių. Vasarą vyksiančių iš kil mių
metu bus prisimintas ir Chesa peake
įlankoje esančio McHenry forto bom-

bardavimas, po kurio gimė ir JAV
himnas „Star Spangled Ban ner”.

Čia tiktų pakartoti to himno isto -
riją. Sudeginę JAV sostinę, anglai
stū mėsi į šiaurę, už 40 mylių esančio
Baltimore miesto link, tikėdamiesi jį
lengvai užimti. Anglų karo laivai
įplau kė į Chesapeake įlanką, iš kur
rengėsi bombarduoti fortą, saugojan-
tį įplaukimą į Baltimore uostą. Jų
stra tegija buvo nutildyti forto patran -
kas, paskui užimti ir apiplėšti mies-
tą, taip parodant amerikiečiams, kad
to lesnis kariavimas bus beprasmis.

Didysis forto bombardavimas
pra sidėjo 1814 m. rugsėjo 13 d. Tarp
ki tų, jį stebėjo ir jaunas 35 metų ame-
rikietis Francis Scott Key, netikė jęs,
kad fortas galės išlaikyti tą baisų
bombardavimą. Ir koks buvo jo
džiaugs mas, kai, pakilus ryto miglai,
jis išvydo ne „Union Jack” (Anglijos
vėliavą), bet virš forto išdidžiai plaz-
dančią didžiulę Amerikos vėliavą.
Fortas nepasidavė, anglų laivynas pa -
sitraukė, ir Baltimore (tuo metu
trečias pa gal dydį JAV miestas) liko
ne užimtas. Forto gynimas pakėlė vi -
sos Amerikos gyventojų ūpą ir pa t -
rio tizmą.

Bombardavimo sujaudintas, Key
jau kitą dieną baigė savo keturių pos-
melių kūrinį, kurį jis pavadino „De -
fence of  Fort  M’Henry”. Jį tuojau
išspausdino laikraštis „Baltimore
Pat riot”. Netrukus jis paplito visoje
Ame  rikoje. Jo paskutinieji žodžiai

„land of  the free and the home of  the
brave” labai išpopuliarėjo politinėse
kampanijose ir liepos 4-os dienos ne -
priklausomybės švenčių iškilmėse.
Vis dėlto turėjo praeiti daugiau negu
šimtmetis, kol 1931 m. kovo 3 d. prezi-
dentas Herbert Hoover pirmąjį Key
poemos posmelį oficialiai paskelbė
Ame rikos himnu.

Bet grįžkime prie to abiejų pusių
nenorėto karo ir jo priežasčių. Kai
1805 m. admirolas Horatio Nelson lai -
mėjo mūšį prieš apjungtus Prancū -
zijos ir Ispanijos laivynus, Anglija ta -
po neginčijama pasaulio jūrų valdo -
ve. Galingas Anglijos laivynas kon-
troliavo visą Atlanto vandenyną ir
ne  leido amerikiečiams prekiauti su
Europa, o ypač su Anglijos pagrin-
diniu priešu Prancūzija. Maža to,
ang lams trūko savų apmokytų jūri -
ninkų, tai jie iš sulaikytų amerikie -
čių laivų pagrobdavo jūrininkus ir
liepdavo jiems dirbti anglų laivuose.
Užuot paskelbęs Anglijai karą, prezi-
dentas Thomas Jefferson uždraudė
Amerikos laivams plaukti į svetimus
uostus.

Tai pakenkė Anglijai, bet dar la -
biau – Amerikai, kur tūkstančiai jū -
rininkų neteko darbo, o verslinin kai
prarado pelningą su užsieniu preky-
bą. Nors draudimas vėliau bu vo pa -
naikintas, prie abiem pusėms priim -
tino sprendimo neprieita. Ame rikos
viešoji nuomonė reikalavo, kad būtų
apginta Amerikos garbė kaip nors

Anglijai atkeršijant. Nors ir ne noro -
mis, Kongresas 1812 m. birželio 19 d.
pagaliau paskelbė Anglijai karą, ku -
ris tęsėsi ilgiau nei dvejus metus.
Koks stebėtinas sutapimas: savaite
vėliau Napoleonas, persikėlęs per Ne -
muną, pradėjo savo pražūtingą žygį
prieš Rusiją.

Amerikoje tuomet vyravo nuo -
mo nė, jog tai būtų gera proga užimti
visą tuo laiku anglų valdomą pran -
cūzišką Kanadą. Buvo manyta, kad
toks karinis žygis būtų paprastas,
lengvas pasivaikščiojimas. Deja, ban -
dymai įsiveržti į Kanados teritoriją
nepavyko. Amerikos federalinė ka -
riuomenė nebuvo tinkamai pasiruo-
šu si, ir prezidentas James Madison
tu rėjo šauktis atskirų valstijų milici-
jos pagalbos, kurios į karą ėjo labai
ne noriai. Karas nė vienai pusei neat-
nešė jokių didelių laimėjimų. Anglai,
išsi kėlę prie Washington, DC, jį užė-
mė ir, keršydami už York (dabartinis
To ronto) miesto sugriovimą, 1814 m.
rugpjūčio 24 d. padegė valdiškus sos -
tinės pastatus. Degė Prezidento na -
mas, ta da dar nevadintas Baltaisiais
rūmais...

Pats karas, prasidėjęs be rimto
pagrindo, keistai ir pasibaigė. Gen.
Andrew Jackson, būsimas Amerikos
prezidentas (1829–1837), pagaliau lai -
mėjo prieš anglus lemiamą mūšį ap-
gynęs New Orleans miestą. Pagrin di -
nis anglų puolimas prasidėjo 1815 m.
sausio 8 d., bet amerikiečiai ne pasi-
davė. Anglai pasitraukė. Tačiau gau-
sios mūšio aukos buvo bergž džios,
nes jau kelias savaites prieš mūšį,
1814 m. gruodžio 12 d., Belgijo je mies-
te Ghent, tarpininkaujant Rusijos
carui Alek sandrui I, buvo pasirašyta
taikos sutartis. Nei įnirtingai kovoję
anglai, nei gen. Jackson to nežinojo,
nes tuo metu dar nebuvo transat-
lantinio tele grafo kabelio.

LaiŠKai 

Karas, kurio niekas 
nenorėjo ir niekas nelaimėjo

ALEKSAS VITKUS

JAV DIDYBĖ IR ŠIUOLAIKINĖ
DEMOKRATIJA

Jau ir Illinois valstijoje kyla
spaudimas legalizuoti gėjų santuo-
kas. Pasirodo, kad tokias ,,santuo-
kas” remia Čikagos meras Emanuel
Rahm, už jas pasisako ir gubernato-
riaus pavaduotoja Sheila Simon, vals-
tijos Senato prezidentas John Culler-
ton ir teisingumo ministrė (attorney
general) Lisa Madigan. Kaip valstijos
žmonės išrinko tokius valdžios ats-
tovus? Nors Amerikos Konstitucijoje
santuoka, kaip vyro ir moters sąjun-
ga, nėra apibrėžta, tiems, kurie rašė
šį dokumentą, net į galvą negalėjo
ateiti mintis, kad po šimtmečių atsi-
ras pseudodemokratų ir liberalų, ku-
rie išdrįs  paneigti teiginį, kad san-
tuoka gali būti tik tarp vyro ir mo-
ters. Kitokios santuokos pasaulyje
neegzistuoja. 

Norėčiau sužinoti, kokią poziciją
šiuo klausimu užims ,,Draugas”. Rei-
kia kuo daugiau rašyti apie tai, orga-
nizuoti protestus, rašyti senatoriams
protestų laiškus. Mes negalime leisti,
kad valdžios atstovai, nesiskaityda-
mi su savo rinkėjais, taip elgtųsi. Dar
Abraham Lincoln sakė, kad tylėjimas
yra nusikaltimas. Ar ne laikas mums
išgirsti Amerikos prezidento Theodo-
re Roosevelt savo tautai pasakytus
žodžius: ,,Kai valstybės vadovai pasu-
ka valstybės vairą melo keliais, kai
jie pradeda pažeidinėti Konstituciją,
kai jų elgesys neatitinka mūsų lūkes-
čių, kiekvieno piliečio teisė ir parei-

ga – išsakyti savo nerimą garsiai at-
sakingu balsu ir pakeisti valstybės
valdymo būdą. Kiekvienas, kuris to
nepadaro, turėtų būti apkaltintas
patriotizmo išdavyste.”  Jeigu mes
tylėsime ir toliau, toleruosime melą
ir apgavystes, mes paprasčiausiai
būsime amerikiečių tautos išdavi-
kais. 

JAV artėja prezidento rinkimai.
Amerika turi progą išsirinkti tin-
kamiausią iš visų  esamų  kandidatų,
žmogų, kuriam svetimas melas, kuris
nepažeidinėja JAV Konstitucijos,
kuris yra doras. Bet atrodo, jog bū-
tent šios savybės ir yra didžiausia
kliūtis kai kuriems iš kandidatų tapti
JAV prezidentu. Būtent toks yra Ron
Paul. Tokia jau ta Amerikos demok-
ratija – pinigų demokratija. Jeigu
mes netylėtume, jeigu tikrai mylėtu-
me Ameriką, daug kas gal  būtų ki-
taip. Mąstykime, nors, tiesą pasa-
kius, Amerikos valdantiesiems tikrai
nereikia mąstančių žmonių, jiems tai
būtų savižudybė. Amerikos didybę
sukūrė demokratija, deja, šiuolai-
kinė demokratija ją ir pražudys.

Gediminas Kairys, 
Mokena IL 

STRAIPSNIS, SVARBUS
LIETUVOS VALSTYBĖS ESMEI IR

JOS REIKŠMEI SUPRASTI

Perskaitėme šių metų kovo 1
dienos „Drauge” teisininko, ekono-

misto Algimanto Gurecko straipsnį
„Vasario 16-osios akto reikšmė” ir
jaučiame pareigą pareikšti, kad šis
straipsnis yra nepaprastai svarbus
Lietuvos valstybės esmei ir jos
reikšmei suprasti. 

Algi mantas Gureckas teisingai
pastebi, kad Vasario 16-osios aktas
buvo ir te bėra dabartinės Lietuvos
valstybės pagrindas. Šiuo aktu po
123-jų metų svetimųjų valdžios buvo
atkurta tautinė lietuvių tautos val-
stybė. Tokiu būdu lietuvių tauta
išliko nesumaišyta su kitomis ir sve-
timomis tautybė mis, ir jos nepapras-
tai unikali ir svar bi kalba yra žinoma
kaip viena iš pačių artimiausių, jei
ne pati ar ti miausia kalba, indoeu-
ropiečių kalbų šeimos motinai san-
skritui.

Reiškiame padėką ir pagarbą
redakcijai už aukštos vertės straips -
nio pasirinkimą ir atspausdinimą.

Prof. Jurgis Gravrogkas
Aldona Baltch-Gravrogkas, MD

Menands, NY 

PATIKSLINIMAS IR PAPILDYMAS

Noriu patikslinti ir papildyti šių
metų kovo 13 d. ,,Drauge” paskelbtą
informaciją apie restoraną ,,Kuni-
gaikščių užeiga” (,,‘Kunigaikščių
užeiga’ dairosi į Darien”). Kadangi
laikraštyje paskelbta informacija
buvo paimta iš internetinės svetai-
nės ,,Darien Patch” (Lauren William-

son, ,,Lithuanian Restaurant Plans
Darien Location”), o ne iš pirmo šal-
tinio, buvo suklaidinti skaitytojai. 

Restorano ,,Kunigaikščių užei-
ga” pardavimai, o ne pelnas 2011 me-
tais siekė 2 mln. dol. Taip pat praėju-
siais metais buvo aptarnauta ne
10,000, o 70,000 lankytojų. ,,Kuni-
gaikščių užeiga” kol kas naujo res-
torano nesteigia – į naujas patalpas iš
dabartinės vietos (5741 S. Harlem
Ave., Chicago, IL) keliasi parduotuvė
,,Lietuvėlė” . Šiuo metu dar nėra pri-
imtas galutinis sprendimas, bet gali-
mas daiktas, jog plėsis ,,Lietuvėlės”
veikla: didės maisto prekių ir gėrimų
pasiūla, bus galimybė nusipirkti ir
užkąsti vietoje ,,Kunigaikščių užei-
gos” paruošto lietuviško maisto. 

Andrius Bučas, 
Restorano ,,Kunigaikščių užeiga”

savininkas 

SKAITYDAMAS J. GAILĄ 
NENUOBODŽIAUJU

Manau, kad nėra nė vieno skai -
tytojo, kuris, skaitydamas Juozo Gai-
l os „Apmąstymus iš Ellicott mieste-
lio”, kur jis rašo arba apie kitus, arba
apie save, nenuobodžiauja. Manau,
kad yra ir daugiau taip galvojančių
skaitytojų, kaip aš. Laukiu daugiau
tokių apmąsty mų. 

Petras Pagojus
Detroit, MI
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Šeštadienį, vasario 25 d., Hiuten -
felde vyko tradicinis iš įvairių
Vokie tijos kraštų ir Lietuvos

tautiečius kas met suburiantis Lietu-
vos Nepri klau somybės minėjimas.
Lietuviško je Rennhofo pilyje bei Hiu-
tenfeldo miestelio savivaldybės salėje
vykusį renginį organizavo Vokietijos
Lietu vių Bendruomenė (VLB), Vasa-
rio 16-osios gimnazija ir Europos
lietuvių kultūros centras (ELKC). 

Nepriklausomybės minėjimo
programa Rennhofo pilies kiemelyje
ankstyvą šeštadienio popietę prasi -
dė jo iškilmingu Gedimino pilies
bokšto vėliavos pakėlimu. Skambant
lietuviškai muzikai ir Gimnazijos
direktorės dr. Bronės Narkevičienės
svei ki nimo žodžiams, vėliavą tauti-
niais drabužiais pasipuošę Gimnazi-
jos mo kiniai iškilminga eisena per-
nešė kie me liu. Giedant Lietuvos, Vo-
kietijos ir Europos Sąjungos himnus,
drauge su šiomis vėliavomis Hiuten-
feldo danguje suplevėsavo ir lietuviš-
koji Gedi mino pilies bokšto trispal-
vė. Pilies vėliava, joje plevėsavusi
2011 metais, šių metų sausio 1 d. buvo
perduota saugoti Vasario 16-osios
gimnazijai. Šį sprendimą priėmė Lie -
tuvos Respublikos vyriausybė Švieti -
mo ir mokslo bei Krašto apsaugos mi -
nisterijos. 

