
New York (LR gen. konsulato New York ir ,,Draugo”
info) – Šių me tų sausio 15 d. Prancūzijos ambasados kul-
tūros padalinyje New York Jonui Mekui buvo suteiktas
aukščiausias Prancūzijos Meno ir literatūros ordinas –
L’Ordre des Arts et des Lettres. 1992 m. J. Mekas tapo
Prancūzijos Meno ir literatūros ordino kavalieriumi, o
2000-iais – šio ordino oficieriumi. Apdovanojimą įteikė
Prancūzijos ambasados JAV kultūros patarėjas Antonin
Baudry. Apdovanojimo metu lietuvį pasveikino Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas New York Valdemaras
Sarapinas.

Įteikdamas ordiną Prancūzijos kultūros patarėjas
JAV A. Baudry pažymėjo, kad Jono Meko dėka galima ma -
tyti legendinių pasaulio ir ypač Prancūzijos režisierių fil-
mus New York. J. Mekas įkvėpė daugelį įžymybių, o jo dar-
bai puikuojasi garsiausiuose pasaulio muziejuose.

Prancūzijos meno ir literatūros ordinas pirmą kartą
įteiktas 1957 m., o nuo 1963 m. šis apdovanojimas yra Pran -
cūzijos nacionalinio ordino „Už nuopelnus” dalis. Ap -
dovanojimai skiriami už nuopelnus meno ir kultūros sri-
tyje. Prancūzijos meno ir literatūros ordino kavalieriais
yra tapę – Oskaras Koršunovas, A. Vizgirda, Juozas Mil -
tinis (po mirties). Tarp gavusiųjų Prancūzijos Meno ir li -
teratūros ordinus yra ir V. Havel, E. Kusturica, G. Clo o -
ney, D. Bowie, S. Connnery, B. Dylan ir C. Eastwood.

New York (LR gen. konsulato New York, ,,Draugo” info) – Šių metų sausio
18–20 dienomis Jacob K. Javitz parodų centre New York vyks jubiliejinė,
dešimtoji „The New York Times” turizmo paroda. Parodoje antrus metus iš
eilės bus įrengtas Lietuvos stendas, kuriame bus pristatomos turizmo į Lie -
tuvą galimybės. Pristatyti Lietuvą atvyksta Valstybinio turizmo departamen-
to prie Ūkio ministerijos darbuotojai, savo atstovus taip pat turės Estija ir
Latvija. 

Lietuvos valstybinis turizmo departamentas sausio 18 d. 4 val. p. p. kviečia
į Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginį, skirtą turizmo agentūroms,
žurnalistams ir visiems, dirbantiems turizmo srityje. Šio renginio metu taip
pat bus vaišinama lietuviška duona, sūriu ir šakočiu, dovanojami lietuviški
suvenyrai.

Lietuva parodos metu taip pat pristatys kultūrinę programą – sausio 19 d.
1:15 val. p. p. lankytojus linksmins tautinių šokių kolektyvas iš New Jersey
„Vie sulas”, o sausio 20 d. 11:45 val. ryto. parodos dalyviai galės džiaugtis vaikų
choro „Varpelis” dainomis ir šokiais.

JAV ,,Chevron” patvirtino 
dalyvaujanti konkurse

Lietuvoje

Vilnius (BNS) – JAV energeti-
kos milžinė bendrovė ,,Chevron”
sau sio 16 d. oficialiai patvirtino da -
lyvaujanti tarptautiniame skalūnų
dujų bei naftos paieškos ir gavybos
Lietuvoje konkurse. Tai naujienų
agentūrai BNS patvirtino ,,Chev -
ron” išorinės komunikacijos pata -
rė ja Europai, Eurazijai ir Vidurio
Rytams Sally Jones. 

,,Aš galiu patvirtinti, jog ‘Chev -
ron’ pateikė pasiūlymą angliavan-
denilių išteklių paieškos kon kursui
Šilutės-Tauragės plote. Šiuo metu
konkurso komisija vertina pasiūly-
mą. Kaip vienintelis konkurso daly-
vis, mes tikimės, kad mūsų pasiūly-
mas yra priimtinas”, – sakė ,,Chev -
ron” atstovė.

Lietuvos kariuomenės vadas
dalyvauja NATO posėdyje

Vilnius (BNS) – Lietuvos ka -
riuo menės vadas generolas leite-
nantas Arvydas Pocius dalyvauja
NATO karinio komiteto posėdyje ir
su kolegomis aptaria operacijos Af -
ganistane eigą bei Aljanso veiklą
šio je šalyje po 2014 m. Dviejų dienų
susitikimas prasidėjo sausio 16 d. Jo
metu NATO šalių kariuomenių va -
dai aptaria karinius naujosios
NATO strateginės koncepcijos įgy-
vendinimo aspektus, NATO kei ti -
mo si eigą ir vykstančias karines
ope racijas Balkanuose bei Afga nis -
tane. Taip pat kalbama apie NATO
veiklą Afganistane, pasibaigus Tarp   -
 tautinių saugumo paramos pajėgų
operacijai. 
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• Kaip kandidatas į JAV prezi -

dentus mus bombardavo –
12, 14

• Kultūrinė veikla (3) – 13

J. Mekui įteiktas Prancūzijos meno ir literatūros ordinas

Lietuva dalyvaus ,,The New York
Times” turizmo parodoje

LR gen. konsulas New York V. Sarapinas, J. Mekas ir Prancūzijos
kultūros patarėjas A. Baudry.             LR gen. konsulato NY nuotr.

Lietuva NYT turizmo parodoje 2009 metais. ,,Draugo” archyvo nuotr.



Lietuvai� antrus�metus� iš� eilės� ruo-
šiantis� dalyvauti� jau� dešimtus� metus
ren�giamoje�,,The�New�York�Times”�turiz-
mo�parodoje�(daugiau�apie�tai�–�1�psl.),
praėjusią�savaitę,�sausio�11�dieną,�dien-
raštis�,,The�New�York�Times”�Lietuvai�pa�-
darė�nemokamą�reklamą�–�mūsų�šalį�24-
uoju�numeriu� įrašė� į� 2013�metais� vertų
aplankyti� vietų� sąrašą.� Šį� kartą� NYT
Lietuvą� išskiria�dėl� ,,iki� šiol�neatrasto� is�-
torinio�alaus�kelio”.�Apie�Lietuvą�rašantis
Evan�Rail,�šalia�Vilniaus,�pamini�Biržus� ir
jame� bei� apylinkės� ūkiuose� esančias
dau�giau� nei� 60� alaus� daryklų.�Maža� to,
Rail,� remdamasis� Kanados� alaus� žinovu
Martin�Thibault,�tvirtina,�jog�lietuviškam
alui�naudojamos�mielės�turi�visiškai�skir-
tingą�DNR�(angl.�DNA)�nei�visame�pasau-
lyje�žinomos�alaus�rūšys.�Ir�nors�į�NYT�46-
tuką�patekusių�valstybių�sąrašas�yra�itin
margas,�sudarytas�pagal�kiek�neįprastus,
net� keistokus� atskaitos� taškus,� Lietuva
aplenkė�tokius�miestus�ir�valstybes�kaip
Bankoką,�Yucatan�(Meksika),�Portu�ga�liją,
Quebec�(Kanada)�ir�net�garsųjį�Pa�ryžių.�

Vyr.�red. Dalia Cidzikaitė

Visagino atominės elektri-
nės (VAE) projekto per-
spektyvos po Seimo rinki-

mų ir referendumo Es tijoje verti-
namos pesimistiškai, o nemaža
dalis estų jaučiasi sutrikę ir susi-
erzinę dėl to, kad projekto ateitis
po rinkimų vėl tapo neaiški, sako
po litologas, Estijos užsienio politi-
kos instituto direktorius An dres
Kasekamp. Poli tolo gas, kalbina-
mas naujienų agen tū ros ELTA,
sakė tikįs, kad Vy riausybė priims
sprendimą dėl VAE statybų, tik
nuodugniai įvertinusi visas aplin-
kybes, bet pripažino, kad dauguma
estų turbūt nenorėtų, jog nauja atominė elektrinė būtų
statoma jų šalyje.

– Koks apskritai Estijoje vyrauja požiūris į naują-
ją Lietuvos Vyriausybę? Ar galėtumėte pasakyti, kad
tarpvalstybiniuose Estijos ir Lietuvos santykiuose po
rinkimų įvyko kokių nors permainų?

– Visų pirma mūsų šalies žmonėms apskritai niekada
taip nerūpėjo Lietuvos politika kaip dabar. Tai, žinoma,
yra rinkimų ir referendumo rezultatų pasekmė. Turiu
pasakyti, kad po pirmojo rinkimų rato, kuomet laimėjo
Darbo partija, mes buvome šokiruoti. Estijoje vyrauja įsi-
vaizdavimas, kad Darbo partija yra populistai, kuriems
didelę įtaką daro Rusija, ir daug kas iš pradžių rinkimų
rezultatais labai nusivylė. Bet dabar, socialdemokratams
suformavus Vyriausybę, estai suprato, kad dramatiškų
pokyčių neįvyko. Lietuva vis dar siekia patekti į euro
zoną, netrukus pradės pirmininkavimą Europos Sąjungai.
Tokiomis aplinkybėmis daug galimybių veikti ir iš esmės
keisti šalies užsienio politiką Lietuva neturi. Senoji
Lietuvos užsienio politikos kryptis, prie kurios mes jau
pripratę ir kuri yra artima latvių ir estų vykdomai užsie-
nio politikai, tęsis.

Bet turiu pripažinti, kad referendumo rezultatai ir
faktas, kad kairieji populistai atėjo į valdžią, mus iš pra-
džių tikrai nustebino. Latvija ir Estija jau labai seniai turi
centro dešinės vyriausybes, ir su buvusia jūsų vyriausybe
mums bendradarbiauti sekėsi labai gerai. Andrius
Kubilius, Valdis Dombrovskis ir Andrus Ansip buvo ne tik
artimi politinėmis pažiūromis, bet užmezgę ir artimus
asmeninius ryšius. Todėl ir santykiai tarp valstybių buvo
labai geri. Žinoma, būdavo ir problemų, bet, manau,
Kubiliui būnant premjeru, Lietuvos, Latvijos ir Estijos
santykiai buvo pasiekę aukščiausią tašką, kuris, deja, jau
praeityje. Kada santykiai vėl bus tokie geri, nežinia.

– Kaip Estija dabar vertina Visagino atominės
elektrinės projekto ateities perspektyvas?

– Pesimistiškai. Kaip jau sakiau, mus tikrai nustebino
referendumo rezultatai. Aišku, mes žinojome, kad refe-
rendumas bus rengiamas, bet daug kas tikėjosi, kad į jį
neateis 50 proc. rinkėjų ir jis tiesiog neįvyks. Naujos ato-
minės elektrinės statybų projektas pradėtas vystyti
seniai, dar Gedimino Kirkilo Vyriausybės metu, bet vis
kas nors strigdavo. Galiausiai praėjusiais ir užpraėjusiais
metais pagaliau ėmė atrodyti, kad reikalai juda tinkama
linkme ir elektrinė tikrai gali būti pastatyta. Tačiau dabar,
klausantis naujosios Vyriausybės pasisakymų, vėl niekas
nebeaišku. Daug kas Estijoje dėl to jaučiasi sutrikę, ir,
pasakyčiau, netgi pyksta. Kyla įspūdis, kad Lietuva yra
nepatikimas partneris. Galų gale susierzinimą kelia ir tai,
kad penkerius-šešerius metus mes dirbome, siekdami, kad
ši elektrinė būtų pastatyta, o dabar pasirodo, kad visas tas
darbas gali nueiti veltui. 

Estija ir Latvija turi planuoti savo energetikos ilgalai-
kę ateitį. Ir atominė elektrinė taip pat yra to plano dalis.
Energetika – sritis, kurioje itin reikalingas toks planavi-
mas ilgalaikėje perspektyvoje, netgi dešimtmečiams. O
dabar vėl grįžtame į neapibrėžtumo, nežinomybės metą,
kurį, atrodė, jau buvome palikę už savęs. Todėl jūsų mūsų
susierzinimas neturėtų stebinti. Estijoje kartais svarsto-
ma, kad gal mums reikia pasistatyti savo nedidelę atomi-
nę elektrinę. Man asmeniškai atrodo, kad tai kvailas
sumanymas. Bet tokie svarstymai apskritai kyla tik dėl to,
kad neaišku, ko tikėtis iš Lietuvos.

– O koks požiūris Estijoje
vyrauja į atominės energetikos
ateitį? Ar Jūsų šalies piliečiai
ap skritai ja pasitiki labiau
negu lietuviai?

– Daugumai estų priimtina,
kad nauja atominė elektrinė būtų
statoma Lietuvoje, kadangi jūsų
šalyje atominė elektrinė jau yra
stovėjusi, ir mes prie to esame
pripratę. Bet aš nemanau, kad
dauguma estų norėtų, kad nauja
atominė elektrinė stovėtų jų šaly-
je. Žinoma, skepticizmo dėl ato-
minės energetikos ateities tikrai

esama. Bet diskusijos dėl to vyksta visur, taip pat ir jūsų
šalyje. Atominės elektrinės ir atominė energija daug kam
atrodo įtartini, nesaugūs dalykai, kartais žmonės iš prin-
cipo linkę jais nepasitikėti. Bet negalime pamiršti ir ener-
getinės nepriklausomybės, energetinio saugumo klausi-
mų. Šiuos dalykus reikia kažkaip suderinti.

– Ar manote, kad naujos atominės elektrinės sta-
tyba tikrai tokia svarbi regiono saugumui ir būtina
siekiant energetinės nepriklausomybės, kaip mėgda-
vo pabrėžti buvusi Lietuvos Vyriausybė? Kokių kitų
kelių Visagino atominės elektrinės projektui matote?

– Kitas kelias paprastas – visada galite pirkti elektrą iš
savo kaimynų. Jei neklystu, dalį savo elektros jūs dabar
perkate iš Estijos. Tačiau mes savo elektrą gaminame iš
skalūnų, o tai taip pat nėra labai draugiška aplinkai tech-
nologija. Be to, skalūnų atsargos anksčiau ar vėliau baig-
sis. Aš tikiuosi, kad naujoji Lietuvos Vyriausybė, dabar iš
naujo įvertindama projektą, tai darys iš tikro labai ati-
džiai ir nuosekliai ir, prieš priimdama sprendimą, tikrai
įvertins visas aplinkybes. Regiono energetiniam saugu-
mui Visagino atominė elektrinė yra labai svarbi.

– Be Visagino atominės elektrinės, kokias kitas
sritis, kuriose Baltijos šalių bendradarbiavimas yra
būtinas, Jūs įžvelgiate?

– Norėčiau paminėti ,,Rail Baltica” projektą. Estija
yra labiau atskirta nuo likusios Europos dalies negu
Lietuva. Pastaruoju metu mūsų šalyje esama daug nuo-
gąstavimų, kad mūsų nacionalinės oro linijos bankrutuos,
Lietuva į panašią padėtį jau buvo patekusi. Tai labai apri-
botų mūsų susisiekimą su likusiu pasauliu, todėl mums
,,Rail Baltica” įgyvendinimas yra labai svarbus. Be to,
žvelgiant plačiai, tai svarbu ir viso regiono saugumui.

– Ar ateityje dar matote Lietuvą, Latviją ir Estiją
kaip vientisą regioną su bendrais tikslais?

