
DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.64 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 -

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

- 
D

at
e 

M
ai

le
d 

04
-0

9-
12

ANTRADIENIS – TUESDAY, BALANDŽIO – APRIL 10, 2012 • Vol. CIII Nr. 42               Kaina 1 dol.

DRAUGAS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Melbourne (ELTA) – Lietuvos dviratininkė Simona
Krupeckaitė Melbourne, Australijoje, vykstančiame pa-
saulio dviračių treko čempionate pelnė sidabro medalį. 29
metų lietuvė sprinto baigiamosiose lenktynėse balandžio
6 d. iki dviejų pergalių kovojo su Beijing olimpinių žai-
dynių čempione 31 metų brite Victoria Pendleton. Pir-
mąjį važiavimą Simona pralaimėjo, o antrąjį laimėjo.
Tačiau vėliau už taisyklių pažeidimą sprinte Lietuvos
dviratininkei buvo įskaitytas pralaimėjimas. Po šio
sprendimo britė pravirko iš džiaugsmo, o lietuvei teko
šluostytis apmaudo ašaras. 

V. Pendleton pasaulio čempione sprinto rungtyje tapo
jau šeštą kartą, o S. Krupeckaitė, kurią treniruoja jos vy-
ras Dmitrij Leopold, trečią kartą turėjo tenkintis sidabro
medaliu. Bronzą pelnė čempionės vardą praradusi 28
metų australė Anna Meares. Ji kovoje dėl trečios vietos
įveikė 23 metų ukrainietę Liubov Šulika. 

Lietuvos rinktinės narė atrankos varžybose tarp 29
dalyvių buvo septinta. S. Krupeckaitė šešioliktfinalyje
įveikė 21 metų kinę Tianshi Zhong, aštuntfinalyje – 38
metų venesualietę Daniela Grelui Larreal, ketvirtfinalyje
2–0 nugalėjo 25 metų vokietę Miriam Welte, o pusfinalyje
– L. Šulika. S. Krupeckaitė pasaulio pirmenybių sprinto
varžybose sidabrą iškovojo ir 2008 m. bei pernai, o 2009 ir

2010 m. pelnė bronzą. S. Krupeckaitę pasveikino Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Paskirtas Lietuvos ambasadorius prie tarptautinių organizacijų Ženevoje

• Tema: Pasaulio Lietuva – 2
• Juk rinkimai – čia pat – 3
• Gavėnios dvasinis susikau -

pimas Ateitininkų
namuose – 4

• Vasario 16-oji JAV LB Sun-
ny Hills, FL apylinkėje – 5

• Brighton Park lietuvių
para piją aplankė vysk.
Norvila – 5

• Menininkės E. Urbaitytės-
Urbaitis kūrybai skleistis
pa dė jo vienatvė – 6

• Šventadienis – 8
• Sintautuose bus statomas

pa minklas poetui
Vaičaičiui – 8

• Paskutinė kadencija (18) –
9 

Dviratininkei S. Krupeckaitei – pasaulio čempionato sidabras

S. Krupeckaitė trečią kartą pasaulio čempionato sprinto rungty-
je iškovojo sidabro medalį.                                                     ELTA nuotr.

,,Titaniko” lietuviai – 10 psl.

Vilnius (President.lt) – Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus Ryčiui
Paulauskui, Lietuvos ambasadoriui nuolatinėje atstovybė-
je prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organi-
zacijų Ženevoje. 

Prezidentės teigimu, darbas tarptautinėse organizaci-
jose yra puiki galimybė pristatyti Lietuvą ir jos svarbiau-
sius uždavinius. Šalies vadovė pabrėžė, kad artėjantis Lie-
tuvos pirmininkavimas ES bus didelis iššūkis pristatant
savo šalį. Prezidentė palinkėjo ambasadoriui sėkmės
einant atsakingas pareigas ir padėkojo už ankstesnę veiklą
– sėkmingą Lietuvos pirmininkavimo ESBO organizavimą. 

42 metų amžiaus diplomatas Rytis Paulauskas 1992 m.
baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Mokėsi Tufts
University (JAV) Fletcher teisės ir diplomatijos mokyklos
meno magistrantūroje. Turi Nepaprastojo ir įgaliotojo am-
basadoriaus rangą. Buvo Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos Tarptautinių organizacijų skyriaus atašė, ėjo šio
skyriaus vedėjo pareigas. Dirbo Lietuvos nuolatinės atsto-
vybės prie Europos Tarybos pirmuoju sekretoriumi, nuo-
latinio atstovo pavaduotoju. 1995–1996 m. dirbo New York,
Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų pata-
rėju, 1996–1999 m. – nuolatinio atstovo pavaduotoju, atsto-
vybės patarėjas teisei. Buvo URM Saugumo politikos sky-
riaus vedėjas, 2001–2003 m. – URM Daugiašalių santykių
departamento, vėliau – Saugumo politikos departamento
direktorius. Dirbo Vienoje, buvo Lietuvos nuolatinis atsto-

vas prie tarptautinių organizacijų (JT, ESBO, TATENA ir
kt.). Vėliau buvo URM ambasadorius ypatingiems pavedi-
mams. Nuo 2010 m. – URM Pirmininkavimo ESBO depar-
tamento direktorius. Buvo Harvard University (JAV) John
F. Kennedy School of  Government Fulbright stipendiatas.
Apdovanotas ordino Ordino „Už nuopelnus Lietuvai”
Riterio kryžiumi.

Kaliningrado sritis ginkluojama toliau
Vilnius (ELTA) – Rusijos žinias-

klaida pranešė, kad į Kaliningrado
sritį atgabenti zenitinių raketų kom-
pleksai ,,S-400”. Lietuvos Respublikos
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė sako, kad taip Rusija gal-
būt siekia sumažinti Baltijos valsty-
bių karinį saugumą ir pastatyti oro
sieną tarp jų ir kitų NATO valstybių. 

Rusijos laikraštis ,,Izvestija”,
remdamasis neįvardytais Rusijos
kariškiais, paskelbė, kad balandžio 6
d. į Kaliningrado sritį atgabenti zeni-
tinių raketų kompleksai ,,S-400”, ga-
lintys numušti raketą ar lėktuvą,
esantį už 400 kilometrų nuo jų buvi-

mo vietos. Šios raketos lengvai pa-
siektų ir Lietuvos oro erdvę saugan-
čius NATO naikintuvus. Iki šiol Ka-
liningrade buvo ne tokie modernūs ir
mažesnius atstumus siekiantys prie-
šraketiniai kompleksai. 

Ministrė sako, kad stipriai ap-
ginkluodama Kaliningradą Rusija
nereikalingai švaisto lėšas, nes nė
viena Baltijos valstybė nesirengia jos
pulti.  Panašiai per viešnagę Lietuvo-
je kalbėjo ir NATO generalinis sekre-
torius. ,,Tai visiškas Rusijos pinigų
švaistymas. Nes savo puolamąsias
karines pajėgas jie kreipia prieš dirb-
tinį priešą, į priešą, kuris realiai ne-

egzistuoja. Nes NATO neturi jokių
planų kada nors užpulti Rusiją. Taigi
investuoti į tokias karines pajėgas,
reiškia, švaistyti pinigus, kuriuos
būtų daug geriau investuoti į pačios
Rusijos ekonomikos vystymą ir dar-
bo vietų kūrimą”, – sausį sakė NATO
generalinis sekretorius Anders Fogh
Rasmussen. 

R. Juknevičienė Kaliningrado
karinių pajėgumų stiprinimo nesieja
su JAV planais Rytų Europoje išdės-
tyti savo priešraketinės gynybos sis-
temos elementus. Apie Rusijos pla-
nus į Kaliningradą atgabenti ,,S-400”
buvo paskelbta dar sausio viduryje.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus
Lietuvos ambasadoriui nuolatinėje atstovybėje prie JT biuro ir
kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje Ryčiui Paulauskui.

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Aiškėja� bibliografine� retenybe
laikomos� lietuvių� tautosakininko� An-
tano� Juškos� knygos� likimas.� Muzieji-
ninkai� mano,� kad� prieš� šimtą� metų
kartu� su� „Titaniku”� į� Atlanto� gelmes
nugrimzdusi� knyga� yra� tarp� kitų� iš
laivo�iškeltų�daiktų.��Neįtikėtina�istori-
ja�prasidėjo�1879�m.,�Kazanės�univer-
siteto� tarybai� nutarus� išleisti� lietuvių
tautosakininko� A.� Juškos� „Žodyną”.
„Žodyno“� leidimas� buvo� atidėtas,� ir
labai� mažu� tiražu,� be� teisės� platinti
Lietuvoje� išleisti� dainynai.� A.� Juška,
gulėdamas� mirties� patale� Kazanėje,
paprašė�brolio�parvežti�knygą�į�Lietu-
vą�jo�dainų�karalienei�Rozalijai�Cvirkie-
nei.�Manoma,� kad�po� kelerių�metų� ši
knyga�buvo�atvežta�į�Lietuvą�ir�keliavo
iš� rankų� į� rankas.�Dainyną�padauginti
pasisiūlė� kunigas� Juozas� Montvila.
1912� m.� balandį� kunigas,� susiruošęs
kelionėn� į� Ameriką,� įsėdo� į�„Titaniką”.
Su�kitais� lietuviškais� leidiniais� jis�vežė
ir�A.�Juškos�pirmąjį�dainų�rinkinį.�Nors
Juškų�muziejaus�Vilkijoje�vadovas�sva-
joja�kada�nors�pamatyti�šią�knygą,�ta-
čiau�vargu�ar�muziejus� išgalės� išpirkti
šį�ypatingai�vertingu�tapusį�leidinį.

Redaktorė�Loreta Timukienė
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„Į KOVĄ UŽ NAUJĄ LIETUVOS
RYTOJŲ!”

Iš daugelio „Drauge” rašytų
straips  nių Vasario 16-tosios proga
man labiausiai patiko Lietuvos parti-
zanų kapeliono monsinjoro Alfonso
Sva rinsko straipsnis „Su Vasario 16-
ąja!” („Draugas”, 2012 m. vasario 16
d.).

Štai ką jis rašo: „1990 m. kovo 11

d. mes neatgavome pilnos laisvės, nes
buvome per daug nukraujavę ir išžu -
dyti. Tada mūsų kova išėjo iš pogrin -
džio į viešumą. Buvo proga persigru -
puoti ar persitvarkyti, deja, mes ši-
to nepadarėme.” Visi kolaborantai,
nors ir buvo ge rai žinomi, liko ne-
nubausti, o, monsinjoro žodžiais ta-
riant, „persirikiavo ir pradėjo kovą
prieš Lie tuvą.”

Mons. Svarinskas kviečia visus
lietuvius prisijungti prie bendros

kovos. „Jau metas prabusti ir pa-
reikšti: jei Dievas pareikalaus – už
Tėvynę ati  duosime ir savo gyvybę.
Su Dievo pagalba – į kovą už naują
Lietuvos rytojų!”

Norėtųsi, kad visi lietuviai kiek -
viename Lietuvos kampelyje išgirstų
jo šauksmą.

Kostas Mačiulis
Rochester, NY

Turime pastatyti lietuvius
jungiantį tiltą tarp Vil-
niaus ir Londono... Apie

kokius tiltus iš tiesų mes kal-
bame? Oro tiltas tarp Vilniaus
ir Londono jau veikia puikiai.
Kasdien šalį palieka šimtai tau-
tiečių… Bet mes   pabandysime
pakalbėti apie kitokį tiltą, apie dva-
sia, kultūra ir kalba lietuvius siejan-
tį tiltą. Tiltą tarp Lietuvoje ir svetur
gyvenančių lietuvių. Koks tas tiltas
yra šiandien ir koks jis galėtų būti
ateityje? Iš tiesų, kol kas tokio tilto
nėra, yra tik brasta, kurios, deja, ne-
perbrisi nesušlapęs kojų. Gal anks-
čiau ir buvo lieptelis, bet ir jį nunešė
Europos Sąjungos vandenys. Kur
tiltas? Kodėl jo iki šiol niekas nepas-
tatė?   Turime įvairiausių tiltų – glo-
balizacijos, eurointegracijos, kapita-
lizacijos, marketizacijos. Tačiau kur
yra tiltas tarp lietuvių? Jo nėra. No-
rėdami pastatyti tiltą pirmiausia tu-
rime išsiaiškinti, kas sieja abu kran-
tus, ką jie turi bendro? Koks bus tilto
pagrindas ir kokios jo atramos? Lie-
tuvoje yra Europos suvienijimo sim-
bolis – Europos geografinis centras.
Ar jis tapo tiltu lietuviams? Ne, neta-
po, nes tai tėra tik atsitiktinių geog-
rafinių išmatavimų loterijos laimikis.

Tautinis tapatumas – vienintelė
pamatinė vertybė, galinti suvienyti
lietuvius. Lietuvius gali sudominti
tik Lietuva. Lietuva – kaip pasaulio
lietuvybės geografinis centras. Pa-
saulio lietuvių bendro gyvenimo,
bendradarbiavimo ir bendros kultū-
ros centras. Svetur išlydinti ir svetur
gyvenančių laukianti gimtinė – Pa-
saulio Lietuva. Vienintelė pamatinė
vertybė, galinti suvienyti lietuvius,
kaip galingas tiltas, yra tautinis tapa-
tumas. Tai yra bendras lietuvių gy-
venimas, kūryba, bendra kultūra.
Lietuvybės jausena. Įsivaizduokime,
kad Lietuva – ne muziejus, ne kon-
servuotas paveldas, ne konservuota
gamta, ne tik istorija ir ne vien senos
tradicijos, bet ir tai, ką mes, lietuviai,
kuriame šiandien ir sukursime ry-
toj.

Turime kurti Pasaulio Lietuvą,
kuri taptų visų lietuvių metropolija.
Įsivaizduokime, kad Pasaulio Lietu-
va – tai gyva, tvirta, įdomi, save ne-
paliaujamai kurianti Lietuva. Lietu-
va kūrybai pasitelkia visą pasaulinę
patirtį, savo kaimynystės ryšius ir jų
kūrybinę galią. Graži mintis. Bet...
Paradoksas – Lietuvai, kad taptų
Pasaulio Lietuva, trūksta Lietuvos.
Trūksta gražiai sugyvenančios, ben-
dradarbiaujančios, visus lietuvius ir
kiekvieną lietuvį mylinčios Lietuvos.
Šiandien, žvelgiant į mūsų vyriausy-
bę, žiniasklaidą, internautus, Pasau-
lio Lietuva atrodo kaip beviltiška
utopija. Beveidė, susipriešinusi, tei-

singumo stokojanti Lietuva yra ir vi-
sada bus tik pasaulio provincija.
Jeigu norime išsilaisvinti iš provin-
cialumo, turime kurti save – Lietuvą
arba plačiau – Pasaulio Lietuvą, kuri
taptų visų lietuvių metropolija, lietu-
vybės pasauliniu centru, palaikomu
gyvybingos gimtinės jausenos. Bū-
tent tada nutiesime tiek tiltų, kiek
panorėsime. Nes tiltai bus stiprūs,
tvirtai atsirėmę į abu krantus.

Taigi išdrįskime neuždaryti Lie-
tuvos į 65,000 kvadratinių kilometrų
teritoriją bei asmeninių sklypų apt-
varėlius. Lietuva turi būti ne uždaras

indas, o lietuvybės šviesos šaltinis.
Netiesa, kad globalizacija mažina,
naikina tautiškumą, ji gali veikti ir
kita kryptimi – skleisti lietuvybę vi-
same pasaulyje. Viskas priklauso
nuo lietuvių valios, išminties ir cha-
rakterio. Nuo laisvos kūrybinės ga-
lios. Nuo aiškios savimonės. Nuo
nusiteikimo įveikti savo ydas.

Priešingai – mes turime rengti
planus, ne tik kaip išsaugoti, bet ir
kaip kurti, tobulinti, puoselėti ir
skleisti lietuvybę. ,,Lietuviais esame
mes gimę, lietuviais turime ir būt.”
Ką tai reiškia? Ką reiškia būt? Tai
reiškia, kad neužtenka turėti Lietu-
vos pilietybę, bet reikia pačiam būti
arba tapti lietuviu. Reikia sau garsiai
pareikšti – aš esu lietuvis. Aš esu Lie-
tuva. Mes esame Pasaulio Lietuva.
Ko trūksta, kad kurtume savo vienin-
telę ir puikią lietuvišką šeimą. Ko
reikia, kad gerbtume, remtume ir
mylėtume kiekvieną lietuvį. Nesvar-
bu kur jis begyventų: Vilniuje ar
Londone, Sidnėjuje ar Dubline...