Po šios simbolinės akcijos sve -
čiai buvo pakviesti dalyvauti akade-
mi nėje šventės programoje, vykusio-
je Rennhofo pilies salėje. Po muzi-
kinio Gimnazijos mokinių įvado,
organizatorių vardu susirinkusiuo-
sius pa svei kino VLB valdybos pirmi-

Detroit,�MI

Paminėjome šv. Kazimiero šventę

Prisiminta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 22-oji sukaktis 

TeLKiniai

...Jos nedalinkim,
Širdim augintos.
Čia saulėm kvepia
Tėvų vaga.
Čia mums gyventi,
Čia mirti, gimti, 
Čia likti amžiams 
Su Lietuva...

Valerija Vilčinskienė

1990 m. Kovo 11-osios sukaktis
buvo paminėta sekmadienį, kovo 11
d., Šv. Antano lietuvių parapijos pa -
talpose, Detroit, MI. Minėjimas pra -
dėtas iškilmingomis šv. Mišiomis pa -
rapijos koplyčioje, kurias atnašavo
parapijos klebono kun. Gintaro An -
tano Joniko draugas, Aušros Vartų
lie tuvių parapijos Hamilton, Onta-
rio, Canada, klebonas kun. Audrius
Šarka. Tą dieną svečias vedė ga-
vėnios rekolekcijas Šv. Antano koply-
čioje. Prie al to riaus buvo padėtos
Lietuvos vė liava ir trispalvės žvaku-
tės. Mišių skaiti nius skaitė parapijos
tarybos pirmi ninkas Antanas Strak-
šys. Kun. Šarka savo ugningame pa-
moksle kalbė jo, kad šios gavėnios
metu visi turime išsivalyti turgus
savo gyvenime ir pasiekti, kad Jėzus
būtų mūsų gy venimo svarbiausias
tikslas. Turime galvoti, ko ir kaip
mes meldžiame, o ne tik kalbėti po-
terius, kuriuos išmo kome būdami
vaikais. Kunigas ragino rimtai su-
sikaupti ir melstis. Prieš baigdamas
šv. Mišias klebonas kun. Jonikas
padėkojo kun. Šarkai už rekolekcijas,
o šis kun. Jonikui ir parapijiečiams
už ga limybę suteikti žmonėms dva-
sinę atgaivą gavėnios metu.

Po Mišių parapijos salėje susi -
rin ko gražus būrys dalyvių. Salę puo -
šė šių eilučių autorės specialiai šiam
minėjimui padarytas atminimo sta-
las: ant išaustos lininės staltiesės bu -

vo padėtos tautinės juostos, įrėminta
1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo
akto kopija su visų signatarų para -
šais, keramikinis Vytis, tauti niais
drabužiais papuošta lėlytė, lai kanti
trispalvę, o taip pat medinis kop lyts-
tulpis su gintaru, Lietuvos žmonių
linkėjimai Lietuvai 1990 m. Kovo 11-
osios proga ir paveikslas su užrašu
,,Kovo 11”. Viduryje, ant stalo, degė
žvakė, kurioje buvo įsmeigti žen-
kliukai: ,,Sajūdis”, ,,Kovo 11-oji” ir
,,Tikime laisve”.

Minėjimui sumaniai vadovavo
A. Strakšys. Prieš invokaciją jis
pakvietė svečią kun. Šarką ir jam
įteikė ženkliuką  su šv. Antano at-
vaizdu, kuris primena parapijos  dva -
 sios globėją šv. Antaną, ir maldos kor-
telę kunigo viešnagei prisiminti. Po
invokacijos tylos minute buvo pri si-
minti ir pagerbti žuvusieji už Lie tu-

Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir
Len kijos bei ,,Lietuvos vyčių’’ ir kitų
lietuviškų organizacijų dangiškas
glo  bėjas. Šv. Antano lietuvių parapi-
ja, jau peržengusi 91-ųjų metų slenks -
tį, vis dar išlaiko visas lietuviškas
tra    dicijas, mini visas lietuviams
svar   bias šventes, rengia minėji mus. 

Sekmadienį, kovo 4 d., Šv. Anta-
no parapijos koplyčioje klebonas
kun. Gintaras Jonikas pasakė atitin-
kamą pamokslą apie šv. Kazimierą, jo
gy venimą ir pasišventimą. Klebonas
pa brėžė, kad šv. Kazimieras nebuvo
kaip kiti karalaičiai, jis pasišventė
visą savo gyvenimą tarnauti Dievui
ir gavo paramą iš Motinos Marijos.

Po Mišių parapijos salėje susi-
rin ko gražus skaičius parapijiečių,
kur jų laukė šių eilučių autorė. Buvo

pra nešta, kad kadangi mūsų parapi-
jie čiai visuomet ir visada yra dosnūs
įvai riems tikslams, šiandien jiems
kaip padėka už paramą ir dosnumą
bus surengta loterija. Pa rapijiečiai
laimėjo įvairių gėrybių: saldumynų,
pavasario žiedų, na, ir vy no. Tiems
parapijiečiams, kurie neištraukė lai-
mingo bilieto, vis tiek pa sisekė –
kiekvienam parapijiečiui buvo įteik-
ta po maišelį saldainių.

Prisimenant šv. Kazimierą, salė,
kaip visuomet, buvo išpuošta. Ant
fortepijono buvo padėtos Šv. Kazimie -
ro statulos, išdrožtos iš medžio, aus-
tos juostos ir iš stiklo padarytos leli-
jos. Parapijos koplyčią puošė Šv. Ka -
zimiero paveikslas, apsuptas trijų
spal vų gėlėmis.

Šv. Antano parapijiečiai sveikina
visus Kazius, Kazes ir Kazimierus.
Būkite sveiki, kaip tie tvirti Lietuvos
ąžuolai, būkite linksmi ir laimingi!

REGINA JUŠKAITĖ-
ŠVOBIENĖ

REGINA JUŠKAITĖ-
ŠVOBIENĖ

Iš kairės: kun. Audrius Šarka, seselė vie-
nuolė Zosė Strakšytė ir klebonas kun. G.
A. Jonikas.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

vos laisvę.
Buvo prisimintas mūsų parapi-

jos ąžuolas Petras Pagojus, kuris už
poros savaičių švęs savo garbingą
102-ąjį gimtadienį! Ta proga klebonas
kun. Jonikas ir šv. Antano bendruo -
menė  pasveikino mūsų drūtą žemai-
tį Pagojų ir kun. Šarką, kuris nese-
niai atšventė savo kunigystės de šimt-
metį. Abiems sukaktuvininkams bu-
vo sugiedota ,,Ilgiausių metų” ir
įteiktas šventinis pyragas.

Zita Skučienė  paskaitė Valerijos
Vilčinskienės ,,Prie gimto krašto”.

Telieka ši diena visiems lie tu -
viams svarbi. Kovo 11-oji, kaip ir Va-
sario 16-oji, yra mums bran gi, minė-
tina ir nepamirštama šventė. Tą
dieną išsipildė mū sų tautos siekis –
Lietuva iškovojo laisvę, nepriklau-
somybę, galimybę pačiai kurti savo

valstybės gyvenimą, kad Lietuvos
žmonės turėtų  pagrin dines teises ir
laisves. Šios 22-osios metinės tegul
mums primena tuos, kurie parodė
daug drąsos ir meilės mūsų Tėvynei
Lietuvai, jai esant sun kioje padėtyje.
Laisvės už dyką ne gau si, ją reikia
atpirkti krauju. Šios šventės apjun-
gia lietuvius visame pasaulyje. Vi-
suomet būkime vieningi! Dirbkime
parapijose, organizacijose ir nepa-
mirškime šių mums svarbių datų.   

Kovo 11-osios minėjimas baigtas
visiems sugiedojus ,,Tautos himną’’.
Nors minėjimas buvo trumpas, bet
prasmingas. Džiaugiamės, kad ši ne -
didelė parapija vis dar sugeba su -
ruošti ir mini visas mūsų tau tie čiams
svarbias lietuviškas šventes ir su -
kaktis. Minėjimą ruošė parapi jie-
 čiai.

Hüttenfeld,�vokietija

Vokietijos lietuviai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybę
ninkas Antanas Šiugždinis ir dr.
Bronė Nar kevičienė. Kalbą pasakė
LR Švieti mo ir mokslo ministerijos
kancleris Dainius Numgaudis. Jis
apžvelgė svar biausius Lietuvos isto-
rijos įvy kius, pasakojo apie Lietuvos
okupaciją, laisvės atgavimą bei pas-
tarųjų de šimtmečių laimėjimus.
„Kai prieš 20 metų labai rizikuodami
ir dažnai Va karų politikos vadovų
nesuprasti pas kelbėme apie neprik-
lausomos valstybės atkūrimą, tik
drąsiausiose svajonėse galėjome įsi-
vaizduoti, kad kaž kada būsime Euro-
pos Sąjungos, NATO organizacijos
nare. Šiandien tai yra tikrovė.” Kanc-
leris taip pat pa sidžiaugė Hiutenfelde
suplevėsavusia Gedimino pilies tris-
palve – „tai bendrystės ženklas, ryšys
tarp mūsų visų, kur bebūtume, kartu
kuriant mū sų ateitį’’. Numgaudis
vokiškai krei pėsi į šventėje gausiai
drauge su lietuviais paminėti šios
svarbios da tos susirinkusius Vokieti-
jos valdžios atstovus ir padėkojo
jiems už ilgame tę paramą Gimnazi-
jai: „Prieš šešis dešimtmečius Vokie-
tijoje įkurtas lie tuvybės židinys  at-
liko ir atlieka iš skir tinę edukacinę,

politinę ir kultū rinę misiją. Ji siekia
puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas
bei būti tvirtu tiltu tarp Lietuvos ir
Vokietijos, puo selėjant abiejų tautų
bičiulystę.               Nukelta į 11 psl.Kalba Emanuelis Zingeris.

Lietuviškoji Rennhofo pilis.
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St.�Petersburg,�FL

Nauji Lietuvių klubo nariai

St. Petersburg Lietuvių klubo
valdyba savo po sėdyje patvirtino
naujus Klubo akty vius narius: Jolitą
Breeze, Mervin Breeze ir Violetą
Štarienę. Sveikina me naujus narius!

Džiugi žinia Klubo nariams

Po beveik trejų metų susiraši -
nėji mo ir diskusijų su Department of
the Treasury Internal Revenue Ser -
vice vasario 10 d. Lietuvių klubo val -
dyba gavo laišką, kuriuo pranešama,
kad, peržiūrėjus visus pateiktus duo -
menis ir dokumentus, nutarta, kad
Lithuanian American Club, Inc. pa -
gal Internal Revenue Code nuostatus
501 (c) (3) yra organizacija su visomis
tos kategorijos organizacijoms sutei -
kiamomis privilegijomis. Šis potvar -
kis galioja nuo Klubo įsteigimo datos
1961 m. Tai labai svarbus sprendi-
mas, atstatantis 1994 m. prarastą ne
pelno siekiančios organizacijos sta-
tusą.

Nuoširdi padėka advokatui And-
riui Barauskui, privedusiam ši rei-
kalą iki sėkmingos pabaigos.

Vasario 16-osios minėjimas 
Klube

Lietuvos valstybės atkūrimo die -
na – Vasario 16-oji – Lietuvių klu be
buvo atšvęsta sekmadienį, vasario 19
d. Šv. Jėzaus vardo bažnyčioje 1:15
val. p. p. buvo aukojamos šv. Mišios
už mūsų Tėvynę Lietuvą, ku rias
laikė keturi kunigai: prel. Algi man-
tas Bartkus, Augustinas Sima na vi-
čius, OFM, dr. Matas Čyvas ir kan.
Bernardas Talaišis. Šv. Kazimiero
mi  sijos vadovas kan. B. Talaišis pa -
sakė gražų pamokslą.

Šv. Mišių metu vargonais grojo
muzikė Genevieve Green, kuri taip
pat pagiedojo solo ,,Panis Angeli-
cus’’. Angelės Karnienės sukurta mo-
terų grupė, vargonininkei akompa-
nuojant, gražiai pagiedojo lietuviš-
kas giesmes. Pamaldos baigtos visai
kongregacijai giedant Lietuvos him-
ną.

Po Mišių visi rinkosi į Lietuvių
klubo salę, kur, be kitų svečių, buvo
Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulas Algimantas Karnavičius, US
CENTCOM Tampa, FL ryšio plk. lt.
Saulius Paliulis su žmona, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atstovė Vil -
niuje Vida Bandis, JAV ats. plk. Algi-
mantas Garsys su žmona, amba sa-
dorius Vytautas Dambrava, buvęs
Lietuvos Seimo narys dr. Kazys Bo be-
lis su žmona, buvęs prez. Valdo
Adamkaus patarėjas Remigijus Gaš -
ka su žmona.

Programos pradžioje scenos
prie kyje išsirikiavo 12 lituanistinės
mo kyklos mokinių, vadovaujamų
mokytojų Jūratės Navickas ir Rasos
Kay. Laikydami rankose trispalves
vėlia vėles, jie kartu su visais daly-
viais su giedojo Lietuvos himną. Poe-
tų eilėraščiais ar trumpais savais
sakiniais mokinukai papasa kojo apie
Lietuvą, ir, žiūrovams plojant, užbai-
gė savo pasirodymą. Susirinku sius
sužavėjo lietuviukai, kurių dauguma
yra dar prieš mokyklinio amžiaus.

Po pietų Klubo pirmininkė Vida
Meiluvienė pakvietė LR garbės kon-
sulą Karnavičių, kuris perskaitė Lie -
tuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės sveikinimą. Susirin-
kusius jautriu žodžiu pa sveikino plk.

lt. Paliulis.
Šventės prelegentas Mečys Šil -

kai tis savo įdomioje kalboje, apžvel-
giančioje lietuvio, kaip individo, ir
lietuvių tautos charakterį, sakė, kad
kiekviena tauta, valstybė, kiekviena
organizacija, visuomeninis junginys,
net kiekvienas žmogus pasirenka
tuos sa vo gyvenimo įvykius, kurie
jam yra svarbūs, ir kiekvienais me-
tais juos prisimena. Lygiai taip ir
valstybės mastu mes švenčiame vals-
tybei iš skir tinius įvykius, kaskart
primindami tų įvykių reikšmę ir
žmones, ku rie sudarė sąlygas ir va-
dovavo valstybės ekonominei plėtrai.
Kas yra svarbiausia tautos savito
gyvenimo istorijai, jei ne jos neprik-
lausomybės pas kelbimo diena, mūsų
atveju – Vasario 16-oji, klausė Šil-
kaitis.