– Tikrai taip. Bet manau, kad turėtume kalbėti apie
didesnį regioną, kurį sudaro ne tik Lietuva, Latvija ir
Estija. Toks bendras regionas turėtų apimti visą Baltijos
jūrą. Lietuva, Latvija ir Estija yra per mažos, kad, net ir
veikdamos kartu, tarptautiniu mastu galėtų ką nors reikš-
mingo pasiekti. Šiaurės šalys taip pat, ir jos ima tai suvok-
ti. Tačiau Baltijos jūros regionas, veikdamas kartu kaip
regionas, jau gali daryti įtaką ir turėti poveikį pasaulio ar
bent jau Europos politiniams įvykiams. Didžiausia prob-
lema ta, kad, žiūrint geografiškai, Baltijos jūros regioną
sudaro ne tik Šiaurės šalys kartu su Lietuva, Latvija ir
Estija, bet ir Vokietija su Lenkija, o šios dvi šalys nelinku-
sios savęs laikyti Baltijos jūros regiono šalimis. Jei vokie-
čiai ir lenkai supras, kad jie taip pat priklauso Baltijos
jūros regionui, ir prisidės prie bendrų regiono siekių,
regionas taps svarbiu tarptautinės politikos veikėju.
Tačiau net ir be šių šalių penkios Šiaurės šalys ir trys
Baltijos šalys kartu Europoje jau turi tam tikrą svorį. 

Bet kokiu atveju, lietuviai neturėtų baimintis, kad
estai draugaus tik su Šiaurės šalimis ir pamirš apie
Lietuvą ir Latviją. Kultūriškai mes artimesni suomiams,
bet iš išorės mus, Latviją ir Lietuvą vis tiek visi suvokia
kaip einančias kartu. Nemanau, kad Šiaurės šalys į savo
gretas norėtų priimti Estiją, tuo pačiu pamiršdamos apie
Lietuvą ir Latviją, kadangi mes vis tiek esame artimi. 
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Redakcijos žodis Tema: Visagino aTominė elekTrinė

Susidaro įspūdis, kad Lietuva – nepatikima
UGNIUS ANTANAVIČIUS



Sausio 6 d. katalikų bažnyčiose buvo
skaitoma Mato evangelija (Mt 2,
1–12), kurioje evangelistas pasako-

ja, kaip trys Rytų išminčiai, atkeliavę į
Je ruzalę, klausinėjo, kur gimė Žy dų kara-
lius. Tai išgirdęs, karalius Ero das, slap čia
pas save pasikvietęs išminčius ir išklau-
sinėjęs juos, nusiuntė aplankyti Judė jos
Betliejuje gimu sį kūdikėlį Jėzų. „Ra dę
kūdikį, pra neškite man, kad ir aš nu vy -
kęs jį pa garbinčiau.” Tuo tarpu Vieš pa ties
ange las perspėjo Juozapą, kad sostą bi jantis pra-
rasti Erodas ieškos kūdi kio, norėdamas jį nužudyti.
Juozapas, kartu su kūdikiu ir motina, pa sitrau kė į
Egiptą, ir ten gyveno, kol maždaug po dvejų metų
Erodas mirė.

Ši istorija yra gerai žinoma kiek vienam katali-
kui. Tad kodėl apie tai rašau? Istorijoje šis Ero das,
žinomas kaip Didysis, mirė Juozapui ir jo šei mai
dar tebūnant Egipte. Bet evangelistas Lukas evan-
gelijoje (Lk 23, 8–10) vėl mini po 30 metų Je ru za lėje
besilankantį jau kitą Erodą, pas kurį val dytojas
Poncijus Pilotas, sužinojęs, jog Jėzus kilęs iš Erodo
valdomos Galilėjos, tolimesniam ap klau si nėjimui
nusiuntė Jėzų pas Erodą. Po ap klausos Erodas Jėzų
pasiuntė atgal Pilotui – galutiniam jo pasmerkimui
mirčiai.

Taigi Jėzaus gyvenime buvo du Erodai, nors tik
antrąjį jam teko pa matyti savo gyvenimo pa baigoje.
Ma nau, kad šis Erodų dvejumas turė tų bū ti geriau
išaiškintas ir kad tai turėtų būti įdomu ne vienam
„Drau go” skaitytojui. Ilga ir su dė tinga yra Dievo
išrinktosios tautos Šv. Rašto Se najame Testamente
aprašyta isto rija. Todėl, dalyvaujant šv. Mišiose ir
klausant skaitomų evangelijų iš pa rinktų skaiti-
nių, yra lengva pa mes ti istorijos siūlą. Čia pa -
bandysiu jį šiek tiek atmegzti.

Nuošaly palikę Abraomą, Izao ką, Jokūbą ir
Juozapą, pradėkime su Moze. Jo vedami žydai grį žo
iš kelis šimtmečius trukusios Egipto vergijos ir
užkariavo jiems Dievo pažadėtą Kanaano žemę.
Nors tauta buvo valdoma jos pačių teisėjų, ne tru -
kus tarp jų iškilo nesantaika ir ka rai, kurie tęsėsi

ke lis šimtus metų. Tuomet žydai paprašė Dievo
pašaukto teisėjo ir pranašo Samuelio paskirti jiems
karalių. Burtų keliu karaliumi buvo išrinktas
Saulius, po jo – Dovydas ir Saliamonas. Jiems
mirus ir prasidėjus anarchijai, suskilusi  žydų vals-
tybė buvo užkariauta, pirmiausiai Asirijos, kurios
karalius ištrėmė žydus į Asiriją. Jų vieton bu vo
atgabenta įvairių kitų Asirijos nu kariautų tautų
žmonių. Ilgainiui jie susimaišė ir tapo žinomi kaip
sama riečiai. Iš pradžių buvę stabmel džiais, jie
pagaliau priėmė žydų tikėjimą ir laikėsi Mozės įsta-
tymų.

Asirijos galybę sutramdė Babilo nas. Užėmę
Jeruzalę, babiloniečiai 597 m. pr. Kr. sugriovė gar-
siąją Sa lia mono statytą Jeruzalės šventyklą, o žy -
dai buvo išvaryti į Babilono vergiją. Babiloniją 538
m. nukariavo Per sijos karalius Kyras, ištremtie -
siems žydams leidęs grįžti namo. IV a. pr. Kr. visą
Izraelį užėmė Makedo nijos Aleksandras Didysis.
Jam mi rus, Izraelį užvaldė persų seleukidai. Iš li kę
religingi žydai sukilo ir taip 142 m. pr. Kr. iš kovojo
laikiną nepriklausomybę.

Tuo tarpu iškilo nauja galybė – Romos imperi-
ja, kuri jau 63 m. pr. Kr. užėmė visą Judėją ir Iz ra elį.
Garsus generolas ir populiarus politikas Ju lius
Cezaris 49 m. pr. Kr. jėga perėmė valdžią ir pasi-
skelbė diktatoriumi. Po penkerių metų Romos
Senate jis buvo kitų politikų nužudytas. Po jo sekė
Cezario įsūnytas Oktavijus (63 m. pr. Kr. – 14 m. po
Kr.), 31 m. mūšyje nu galėjęs Mark Antony kartu su
Egipto karaliene Kleopatra. 27 m. Senatas su  teikė
jam imperatoriaus titulą ir davė Augusto var dą.

80 metų trukusi žydų valstybės nepriklausomy-

bė nutrūko, kai mirusio žydų karaliaus du
sūnūs, besigin čydami dėl sosto, kreipėsi į
romėnų vadą Po m pė jų. Dėl to Roma per-
ėmė valdžią ir žydų teritorijas valdyti pa -
skyrė Sirijos gu bernatoriui. 40 m. pr. Kr.
kraštą užėmė partai (persų gentis), ir
Judėjos gubernatoriaus sūnus Erodas
pabėgo į Ro mą prašyti jos pa galbos. Jam
pavyko Romos Senatą per kalbėti ir jį
paskirti Judėjos karaliumi. Romėnai
netrukus sumušė partus, ir 37 m. pr. Kr.

Erodas tapo nuo Romos priklausančiu žydų kara-
liumi.

Nors Erodas, vėliau vadintas Di džiuoju, pra dė -
jo atstatinėti dar di dingesnę negu Saliamono laikų
šventyklą ir atliko daug kraštui naudingų statybų,
žydų buvo nemėgstamas dėl savo žiaurumo ir jų įsi-
tikinimo, kad jis nebuvo tikras žydas. Jo valdymo
metu gimė Kristus, ir jo įsakymu Bet liejuje ir apy-
linkėse įvyko jaunų ber niukų žudy nės. Jėzus užau-
go ir skelbė savo mokslą jau po Erodo Didžiojo mir-
ties.

Dvejiems metams praėjus nuo Jė zaus gimimo,
Erodas Didysis mirė, ir imperatorius Au gus tas
krašto val džią pa dalino savo trims sūnums. Ero das
An  tipas gavo valdyti Galilėjos sritį, tuo tarpu
Judėja, kartu su Jeruzale, atiteko Erodui
Archelaus. Jis buvo toks pat žiaurus, kaip ir jo tė -
vas.

Trečiaisiais savo mokslo skelbimo metais
Jėzus atvyko į Jeruzalę, kad įvyktų tai, kas buvo
pranašauta pranašų knygose. Po iškilmingo jo su -
tikimo Jeruzalėje, Jėzus buvo apaštalo Judo išduo-
tas, suimtas ir atvestas pas Kajafą (Mt 26, 57),
vyriausiąjį Sendrijos, aukščiausios žydų tautos
tarybos, kunigą. Iš ten Jėzų nuvedė pas nuo 26 iki 36
m. po Kr. Judėją val džiusį Poncijų Pilotą, įsakiusį
Jė zų nukryžiuoti.

Noriu manyti, kad dviejų Erodų mįslė kiek
paaiškėjo. Pirmasis, minimas Trijų Karalių šventės
evangelijoje, vos Jėzui gimus, išžudė Betliejaus ber -
niukus, o antrasis prisidėjo prie jau 33-jų metų
amžiaus sulaukusio Jėzaus pasmerkimo.
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Atvykome iš Rytų šalies 
pagarbinti karaliaus
ALEKSAS VITKUS

Žodžio laisvės principas yra nesudėtin-
gas. Pirmenybę reikia teikti laisvam žo -
džiui, būtina pagrįsti ir pateisinti kiek-

vieną jo apribojimą. Kuo mažiau varžymų, tuo
geriau. Iš viso negalima varžyti politinio žo -
džio, kuriuo viešai reiškiama nuomonė apie
val džią, visuomenės santvarką, verslą, religi-
ją, visuomeninį gyvenimą, iš esmės apie visa
tai, kas svarbu žmogaus gyvenime.

Nors principas nesudėtingas, jis lieka sveti-
mas daugeliui Lietuvos politikų, kurie dar tebesku-
ba į teismus, siekdami nutildyti savo priešininkus.
Šias problemas iš dalies sukelia Lietuvos Konsti tu -
cija. Nors ji formaliai gina žodžio laisvę, Konsti tu -
ci jos 25 straipsnis nurodo, kad galima riboti šią
laisvę, „jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai,
garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar
ginti konstitucinei santvarkai”. Ten pat teigiama,
kad žodžio laisvė „nesuderinama su nusikalsta-
mais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar so -
cialinės neapykantos bei diskriminacijos kursty-
mu, šmeižtu ir dezinformacija”.

Kaip ne kartą pastebėta, lietuviai turėtų pui-
kiai suprasti šių apribojimų keliamus pavojus.
Oku pacijos metais buvo susidorojama su disiden-
tais ir žmogaus teisių gynėjais, juos apkaltinant
šmeižtu. ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos”
leidėjai ir platintojai buvo baudžiami už „tarybinę
valstybę ir visuomeninę santvarką žeminančius
šmeižikiškus prasimanymus”.

Praeitą savaitę buvo svarstoma ne viena su
žodžio laisve susieta byla. Vilniaus miesto apylin-
kės teismas nagrinėjo „darbietės” Seimo narės
Dangutės Mikutienės ieškinį buvusiam prezidentui
Valdui Adamkui dėl jo knygoje išsakytų garbę ir
orumą žeminančių bei tikrovės neatitinkančių tei-
ginių. Adamkaus nuodėmė – jo teiginys, kad į
Maskvą pas ten besislapstantį partijos vadovą atvy-
kę „darbiečiai”, tarp jų ir Mikutienė, „išsijuosę der -
gė Lietuvą”. Adamkaus gana švelniai pasisakė. Bū -
tų buvę galima gerokai griežčiau apibūdinti „dar -
bie čių” desantą į Putin Rusiją. 

Ne vienam stebėtojui „darbiečių” veiksmai at -
sidavė išdavyste, o ne tik Lietuvos dergimu. Dau -
giau negu ironiška, kad priekaištai, jog Lietuvoje
stengiamasi teisiškai susidoroti su Uspaskich, buvo
reiškiami Lietuvai nedraugiškoje šalyje, kurioje

teismai atvirai vykdo Putin ir valdžios nurodymus
skųstis. Galima dar pastebėti, kad jei Adamkus esą
žemino Mikutienės orumą, tai Lietuvos teisėsaugos
organai galėjo ją apkaltinti tuo pačiu dėl Maskvoje
padarytų pastabų, kad Lietuvos pareigūnai yra
ban ditai. Mikutienė turi teisę iškelti civilinę bylą.
Bet teismas turėjo atmesti jos skundą kaip nepa-
grįstą. Dabar jis turėtų Adamkų kuo greičiau ištei-
sinti ir tuo užbaigti bylą.

Prieš kokius penkerius metus plepusis konser -
va torius Kęstutis Masiulis pavadino prezidentą
Adamkų ir premjerą Gediminą Kirkilą „žudikais”
dėl jų vaidmens Valstybės saugumo departamento
karininko Vytauto Pociūno žūties tyrime. Adamkus
reagavo protingai ir santūriai, per savo spaudos
atstovę nurodydamas, kad tokie pareiškimai yra
politinės kultūros problema. Jei neklystu, panašiai
laikėsi Kirkilas. Gaila, kad kiti Lietuvos politikai
ne seka jų pavyzdžiu savo kolegų nusišnekėjimų
aki vaizdoje.

Sėkmingai bylinėjasi premjeras Algirdas But -
kevičius. Sausio 2 d. teismas pripažino, kad Irenos
Degutienės sutuoktinis Gediminas Degutis viešai
pažemino Butkevičiaus garbę ir orumą. Jis įparei-
gotas paskelbti paneigimą ir sumokėti vieną litą
neturtinės žalos atlyginimo. Pasak teismo, Degučio
tvirtinimas, kad Butkevičius „sau ir savo partijai
susikurs autoritetą šmeiždamas kitus”, neatitinka
tikrovės ir žemina garbę bei orumą. Degutis piktai
prabilo po to, kai Butkevičius apkaltino jo sūnų
Gediminą Degutį atlikus neteisėtas operacijas už -
darius banką „Snoras”.

Teismo nutartis yra sunkiai suprantama, tad
viliuosi, kad apeliacinis teismas atmes ją. Dar sun-
kiau suprantama, ko šia byla siekė Butkevičius.
Taip, Degutis karščiavosi, gindamas sūnų kalbėjo
neatsargiai, gal norėjo įskaudinti Butkevičių. Bet
ne teismų paskirtis bausti žmogų už nuomonės

reiškimą. Teismas turėjo atmesti But ke vi -
čiaus skundą, juolab kad nei jis, nei social -
demo kratų partija nenukentėjo.

Sausio 12 d. Delfi.lt paskelbė pokalbį su
buvusiu kompartijos šulo Algirdo Ferenso
našle. Ferensienė, be kitų dalykų, pasakė,
kad, kai sovietų kariai siautėjo sausio 13-tąją,
Algirdas Brazauskas ir jo žmona savo bute
gėrė konjaką, kad „jo storulės šimtapūdės
mer gaitės” atsisakė eiti ginti Aukščiausiąją

tarybą, kad Brazauskas buvo „labai gobšus. Jis savo
šeimai labai geras – dukros, anūkai aprūpinti 200
metų į priekį”. Česlovas Juršėnas yra „slidus kaip
ungurys” ir t. t. Ar Ferensienei bus iškeliama byla
dėl garbės ir orumo pažeidimo?

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjun-
ga (LKKSS) kreipėsi į Teisingumo ministeriją, pra-
šydama uždrausti Algirdo Paleckio Socialistinį
liaudies frontą (SLF). LKKSS teigia, kad Paleckis ir
jo draugai „masiškai viešai skleidžia melagingus
teiginius apie tai, kad šią agresiją vykdė ne TSRS, o
neįvardyti „savi”. Paleckis pernai buvo pripažintas
kaltu dėl sovietų agresijos neigimo, du jo bendri-
ninkai teisiami dėl melagingų parodymų davimo.
Paleckio tvirtinimai, jog 1991 metų sausio 13 dieną
„saviškiai šaudė į savus”, daugelį užgavo. Žuvusių-
jų artimieji galėjo jaustis, kad sąmoningai tyčioja-
masi iš jų netekties ir tų idealų, dėl kurių žuvusieji
paaukojo savo gyvybę. 