Ko trūksta lietuviams, kad tap-
tume Pasaulio Lietuva? Pirmiausia
trūksta tautos kūrybingo tvarumo.
Gebėjimų būti savimi. Netvari Lie-

tuva – tai tirpstanti Lietuva,
mirštanti Lietuva. Kas gali
išgelbėti Lietuvą? Visų pirma
tai, kas nieko nekainuoja, bet
už pinigus nenusipirksi. Tai
meilė. Meilė savo artimui, mei-
lė kiekvienam lietuviui, meilė
kiekvienam, kuris kalba lietu-

viškai. Meilė gimtinei, kurią priva-
lome laikyti savo širdyse. Ir tai ne
bukas nacionalizmas. Tai – tautinė
savigarba, savigyna, ir saviugda,
kurios mums taip trūksta. Tik išmo-
kę gerbti ir mylėti save, gerbsime ir
mylėsime kitus. Antra, mums trūks-
ta išminties. Ne gyvuliškas individu-
alizmas mus išgelbės, o dieviška su-
gyvenimo dvasia. Mes, lietuviai, turi-
me mokytis bendrauti, bendradar-
biauti, kartu kurti ir svajoti, galų ga-
le – vienas su kitu sugyventi. Turime
išmokti gyventi be saviniekos ir arti-
mo niekinimo. Tikėti, kad galime bū-
ti puikūs – tada tokiais ir tapsime.

Trečia, ugdykime lietuvišką būdą,
lietuvišką charakterį – nepasiduoki-
me ir neparsiduokime. Nes visos kliū-
tys tėra tik įveikiami iššūkiai. Tebū-
na lietuvybė – mūsų nepakartojamas
ir įdomus, gyvas ir žaismingas, orus
ir kūrybingas gyvenimo būdas.

Pasaulio lietuvių jaunimo susi-
tikimas suteikia puikią progą pa-
sikalbėti apie svajonę – Pasaulio
Lietuvą. Norėtųsi sušukti: „Pasaulio
lietuviai, gelbėkite Lietuvą.” Tačiau
Lietuva neišsigelbės be mūsų –   Lie-
tuvoje tebegyvenančių lietuvių – ir
be tos vienintelės vietos, iš kurios iš-
vykstama ir į kurią sugrįžtama. Be-
lieka sušukti: „Lietuviai, kurkime
Pasaulio Lietuvą kartu.”

Kalba�Pasaulio�lietuvių�jaunimo�sąjun-
gos� Seime� surengtoje� konferencijoje� ,,Lie-
tuvos� ateitis:� tarp� vizijos� ir� realybės”,� 2012
m.�kovo�30�d.

Bernardinai.lt

Algirdas Kaušpėdas – visuomenės
veikėjas, architektas, vienas iš Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciato-
rių, Pasaulio lietuvių jaunimo susiti-
kimo ambasadorių.

Lietuviai, kurkime
Pasaulio Lietuvą kartu

ALGIRDAS KAUŠPĖDAS

Išdrįskime�neuždaryti�Lietuvos�į�65,000�kvad-
ratinių�kilometrų�teritoriją�bei�asmeninių�sklypų
aptvarėlius.�Lietuva�turi�būti�ne�uždaras�indas,�o
lietuvybės�šviesos�šaltinis.�Netiesa,�kad�globali-
zacija�mažina,�naikina�tautiškumą,�ji�gali�veikti�ir
kita�kryptimi�–�skleisti�lietuvybę�visame�pasauly-
je.�

Tema: Pasaulio lieTuva
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Štai ir atėjo metas, kai tapo be -
prasmiška vaikščioti į spaudos
konferencijas ir protesto mitin-

gus. Ne už kalnų – rinkimai į Lietu-
vos parlamen  tą. Lietuva akivaizdžiai
susirgusi priešrinkimine karštlige.
Todėl dažnusyk keblu atskirti, kada
spaudos konferencijos ar protesto ak-
cijos organizatoriai nuoširdžiai ieško
tie sos, o kada vien reklamuoja savo
po li tines grupuotes. Įtartiniausi, ži-
noma, tie, kurie dabar garsiausiai
šaukia ,,išgyvenantys dėl valstybės
reika lų”.

Prisiminkime terorizmu kalti-
namos Eglės Kusaitės bylą. Esu iš tų,
kuriems lietuviškosios Temidės lai -
kysena šioje byloje atrodo neįtikina-
ma, o mūsų Valstybės saugumo de -
par tamento (VSD) bendradarbiavi-
mas su Rusijos FSB – tiesiog įtarti-
nas. Sveiku protu sunku suvokti: pas
merginą nerasta jokių konkrečių
įkalčių – sprogstamųjų įtaisų, bom -
bų, šaudmenų, galų gale mergina ne -
sučiupta konkrečioje nusikaltimo
vie toje. Niekas niekad jos nematė
konkrečiai besiruošiančios teroro
aktui nei Vilniuje, nei Maskvoje. Ir
vis dėlto merginai pateikti konkretūs
kaltinimai, kuriais remiantis ji gali
būti uždaryta į kalėjimą net iki gyvos
galvos. Nusikaltimai – virtualūs, me -
nami, o bausmė – reali ir žiauri. To -
dėl sutinku, kad tautiškai, pilietiškai
nusiteikusi Lietuvos visuomenė pri-
valo domėtis  Kusaitės teismo proce-
su. Lietuva paklius į labai pavojingą
padėtį, jei mūsų slaptosios ir specia -
liosios tarnybos savo energiją ir iš -
teklius skirs popierinių, menamų te -
roristų persekiojimui.

Jei jau prakalbau apie popieri-
nius, menamus teroristus, ne reikia
pamiršti, jog egzistuoja ir vadina-
mieji popieriniai, menami gynėjai.
Kai į Kusaitės teismo posėdį pa lai-
kyti merginos atvyksta sesuo Nijo lė
Sadūnaitė ir kun. Robertas Grigas,
tikiu šių rėmėjų nuoširdumu. Tikiu
bent jau dėl to, kad jie neketina kan-
didatuoti į Lietuvos Seimą. Tačiau
kai į teismo posėdžių salę su savo pla -
katais ir vėliavomis braunasi visuo -
me ninės ir politinės organizacijos, šį
rudenį siekiančios patekti į Seimą, –
vi suomet susimąstau, kiek tokiuose
veiksmuose  yra nuoširdumo, o kiek
– vien politinio išskaičiavimo. Kodėl,
pavyzdžiui, prie Vilniaus apygardos
teismo rūmų kartas nuo karto susi-
buria Tautos ateities forumo pirmi-
ninko Algimanto Matule vičiaus rė-
mėjai? Ko čia daugiau – nuo širdaus
rūpinimosi vargšės Ku sai tės likimu

ar pragmatiško noro pasipuikuoti
būsimų rinkėjų akyse? Tokių dvi-
prasmiškų atvejų pastebiu ir dau-
giau.  

Norėčiau pritarti visuomeninin -
ko Dariaus Kuolio pastangoms kriti -
kuoti Lietuvos teisėsaugą. Sutinku,
kad be aiškaus, konkretaus pagrindo
persekiotas Šarūnas Paberalius, ban -
dęs įsidarbinti mūsų VSD slaptuoju
bendradarbiu ir rinkti informaciją
apie skandalingąjį Viktor Uspaskich.
Neprieštarauju: mūsų Temidė gėdin-
gai apsijuokė, nesugebėdama civi-
lizuotai išnarplioti Garliavos mazgo,
nes mergaitė dabar barbariškai plė -
šoma į dvi puses, tarsi būtų koks nors
daiktas – stalas ar kėdė. Be abejo, mū -
sų specialiosios tarnybos susi kom-
pro  mitavo, kai persekiojo čečėnų pa -
bėgėlius Gatajev, dirbtinai sufabri ka -
vusi jiems bylą dėl neva žiauraus el -
gesio su įsivaikintais mažyliais. 

Tačiau Lietuvos saugumo perse -
kio jamų Hadižat ir Maliko Gatajev
byla dėl neva žiauraus elgesio su įvai -
kintais vaikais juk pirmasis susi do -
mėjo ne visuomenininkas Kuolys.
Pir masis šią bylą Lietuvoje tirti ėmė
šių eilučių autorius. Kur tada buvo
garsusis visuomenininkas, kai skel-
biau pirmuosius skandalingus video
pokalbius su VSD persekiojamais Ga -
tajev augintiniais, kai grįžęs iš Suo -
mi jos spaudoje dėsčiau savo versiją
apie tikrąsias čečėnų našlaičių namų
naikinimo Kauno rajone priežastis?
Kodėl tuomet Kuolys nerengė nei mi-
tingų, nei spaudos konferencijų? Ko -
dėl smarkiau  vystyti čečėnų Gatajev
temą visuomenininkas pradeda da -
bar, artėjant rinkimams?

Daug klausimų iškilo ir dėl tikro
ar menamo Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos (FNTT) skandalo. Į
akis labiausiai krito kai kurie viešo-
joje erdvėje nuskambėję LRT žurna-
listo Tomo Dapkaus ir ,,Lietuvos ži -
nių” vyriausiojo redaktoriaus Valdo
Vasiliausko pareiškimai apie neabe -
jotinai principingus, sąžiningus, su -
manius FNTT vadovus Vitalijų Gai -
lių ir Vytautą Giržadą. Kai kurie vi -
suomenininkai, žurnalistai ir Kon -
ser vatorių partijos atstovai taip ar-

šiai liaupsino atleistuosius pareigū -
nus, o tuometinį Vidaus reikalų mi-
nisterijos (VRM) ministrą Raimundą
Palaitį – taip aršiai kritikavo, kad
bent kiek blaiviau mąstančiam pilie -
čiui turėjo kilti įtarimų: o gal čia –
vien priešrinkiminė propagan dinė
akcija? Ar gali būti, jog vieni parei-
gūnai neturi nė menkiausios nuo-
dėmės, o kiti – neiš brenda iš nuodė-
mių liūno?   

Nesu didelis buvusio VSD vado-
vo Mečio Laurinkaus gerbėjas, ta čiau
Ritos Miliūtės vestoje LRT televizijos
laidoje ,,Teisė žinoti” kartą jis labai
taikliai įvardino labiausiai į akis
krentančias abejones. Buvęs sau gu-
mo šefas tvirtino niekaip ne galįs su-
vokti aplinkybės, kodėl, gi nant du pa-
reigūnus, ,,vos ne beisblo lazda muša-
mi dešimtys kitų parei gūnų”? Lau-
rinkus gūžčiojo pečiais: kodėl viena
institucija iškeliama aukščiau kitų, o
likusios – pažeminamos? Buvusio
VSD generalinio direktoriaus išvada
buvo kategoriška: jam atrodo, kad
specialiosios Lietuvos tarnybos tar-
pu savyje dirbtinai priešinamos,
kurs tomi tarpusavio karai, ir tokia
būsena, be abejo, netoleruotina. To -
dėl jis abejojąs atleistųjų FNTT pa rei -
gūnų Gailiaus ir Giržado gynėjų nuo -
širdumu. 

Tądien įsiminė ir laidoje ,,Teisė
žinoti” išguldytos žurnalistės, politi -
kos apžvalgininkės Linos Pečeliū -
nienės pastabos, kaip neturėtų elgtis
principingi, valstybės interesus gi -
nan tys pareigūnai. Ji atkreipė dė me-
sį, jog, kilus triukšmui dėl padė ties
FNTT struktūrose, beveik tuo pa čiu
metu spaudoje atsirado ir labai daug
operatyvinės informacijos po būdžio
turinčių pranešimų, apibūdinančių
Gailių ir Giržadą ,,vien iš gerosios
pusės”. Kas tuos į operatyvi nę infor-
maciją labai panašius prane šimus
pamėtėdavo spaudai? Įtaria mi, be
abejo, atleistieji FNTT parei gūnai.
Taip, pasak žurnalistės Pečeliū nie -
nės, ,,tikri karininkai nesielgia”. 

Žurnalistė prisipažino tikėjusi,
kad atleisti FNTT vadovai, beje, rem -
damasi ir Seimo Nacionalinio sau -
gumo ir gynybos komiteto pir minin-

ko Arvydo Anušausko viešai iš dės-
tytais žodžiais, ,,dirbo labai gerai ir
daug geriau nei jų pirmtakai”. Ta-
čiau Pečeliūnienė tuo pačiu teigė, jog
statutiniai pareigūnai neturi tei sės
valkioti operatyvinės informacijos
spaudai net tada, kai ,,atleisti iš tar-
nybos”.

Esu iš tų, kurie taip pat atidžiai
perskaitė jau atsistatydinusio VRM
ministro Palaičio straipsnį ,,Visa
tiesa apie FNTT skandalą”. Labiau -
siai įsiminė ši jo pastaipa: ,,TS/LKD
frak cijoje pradeda vyrauti rėksnių
mentalitetas. Aš juos suprantu, nes iš
dabar esančių 46 frakcijos narių po
rinkimų jų liks koks 20, tai dėl tų
vietų ir vyksta varžybos, kas daugiau
pasirodys žiniasklaidoje ir įdomiau
pašūkaus. Tada TS/LKD paskelbia
ko alicijos partneriams LiCS absur-
dišką ultimatumą iš 4 punktų. Su -
orga nizuojamas mitingas ‘Už teisin -
gu mą’, į kurį susirenka ‘megztos be -
retės’ ir įvairaus plauko marginalūs
politiniai veikėjai su odioziniu Nag -
liu Puteikiu priešaky.” Nejaugi šiose
buvusio ministro pastabose nėra nė
kruopelės karčios tiesos? Juk rinki-
mai – čia pat.

Tad mums, eiliniams mirtingie -
siems, nieko kito nebelieka, kaip ly -
ginti, ką apie FNTT skandalą yra vie -
šai pareiškę Seimo Antikorupcijos
ko misijos pirmininkas Ligitas Ker -
na gis, komisijos nariai Aurelija Stan -
cikienė ir Naglis Puteikis, ir kokią
nuomonę apie FNTT skandalo prie -
žas tis turi jų priešininkai. Juk iš-
klausius buvusio VRM ministro Pa-
lai čio žodžių, kada buvo atliekami pa -
tikrinimai melo detektoriumi ir kada
konkrečiai jį pradėjo pulti keli laik -
raščiai ir televizijos laidos, galima
susidaryti nuomonę, jog viešasis
puo limas buvo suplanuotas iš anksto. 

Ypač įsiminė naujojo FNTT vado-
vo Kęstučio Jucevičiaus vieši pa -
aiški nimai, jog jis niekaip negalėjo
naikinti slaptųjų dokumentų, nes tuo
metu dirbo visai kitame skyriuje,
esančiame net ne Vilniuje. Vadinasi,
Seimo Antikorupcijos komisija, vie -
šai metusi kaltinimus, esą Jucevičius
sunaikino ne vieną dešimtį slaptųjų
dokumentų, neatitinka tikrovės?

Tad kaip susigaudyti, kas meluo-
ja, o kas sako tiesą? Nenoriu būti blo -
gu pranašu, bet man atrodo, kad to -
kio pobūdžio skandaluose grumiasi
ne tiek jau daug jėgų, kurioms, apart
siau rų asmeninių reikalų, dar rūpėtų
ir valstybės interesai. O rinkimai ne -
numaldomai artėja. 

3DRAUGAS

Juk rinkimai – 
čia pat
GINTARAS VISOCKAS

laiŠKai 

ĮSPŪDIS – SENIAI BEPATIRTAS,
SUKREČIANTIS

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje aplankiau
parodą ,,Lietuviai Sibire”, iš kurios išsinešiau se-
nokai bepatirtą sukrečiantį įspūdį. Laiškai, nuo-
traukos, karstai su kūdikių ir senolių palaikais,
tremtinių kapai sukėlė ir man sunkius prisimin-
imus. Kažkur čia guli visa mamos brolio šeima. Jis
– buvęs Lietuvos kariuomenės puskarininkis,
vadovavo Žadvainių bažnytkaimio šaulių kuope-
lei, to užteko, kad visa šeima būtų pasmerkta trem-
čiai. Vėliau, bijodamas tokio paties likimo, kitas
dėdė Albinas pasitraukė į miškus. Žuvo visas bū-
rys ir tik po ilgo laiko jų kaulai buvo palaidoti bro-
liškame kape Rietavo kapinėse. Ir kiek tokių bu-
vo...

Štai Aleksandro Stulginskio šeimos stendas.
Prezidentas, iškilus žmogus, ir šalia – jo, jau trem-
tinio, nuotrauka. Nepamirštamas vaizdas. Slibi-
nas devyngalvis rijo nesirinkdamas, nepalikda-
mas pėdsakų...