Prelegentas baigdamas priminė,
kad jau 22-trą kartą minėsime ir kitą
svarbią dieną – Lietuvos valstybės
nepriklausomybės atkūrimo dieną –
Kovo 11-tąją. Jo nuomone, visos tos
dienos yra svarbios, visos jos parei-
kalavo kraujo aukų, tačiau plačiau-

siai minima die na išlieka Vasario 16-
oji, šiais metais minima jau 94 kartą.

Klubo pirmininkė Meiluvienė
pa dėkojo prelegentui, visiems, pri -
sidėjusiems prie minėjimo progra -
mos, ir gausiai susirinkusiems, pri-
mindama, kad šiandien renkamos
au kos yra skiriamos Lietuvių Bend -
ruo menės daugiašakei lietuvybės iš -
lai ky mo veiklai JAV paremti. 

Minėjimas baigtas visiems dai   -
nuo jant ,,Graži, tu mano, brangi tė -
vyne”.

Užgavėnių puota 

Antradienį, vasario 21 d., 5 val. p.
p. Lietuvių klubo nariai ir svečiai
rin kosi į klubo salę užsigavėti. Pro
duris žengė skrybėliuotos damos ir
katiliukais bei kitokiomis skrybė lė -
mis pasipuošę džentelmenai. Šių
Užgavėnių tema – skrybėlės, o jų ma-
tėsi įvairiausių: Anglijos ka  ralienės
pamėgtų modelių, cowboy 10 gal., lie-
tuviškos trispalvės bokštų, katiliu-
kų, tirolietiškų skrybėlaičių, pa-
puoštų net povo plunksnomis, ci lin-
drinių skrybėlių. Į valdybos kvieti-
mą pasipuošti šį vakarą skrybėlėmis
atsiliepė ypač didelis susirin ku siųjų
skaičius.

Valdybos sudaryta komisija –
Rūta Čelkienė, Albinas Karnius ir
Aurelijus Kilbauskas – turėjo daug
pasidarbuoti, skirdama premijas už

Lietuviškos naujienos

skrybėles. Net tris kartus turėjo
,,skrybėliuotieji’’ praeiti pro komisi-
ją, kol buvo paskelbti laimėtojai. Ko -
misijos narys Kilbauskas paskelbė,
kad pirmoji premija yra skiriama
Winston Churchill su ponia. Laimė-

tojas ne tik buvo užsidėjęs  į Chur-
chill skrybėlę panašų katiliuką, bet
ir visą vakarinę aprangą dėvėjo, na,
ir, žinoma, garsųjį Churchill cigarą
buvo įsikan dęs. Paaiškėjo, kad laimė-
tojai yra Petras Ra simas su žmona.

Antroji premija paskirta tikrą Flo-
rida sodą priminusiai skrybėlaitei,
papuoštai gyvomis gėlė mis, ir net
Norfolk palmės šakele. Tai Danutės
Mažeikienės kūrinys. Lai mė tojai ap-
dovanoti tauriaisiais gėrimais ir su-
sirinkusiųjų gausiais plojimais.

Prasidėjus vakarienei į stalus
pra  dėjo plaukti gausūs užsigavėjimo
valgiai: dešros su įvairiais priedais,
kelių rūšių blynai su padažais, kiti
skanumynai. Gaivinanti, namie da -
ry ta lietuviška gira, vynai ir kava su
gardumynais liudijo Lašininio val -
dymą.

Po sočios Angelės Straukienės su
pagalbininkėmis paruoštos vakarie -
nės salėje pasirodė pramoginių šokių
grupės ,,Ritmas’’ šokėjai. Džiugu bu -
vo matyti tik ką iš Lietuvos sugrįžusį
Kilbauską, kuris kartu su žmona Ri -
ma įkūrė ir vadovauja ,,Ritmo’’ gru-
pei.

,,Ritmas’’, pasipuošęs puošniais
vakariniais rūbais, pašoko tris skir -
tingus valsus, o po trumpos pertrau-
kos jo šokėjai, pasikeitę į 1920 m. ap-
rangą, – kvikstepą. Programos atlikė-
jai buvo apdovanoti gėlėmis. Po pro-
gramos vyko šokiai, kurių metu daly-
viai smagiai sukosi salės viduryje.

Tai buvo tikras ,,užsigavėjimas’’
– gera programa, skanus ir gausus
valgis, gera muzika ir puiki nuotai-
ka.

,,Lietuvių žinios’’, nr. 428

,,Saulutės’’ mokinukai atlieka programą.                                           Ksavero Adicko nuotr.

Kaip tikriausiai daugumai
,,Drau go” skaitytojų (ypač Čikagoje
ir jos apylinkėse gyvenančių) žino-
ma, Faustą Strolią prieš trejus metus
ištikęs insultas privertė pasitraukti
iš Šiaurės Amerikos lietuvių muzi -
kos sąjungos pirmininko ir žurnalo
,,Muzikos žinios” redaktoriaus parei-
gų. Šalia to, Antanui Giedraičiui mi-
rus, ,,Muzikos žinios” neteko admi-
nistratoriaus, o Sąjunga – iždininko.
Šias pareigas eiti buvo priprašytas
Vy tau tas Gutauskas, kadaise Done-
laičio li tuanistinės mokyklos Čika-
goje muzi kos mokytojas.  Jam šiuo
metu yra per 90 metų, ir jis nebenori
toliau šių pa reigų eiti. 

Prieš 2 mėnesius susitikau su juo
ir pianistu Manigirdu Motekai-
čiu. Buvo kilusi mintis ,,Mu zikos ži-
nių” iždą perduoti Žilevi čiaus/Krei-
vėno muzikologijos archy vui, nes

banke esanti suma niekam gero neat-
neša. Bet prieš tai sutarta bū tinai pa-
daryti reviziją. Motekai čiui  atlikus
reviziją ir radus tvarkin gai vestą pi-
niginę apyskaitą, sutarta visą ,,Muzi-
kos žinių” iždą (2,457.18 dol.) įteikti
Žilevičiaus/Kreivėno mu zi kologijos
archyvui, kas ir padaryta. Iš Litua-
nistikos studijų ir tyrimo centro
(vykdomosios direktorės Kristi nos
Lapienytės), kurio žinioje yra šis
muzikologijos archyvas, gavome pa -
 dėkos laišką su užtikrinimu, kad
pinigai bus panaudoti šio muzikolo -
gijos archyvo reikmėms.  Pastaruoju
laiku ypač yra išaugęs susidomėji-
mas šiuo archyvu, tad reikia nemažai
iš leisti pinigų gaidų kopijavimui.

Kadangi Muzikologijos archyvas
atskiros sąskaitos neturi, čekį teko
iš rašyti ,,Lithuanian Research and
Stu dies Center” vardu ir įteikti šiuo
me tu archyvą gana sėkmingai tvar-
kan čiam Vytui Beleškai.

FAUSTAS STROLIA

Buvusių žurnalo ,,Muzikos 
žinios” skaitytojų dėmesiui

Deklamuoja Marijus Maksvytis.                                               Soteros Maksvytienės nuotr.
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Visus 20 metų mokykloje dirba šokių mokytoja Nijolė Pupienė (kairėje) ir mokyk-
los direktorė Jūratė Dovilienė.

Mokinukų ,,Ačiū” mokytojams.

Eiles skaitė dešimtokai (iš kairės): Ieva, Paulina ir Dainius.

Šiuo metu mokykloje mokosi arti 400 mokinių.

LR Švietimo ir mokslo ministeri-
ja skelbia konkursą Lietuvos valsty-
binei Kazimiero Būgos stipendijai
gauti lietuvių kalbą užsienio šalių
aukštosiose mokyklose studijuojan -
tiems užsienio šalių piliečiams. Va -
dovaujantis Lietuvos valstybinės Ka -
zimiero Būgos stipendijos lietuvių
kalbą užsienio šalių aukštosiose
mokyklose studijuojantiems užsie -
nio šalių piliečiams nuostatais, pa -
tvirtintais Lietuvos Respublikos Vy -
riausybės 2007 m. kovo 28 d. nuta ri -

Kviečiama teikti paraiškas valstybinei K. Būgos stipendijai gauti

Kazimieras Būga (1879–1924) – Lietuvos
kalbininkas, vienas žymiausių lietuvių
kalbos tyrinėtojų, profesorius.

http://mkp.emokykla.lt nuotr.

Čikagos lituanistinei mokyklai – dvidešimt
Čikagos lituanistinė mokykla švenčia savo 20-ąjį gimtadienį. Šeštadienį,

kovo 17 d., Jaunimo centre įsikūrusioje mokykloje (prieš 20 metų mokykla
gimė sujungus tris mokyklas – Čikagos aukštesniąją, Donelaičio bei Dariaus
ir Girėno lituanistines mokyklas) visą dieną jautėsi šventinė nuotaika. Ry-
tinėje programoje eiles skaitė ir savo meistriškumą rodė mokykloje besi-
mokantys mokiniai. 

Vakaro programą pradėjo visų 20 laidų abiturientai, į sceną nešdami po
degantį žibintą. 20 žibintų ant scenos degė per visą programą, kuria vedė
mokytojai Evelina Karalienė ir Juozas Malickas. Eilės ir muzika mokyto-
jams, graudus atsisveikinimas su paskutinius metus mokykloje dirbančia
direktore Jūrate Doviliene, buvusių mokinių koncertas graudino iki ašarų. 

Tačiau buvo ir džiugesio. J. Dovilienės vadovaujama mokykla per 20 me-
tų išaugo, sustiprėjo (šiuo metu mokykloje mokosi arti 400 mokinių). Subur-
tas darnus mokytojų būrys, puikiai dirba šaunus tėvų komitetas. Smagu, kad
išėję mokiniai nepamiršta mokyklos – gausus jų būrys dalyvavo ir mokyklos
šventėje. 

Tą vakarą buvo daug sveikinimų, dainų ir eilių, visi sustoję dainavome
,,Ilgiausių metų”, mokyklos direktorė užpūtė jubiliejinio torto žvakutes.
Siūlome keletą akimirkų iš mokyklos šventės. 

Laimos Apanavičienės fotoreportažas

Mokytojų daina direktorei (v.).

mu Nr. 336 (Žin., 2007, Nr. 42–1581;
2009, Nr. 158–7199), užsienio šalių
aukštųjų mokyklų lituanistikos (bal -
tistikos) centrai, katedros ar kiti
padaliniai kviečiami atrinkti po vie -
ną kandidatą iš lituanistikos centro
ir siūlyti jį Švietimo ir mokslo minis-
terijai. 

Kazimiero Būgos stipendija ski-
riama, siekiant skatinti domėji mąsi
lietuvių kalba ir literatūra už sienyje
bei remti lietuvių kalbą už sienio ša-
lių aukštosiose mokyklose studijuo-
jančius studentus. 8 BSI/ mėn. dydžio
stipendija skiriama už sienio šalių
aukštųjų mokyklų studentams jų vie-
nerių akademinių me tų (10 mėn.)

trukmės lietuvių kalbos ir literatū-
ros studijoms užsienio ša lies aukšto-
joje mokykloje. Tos pa čios užsienio
šalies aukštosios mo kyklos studen-
tams tais pačiais moks lo me tais gali
būti skiriama ne daugiau kaip viena
K. Būgos stipendija. Tam pačiam as-
meniui ši sti pendija negali būti ski-
riama dvejus mokslo metus paeiliui. 

Konkurso sąlygų aprašymą bei
asmens duomenų anketą-prašymą
ga lima rasti Švietimo ir mokslo mi -
nis terijos internetiniame puslapyje
http://www.smm.lt/kon kursai/
kiti.htm 

LR ambasados 
Washington, DC info
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Paimta 100 mln. dol. vertės padirbtų JAV obligacijų

J. Gauck išrinktas Vokietijos prezidentu
Berlynas (BNS) – Naujuoju Vo-

kietijos Federacinės Respublikos pre-
zidentu išrinktas buvęs liuteronų
pastorius ir pilietinių teisių aktyvis-
tas Joachim Gauck. Šalies prezidentą
penkerių metų kadencijai renka Fe-
deralinis susirinkimas. 

72 metų J. Gauck, kilęs iš buvu-
sios komunistinės šalies dalies ry-
tuose, gavo 991 deputato balsą iš 1,232
galimų. J. Gauck nepriklauso jokiai
partijai, bet garsėja kaip iškalbingas
žmogus, nebijantis pasisakyti apie
prieštaringai vertinamus dalykus.

Jis pakeis susikompromitavusį
prezidentą Christian Wulff, kuris
prieš mėnesį buvo priverstas atsista-
tydinti. Buvęs Vokietijos prezidentas
apkaltintas, kad poilsiavo prabangia-
me kurorte svetima sąskaita, po to
mėgino daryti spaudimą žurnalis-
tams, kad užgniaužtų šią istoriją.

2010 m., kai dėl šių simbolinių
pareigų varžėsi J. Gauck ir Ch. Wulff,
šalies kanclerė Angela Merkel rėmė
pastarąjį. Šįkart politikė parėmė J.
Gauck kandidatūrą. Manoma, kad

taip apsispręsti ją paskatino Laisvoji
demokratinė partija, kurios palaiky-
mo A. Merkel reikia koalicijai išlai-
kyti.

Puerto Rico (BNS) – Buvęs
Massachusetts valstijos gubernato-
rius Mitt Romney laimėjo pirminius
respublikonų kandidato į JAV prezi-
dento pareigas rinkimus užjūrio teri-
torijoje Puerto Rico. Jis čia surinko
83,4 proc. balsų, toli palikdamas stip-
riausią savo varžovą, buvusį senato-
rių Rick Santorum, gavusį 7,7 proc.
balsų. Buvęs JAV Atstovų rūmų pir-
mininkas Newt Gingrich surinko 2
proc. balsų, Kongreso narys iš Texas
valstijos Ron Paul – 1,1 proc. 