Paleckio veikla ir pasisakymas yra atgrasūs.
Manyčiau, kad jis piktavališkai stengėsi įskaudinti,
nes sunku įsivaizduoti, jog jis tiki tuo, ką jis teigia,
ar kad jis yra rimtai tyręs sausio 13 dienos įvykius.
Bet negalima bausti žmogaus už piktus ar neatsa-
kingus pasisakymus, už tyčiojimąsi iš to, kas ki -
tiems brangu, juolab negalima jo bausti, jei jis tik-
rai tiki tuo, ką teigia. Tokiu atveju jo teiginiai nėra
melagingi, bet tik klaidingi, kaip ir mažo berniuko,
kuris mano, jog „2+2=5”. Negalima uždrausti jo
partijos dėl iškreipto praeities supratimo, nostalgi-
jos okupacijai, taigi ir dėl vergo mentaliteto.

LKKSS klysta, tiek dėmesio skirdama Paleckio
neo-bolševikams. Jie tokie patys marginalai kaip
Murzos neo-naciai, kurie išnyko iš viešosios erd-
vės, kai spauda nustojo kreipti dėmesį į juos. Be
dirbtinio palaikymo panašaus likimo sulauks ir
Paleckis.                                                                Alfa.lt

Cenzūros trauka
KĘSTUTIS GIRNIUS
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Anthony Spakauskas, vienas pirmųjų JAV pa -
rei gūnų nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje,
pasakojo graudžiai komiškas istorijas apie nevei-
kiančias Vilniaus oro uosto du ris, JAV ambasados
patalpų paieškas ir nediplomatines priemones,
kei čiant JAV dolerius į talonus. Bet A. Spakauskas
taip pat prisiminė, kaip, sugrįžęs į Lietuvą 1998 m.,
atrado šalį, ku rioje sklandžiai veikė ne tik oro
uosto durys,  bet kurioje „viskas veikė”.

Darryl Johnson, pirmasis JAV ambasadorius
Lie tuvoje po Nepri klau somybės atkūrimo, į Lie tu -
vai svarbios dienos paminėjimą atkelia vęs iš
Seattle, 1992 m. Lietuvoje tuo kėsi, o Lietuvos diplo -
matijos legenda Stasys Lozoraitis, jaun. organiza-
vo priėmimą jo vestuvių proga.

Thomas Kelly, aukštas ir ūgiu, ir pareigomis
JAV Valstybės departamente, 2004–2007 m. buvo
JAV diplomatinės misijos Lietuvoje vadovo pava-
duotojas.  Kadangi daugumą JAV ambasadorių bei
am basados darbuotojų teko Lietuvoje man asme-
niškai sutikti, o su dau geliu ir nemažai bendrauti,
galiu pa sakyti, jog T. Kelly buvo vienas akty -
viausių ir Lietuvai palankiausių dip lomatų, kuris
ir dabar mielai dalyvauja  lietuviškuose Wash -
ington ren gi niuose. Šiuo metu karinį bendradar-
biavimą JAV Valstybės departamente kuruojantis
T. Kelly ypatingai pa brėžė Lietuvos patikimumą ir
pasiry žimą padėti partneriams bendrose misijose.
Diplomatas, mėginęs pa aiš kinti artimos partne-
rystės tarp ma žos Lietuvos ir galingos JAV prie -
 žastis, kaip vieną pagrindinių minėjo veiklią
Lietuvos išeiviją Amerikoje. 

T. Kelly į savo pasakojimą gražiai įpynė ir Ste -
pono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio istoriją bei
pastebėjo, jog Lietuvos dešimties litų banknotas
yra vienintelė valiuta pasau lyje, ant kurios įam-
žintas netoli Či kagos esantis Palwaukee muni ci -
palis oro uostas – šio oro uosto ženklas aiškiai ma -
tomas ant Stepono Dariaus lakūno kepurės.

John Cloud, JAV ambasadorius
Lietuvoje 2006–2009 m., žavėjosi Almos
Adamkienės labdarin ga veikla, gyrė
sausio 11 d. renginyje dalyvavusį gene -
rolą Joną Kronkaitį, kuris tiek daug
padarė, kad Lietuvos kariuomenė ati -
tiktų NATO reikalavimus. J. Cloud taip
pat prisiminė, jog jam teko pa sitikti
pir mojo Afganistane žuvusio Lietu vos
ka rio Arūno Jarmalavičiaus pa laikus
ir kalbėti su jo šeima. Am ba sadorius
prisipažino esantis karštas krepšinio
sirgalius, todėl Lie tuvoje sakė rungty-
nių matęs tiek, kaip niekur kitur.

Ir nors tą vakarą German Mar -
shall Fund buvo mažokai tiesiogiai kal-
bėta apie Sausio 13-osios įvykius ir
aukas, žinojai, jog toks vakaras buvo
įma no mas tik todėl, kad tą naktį prieš
dvidešimt dvejus metus lie tu viai neiš-

sigando ir nepalūžo. Ir kad jų drąsa ir stiprybė pri-
vertė pasaulio galinguosius atsisukti į Lietuvą ir
jos nebepalikti.  

Kad Lietuva svarbi, bylojo ir pilnutėlė Ger -
man Marshall Fund salė. JAV sostinėje, kur socia-

linių vakarėlių tvarkaraštis perpildytas, tiek daug
užimtų JAV Valstybės departmento pareigūnų,
diplomatų, Lietuvoje dir busių verslininkų ir net
grupė Penn sylvania nacionalinės gvardijos ka riū -
nų, sausio 11 dienos, penktadienio, va karui pasi-
rinko būtent Sausio 13-ajai atminti skirtą LR am -
basados ir German Marshall Fund surengtą Lie -
tuvos bičiulių susitikimą. Kaip sakė LR ambasa-
dos JAV ministras patarėjas Simonas Šatūnas, „tai
didi ir pergalinga diena Lietuvos istorijoje ir mes
ją turime garbingai minėti”.   
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Telkiniai

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

JAV diplomatai Lietuvoje tuokė si, augino so -
dus, grybavo, ragavo na minukę ir mėgino pa -
tys gaminti cepelinus. Kone kiekvienas pa -

brėžė, kad treji darbo Lietuvoje metai buvo ypatin-
gas laikotarpis jų karjeroje ir šeimos gyvenime,
net nepaisant ilgos šaltos žiemos. 

Lietuvos Respublikos ambasada Washington,
DC šiemet nutarė skau džius 1991 m. Sausio 13-o -
sios įvykius prisiminti su amerikiečiais diploma -
tais, kurie dirbo Lietuvoje per paskutinius dvide-
šimt metų nuo diplomatinių santykių tarp valsty-
bių atnaujinimo.

Kaskart, kai apima pagunda niur nėti dėl neto-
bulos Lietuvos, te reikia giliai įkvėpti ir protu su -
vokti bei širdimi pajusti, jog praėjo vos dvi dešimt
dveji metai nuo tos nakties, kai sovietų tankai
Vilniuje traiškė žmones ir trapią valstybę. Ir kad
1991 m. sausio 13-osios košmaro liudininkai dar ge -
rai prisimena, jog viltis buvo didesnė už baimę, o
tikėjimas Lietuva stipresnis už Rau donąją armiją.
Ir tą naktį žuvusių arti miesiems dar tebeskauda
dėl nebaigtų gyvenimų ir dėl to, kad jų dukros, sū -
nūs ir vyrai taip ir nepamatė Lietuvos, kurioje gali
išrinkti ir kritikuoti savo valdžią, gali iš Lietu vos
laisvai išvažiuoti ir laisvai į ją su grįžti, gali sėsti į
savo automobilį ir nuvykti apsipirkti tada, kai no -
ri, o ne tada, kai „paduoda” dešros, batų ar
televizo rių.

JAV diplomatai per paskutinius  dvidešimt
dvejus metus iš arti matė, kaip Lietuva iš pri -
spaus tos Sovie tinės respublikos virto šalimi – išdi -
džia ir patikima NATO partnere,  de mokratijos pa -
vyzdžiu kitiems ir de mokratijos šaukliu.

Dvidešimt dveji Lietuvos metai – JAV diplomatų akimis

Iš kairės: ambasadorius Darryl Johnson, JAV Užsienio tarnybos instituto dėstytoja
Angelė Bailey, buvęs JAV ambasadoriaus pavaduotojas Lietuvoje Anthony Spakauskas.

Ludo Seger nuotraukos

LR atstovė Tarptautiniame valiutos fonde, valdybos narė Giedrė Balčitytė (k.) ir nauja
JAV ambasadorė Lietuvoje Deborath McCarthy. 

JAV Valstybės departamento Valstybės sekretoriaus
padėjėjo pavaduotojas (Principal Deputy Assistant
Secretary) politiniams-kariniams klausimams Thomas
Kelly, dirbęs JAV ambasadoriaus pavaduotoju Lietuvoje
2003–2006 m. 

German Marshall Fund of the United States viceprezi-
dentas Ivan Vejvoda.

JAV kompanijos „Strategic Staff Solutions“ viceprezidentas Jeff
Nelson (k.) ir atsargos generolas  Jonas Kronkaitis.



liaudies šokį populiarinančiai cho-
reografei įteikė padėką už miesto
garsinimą ir reikš mingą kultūrinę
veiklą.  

Sunku net įsivaizduoti, kaip vie -
na mokytoja visur spėja, matyt, jos
profesija ir yra jos pašaukimas. Al -
kas.lt žurnalistams ji sa kė: „Kol šokti
tautinių šokių eina vai kai, kol jie do -
misi folkloru, tol noriu dirbti. Pati
širdis plazda polkos rit mu…” Z. Rim -
kuvienė moko lietuvių tautinių šo -
kių ne tik mokyklose, bet ir dirba su

„Gran dinėle” bei Panevėžio bendruo -
menių rūmų vyresnio amžiaus žmo -
nių šokių ansambliu „Linas”. Pasak
jos, 2012 metai buvo turtingi ne vien
pasirodymais visoje Lietuvoje, bet ir
aštuoniomis kelionėmis su įvairiais
šokių rateliais į festivalius bei pa -
siro dymus užsienyje. Paklausta, kur
su šokėjais keliaus ateityje, viešnia
prasitarė, kad turi vilčių, jog gal pa -
si seks su šokėjais nukeliauti į Ja -
poniją ir į pietinį pusrutulį – į Aus -
tralijoje ir Pietų Amerikoje rengia-

mas įvairias šventes. 
Ilgametei lietuvių tautinių šo kių

puoselėtojai linkime sėkmės vi suose
užsibrėžtuose užsimojimuose. Lauk -
sime jos kito apsilankymo Čika goje
ir „Grandies” šokių repeticijose. O
grandiečiai jau pradėjo ruoštis savo
artėjančiam koncertui ir kitiems pa -
sirodymams.

Ramunė Kubiliūtė – Lietuvių tau-
tinių šokių ansamblio „Grandis” šo -
kėja.
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Tautiškomis giesmėmis pagerbtas Laisvės gynėjų atminimas

Lemont,�IL

Ramunė Kubiliūtė

Per šias žiemos šventes Čikagos
apylinkėse lankėsi Panevėžio
miesto choreografė, vaikų ir

jaunimo liau diš kų šokių ansamblio
„Grandinėlė” meno vadovė, 2012 m.
pasaulio folkloro „Os karo” savi nin -
kė Zita Rimkuvienė. Baig dama savo
viešnagę, kurios metu lan kėsi pas
giminaičius (įskaitant naują anūkė-
lį) ir pažįstamus, ilgametė šo kių cho-
reografė ir mokytoja vieną šeš ta die -
nį pavadavo lietuvių tautinių šokių
mokytoją Čikagos lituanistinėje mo -
kyk loje, kur lietuviško šokio mo kė
savo anūkę ir kitus jaunus šo kėjus. O
sekmadienį, sausio 6 d., ji apsilankė
net kelių „Grandies” ratelių re pe -
ticijose. Vienur ji pamokė naujų šo -
kių, kitur stebėjo repeticiją, parodė
ke letą šokių žingsnių. 

Pasak ansamblio „Grandis” va -
do vės Violetos Smieliauskaitės Fa -
bia novich, „Grandis” ir jos vadovai
ko le giškus ryšius su Zita Rimku -
viene palaiko nuo 1996 m. Su ja kiek-
vienas pabendravimas yra mielas ar
jis vyktų Čikagoje, ar kurioje nors

šokių šventėje Lietuvoje ar šiapus
Atlanto. Bus įdomu pamatyti, ar Zi -
tos Rimkuvienės pamokyti nauji
šokiai bus įtraukti į „Grandies” šo -
kių repertuarą. Gal net vienas ar
keletas bus sušokti an samblio meti-
niame koncerte, kuris vyks šių metų
gegužės 11 d.? Tai pa liksime ansamb-
lio vadovės ir mokytojų sprendimui.

Veteranų ratelio šokėjai, su ku -
riais miela viešnia iš Lietuvos pradė-
jo savo apsilankymą „Grandies” re -
peticijose, buvo dėkingi, kad talen-
tinga mokytoja juos išmokė net du
naujus lietuvių tautinius šokius. Ži -
no ma, prieš juos kur nors parodant,
su ratelio mokytoja Vida Brazaityte
dar tektų gerokai juos parepetuoti...

Zita Rimkuvienė yra viena iš 13
choreografų iš 10 šalių, kuriems pa -
skirtas praėjusių metų pasaulio folk-
loro „Os karas”. Šis apdovanojimas
Tarp tautinės folkloro asociacijų są -
jun gos lietuvei paskirtas už liaudiš-
ko šokio puo se lė ji mą ir jo sklaidą. Zi -
ta Rimkuvienė yra trečioji šį garbin-
gą apdovanojimą gavusi lietuvė. Ją
gruo  džio mėnesį taip pat pagerbė Pa -
nevėžio miestas, kuriame ji gyvena
ir dirba. Savivaldybės meras Vita -
lijus Satke vičius 35 metus lietuvių

„Grandies” repeticijose – šių metų folkloro
„Oskaro” laureatė iš Lietuvos

Sausio 13-ąją, sekmadienį, Lietu vos Respublikos ge -
neralinis konsulas New York Valdemaras Sa rapinas
kar tu su žmona Vyte Sarapiniene dalyvavo New

York Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos šv. Mi -
šiose lais vės gynėjams atminti. Mišių me tu vyko iškil-
minga procesija, kurioje gen. konsulas, Vytė Sa rapinienė
ir kiti nešė Laisvės gynėjų nuotraukas ir žvakutes. 

Po Mišių parapijos salėje vyko Laisvės gynėjų minė-
jimas. „Po Sausio 13-osios Lie tu va pasijuto tarsi atlaikiu-
si didelį iš bandymą. Mūsų ši skaudi patirtis ne išgąsdino,
o padarė stipresniais. Kiek viena gyvybė yra labai svarbi.
Sausio 13-oji yra tragiška diena mūsų tautos istorijoje, ir
mūsų brangūs Laisvės gynėjai niekada nebus pa miršti.
Kviečiu visus sutikti šią dieną pakelta galva, nes tai – ir

mūsų pergalės, ir laisvės diena. Ir jei vėl tektų ginti
Tėvynę, mes vėl būtume tokie pat tvirti ir bebaimiai”, –
kalbėjo gen. konsulas Sarapinas.

Minėjimo metu taip pat kalbėjo New York Brooklyn
Queens apylin kės pirmininkė Rasa Sprindys, invo kaciją
tarė kun. Vytautas Volertas, Maironio lituanistinės
mokyklos mo kiniai deklamavo poeto Vytauto Mar -
cinkevičiaus eiles. Minėjimo pabai goje Švč. Mergelės
Marijos Apreiškimo parapijos choras, kartu su visais
dalyviais, giedojo Lietuvos himną, tautines giemes
„Lietuva brangi”, „Leiskit į Tėvynę”, „Vai, ko nusižven-
gei, bėrasai žirgeli”.