Pamačiau parodoje ir kalinių nuotraukas iš
Karagandos. Tai mano būsimo vyro, tada šešiolik-
mečio, kalinimo vieta. Po penkerių metų jam pa-
vyko ištrūkti, be dokumentų, be teisės įsidarbinti.
Kai sužinojau, dėl ko buvo kalintas, greitai susi-
draugavom. 1955 m. susituokėme, o jau kitų metų
rudenį sulaukėme dukrelės Irutės (kuri dabar ir
dirba šiame muziejuje ir kurios dėka teko čia apsi-
lankyti). O kiek tokių  – negrįžusių, nukankintų,
dingusių be žinios, kuriuos privalome prisiminti,
kad žinotume, kokią kainą jie sumokėjo už mūsų
gyvenimus.

Džiaugiuosi, kad tokios parodos organizuo-
jamos, kad atliekamas didžiulis darbas, neleidžian-
tis pamiršti mūsų istorijos. Dėkinga visiems, pri-
sidėjusiems prie šio kilnaus ir reikalingo darbo
Balzeko muziejuje. Linkiu, kad kuo daugiau žmo-
nių sužinotų apie šią kultūros šventovę ir ją lan-
kytų, semdamiesi neįkainojamų dvasinių lobių.

Jadvyga Baranauskienė
Lietuva

Iš kairės: Jadvyga Baranauskienė, Stanley Balzekas,
jaun., Irena Baranauskaitė-Pumputienė.

Ritos Janz nuotr. 
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Gavėnios dvasinis susikaupimas Ateitininkų namuose

TelKiNiai

Gavėnia yra laikas, skirtas ap-
svarstyti savo gyvenimą, su-
simąstyti, kam esame skolin-

gi už mums suteiktą gyveni mą. Gyve-
nimo teikėjas yra mūsų Kūrėjas –
Dievas. Jam ir turime būti dėkingi.
Atsidėkoti galime tik malda, meile
ar timui ir gerais darbais. 

Šių dienų žmonijai  prieiti prie
maldos  darosi vis sunkiau, nes ji
maldą laiko tik laiko švaistymu. Ga-
vėnia ir yra tas me tas, kada po šven-
tinių išgyveni mų galime paieškoti
laiko maldai ir klausti savęs, kas mū-
sų laukia gyveni mo saulėlydyje. To-
kius susi kaupi mus kas metai ruošia
Ateitininkų na mų valdyba, talki-
nant  Akademi nio skautų sąjūdžio
Filisterių skyriaus valdybai. 

Šiais  metais  susikaupimas vyko
savaitės pradžioje antradienį. Da ta
pasirinkta prisitaikant prie pa -
kviesto dvasininko tvarkaraščio. Me -
tai iš metų darosi vis sunkiau rasti
dvasiškį Gavėnios susikaupi mui.

Šių metų dvasinį susikaupimą,
įvykusį kovo mėn. 20 dieną, vedė Vil -
kaviškio vyskupijos vyskupas Ri -
man tas Norvila. Dvasinio susikaupi-

mo dalyviai yra dėkingi vyskupui už
turiningas mintis ir priminimą, kad
žmogus – ne vien duona gyvas. Rei -
kia rasti laiko maldai ir pasvarsty-
mui, ar mūsų gyvenimo keliai prives
prie Dievo vartų. Dauguma žmonių
tai laiko tuščiu laiko leidimu, už-
miršdami, kad malda teikia nusira-
mini mą, savo vidaus atidarymą Kū-
rėjui, pagalvojimui, kur einame, ką
nusine ši me į Amžinybę. Aprašant
susikau pi mą nebuvo pasinaudota
kiekvienu vyskupo pasakytu žodžiu,
o  pasiremta ir kitomis tikėjimo min-
timis, tinkančiomis šiam susikau-
pimui.

Susikaupimas pradėtas žvakės
uždegimu, simbolizuojantčiu Jėzaus
švie są, prašant Šv. Dvasios mūsų
protų apšvietimo, kad  sugebėtumė-
me priimti pranešėjo mintis, sakyda-
mi: ,,Viešpatie, mes norim grįžti į
Tave, į Tavo taiką, į Tavo gyvenimą.
Norim pakilti iš savo klaidų ir nu-
puolimų, kad geriau suprastume, kas
mūsų gy venime vyksta.” Susikau-
pimo rengėjai pateikė 17-ka patarimų
geresniam gyvenimo pažinimui. Štai
keletas jų: Gyvenimas yra grožis –
žavėkis juo; Gyvenimas yra iššūkis –
priimk jį; Gyvenimas yra mįslė –
įmink ją; Gyvenimas yra liūdesys –
įveik jį; Gy venimas yra nuotykis –

leiskis į jį ir Gy venimas yra kova –
stok į ją.

Pašnekesiams buvo skirtos trys
min tys apie mūsų gyvenimą. Pirma -
me pašnekesyje buvo kalbama apie
gy venimo kelionę, klausiant savęs,
kaip, į kur ir su kuo? Tai klausimai,
kurių mūsų klausia mūsų Kūrėjas.
Nors Kūrėjas nori mūsų, bet savo
meilės mums neuždeda. Jis stovi prie
mūsų gyvenimo durų ir beldžiasi.
Mes esa me tie, kurie Kūrėją pasi-
kviečiame. Pakviestam svečiui paro-
dome pagarbą, su juo išsikalbame.
Mūsų svečias yra Kristus. Jis patei-
kia savo išgyve nimus iš Evangelijos
aprašymų, kuriuose buvo ir rūpes-
čių, ir nepriteklių,  ir džiaugsmo, ir
kančių. Jis prime na ir mums, kad ir
mes visa tai  savo gyvenimo kelyje
sutiksime. Mū sų pakviestas svečias
Kristus užtikrina, kad tik Jis yra Ke-
lias, Tiesa ir Gy venimas. Bet pasi-
rinkti turime mes patys.

Kita pašnekesio tema buvo krikš -
čionybė vakar, šiandien, rytoj. Gyve -
na  me atomo, kompiuterio, mechani -
zacijos ir žinių perdavimo laikais.
Pa saulis save laiko visagaliu kūrėju-
mi, jam Dievas nereikalingas. Ti -
kėjimo tiesų tikrumui yra keliami

klau simai, prieštaraujantys nusis-
tovėjusioms tiesoms. Plintantis  libe -
ra lus mąstymas veikia ir tikinčiuo-
sius. Šimtmečiais krikščionių gyve-
nimas keitėsi, jis daugiausia prik-
lausė nuo to meto valdovų. Kristaus
gyvenimo metu tikėjimui nebuvo
lengva, nes tuo metu buvo įsigalėjusi
stabmeldybė. To meto valdovai Kris -
taus moksle numatė konkurenciją.
Ti  kintieji buvo persekiojami, net
žudomi. Didvyriškos tikinčiųjų mir-
tys ugdė kankinius ir taip pat didino
tikinčiųjų skaičių. Modernėjant lai -
kams, tikinčiųjų gyvenimas nėjo
leng vyn, nes modernėjo ir kovos
prieš tikinčiuosius, kurios vyksta
net iki šių dienų. Ir dabar daugelyje
valstybių tikintieji yra persekiojami,
žudomi. Pa saulyje vyksta nukrikš-
čionėjimas. Tikinčiujų tikėjimas
silpnėja, nes žmonija yra bombar-
duojama laisvėjimo idėjų, kurioms
Dievas yra ne rei kalingas, nes žmo-
nės nori tapti die vais ir būti kūrėjais.
Plintant filo sofinėms, be Dievo idė-
joms, krikščio nių gyvenimas tapo at-
mieštas lengva tomis, ypač po II Va-
tikano su va žia vimo.

Sustiprėjus liberalioms idėjoms,
pasikeitė kunigų, vyskupų ir net po -
pie žių galvosena. Popiežius Jonas
XXIII  sušaukė visuotinį Vatikano

ANTANAS PAUŽUOLIS

Iš kairės: Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Gin ta ras Vitkus, Jo ekscelencija
vysk. Rimantas Norvila.                                                                           Jono Maleiškos nuotr.

su važiavimą, paklusdamas  moder-
niam  galvojimui, tikėdamas, kad at-
siras daugiau ti kinčiujų. Deja, Vati-
kano pokyčiai neatne šė laukto paki-
limo tikėjime, tik naują susiskaldy-
mą. Į religinį gyvenimą įsibrovė pi-
lietiškumas, laisvas nuo mo nių skel-
bimas, neatitinkąs anksty vesnių ti-
kėjimo tiesų.

Skaitant spaudą, žiūrint TV lai -
das, galima pastebėti, kad žmonija
tolsta nuo Dievo. ,,Rytojus  yra jūsų,
tikinčiųjų rankose”, – pabrėžė vysk.
Norvila. Žvelgiant į praėjusius šimt -
mečius, pastebėsime, kad, nepai sant
patirtų sunkumų, Kristaus  pa skleis -
ta tiesa išsilaikė iki šių die nų.

Paskutinis pašnekesys buvo skir-
tas palaimintojo Jurgio Matulaičio
pri siminimui,  jo 25-tosioms  meti-
nėms nuo beatifikacijos paskelbimo.
Vys ku pas   Matulaitis buvo paskelb-
tas pa lai mintuoju popiežiaus Jono
Pau liaus II. Norint būti paskelbtam
šventuoju, reikia dviejų stebuklingų
pagijimų, įvykusių per Jurgio Ma-
tulaičio užtarimą.

Pats Matulaitis  buvo gi męs
skausmams. Jaunystėje  patyrė  daug
skausmo: anksti neteko tėvo, jį patį
ligos neapleido. Neapsakoma mei lė

Dievui jam suteikdavo stiprybės ne-
palūžti gyvenimo nesėkmėse. Perė-
mus vadovauti Vilniaus vysku pijai,
Matulaičio sunkumai dar labiau pa-
didėjo, jis buvo nuolat skundžiamas
aukštai katalikų vyriau sybei, puola-
mas kai kurių vietos tikinčiųjų. Ma-
tulaičio rams tis  buvo šūkis: ,,Nuga-
lėk blogį gerumu.” Tokiu posakiu
galėjo vadovautis tik giliai Dievą my-
lintis žmogus. Taip pat reikia at-
minti, kad malda, meilė kietaširdžiui
ne visada atneša atlaidumą jam.
Pašnekesys baigtas prašant pa lai-
mintojo Matulaičio užtarimo kovoje
su gyvenimo sunkumais, kad mumy-
se augtų tikėjimas, viltis, kad  blogį
nugalėtume gerumu. Po to buvo kal-
bamas rožinis, klausomasi išpažin-
čių, atnašaujamos šv. Mišios.

Velykiniam susikaupimui vado -
va vusi ateitininkė Dainė Quinn pa-
dėkojo vysk. Norvilai už susikau-
pimo pravedimą artėjant Kristaus į
dangų žengimo šventei – Velykoms,
Akademinio skautų sąjūdžio Fi lis -
terių skyriaus vadovybei – už talką
ruošiant susitikimą, o mieliems susi -
kaupimo dalyviams – kad  nepatingė-
jo paskirti dieną gilesniam tikėjimo
pa žinimui.

Chicago,�IL

Vidos Maleiškienės nuotr.



sius lietuvius į stiprų dvasinį viene-
tą, nes jaučiame atsakomybę išlaiky-
ti savuosius papročius ir neleisti nu-
vertinti šviesų atminimą visų tų, ku-
rie statė lietuviškas šventoves JAV.
Vyskupas pri ža dėjo dėti pastangas ir
ga lutinį sprendimą apie šį svarbų
rei kalą priimti iki gegužės 1 d. Jis
priminė, kad šis prašymas, gerai ži-
nomas Lietu voje, buvo neseniai
svarstomas vykusiame Lietuvos Vys-
kupų Konferen ci jos plenariniame po-

sėdyje. 
Vysk. Nor vilui, prieš jam išvyks-

tant, buvo įteikta keletas dovanėlių.
Po susitikimo su garbingu svečiu
likome dvasioje sustiprinti. Tikimės,
kad su Dievo palaima ir Lietuvių baž -
nyčios vadovų pastangomis nebelik-
sime užmiršti Dievo vaikai išeivijoje.

Joana Drutytė – Lektorių/Kanto -
rių vadovė Švč. Mergelės Marijos Ne -
kalto Prasidėjimo parapijoje Brigh-
ton Park. 
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Sunny�Hills,�FL

Jau 33 metai, kai Sunny Hills ir
jos apylinkių lietuviai švenčia
džiaugs mo kupiną Vasario 16-

ąją ir Kovo  11-ąją – Lietuvos Valsty-
bės ir Nepri klau so mybės atkūrimo
dienas.

Šiais metais šventė vyko kovo 4
d. Kaip visada, ji prasidėjo iš kil -
 mingomis pamaldomis Šv. Teresės
baž nyčioje 11 val. ryto, įnešant ir pa -
ger biant Lietuvos Trispalvę. Šv. Mi -
šias už Lietuvą ir jos Nepriklauso my -
bę koncelebravo parapijos klebonas
msgr. Francis Szczykutowicz. Giedo -
jo choras „Antra jaunystė”, vargona-
vo G. Beleckienė.

1979 m. vasario 5 d. Sunny Hills
lie tuviai a. a. V. Belecko pakviesti
įstei gė Sunny Hills apylinkės Lietu -
vių Bendruomenę. Pirma LB pirmi -
ninke buvo išrinkta Putvytė. Vėliau
valdybai vadovavo a. a. J. Zubavi-
čius, a. a. kun. P. Jaraška, a. a. Vikto-
rija Dė dinienė, a. a. A. Vėlavičius, O.
Ado  maitienė, V. Macys, J. Savaitis, L.
Sa vaitienė. 2007 m. vasario 15 d. Jur-
giui ir Laimai Savaičiams išsikėlus
gyventi į Penn sylvania arčiau duk-
ros, teko sudaryti naują valdybą.
Šiuo metu ją sudaro: Elena Že ber-
tavičienė – pirmininkė, iki tol 7 me-
tus dirbusi valdyboje renginių va -
dove, Algirdas Nakas – vicepirmi nin -
kas, Judita Mamaitytė – iždininkė,
Margarita Redd – sekretorė, Julija
Če pukienė – kultūriniams reikalams
ir Algirdas Savickas – ūkiniams rei -
kalams.

Susikūrusi Bendruomenė turėjo
apie 100 lietuvių, deja, po 33 metų li -
ko 40 – pavargusių, garbingo am-
žiaus, bet vis dar nepamirštančių pri-
gimtos lietuvybės, puoselėjančių ją,
besijau čiančių savo tolimos Tėvynės
vaikais: „Lietuviais esame mes gimę,

lie tu viais norime ir būt.”
Antroji šventės dalis prasidėjo 2

val. p. p. parapijos salėje. Prie šven-
tiškai lietuviškais austais rankšluos -
čiais padengtų stalų puikavosi tri -
spal  vės vėliavėlės ir gėlių puokštelės.
Po pirmininkės šventinio minėjimo
atidarymo iškilmingai įneštos JAV ir
Lietuvos vėliavos. Sugiedoti JAV ir
Lietuvos himnai. Žuvusiųjų už Tė -
vynės laisvę pagerbimui žvakę už -
degė Vida Nakaitė. Msgr. Francis su -
kalbėjo šventinę invokaciją. Po re zo -
liucijos, kurią perskaitė Judita Ma -
mai tytė, prasidėjo meninė programa.

O. Navickienės eiles „Kodėl susi -
mąstai” skaitė Bronė Nakienė, Ber-
nardo Braz džionio „Lietuvos vardą”
skaitė Valė Zubavičienė, S. Rama-
nausko „Tau  tos garbė” – Aldona Ur-
ba na  vičienė. Visos skaitovės išraiš-
kin gai, jausmingai perskaitė eiles,
susi rinkusieji atsidėkojo joms gau-
siais plojimais.

Elena Žebertavičienė solo padai -
navo „Vėl gegužio žiedai”, „Pušelė”
ir „Moterų valsas”, pabaigai choro
mo terys sudainavo Justino Marcin-
kevičiaus „Tai gražiai mane augino”,
K. Vasiliausko „Žemėj Lietuvos” ir,
pritariant žiūrovams, Maironio „Lie-
tuva, brangi”.

LB pirmininkė padėkojo visiems
at silankiusiems, saviems ir sve-
čiams. Padė kojo LB nariams, prisi-
dėjusiems prie šventės suruošimo.
Renginio metu buvo renkamos aukos
JAV LB rem  ti ir solidarumo mokestis
2012 me tams.

Toliau vaišinomės kava, pyra-
gais, užkandžiais, turėjome net lietu-
viškų bandelių su lašinukais, ku-
riuos visi la  bai mėgsta. Šventė paliko
gerą įspūdį.

Elena Žebertavičienė – JAV LB
Sunny Hills apylinkės pirmininkė.

Lietuvos Nepriklausomybės šven tės akimirka: dainuoja Sunny Hills choro moterys.
Vidos Nakaitės nuotr.