Kovo 18 d. Puerto Rico vyku-
siuose rinkimuose buvo dalijama 20
delegatų balsų iš 1,186. Šiai neinkor-

poruotai JAV teritorijai Karibuose
daug dėmesio skyrė visi kandidatai –
iš dalies siekdami palenkti į savo
pusę JAV ispanakalbių balsus, kurie
yra gyvybiškai svarbūs visuotinių
rinkimų rezultatams. 

Respublikonų pirmaujančiuoju
laikomas M. Romney, tačiau jam ant
kulnų mina R. Santorum. Kitas pir-
minių rinkimų ratas vyksta šiandien
Illinois valstijoje, kur paaiškės 54 de-
legatai. Čia laukiama atkaklios ko-
vos tarp M. Romney ir R. Santorum.
Apklausos rodo, kad M. Romney ir R.
Santorum galimybės yra apylygės.

Vilnius (BNS) – Vyriausybė
sieks mažinti jaunimo nedarbą – tam
per dvejus artimiausius metus siūlo-
ma skirti 98 mln. litų. Didžiąją dalį
lėšų numatoma skirti iš Europos Są-
jungos (ES) lėšų. ,,Išskyrėme keletą
darbo krypčių – pirmoji, tai jaunimo
darbo įgūdžių gerinimas, ypač žiū-
rint į švietimo sistemą. Antroji dalis
priemonių – jaunimo verslumo ugdy-
mas. Trečias priemonių rinkinys –
aktyvios darbo rinkos priemonės”, –
sakė Ministro pirmininko tarnybos
Politikos analizės ir reformų depar-
tamento direktorius Ramūnas Stal-
nionis. Jis pridūrė, jog nevyriausybi-
niame sektoriuje matoma ,,daug ga-
limybių”, mažinant jaunimo nedar-
bą. R. Stalnionis kalbėjo, jog pir-
miausia vertinama, kiek žmonių
kiekviena programa galėtų padėti.

Vyriausybė svarstė darbo gru-
pės, nagrinėjusios jaunimo nedarbo
problemas ir pateikusios Vyriausy-
bei galimas priemones ir siūlymus.

Grupei vadovavo R. Stalnionis.
Daugiau kaip pusė numatytų

lėšų – 70,9 mln. litų – 2012–2013 m. siū-
loma jaunimo verslumo ir savaran-
kiškumo skatinimui, iš jų 50 mln.
litų – mikrokreditams verslui
pradėti. Gavusiems tokias paskolas
siūloma skirti dar 10 mln. litų –
tokios sumos reikėtų maždaug 600
žmonių privalomojo socialinio
draudimo įmokoms sumokėti.
Numatoma, kad apie 30 proc. mažų
paskolų gavėjų būtų jaunimas. 20
mln. litų iš beveik 71 mln. litų siūlo-
ma suteikti projektui ,,Būk aktyvus
darbo rinkoje” – tęsiant šį projektą,
iki 6,000 jaunų žmonių ga-lės eiti į
praktinius apmokymus. Be to, 6,4
mln. litų iš bendros sumos bū-tų skir-
ta jauniems pradedantiems
ūkininkams. Kitoms priemonėms,
skatinančioms jaunimo užimtumą,
siūloma skirti po kelis milijonus litų. 

Pernai šalyje darbo neturėjo
45,300 jaunų gyventojų, jaunimo

Apdovanoti kultūros ir meno 
premijų laureatai

M. Romney laimėjo rinkimus Puerto Rico

Prancūzijos prezidento rinkimų kampaniją
sutrikdė kruvinas išpuolis 

Varšuva (BNS) – Lenkijos parei-
gūnai pranešė ketinantys apklausti
aštuonis asmenis po to, kai iš jų buvo
paimta 100 mln. dolerių vertės su-
klastotų JAV valstybės obligacijų.
Lenkijos centrinis kovos su korupci-
ja biuras pranešė, kad įtariamieji –
trys lenkai, du italai, du ukrainiečiai

ir moldavė – buvo suimti pietiniame
Krokuvos ir rytiniame Liublino re-
gionuose.

Įtariamieji bus apklausti Liubli-
no prokurorų. Jokių kitų detalių kol
kas nebuvo paskelbta, taip pat neži-
noma, ar dalis šių obligacijų nėra pa-
tekusios į rinką.

Paryžius (BNS) – Prancūzijos
prezidento rinkimų kampanija buvo
sutrikdyta, kai kovo 19 d. ginkluotas
užpuolikas nušovė tris vaikus ir mo-
kytoją prie vienos žydų mokyklos, o
pagrindiniai kandidatai į šalies va-
dovo pareigas pasmerkė šį išpuolį ir
skubiai išvyko į nelaimės vietą.

Prezidentas Nicolas Sarkozy ir
rinkimų kampanijos pirmaujančiu
laikomas socialistas Francois Hol-
lande atšaukė susitikimus su savo ša-
lininkais ir išvyko į pietvakarinį Tu-
lūzos miestą. 

Policija praneša, kad per išpuolį
prie Ozar Hatorah vaikų darželio ir
pradinės mokyklos buvo sužeisti dar
mažiausiai du žmonės. Užpuolikas
pradėjo šaudyti, kai vaikai rinkosi į
rytines pamokas. Nusikaltėlis iš įvy-

kio vietos paspruko. Žuvę vaikai bu-
vo dešimties, šešerių ir trejų metų
amžiaus. Teigiama, kad nužudytas
suaugusysis buvo mokytojas.

Policijos pareigūnai sako, kad iš-
puolis panašus į ankstesnius įvy-
kius, per kuriuos buvo nužudyti trys
kariai. Kiek daugiau nei prieš savai-
tę Tulūzoje buvo nušautas desanti-
ninkas. Kovo  15 d.  Montobano mies-
te už 46 kilometrų nuo Tulūzos už-
puolikas nušovė du karius ir vieną
sužeidė. Visi trys nužudyti kariai bu-
vo kilę iš Šiaurės Afrikos. Manoma,
jog užpuolikas specialiai taikosi į et-
nines mažumas. Policija pranešė,
kad išpuolį prieš karius ir prie mo-
kyklos buvo naudojamas to paties ka-
libro ginklas. 

Vyriausybė sieks mažinti jaunimo nedarbą

Naujuoju Vokietijos prezidentu išrink-
tas  Joachim Gauck.            EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybės
rūmuose kovo 16 d. vykusių iškilmių
metu ministras pirmininkas And-
rius Kubilius įteikė dvylika Vyriau-
sybės kultūros ir meno premijų Lie-
tuvos kultūrai ir menui nusipelniu-
siems žmonėms. 

Šiemet premijomis įvertinti įvai-
riose srityse Lietuvai nusipelnę kū-
rėjai. Premija apdovanotas žinomas
žurnalistas, kraštotyrininkas Ber-
nardas Aleknavičius – vienas žy-
miausių Šakių krašto bei Mažosios
Lietuvos kultūros tyrinėtojų, prieš
keletą metų Klaipėdos I. Simonaity-
tės bibliotekai neatlygintinai perda-
vęs savo sukauptą neįkainojamos
kraštotyrinės vertės archyvą. 

Premija pagerbta ilgametė Lie-
tuvos televizijos žurnalistė Nijolė
Angelė Baužytė, jau 21-erius metus
kurianti videofilmų ciklą ,,Mūsų
miesteliai”, kuris atskleidžia ir įam-
žina Lietuvos miestelių kultūrinį ir
istorinį paveldą. Vyriausybės premi-
ją pelnęs keramikas Rytas Jakima-
vičius kuria temines ir skulptūrines
kompozicijas, instaliacijas, monu-
mentalias interjero detales.

Premija pagerbtas Panevėžio
dramos teatro įkūrėjo Juozo Miltinio
mokinys Albinas Kėleris – vienas iš-
kiliausių Panevėžio meno kūrėjų, ak-
torius ir režisierius, sukūręs daugiau
nei 90 vaidmenų ir savo darbais įne-
šęs svarų indėlį į Lietuvos kultūrą. 

Apdovanoto vertėjo-menininko

Laimanto Jonušio vertimų sąraše –
22 knygos ir daugiau nei 4,000 publi-
kacijų spaudoje. Vyriausybės premi-
ją pelnė ir žinomas poetas, prozinin-
kas, eseistas ir publicistas Robertas
Keturakis. 

Premiją pelnė ir meno kolek-
tyvas – Kauno styginių kvartetas,
ypatingą dėmesį skiriantis lietuvių
nacionalinei muzikai. Apdovanotas
ir vienas garsiausių lietuvių kino
dailininkas Galius Kličius dirbo Lie-
tuvos kino klasika jau tapusiuose fil-
muose – ,,Faktas”, ,,Amžinoji švie-
sa”, ,,Vasara baigiasi rudenį”, ,,Mano
mažytė žmona”. Jis taip pat dirbo ir
prie užsienio kino bendrovių Lietu-
voje statytų filmų ,,Elžbieta I” bei
,,Atila”.

Kino režisierius Gytis Lukšas
savo karjerą kine pradėjo 8-ajame de-
šimtmetyje. Jo darbų sąraše – tokios
pripažinimo sulaukusios juostos
kaip ,,Žemės keleiviai” ir ,,Mėnulio
Lietuva”. 2009 m. G. Lukšo sukurtas
filmas ,,Duburys” sulaukė aukšto
įvertinimo tiek Lietuvoje, tiek užsie-
nio kino festivaliuose. 

Dailininkė Elvyra Katalina
Kriaučiūnaitė – viena brandžiausių
Lietuvos grafikių. Tik šios meninin-
kės dėka Lietuvoje paplito autorinis
rankų darbo popierius. E. K. Kriau-
čiūnaitės pastangomis Lietuvos gra-
fika garsinama nuo Lotynų Ameri-
kos iki Japonijos.

Premija apdovanotas filosofas,
publicistas, humanitarinių mokslų
daktaras Vytautas Rubavičius, suge-
bėjęs Lietuvos kultūros tyrimus pa-
kelti į deramą tarptautinį lygį ir su-
teikęs jiems įdomių įžvalgų, šiuolai-
kiškų dermių ir reikšmingų postū-
mių. 

Garsus kino ir teatro aktorius
Antanas Šurna, dirbantis Valstybi-
niame jaunimo teatre nuo jo įkūrimo
pradžios, yra sukūręs 19 vaidmenų
teatre ir per 30 vaidmenų kine, ne-
ginčijamai yra tapęs vienu iškiliau-
sių aktorių Lietuvoje. 

Vyriausybės kultūros ir meno
premijas įsteigtos 1997 m., šiuo metu
premijos dydis yra per 44,000 litų. 

Premija pagerbta ilgametė Lietuvos te-
levizijos žurnalistė Nijolė Angelė Bau-
žytė.                                  ELTA nuotr.



Sėdžiu prie stalo, perskaitau šio
sekmadienio Evangelijos iš-
trauką, pažvelgiu į daiktus ir

mąstau: „Štai turiu knygas, kom-
piuterį, kūną, sielą... ir... amžinąjį
gyvenimą. Tai labai skirtingi daly-
kai, bet juos priimu kaip Dievo mei-
lės dovanas, tarp kurių yra nemato-
ma, bet labai aiški gija. Nejučiomis
pradedu dėkoti jų Davėjui. Po mal-
dos ateina tikrumas, kad visa, kuo
naudojuosi, yra priemonės, pade-
dančios siekti tikslo – amžinojo gy-
venimo. Iš atminties iškyla: „O am-
žinasis gyvenimas – tai pažinti (...)
Jėzų – Mesiją” (Jn 17, 3).

Ryžtuosi vis iš naujo keliauti
per šį gyvenimą, kad pažinčiau Jį ir
vienyčiausi su Juo. Jei mano pastan-
gos būti su Viešpačiu, malonei vei-
kiant, yra dažnos ir nuoširdžios, ta-
da, šių pastangų bei kantrybės dėka,
palaipsniui ragauju Jo didėjančio
manyje artumo vaisius. Tiesa, kai
vienaip ar kitaip nusižengiu Jam,
gali atrodyti, kad tolstu nuo Jo ir dėl
to turėčiau pelnytai liūdėti. Tačiau
šiai pagundai nepritardamas nesu-
teikiu galimybės, netoli manęs (beje,
ir šalia visų mūsų) slankiojančiam
priešui – paslaptingai riaumojan-
čiam liūtui (1 Pt 5, 8) tarsi iš Kauno
zoologijos sodo narvo ištrūkusiam,
kėsintis į mane.   

Neseniai perskaičiau (beje, kai
kuriuos puslapius dėl laiko stokos ir
neaktualumo paskubom praverčiau)
Thomas Merton naujai išleistą storą
autobiografinę knygą „Septynaukš-
tis kalnas”. Pradžiugino, kai joje at-
radau dvasinių perliukų. Antai jau-
nuolis Thomas, patyręs atsivertimą,
eidavęs į bažnyčią melstis. Jo as-
meninis liudijimas yra pamokomas:
„Kryžiaus kelio stotys man tebebuvo
veikiau sunkumas, o ne paguoda, ir
tam reikėjo pasiaukoti. Panašiai
būtų galima apibendrinti visą mano
maldingumą. Neįstengiau laikytis
šios praktikos lengvai ar spontaniš-
kai, ir ji labai retai man suteikdavo
aiškų juslinį pasitenkinimą. Vis dėl-
to jas atlikus apimdavo malonus,
stiprinantis ramybės jausmas – ra-
mybės, kuri buvo beveik nejuntama,
tačiau visą laiką gilėjo, ir kuri, ma-
no aistroms nuslūgus, ėmė darytis
vis realesnė, vis tikresnė, kol galiau-
siai pasiliko su manimi visiems lai-
kams.”

Kas yra amžinasis gyvenimas?
Tai ne valgio ir gėrimo dalykai, bet
teisumas, ramybė ir džiaugsmas
Šventojoje Dvasioje (Rom 14, 17).
Žinoma, kol gyvename žemėje, savo
organizmą stipriname ir valgiu. Jei
tai darome dėkodami Dievui, argi
tada nelydi mūsų Paraklito palai-
ma? Bet kalbant apie pilnėjantį am-

žinąjį gyvenimą, kuris yra prisikė-
lusiojo Kristaus mumyse augantis
buvimas bei tolydžio išlaisvėjantis
Jo veikimas, šito nepakanka. Jėzus
mumyse jau dabar nori būti viskas
ir viskuo. Jis nenori būti mūsų ver-
tybių viršutiniame stalčiuje, bet mū-
sų įvykių centre, tai yra kaip vieno-
je knygoje Kristus autoriaus lūpo-
mis kalba: „Aš noriu būti tavo
mobiliojo telefono viduje, kur viskas
tavo gyvenime – tavo draugai, šeima,
užsiėmimai, mintys, veikla – viskas
susieta su Manimi, bet juda pavėjui,
tai šen, tai ten, pirmyn atgal, nepa-
kartojame būties šokyje.”  