LR gen. konsulato NY info

Zita Rimkuvienė (penkta iš k.) su „Grandies" veteranų (pagyvenusiųjų) šokėjų ratelio šokėjais.  ,,Grandies” archyvo nuotr.

„Grandies” ansamblio vadovė Violeta
Smieliauskaitė Fabianovich (k.) su vieš-
nia.

Iš kairės į dešinę: LR gen. konsulato New York trečioji sekretorė Laura Žilia jevaitė, trečioji sekretorė Agnė Sakalauskaitė, JAV LB New
York apygardos pirmininkė Ra mutė Žukaitė, LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapi nas, ilgametė Brooklyn-Queens apy linkės
pirmininkė Vida Jankauskie nė, dabartinė Brooklyn-Queens apy linkės pirmininkė Rasa Sprindys, Manhattan apylinkės pirmininkas
Laurynas Vismanas.

LR gen. konsulato NY nuotr. 



ANTANAS PAUŽUOLIS

Daugelis skautų vadovų, daug metų skauta-
vusių Nepriklausomoje Lietuvoje, okupan-
tui užėmus šalį, atsidūrė svetimose šalyse.

Gy venimas ten, nors sunkus, nenuslo pino noro at -
kurti skautišką veiklą. Pir mieji skautybės atkūrė-
jai dirbo iš peties, nenuleisdami rankų, nors ir bu -
vo sunkumų.

Vartant lietuvišką spaudą ir „Skau tų aidą”,
ga lima rasti žinomų žmonių pavardes, kurie dar-
bavosi skautišką veiklą išeivijoj atkuriant. Tai:
Euge ni jus Vilkas, Petras Mo lis, Sigitas Mik naitis,
Vladas Vijeikis, Liūdas Ra -
ma  naus kas, Juozas Iva naus -
kas, Zig mas Jaunius, Jonas
Paronis, Liūtas Gri nius, Ka -
zys Cijū nėlis, Leopoldas
Kup   cike vičius, Kazys Mie -
cevičius, Bro nius Gurėnas ir
daugelis kitų, seniai išėjusių
į Amži nybę.

Iš čia paminėtų skauti-
jos veikėjų vs. fil. Liūdas Ra -
ma nauskas bene vėliausiai
iš ke liavo į Amžinybę. Nuo jo
netekties praėjo penkeri me -
tai. L. Ramanauskao žmona
vs. Albina, talkinant skau-
tėms dukroms ir vs. fil. Do -
natui Ramanauskui, su ruošė
penkerių metų netekties pa -
mi nėjimą. Išklausius ge du -
lin gas pamaldas tėvų jė zuitų
koplyčioje, Jaunimo cen tre,
a. a. Liū do artimieji, gimi-
nės ir bendraminčiai rin -
kosi pabendrauti. Paben -
dravi mo metu prisimintas
Liūdo nueitas kelias, jo skautiška veikla.

Liūdas gimė 1927 m. Lietu voje. Paaugęs įsi-
traukė į gimnazijoje veikusį skautų vienetą. Ar -
tėjant rau  donajam marui, pasitraukė į Vo kie tiją,
ten lankė Pabaltijo universi tetą Pinneberge, studi-
javo inžineriją. Studentaudamas tapo Akademinio
skautų sąjūdžio nariu. Vėliau persi kė lė gyventi į
Ameriką. 

Kaip daugelis to metų jaunuolių, Liūdas buvo
pašauktas į Amerikos kariuomenę, nes vyko Ko -
rėjos karas. Liūdui mo kant keletą svetimų kalbų,
jis atlikti karinę tar  nybą pasiųstas į Vokietiją.
Atlikęs karinę prievolę, tęsė nutrauktas studijas
IIT universitete. Studijas baigė su inžinieriaus
diplomu, išlaikęs Illinois valstijos egzaminus gavo
profesionalaus inžinieriaus laipsnį. Pra dėjo dirbti
didžiulės bendrovės „People Gas” statybos sky-
riaus vyriausiu vadovu. Nors buvo labai užimtas

studijomis, šeimos kūrimu ir asmeniniais dar-
bais, nenutraukė ryšių su skautiška ir akademine
veikla.

Sukūręs skautišką, lietuvišką šeimą su skau-
te Albina Kašelyte iš Detroit, užaugino tris dukras
ir sūnų Donatą. Visi Ramanauskų vaikai bai gė
lituanistines mokyklas, dalyvavo tautinių šokių,
sporto ir dainų bū re liuose. Sūnus Donatas yra
tolimų nuotolių bėgikas, kiekvienais metais daly-
vaujantis Čikagos miesto maratone. Dukros ir
sūnus bai gė universitetus. 

Iš Liūdo ir Albinos buvo pareikalauta daug
ištvermės ir pasiryžimo idant nebūtų apleista lie-

tuviška veikla. Abu du buvo
veik lūs „Litu anicos” ir
„Auš  ros vartų” tun tuose,
dirbo vado vais. Liū das, turė-
damas didelę pa tirtį statybos
srityje, šias žinias pritaikė
statant „Ra ko” stovyklos vir-
tuves. Skau tininkė Albina
Ramanaus kie nė, nors ir
būdama labai užimta šeimos
auginimu, buvo aktyvi „Auš -
ros vartų” tunto ir Rako sto -
vyk los veikloje. Skautų šū -
kis „Dievui, Tė vynei ir
Artimui” Liūdo ir Albinos
šei  moje bu vo tapęs gyveni-
mo kel ro džiu. Tėvų darbštu-
mą pa veldėjo ir jų vaikai,
tuntuose eidami va do vų pa -
reigas.

Liūdas, be vadovavimo
ir statybų darbų, pagarsėjo
kaip lietuviškų kop lytstul -
pių projektuotojas ir jų ga -
min tojas Kaziuko mugėms.
Nagingo, darbštaus ir parei-

gingo asmens visi ieško. Lie tuviškas Čikagos židi -
nys – Jaunimo centras – priprašė Liūdą būti kasi-
ninku, nors jis šias parei gas jau ėjo Aka deminio
skautų sąjū džio įsteig tame Vydūno šalpos fonde
(ir jas ėjo iki buvo pašauktas pas Kūrėją). 

Liūdas taip pat priklausė JAV Lietuvių Ben -
druomenei bei Skautų vyčių draugovei. Būda mas
jos nariu, vadovavosi vyčių dainos žodžiais: „Nors
tu ir viens – būk kaipo pliens, kovok, kariauk,
nelais vę griauk.” 

Lietuvių skautų sąjunga išeivijoje, įvertinda-
ma Liūdo darbą ugdant lietuvišką jaunimą, daug
energijos ir pastangų įdėjusiam į lietuvišką skau-
tybę, suteikė jam „Geležinio vilko” ordiną. Šis žy -
muo yra teikiamas tik už didelius nuopelnus,
atliktus per dau gelį metų išeivijos skautų sąjun-
gai ir lietuviško jaunimo vadovavi mui.

L. Ramanauskas.   
,,Draugo” archyvo nuotr.

Į amžinybę išėję skautybės atkūrėjai išeivijoje: 
Liūdas Ramanauskas
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skaUTYBės kelias

P R A N E Š I M A S
Čikagos ASD/Korp! Vytis skyrius kviečia visus 

akademikus į sueigą, kuri vyks 
sausio 25 d., penktadienį, 7 val. v. 

adresu: 9147 S. Francisco Ave. Evergreen Park, IL
60805. Rodysime filmą „Knygnešiai”, po to vyks 

diskusijos. Dalyvauti kviečiame ir tuos, 
kurie norėtų tapti akademikais skautais.

Norintys dalyvauti praneškite 
Audriui Aleksiūnui tel. (708) 423-6503; 

el. paštu: aaleksiunas@comcast.net 

2012m. Pasaulio lietuvių centro Lietuvių
fondo salės scenoje, Lemont, IL, pasiro-

dė skautai bei jų draugai. Tai buvo pirmasis
Jaunimo vakaras, skirtas lietuviškam jaunimui
nuo 13 iki 199 metų. Vakaro metu jaunimas turėjo
progos pasiklausyti muzikos, pabendrauti bei pa -
remti tuos draugus, ku rie skautauja Čikagos lietu-
vių skau tų tuntuose, kad šie galėtų toliau skau-
tauti, iškylauti ar sto vyklauti. Vakaras buvo toks
smagus ir toks sėkmingas, jog nutarta Jau ni mo
va karą su rengti ir šiais me tais.

Tad kviečiame visą jaunimą – nuo 13 m. iki
199 m. amžiaus, draugus, tėve lius bei pažįstamus į
Jaunimo vakarą – 2013!

Šeštadienį, vasario 23 d., nuo 6 v. v. iki 10 v.
v. Pasaulio lietuvių centro Lietu vių fondo salė-
je. Bilietų kaina perkant iš anksto – 10 dol.,
prie durų – 15 dol.

Bilietus galite įsigyti pas Čika gos tuntų tunti-
ninkus, vadovus, mu zi kantus arba Leoną Putrių
(leoput@comcast.net).

Vakaro dalyviai: „The Baden-Howls”, Dau -
man tė ir Austėja Ka vec kaitės, Beatrice John son,
„Greg’s Fen der Benders” ir „Dead Fred die and
Friends”.

Surinktos lėšos bus naudojamos ruošiant lie-
tuvių skautų iškylas bei kitus renginius. Lau kia -
me jūsų!

Jaunimo vakaras-2013

J.B. S.V. VILIUS DUNDZILA

Broliai kapitonai August ir Herman Schu ne -
mann buvo vokiečių imigrantai ir jauno Či -
kagos mies to verslininkai, vertęsi kalėdinių

eglučių prekyba, kurias 1885–1912 m. gabendavo iš
Wisconsin bei Mi chigan valstijų miškų. Jie ėmė eg -
lėmis prekiauti tiesiai iš Či k agos uosto,  kad gyven-
tojai jas galėtų pigiau įsigyti Kalėdoms ir džiaugtis
šventėmis. August tragiš kai nuskendo vie nos aud-
ros metu, o Herman neteko antro laivo kitos audros
metu. Įsigijęs didelį „Rouse Sim mons” prekybinį
laivą, jis galėdavo vienu metu či kagiečiams atpluk -
dyti 5,000 eglių. Deja, medinis lai vas paskendo
ramiuose vandenyse 1912 m. Tvir tesni geležiniai
krovininiai laivai pakeitė prekybą tra pes niais
mediniais laivais. Šiais metais sukanka šimtmetis

nuo Herman ir jo įgulos skendimo.
Prieš 12 metų skautai, jūrų skautai, buriuoto-

jai, sportinių laivų bei kiti laivininkystės mėgėjai
su JAV pakrančių apsaugos tarnyba (Coast Guard,
USCG) suorganizavo kalėdinių eglaičių siuntą iš
„šiaurės” miškų į Čikagos miestą. Eglutės buvo pa -
aukuotos neturtingoms Čikagos šeimoms. Kasmet
USCG laivas at plukdina eglutes į Čikagą, o skautai
bei kitos giminingos jaunimo organizacijos laivą
iškrauna.

2012 m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. laivo iškrovi-
mo talkoje dalyvavo 250 JAV prityrusių bei jūrų
skautų, JAV skau čių jūreivių skaučių (Mariner
scouts) bei 75 dviejų kitų jaunimo organizacijų na -
riai – JAV karinio laivyno jūrų kadetai (Navy Sea
Ca dets) ir JAV Jūrų pėstininkų jaunimo junijorai
(Junior Marines). Šiais metais panašiai kaip Ja -

sonas su argonautais prie šių pastangų prisidėjo ir
lietuviai skautai: Čikagos „Perkūno” draugovės
adjutantas psl. Vilmantas Stan kus, adjutanto pav.
psl. Linas Labanauskas ir prityrusių/jūsų skau tų
skiltininkas j. sk. Matas Vait kevičius.

Iškyla prasidėjo penktadienio va kare jachtklu-
bo „Columbia” laive „Abegweit”, nuleidusiame in -
karą Či kagos uoste. 7,000 tonų laivas yra ledlaužis-
keltas, jungęs JAV ir Kanados pakrantes su Princo
Ed vardo sala Atlanto vandenyne. Pa va dinimas yra
šiaurės Amerikos čiabuvių žodis, reiš kiantis
„bangų lopšinė”. Čikagai ruošiantis neįvykusiai
olimpiadai, miestas planavo uos tą perstatyti ir
laivą pašalinti. Gal ir gerai, kad laivas mums tapo
lopšine jūros motinos glėbyje vienai sal džiai nak-
čiai.

Jaunimas iš 5 valstijų susirinko suneštinei
vakarienei, susipažinimo vakarui, JAV pakrančių

Kalėdinis laivas Čikagoje

j.b. s.v. Viliaus Dundzilos nuotr.

Nukelta į 14 psl.
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KARILĖ VAITKUTĖ

Nespėjome nė Kalėdų Senelio
do vanomis atsidžiaugti, o štai
jau vėl į mokyklą. Pirmasis 

š. m.  šeštadienis po žiemos atostogų
Čikagos litua nis tinės mokyklos vai-
kams buvo ypatingas, nes mokykloje
jų laukė staigmena – mokiniai galėjo
pasidžiaugti pop choro ,,Svajonė”
kon certu. Koncertą  padovanojo lab-
dara užsiimantis mo te   rų klubas
,,Alatėja”. Klubą jau prieš septyne-
rius metus įkūrė Aud ronė Sidau gie -
nė ir dar keletas ben dra min čių. Šiuo
metu branduolį su daro  trylika mote-
rų, kurių didžioji dauguma dirba Či -
kagos lituanistinėje mo kyk loje. Prieš

Kalėdas ,,Ala tė ja” rengė gerumo ir
dosnumo akciją ,,Padova nok piršti-
nes – su šil dyk šir dį Lietu voje” ir ra -
gino moki nius ir jų tėve lius bei mo -
kytojus do vanoti pirš ti nes, šalikus,
kepures, kuriuos no rė jo siųsti į Lie -
tuvą. Mokyklos koridoriuje stovėjo
didžiulė dėžė, į kurią mo kiniai dėjo
at neštas dovanas Lie tu vos vaikams.
Surinkti žieminiai daiktai jau išsiųs-
ti į Lietuvą ir džiu gins Šiaulių neįga-
liųjų vaikų mokyklos ir dviejų
mokyklų Linkuvoje  vai kus. Tiesa, be
ČLM mokinių su dova notųjų, į Lie tu -
vą buvo nusiųs ti ir Mon tessori mo -
kyk los ,,Žiburė lis” duoti daiktai. At -
sidėkodama už mo ki nukų pastangas
remti Lie tu vos vai kus, ,,Alatėja”
jiems padovanojo ,,Sva jo nės” koncer-
tą.

Tiek mažuliukams, tiek vyres-
niems mokiniams buvo smagu pasi-
klausyti dainų apie žiemą, apie Kalė -
das, apie sniegą ir senius besmege-
nius bei pasigrožėti baltai tarsi snie-
gas apsirengusiomis mergaitėmis (ir
trimis berniukais). Ypač nuoširdžiai
dainavo patys mažiausieji – trejų-
pen kerių metu vaikučiai. Jie ir susi-
laukė daugiausiai plojimų. Pop cho-
rui ,,Svajonė” vadovauja Alina Šim -
kuvienė. Choras yra įsikūręs ,,Menų
pastogės” patalpose Čikagos prie -
miestyje Willowbrook.

Per pertraukėles tarp dainelių
mokyklos direktorės pavaduotoja A.
Sidaugienė vaikams suspėjo ir papil-
domų namų darbų užduoti. Kaip ji
pati sakė, kad nebūtų pernelyg nuo-

bodu namuose sėdėti ir sniego laukti,
vaikai galėtų nupiešti žiemą, o pie ši -
nius atnešti į mokyklą įvertinimui.
Taip pat mokytoja priminė vaikams,
kad šiandien – Trijų Karalių šventė.
Išsikvietusi tris didžiausius dešimto -
kus, uždėjo jiems auksu tviskan čias
karūnas ir pasakojo stebuklinga krei -
da ant durų užrašytų trijų rai džių –
K+M+B – galią. Tai – Trijų Ka ralių
vardų pirmosios raidės ir tie, kurie
po šv. Mišių bažnyčioje gavę kreidos,
jas užrašė ant savo namų du rų, gali
būti ramūs, nes jų namai bus apsau-
goti nuo piktų dvasių.