ELENA ŽEBERTAVIČIENĖ

Vasario 16-oji JAV LB Sunny Hills apylinkėje

Sunny Hills LB valdyba (iš k.): M. Redd, A. Savickas, J. Čepu kie nė, J. Mamaitytė, V. Macys,
buvęs pirminin kas, E.  Žebertavičienė, pirmininkė, G. Beleckienė, choro vadovė, ir A.
Nakas, vicepirmininkas.                                                                           

Brighton�Park,�Chicago,�IL

Viltis – tas optimistiškas žmo-
gaus troškimas, suteikiantis
stiprybę ir drąsą žengti pir-

myn su tikėjimu, kad ateitis atneš
šviesesnį rytojų. Viltis gyvenimo
sūkuriuose atgaivina dva sią ir pake-
lia ją iš tamsybių į šviesą, kur atrasta
ramybė ir pasitenkinimas sugrąžina
ūpą džiaugtis kasdie niniu gyvenimu.

Tą šiltą vilties srovę pajutome
kovo 22 dieną, kada Brighton Park
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėji mo parapiją aplankė linksmai
nusi teikęs ir besišypsantis Vilkaviš-
kio vys kupas Rimantas Norvila. Jį
garbingai pasitiko ne tik mūsų para-
pijie čiai, bet ir gražus būrelis svečių,
atvykusių iš Marquette Park, Cicero,
Waukegan, Tinley Park, Palos Heights
ir kitų Čikagos priemiesčių.

Kryžiaus ir vėliavų palydėtas,
prie altoriaus vysk. Norvila koncele-
bravo šv. Mišias kartu su kun. Jau -
niumi Kelpšu, nauju mūsų parapijos
klebonu Robert Coleman ir kun. Ed -
vardu Maxa. Muziko Algimanto Bar -
niškio ir parapijos choro puikus gie -
dojimas, Ramintos Mikuckienės
skaitymai sukūrė tikrą šventinę nuo-
taiką. Po šv. Mišių rinkomės į kle-
boniją, kur darbščios moterys vaiši-
no garbingą svečią ir visus susirin -
kusius skaniais patiekalais.

Vysk. Norvila papasakojo apie
Lietuvoje vykstančius darbus, nuo -
širdžiai išklausė ir atsakė į mūsų
klausimus apie kunigo iš Lietuvos
ga vimą. Pasisakėme apie norą gir-
dėti Dievo žodį, skelbiamą sava lietu-
vių kal ba, ypač tose parapijose, ku-
rios jau nebeturi nuolatinio lietuvio
kunigo. Paaiškinome, kaip svarbu
gauti energingą lietuvį kunigą, kuris
ga lėtų apjungti ne tik seniai JAV
gyvenančius, bet ir naujai atvyku-

Vysk. Norvilą pasitiko ne tik Brighton Park lietuviškos bažnyčios parapijiečiai, bet ir
svečiai iš Marquette Park, Cicero, Waukegan, Tinley Park ir kt. Gražinos Swiatek nuotr.

JOANA DRUTYTĖ

Brighton Park lietuvių parapiją aplankė vysk. Norvila  

Vysk. Rimantas Norvila, už jo – Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos administrato-
rius kun. Jaunius Kelpšas. 
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spaudos apžvalga

Garsios išeivių menininkės E. Urbaitytės-Urbaitis tapyba ir koliažai iki šiol dar
niekada nebuvo rodyti Lietuvoje.                                                 R. Danisevičius nuotr.

RŪTA MIKŠIONIENĖ

Vilniuje Nacionalinėje dailės
galerijoje atidaryta New York gyve -
nusios Elenos Urbaitytės-Urbaitis
(1922–2006) paroda „Pasirinkimai”
spindi margaspalviu šv. Velykų
džiaug smu.

„Pasirinkimai” – turbūt pati
spalvingiausia paroda, kuri nuo 2009
metų surengta šioje galerijoje. Tapy -
ba, koliažai, monotipijos – tai visiška
naujiena mūsų žiūrovams”, – sakė
Nacionalinės dailės galerijos direk-
torė Lolita Jablonskienė.

Ji prisipažino, kad stebėdama,
kaip dailininkės darbai suranda savo
vietą ant galerijos sienų ir stendų,
pajuto iki tol nesuvoktą ryškią New
York megapolio įtaką E. Urbaitytės-
Urbaitis kūrybai.

„Atsiskleidė margos urabanis -
tinės New York aplinkos paskatintas
nervingas jos kūrinių spalvingumas,
net, sakyčiau, – chaosas. Parodos
architektės Julija Reklaitė ir Ieva Ci -
cėnaitė, sukūrusios dinamišką, tarsi
supjaustytą parodos erdvę, tik pa -
brėžė to nervingumo ir erzelio at -
spindžius menininkės darbuose.
Man iki šiol tie dalykai nebuvo tokie
akivaizdūs jos kūryboje”, – pažymėjo
L. Jablonskienė.

Garsėjo kaip skulptorė

Lietuvoje E. Urbaitytė-Urbaitis
la biausiai garsėjo kaip skulptorė. Jos
įspūdingi metalo karpiniai ilgokai
ste bino praeivius prie buvusių Spau -
dos rūmų, o šiuolaikiškesnės skulp -
tū rinės raiškos išsiilgusius vilnie -
čius džiugino Technikos bibliotekos
kiemelyje.

Žinant „Vamzdžio” istoriją ne -
nuos tabu, kad prie Spaudos rūmų
sto vėjęs „Erdvės skrydis” buvo iš -
tremtas į Europos parką, kur rodoma
ir kita menininkės skulptūra „At -
spindžiai”. Tuo tarpu storomis sie -
nomis nuo atsitiktinių žvilgsnių ap -
tvertame Technikos bibliotekos kie -
melyje jos darbai iš ciklo „Plienas da -
bar” stovi ir šiandien.

Viena šio ciklo skulptūra paro-
dos proga eksponuojama prie Nacio -
na linės galerijos įėjimo.

Ji leidžia pasvajoti, kad pasibai-
gus krizei šiose erdvėse pagaliau ma -
tysime ir kitų žinomų lietuvių skulp-
torių darbus.

Vienu įdomiausių parodos „Pa -
sirinkimai” atradimų jos kuratorė
Elona Lubytė pavadino poparto dva-
sia persmelktus menininkės koliažus
ir spalvų sprogimą tapyboje, kuris
nebūdingas lietuviškajai mokyklai.
Po pokario Europą nemažai keliavusi
kūrėja savo koliažuose įspūdingai su -
derino europietiškojo ir amerikie -
tiškojo meno tendencijas.

„Koliažai ir karpiniai lydi visą
jos kūrybos kelią Amerikoje, o bran -
džiuoju periodu kūriniai išauga iki
di delių skulptūrų, kurias jai pavyko
įgyvendinti tik Lietuvoje.

Lankytojus gali nustebinti, kad
E. Urbaitytės-Urbaitis kūryba – tokia
marga. Bet kaip tik tai ir yra vienas
įdomiausių jos bruožų, nes mūsų me -
nininkams labiau būdinga nuosekli
linijinė kūrybos raida”, – pabrėžė ku -
ratorė, parodos rengimą pavadinusi
įdomiausiu muziejiniu detektyvu.

Parodoje – per 100 kūrinių

„Pasirinkimuose” eksponuoja-
ma daugiau nei šimtas kūrinių. Pa -

sak kuratorės, maždaug tiek žmonių
Lietuvoje ir JAV padėjo jai rengiant
šią parodą. Tęsiant susiklosčiusią
Nacionalinės dailės galerijos tradici-
ją, kūrinius čia papildo dokumentinė
medžiaga – fotografijos, vaizdo įra -
šai.

Ekspozicija primena koliažą, ku -
riame E. Urbaitytės-Urbaitis kūri -
niai, jos dienoraščių ir laiškų iš -
traukos, fotografijos, filmai ir bio gra -
fijos detalės susipina į įdomų pasako-
jimą. 

Kuratorė pristato „Pasirinki -
mus” kaip penkių dalių novelę, kuri
sukurta gretinant menininkės iš -
gyvenimų ir kūrybinių ieškojimų bei
istorinio laiko liudijimų lygmenis.
Istorijos liudininkais ji pasirinko
fotografus Kazį Daugėlą (1912–1999),
Algimantą Kezį ir Joną Meką.

J. Meko filmas „Lost Lost Lost”,
kuris sumontuotas iš 1949–1963 me -
tais lietuvių bendruomenėje nufil-
muotos medžiagos, pirmąkart ro -
domas su lietuviškais subtitrais. Pui -
kiai to meto atmosferą atspindin -
čiame kūrinyje E. Urbaitytė-Urbaitis
po bendruomenės diskusijų apie Lie -
tuvos ateitį sukasi valso ritmu.

Nesivaikė komercinės sėkmės

New York E. Urbaitytė-Urbaitis
dirbo valstybinėje mokykloje dailės
mokytoja, o kūrė laisvalaikiu, nesis -
tengdama parduoti tiek darbų, kad
galėtų pragyventi. Atvirkščiai – ji
dažnai net nesutikdavo jų parduoti,
surasdama kitų šaltinių savo kūry-
bai finansuoti.

„Konsultuodamasi su bičiuliais,
lietuvių bendruomenės finansi -
ninkais ir juristais ji 6-ojo dešimt-
mečio pabaigoje sėkmingai investavo
į žemę Floridoje, kuri dar nebuvo vir-
tusi pensininkų rojumi. Jos dieno-
raščiuose galima rasti įspūdingas
sumas, dėl kurių deramasi su agen-
tūromis 1992–1994 metais”, – pasako-
jo E. Lubytė.

E. Urbaitytė-Urbaitis gyveno
viena, neturėjo šeimos, todėl lėšas
skirdavo kūrybai. Tik 1950 metais at -
vykusi į Ameriką, 1956-aisiais ji jau
galėjo pasižvalgyti po Europos mu -
ziejus ir galerijas.

Europoje menininkė, ką tik pa -
bėgusi iš sovietų okupuotos Lietuvos,
pirmą kartą pajuto vienatvę. 1945
me tais Miunchen ji užrašė: „Vie -
numa, vienuma aplink. Gal gerai ar
negerai – dar nežinau, bet ji man pra -
deda patikti.

Taip, kaip tamsoje akis nemato,
bet pripratusi pradeda atskirti bend -
rus daiktų kontūrus, taip ir čia, pa -
našu, kažką randi, knisiesi toliau,
vėl randi, ir štai jau regi bendrumą,
kurį matydamas neabejoji, kad atė -
jus laikui pamatysi ir detales.”

Net 1976-aisiais viešėdama Lie tu -
voje ir susitikusi su savo artimaisiais
ji nepasijuto grįžusi namo. „Ap -
lankyti savo šeimą Lietuvoje po 30
metų buvo ypatingas patyrimas. Pa -
jutau, jog jų gyvenimas yra suvaržy-
tas, kiekvienas žingsnis sekamas.
Pastebėjau, kad mano šeima kalbasi
su žmonėmis dviprasmiškomis są -
vokomis. Norint suprasti, reikia ži -
noti jų sistemą”, – savo dienoraštyje
rašė E. Urbaitytė-Urbaitis.

Dailininkei net pasirodė, kad
tremtis į Vakarus su nesibaigiančiu
vienišumu, nuolatos keičiant vietas,
nebuvo tokia sunki kaip gyvenimas
tėvynėje.

www.lrytas.lt

Menininkės E. Urbaitytės-Urbaitis kūrybai skleistis padėjo vienatvė 

Gyvenimo kelias: nuo Šiaulių iki New York

* E. Urbaitytė-Urbaitis gimė 1922 metais Šiauliuose. 1941 m. baigė Šiaulių
mergaičių gimnaziją. Atestato gavimo dieną prasidėjo karas. 1941–1943 m.
studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.

* Jai vienintelei iš šeimos pavyko pasitraukti į Vakarus. Karo pabaigos
sulaukė kaime prie Zalcburg (Austrija). Pragyveno už maistą piešdama
žmonių portretus. Kai miestelį užėmė JAV kariuomenė, nusigavo į Miunchen
(Vokietija) ir įstojo į meno akademiją.

* 1947 m. menininkė persikėlė į Freiburg, kur dailininkas V. K. Jonynas
buvo įsteigęs Dailės ir amatų mokyklą (Freiburgo École des Arts et Métiers).
1949 m. laimėjo stipendiją tęsti dailės studijas Paryžiuje, o vėliau ir meno
bakalauro stipendiją JAV Alabama kolegijoje (dabar – University of
Montevallo). Nuo 1953 m. gyveno New York, 1957–1984 m. dirbo mokytoja,
1958–1960 m. studijavo Columbia University.

* 1961 m. menininkė surengė pirmąją tapybos parodą New York galerijo-
je „Auth Shermen”, vėliau dar 15 personalinių parodų New York, Chicago ir
Toronto. Dalyvavo daugiau nei 100 grupinių parodų 21 JAV muziejuje ir gale -
rijoje.

* E. Urbaitytė-Urbaitis mirė 2006 m. New York. Testamentu savo kūrinius
ji padalijo Lietuvos dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui
Kaune ir Šiaulių „Aušros” muziejui.

Žurnalo ,,Pasaulio lietuvis” kovo
mėnesio viršelį puošia būsimojo šio
žurnalo skaitytojo nuot rauka (norisi
tikėti, kad šis at jaunėjęs ir turiniu, ir
išvaizda žurnalas ras vis daugiau
skaitytojų). 

Šiame numeryje skaitytojai su -
sipažins su lietuvių, gyvenančių
Kanadoje ir JAV, Australijoje ir Is -
landijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje,
veikla bei rūpesčiais. 

Be to, daugeliui bus įdomu pa -
skai tyti Dainos Bogdanienės pa -
mąstymus apie emigraciją, apie vis
dar nerimstančias aistras dėl dvigu-
bos pilietybės. 

Audronė Vakarinienė gražiai
porina apie lietuviško šokio tradi ci -
jas, Regina Narušienė kalba apie
jaunąją kartą, apie šviesiąsias Lie -
tuvos gyvenimo puses, o žurnalo re -
daktorė Deimantė Dokšaitė ban do
,,užuosti”, kuo kvepia Lietuva.

Knygos mylėtojus sudomins
pristatoma Gerdos Butkuvienės ir
Vaidos Lowell knyga ,,’Titaniko’
lietuviai” ir pažintis su elektroni nės
knygos ,,Lietuvio (@uto)por t retas:
intelektualinė provokacija” sudary-

toju Aurimu Švedu.  
Taigi, Pasaulio Lietuvių Ben d -

ruomenės leidžiamas žurnalas  tik -
rai įdomus ir vertas dėmesio. Jo
prenumerata JAV – 53 dol. metams.
Čekius galite siųsti Elenai Ska lišius,
119 Sheridan Ct., E. Wau kegan, IL
60085.

Paruošė L. A. 

,,Pasaulio lietuvis”
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JT Saugumo Taryba priėmė 
pareiškimą dėl paliaubų Sirijoje

Maskva (BNS) – Balandžio 8–16
d. Rusijos karinių stebėtojų grupė
vykdo JAV patikrinimo misiją pagal
Atviros oro erdvės sutartį. Rusijos ir
JAV atstovai tikrins susitarimų įgy-
vendinimą dėl techninės įrangos,
skirtos stebėjimams, naudojimo. 

Tai yra jau aštunta Rusijos misi-

ja, vykdoma Atviros oro erdvės su-
tarties narių teritorijose 2012 m. At-
viros oro erdvės sutartis, kurią pa-
siūlė tuometinis JAV prezidenas
George Bush, buvo pasirašyta 1992
m. Ši sutartis skatina valstybių kari-
nių pajėgų veiklos skaidrumą. Rusija
sutartį patvirtino 2001 m. gegužės 26 d.

Lietuvoje bus tęsiamas tyrimas
dėl CŽV kalėjimų

Lietuvos ledo ritulininkai iškovojo bronzą

JAV ir Afganistanas susitarė dėl naktinių patikrinimų

Vilnius (BNS) – Balandžio pa-
baigoje Lietuvoje ketina lankytis Eu-
ropos Parlamento (EP) delegacija,
kuri domėsis galbūt Lietuvoje veiku-
siu JAV Centrinės žvalgybos valdy-
bos (CŽV) kalėjimu.

Balandžio 25–27 d. į Lietuvą keti-
nantys atvykti Piliečių teisių, teisin-
gumo ir vidaus reikalų komiteto na-
riai rengia pranešimą apie galimą
neteisėtą CŽV vykdytą kalinių sulai-
kymą ir pervežimą Europoje. Euro-
parlamentarai nori susitikti su val-
džios atstovais ir aplankyti spėjamas
Lietuvoje buvusias sulaikymo vietas.

Šis komitetas kovo pabaigoje EP
surengė klausymus dėl Europos šalių
dalyvavimo slaptoje JAV programoje
gabenant ir kalinant terorizmu įta-

riamus asmenis. Juose nevyriausybi-
nės organizacijos ,,Amnesty Interna-
tional” ir ,,Reprieve” teigė, kad Eu-
ropos šalims trūksta politinės valios
vykdyti nuodugnius tyrimus, nepai-
sant pastaruosius kelerius metus pa-
sirodžiusios naujos informacijos.