Šio būties šokio Vadovas – Die-
vas Tėvas, kuris savuoju meilės al-
savimu kaskart per kiekvienas
aukojamas šv. Mišias siunčia savo
numylėtinį Sūnų. Ant altoriaus vyk-
sta misterija – vis iš naujo gelbėja-
mas šis pasaulis (Jn 3, 17). Žemės pi-
ligrimai, kurių tikėjimas Kristumi
nesiliaudamas auga, patys tampa
tarsi dangaus pasiuntiniai, idant pa-
klydusiam pasauliui mestų iššūkį:
„Žmonės, pažvelkite į Tiesos spin-
dinčią šviesą, praregėkite, kelkitės
ir keiskitės!”  

Artimesnės bendrystės su Švč.
Trejybe, Dievo Motina, angelu sargu
ar šventaisiais siekiai bei dvasiniai
judesiai taip keičia žmogaus vidų,
kad Kristuje „ištirpsta” visi žmonių
rangai ir pašaukimai. Pasak Mer-
ton, „kiekvienas žmogus gali būti
pakviestas – bent jau de jure, jei ne
de facto – susilieti į vieną dvasią su
Kristumi kontempliacijos žaizdre, o
tada eiti ir skleisti žemėje tą pačią
liepsną, kurią Kristus nori matyti
negęstančią. Iš esmės tai reiškia,
kad pašaukimas tėra vienas. Ne-
svarbu, ar tu skaitai paskaitas, ar
gyveni uždarame vienuolyne, ar
slaugai ligonius, ar priklausai vie-
nuoliniam ordinui, ar ne, esi susi-
tuokęs, ar ne; nesvarbu, kas tu esi,
koks tu esi, – vis tiek esi pakviestas
aukščiausiam tobulumui, esi pa-
kviestas giliam vidiniam gyveni-
mui, gal net mistinei maldai, kad
perduotum kitiems savo kontem-
pliacijos vaisius. O jei negali to da-
ryti žodžiais, daryk pavyzdžiais”.

Taigi mūsų pagrindinis pašau-
kimas – kiek įmanoma visu kuo
panašėti į Jėzų. Juk Jo atėjimo pas
mus tikslas buvo vienintelis – taip
mus atitraukti nuo netikro susiža-
vėjimo savimi, daiktais bei aplin-
kiniais, kad Jis taptų visų mūsų di-
džiuoju troškimu, vedančiu mus į
visapusišką išganymo išsipildymą.
Tiktai būdami su Juo ir Jame atran-
dame naują gyvenimo žavesį visu
tuo, kas yra mumyse ir aplink mus.
Tai yra amžinojo gyvenimo pradžia
nesibaigianti tąsa.

Bernardinai.lt
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4 Gavėnios sekmadienis

Kristus – mano mobiliojo 
telefono centre

ŠVenTadienis sVeiKaTa

Žmonės, savo šeimoje turintys
Alzheimer liga sergantį narį,
dažnai  nerimauja, ar ir juos ta

liga pasivys. Ilgą lai ką buvo mano-
ma, kad tai pavel di ma liga, o ją pa-
veldėjus nebus gali mybių nuo jos pa-
bėgti. Tačiau didėja mokslinių duo-
menų, rodančių, kad mū sų gyvenimo
stilius turi didesnę įta ką mūsų pro-
tinei sveikatai negu paveldėti genai.
Ypač didelę įtaką turi mityba ir nu-
tukimas. Neu rologinių mokslų profe-
sorius Ohio State University Gary
Wenk teigia, kad Alz heimer liga yra
labiau gyvenimo stiliaus, o ne pavel-
dima liga. Žmonės ga li turėti genų,
kuriuose slypi polinkis į šią ligą, bet
ar tas polinkis ,,pražysta” kaip liga,
daug priklauso nuo žmo gaus gyvenimo
būdo. Stuart Lipton, Sanford-Burn-
ham Research Institute profesorius,
sako: ,,Egzistuo ja mitas, kad, jei turi-
me Alzheimer liga sergantį savo šei-
moje, ta liga susirgsime ir mes. Tačiau
tai taikytina tik vienam procentui žmo-
nių. Svarbiau yra gyvenimo stilius ir
kaip mes jį pa kreipiame ar atitoli-
name nuo pa veldėtų genų įtakos.” 

Alzheimer yra smegenų liga, ku-
ria sergant pamažu prarandama at-
mintis, mažėja intelektas ir sugebėji-
mas bend rauti su kitais. Alzheimer
ligą turi 5.4 mln. amerikiečių. ,,Or-
lando Sen tinel” nurodo, kad, Alzhei-
mer Asso cia tion žiniomis, beveik pu-
sė milijo no Alzheimer liga sergančių
gyvena Florida valstijoje. Kol kas nė-
ra būdų ją pagydyti, bet yra vaistų,
ku rie pristabdo jos vystymąsi. Patys
žmo nės turi daug progų sumažinti li -
gos atsiradimo galimybę, tačiau jų
neišnaudoja. Iš tikrųjų didėja rizika,
jog ši liga plis. 

Prof. Lipton teigia, kad ,,matant
augantį nutuki mą, didėjantį diabeto
ir metabolinių ligų pliti mą, atsidu-
riame blogoje padėtyje”. Nutukimas
yra siejamas su Alz hei mer liga, nes
jis  skatina diabetą. Diabetą turintys
dukart ar tri skart labiau rizikuoja
susirgti  Alzheimer li ga. Taip aiškina
neurologas Ira Go odman iš Orlando
Health. Tai yra su siję su susilpnėju-
siu kūno sugebė jimu gaminti insu-
liną, o tai veda prie neurodegeneraci-
jos, arba smegenų su irimo.

Goodman siūlo mažiau valgy ti
maisto, turinčio angliavandenio
(angl. carbohydrate) maisto, kuris
slopina insulino lygį. Jis mini  Uni-
versity of  Cin cinnati tyrimą, radusį,
kad anglia vandenio apribojimas tei-
giamai pa veikė švelnius smegenų su-
triki mus. Smegenų sveikatai palai-
kyti ty rinėtojai siūlo padidintą pro-
teino ir daržovių-vaisių  dietą. 

Smege nų sveikatai taip pat svar-
bu, jei žmogus sugeba valdyti įtam pą.
Įtampa padidi na cortizolio harmono
kiekį ir pa didina insuliną kraujyje.
Vienoje Ya le University studijoje
rasta, kad įtampa sumažina pilką sme-
genų  ma sę.  Tas  masės sumažėjimas
neigiamai veikia atmintį ir protinį
sugebėjimą. Tačiau tai nėra vienos
krypties reiškinys: sumažinus įtam-
pą, su laiku atsigauna ir smegenys. 

Sutariama, kad sveikatą skati-
nan tys įpročiai yra labai svarbūs sme -
genų sveikatai. Svarbu išlaikyti tinka-
mą cukraus lygį kraujyje, mankštin-
tis, palaikyti gerus tarpasmeninius
santykius ir turėti mėgstamus  užsi-
ėmi mus. 

Viena svarbi, bet dar nepaminė-
ta įtaka, yra žmogaus amžius. Laikas
sveikatos negerina. Šiais laikais yra
50 proc. galimybė, kad Alzheimer li -
ga susirgsime sulaukę 85 metų am-
žiaus. Jei su lauksime 100 metų, ga-
limybė, kad Alzheimer liga mus ap-
lankys padidėja iki 75 proc. 

* * *
Net ir išvengus Alzheimer ligos,

anksčiau ar vėliau visiems reikės
tvarkytis su pensija. Internete užti -
kau 10 populiariausių nesusiprati mų
ar klaidingų prielaidų dėl pensijų.

– ,,Į pensiją išeisiu vėliau nei pla -
navau”. Vienoje apklausoje daugiau
nei pusė apklaustųjų planavo į pensi-
ją išeiti sulaukę 65 metų. Į pensiją
išeinama vis anksčiau. Bent pusė,
sulaukę 65 metų, jau yra pensijoje.
Daug jų buvo priversti tai padaryti.

– ,,Išlaikysime tokį pat gyvenimo
ly gį, kokį turėjome”. Dauguma ame -
rikiečių nėra pensijai tinkamai pasi-
ruošę. Daugiau nei pusė apklaustųjų
pensijai buvo su sitaupę mažiau nei
25,000 dol. Daug žmonių teigia, kad,
norint turėti patogią pensiją, reikia
bent 50,000 dol. metams.

– ,,Mokesčiai nuspręs, kur, pensi-
jos sulaukę, gyvensime”. Dauguma
pen sininkų neturės užtektinai paja -
mų, kurios būtų apmokestintos.  Tik
turintys dideles pajamas turėtų tuo
rūpintis.

– ,,Turime užtektinai pinigų”.
Gai la, bet dauguma žmonių išleidžia
daugiau, negu uždirba ar gauna iš ki -
tų šaltinių. Tokiu atveju tenka pra-
dėti naudoti ir taip ma žas santaupas.
Kiti, bandydami su ves ti galą su galu,
susiranda pašalinius darbus. 

– ,,Nesirūpiname ilgo slaugymo
draudimais”. Gyvenant su iš valsty-
bės gaunama priežiūra, draudimas
mėnesiui kainuoja 3,000 dol. ,,Medi -
caid” padengia slaugos namų prie-
žiū rą, bet prieš tai reikia išnaudoti
savo turimus išteklius. 

– ,,Geriausia likti gyventi ten,
kur gyvename”. Esant turtingam, tai
ga li būti geras sprendimas. Turint ri-
botas pajamas, gal vertėtų pasižiū-
rėti į mažesnį gyvenamąjį plotą.
Verta pa gal voti apie senatvei pri-
taikytas patalpas, kurios būtų vie-
name aukšte.

– ,,Už dvidešimties metų ir toliau
galėsime džiaugtis savo gyvenimu
kaip dabar”. Tai gražus noras, bet ne -
paremtas realybės. Didesnė galimybė
yra ta, kad su laiku prisireiks gy-
venvie tės su buitine priežiūra ir svei-
katos patarnavimais.

– ,,Gyvenant užsienyje galima
su taupyti daug pinigų”. Taip, gyveni-
mas svetimame krašte kainuoja pi-
giau. Tačiau daug kur apsigyvenama
siena aptvertame kvartale su savo
kraštie čiais. Apsigyventi užsienyje
siūloma ne tam, kad būtų sutaupyti
pinigai, bet dėl nuotykių ir progos
susipažinti su kita kultūra. Tačiau
tokiu atveju rei kia palikti savo šei-
myną, draugus, kaimynus.  

– ,,Pensijos metai bus mano gyve -
nimo geriausia dalis”. Turimi duo -
menys tokio entuziazmo neremia.
Ta čiau svarbu kuo geriau viską nu-
ma ty ti ir tinkamai tam pasiruošti.

– ,,Su pensija mano gyvenimas
pa sibaigs”. Neteisybė! Yra žinoma
daug atvejų, kai žmonės, išėję į pensi-
ją, iš naujo atgimsta, atranda savo ta -
lentus, imasi naujų užsiėmimų, už -
mezga naujas pažintis. 

Alzheimer�liga�nėra�tik�paveldima
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Sofia S. Pumputis, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Alma ir Paul Jankai, gyvenantys Sterling Heights, MI, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums
labai dėkingi už paramą.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
vIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

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

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 13

Irena Lileikis, gyvenanti Omaha, NE, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Realiai pasirenkant pata rėjus
neišvengiami kompromisai. Vie na
vertus, Lietuva – nedidelė šalis ir
žmonių pasirinkimas čia ribotas, kita
vertus, ne visi numatyti kandidatai
būna pasirengę keisti darbą. Vis dėlto
buriant mano štabą, jokių didelių
klaidų nebuvo padaryta – ant rosios
kadencijos patarėjai dirbo profesiona-
liai, ramiai, gal tik mažiau ro dy-
damiesi viešai nei kai kurie pirmosios
kadencijos pagalbininkai.

Žinoma, neišvengėme žiniasklai-
dos kritikos, nekorektiškų vertini mų,
kad mano antrosios kadencijos ko-
manda silpnesnė už ankstesniąją.
Taip lyginti nėra teisinga. Tiesiog po
Rolando Pakso apkaltos Preziden tū -
rai teko dirbti jau kitokiomis sąlygo -
mis, antrojoje kadencijoje patarėjams
buvo keliami kitokie užda vi niai. Na -
tūralu, kad dirbti pakviečiau jau ki -
tus žmones. Ne visi tai suprato, gal bu -
vo ir įsižeidusių. Tačiau esu be galo
dėkingas pirmosios kadencijos ben-
dradarbiams. Jiems teko kurti nau jas
Prezidento institucijos tradicijas,
daug ką daryti pirmą kartą, net ieš-
koti naujo politinio mąstymo kryp  čių.
Mano patarėjai šį darbą garbingai ir
kvalifikuotai atliko.

Vis dėlto išrinktas prezidentu
dau gelio šių žmonių nepakviečiau
dirbti drauge, nes jau buvo susidariu-
sios kitos politinės aplinkybės, per
rinkimus rėmiausi kitais asmenimis.
Reikėjo suburti tokį štabą, kuris ga -
lėtų darniai dirbti, nebūtų asmeninės
priešpriešos, o pasikvietus dalį anks -
tes nių bendradarbių būtų buvę sun ku
išvengti nesutarimų ir vidaus ko vos.
Esu įsitikinęs, kad tai buvo tei singas
sprendimas.

2004 metų liepos 11 diena, sek-
madienis, Vilnius. Inauguracijos iš -
vakarės. Džiaugiuosi saulėtu rytu.
Nedaug šiemet tokių dienų. Sakau,
gal pagaliau ateina vasara, ir mel -
džiu, kad rytoj būtų panašus oras.