Na, o kadangi kaip tik tą šešta -
die nį mokykloje prasidėjo skaitymo
kon kursas, mokinukai buvo ragina-
mi perskaityti kuo daugiau knygelių,
ypač dabar, kai yra laiko, nes dar ne -
prisnigę ir nesinori eiti į kiemą žais -
ti. Pavaduotoja pažadėjo, kad šiemet

mokiniai už perskaitytas knygas do -
vanėlių gali tikėtis daugiau nei per-
nai. Mokyklos bibliotekininkė Dovilė
Ruscitti, kuri mokiniams paruošia
at siskaitymo už perskaitytas knygas
lapus, teigė, kad mokiniams iki ket -
virtos klasės šiemet skaityti bus len -
gviau, nes jiems nereikės aprašinėti
kiekvienos perskaitytos knygelės.
Bus leidžiama aprašyti tik vieną, o
kitų reikės surašyti tik pavadinimus
ir autorius. Norima neapsunkinti
pačių mažiausiųjų skaitytojų ir ne -
numalšinti jų noro skaityti. Vyres -
nieji vis tik turės aprašinėti kiek -
vieną perskaitytą knygelę. Jei nori-
mos knygos mokinys nerastų mokyk-
los bibliotekoje, skaityti galima ir na -
mie turimas knygas.

Taip ir baigėsi pirmasis mokslo
šeštadienis po žiemos (kuri vis dar
neatėjo) atostogų.,,Svajonės” vadovė Alina Šimkuvienė.                                                                 

,,Svajonės” koncertas Čikagos lituanis tinėje mokykloje. L. Apanavičienės nuotr.

Filmas pastatytas pagal žinomo prancūzų
rašytojo Victor Hugo roma ną.  Filmas prasi-
deda vaizdu – vergai tempia laivą į krantą.

Atitempus lai vą, kapitonas įsako vienam vergui
pa kelti ir atnešti vėliavą. Vergas ją pakelia ir atne-
ša. Kapitonas praneša vergui, kad jis paleidžiamas
į laisvę, su sąlyga – kas mėnesį turi prisistatyti
miesto valdžiai. Vergo vardas – Jean Valjean. Jis
tapo vergu, pavogęs duonos kepalą, kurį atidavė
ser gan čiam savo sesers vaikui. Jean Valjean
pabandžius pabėgti iš kalėjimo, jam buvo pratęs-
tas kalinimo laikas.  Ka lėjime jis išbuvo 19 metų.

Tapęs laisvu Valjean bando įsidarbinti, bet
buvusį kalinį visi atstumia, kai kurie  jį net pri-
muša. Jis su plėšo visus savo dokumentus, įrodan -
čius jo praeitį, ir bando pradėti gy ve nimą iš naujo.
Jam padeda vys  kupas, apgynęs jį nuo policijos.
Galų gale Valjean pasisekė sukurti naują gyveni-
mą ir jis tapo miesto meru.  

Tuo pat metu jo ieško Javert, tas pats kapito-
nas, kuris Valjean paleido iš kalėjimo. Kapitonas jį
seka, nes Jean Valjean niekad neprisistatė miesto
valdžiai ir tuo sulaužė įstaty mą. Javert nelabai
sekasi rasti Jean Valjean.

Viena moteris paprašo Jean Val jean pagalbos
– surasti jos vaiką ir jį prižiūrėti. Jis randa moters
dukrą Cosette, kurią imasi prižiūrėti. Atsi -
imdamas skriaudžiamą merginą, Jean Valjean
padengia išlaidas, ku rias mergaitės globėjai neva
patyrė augindami mergaitę.

Įvykiai vyksta prancūzų revoliucijos metu. O
kas toliau? Ar Javert pa gaus J. Valjean, kas atsi-
tiks su Co se tte, ar pavyks revoliucija? Kad sužino-
tum, reikia pažiūrėti fil mą.

Ar filme vaidina žinomi aktorai?
Taip, filme vaidina keletas gerai žinomų akto-

rių: Hugh Jackman (,,Ha ppy Feet”, ,,X-Men”,
,,Flushed Away”), Russell Crowe (,,Robin Hood”,
,,Mas ter and Commander”, ,,Gla diator”) ir Anne
Hathaway (,,Rio”, ,,Alice in Won derland”, ,,The
Dark Knight Rises”).

Kas labiausiai patiko?
Man labiausiai patiko vaikai, dalyvaujantys

revoliucijoje. Nors pats filmas nelabai patiko, yra
daly kų, kurie gali kitiems patikti. Tai filmas – miu-
ziklas, tad daug dainavimo.  Tai gal neįprasta.
Muzikiniame filme ,,Muzikos garsai” (,,Sound of
Mu sic”) daug daugiau kalbama, todėl ir su prasti,
kas vyksta, buvo lengviau. Filmas gali patikti

tiems,  kas mėgsta istoriją. 
Filme labai įdomu stebėti kovą tarp Jean

Valjean ir Javert, vis būna kokių nors staigmenų.
Dažniausiai įvyksta ne tai, kaip mano žiūrovas.

Kas nepatiko?
Filmas – labai ilgas, tęsėsi beveik tris valan-

das, tad vos neužmigau.  Man jame per daug dai-
navo, be to – mažai veiksmo, daug tamsių ir liūdnų
scenų.

Mamai nepatiko, per silpni so listų balsai ir
tai, kad kartais filme buvo per daug vulgarumo.
Taip pat filmas jai pasirodė per ilgas.

Kam siūlyčiau  pažiūrėti šį filmą?
Aš manau, kad filmas nelabai tin ka žiūrėti

vaikams. Man jau 14 metų ir ne viską supratau,
kas ten vyko.  Geriau šį filmą žiūrėti jaunuoliams
nuo 16 metų ir vyresniems.

Kaip vertinu filmą?
Ši filmą žiūrėjome aš, brolis, tėvai ir seneliai.

Mano dėdė taip pat matė filmą. Mūsų nuomonė
labai įvairi: močiutė ir dėdė filmą įvertino 10
taškų, mama – 8 taškais, brolis Gy tis – 7, senelis – 3,
tėvas – 2.5, o aš tik 2 taš kais. Tinklalapyje rottento-
mato es.com rašoma, kad 72 proc. žiū rovų filmą
vertina teigiamai, 86 proc. žiū rovų filmas patiko.
Taigi,  – nuo monė labai įvairi.

Ar verta šį filmą žiūrėti kino teatre?
Labai sunku pasakyti. Jeigu nori tik pažiūrėti

filmą geriau išsi nuo mo ti. Reikia pasakyti, kad yra
ir įspū dingų vaizdų (pvz., filmo pra džia, kai pluk-
do laivą), kurie didesnį įspūdį padarys žiūrint šį
fimą kino teatre. O jeigu patinka muzika,  tai verta
filmo kopiją nusipirkti.

Kino filmas ,,Vargdieniai” (,,Les Miserables”) 

Kadras iš kino filmo ,,Vargdieniai” (,,Les Miserables”). 

Trys karaliai mokykloje lankėsi kartu su ,,Svajone"

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS
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2013m. sukaks 150 metų nuo to laiko, kai 1863 m.
vasarį lietuvių tauta pakilo į kovą prieš na -

cionali nę Rusijos im perijos priespaudą. Sukilėliai, silpni
savo jėgomis, bet stiprūs dvasia, ryžtingai pasiprie šino ca -
ro imperijos smurtui. Ir nors šis sukilimas skamba kaip
le  genda, o jo dalyviai kaip didvyriai apdainuojami mūsų
liaudies dai nose, apie juos kalbama rašytiniuo se šalti-
niuose, tačiau, ranką ant širdies padė ję, prisipa žin kime,
jog žinome apie jį tikrai nedaug. Taip, šį tą žinome apie
Zigmantą Siera kauską (1826–1863) – vyriau sią su ki  limo
vadą Lietuvoje, apie teisi nin ką, poetą, vieną 1863–1864 m.
su kilimo Lie tuvoje ir Bal tarusijoje va  dą Konstantiną
(Kos tą) Kali naus ką, tačiau, jei kas paklaustų, kokia šio
sukilimo reikšmė, vargu ar daugelis mūsų išsamiai atsa-
kytume į šį klausimą. Net mokykli niuose vadovėliuose
apie šį suki limą ra šoma prabėgomis. Taip,  su ki lėliai lie-
tuvių tautinėje šventovėje nėra tiek svarbūs kaip LDK
didieji kunigaikščiai, knyg ne šiai, savanoriai, kovoję dėl
Lietu vos nepriklausomybės 1918–1920 m. ar partizanai po
Antrojo pasaulinio karo, vis tik šis įvykis turėtų už imti
de ramą vietą Lie tuvos žmonių at min tyje.

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2013 m. sukanka
150 metų nuo 1863-iųjų metų sukilimo ir pažymėdamas
istorinę ir kultūrinę šio sukilimo reikšmę lietuvių,
baltaru sių ir lenkų tautoms nutarė pa skelbti 2013 metus
1863-iųjų me tų sukilimo metais. Tad,  manau, bus įdo mu
apsilankyti Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
su ruoštoje virtualioje parodoje ,,1863 metų sukilimas Lie -
tuvoje – bendra kova už abiejų tautų Respublikos at kū -
rimą” ir daugiau sužinoti apie šią mūsų šaliai reikšmingą
datą. Tie sa, net istorikai skirtingai ver tina šį sukilimą, ta -
čiau tą darant, reikėtų prisiminti ir ano meto sąlygas.
Kaip ten bebūtų, bet mėgs tan čius istoriją ir norinčius
dau giau sužinoti apie šį sukilimą, kviečiu ,,pasivaikščio-

ti” po šios parodos ,,sales”, tuo labiau, kad ir iš namų
nereikės niekur eiti. Sėskite prie kom piuterio, at -
siverskite tinkla la pį http://senas.lnb.lt/lnb ir... ,,vaik š -
čiokite” sau. 

Parodą parengė Nacionalinės bib liotekos Ry šių su vi -
suomene sky riaus vyr. bibliotekininkas Da rius Gudelis.

Parodoje atspindėtos svarbiausios šio sukilimo kovos
Lietuvoje, jų eiga ir pasekmės, pasipriešinimo dalyvių
bio grafijos. Parodoje išdėtos šia tematika parašytos kny-
gos, brošiūros, straipsniai, katalogai, bukletai (lietuvių ir
už sienio kalbomis), XIX–XX a. dailės kūri niai, kuriuose
at spindėtas sukilimas ir jame dalyvavę asmenys. Skai -
tytojai galės susipažinti su 1863 m. sukilimo atminimo
įam ži nimo vietomis ir paminklais įvai riuose Lietuvos
kampeliuose, suki lėlių žygių ir kautynių 1863 m. chrono-
logija, pa s kai tyti išsamius Lie tuvos istorikų straipsnius,
pa matyti didelį pluoš tą rankraštinės ir ikonografinės
medžiagos. 

Platesnę šio istorinio įvykio prasmę atskleidžia is to -
riko dr. Da riaus Staliūno specia liai šiai parodai parengtas
straipsnis „1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atmin ties
vieta”. ,,Šiame tekste bandysi me parodyti, kodėl ir kaip
keitėsi 1863–1864 m. sukilimo vertinimas Lietuvoje, t. y.
kokios pasaulė žiū rinės paradigmos nulė mė šia tema
rašiusių autorių nuos tatas, kaip at mintį apie sukilimą, jo
epizodus ar sukilėlius bandoma instrumentalizuoti masių
nacio na li zacijos ar sovietizacijos procese”, – ,,Įvade” rašo
D. Staliūnas. 

Parodoje pateikti istorikės Ie  vos Šenavičienės straips-
niai: „An   tano Mackevičiaus įvaizdis dviejų šaltinių kon-
tekstuose”, „1863 m. sukilimo dokumentai: sentikių ir ka -
talikų susidūrimas Rokiškyje”, „1863 m. sukilimo doku-
mentai: su kilimo organizatorių agitaciniai raštai buvu-
siai Lietuvos ir Balta rusijos unitų dvasininkijai” parodos

lankytoją taip pat turėtų su do minti. Na,
o tiems, kurie  ypač su sidomės šia paro-
da, siūlau atkreipti dėmesį į ,,Naudingas
nuorodas” ir jomis pasinaudoti, norint
dar daugiau sužinoti apie šį sukilimą.
Tad malonaus Jums laisvalaikio pralei-
dimo. 

Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”

Daina lietuvio širdyje užgimsta prie lopšio. Su
ja augama lyg su motina. Nesvarbu, kaip toli liki-
mas žmo gų nublokštų, daina su juo lieka visada.
Šiandien ji gyva ir anapus At lanto gražiu lietuviš-
ku „Dainavos” vardu.

Meno ansambliui šis vardas bu vo suteiktas
1946 m. (metams prabėgus nuo jo susibūrimo pabė-
gėlių sto vykloje Vokietijoje). Tuomet į jo veiklą įsi-
jungė per 100 choro ir tautinių šokių grupės atlikė-
jų. Nuspręsta, jog „Dainavos” veiklą lydės šūkis:
„Su daina į laisvę”.

Po penkerių metų meno ansamblis atgimė
Čikagoje kartu su ten emig ravusiais „Dainavos”
šviesuo liais – dirigentu Stepu Sodeika ir re -
žisieriumi Gasparu Velička. An sam b lyje prasidėjo
antrasis lietuviš kos dvasios stiprinimo repertuare
tarpsnis, itin veikiamas ilgesio Lie tuvai. Kuriant
naują gyvenimą svetur veikla dainingame kolekty-
ve buvo lyg atrama, leidusi dainaviečiui drąsiau

pasitikti nežinią.
N ū d i e n o s

„Dainava” – bran-
dus ir nuolat atsi-
naujinantis meno
mylėtojų būrys,
vienijantis per 80
narių, surengęs
daugiau kaip 300
koncertų (atlieka-
mi įvairūs muzi-
kos veikalai, kla-
sikinės oratorijos,
lietuviškos kan -
 tatos), savo reper-
tuare kartu su da -
bartiniu ansamb-
lio meno vadovu
ir dirigentu Da -

riumi Polikaičiu vis atkakliau ieškantis naujų vėjų
– šalia lietuvių liaudies muzikos ir dainų ke lią vis
drąsiau skinasi klasikinė mu zika.

Visgi stengiamasi nenutolti nuo savasties –
„Dainava” skamba tam, kad gyvuotų lietuviškos
šaknys, kad klausantis ansamblio atliekamų kū -
rinių, dainuotų ir džiaugtųsi kiek vie no – mažo ir
didelio – žmogaus siela.

Choro vadovas Darius Polikaitis

Darius Polikaitis gimė ir augo Či kagoje. Jau
nuo mažens tėvai jam įskiepijo meilę dainai ir
muzikai, ypač lietuviškai dainai. Nuo 1988 metų
Darius vadovauja lietuvių meno ansambliui
,,Dainava”. Jam vadovaujant choras atliko nemažai
stambesnės formos kūrinių, pvz., M. K. Čiurlionio
,,De Profundis”, Jono Tamulionio ,,Tėviškės giedo-
jimai”, John Rutter ,,Requiem” ir ,,Gloria”, Gab riel
Faure ,,Requiem”, Maurice Durufle ,,Requiem” ir
Morten Lau rid sen ,,Lux Aeterna”. Choras taip pat

nepamiršo savo užduoties – puoselėti lietuvišką
dainą. Jis nuolat atlieka liaudies dainas ir lietuvių
kom pozitorių kūrinius, per paskuti niuosius kele-
rius metus į savo re per tuarą ypač įtraukdamas šių
dienų Lie tuvos kompozitorių kūrinius. 2002 m.
ansamblis išleido lietuviškų dainų kompaktinę
plokštelę (CD) ,,Kur giria žaliuoja”.