Lietuvoje 2009 m. pabaigoje per
parlamentinį tyrimą buvo nustatyti
du objektai Vilniuje ir šalia sostinės,
kur galėjo būtų įrengtos patalpos su-
laikytiesiems laikyti. Taip pat nusta-
tyti keli su CŽV siejami skrydžiai į
Vilnių ir į Palangą, vykę 2003–2006
m., tačiau neatsakyta į klausimą, ar į
Lietuvą atskraidinti įtariamieji te-
rorizmu. Buvę valstybės ir saugumo
struktūrų vadovai neigia, kad Lietu-
voje galėjo būti CŽV kalėjimas.

Vilnius (BNS) – Nuo Gruzijos
vienašališkai atsiskyrusios Pietų
Osetijos pakartotiniuose prezidento
rinkimuose buvęs regiono Valstybės
saugumo komiteto (KGB) pirminin-
kas Leonid Tibilov įveikė žmogaus
teisių įgaliotinį prie regiono prezi-
dento David Sanakojev. 

Pietų Osetija, kuri visiškai pri-
klauso nuo Rusijos finansavimo ir
dėl kurios Rusija 2008 m. kariavo su
Gruzija, rudenį nesugebėjo išsirinkti
prezidento: opozicijos kandidatės
Ala Džiojeva pergalę užginčijo teis-
mas. Jos šalininkų protestai privertė
atsistatydinti tuometinį prezidentą
Eduard Kokoity, buvo kilę susirėmi-
mai su vietos jėgos žinybų pareigū-

nais, po kurių rinkimų laimėtoja pa-
teko į ligoninę, kur, pasak jos, buvo
laikoma jėga. Ją išleido likus dienai
iki naujo balsavimo.

Kremlius pripažįsta, kad baimi-
nosi pilietinio konflikto, jei į valdžią
būtų atėjusi A. Džiojeva. Į dabartinę
rinkimų kampaniją, kurioje buvo
leista dalyvauti tik keturiems iš 150
kandidatų, Rusija ir vietos valdžia
stengėsi nesikišti. Maskvai L. Tibi-
lov tinka, o jis jai atsilygina lojalu-
mu. Į klausimą, kas, jo pergalės atve-
ju, bus naujasis premjeras, naujai
išrinktas prezidentas atsakė: ,,Žinau,
kad, matyt, kai kuriuos klausimus
reikės aptarti tiesiogiai su Rusija.”

Pietų Osetijos prezidento rinkimus 
laimėjo buvęs čekistas 

Rusija tikrina JAV susitarimų įgyvendinimą

Kabulas (BNS) – Afganistanas ir
Jungtinės Valstijos balandžio 8 d. pa-
sirašė susitarimą dėl specialiųjų pa-
jėgų operacijų šioje sukilimo drasko-
moje šalyje, pagal kurį prieštaringai
vertinamiems naktiniams patikrini-
mams nuo šiol vadovaus patys afganai.

Susitarimą pasirašė afganų gy-
nybos ministras Abdul Rahim War-
dak ir NATO vadovaujamų pajėgų
vadas, JAV generolas John Allen. Af-
ganistano užsienio reikalų ministeri-
ja pakvietė žurnalistus į susitarimo
pasirašymo iškilmes, o prezidento
Hamid Karzai atstovas sakė: ,,JAV pa-
jėgos per naktinius patikrinimus vyk-
dys rėmimo vaidmenį, pavyzdžiui, da-
lijimosi žvalgybine informacija.”

Tarptautinių specialiųjų pajėgų
naktiniai patikrinimai piktina visuo-
menę ir jau ilgą laiką kelia trintį su
afganų prezidentu H. Karzai, kuris
šias NATO operacijas vadina beato-
dairiškomis. Tačiau Vakarų pajėgų
vadai pabrėžia, kad šie patikrinimai
yra itin naudingi kare su Talibano
sukilėliais, kurie su H. Karzai ir jo
Vakarų sąjungininkais kovoja jau
daugiau kaip dešimtmetį.

Naujasis susitarimas turėtų su-
daryti sąlygas strateginio bendradar-
biavimo susitarimui dėl JAV pajėgų
Afganistane ateities po 2014 m., kai
turi būti išvesta didžioji NATO pajė-
gų, kurias dabar sudaro 130,000 ka-
rių, dalis.

Pradedami rinkti „Misijos Sibiras” dalyviai 

,,Titaniko” gerbėjai atkartos legendinio laivo kelionę
Londonas (BNS) – Praėjus be-

veik 100 metų nuo ,,Titaniko” išplau-
kimo į nelaimingai pasibaigusią
pirmą kelionę, daugiau kaip tūkstan-
tis žmonių leidosi į atsiminimo ke-
lionę ta pačia kryptimi. Ji, kaip ir
,,Titaniko” kelionė, balandžio 8 d.
prasidėjo Anglijos Sauthempton
uoste. Ateinančiomis dienomis lai-
vas plauks ,,Titaniko” keliu ir naktį
iš balandžio 14 į 15 d. bus toje vietoje,
kur prieš šimtmetį nuskendo legen-

dinis laivas. 
Laivu plaukia 1,309 keleiviai – ly-

giai tiek, kiek buvo ,,Titanike”. Vieno
turizmo biuro organizuojama kelio-
nė vienam asmeniui atsiėjo iki 6,000
svarų. Laivu plaukia žmonės iš 28 ša-
lių. Rengėjų duomenimis, bilietai į
šią kelionę buvo išpirkti jau prieš
dvejus metus. Tarp keleivių yra ir
,,Titaniku” plaukusiųjų palikuonių.
Dar vienas laivas į nelaimės vietą iš-
plauks iš New York.

Herenvenas (ELTA) – Olandijoje
vykusiame pasaulio jaunių (iki 18
metų) ledo ritulio čempionato II di-
viziono A grupės turnyre Lietuvos
rinktinė iškovojo bronzos medalius.
Mūsų šalies komanda per penkerias
rungtynes surinko 11 taškų. Turnyro

nugalėtoja tapo ir kelialapį į I divi-
ziono B grupę pelnė Pietų Korėjos le-
do ritulininkai (12 tšk.), sidabro me-
dalius iškovojo Rumunijos atstovai
(12 tšk.). Ketvirtą vietą užėmė britai,
penktą – kroatai, šeštą  – olandai. Pas-
tarieji iškrito į II diviziono B grupę.

New York (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Taryba paragi-
no Sirijos vadovybę iki balandžio 10
d., kai turi prasidėti paliaubos, iš-
vesti iš miestų visus dalinius. Pa-
reiškime, kurį parėmė ir Rusija, Ta-
ryba ragina Damaską vykdyti specia-
liojo pasiuntinio Kofi Annan taikos
planą, su kuriuo Sirija sutiko.

Saugumo Taryba taip pat paragi-
no visas konfliktuojančias šalis, įs-
kaitant opoziciją, per 48 val. po pa-
liaubų įgyvendinimo nutraukti bet
kokį smurtą. Pareiškime pabrėžia-

ma būtinybė nusiųsti į šalį JT stebė-
tojus, kurie tikrintų, kaip laikomasi
paliaubų.

JT jau paprašė šalių narių skirti
200–250 karių šiai misijai. Tačiau to-
kiai misijai dar turi pritarti 15 Sau-
gumo Tarybos narių. K. Annan duo-
menimis, Sirijos vadovybė sutiko su
paliaubomis nuo kitos savaitės. Be
to, Vyriausybė pažadėjo iki tada iš-
vesti iš miestų visas pajėgas. Praėjus
48 val. nuo paliaubų pradžios įsiga-
liotų ,,visiškas smurto atsisakymas
visose pusėse”.

ES diplomatinėje tarnyboje – 10 Lietuvos diplomatų 
Vilnius (BNS) – 2010 m. pabai-

goje įsteigtoje Europos Sąjungos (ES)
diplomatinėje tarnyboje šiuo metu
įsitvirtinę 10 lietuvių diplomatų. Už-
sienio reikalų ministerijos atstovų
teigimu, Europos išorės veiksmų tar-
nyboje dirba 10 administratoriais va-
dinamų diplomatų lietuvių. Iš viso
tarnyboje yra 874 administratoriai.
Tarp jų vienas lietuvis – buvęs užsie-

nio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas – vadovauja ES misijai Afga-
nistane. Tarnyboje taip pat dirba ke-
turi lietuviai padėjėjai iš 653. 

ES diplomatinė tarnyba buvo įs-
teigta po Lisabonos sutarties įsiga-
liojimo, formaliai veiklą pradėjo 2010
m. gruodžio 1 d. Kartais ji neoficia-
liai vadinama ES užsienio reikalų
ministerija.

Vilnius (ELTA) – Restauravimo
darbams uždarytas Bernardinų sodas,
esantis Sereikiškių parke Vilniuje. Pir-
mus sodo restauravimo darbus pla-
nuojama baigti gruodį. 2013 m. pa-
vasarį bus tęsiami želdinimo darbai.
Pasak Vilniaus miesto savivaldybės, at-
kūrus Bernardinų sodą, jis atgaus au-
tentiškus, XIX a. pabaigoje buvusius
bruožus. Atnaujinta erdvė bus pritaiky-
ta šiuolaikinio lankytojo kultūriniams ir
poilsio poreikiams. 9 hektarų teritoriją
užimantis Bernardinų sodas yra pačia-
me Vilniaus senamiesčio branduolyje,
šalia Neries ir Vilnios upių slėnių san-
kirtos, Gedimino pilies ir kalnų parko
kalvyno papėdėje. Restauravimas fi-
nansuojamas Europos Sąjungos ir Vil-
niaus miesto savivaldybės lėšomis.

Vilnius (BNS) – Septintus metus
projektą ,,Misija Sibiras” organizuo-
janti Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba (LiJOT) skelbia pradedanti
projekto dalyvių atranką. Visi, norin-
tys dalyvauti 2012 m. projekto ekspe-
dicijoje, iki gegužės 2 d. kviečiami
pildyti tinklalapyje misijasibiras.lt
patalpintą projekto dalyvio anke-
tą. 

Bandomajame žygyje dalyvauti
bus kviečiami 70 labiausiai moty-
vuotų anketas pildžiusių asmenų. Po
kelias dienas truksiančio žygio pro-
jekto organizatoriai galutinai su-
darys ekspedicijos komandą. Šiemet
,,Misija Sibiras’12” komanda vyks į

lietuvių tremties ir kalinimo vietas
Rusijoje, Chakasijos srityje. Planuo-
jama, kad vienuolikta projekto eks-
pedicija Sibire lankysis nuo liepos 20
iki rugpjūčio 3 d. Žygeiviai tvarkys
tautiečių kapines, susitiks su lanko-
mose vietose gyvenančiais lietuviais,
susipažins su vietos žmonėmis, jų
papročiais ir kultūra, įamžins svar-
biausias ekspedicijos akimirkas.
Grįžusieji iš ekspedicijos dalinsis sa-
vo patirtimi ir žiniomis su Lietuvoje
bei užsienyje gyvenančiais lietu-
viais, rengs projekto pristatymus.
Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir
patriotiškumo ugdymo projektas
,,Misija Sibiras” prasidėjo 2006 m. 



Brangieji broliai ir seserys Ro-
moje ir visame pasaulyje!
„Surrexit Christus, spes mea”

– „Kristus, mano viltis, prisikėlė”
(Velykų sekvencija). Jus visus tepa-
siekia džiūgaujančios Bažnyčios bal-
sas – žodžiai, kuriuos, pasak senojo
himno, ištarė Marija Magdalietė, pir-
moji Velykų rytą sutikusi prisi-
kėlusį Viešpatį. Ji skubiai nubėgo
pas kitus mokinius ir jiems pranešė:
„Mačiau Viešpatį” (Jn 20,18). Ir mes,
ėję per Gavėnios dykumą ir skaus-
mingas Kančios dienas, šiandien
skelbiame pergalę: „Prisikėlė! Tikrai
prisikėlė!”

Kiekvienas krikščionis išgyvena
Marijos Magdalietės patirtį. Tai gy-
venimą perkeičiantis susitikimas:
susitikimas su nepaprastu Žmogumi,
kuris mums leidžia pajusti Dievo
tiesą ir gerumą, kuris išvaduoja iš
blogio ne laikinai ir paviršutiniškai,
bet radikaliai, kuris mus visiškai
pagydo ir gražina mums orumą. Štai
dėl ko Magdalietė vadina Jėzų „mano
viltimi”: Jis ją atgaivino, padovanojo
jai naują ateitį, gerą, nuo blogio
išvaduotą gyvenimą. „Kristus, mano
viltis” reiškia, kad kiekvienas mano
geras ketinimas Jame turi realią ga-
limybę išsipildyti, Jo dėka galiu ti-
kėtis, kad mano gyvenimas bus ge-
ras, pilnas, amžinas, nes pats Dievas
tapo mums artimas ir įžengė į mūsų
žmogiškumą.

Marija Magdalietė, kaip ir kiti
mokiniai, matė, kaip Jėzų atmetė
tautos vyresnieji, kaip jis buvo suim-
tas, nuplaktas, pasmerktas mirčiai ir
nukryžiuotas. Turėjo būti nepakelia-
mai sunku matyti, kaip įsikūnijęs
Gerumas kenčia nuo žmogaus piktu-
mo, kaip melas tyčiojasi iš Tiesos,
kaip kerštas įžeidinėja Gailestingu-
mą. Jėzui mirus, atrodė žlugusios vi-
sų į Jį sudėtos viltys. Tačiau tikėji-
mas visiškai neužgeso. Visų pirma
Mergelės Marijos, Jėzaus motinos
širdyje, net ir nakties tamsoje liko
gyva skaisti liepsna. Šį kartą viltis
negalėjo nesusidurti su blogio kietu-
mu. Prieš ją iškilo ne tik mirties sie-
na, bet ir aštrūs pavydo ir išdidumo,
melo ir smurto dygliai. Jėzus perėjo
per šią mirtiną pynę ir nutiesė mums
kelią į gyvybės Karalystę. Vieną
akimirką Jėzus atrodė pralaimėjęs:
sutemos gaubė žemę, spengė Dievo
tyla, viltis buvo tarsi beprasmis žo-
dis.

Ir štai rytą po šabo randa tuščią
kapą. Paskui Jėzus pasirodo Magda-

lietei, kitoms moterims, mokiniams.
Tikėjimas atgyja kaip niekad tvirtas,
nenugalimas, nes jis remiasi lemtin-
gu įvykiu: „Mirtis ir gyvybė nuosta-
biai kovės – mirtį nugalėjęs, viešpa-
tauja gyvybės Valdovas.” Prisikėli-
mo ženklai patvirtina gyvybės per-
galę prieš mirtį, meilės prieš ne-
apykantą, gailestingumo prieš kerš-
tą: „Kapas, kur Kristaus kūnas gu-
lėjo, ir garbė, kuria Prisikėlusis spin-
dėjo. Angelai, liudyt nužengę, marš-
kos ir drabužiai, Kristaus kūną den-
gę.”

Brangieji broliai ir seserys! Jei
Jėzus prisikėlė, tuomet ir tik tuomet
įvyko kažkas tikrai nauja, kas keičia
žmogaus ir pasaulio būseną. Tuomet
Jėzus yra tasai, kuriuo galime abso-
liučiai pasitikėti, pasitikėti ne tik jo
žinia, bet Juo pačiu, nes Prisikėlusis
priklauso ne praeičiai, bet dabarčiai;
Jis yra gyvas. Kristus yra viltis ir
paguoda pirmiausia toms krikščio-
nių bendruomenėms, kurios dėl ti-
kėjimo kenčia didžiausią diskrimi-
naciją ir persekiojimus. Bažnyčioje
veikianti Jo vilties jėga palaiko vi-
sus, ką slegia kančia ir neteisingu-
mas.

Prisikėlęs Kristus tesuteikia
viltį Artimiesiems Rytams, kad visos
to regiono etninės, kultūrinės ir re-
liginės grupės bendradarbiautų ben-
dram labui ir kad būtų gerbiamos
žmogaus teisės. Ypač Sirijoje tenebū-
na liejamas kraujas, kuo greičiau teį-
sivyrauja pagarba, dialogas ir susi-
taikinimas, kaip reikalauja ir tarp-
tautinė bendruomenė. Pabėgėliai iš
tos šalies ir žmonės, kuriems reikia
humanitarinės pagalbos, tebūnie
svetingai priimami, solidarumas te-
palengvina jų sunkias kančias. Vely-
kų pergalė tedrąsina irakiečių tautą,
negailint jėgų siekti stabilumo ir
pažangos. Šventojoje Žemėje izrae-
liečiai ir palestiniečiai drąsiai teat-
naujina taikos procesą.