Telefonu dar padiktavau pasku-
tines savo kalbos pataisas, o 11 valan -
dą jau atvyko Vaiva Vėbraitė. Man la -
bai praverstų jos didžiulė švietimo
darbuotojos patirtis, bet žinodamas,
kad ji su šeima gyvena Jungtinėse
Vals tijose, o vaikai dar mokyklinio
am žiaus, nesitikėjau, kad galėtų
dirb ti visu patarėjos etatu. Ketinau
prašyti padėti bent tuomet, kai lan-

kysis Lietuvoje. Bet pasisekė! Pasi-
rodo,  ji nuo rudens gali atvažiuoti il-
gesniam laikui.

Pavakare, 16 valandą, nuvykome
į inauguracijos repeticiją Seime. Pa -
matėme, kad dirba daug žmonių:
gėli ninkės, apšvietėjai, fotografai,
televi zijos operatoriai, tikrinantys
vietas, iš kurių geriausia filmuoti,
net Seimo ir Konstitucinio Teismo
pirmininkai.

Ritualas nepakitęs – toks pat,
kaip ir pirmąjį kartą man prisie -
kiant, todėl ramiai parepetavau ryt-
dienos ceremonialą ir išvažiavome
pas Žemkalnius. Noriu šį paskutinį
vakarą prieš inauguraciją paben-
drauti su jaunystės draugais. Rytoj
penkeriems metams nustoju buvęs
privatus asmuo. Prasideda naujas
mūsų gyvenimo etapas.

Iš inauguracijos kalbos Seime

Išgyvenome ilgus mėnesius, kai
buvo dirbtinai priešinamos ne tik
valdžios institucijos, bet ir skaldoma
visuomenė. Tai jau užverstas nemalo -
nus praeities puslapis. Bet valstybės
prestižui, valdžios institucijų autori -
tetui suduotas skaudus smūgis. Mūsų

pareiga kuo skubiau užgydyti šias
žaizdas.

Pirmiausia turime parodyti Lie -
tu vos žmonėms, kad Seimas, Vyriau -
sybė, Prezidentas ranka rankon dir ba
tarnaudami visuomenei, kad nėra ir
negali būti jokių šiai tarnystei
priešingų partinių ar asmeninių poli-
tinių interesų.

(...) Griežtai laikysiuos Konsti -
tucijos. Tačiau tai nereiškia, kad bū -
siu tik valstybės simbolis – būsiu
aktyviai veikiantis Prezidentas, val -
džios veiksmus vertinantis iš mora lės
pozicijų.

Žmonės Lietuvoje labiausiai išsi-
ilgę moralios valdžios. Tik krikš čio -
niškos moralės principais turi būti
grindžiami visų Lietuvos politikų bei
partijų žodžiai ir veiksmai.

(...) Mūsų demokratija nuo įvai -
rių išorės pavojų dabar jau tvirtai
saugoma NATO skydu. Vidaus sau -
gumą ir klestėjimą mums garantuos
europinė gerovė, kurios siekti padės
tai, kad Lietuva – jau visateisė Euro -
pos Sąjungos narė. 

Bus daugiau.

Prezidentas Valdas Adamkus.

Cunigunda T. Petrusis, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame Jums
nuoširdų ačiū už paramą.

Nijolė Urba, gyvenanti Chicago Ridge, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Elena Jasinevičienė, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už paramą.

Ruth Z.  Gricius, gyvenanti Agoura Hills, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame Jums nuo-
širdų ačiū.

Dalia  Gilvydis, gyvenanti Franklin, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Ada Lelis, gyvenanti Sterling Heights, MI, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.



Anglijos ir Prancūzijos. Prireikė
trisdešimtme čio, kol Airija tapo kata-
likišku kraštu. 

Šaltiniuose minimas laiškas, ku -
rį šv. Patrikas parašė užjūryje gyve-
nančiam savo draugui. Jame jis rašė:
,,Aš esu nuodėmingas ir kuklus. Ta -
čiau man Dievas davė galios ir jėgų
barbarams parodyti stebuklus. Aš
juos prikėliau iš mirusiųjų, juos lai -
dojau. Atlikau darbus, kuriuos tik
šventieji pakelia.’’ Jam tai buvo pa-
keliama, nes jis buvo ryžtingas, tvir-
tas, ,,geležinės va lios vyras’’, pago-
niškoje šalyje laikęsis vienuolio dis-
ciplinos. Jis pa krikštijo princeses, o
tai padaręs pavertė jas vienuolėmis,
kunigams pa lik damas sielos darbą.
Jis įvedė lo tynišką abėcėlę, rėmė
lotynų kalba rašytas knygas Airijoje.
Jam nebuvo svetimi ir šviečiamieji
tikslai. 

Teigiama, kad Patrikas atliko 33
prisikėlimo stebuklus. Vienas iš jų:
vieną dieną Patrikas atvyko į vietovę
Fearta. Vienoje kalnelio pašonėje bu-
vo ką tik palaidotos dvi moterys. Pat-
rikas liepė nukasti žemę nuo ką tik
pakastų kūnų ir Dievo vardu jas pri-
kėlė. Jis ne tik šias dvi prikėlė, bet ir
kitoms sieloms suteikė prisikėlimą.
Kitu laiku Patrikas atvyko į da bar-
tinį Dubliną. Jis pranašavo, kad vie-
ną dieną šis kaimelis taps dideliu
miestu. Iš tos vietos ištryško šaltinis.
Netoliese buvo gedulas – mirė kara -
liaus jauniausias sūnus. Tačiau
skaus mas buvo gilesnis, nei atrodė,
nes sesuo, išėjusi upelin maudytis,
nuskendo. Po kurio laiko jos kūnas
buvo rastas upės vagoje. Kara lius
ruošėsi dar vienoms laidotuvėms.
Pagal pagonių papročius viename
kape turėjo būti palaidoti abu. Kaž-
kas užsiminė, kad Patrikas, kuris jau
buvo pagarsėjęs kaip Nežinomas Die-
vas, gali prikelti mirusius ir kad jis
šiuo metu yra netoliese. Karalius
Alphimus pažadėjo, kad jei Patrikas
pri kels iš mirusiųjų abu vaikus, tuo-
met jis, didikai ir visas miestas ap-
sikrikštys ir pripažins jo religiją.
Patrikas, supratęs, kad atėjo jo valan-
da įrodyti Dievo buvimą ir jo galią,
abu prikėlė iš mirusiųjų. Jis prikėlė

kūną fiziš kai ir pasiekė dvasinę per-
galę – nu galėjo pagonybės tamsumus
ir stab meldystę. Po šių stebuklų pasi -
pylė bažnyčių statybos.

Patrikas buvo kaltinamas ryšiais
su nelabuoju, nes daugelis norėjo juo
atsikratyti. Bet kai kas se kė jo pėdo-
mis. Echu Mugmedon, Airijos kara-
lius, žinodamas, kad jo kilmingai li-
nijai ateis galas, atidavė Patrikui į
vienuolyną savo dukrą. O pats prieš
mirtį atsiuntė pasiuntinį, prašyda-
mas būti pakrikštytu, nes po mirties
norėjo gyventi Dangiškame rojuje.
Atvykęs pasiuntinys Patriko nerado
– šis buvo išvykęs. Gavęs žinią Patri-
kas atvyko, deja, karalius jau buvo
miręs. Atgaivinęs kara lių paklausė,
ką šis, užmerkęs akis, regėjo? Kara-
lius pasakė, kad matė tą vietą, apie
kurią Patrikas pamokslo metu kal-
bėjo, tačiau į ją nebuvo įleistas, ka-
dangi nebuvo apsikrikštijęs. Tuo met
Patrikas paklausė, ar ka ra lius norė-
tų pratęsti gyvenimą Žemėje, ar eiti į
dangaus karalystę? Karalius atsakė,
kad, palyginti su dangiš kai siais
džiaugsmais, Žemė yra ,,tuščia vi -
duris rūkas’’.

Patrikas, išsigelbėdamas iš ver-
govės, atrado laivą. Jis sumo kėjo už
savo pergabenimą, tačiau at vykęs į
naują Žemę neturėjo ką valgyti.
Laivo vyriausiasis paklausė Pat riko:
,,Tu didžiavaisi, kad tavo Dievas yra
labai galingas, kodėl nesimeldi už
mus, juk tu žinai, kad mes alkani? Aš
jiems atsakiau: ’Atsisuk į Viešpatį,
pasitikėk juo visa savo širdimi. Jam
nieko neįmanomo nėra. Vieną dieną
jis atsiųs pakankamai maisto’.’’ Su
Dievo pagalba viskas pasisuko į ge -
rąją pusę. Netrukus keliautojai išvy-
do kiaulių bandą. Alkani jūreiviai jas
paskerdė ir sočiai prisivalgė. Jie įsi-
tikino Dievo buvimu. 

Šalia visų nuveiktų darbų, legen-
dose minima, kad Patrikas išvijo
roplius iš salos. Gyvačių, kurios yra
pagonybės simbolis, išvarymas reiš-
kia pagonybės pabaigą Airijoje. Šis
pa vyzdys moko, kad ir vienas lauke
yra karys. Vienas žmogus ir jo tikėji-
mas kartais gali padaryti daugiau
nei šimtai apsiginklavusiųjų. 
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Šv. Patriko gimimo diena nežino-
ma, tačiau žinoma, kada jį pa -
sišaukė Dievas – kovo 17-ąją.

Taip pat žinoma, kad jis mirė arba
460, arba 461 metais. 

Kadangi Maewyn Succat (tėvų
duotas vardas ir tikroji pavardė) Pat -
rikas nebuvo karalių palikuonis, jo
atėjimo į šį pasaulį metraštininkai
ne matė reikalo įamžinti. Jis buvo
vienas iš daugelio linksmai krykš -
tusių vaikų, laimingų pasaulį išvy-
dusių. Tačiau jo mirties diena buvo
įsiminta ilgam ir yra minima iki šiol.
Viena le genda byloja, kad šv. Patri-
kas buvo palaidotas tame pačiame
kape su Šv. Brigita Do wapatrick. O jo
žandikaulis, laikomas sidabrinėje ur-
noje, dažnai buvo naudojamas kaip
priemonė blogai akiai nuimti, epilep-
sijai gydyti, gim dymui palengvinti.
Kita legenda teigia, kad šv. Patrikas
palaidotas Glastonbury. Iki šiol egzis-
tuoja šv. Patriko koplytėlė Galston-
bury Abbey. 

Kodėl Patriko mirties data yra
reikšmingesnė nei gimimo? Todėl,
kad šis žmogus ,,pajudino kalnus’’,
,,privertė upes tekėti kita vaga’’.
Patrikas gimė pagoniu ir tokiu liko
tol, kol jam sukako 16 metų. Tuomet
jį pagrobę airių plėšikai pardavė
druidų kunigui, kuris su juo žiauriai
elgėsi. Patrikas kunigo avis ganė
šešerius metus. Žiaurus kunigo elge-
sys nuteikė Patriką prieš druidą ir jų
dievus, tad jis dieną naktį meldėsi ne
pagoniškajam Dievui: ,,miške, kalnuo-
se, prieš aušrą, per sniegą, per šaltį,
per lietų nebuvo tingumo manyje,
nes tuomet degiau aistringa dvasia’’ .
Dievas jam ištiesė ranką, apsireikš-
damas sapne: ,,Ir vieną naktį aš išgir-
dau balsą, sakantį man: ’Žiūrėk, tavo
laivas yra pasiren gęs’.’’ Patrikas to
laivo ieškojo 200 my lių atstumu. Iš-
vaikščiojęs ir sura dęs, išplaukė į da-
bartinę Prancūziją. Saint Martin vie-
nuolyne baigęs kunigystės mokslus,
vyskupo ir po pie žiaus Celestine I
buvo išsiųstas atgal į Britaniją kovoti

su eretikais. 433 m. jis grįžo į Airiją,
įkūrė savo pirmąją bažnyčią ir pasi-
matė su savo išnaudotoju druidu.
,,Kai aš atvykau į Airiją, kasdien tu-
rėjau rūpintis ave lėmis (sielomis) ir
daug kartų per dieną meldžiausi.
Dievo meilė sušildė mane, ir mano
tikėjimas buvo sustip rintas. Į mano
dvasią buvo įlieta jė gų.’’ 

Tuo metu šalies religija buvo
druidų rankose. Šie išmintingi pago-
nys buvo dvasininkai, mokytojai,
burtininkai, teisėjai, gy dy tojai. Lai-
kydami save tarpininkais tarp žmo-
nių ir dievų, naudojo magiją, aukojo
žmones. Šalia to, druidai turėjo įta-
kos viešajam gyvenimui. Patrikas
siekė kiekvienam airiui mal dos pa-
galba parodyti kelią į Dievą, jis skati-
no patiems mirtin gie siems atrasti
Dievą ir ryšį su juo. Todėl jis nei gė
druidų paslaugas ir jų šventąsias
giraites. Palaipsniui Patrikas įgijo
kelių genčių vadų pasitikėjimą, ir
juos pavertė krikščionimis. 

Šv. Patriko nuopelnai Airijoje –
nepama tuojami. Jis paskatino 300
bažnyčių pastatymus, paskyrė 350
vyskupų, įšventino 5,000 kunigų, pa-
krikštijo 120,000 žmonių, tarnauti
bažnyčiose pasikvietė dvasininkus iš

Šv. Patriko stebuklai
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-

HUNTER

Atkelta iš 2 psl.  „Mes labai mažai
nukentėjom, – sakė triskart gulago
kalinys, daugiau kaip du dešimt-
mečius už spygliuotos vielos pralei-
dęs kunigas. – Jei būtų kasmet nu-
teisę bent po 2–3 kunigus, tada būtų
tautoje iššaukę pasipriešinimo dva-
sią. Tauta apsnūdo. Visi laukė geres-
nių laikų, kad galėtų pradėti kovoti.
O dabar, kai tie geresni laikai atėjo,
pasirodė, kad nebemokam nei kovoti,
nei dirbti. Jeigu tada būtume kovo-
ję, šiandien mūsų žmonės būtų kito-
kie.”