1995 m. Darius įsteigė Palai min tojo Jurgio
Matulaičio misijos vai kų chorą ,,Vyturys”, kuriam
va do vauja iki šios dienos. 1999 m. jo vado vau jamas
,,Dainavos” ansamblio vy rų oktetas įrašė kompak-
tinę plokš telę, kuri buvo teigiamai įver tinta Šiau -
rės Amerikos visuomenės. Da rius yra Šiaurės
Amerikos lietuvių muzikos sąjungos valdybos
narys ir priklauso Amerikos chorvedžių asociaci-
jai.

1984 m. kartu su broliu ir pusbro liais išleido
lietuviškų pop dainų plokštelę ,,Aš čia gyva”. 1993
m. dalyvavo Lietuvos jaunimo susitikime su popie-
žiumi Jonu Pauliumi II Kaune, atlikdamas savo
sukurtą dainą ,,Svei kas, Dievo piligrime” (pagal
Ber nar do Brazdžionio eiles). Darius dirigavo lietu-
vių dainų šventėse Lietuvoje 1994, 1998 ir 2003
metais. Jis – 2006 metų Šiaurės Amerikos lietuvių
dainų šventės kūrybinio komiteto narys. 1997 m.
buvo apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos muzi-
kine premija. Ateitininkas nuo mažens, Da rius yra
aktyvus išeivijos lietuviškos visuomenės narys.
Kartu su žmona Lidija augina vaikus Kovą, Dainą
ir Vitą.

Koncertai Washington, DC

Vasario 22–23 d. Lietuvių meno ansamblis
,,Dainava” koncertuos dviejuose renginiuose
Washington, DC. Pirmasis koncertas vyks vasario
22 d., penkta dienį, 7 val. v. Mandarin Oriental vieš-
butyje (1330 Ma ryland Ave, SW, Washington, DC).
Jis ski riamas Lietuvos valstybės atkūri mo dienai
paminėti, renginį organi zuoja Lietuvos Res pub li -
kos ambasa da JAV.  

Antrasis ,,Dainavos” koncertas  vyks vasario 23
d., šeš tadienį, 7 val. v. Latvių namuose (402 Hurley
Avenue, Rockville, MD). Į jį klausytojus kvie čia JAV
LB Washin g ton apylin kė. 

,,Dainava”�ruošiasi�kelionei�į�Washington,�DC
LAURA ŽARNAUSKAITĖ-STANKEVIČIENĖ

1863�metų�sukilimo�metines�pasitinkant
LAIMA APANAVIČIENĖ

Repetuoja ,,Dainavos” choristai. ,,Dainavos” archyvo nuotr.

1863 m. sukilimo vyriausiasis vadas Zig -
mantas Sierakauskas.

1863 m. sukilimo vadas Konstantinas Ka -
linauskas.

Nuotraukos iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių.



Šį nuostabų augalą ėmė auginti dar senovės
ibe rai Pirėnų pusiasalyje, iš Iberijos kopūs-
tai pateko į Egiptą, Graikiją ir Romą. Ilgą

laiką žmonės vartojo laukinius kopūstus. Kruopš -
čiai atrenkant pa čius sveikiausius ir tvirčiausius
pavyzdžius ir juos dauginant, atsirado keletas
naujų kopūstų rūšių.  Beje, žodis „ko pūstas” yra
ki lęs iš senovės romė nų „caput” („galva”), taip pa -
brėžiant savotišką šios daržovės formą.

XV–X a. prieš Kr. kopūstus daug kas augino
senovės Egipte. Tiesa, baltagūžis kopūstas kilmin-
gųjų namuo se tais laikais buvo laikomas rafinuotu
desertu. Dar Ramzio II laikų gydytojai jį laikė ypač
naudingu ir siūlė įtraukti į vaikų valgiaraštį.

Įdomu tai, kad senovės graikai kopūstą laikė
blaivybės simboliu: jam buvo priskiriama magiška
jėga, gebanti išblaivinti. Tokia teorija iš li ko ir iki
šių dienų, kai po pagirių žmo nės griebiasi valgyti
raugintų kopūstų. Žymus graikų filosofas ir mate-
matikas Pitagoras tvirtino, kad kopūstas suteikia
organizmui tvirtumo, žvalumo, šalina nuovargį,
galvos skausmus ir nemigą, ramina nervų sistemą
ir sukuria gerą nuotaiką. Be je, jis pats ilgą laiką
užsiėmė kopūstų selekcija.

Kopūstai ypač išpopuliarėjo Ka rolio Didžiojo
laikais. Vokietijoje ir Austrijoje jie –  tiek švieži,
tiek rau ginti – tapo mėgstamiausiu valgiu. Su ko -
pūs tais buvo susiję nemažai papro čių ir prietarų.
Pavyzdžiui, Rytų Prū sijoje – kad kopūstų galvos
išaugtų tankios, žemę po sėjos sumindavo, o šalia
palikdavo didelį akmenį. Kartais dėl tos pačios
prie žasties šalia pasėtų kopūstų sodindavo dilgė-
lių. 

Iš kopūstų burdavo lemtį: į vieną vagą sodin-
davo kopūstus su griežš čiais ir pavadindavo vaiki-
no ir mer ginos vardais. Jeigu abu augalai ge rai iš -
augdavo, atšokdavo vestuves, jeigu ne – pasiūlymo
atsisakydavo. O Austrijos alpėse egzistavo toks pa -
protys: nuotaka prieš jungtuves eidavo į virtuvę,
kur vestuvių pietums būdavo gaminami rauginti
kopūstai, ir pasūdydavo juos, kad vėliau susituo-
kus ,,nesūdytų” gyvenimo savo vy rui. Gruodžio 26

d. Austrijoje kopūstų nevalgydavo: pagal pada-
vimą, tą die ną šventasis Steponas slėptuvę
nuo persekiotojų rado kopūstų lauke ir
pasislėpė tarp galvų.

Prancūzijoje kopūstus itin verti-
no dėl jų gydomųjų savybių ir net
su kūrė šia tema priežodį: „La soupe
aux choux au medecin ote cinq
sous” („Kopūsto galva iš gydytojo
at ima penkis su.”). Beje, būtent
Prancū zi joje atsirado pajuokavi-
mas apie tai, kad vaikai atrandami
kopūstuose, dabar jis žinomas visa-
me pasaulyje. O pasak vieno pran cūzų
poeto, labai aukštinusio kopūstus, „dar
Ado mas rojuje so dino kopūstų ežias, jie su meile
auginti senovės Romoje, juos apdainavo Ver gi -
lijus”. 

Kopūstai – sveikatai

Nuo senų laikų kopūstai buvo naudojami
gydymo tikslais. Gydyto jai skirdavo jų sergan-
tiems avitaminoze, vandene, cukriniu diabetu, šir -
dies ir kraujagyslių ligomis.

Gydomąsias kopūstų savybes le mia jų chemi-
nė ir biocheminė sudėtis – kopūstuose esantys
gliukozė ir fruktozė, ląsteliena, lengvai pasisavina-
mi baltymai, vitaminai A, C ir B, folio rūgštis,
mineralinių medžiagų jungi nys, organinės rūgš-
tys, fitoncidai ir fermentai. Ypač vertinga ląstelie-
na, kurios kopūstuose yra 1,5 proc. 

Kopūstuose daug mineralinių druskų. Ypač
daug juose magnio, geležies. Dėl didelio kiekio
kalio bal ta gūžiai kopūstai padeda pašalinti iš orga-
nizmo skysčius. 

Baltagūžiai kopūstai dėl juose esančio jodo yra
nepamainomas mais tas žmonėms, kurių sutrikusi
skydliaukės veikla. Juose esantis varis labai nau-
dingas ligoniams, ku rių pažeista nervų sistema.
Baltagū žiuose kopūstuose mažai azoto jungi nių,
todėl juos būtina įtraukti į turin čių inkstų sutriki-
mų ir sergančių diabetu žmonių valgiaraštį. Ko -
pūstus taip pat siūloma valgyti žmonėms, lin ku -
siems pilnėti ir norintiems nu mesti svorio. 

Visiems žinoma, kad vitaminas C – svarbiau-
sias žvalumo ir darbingumo šaltinis. Tad jo trūks-
tant, reikia valgyti raugintų kopūstų, nes raugi ni -
mo metu juose išlieka didelis kie kis askorbo rūgš-
ties. Šviežiuose bal tagūžiuose kopūstuose yra paly-
ginti daug vitamino C: 100 g kopūstų – 45–60 mg. 

Nors per ilgesnį laiką vitaminų ir mineralinių
medžiagų kopūstuose sumažėja, tačiau net keletą
mėnesių kopūstai išlieka maistingi ir išsaugo savo
gydomąsias savybes. Gūžėje vitaminai yra pasi-
skirstę nevienodai: išoriniuose lapuose jų yra
beveik dvi gubai daugiau. Vitamino C ypač daug
žaliuose viršutiniuose lapuose, ku riuos šeiminin-
kės dažniausiai išmeta. Nereikia iš aukšto žiūrėti
ir į balta gūžių kopūstų ar kalafiorų kopūst kočius:
jie irgi vertingi ir labai ska nūs. Smulkiai supjaus-
tyti kopūstko čiai – geras priedas prie įvairiausių

salotų, juos galima vartoti
įvai rioms sriuboms ir

nuovirams.
Baltagūžiuose ko -

pūstuose yra be veik
vi sų vitaminų, taip
pat ir U – metil me tio -
ni  no. Jis vadinamas
opas gydančiu vita -
mi nu: padeda užgy-
dyti skrandžio ir žar-
nyno gleivinės pažei-
dimus bei saugo nuo

opų vystymosi šiuose
organuose. Tačiau reikia

at minti, kad švieži kopūstai netinka
žmonėms, kurie serga opalige ir gastritu, o štai jų
sultys jiems naudingos. 

Kopūstų sultys naudojamos ir žaizdoms,
votims bei nudegimams gy dyti. Varginant odos už -
degimui pa deda ne tik kopūstų sultys, bet ir la pai.
Dažnai kopūstų lapai naudojami kaip skausmą
mal šinantys kompresai sergant reumatu, radikuli-
tu, podagra.

Kaip išsirinkti?

Rinkdamiesi kopūstus savo pa tiekalui, būkite
labai atidūs jų išvaizdai. Pirkdami atkreipkite
dėmesį į ko pūsto kotą: jis turi būti baltas, be juodo
apvado, o ant lapų neturi būti nei pilkų, nei rudų
dėmių. Jeigu ant kopūstkočio matote juodą apva-
dą, ant lapų – pilkas ar rudas dėmes, vadinasi, ko -
pūste pernelyg daug nitratų. Rinkitės tankią
kopūsto galvą. Išim tis – ankstyvieji vasariniai
kopūstai. Jų galvos gali būti ne tankios, bet ko tas –
būtinai baltas.

Prieš pirkdami kopūstą būtinai pauostykite.
Geras, šviežias kopūstas kvepia maloniai ir kiek
saldokai. Bet kokie pašaliniai pelėsio, amoniako,
rūgštūs kvapai rodo, kad kopūstas – nešviežias. 

Nepamirškite, kad viršutiniuose kopūstų
lapuose ir kopūstkotyje su sikaupia daug nitratų.

Rauginti kopūstai

Rauginti kopūstai dar vadinami „Šiaurės citri-
na”. Žiemą jais galima pakeisti žalias daržoves ir
žalumy nus. Jiems tereikia trupučio druskos. Jei
rauginti kopūstai itin rūgštūs, į juos galima įpjaus-
tyti šviežių kopūs tų. Kopūstų sūrymą (ypač daug
jo bū na pavasarį) galima gerti po 0,5 puodelio 2–3
kartus per dieną (šiltą). Toks gėrimas gerina tul-
žies išsisky rimą, gerai veikia kasos darbą. Sa -
koma, kad kopūstų sūrymas vertin gesnis už pa -
čius kopūstus. 

Tinkamai pasūdžius, kopūstai įgyja kitokį
sko nį, o persūdytus kopūstus reikia mir kyti; taip
netenkama vitaminų, mineralinių medžiagų. Kai
sūrymas silpnas, bakterijos suteikia kopūstams ne
tik malonų, pikantišką skonį, bet ir gyvybę. Tad
kopūstai tarsi atgyja. Marinuojant būna kitaip:
acte žūsta bakterijos, žūsta ir „gyvosios ląste lės”.
Marinuotos daržovės ar grybai – mirę augalai. Be
to, bal tasis actas ne tik slopina daržovių ir vaisių
aromatą bei skonį, bet ir da ro jas panašias į vieną
kitą, „ardo” skrandžio sieneles. Sūdant kopūstus,
reikia dėti tik kmynų – 2–3 šaukštus  kibirui.

Rūsiuose, balkonuose laikomi rauginti kopūs-
tai ilgai išlaiko savo savybes (kai jie nesušąla ir
neatitirpsta).

Kopūstai rauginami nuo seno, paprastai tai
būna pagrindinės žiemos atsargos. Bandymais įro-
dyta, kad per mėnulio pilnatį užraugti kopūstai
būna neskanūs ir greitai genda, jie suminkštėja,
parūgštėja (agurkai irgi suminkštėja, pasidaro tuš-
čiaviduriai). Geriausia daržoves sūdyti per mėnu-
lio jaunatį, 5–6 dieną.

Parengta pagal „Sveikata iš gamtos”
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Žiemą stiprinkime save kopūstais
Kopūstą galima vadinti viena popu -

lia riausių daržovių pasaulyje. Kopūstai

itin populiarūs buvo jau se novėje, o ir

da bar jie nė kiek nenusileidžia kitoms

dar žovėms, ypač savo gydomosiomis sa -

vybėmis.
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lieTUVos ir PasaUlio naUJienos

Belgijoje įvykdyta eutanazija

JT parėmė prancūzų įsikišimą į Malį

B. Obama surengė spaudos konferenciją 

Prancūzijoje – protestai prieš gėjų santuokas

Vilnius (BNS) – Siekiant su -
valdyti vilkikų srautus Lietuvos ir
Baltarusijos pasienyje, planuojama
įdiegti elektroninę eilių valdymo sis-
temą, padidinti tarptautinių pa sie -
nio punktų skaičių bei įrengti antrą-
jį Medininkų pasienio postą. Iš Eu -
ropos Sąjungos Lietuva ir Bal ta ru -
sija, gerindamos pasienio postų inf-
rastruktūrą, gali tikėtis 20 mln. eurų
paramos. Medininkų posto projektas
galėtų būtų pradėtas rengti kitos ES
finansinės perspektyvos laikotarpiu
2014–2020 metais. Atei tyje svarstoma

ties Medininkais statyti automobilių
terminalą, kuris talpintų apie 150 vil-
kikų. Šiuo metu Medininkų postas
yra pasiekęs didžiausią apkrovą ir
pra laidumo padidinti nepavyktų pa -
didinus muitininkų skaičių. Medi -
ninkų pasienio posto plėtros norėtų
ir Baltarusija. Kaimyninė valstybė
pritaria ir naujų tarptautinių pasie-
nio postų steigimui. Nuo 1998 m. iki
2012 m. Medininkų pasienio posto ap -
krova išaugo šešis kartus. 1998 me -
tais per postą važiavo 200,000, tuo
tarpu pernai – 1,2 mln. automobilių.

Planuojama įrengti antrą Medininkų punktą 

N. Venckienė neigia kaltinimus 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama sausio 14
d. surengė spaudos konferenciją, li -
kus savaitei iki jo prisaikdinimo pre-
zidentu antrajai kadencijai. Jis kalbė-
jo apie biudžetą, ginklų kontrolę,
imigracijos reformą. B. Obama iš kar -
to perspėjo apie naują ekonomikos
krizę ir pareiškė, kad pasaulinės akci-
jų rinkos sutriks, jeigu respublikonai
Kongrese nesutiks su valstybės skoli-
nimosi limito pakėlimu. Kongresui
atsisakius pakelti skolinimosi kartelę
virš dabartinio 16,4 trln. dolerių, vė -
luotų socialinio draudimo čekių ap -
mokėjimas, išmokos veteranams, al -
gos kariškiams, oro uostų dispeče-
riams, sutarčių su smulkiuoju verslu
vykdymas. Prezidentas dar pareiškė
manąs, kad būtų protinga uždrausti
kovos ginklus, pridurdamas, jog ga -
vęs iš viceprezidento Joe Biden pa -
grįstą planą, kaip pažaboti ginkluotą
smurtą. B. Obama pridūrė, kad smul-

kiau apie ginklų kontrolę jis praneš
vėliau šią savaitę.