Viešpats, nugalėjęs blogį ir mir-
tį, testiprina krikščionių bendruo-
menes Afrikos žemyne, tesuteikia
jiems vilties įveikti sunkumus, tepa-
daro jas savo visuomenių taikos ir
pažangos kūrėjomis. Prisikėlęs Jėzus
teguodžia kenčiančias Afrikos rago
tautas ir teskatina susitaikinimą;
tepadeda Didžiųjų Ežerų regionui,
Sudanui ir Pietų Sudanui, jų gyven-
tojams tesuteikia jėgų atleisti. Malį,
kuriame šiuo metu vyksta politiniai
neramumai, Šlovingasis Kristus te-
apdovanoja taika ir stabilumu. Ni-
gerijai, kur pastaruoju metu vyko
kruvini teroristiniai išpuoliai, Vely-
kų džiaugsmas teįkvepia energijos
kurti taikią ir savo piliečių religijos
laivę gerbiančią visuomenę. 

Visiems džiugių Velykų!

Šventojo� Tėvo� kalba� prieš� velykinį
palaiminimą� Urbi et orbi,� kurią� lietuvių
kalba�paskelbė�,,Vatikano�radijas”. 
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Šv. Velykos

„Prisikėlusysis priklauso ne praeičiai,
bet dabarčiai“

BENEDIKTAS XVI

ŠveNTaDieNis

Ne tik visai Lietuvai, bet ir pla -
čiau pasaulyje yra žinomas
lietuvių poetas zanavykas

Pranas Vaičaitis (1876–1901), gimęs
Santakuose, greta Sintautų miestelio
(Šakių rajonas), Sūduvoje. Pakirstas
sunkios ir klas tingos ligos, būdamas
vos 25 metų am žiaus, atgulė poilsio
Sintautų ka pi nėse. Nors Vaičaitis
mirė gana jaunas, tačiau spėjo palik-
ti gilų pėdsaką lietuvių literatūroje.

Kad Vaičaitis buvo žinomas ne
vien Lietuvoje, liudija tai, kad pirma-
sis jo kūrinių leidimas „Pranciš kaus
Vaičaičio eilės’’ buvo išleistas 1903
metais Plymouth (JAV), antrasis kū-
rinių leidimas  – taip pat užsienyje
„Eilės”, Philadelphia, PA, 1912.

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vėversių.
Ten prakaitas aplieja žmones
Prie vasaros darbų sunkių
Ir prastas apredals marškonis
Apdengia sąnarius visų.
Bent tave meiliai pavaišina,
Kaip tik nueisi į svečius, –
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek daleidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos
Ten žydi vis kuo nopuikiau...
Šalis ta Lietuva vadinas... 

Šios eilės, tapusios kone antruo-
ju Lietuvos himnu, nusileidžia tik
Vin co Kudirkos „Tautiškai giesmei’’.  

Vaičaitis nepaprastai mylėjo sa-
vo kraštą, aukštino Lietuvos pra eitį,
žadino  tautinio orumo jausmus. Kai
kurie eilėraščiai virto liaudies dai-
nomis. Neužželia takelis prie jo ka po
Sintautų kapinėse, jo vardu pavadin-
ta pagrindinė Sintautų mies telio
gatvė, gražiai sutvarkyta Vaičai čių
sodyba Santakuose, įrengtas literatū-
rinis muziejus miestelio mokykloje.
Tačiau poetas vertas prasmingesnio
įamžinimo. 

Sintautų miestelyje atliekami di -
deli darbai rengiantis II pasaulio sin-
tautiškių suvažiavimui, kuris įvyks
2012 m. rugpjūčio 25–26 dienomis (I
suvažiavimas įvyko 2000 metais). Re -
konstruojama pagrindinė miestelio
aikštė, ją praplečiant ir sutvarkant,
greta bus parkas. Pasinaudojant ta
pro ga, grupei kultūros paveldui ne -
abejingų žmonių gimė mintis įamžin-
ti poetą Vaičaitį, pastatant jam
paminklą atjauninto Sintautų mies -
telio aikštėje. Paminklas, netoli nuo
per karą sugriautos, o dabar atstaty-
tos gražuolės bažnyčios, labai pa -
puoš tų miestelį. Tam reikalui įsteig -
tas specialus fondas, kurio steigėjais
yra žinomas bibliofilas ir mecenatas
Vidmantas Staniulis (fondo pirmi -

ninkas), teisininkas Juozas Jacevi -
čius, projektų vadybininkas Vitas
Girdauskas, finansų analitikas dr.
Gitanas Nausėda, politikas, Lietuvos
Seimo narys dr. Arvydas Vidžiūnas,
tapytojas Algis Augustaitis ir kt.

Beje, tai būtų antras bandymas
pastatyti paminklą poetui Vaičai čiui
Sintautuose. Pirmasis sumanymas
buvo kilęs 1937 metais. Tada bu vo
įkurtas iniciatorių komitetas, ku-
riam vadovavo Sintautų šaulių būrio
vadas agronomas Eduardas Počvai-
tis. Jis susirašinėjo su garsiu skulp-
toriumi Vincu Grybu, aptardamas
būsimo paminklo klausimus. Pa-
minklo statybai buvo renkamos sa-
vanoriškos lėšos, tarp aukotojų bu vo
ir Respublikos prezidentas Anta nas
Smetona. Deja, 1940 metais prasi -
dėjusi sovietų okupacija visus šiuos
darbus nutraukė. 

Tikime, kad šis antrasis bandy-
mas bus sėkmingas. Jei viskas gerai
seksis, paminklas turėtų atsirasti iki
2013 metų pabaigos. Fondo steigėjai
kreipiasi į visus pasaulio lietuvius
kviesdami suvienyti pastangas dide-
l iam prasmingam darbui, tapti šio
unikalaus projekto dalyviais pa re -
miant fondą piniginėmis  aukomis. 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame
už Jūsų supratingumą, pasiaukojimą

ir prisidėjimą. Fondas atsilygins už
paramą, reklamuodamas Jūsų labda -
ringą veiklą per žiniasklaidą, rengi -
nių metu, o taip pat įteiks oficialią
padėką ir simbolinę dovaną. Visi rė -
mėjai bus paminėti specialiame lei-
dinyje pastačius paminklą. Asmuo,
paaukojęs 5,000 litų, taps ,,auksiniu’’
rėmėju, ir jo vardas bus įamžintas
aukso raidėmis paminklo granite,
tam skirtoje vietoje.

Aukas jau galima pervesti į Fon -
do sąskaitą pagal šiuos rekvizitus:
asociacija „Paminklo poetui Pranui
Vaičaičiui fondas”,  kodas 302739523,
adresas: Vytauto pr., 58, LT-44237,
Kaunas, Valiutinė s. Nr. LT
147180900000071768, AB „Šiaulių
bankas”. Korespondenciniai bankai:
$ – Correspondent account with
Deutsche Bank Trust Company Ame -
ricas, New York, SWIFT: BKTRUS33,
EU – Correspondent account with
Deutsche Bank AG, Frankfurt,
SWIFT: DEUTDEFF.  Parama litais:
Nr. LT 597180900000606398, AB „Šiau-
lių bankas”.

Pasiteiravimui tel. +370 600
02252,  el.p. staniulisv@inbox.lt

Informacinis Fondo rėmėjas –
Šakių rajono laikraštis „Draugas’’.

Fondo pirmininkas Vidmantas
Staniulis

Sekretorius Juozas Jacevičius

Sintautuose�bus�statomas
pa�minklas�poetui�Pranui�Vaičaičiui

Adelė Vaitekūnas, gyvenanti Providence, RI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

SIūLO DARbą

Pranas Vaičaitis ir jo kapas Sintautų miestelyje Šakių rajone.

Sewing/Installing fabric on walls
WOMEN�and�men�with�artistic
touch�can�apply.�Reliable,�must
speak�English,�have�car.�Will�train,
full�time,�Palatine.�847-202-0642

Paul R. Sodeika, gyvenantis Apple River, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 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. 18

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO AUKŲ VAJUS

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Tarybos ir
Valdybos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems dos-
niems aukotojams, kurie atsiliepė į pra šymą prisi-
dėti prie archyvų, bibliotekų išlaikymo ir tvarkymo.
Vertiname jūsų gerą valią ir nuoširdžiai dėkojame.
Skelbiame aukotojų sąrašą (aukos gautos iki 2012 m.
kovo 20 d.). Maloniai lauksime naujų aukotojų. Če-

kius prašome siųsti Lithuanian Research and Studies Center 5600  S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Visos aukos yra nurašomos nuo mo-
kesčių.

$1,000 Gediminas Balanda, neskelbiamas.
$500 Ramunė Ambrozaitis, dr. Jonas Dainauskas.
$400 Algis Kazlauskas (per Matching funds).
$250 dr. Audrius Plioplys, Danutė Trotter, Gintautas Vitkus.
$200 dr. Artūras Bareika, dr. Jonas Dainauskas (a. a. J. Tamulaičio

atminimui), Donatas Januta, Patricia Nelia Paulauskas, Vytas Petrulis,
Nemira Šumskis.

$100 dr. Kazys G. Ambrozaitis, Petras Bičiūnas, dr. Vytautas Bieliaus -
kas, Ona Daugirdienė, Maksiminas Karaška,  Vida  Kašuba, Romualdas
ir Nijolė Kašuba,  Algis ir Vaida Mikuckis, Ted Mitkus, Arvydas Pauli-
kas, Rūta Penkiūnas, I. A. Raulinaitis, Vacys Šaulys,  Gerald Tamkuto-
nis, Jūratė Tamulaitienė (a. a. J. Tamulaičio atminimui), Jonas Totorai-
tis, Narimantas Udrys, Rimantas ir Aldona Vaitkus, Živilė Vidmantas.

$75 Raminta Marchertas, Nijolė Šalčius, V. Stankus.
$50 Birutė Ciplijauskaitė, K. I.  Civinskas, Rimas Černius, Gedi-

minas Damašius,  Antanas ir Vida Gilvydis, Augustinas ir Regina Idzelis
(a. a. J. Tamulaičio atminimui), Kęstutis ir V. Keblys, Vaclovas Kleiza, Bi-
rutė Kožica, Laura Laucius, Dalė Lukas, Danutė Mačernis, Rimantas
Pauliukonis, Dalia Tallat-Kelpša, Kęstutis Tautvydas, Gražina Tronco-
ne, Sandra Valaitis, Ramūnas Vanagūnas, Jonas Variakojis.

$35–45 Ina Bertulytė-Bray, Kęstutis Keblys, Ilona Laucius, Raminta
Marchertas, V. Markevičius, Vincas Urbaitis.

$30 A. Venk-Venckūnas, Al Žolynas.
$25 Teresė ir I. Berzinskai, Rimantas Bitėnas, dr. Kazys Bobelis, Fe-

liksas Bobinas, Aldona Brazis, Roma Čepulis, Dameika, Sophie, Teresė
Gečys,  E. A. Kaminskas, Mike Kantavičius, Gražina Kenter, J. Kliorys,
Eugenija Kolupaila, Audra Kubilius, Vytautas Matulionis, Sigutė Mik-
rut, Birutė Na vickas, dr. Antanas Razma, Sigita Tylienė, Aldona ir Vai-
dis Valaitis.

$20 Vida Bučmys, Liuda Butikas, K. P. Devenis, A. Giedraitis, Zigmas
ir Virginija Grybinas, E. Jasaitis, V. Jonaitis, V. Neverauskas, Aldona
Prapuolenis, Teodoras ir Ritonė  Rudaitis, Kostas Stankus, Faustas ir
Teresė Strolia, Regina Taunys, Emilija Vengianskienė, Jurgis ir Danutė
Vidžiūnas, dr. Robertas Vitas, Vytautas Žemaitis.

$10 Donna Dragūnaitis, dr. Peter I. Jokubka, Viktoras Motušis,
Antanas Paužuolis, Dalia Puškorius.

$5 A. Bigelis, E. Kondratas, Eugene Stonikas, Vytautas Motušis.

2010 m. vajaus neskelbti aukotojai
$600 Donatas Januta.
$300 G. Vitkus.
$100 LB Brighton Park apylinkė, Algirdas ir Birutė Jakštys, Aldona

Juozevičius.
$75 Birutė Ciplijauskaitė.
$50 Algis Norvilas.

Tai ir Lozoraičių – tėvo ir dviejų
sūnų – ištisos epochos Lietuvos dip-
lomatinėje tarnyboje pabaiga.

2005 metų sausio 7 diena, Vil -
nius. Vakar „Atgimime” išspausdin-
tas straipsnis apie tai, kad užsienio
reikalų ministras Antanas Valionis
ir Valstybės saugumo departamento
ge neralinis direktorius Arvydas Po -
cius turėjo ryšių su KGB, nes soviet-
mečiu buvo šios represinės struktū -
ros rezervo karininkai, sukėlė di-
džiu lį skandalą. Ryte man paskambi-
no premjeras Algirdas Brazauskas ir
net siūlė šį reikalą apsvarstyti Vals-
tybės gynimo taryboje. Nuraminau
jį, pasa kiau, kad pirmiausia reikėtų
surinkti daugiau patikimos informa-
cijos. Po šio pokalbio paprašiau savo
pata rėją nacionalinio saugumo klau-
simais iki pietų man pateikti visą
turi mą medžiagą.

Kai nuvykau į Verkių rūmus pas -
veikinti savo veiklos penkmetį mi -
nin čių administracinių teismų gran -
dies teisėjų, manęs prie durų jau lau -
kė būrys žurnalistų ir, žinoma, puolė
klausinėti apie  A. Valionį ir A. Po-
cių. Pasakiau, kad nieko negaliu ko-
mentuoti, nes nesu pakankamai in-
formuotas, kiek pagrįsti skleidžiami
įta rimai. Vis dėlto pridūriau, jog šį
skan dalą labai stengiamasi išpūsti, o
tai kiršina visuomenę ir griauna pa-
si tikėjimą valstybės pareigūnais.

Po pietų grįžęs į Prezidentūrą
sužinojau, kad sovietmečiu atsargos
karininkų laipsnius drauge su aukš-
tojo mokslo diplomais gavę A. Valio -
nis ir A. Pocius pagal tuometę tvarką
buvo įrašyti į KGB kariškių rezervą,
bet realiai šioje struktūroje nedirbo
nė dienos. Šis faktas buvo seniai ži-
nomas ir Liustracijos komisija vi-
siškai nieko blogo neįžvelgė.

2005 metų sausio 10 diena, Vil -
nius. Vadinamasis rezervistų skan-
dalas nesiliauja ir net įgyja pagreitį.
Ginčijamasi, ar nereikėtų skelbti ka -
daise KGB rezervui priskirtų asme-
nų pavardžių. Nesikišu į šį reikalą,
tegul tai sprendžia teisininkai.

Dabar man aktualiausia kita
prob lema – ar vykti gegužės 9-ąją į
Maskvą, kur Rusija kviečia daugybę
pasaulio valstybių vadovų minėti jų
pergalės prieš fašistinę Vokietiją 60-
ųjų metinių. Šiandien paskambino
Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Frei -
berga ir teiravosi, kaip aš ketinu elg -
tis. Ji savo sprendimą nori paskelbti
jau šią savaitę ir neslėpė, kad grei -
 čiau apsispręsti ją spaudžia Saeima
ir Vyriausybė. V. Vykė-Freiberga sa-
kė, kad Latvija linksta priimti Krem -
liaus kvietimą.

Atsakiau, kad neskubu apsi-
spręs ti. Turime gerai apsvarstyti vi -
sus argumentus. Ir pridūriau, jog no -
rėtųsi bendros visų trijų Baltijos
vals tybių pozicijos. Baigdamas po-
kalbį pasakiau, kad tarsiuosi su Es-
tijos prezidentu Arnoldu Rüüteliu.
Sutarė me su V. Vyke-Freiberga šią
savaitę dar kartą pasikalbėti.

Po šio pokalbio paskambinau A.
Rüüteliui. Jis man pritarė, kad nerei -
kia skubėti galutinai apsispręsti dėl
kelionės į Maskvą. Pasirodo, Estijos
prezidentas siūlė V. Vykei-Freibergai
surengti mūsų trijų susitikimą gal-
būt Rygoje ir aptarti susidariusią pa -

dėtį, bet ji tai praleido negirdomis.
Manau, Latvijos prezidentė jau nus-
prendusi vykti į Maskvą. Tuomet
mūsų padėtis dar keblesnė. Europos
Sąjungos šalys mums nepritars, jei
atmesime Vladimiro Putino kvieti -
mą. Neaišku, kaip į tai reaguos JAV.
O ir mūsų šalyse kils karštų ginčų,
pasipils kaltinimų, kad ir kaip nus-
pręstume. Labai svarbu išvengti tau-
tos susipriešinimo šiuo klausimu,
neleisti užvirti aistroms, kai atsiran-
da teisuolių, kurie skelbiasi tikrais
patriotais, o visus kitaip galvojan-
čius apšaukia išdavikais ar komunis-
tais.