Kentėjo už tautą

Rezistencija prieš melą buvo di-
džioji „Kronikos” žygio prasmė. Ka-
dangi rezistencija prieš melą kartu
buvo ir kova už laisvę. Pirmiausia –
už sąžinės ir tikėjimo laisvę. Žmo-

giškąją asmens laisvę. O tuo pat metu
ir už krašto laisvę. Pogrindžio lei-
dinys kone pažodžiui, nors nebūtinai
sąmoningai, vykdė filosofo Antano
Maceinos dar iki jo pasirodymo su-
formuluotą priesaką: prieš kiekvieną
iškreiptą krikščioniškai tautinę ver-
tybę pastatyti teisingą šios vertybės
atskleidimą; į melą istorijoje atsakyti
giliu jos pažinimu; į melą kultūroje
atsakyti tikru jos atskleidimu; į as-
menų dergimą jų darbų nušvietimu;
į religijos žeminimą atsakyti jos ver-
tės kėlimu.

Petras Plumpa, vienas iš „Kroni-
kos” bendradarbių pasauliečių, Sei-
me vykusioje konferencijoje sakė,
kad melas pasaulyje neišnyko, „melo
demonas nemiršta ir nenurimsta, tik
užsimaskuoja naujais, moderniais
pavidalais”. Sąjūdžio metais žmonės
tiesą gėrė kaip vandenį. Šiandien –
nugrimzdę rezignacijoje ir neviltyje.
Melo per daug. Melas, pasak P. Plum-
pos, visų nusikaltimų skydas. Todėl
melo atskleidimas ne tik nusikaltėlių
nuginklavimas, bet ir žmogaus iš-
laisvinimas. Pasakyta: „Jūs pažin-
site tiesą, ir tiesa jus išlaisvins” (Jn

8, 32).
Nepaisant to, kad „Kronikos”

aprašyti veikėjai – paprasti miestų ir
miestelių žmonės, tikintys tėvai ir jų
vaikai, idealistai jaunuoliai, kaimo
kunigėliai ir seselės – tegu ir nebuvo
išprusę teologai ar dideli filosofai, jų
ištikimybės ir įsipareigojimo tiesai
pamokos – neįkainojamos.

Tauta, sakoma, nelaisvės metais
kentėjo. Bet prof. Žygas prieš 20 metų
klausė: „Ar tai nereiškia, kad buvo
asmenų, kurie kentėjo už tautą ir per
šią auką ją atpirko, kad tauta galėtų
prisikelti naujam gyvenimui? Ar
nėra tiesa, kad mūsų tautoje buvo
žmonių, kurie žengė į Siono kalną,
kurie kalbėjo su Degančiu krūmu, ir
kurie, grįžę, nešdami Dievo teisę,
rado tautą garbinančią Aukso veršį?
Ar nesame dabar ir mes tauta, kuri
dar ilgai klajos dykumose, kol
pasieks Pažadėtąją žemę, paklusę
Kūrėjo įstatymui?”

Netiesa pavergia

„Kronikos” redaktoriaus prane-
šimo paskutinė pastraipa 40-mečio

konferencijoje įsidėmėtina: „Norė-
čiau palinkėti mūsų dienų žiniask-
laidai būti tiek sąžiningai, kiek mes
buvome sąžiningi net savo priešų
atžvilgiu. Tiesos žodis yra tarsi Dievo
žodis: geruosius jis drąsina, nusikal-
tėlius verčia susigūžti. Evangelijoje
skaitome: ‘Kiekvienas nedorėlis ne-
apkenčia šviesos ir neina į šviesą,
kad jo darbai aikštėn neišeitų’ (Jn 3,
20). Taip veikė ir ‘Kronikos’ žodis:
vienus drąsino, žadino laisvės viltį, o
kitus vertė atsargiau vairuoti prie-
vartos mašiną. Ir taip visi pamažu
ėjome į Kovo 11-ąją.”

„Kronikos” prasmė – ne istorijos,
o šiandienos. Jos žinia dabarties lai-
kams: tiesa – nedaloma, gyvenimas
be meilės ir aukos – beprasmis. Ne-
tiesa pavergia. Kur nėra tikėjimo tie-
sa, netrunka išblėsti ir tikėjimas
laisve.

Sutrumpinta.

Vidmantas Valiušaitis – Lietuvos
filologas, žurnalistas, publicistas,
politikos ir kultūros apžvalgininkas,
redaktorius, visuomenės veikėjas.

Delfi.lt

Kai nėra tikėjimo tiesa, išblėsta ir tikėjimas laisve

Sewing/Installing fabric
Women�and�men�can�apply.
Reliable,�must�speak�English,�have
car.�Will�train.�Full�time�$10/hr.
Palatine. 847-202-0642



112012�KOvO�20,�ANTRADIENISDRAUGAS

Sudarytas�„Titaniko“�nuolaužų�žemėlapis
Tyrėjai sudarė pirmąjį išsamų

„Titaniko” nuolaužų lauko žemėlapį,
kurį ketinama pristatyti kitą mėnesį,
minint 100-ąsias laivo nelaimės me-
tines. Ekspedicijos komanda žemėla-
piui kurti naudojo sonarus ir dau-
giau kaip 100,000 povandeninių robo-
tų padarytų nuotraukų. Žemėlapis
nurodo, kur nukrito šimtai neskęs-
tančiu vadinto laivo objektų ir dalių,
kai šis atsitrenkė į ledkalnį. Per ne-
laimę žuvo daugiau kaip 1,500 žmo-
nių.

„Titaniko”, 1912 metais nusken-
dusio per pirmąją kelionę iš Sout-
hampton, Anglijoje, į New York, tyrė-
jai jau daugiau kaip prieš 25 metus
nustatė, kur nugrimzdo laivo priekis

ir laivagalis. Tačiau ankstesni dugno
aplink nuolaužas žemėlapiai buvo
nepilni. Žemėlapis buvo sudarinėja-
mas 2010 metų vasarą, kai surengta
„RMS Titanic Inc.”, kuriai teisiškai
priklauso laivo nuolaužos, vadovau-
jama ekspedicija. Viso šio darbo re-
zultatas – žemėlapis, panašus į Mė-
nulio paviršiaus planą, kuriame ma-
tyti nuolaužos, pasklidę ant vande-
nyno dugno, ir ne tik didžiuliai pir-
magalys ir laivagalis, kuriuos skiria
maždaug 800 metrų. Šis žemėlapis –
priemonė, kurią naudodami moks-
lininkai gali tirti nuolaužų vietą taip
pat, kaip lėktuvų nuolaužos tiriamos
sausumoje. 

Lrt.lt

Vasario 26 d. amžinybėn iškelia-
vo dar vienas senosios išeivių kartos
atstovas Amerikoje. Tai Frankas Za -
polis, gimęs prieš 81 metus Čikagoje,
lietuviams geriausiai pažįstamas
kaip verslininkas, daugiau nei 50 me -
tų vadovavęs „State Farm” draudimo
bendrovėms (pagalbininkais samdė
nemažai lietuvių, reklamavosi lietu-
vių spaudoje, lietuvių televizijoje ir
radijo programose).

Bet tai tik viena F. Zapolio veik-
los sritis, iš kurios jis pelnė pra gy-
venimą sau ir savo šeimai. Franko
gyvenimas buvo glaudžiai susijęs ir
su lietuviška veikla. Net 25 metus jis
šoko „Ateities’’ lietuvių tautinių šo -
kių grupėje, buvo jaunųjų šokėjų
sambūrio „Ateities atžalynas’’ įkūrė-

jas ir vadovas.
Nuo 1948 m. F. Zapolio vadovau-

jami jaunieji tautinių šokių šokėjai
„Lietuvos vyčių’’ organizacijos var-
du kasmet dalyvaudavo tradiciniame
Mokslo ir pramonės muziejaus festi-
valyje „Kalėdos aplink pasaulį’’, ku -
riame atstovaudavo Čikagos lie tu -
viams. Nuo 1965 m. „Lietuvos vyčių’’
šokėjai šio festivalio dalyvius pra-
dėjo supažindinti su Kūčių tradici-
jomis. Zapoliui iš šios veiklos pasi-
traukus, tai atlikdavo kiti „Lietuvos
vyčių’’ grupės nariai, kurie ne tik
vaidindavo, bet ir šokdavo bei dai-
nuodavo. Tačiau net ir tada jautėsi F.
Zapolio ranka. 

F. Zapolį matėme dalyvaujantį
šo kių švenčių rengimo komitetų
veikloje, jis buvo Čikagos tautinių
šokių ta rybos narys ir patarėjas. Be
to, Fran kas buvo aktyvus Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus organi-
zacinio komiteto narys, dirbo šio
muziejaus taryboje. Muziejuje suren-
gė nemažai lietuvių liaudies meno
parodėlių ameri kiečiams. Nuo 1960
m. F. Zapolis priklausė Lietuvių pre-
kybos rūmų tarybai, buvo lietuviškų
eglučių papuoša lų populiarintojas –
rengdavo pamo kas, parodas, varžy-
bas. 

Frankas tarnavo JAV armijoje,
bu vo JAV armijos oro  korpuso ve-
tera nas.

F. Zapolis giliame liūdesyje pa -
liko žmoną – dainininkę Eleonorą,
sūnų, dukrą ir gražų būrį anūkų,
kurie gali didžiuotis tėvo ir senelio
nuopelnais, nes jų jo gyvenime, puo-
selėjant lietuvybę, būta nemažai. 

Nors ir gi męs Amerikoje, a. a.
Frankas laisvai kalbėjo lietuviškai.
Gaila, kad tokių, kaip jis, jau labai
mažai turime. 

Amžinybėn iškeliavo dar vienas
senosios kartos lietuvių veikėjas

Vokietijos lietuviai paminėjo
Lietuvos Nepriklausomybę
Atkelta iš 4 psl.     Aš džiaugiuosi ir
didžiuojuosi, kad iš sau goti ir remti
šią Gimnaziją yra mū sų bendras
uždavinys. Ypatingos Lietuvos pa-
dėkos nusipelnė draugai ir rėmėjai iš
Hesseno žemės parlamen  to ir Švieti-
mo ministerijos, Berg š trasės apskri-
ties, Mainco vyskupijos bei Lampert-
heimo savivaldybės.” 

Akademinę šventės dalį tęsė sve -
čių sveikinimo žodžiai. Pirmasis
juos tarė LR Seimo užsienio reika-
lų komi teto pirmininkas, Lietuvos
Nepri klau somybės akto signataras
Ema nuelis Zingeris. Seimo narys
džiau gėsi po daugelio metų vėl sug-
rįžęs į Hiutenfeldą, kuriame 1989 m.
tuo me tu vienintelėje laisvoje lietu-
viškoje salelėje Vakarų Europos šir-
dyje jo pastangų dėka buvo įkurtas
Sąjūdžio informacinis biuras. „Ši
vieta mums buvo ir yra pagrindinis
lietuviškas kultūrinis centras visose
vokiškai kalbančiose šalyse.” Zin-
geris taip pat išreiškė padėką Vokie-
tijos valdžios atstovams už ilgametę
šio centro pa ramą: „Labai dėkoju ir
džiaugiuosi nauju europietišku men-
talitetu ir šia nauja europietiška
realybe, kurią ku riate čia, Hiuten-
felde.” LR ambasadorius Vokietijoje
Mindaugas Butkus savo sveikinime
pabrėžė Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Ta rybai svarbą –
jis suteikia šaliai galimybę parodyti
savo sugebėjimus ir laimėti rimtą
vietą europietiškoje erdvėje. Amba-
sadorius taip pat krei pėsi į Vokietijos
lietuvius, girdamas juos už greitą ir
sėkmingą integraciją ir tuo pačiu
ragindamas nepamiršti savosios ta-
patybės: „Naudokitės Tė vy nės dova-
notais sparnais, bet nepa mirškite ir
tvirtų savo šaknų.”

Bergštrasės apskrities viršinin -
ko pavaduotojas Thomas Metz savo
kalboje išreiškė pagarbą Lietuvai ir
Lietuvos žmonėms – už pastarųjų
dešimtmečių pasiekimus, už neprik-
lausomybės atkovojimą, už demokra -
tijos įtvirtinimą, už ekonominę pa -
žangą. Savo kalboje Metz pabrėžė ir
Vasario 16-osios gimnazijos svarbą
re giono švietimo sistemoje: „Čia ši
lietuviška mokykla jau seniai nebe
viešnia, o gera bičiulė.’’ 

Po Lampertheimo miesto mero
Erich Maier sveikinimo kalbos Lie -
tuvos edukologijos universiteto so-
cia linės komunikacijos instituto di-
rektorė prof. Giedrė Kvieskienė dr.
Bro nei Narkevičienei, Antanui Šiugž-
di niui ir ELKC direktoriui, Gimna-

zijos kuratorijos pirmininkui Rimui
Čup linskui įteikė šio universiteto
rektoriaus Algirdo Gaižučio padėkas
už lietuvių bendruomenės telkimą ir
pas tangas išlaikyti lietuvybę Vokie -
tijoje.

Po akademinės programos duris
svečiams atvėrė Rennhofo pilies foto-
galerija, kurioje atidaryta nauja foto -
paroda „Mūsų didelis mažas pasau -
lis. Vasario 16-osios gimnazijos die-
noraštis”. Parodą organizavo ELKC
Vokietijoje, atidarė Centro direkto-
rius Rimas Čuplinskas ir parodos
globėjas, am ba sadorius Mindaugas
Butkus. Paro doje – 34 nuotraukos,
tarsi dienoraš tis vaizduojančios Gim-
nazijos buvu sių ir esamų mokinių,
mokytojų ir bi čiulių įamžintas ypa-
tingas Gimna zi jos akimirkas. Paroda
siekiama at spin dėti įsimintina Va-
sario 16-osios gimnazijos istorijos
akimirkas, bent epizodiškai aprėpti
didelę šios mažos mokyklos praeitį,
pažvegti į šį lietuvišką švietimo ir
kultūros židinį jį pažinusių ar ap-
lankiusių žmonių aki mis. Paroda
veiks visus me tus, ją apžiūrėti galės
visi Romuvos pilies lankytojai bei
Gimnazijos sve čiai. Parodą lydi išsa-
mūs nuotraukų aprašymai ir spal-
votas fotografijų katalogas.

Po akademinės ir kultūrinės ren -
ginio dalies Hiutenfeldo katalikų
baž nyčioje vyko lietuviškos šv. Mi-
šios, ku rias laikė vyskupas Eugeni-
jus Bartulis iš Šiaulių. Liturgijoje da-
lyvavo katalikų kunigas Vidas Vaitie -
kūnas iš Dorsteno bei evangelikų ku -
nigai Valdas Jelis iš Hageno ir Ričar -
das Baliulis iš Hamburgo.