• • •
JAV gynybos sekretorius Leon

Panetta, pajėgiausios pasaulyje ka -
riuomenės vadovas, sausio 16 d. Vati -
kane susitiko su popiežiumi Bene -
diktu XVI, pagarsėjusiu taikos šali-
ninku. Bendrojoje audiencijoje Vati -
kano auditorijoje, kurioje buvo susi-
rinkę apie tūkstantis žmonių, po po -
piežiaus kreipimosi į susirinkusius,
L. Panetta ir keli pareigūnai asmeniš-
kai pasikalbėjo su pontifiku, kuris
padovanojo jiems rožinius. L. Panet -
ta, kuris yra uolus katalikas, atvyko į
Romą per savaitę truksiančią kelionę
po Europą, per kurią susitikinės su
gynybos ministrais ir tarsis dėl konf-
liktų Afganistane bei Malyje. Tre -
čiadienį įvykęs susitikimas Vatikane
buvo jau trečioji L. Panetta audienci-
ja pas Katalikų Bažnyčios vadovą.

Vilnius (BNS) – Su JAV informa-
cijos technologijų milžine IBM moks-
linių tyrimų srityje turėjusio bendra-
darbiauti Lietuvos tyrimų centro
(LTC) veiklą ketinama nutraukti.
Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė prane-
šė, kad IBM dar 2011 m. rugsėjį
paskelbė sustabdanti projektų įgy-
vendinimą, o 2012 m. birželį pasiūlė
nutraukti sutartį. Spren dimas, kaip
pasielgti, bus priimtas tik gerai
apsvarsčius ir nuodugniai įvertinus
visas įmanomas teigiamas ir neigia-

mas pasekmes. Siekiama priimti
politiškai ir teisiškai palankiausią
sprendimą. Pagal 2010 m. pasirašytą
sutartį Lietuva IBM iki šiol yra
sumokėjusi 10 mln. litų. Vyriausybei
ir IMB pasirašius sutartį dėl centro
steigimo, IBM per penkerius metus
už patentavimą ir konsultacijas pla-
nuota sumokėti apie 130 mln. litų.
Centrui iš viso buvo žadama kasmet
skirti po 40 mln. litų, arba 200 mln.
litų per penkerius metus. 

Ketinama uždaryti Lietuvos tyrimų centrą 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Že -
miškąją kelionę baigė žymus soviet-
mečio laisvės kovotojas, tikėjimo vy -
ras kunigas Algimantas Keina (1937
m. vasario 21 d. – 2013 m. sausio 16
d.). 1962 m. jis baigė Kauno kunigų
se minariją ir buvo įšventintas kuni-
gu bei paskirtas vikaru į Naująją Vil -
nią. Dirbo įvairiose Lietuvos parapi-
jose, garsėjo principinga laikysena,

Tėvynės ir laisvės meile. Nuo 1980 m.
priklausė Tikinčiųjų teisėms ginti
katalikų komitetui, kuris buvo labai
svarbus laisvės kovos įrankis sovieti-
nės okupacijos metu. Nuo pat At -
gimimo pradžios tapo svarbiu Lie -
tuvos Bažnyčios gyvenimo metraš -
tinin ku, yra sukaupęs turtingą fil-
muotos medžiagos archyvą.

Mirė laisvės kovotojas kun. A. Keina

Nuteistas buvęs saugumietis

Vilnius (BNS) – Lietuvos ape -
liacinis teismas sausio 14 d. su -
griežtino bausmę už gyventojų trėmi-
mą į Sibirą nuteistam 84 metų Va -
clovui Kojaliui – vietoj piniginės bau-
dos jam skirta pusės metų laisvės
atėmimo bausmė. Klaipėdos apygar-
dos teismas 2011 m. jam buvo skyręs
3,900 litų baudą. Šį nuosprendį ap -
skundė prokuratūra, prašydama
skir ti penkerių metų laisvės atėmi-
mo bausmę. Teismas skundą paten -
kino iš dalies. V. Kojalis pripažintas
kaltu ir nuteistas už tai, kad, būda-

mas Lietuvos SSR saugumo darbuo-
toju, vykdė okupacinės valdžios
spren dimus dėl Lietuvos partizanų
šeimų, partizanų pagalbininkų ir
stambių ūkininkų iškeldinimo iš Lie -
tuvos į SSRS šiaurės ir rytinius rajo-
nus. Bylos duomenimis, 1952 m. rug -
pjūčio 5 dieną V. Kojalis kartu su trė-
mimo vykdytojais Tauragės rajone
gyventojus pristatė į Viduklės gele-
žinkelio stotį. Kitą dieną šeima gele-
žinkelio  vagonu buvo prievarta iš -
vežta iš Lietuvos į Krasnojarsko sri -
tį.

Vilnius (BNS) – Laikinoji Seimo
tyrimo komisija, sprendžianti dėl
„Drąsos kelio” partijos frakcijos se -
niūnės Neringos Venckienės teisinio
neliečiamumo panaikinimo, prašys
prokurorų pateikti vaizdo įrašą,
kuriame matyti mergaitės perdavi-
mas motinai. Pati N. Venckienė ne
kartą yra minėjusi, kad vaizdo įra-
šas, kuriame matyti pernai gegužės
17 dieną Garliavoje, jos namuose,
vykęs mergaitės perdavimas moti-
nai, įrodytų, jog mažametė buvo pa -
imta prievarta, o N. Venckienei meta-
mi kaltinimai nepagrįsti. Pernai bir-
želį prašymą panaikinti N. Venc kie -
nės, kaip Kauno apygardos teismo
teisėjos, imunitetą nagrinėjusi laiki-
noji Seimo komisija prašė prokurorų
pateikti minėtą vaizdo įrašą, bet su -
laukė neigiamo atsakymo. Tuomet

prokurorai teigė, jog įrašas yra ne -
skelbtina ikiteisminio tyrimo me -
džiaga. 

Paryžius (BNS) – Šimtai tūks-
tančių žmonių sausio 13 d. susirinko
Paryžiuje prie Eiffelio bokšto, protes-
tuodami prieš prezidento Francois
Hollande planą iki birželio įteisinti
gėjų santuokas ir galimybę įsivaikin-
ti tos pačios lyties poroms. Daugelis
de mons trantų sukorė ilgą kelią trau-
kiniais ir autobusais iš provincijų.
Mar so laukų parkas prie Eiffelio
bokš to buvo pilnas žmonių. Organi -
za to riai sakė, kad susirinko milijo-
nas pro testuotojų, o policija – kad jų
buvo 340,000, tačiau šie skai čiai atro-
do įspūdingi netgi prie protestų įpra-
tusioje Prancūzijoje. F. Hollande kan-
celiarija pareiškė, kad protestuotojų
buvo nemažai, tačiau tai nekeičia
pre zidento ryžto imtis šios reformos. 

Tos pačios lyties asmenų santuo-
kos yra įteisintos 11 šalių, įskaitant
Belgiją, Portugaliją, Nyderlandus,
Ispaniją, Švediją, Norvegiją ir Pietų
Afrikos Respubliką, taip pat devynio-
se JAV valstijose ir sostinėje Wash -
ington.  

Demonstracija Paryžiuje. EPA nuotr.

Bamakas (BNS) – Prancūzija
gavo naują Jungtinių Tautų (JT) pri-
tarimą savo kariniams veiksmams
Malyje. Ji antskrydžiais išvarė is -
lamistus iš jų bazių Malio šiaurėje ir
sustiprino savo sausumos pajėgas
šarvuota kolona. Per JT Saugumo
Tarybos, kurią sudaro 15 valstybių,
susitikimą Malio klausimu buvo iš -

reikštas vieningas supratimas ir
parama dėl karinio įsikišimo. JT taip
pat nurodė, jog nuo kovos veiksmų
Malyje pabėgo daugiau kaip 30,000
žmonių, ir apkaltino islamistus ne -
leidus tūkstančiams jų keliauti į pie-
tus. Džihado kovotojai Malio šiaurėje
jau beveik 10 mėnesių yra įvedę bru-
talią islamo teisę.

Bruxelles (Bernardinai.lt) – Bel -
gų dvyniai, kurie gimė kurti ir dar
neteko regėjimo, išgyveno tokias dva-
sines kančias, negalėdami matyti
vienas kito, kad jų noras mirti buvo
patenkintas. Šis 45 metų dvynių atve-
jis išbando teisėtos eutanazijos ribas.
Gydytojai suleido dvyniams mirtinas
injekcijas, kai jie drauge išgėrė kavos
ir vienas su kitu atsisveikino. Belgija
yra viena iš nedaugelio pasaulio
valstybių, kur eutanazija yra legali.
Pacientas turi būti suaugęs, galintis

suvokti savo veiksmus, o pageidavi-
mas mirti turi būti savanoriškas,
didžiulis ir ne kartą pakartotas. Toks
pacientas taip pat turi patirti nuola -
tinį ir nepakeliamą dvasinį ar fizinį
skausmą, kurio medicina negali
išgydyti. Be to, jo būklė turi būti
rimta ir nepagydoma, sukelta ligos
ar sužeidimo. Nepakeliamos kančios
gali būti ir dvasinės, ir fizinės.
Belgijoje eutanazija buvo įteisinta
2002 m., ir kasmet tokių atvejų dau-
gėja. 

Neringa Venckienė. 
Martyno Ambrazo nuotr.

Kinijos armija didina kovinius pajėgumus
Beijing (BNS) – Kinijos ginkluo-

tosioms pajėgoms nurodyta šiais
metais padidinti savo kovinius pajė-
gumus, didėjant įtampai ginče su
Japonija dėl salų Rytų Kinijos jūroje.
2013 m. Kinijos liaudies ginkluoto-
sios pajėgos turėtų sutelkti didelį
dėmesį į gebėjimą kovoti ir laimėti
mūšį. Ruošdamosi kovos veiksmams,

ginkluotosios pajėgos taip pat privalo
uoliai stiprinti karinius mokymus
tikram mūšiui artimomis sąlygomis
ir didinti pastangas ugdyti iškilius
kariškius. Šiame pranešime nemini-
mas ginčas su Tokiju dėl Japonijos
administruojamų salų Rytų Kinijos
jūroje, kurios Japonijoje vadinamos
Senkaku, o Kinijoje – Diaoju salomis.
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Verslo naUJienos

JAV Atstovų Rūmai patvirtino 51
mlrd. JAV dol. vertės pagalbą nuken-
tėjusiems nuo viesulo ,,Sandy”, pra-
neša BBC. Konservatorių opozicija
kritikavo tokias išlaidas. Atskirais
balsavimais Kongreso žemieji rūmai
nutarė skirti 17 mlrd. JAV dol. būti-
najai pagalbai ir 34 mlrd. JAV dol.
ilgalaikiams projektams. Iš būtinajai
pagalbai skirtos sumos bus padengti
infrastruktūros atkūrimo darbai ir
neatidėliotina pagalba atskiroms vie-
sulo aukoms. Antroji suma padengs
infrastruktūros patobulinimus, ku -
rie padės išvengti audrų žalos ateity-
je. Kongresas jau patvirtino 9,7 mlrd.
JAV dol. pagalbą draudimams nuo
pot vynių, kai įstatymų leidėjai iš
šiaurės rytų sukritikavo Atstovų Rū -
mus atidėliojant šį balsavimą.

***
Rinkos dalyviams laukiant nau-

jausių duomenų apie JAV „juodojo
aukso” atsargas, sausio 16 d. naftos
kainos kopia aukštyn. „Brent” rūšies
naftos kainos vasario sandoriams
augo 26 centais iki 110,56 JAV dol. už
barelį. WTI kainos vasario sando-
riams sustiprėjo 18 centų iki 93,46
JAV dol. už barelį. JAV Energetikos
departamentas vėliau skelbs praėju-
sios savaitės naftos atsargas.

***
Ekonominio bendradarbiavimo

ir plėtros organizacija (EBPO) pa -
reiš kė, kad pasaulio ekonomikos
ateitis gerėja, ekonominis aktyvu-
mas stiprėja JAV, euro zonoje ir
Kinijoje. Rodikliai atskleidžia, jog
augimas tvirtėja JAV, nuosmukis
euro zonoje stabilizuojasi ir matomi
nedrąsūs posūkio aukštyn ženklai
Kinijoje. EBPO regione, kuriam pri-
klauso 34 šalys, augimas tvirtėja.

***
Padidėjus vartojimo prekių im -

portui, JAV užsienio prekybos defici-
tas lapkritį netikėtai išaugo. Pre -
kybos deficitas augo 16 proc. iki 48,7
mlrd. JAV dolerių ir buvo didžiau sias
nuo balandžio. Importas augo 3,8
proc., eksportas – 1 procentu. Var -
tojimo prekių importas padidėjo 4,6
mlrd. JAV dolerių, o naftos produktų
importas smuko 870 mln. JAV dole-
rių. Importas iš Europos Są jungos
augo 4,1 proc., o eksportas smuko 1,3
procento. Prekybos deficitas su Ki -
nija per mėnesį sumažėjo 1,7 procen-
to.

***
Japonijos automobilių gaminto-

ja „Toyota” aplenkė savo JAV konku-
rentę „General Motors” iš la biau siai
parduodamų automobilių pasaulyje
pirmos vietos. Japonijos kompanija
par davė 9 mln. 700,000 lengvųjų ir
krovininių automobilių visame pa -
saulyje 2012 m., ir pardavimai toliau
auga. GM pardavė 9 mln. 290,000
automobilių. Abiem bendrovėms
pavyko padidinti pardavimus, tačiau
„Toyota” pardavimai 2012 m. buvo
daug didesni, nes kompanija pristatė
naująsias populiariųjų modelių, to -
kių kaip „Camry” versijas. 

***
Krovinių Latvijos geležinkeliais

per praėjusius metus pervežta 2 proc.
daugiau nei 2011-aisiais – 60,603 mln.

tonų. Tarptautinių krovinių srautas
išaugo 1,7 proc. iki 59,174 mln. tonų,
iš jų tranzito padidėjo 2 proc. iki
53,595 mln. tonų, eksporto ir importo
– sumažėjo atitinkamai 1,7 proc. iki
1,904 mln. tonų ir 0,5 proc. iki 3,675
mln. tonų. Vietinių krovinių gabenta
19,8 proc. daugiau – 1,429 mln. tonų.
Tranzitas per uostus padidėjo 2,7
proc. iki 49,037 mln. tonų, per sausu-
mos sienas – sumenko 5,5 proc. iki
4,558 mln. tonų. 2011-aisiais krovinių
Latvijos geležinkeliais gabenta 20,8
proc. daugiau nei 2010 m.

***
Didžiausia pasaulyje pramo ni -

nių guolių gamintoja Švedijos SKF
pranešė atleidžianti 2,500 darbuotojų
ir didinanti išlaidų karpymo progra-
mą. SKF siekia iki 2015 m. pabaigos
sumažinti metines išlaidas 3 mlrd.
kronų (347 mln. eurų). Tai turės įta-
kos apie 2,500 žmonių, pir miausiai
taikant ankstyvą išėjimą į pensiją ir
kitas savanoriškas bei susitartas
prie mones. Įmonės pelnas smuko
keturis ketvirčius iš eilės. Pelnas tre-
čiąjį ketvirtį sumažėjo 23 proc. iki
1,23 mlrd. kronų. Paklausa smuko ir
ketvirtąjį ketvirtį. 