2005 metų sausio 11 diena, Vil -
nius. Antanas Valionis ir Arvydas
Po cius per mano patarėjus prašo,
kad viešai pasisakyčiau dėl jiems
svaido mų kaltinimų bendradarbia-
vus su KGB. CNN ir BBC televizijos
jau pas kelbė, kad Lietuvos užsienio
reikalų ministras – buvęs KGB agen-
tas. Aiš ku, tai smarkiai kompromi-
tuoja jau ne tik A. Valionį, bet ir Lie-
tuvos valstybę. Parengiau pareiški-
mą, kuriuo raginu visus politikus
jausti atsako mybę ir nekenkti šalies
interesams. Tačiau suprantu, kad šis
skandalas taip lengvai nenurims.
Dar ilgai stebėsime tikrą partijų kar-
navalą, stengiantis pamurkdyti pur-
ve savo kon kurentus.

Priėmiau NATO pajėgų Europoje
vyriausiąjį vadą JAV generolą Jame -
są L. Jonesą. Įteikiau jam Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
di ną, vėliau kalbėjomės apie padėtį
Af ga nistane.

Susitikau ir su Ukrainos užsie -
nio reikalų ministru Konstantinu
Griščenka. Jis perdavė prezidento
Vik toro Juščenkos kvietimą atvykti į
jo inauguraciją.

Vakare pasirašiau dekretą, ku -
riuo teikiu Seimui Rasos Rudbergy-
tės kandidatūrą į valstybės kontrolie -
riaus pareigas.

2005 metų sausio 12 diena,
Vil nius. Latvija paskelbė, kad jos
prezidentė vyksta į gegužės 9-osios
iškilmes Maskvoje. Tik apmaudu, jog
Vaira Vykė-Freiberga nesilaikė mū-
sų susitarimo suderinti Baltijos šalių
spren dimą šiuo klausimu. Pareiš -
kiau, kad Lietuva gerbia Latvijos po -
ziciją, bet mes neskubame ir dar
svars tysime, kaip geriau pasielgti.
Beje, nuomonės skiriasi ir mūsų Už -
sienio reikalų ministerijoje.

Prezidento Viktoro Juščenkos
inauguracija numatyta sausio 18 die -
ną. Man vėl teks trumpinti atostogas.
Alma su Biručiais į Čikagą skris,
kaip suplanavome, o aš atskrisiu 20-ą
dieną.

2005 metų sausio 13 diena,
Vil nius. Minime tragiškųjų Sausio
13-osios įvykių metines. Pasitaikė
žie miš kai šviesi diena. Iškilmingame
Sei mo posėdyje – vėl tos pačios kal-
bos, ne ramus įvykių vertinimas, ne
pasididžiavimas laimėjimais, o kalti -
ni mai, kaltinimai...

2005 metų sausio 14 diena,
penk tadienis,Vilnius–Čikaga. Pas -
kambino prezidentas George’as W.
Bushas. Konferencinio sujungimo
bū du pokalbyje dalyvavo ir Lenkijos
prezidentas Aleksandras Kwaś-
niews kis. Bus daugiau.



klausimu, kodėl domina tik šis lietu-
vis, jei „Titanike’’ buvo ir daugiau
tau tiečių?

Taip pamažu gimė istorijos apie
šaltkalvį iš Ignalinos Eliezerą Gilins -
kį bei paslaptingą Simą Baniulį iš Sū -
duvos apmatai. Beieškant daugiau
medžiagos paaiškėjo, kad laivo „Bir -
ma’’, skubėjusio „Titanikui’’ į pagal-
bą, kapitonas irgi buvo lietuvis Liud -
vikas Stulpinas.

„Kūnas Nr. 47. Vyras. Amžius –
apie 30 metų. Plaukai – tamsūs. Ap -
ran ga – pilkas paltas, liemenė, kel-
nės, žali marškiniai. Daiktai – nuot-
rau kos; bilietai; 5 dolerių sąskaita;
baga žo draudimas; 12 svarų sterlin-
gų, 60 centų, 4 pensai; raktai; pinigi-
nė; ang lų kalbos pradžiamokslis. Tre-
čios kla  sės bilietas – Nr. 14973. Var-
das – Leslie Gelinski.’’

Tokia atpažinimo kortelė buvo
skirta 1912 m. balandžio 10 d. į „Tita -
niką’’ Southampton, Didžiojoje Brita -
ni joje, įlipusiam 22 metų šaltkalviui
iš Ignalinos Eliezerui Gilinskiui.
Lietuvos žydas Gilinskis, vienų šal-
tinių duomenimis, plaukė į Čikagą
dalyvauti brolio vestuvėse (jis pats
buvo nevedęs, turėjo vieną seserį ir
keturis brolius). Kitais duomenimis,
Eliezeras paliko Lietuvą, stengdama-
sis išvengti savo tėvo, tarnavusio Ru -
sijos armijoje 25 metus, likimo. Šei -
mos narių teigimu, Eliezeras Lietu -
voje buvo persekiojamas dėl tarny-
bos vengimo. 

Gilinskio, trečios klasės „Titani -
ko’’ bilietą įsigijusio už 8 svarus ster-
lingų, palaikai į Halifax, kaip kitų iš -
trauktų nuskendusio laivo aukų, ne -
bu vo nuplukdyti, o palaidoti jūroje
kartu su „Titaniku’’ Atlanto vande -
nyne. Jo tėvams į Ignaliną buvo nu -
siųsta „Mansion House Relief  Fund’’
skirta 130 svarų sterlingų kompen-
sacija.

Simas Baniulis – paslaptingiau-
sias „Titaniko’’ keleivis, kurio mįslė
užmenama ir naujosios knygos skai -
tytojams. Lietuvoje jo istorija domė -
jo si dabar jau velionis kaunietis
kraštotyrininkas Pranas Juozapa-
vičius, bene pirmasis spaudoje pa-
skelbęs faktą, jog „Titaniku’’, be ku-
nigo J. Mont vilos, tikrai plaukė dar
mažiausiai vienas lietuvis. Tačiau
kraštotyrininko paliktuose archy-
vuose iš sa mesnės informacijos apie
Baniulio asmenybę nėra. Spėjama,
jog vyras ga lėjo keliauti prisidengęs
svetima pavarde, kad išvengtų per-
sekiojimo dėl vengimo tarnauti ca-
rinės Rusijos kariuomenėje. 

Bene daugiausia yra žinoma apie
„Titaniku’’ plaukusį kunigą Mont -
vilą. Netoli Marijampolės, Nendri-
niš kių kaime, gausioje šeimoje gimu-
sio Montvilos biografija ir tragiškas
likimas jau seniai domina kunigą,
Vy tauto Didžiojo universiteto profe-
sorių Kęstutį Žemaitį.

„Šia asmenybe susidomėjau dar
tada, kai nemažai bendravau su švie -
sios atminties kunigu Kazimieru
Mont vila, kurio dėdė ir buvo ‘Tita ni -
ke’ nuskendęs Lietuvos kunigas. Ma -
rijampolėje gyvenęs K. Montvila bu -
vo surinkęs nemažai medžiagos, tu -
rėjo daug rankraščių apie laivo tra -
gediją ir jame žuvusį savo giminaitį’’,
– pasakojo Žemaitis.

Montvilos biografija gerai žino-
ma. Po mokslų Marijampolės gim na -
zijoje jis išvyko į Seinų kunigų semi-
nariją, išugdžiusią daugybę Lietuvos

šviesuolių (apie šią seminariją ir jos
auklėtinius pernai rašyta „Drauge’’).
Čia kartu mokėsi būsimasis vysku-
pas Vincentas Borisevičius, kurį da -
bar ruošiamasi kanonizuoti, taip pat
kunigas Jonas Petrika, nužudytas
Bu  davonės miške, prie Vilkaviškio,
1941 metų birželio 22 d. J. Montvila
bu vo suabejojęs kunigystės pašauki -
mu ir išstojęs iš seminarijos, bet ne -
trukus grįžo tęsti mokslų. 

Žinoma, kad kunigas Montvila
plaukė „Titaniku’’ į JAV tikėdamasis
ten tapti pastoriumi, nes caro valdžia
už patarnavimus unitams buvo už -
drau dusi vykdyti kunigystę Lietuvo -
je. Baigęs kelionę „Titaniku’’ jis pir-
miausia planavo aplankyti savo brolį
Petrą (Juozas buvo vyriausias iš
aštuo nių brolių ir seserų), įsikūrusį
Amerikoje prieš penkerius metus. 

Galbūt 27 metų kunigo iš Mari -
jam polės, kaip ir tautiečio šaltkalvio
Eliezero (nors per kelionę laive kažin
ar jie buvo susitikę, nes Montvila ke -
liavo antrąja klase, už bilietą sumo -
kė jęs 13 svarų), kapas toks pat – At-
lanto vandenyno dugnas, nes Montvi-
los kūnas, net jei buvo ištrauktas iš
vandens, niekada nebuvo atpažintas.
Gal būt kaip neatpažinta auka jis
palaidotas Halifax kapinėse, galbūt
palaidotas jūroje, o galbūt nugrimz-
dęs kartu su „Titaniku’’. Į Worcester
parapiją, esančią Massachusetts val-
stijoje, pa tekti norėjusio kunigo tė-
vams Kaziui ir Magdalenai bei se-
neliams „Titanic Relief  Fund’’ po
„Titaniko’’ žūties taip pat pervedė
130 svarų sterlingų sumą.

27 metų Montvila žuvo kartu su
kitais nelaimėliais, nespėjusiais išsi -
gel bėti iš „Titaniko’’. Kaip jis pralei-
do paskutines savo gyvenimo minu -
tes, tegalime spėlioti. Viena versijų –

10 2012�BALANDŽIO�10,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Netrukus visa me pasaulyje bus
minimos 100-osios legendinio
„Titaniko’’ laivo žūties me  ti-

nės. Tragedija, nusinešusi pus ant ro
tūkstančio gyvybių, iki šiol jaudina
ir sulaukia didžiulio dėmesio. Pasau-
lyje „Titaniko’’ tema gvildenama nuo
akimirkos, kai dar tik buvo paskelbta
apie milžiniško okeaninio laivo staty-
bą. Istorikai ligi šiol tyri nėja kiek-
vieną smulkmeną, susijusią su pra-
bangiu laivu ir jo tragišku li kimu,
pradedant techniniais ypatumais,
kurie galėjo lemti nelaimę, ir bai-
giant keleivių sąrašais, kuriuose
buvo gausu pačių įvairiausių sluoks -
nių žmonių – nuo paprasčiausių be -
darbių iki žinomiausių ano meto
aris tokratų ir milijonierių.

1912 m. balandžio 14 d. 22 val. 40
min. neskęstančiu vadintas „svajo -
nių laivas’’ su 2,207 keleiviais sudre -
bėjo susidūręs su ledkalniu. Po 40 mi -
nučių nuskambėjo įsakymas mote -
rims ir vaikams lipti į gelbėjimo val -
tis. Ankstų balandžio 15-osios rytą 2
val. 20 min. „Titanikas’’ nugrimzdo į
Atlanto vandenyno gelmes. Tragedi -
jos metu žuvo 1,502 žmonės, 705 pavy -
ko išsigelbėti. 

Paskutinės „Titaniko’’ valandos
ir minutės jau daugybę kartų aprašy-
tos, nors neatsakytų klausimų likę
iki šiol. Per tą šimtmetį gimė ir daug
mitų apie šią tragediją. Koks laivas
pabėgo iš nelaimės vietos grimztant
„Titanikui’’? Kodėl laivo kapitonas
ne atsižvelgė į kitų laivų atsiųstus
įspė ji mus apie ledkalnius vandeny -
ne? Ar trečios klasės keleiviai iš tie-
sų buvo užrakinti vandens semia-
mose pa talpose ir neišleisti į viršu-
tinį de nį? Ar „Titanike’’ tikrai užsi-
mezgė vėliau filmuose pavaizduota
meilės istorija? Ar Lietuva yra kaip
nors su sijusi su „Titaniku’’? Ar ši
istorija įdomi mums?

Net ir praėjus šimtmečiui nuo
tra gedijos, lietuvių kalba iki šiol bu -
vo išleistas vienintelis leidinys apie
garsiausią kada nors vandenyne įvy -
kusią nelaimę – Walter Lord knygos
„Paskutinė ‘Titaniko’ naktis’’ verti-
mas, taip pat Petro Montvilos JAV
pas kelbti atsiminimai „Kai grįžta
pra eitis’’. Artėjant sukakčiai, tik ką
Lietuvoje pasirodė nauja knyga „Ti -
taniko lietuviai’’. Daugelis iki šiol
bu vo girdėję, kad laive žuvo iš Mari -
jam polės krašto kilęs kunigas Juozas
Montvila, bet mažai kas buvo girdė -
jęs, kad jame plaukė dar bent du lie -
tuviai. 

Naujos knygos autorės – Aust ri -
joje keletą metų gyvenusi žurnalistė
Gerda Butkuvienė ir jos Vilniaus
universiteto žurnalistikos studijų
drau gė Vaida Lowell, dabar gyvenan-
ti Jungtinėse Amerikos Valstijose, po
kruopelytę iš įvairiausių šaltinių
rin ko duomenis apie legendiniu lai-
vu plaukusius lietuvius ir atrado
daug nežinomų ir labai įdomių da-
lykų. 

Butkuvienė „Titaniko’’ tema
ėmė domėtis prieš daugiau nei de-
šimtme tį. Spaudoje pasirodę padriki
straips niai apie lietuvį kunigą Juozą
Mont vilą, plaukusį „Titaniku’’, suin-
trigavo ir paskatino giliau pastudi-
juoti šio lietuvio likimą. O netikėta
pažintis ren giant televizijos laidą su
P. Šir šovo okeanologijos instituto Ka -
linin grade povandeninių aparatų
spe  cia listu, dalyvavusiu keliose Ru-
si jos tyrimų laivo „Akademikas Kel-
dy šas’’ ekspedicijose į „Titaniko’’ ka-
pa vietę Atlanto vandenyno dugne su
po vandeniniais aparatais „Mir 1’’ bei
„Mir 2’’ įkvėpė imtis projekto, kuris
įam žin tų lietuvių keleivių istorijas,
kol šios neišnyko užmarštyje.

Pažintis su kanadiete Lisa Stoun,
įkūrusia „Titaniko’’ keleivių kapų
interneto tinklalapį ir aktyviai talki-
nančia nustatant neatpažintų palai -
kų tapatybę, taip pat stumtelėjo do -
mėjimąsi į priekį. Jos užklausus, ar
po vienu neatpažintų asmenų antka -
piu negalėtų ilsėtis lietuvio kunigo J.
Montvilos palaikai, kanadietė atsakė

,,Titaniko” lietuviai
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Naujoji knyga „‘Titaniko’ lietu viai”.

Kunigas K. Žemaitis.

Minint�100-ąsias�„Titaniko’’�žū�ties�metines,�prisimenami�ir�jame�žuvę�lietuviai�

„Titanikas”.

Kunigas Kazimieras Montvila, surinkęs
daug medžiagos apie „Titanike’’ žuvusį
savo giminaitį.

John P.  Salcius, gyvenantis Lake Forest, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybai paremti. Nuošir-
džiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.



112012�BALANDŽIO�10,�ANTRADIENISDRAUGAS

www.draugas.org

Praeis gyvenimas, kaip ši diena
praėjo.

Nors norisi nubraukti ašarą
slapčia.

Likimas mūsų minutes 
skaičiuoja,

Neleidžia linkt po širdgėlos našta.

Sueina šeši mėnesiai, kai taip ne-
ti kėtai po galvos susižeidimo, su-
laukęs 84 metų, staiga mirė mūsų
brangus šeimos narys Antanas-Ro-
mualdas Igaunis.

Antanas gimė Kudirkos Nau -
mies tyje, Lietuvoje. Kaune baigė Šan-
čių 6-ąją gimnaziją. Su broliais a. a.
Leonu ir Norbertu bei daugeliu jau-
nuolių įstojo savanoriais į gen. Ple-
chavičiaus suformuotas vietines
rinktines tėvy nę saugoti. Bet oku-
pantų nacių klasta buvo išvežti fizi-
niams darbams į Vokietiją.