Vakare minėjimo dalyvių laukė
meninė šventės dalis ir bendras po -
bū vis. Svečiai rinkosi į Hiutenfeldo
savivaldybės salę, kurioje jau sklido
pirmieji muzikos garsai, kvepėjo
švie žutėliai cepelinai bei Vokietijos
lietuvių jaunimo tradiciškai siūloma
kava ir pyragai. Gausiai susirinku-
sius svečius nuotaikingai sutiko
vakaro vedėjas Valdas Jelis ir į sceną
netrukus pakvietė Hiutenfeldo litua -
nistinės mokyklėlės „Kiškių klubas”
mažuosius, pašokusius ir padainavu-
sius „Skrido žvirblis per ūlyčią”. O
kad mažiesiems būtų drąsiau, mu zi -
kinės karjeros pradžioje juos palaikė
liaudies muzikos grupė iš Lietuvos
„Sadūnai”. Vakaro vedėjui į sceną
pa kvietus Vasario 16-osios gimnazi-
jos mokinius (meno vadovai Audronė
ir Gintaras Ručiai), sušmėžavo margi
tautiniai drabužiai, nuo šokių sudun -
dėjo grindys, pasigirdo laibi jaunuo -
lių balsai. Skambėjo estradinės ir
liaudies dainos, sutartinės, o kūrinį
„Tu Lietuva, tu mana” paįvairino net
rokenrolo intarpai bei ilgametės
Gimnazijos dainų būrelio vadovės
Bronės Lipšienės balsas. Gimnazijos
mokinių vokalinis ansamblis, orkest -
ras ir šokių grupė, kaip kasmet, žiū -
rovams dovanojo įvairiaspalvę, pro-
fesionalią programą. Puikiai nusitei -
kusius svečius su lietuvių etnogra -
finiu lobynu toliau pažindino VLB
Romuvos, Berlyno ir Kiolno-Bonos
apylinkių kolektyvai, atlikę po keletą
liaudies dainų. 

Po programos svečius dar ilgai ir
energingai linksmino penki grupės
„Sadūnai” muzikantai, kurių pasiro -
dymas sulaukė susižavėjimo šūks -
nių, gausių plojimųi ir didžiulio ne -
noro skirstytis iš šokių aikštelės.
Šventėje dalyvavo apie 400 svečių iš
Lietuvos ir Vokietijos.

Vokietijos LB info

ELKC Centro direktorius Rimas Čuplins-
kas.

Dalios Henke ir Martyno Gaurilčiko
nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

A. a. F. Zapolis.           Iš ,,Draugo” archyvų.

Daugiamečiam LKMA ir ALKA pirmininkui

A † A
JUOZUI RYGELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ALDONAI
ir šeimai.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) ir
Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) valdyba
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� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia kovo 21 d., tre -
čiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų popie-
tę. Bus ro  domas doku men tinis fil mas
,,Kazlų Rūda” (II dalis). Fil mai ro domi
PLC skai tykloje, šalia Bo čių menės.

� ,,Seklyčioje” (2711 W. 71-st St.,
Chicago, IL) trečiadienį, kovo 21 d., 2
val. p. p. tradicinių popiečių metu bus
rodomas videofilmas „Vatikanas iš vi-
daus”.  Susipažinsite su Vatikano istori-
ja, privačiomis koplyčiomis, archyvais,
menu, administraciniu aparatu ir pag-
rindinėmis iškilmėmis Popiežiaus Jono
Pauliaus II metais.  Po filmo peržiūros –
užkandžiai.  Visi kviečiami dalyvauti.
Tel.  773-476-2655.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) kovo 22 d., ketvirtadienį, 9
val. r. šv. Mišias koncelebruos Vilkaviš-
kio vyskupas Rimantas Norvila, kun.
Jau  nius Kelpšas, naujasis Brighton Park
p arapijos klebonas kun. Robert Cole-
man ir kun. Edvard Maxa. Po pamaldų
para pi jos salėje susitikimas su vysk. R.
Nor vila. Bus aptariamas kunigo iš Lie-
tuvos iškvietimo klausimas. Kviečiame
šiame susirinkime dalyvauti Cicero,
Mar quette Park, Lemont ir Waukegan
gy venančius lie tuvius. 

�  Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, kovo 24 d. 7 val. v. vyks
Roberto Danio po e zijos knygos „Būsiu
paukštis” pristatymas ir šios knygos  ilius-
 tratorės ir leidėjos Sigutės Ach dai lės dar-
bų paroda. Vakaro metu skambės naujau-
sios dainos, kurias pagal poeto žo  džius
sukūrė Ričardas Sokas, Paulius Jankaus-
kas, Rimas Pažemeckas. Ei les skaitys ak-
torė Julija Sakalaitė, poezijos gerbėjai,
vakare dalyvaus pantomi mos aktorė Skir-
mutė Uleckaitė, dailininkė Si  gutė Ach,
poeto mama Ona Rūta Danienė.

� Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raga -
nos minėjime rašytojos kūrybą skaitys ir
vaidins Sandra Giedraitienė, Vida Gilvy die -
nė, Linas Umbrasas. Minėjimas vyks sek-
madienį, kovo 25 d., 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje (Le mont). Bus vaišės. Kai -
na – 10 dol. Kvie čia Korp! Giedra.

� Sekmadienį, kovo 25 d. 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL)
1949 metų kovo trėmimų mi nėjimas. Ta
proga kviečiame aplankyti Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje vei kiančią parodą
„Nepalaužta viltis/ Ho pe and Spirit”,
kurią pristatys parodos ku ratorius dr.
Audrius Plioplys. Jis taip pat  pateiks
naujos informacijos apie tremti nių iš Si -
biro rašytus laiškus. Daugiau informaci-
jos rasite muziejaus interneti nėje svetai-
 nėje www.balzekasmuseum.org

� JAV LB Waukegan–Lake County apy -
linkės metinis susirinkimas vyks kovo
25 d., sekmadienį, 2 val. p. p. St. And -
rews Lutheran Church (10 S. La ke St.,
Munde lein, IL) patalpose. Tel. pasiteira -
vi mui 847-855-5294.

� PLC, Lemont, kovo 25 d., sekmadie -
nį, 12:30 val. p. p. vyks JAV LB Lemont
apylinkės metinis-visuotinis susirinki-
mas. 

� Kviečiame į susitikimą su viena  ,,Ta -
vo ir mano gyvenimo džiaugsmo kny-

gos” autorių Aušra Bijaminiene, kuris
vyks Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL 60439 š. m. ko -
vo 30 d. 7 val. v. Visus norinčius susipa -
žinti su autore ir sužinoti daugiau apie šią
nepaprastai įkvepiančią ir prasmingą kny  gą
kviečiame registruotis el. paštu ausra.
bi jaminiene@yahoo.com iki kovo 25 d.

�  Šeštadienį, kovo 31 d., 11:30–1:30
val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros mu-
zie juje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL) liau dies menininkė Sidonka Wa dina
mo kys kaip pasigaminti ,,Apple Stru-
del”.  Iš mok site paruošti „strudel”  tešlą,
gausite įvairių įdarų receptų. Prie kavos
puodelio paragausime šio skanėsto.
Vietų skaičius ribotas, būtina registruo-
tis tel. 773-582-6500. Programa vyks
anglų kalba. 

� Balandžio 1 d., sekmadienį, PLC di -
džiojoje  salėje, Lietuvos Dukterų drau -
gija ruošia pyragų išpardavimą. Kvie -
čiama apsilankyti nuo 8 val.  r. iki 3 val.
p. p. 

� Jaunimo centro kavinėje balandžio 1
d. Moterų klubas ruošia priešvelykinius
pusryčius. Pradžia – po 10:30 val. r. šv.
Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje. 

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
jo je balandžio 8 d. – Velykų rytą – šv.
Mišios bus aukojamos 9 val. r. ir 11:30
val. r. 7 val. r. šv. Mišių nebus.  

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tus ,,Auksinės stygos” vyks sekmadienį,
ba landžio 29 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL. Į labdaros koncertą
visus maloniai kviečia „Saulu tė”, Lie tu -
vos vaikų globos būrelis.

� Lietuvos ambasadoje Washington,
DC kovo 22 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. vyks Ellen Cassedy knygos ,,We Are
Here: Memories of the Lithuanian
Holocaust” pristatymas.

� Kovo 24 d. 12–4:30 val. p. p. Lat -
vian Hall (400 Hurley Ave., Rockville,
MD 20850) vyks Washington, DC skau -
tų Kaziuko mugė. 

� Lietuvių piliečių klube (368 W. Broad -
way St., Boston, MA) kovo 24 d. 5 val.
p. p. vyks  Dai niaus Mačikėno fotoparo-
dos ,,Iš meilės šo kiui” atidarymas. Daly -
vaus iliuzionis tas Alvaro Garcia Ruiz.
Ren ginio moderatorė Danguolė Kuolie -
nė.

� Lietuvos Respublikos ambasada Wa -
shington, DC kviečia dalyvauti krepšinio
turnyre ,,,Ambasados taurė 2012”. Tur -
nyras vyks š. m. balandžio 21 d., šešta -
die nį, 10 val. r. iki 6 val. v. Co lum bia
Heights Education Campus (3101 16th
St., NW Washington, DC 20010; http://
checdc.org). Turnyro bai giamosios rung-
tynės planuojamos 5:30 val. p. p. – 8
val. v. LR ambasada Washington, DC
maloniai kviečia žai dėjus ir sirgalius į
iškilmingą ir linksmą apdovanojimų šven  tę,
kuri vyks LR am  basadoje (2622 16th St.,
NW, Wa shington, DC). Ko mandos da -
lyva vimo mokestis – 250 dol., jei daly-
vauja dvi komandos – 400 dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

,,RITO’S COffEEhOUSE” (4116�W.�Southwest�Highway,�Hometown,�IL)�
ketvirtadienį, kovo 29 d., 1 val. p. p. dr. VILIJA kERELYTė 

kviečia pasiklausyti paskaitos apie sveiką mitybą ir mineralų naudą 
žmogaus organizmui. Pietūs�– $12.�vietų�skaičius�ribotas,�
tad�kviečiame�jas�užsisakyti�iš�anksto�tel.�708-424-1555.���

Kovo 12 d., pirmadienį, Loyola Univer-
sity Chicago,  La ke Shore Campus (1032
W. Sheridan Rd., Chicago, IL 60660)
vyko renginys ,,Me no Lietuva”, skirtas
Lietuvos Nepri klausomybės dienai pa-
minėti. Renginį suruošė Loyola Univer-
sity darbuotoja Gabija Steponėnaitė.
Aktorė Audrė Budrytė-Nakas skaitė
lietuvių autorių prozą ir eiles, Čiurlionio
ga lerija pristatė Algio Griškevičiaus fo -
to parodą ,,Mikališkių kaimo stebuklai”,
kurią rėmė Giedrė Gillespie. Nuot-
raukoje (iš kairės): Giedrė Gillespie,
aktorė Audrė Budrytė-Nakas ir Gabija
Steponėnaitė.

Laimos Apanavičienės  nuotr. 

Į Čikagą atvyksta kunigų mari-
jonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos
viceprovincijolas kun. Tomas Mi -
liaus kas, MIC. Jis dalyvaus vyskupo
Jurgio Matulaičio paskelbimo pa-
laimintuoju 25-mečio iškil mėse, ku-
rios vyks Švč. Mergelės Ma rijos Gi-
mimo parapijos bažnyčioje (2700 W.

Lithuanian Plaza Court,  Chicago, IL)
gegužės 27 d. 3:30 val. p. p. Tėvas Mi-
liauskas koncelebruos šv. Mišias
kartu su Čikagos arkivys ku pu kardi-
nolu Francis George, OMI, vikariato
vyskupu Andrew P. Wy pych, Mari-
jonų vienuolijos vicegene rolu kun.
Joseph Roesch, MIC ir ki tais devy-
niais marijonų kunigais, tarnau-

jančiais Čikagos Vidurio Vakarų
rajonuose veikiančiose parapijose,
tarp jų – ir Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios Marque tte Park
administratoriumi kun. Jau niumi
Kelpšu. Mišiose giedos lietuvių meno
ansamblis ,,Dainava”, va do vaujamas
Dariaus Polikaičio, dalyvaujant Ri-
čardui ir Giedrei Sokams. Gegužės 27
d. ,,Dainava” pakvies pri sijungti lie-
tuviškų parapijų chorus. Iškilmėms
Ada Sutkus ir jos dukra Eglė kuria
įrėmintą Palaimintojo ar kivyskupo
Jurgio Matulaičio mozai ką. Šventinė
vakarienė ir programa vyks ,,Bever-
ly Country Club” (8700 S. Western
Ave., Evergreen Park, IL).

Tėvas Miliauskas taip pat su -
rengs vienos dienos simpoziumą,
skir tą Pal. Matulaičio jubiliejui. Sim -
poziumas vyks sekmadienį, birželio
3 d., 1 val. p. p. marijonams priklau-
sančiose patalpose (6336 S Kilbourn
Ave., Chicago, IL 60629), laikraščio
,,Drau gas” redakcijos patalpose. 

Daugiau informacijos galima
gauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos klebonijoje tel. 773-776-4600.
Pal. Jurgio Matulaičio 25-mečio mi -
nėjimo komiteto vadovas yra gyd. Li -
nas Sidrys. 

Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos info

Kun. Tomas Mi liaus kas, MIC.
vtv.lt nuotr.

Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 
25-mečio iškil mės

Kovo 19 d. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje vyko tradiciniai ,,Sriubos pie-
tūs”.  Juos ruošiant daug talkino J. Matulaičio parapijos jaunimas. Nuotraukoje:
meninę programą atliko muzikės Jūratės Grabliauskienės vadovaujamas kameri-
nis choras.                                                                                         Dainos Čyvienės nuotr.

Apie 200 mokslininkų iš 15 kraštų atvyks į Čikagą, į 23-ąją Association for the
Advancement of  Baltic Studies konferenciją, kuri vyks University of  Illinois
at Chicago patalpose balandžio 26–28 d. Visi kviečiami dalyvauti. Daugiau
informacijos apie konferencijos renginius rasite: http://depts.washing-
tonedu/aabs/chicago-conf-2012.html arba rašykite: aabsconfinfochica-
go@ gmail. com