Karas baigėsi. Broliai atsirado
prancūzų zonoje, Biberach mieste. Po
ilgų ieškojimų atvyko čia ir mamutė
su tėvais – knygnešiais – Antanu-
Antanėliu ir Ona Baltrušaičiais ir
sesute Julyte. Senelis mirė Prancū-
zijoje, palaidotas Biberach kapi-

naitėse.
Atėjus laikui emigruoti, broliai

išvyko į Australiją, o velionis su liku-
sia šeima – į Waterbury, Connecticut
valstiją, JAV pas seserį ir svainį J. ir
V. Puodžiu kaičius. Su a. a. Br. Mau-
ručiu vienas iš pirmųjų prisijungė
prie įsteigto krepšinio sporto klubo
„Gin taras”. Antanas buvo JAV LB
Waterbury apylinkės valdybos nariu.
1967 m. liepos 1 d. vedė Teresę Ricke-
vičiū tę. Užaugino sūnų Liną, sulaukė
5 anū kų, 1 proanūkės. Išėjęs į pensiją
rinko mintis tarsi nuo medžio krin-
tančius rudens lapus – jaunystės
dienų prisiminimus.

Mūsų mirusio velionio palaikai
urnoje (jo paties pageidavimu, kaip
ir brolių) sugrįžo į a. a. tėvelių globą,
į Dangiškojo Tėvo na mus.

Nuoširdi padėka Šv. Juozapo
parapijos administratoriui kun. R.
Okiria už su teiktą paskutinį pate-
pimą, aukotas šv. Mišias. Už palydą ir
maldas Olivet kapinėse (Watertown,
CT) dėkojame Nekaltai Pradėtos Šv.
Marijos vienuolijos seselėms Put-
nam, CT. Onutei Pakalnienei – už il-
gų metų draugystę, nuolatinę pagal-
bą, širdies gerumą, Aldutei Mauruty -
tei-Raugalienei – skubėjusiai padėti
mū sų skausmo valandomis. Už užuo-
jautą, maldą, šv. Mišias ir aukas,
skirtas Neringos sto vyklavietės re-
montui Velionio vardu, dėkojame
Katalikų moterų sąjungos 43 kuopos
sesėms, jų šei moms: O. Liutkuvienei,
D. Uogintie nei, St. Levanienei Aldo-
nai, A. V. Skladaičiams, Ald. Onalfo,
P. ir D. Kurams, dr. J. ir A. Moran, V.
Kraucalis, A. ir J. Melninkams, J.
Stapulioniui ir dukrai Irenai, G. Že-
mai taičiui su šeima, gausiai Ricke-
vičių šeimai. 

Kristaus kančios kelias, Jo pri -
sikėlimas teįprasmina viltį, įžiebtą
šviesą. Skaudžių netekčių valandą
teleidžia mums giliau pajusti gyvojo
gyvenimo tikėjimą šio tokio trapaus
gyvenimo takų ke lionėje. 

Liūdinti šeima

Padėka
A † A

Antanas-Romualdas Igaunis

Antanas-Romualdas Igaunis.

kad meldėsi ir laimino skęstančiuo-
sius. Tačiau garsiajame James Came -
ron filme „Titanikas’’ vaizduojamas
kunigas tikrai buvo ne lietuvis, o
ang las dvasininkas Thomas Byles.

Vienas pirmųjų „Titaniko’’ pa -
gal bos ženklų pasiekė Liudviką Stul -
piną, 40-metį laivo „Birma’’ kapito-
ną. Jomantuose, bajorų šeimoje,
gimusio že maičio vadovaujama įgula
atskubė jo į pagalbą skęstančiam
„Titanikui’’, tačiau į nelaimės vietą
pirmiau at plaukęs kitas laivas „Car-
pathia’’ (iš  gyvenusiuosius tragediją
nupluk dęs į New York) jo pagalbos
atsisakė. L. Stul pinas Lietuvoje la-
biau žinomas kaip pirmasis Klaipė-
dos uosto kapito nas. Kapitono atmi-
nimu rūpinasi Lietuvos jūrų muzie-
jus, jo vardu pa vadinta Klaipėdos
miesto Liudviko Stulpino pagrindinė
mokykla.

Nuolatinis žiniasklaidos dėme -
sys beveik prieš šimtmetį įvykusiai
tragedijai padėjo sukurti didelę „Ti -
ta niko’’ prekės ženklo vertę ir žino-
mumą. Jį nuolat palaiko Hollywood
ir leidybos pramonė. Ir kai viena di -
džiausių Anglijos kruizinių laivų
bend rovių „Fred Olsen Cruise Lines’’
su agentūra „Miles Morgan Travel’’
paskelbė, kad šiemet, kai bus mini-

mas „Titaniko’’ paskutinės kelionės
100-metis, tokiu pat keliu plauks
„Bal moral’’, ši mintis iškart sulaukė
sėkmės.

„Lietuvis kunigas Juozas Mont -
vi la – mūsų tautos pasididžiavimas ir
pavyzdys, kaip reikia mylėti artimą.
Jis – užaugęs netoli Marijampolės,
dir bęs Seinų vyskupijoje, taigi mums
labai artimas. Vis dėlto šis kunigas
šian dien mums, lietuviams, per ma -
žai žinomas, nepelnytai jį užmiršo -
me. Ar jis nėra viena iškiliausių as -
me nybių tūkstantmetėje Lietuvos
isto  rijoje, greta žymiausių valstybės
ir Bažnyčios veikėjų? Atėjo laikas
ku nigo Juozo Montvilos vardą vi-
siems lietuviams tarti su didele pa-
garba ir pasididžiavimu’’, – įsitikinęs
kun. Že maitis.

Netoli Lietuvos ir Lenkijos pasie -
nio esančio Liubavo miestelio bažny -
čioje, kur Montvila buvo vikaras, yra
tą faktą primenanti atminimo lenta.
Artėjant „Titaniko” žūties šimtme -
čiui, kraštiečiai planuoja jo tėviškėje
pastatyti koplytstulpį, kuris primin -
tų šią neeilinę asmenybę ir tragišką
jos likimą, planuoja apie jį daugiau
pasakoti įvairių švietimo įstaigų mo -
kiniams. 

Valdovų rūmų paramos fondo steigėjui ir rėmėjui,
taip pat bu vusiam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirminin kui ir visuomenininkui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

mirus, reiškiame užuojautą žmonai GRAŽINAI, vai -
kams, anūkams ir artimiesiems.

A. a. Vytautas buvo aktyvus Lietuvos Valdovų
rūmų Vilniuje atkūrimo šalininkas. Fondo steigėjai,
admi nistracija ir rėmėjai pasiges Jo netekties.

Valdovų rūmų paramos fondas Vilniuje

Su liūdesiu širdyse atsisveikiname su ilgamečiu
PLB pirmininku ir įvairių lietuvių organizacijų na -
riu, tauriu lietuviu, iškiliu patriotu, didelę dalį savo
gyvenimo paaukojusiu lietuvybės puoselėjimui už -
sienyje

A † A
VYTAUTU KAMANTU

ir reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą jo žmonai
GRAŽINAI, dukrai RASAI RAGIENEI su vyru PAU -
LIUMI ir jų šeimai, dukrai DAINAI ČYVIENEI su
vyru SAULIUMI ir jų šeimai, sūnui RIMUI KAMAN-
TUI,  kitiems giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir
Lietuvoje.

Pranas Budininkas
Aldona Česnaitė

Jadvyga Giedraitienė
Danutė ir Lionginas Izbickiai

Elena Jasaitienė
dr. Jonas Kaminskas

Angelė ir Albinas Karniai
Vida Meiluvienė
Vanda Petkienė

Danutė ir Liutaveras Siemaškos
Irena ir Mečys  Šilkaičiai
dr. Adolfas ir Algė Šležai

Aldona ir Juozas Šulaičiai
Stasė ir Bronius Vaškeliai

Elvyra ir Jurgis  Vodopalai

St. Petersburg, Florida

Buvusiam PLB pirmininkui, JAV LB prezidiumo
pirmininkui

A † A
VYTAUTUI KAMANTUI

užbaigus šią žemišką kelionę, liūdesyje likusiai
žmo nai GRAŽINAI, jo šeimai bei visiems artimie-
siems ir bendradarbiams, nuoširdžią užuojautą
reiškia

JAV LB Krašto valdyba
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� ,,Seklyčioje” trečiadienį,  balandžio 11
d.  2 val. p. p. tradicinių popiečių metu
ma tysime  „Dainų dainelės” konkurso  da -
lyvių pasirodymą iš Lietuvos. ,,Dainų dai -
nelė” yra vienas seniausių Lietuvoje res -
publikinių dainų konkursų, organizuojamas
Lietuvos televizijos ir Švietimo ir mokslo
ministerijos. Pirmasis konkursas įvyko
1974 m. ir nuo tada jis organizuojamas
kas dveji metai.  Kaip visuomet, po pro-
gramos bus užkandžiai. Tel. pasiteiravimui
773-476-2655.

� Kviečiame į dailininkės šilkografės Ire -
nos Saparnis parodos ,,Miesto mergaitė”
atidarymą, kuris balandžio 12 d. nuo 5:30
val. p. p. iki 7 val. v. vyks  University Club
of Chicago ,,Twelfth Floor Gallery” (76 East
Monroe St., Chicago, IL 60603). Aprangos
kodas: laisvas verslo stilius. 

� Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū-
lyti kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės
ko misiją. Kandidatai bus renkami Lie tu -
vių Fondo 49-ajame metiniame narių
su  važiavime, vyksiančiame balandžio
14 d. Pasaulio lietuvių centre. Daugiau
informacijos galite rasti mūsų interne-
tinėje svetainėje: www.lithuanianfoun-
dation.org

� Balandžio 27 d., penktadienį, visus
meno mylėtojus kviečiame į Čiurlionio
ga leriją, Jaunimo centre, Čikagoje, kur
7:30 val. v. atidarysime jungtinę parodą
,,Transformuoti gyvenimai”. Dailininkus,
kurie nori dalyvauti parodoje, prašome
iki balandžio 20 d. atsiųsti savo darbus
į galeriją adresu 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636.  Daugiau in -
formacijos el. paštu laimaa@hotmail.
com arba  ausrinekerr@comcast.net

� JAV LB Lemont apylinkės metinis-
ataskaitinis susirinkimas vyks š. m. ba -
landžio 29 d. 

� Pianistės Aleksandros Žvirb ly tės ir
smuikininkės Lindos Velec kytės koncer-
tas ,,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.

� Gegužės 5 d. 7 val. v. Willowbrook
Ballroom salėje žurnalistė, Lietuvos te -
levi zi  jos laidos ,,Bėdų turgus” vedėja
Edita Mil dažytė pristatys savo knygą

,,Pa si matymas su Lietuva”, dainuos
aktorius Kostas Smoriginas. Renginio
metu su rinktos lėšos bus skirtos Pa -
saulio lie tu vių centrui, priešgaisrinės
apsaugos įren gimui. Bilietus galite nu si -
pirkti PLC raštinėje, Maironio litua nis -
tinės mokyklos raštinėje, parduotuvėse
,,Smilga” ir ,,Lie tuvėlė”. Daugiau infor -
ma cijos tel. 708-668-6214 arba tel.
630-915-3110.

� Balandžio 15 d., Atvelykio sekmadie-
nį, 12 val. p. p. Šv. Andriejaus parapi jo -
je (1913 Wallace St., Philadelphia, PA)
lankysis JAV am basadorė Lietuvai Anne
Derse. Programą atliks ,,Laisvės” cho -
 ras. Daugiau informacijos suteiks An  ge -
lė tel. 215-638-2534 arba Ma ry tė tel.
215-969-2117. 

� Adrianos Rostovsky parodos ,,Com -
bined Media in Relief” atidarymas LR
generaliniame konsulate New York (420
Fifth Ave., 3rd Fl., New York, NY
10018) vyks balandžo 24 d. 6 val. v.
Apie dalyvavimą prašoma pranešti tel.
212-354-7840 arba el. paštu kons.niu-
jorjas@urm.lt

�  LR Švietimo ir moks lo ministerija
pra  neša, kad vadovaujantis Lietuvos
val stybinės Kazimiero Būgos stipendijos
lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose
mokyklose studijuojantiems užsienio
šalių piliečiams nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 336, pas -
kelbtas konkursas Lietuvos valstybinei
K. Būgos stipendijai gauti. Daugiau in-
formacijos internetiniame puslapyje
http://www.smm.lt/konkursai/kiti.htm

IŠ ARTI IR TOLI...

Neringos stovyklos naujienos
Registracijos anketas ir kitą informaciją apie Neringos stovyklą rasite

internetiniame puslapyje www.neringa.org
Dar yra vietų Šeimų stovykloje, kuri vyks lietuvių kalba ir tik keletas

vietų Šeimų stovykloje anglų kalba.
Tuos, kurie niekada nėra buvę Neringos stovykloje, kviečiame  birželio

27–29 dienomis atvykti į ,,Atvirų durų dienas”. Jei turite klausimų, prašome
skambinti Reginai tel. 978-582-5592.

Vadovams
Tų, kurie dar neatsiuntė įsidarbinimo anketų, prašoma padaryti tai kuo

skubiau. Anketas rasite www.neringa.org

Moterų savaitgalis
Kerry Secrest ir dr. Kristinos Maciūnaitės vedamas savaitgalis vyks

gegužės 18–20 dienomis. Šių metų tema ,,Laikas”. Daugiau informacijos ir
registracijos formas rasite tinklalapyje www.neringa.org

Talkos savaitgalis
Birželio 2–3 dienomis kviečiame visus atvykti į kasmetinę stovyklavietės

paruošimo vasarai talką. Apie savo dalyvavimą prašoma pranešti Reginai el.
paštu regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

www.neringa.org infowww.neringa.org info

Pirksiu Domšaičio, J.Rimšos,
Kasiulio, Žoromskio, 

Žmuidzinavičiaus tapybos 
ir P. Rimšos skulptūros darbus 

Tel. 708-349-0348

LB Brighton Park apylinkės Rin kimų komisija praneša, kad rinkimai į
JAV LB  XX  Tarybą Brighton Park vyks gegužės 6 ir 13 dienomis (sekma-
dieniais) po 10:30 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo para-
pijos Mo ze rio salėje (4420 S. Fairfield Ave.). Norintieji balsuoti paštu, prašomi
skambinti Rinkimų komisijos pirm.  Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855.
Jums bus atsiųsti vokai ir balsavimo lapeliai.

Jaunimo centre rinkimai vyks šeštadieniais, gegužės 5 ir 12 dienomis.
8:30 val. r. ir 12:30–1:30 val. p. p. ir sekmadieniais gegužės 6 ir 13 die no mis
po 10:30 val. šv. Mišių Tėvų jėzui tų koplyčioje.

Balsavimas internetu vyks gegu žės 1–15 dienomis. Informaciją rasite tin-
klalapyje http://www.javlb.org

Čiurlionio galerija, 
Jaunimo centre 

(5620�S.�Claremont�Ave.,
Chicago,�IL�60636)�

penktadienį, gegužės 11 d. 
7:30 val. v. visus kviečia 

į Florida lietuvių menininkų
darbų parodos ,,kryžkelė”

atidarymą

Parodoje�dalyvauja�4�autoriai:
Saulius�Jankauskas,�

Irma�Kirvelienė,�Edita�Klinkel,
Oksana�Kofman.�

Parodos�atidaryme�dalyvaus
Saulius�Jankauskas,�Irma
Kirvelienė�ir�Edita�Klinkel.�

Edita Klinkel ,,Čikagos balkonai”. 

Ketvirtadienį, balandžio 5 d., 6:30 val. v. neseniai atsidariusioje ,,Rito’s Coffee”
(4116 South west Highwy, Hometown, IL) vyko susiti kimas su režisieriumi Arvydu
Barysu, į kurį pakvietė Čikagos verslininkai (Lietuvių verslo taryba). Ži nomas
režisierius parodė naujausią sa  vo filmą ,,Vys par to alo” (,,Vis per tą alų”), kuriame
pristatomas lietuviš kas ,,kaimo” alus, tradicinė aludarystė, ži nomi Aukštaitijos alu-
dariai ir mažos  alaus da ryklėlės. Po filmo buvo dainuojamos alaus dainos. 

Nuotraukoje: Režisierius Arvydas Barysas (dešinėje) kalbasi su vakaro svečiais.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Baltijos studijų konferencija / 
23rd Conference on Baltic Studies

2012 balandžio mėn. 26-28 d. d.
University of Illinois at Chicago, 750 South Halsted, Chicago

Vyks�plenarinės�sesijos,�bus�pranešimai�ir�kultūrinės�programas.
Lietuvių�visuomenė�mielai�kviečiama�dalyvauti.�

Sesijos�vyks�anglų�kalba.
http://depts.washington.edu/aabs/chicago-conf-2012
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Ateitininkų Namų valdyba, Lemont, IL, „Draugui” atsiuntė
padėkos laiškutį ir pridėjo 100 dol. Labai Jums ačiū, kad mus dosniai re-
miate.

www.draugas.org