***
Didžiausia Europos automobilių

gamintoja „Volkswagen” 2012 m.
padidino pardavimus 11 proc. iki
rekordinių 9,07 mln. vienetų. Par da -
vimai JAV augo 34 proc., Pietų
Amerikoje – 8 proc., Kinijoje – 25
proc. Europoje pardavimai nepaki to,
o Vakarų Europoje, išskyrus Vokie -
tiją, smuko 6,5 proc. 

***
Estijos bankai turi beveik 2 mln.

internetu aptarnaujamų klientų.
Kiek daugiau nei 1,3 mln. gyventojų
turinčios Estijos bankai šių metų
pradžioje turėjo 1,940 mln. internetu
aptarnaujamų klientų. „Swedbank”
internetinės bankininkystės paslau-
gos aktyvių vartotojų šio mėnesio
pradžioje buvo 944,002, SEB – 647,000,
„Danske Bank” – 175,004, „Nordea” –
109,007. Internetinės bankininkystės
populiarumas Estijoje triskart virši-
ja Europos Sąjungos vidurkį. 

***
Automobilių gamintoja „Jaguar

Land Rover” (JLR), kurią valdo
Indijos „Tata Motors”, pranešė keti-
nanti sukurti 800 darbo vietų Di -
džiojoje Britanijoje. Daugiau nei 200
naujų darbo vietų sukūrimą rems
Britanijos vyriausybės regioninio
augimo fondas. Papildomi darbuoto-
jai reikalingi augant paklausai – per-
nai gamintojos pardavimai pašoko 30
proc. iki rekordinių 357,773  automo-
bilių. 

Parengta pagal BNS, ELTA

Seimas po svarstymo pritarė Ši -
lumos ūkio įstatymo pataisoms, ku -
rios skatins daugiabučių moder ni -
zavimą. Už teisės akto pakeitimus po
svarstymo balsavo 55 Seimo na riai,
prieš 4, susilaikė 41 parlamentaras.
Įstatymo projekto priėmimas numa-
tomas sausio 17 d. Pagal siūlomas
nuostatas savivaldybės institucija tu -
rėtų teisę įpareigoti daugiabučio na -
mo, kuriame buvo viršyta didžiausia
šilumos suvartojimo norma, butų ir
kitų patalpų sa vininkus Vy riausybės
nustatyta tvar ka per 24 mė  nesius
rekonstruoti namo šildymo ir karšto
vandens sistemas ir at likti kitus
namo atnaujini mo darbus pagal pri-
valomuosius reikalavimus. 

***
LR aplinkos ministras Valen ti -

nas Mazuronis įsitikinęs, kad būtina
pertvarkyti regioninius atliekų tvar-
kymo centrus (RATC). Dėl jų vangu-
mo bei nesugebėjimo panaudoti at -
liekų sektoriaus plėtrai skirtas Eu -
ropos Sąjungos lėšas gali tekti ma -
žinti ar išvis nubraukti tam skirtą
finansavimą. Be to, ne įvyk džius už -
duočių Lietuvai gresia Europos Ko -
misijos sankcijos ir baudos. Ko mu -
nalinių atliekų tvarkymo plėtrai dar
2010 m. kovo 31 d. skirtas finansavi-
mas – 450 mln. litų. Pinigai skirti de -
šimčiai šalyje veikiančių RATC. Už
juos numatyta sukurti biologiškai
skaidžių atliekų tvarkymo infra -
struk tūrą ir atliekų panaudojimo
ener gijai gauti pajėgumus. 

***
Lenkijos centrinis bankas spėja,

kad Lietuvos bendrasis vidaus pro-
duktas (BVP), 2012 m. augęs 3 proc.,
tokį pat augimą parodys ir šiais
metais. Tokia pat augimo kreivė nu -
matoma ir Estijai, pranešė Len kijos
naujienų agentūra PAP. Lat vijai nu -
ma tomas 4,9 proc. BVP augimas 2012
m. ir 3,3 proc. šiemet. Lietuvos ban-
kas 2012 metais numato 3 proc. šalies
ūkio augimą, 2013 me tais – 3,1 proc.
Lietuvos komercinių bankų ūkio au -
gimo spėjimai 2013 metams svyruoja
nuo 2 iki 4 proc. Didžiausią BVP
augimą šiemet – 4 proc. – numato
,,Swedbank”.

***
Kaip rodo bendrovės „Creditinfo

Lietuva” duomenys, Lietuvos gyven-
tojų pradelsti įsiskolinimai pernai
padidėjo 17 proc. ir gruodžio pabaigo-
je siekė 3,22 mlrd. litų. Skolų augi-
mas pernai buvo lėtesnis nei 2011 m.,
kai jų padaugėjo 47 proc. Be to, per-
nai gyventojai padengė 874 mln. litų
pradelstų skolų, arba 27 proc. dau-
giau nei 2011 m. Vien per paskutinius
keturis praėjusių metų mėnesius
gyventojai padengė 448 mln. litų
anksčiau susidariusių įsiskolinimų.
Tai yra daugiau nei per ankstesnius
8 mėnesius kartu sudėjus. Per metus
fizinių asmenų, turinčių bent vieną
pradelstą skolą, padaugėjo 9 proc.
nuo 228 tūkst. iki 249 tūkst., vidutinė
vieno gyventojo pradelstos skolos
suma per metus padidėjo 172 litais
iki 6569 litų.  Skolų portfelis finansų
sektoriui per metus padidėjo 9 proc.,
telekomunikacijų – 6 proc., komuna-
linių paslaugų – 50 proc., greitųjų
kreditų – 89 procentais. Didžiausia
bendros skolos dalis – 70 proc. –

tenka trijų didžiųjų šalies miestų gy -
ventojams, o mažiausia – Birštono,
Pa gėgių, Lazdijų, Ignalinos, Šakių ir
Molėtų gyventojams.

***
Valstybės valdomos įmonės per-

nai per 9 mėnesius gavo 366,4 mln.
litų grynojo pelno – 9,3 proc. mažiau
nei 2011 m. tuo pačiu laiku, kai jis
siekė 404 mln. litų. Valstybės įmonių
pardavimo pajamos pernai sausį-
rugsėjį, palyginti su 2011 m. devy -
niais mėnesiais, padidėjo 1 proc. iki
5,017 mlrd. litų. Įmonių pajamos
augo nedaug dėl bendrovėje „Orlen
Lietuva” pavasarį vykusio kapitali -
nio remonto. Gerus ketvirčio rezulta-
tus lėmė geri transporto sektoriaus,
ypač „Lietuvos geležinkelių”, rezul-
tatai.

***
LR Sveikatos apsaugos ministras

Vytenis Andriukaitis Seime įregist-
ravo pataisas, ribojančias finansa -
vimą už suteiktas paslaugas iš
Privalomojo sveikatos draudimo fon -
do. Sveikatos draudimo įstatymo
pakeitimo projekte numatyta sąlygų,
kurios už borto paliktų privačias
gydymo įstaigas, teikiančias dienos
chirurgijos paslaugas, ligoms diag-
nozuoti atliekančias brangius tyri-
mus, besiimančias sudėtingų gydy-
mo procedūrų. Užre gis  truotomis
Svei katos draudimo įstatymo patai-
somis siekiama, kad visos medicinos
įstaigos dirbtų vie no domis konku-
rencinėmis sąlygomis ir teiktų
paslaugas, kurių reikia, o ne kurias
nori. 

***
Vieno didžiausių Lietuvos ko -

mercinių bankų ,,Swedbank” analiti-
kai teigia, kad emigracijos problema
Lietuvoje mažėja. ,,Grynoji emigraci-
ja (išvažiavusių ir grįžusių skirtu-
mas) artėja prie žemiausio lygio nuo
2003 metų”, – sausio 16 d. sakė ,,Swed -
bank” vyriausiasis analitikas Neri -
jus Mačiulis. Jis skaičiavo, kad per-
nai daugiau nei 40,000 gyventojų iš -
važiavo iš Lietuvos, tačiau daugiau
nei 20,000 grįžo. Anot jo, jei tai tęsis,
šiemet grynosios emigracijos rodik-
lis bus maždaug tik 15,000 gyventojų.
N. Mačiulio teigimu, mažėja ir emig-
rantų perlaidų į Lietuvą srautas –
pernai jis buvo apie 800 mln. litų ir
sudarė mažiau kaip 4 proc. bendrojo
vidaus produkto (BVP). 2011 m. šis
srautas siekė apie 1,2 mlrd. litų, arba
6 proc. BVP.

PA S A U L I SL I E T U V A
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Kaip kandidatas į JAV prezidentus mus bombardavo

„Važiuokit į mano ūkį Sudeten lande. Pranešiu
žmonai; jūsų lauks”, – dar Kaune rusų frontui artė-
jant 1944 metų pavasarį mums sakė vokie čių kapi-
tonas Kummert. Jis buvo Kau no geležinkelio sto-
ties komendan tas, la bai palankus lietuviams. Leis -
davo mūsų giminėms kaime atsiųsti mums maisto
jo vardu, o paskui jo vairuotojas mums į namus tą
maistą pristatydavo. Kitaip – vokiečiai viską kon-
fiskuodavo.

Tą rudenį ir atsidūrėme Kum mer tų ūkyje,
Morawes kaime, Sude ten lan de, Hitlerio prijungtoje
Čeko slova kijos dalyje, kur nuo senovės vo kie čiai
gy veno. Buvome keturiese: tėve lis, mama, aš (devy-
nerių metų) ir jau nesnis brolis. Dar prisidėjo teta
su sūnumi ir dėdė su šeima.

Kaimą sudarė kokie 15 turtingų ūkininkų. Jų
dviejų aukštų mūriniai namai buvo išdėstyti aplink
kaimo aikštę, kur telkšnojo prūdas ir maudėsi žą -
sys. Lietuvoje kiekvienas iš tų masyvių namų leng-
vai galėjo būti dvaro rūmais.

Už tų namų buvo platūs, akmeni mis grįsti kie-
mai su tvartais, darži nė mis ir kitais ūkio pastatais.
Dar toliau – milžiniški cukrinių runkelių laukai.
Čia ir buvo šuo pakastas, nes iš tų runkelių artima-
me Brüxo mieste fabrikai darydavo benziną ir valy-
davo naftą. O tuos fabrikus reguliariai bombarduo-
davo: amerikiečiai –  die  ną, anglai – naktį.

Pavojingos skeveldros
Eidamas apie valandą su kaimo vaikais į mo -

kyk lą Havran miestelyje, dažnai stebėdavau ameri-
kiečių lėktuvus metant bombas ant Brüxo.
Pasigirsdavo duslūs spro gimai, ir dangų už deng -
davo tam sių dūmų kamuoliai, bet pavojaus mums
nebuvo. Tačiau rei kė da vo saugotis vokiečių flako
(priešlėktuvinės), nes ore sprogę sviediniai visą
apylinkę apiberdavo pa vo jingomis skeveldromis.
Vieną mo kinuką tokia krentanti skeveldra ir užmu-
šė, prakirsdama jam gal vą.

Sakydavo mums: „Eikit po me džiu, kai bom-
barduoja.” Visas ke lias į mokyklą buvo apsodintas
slyvomis, kriaušėmis ir valakiškais riešutais, tad

„slėptuvių” mums ne trūko. Aš ei da vau į mokyklos
po pietinę pamainą, to dėl visuomet ma tydavau
amerikie čių bombonešius, kurie pasirodydavo apie
11-tą valandą ryto. Skrisdavo jie gana aukštai: viena
grupė žemiau, kita per vidurį, o trečia – aukščiau.
Bū davo nuo maždaug 50 iki daugiau nei 100 lėktu-
vų. Jų galingus motorus buvo galima girdėti iš tolo,
dar jiems danguje nepasirodžius.

Su liniuote per delną

Mokykloje reikėjo išmokti go tiš ką raidyną ir
nacių terminologiją. Kartą mokytojas paklausė:
„Ką reiš kia NSDAP?” Tai reiškia „National So cia -
listische Deutsche Arbeiter Par tei.” Bet aš vietoj
„arbeiter” (darbi ninkų) pasakiau „arbeits” – (dar -
bo) partija. Mokytojas tuoj įpliekė man tei sin gą at -
sakymą, smarkiai kirsdamas su liniuote per kairį
delną po kiek vie no žodžio. Kirsdavo jis ir vokietu -
kams už mažiausią klaidą.

Jis atrodė kaip tikras sovietų mi nistras Mo -
lotov: žemo ūgio, prapli kęs, su apdrikusiais ūseliais
ant ap skrito veido ir su berėmiais akiniais ant ma -
žos nosytės. Puikiai atsimenu šio minisadisto var -
dą: Emil Ziegler.

Blizgučiai iš lėktuvų
Siekdami suklaidinti vokiečių radarą, bombo-

nešiai išmesdavo milijonus plonų sidabrinių juos-
telių (chaff), kurios mirgėdavo žiemos sau lėje ir
krutėdamos pamažu leisdavosi žemyn. Aš pririn-
kau tų juostelių,  kuriomis papuošėme mūsų kuklią
1944 metų Kalėdų eglutę. Vėliau sužinojau, kad tas
sidabrines juosteles amerikiečiai kaip tik ir prami-
nė Kalėdų blizgučiais – „Christmas tinsel”.

Bet Kalėdos buvo be Kalėdų Se nelio. Sude ten -
lande ateina šv. Nika lojus gruodžio 6-tą dieną, paly -
di mas juodo velniuko „Grampus”, kuris neklauža-
doms įdeda anglies gabalą į kojinę, pakabintą prie
židinio.

McGovern – pilotas
Amerikiečiai atskrisdavo kažkur iš pietų. Kas

jie tokie buvo, sužinojau visai neseniai, atsitiktinai
perskaitęs istoriko Stephen E. Ambrose knygą
„The Wild Blue”. Ten jis vaizdžiai ap rašo, kaip ame-

rikiečiai bombarduodavo Vokietiją ir Austriją.
Pasirodo, Brüxą bombarduodavo lėktuvai iš 455-tos
bombonešių gru pės, kuriai priklausė nemažai
eskad rilių. Viena iš jų buvo 741-ma eskadri lė, o vie-
nas iš jos pilotų – 22 metų vyr. leitenantas George S.
McGovern iš South Dakota valstijos. Tai tas pats
McGovern, kuris 1972 metais rungtyniavo su
Richard M. Nixon dėl Amerikos prezidento kė dės.
(Respublikonas Nixon buvo perrinktas 60 proc. ben-
drų balsų daugumos. Demokratas McGovern „ne -
šė” vos vieną valstiją.)

B-24: galingas lėktuvas
McGovern buvo lėktuvo „Dakota Queen” pilo-

tas. Tai buvo galingas B-24 „Liberator” tipo keturių
motorų bombonešis. Prilaikė daugiau nei 12,000
svarų bombų ir 10 sunkiųjų kul kosvaidžių. Įgulą
sudarė 10 vyrų. Su 300 mylių per valandą greičiu
ga lėdavo nuskristi iki 2,850 mylių. Pa siekdavo
32,000 pėdų aukštį, nors normaliai bombarduodavo
iš 20,000 pėdų.

McGovern bazė buvo pietryčių Italijo je, prie
Ce rignola miestelio. Į Brüxą ir atgal per Alpes su -
skraidyti trukdavo apie 8 valandas, plius va landą
ore susirikiuoti. Kiekviena eskadrilė tu rėjo jai bū -
dingus uodegos ženklus, kad ore lėktuvai lengvai
ma tytų, prie ko rikiuotis. McGo vern eska drilės
ženk  las buvo juodas ketur lapis dobilas.

Skristi su B-24 „Liberator” ne buvo pyragai. B-
24 buvo pats sun kiau siai valdomas iš visų bombo-
nešių. Rei kėjo stiprių rankų. Ky lant virš 10,000
pėdų, turėjai už si dė ti deguo nies kaukę. Per juosme-
nį buvo du atviri langai kulkosvaidžiams. Tem pe -
ratūra lėk tuve nu kris davo net iki minus 50 laipsnių
Fahrenheit. Buvo būtina dė vėti storus odinius ilgus
kailinius, avėti šiltus aulinius batus. Prie to dar pri-
sidėdavo šarvuotos liemenės ir pa rašiutai. Lakūnai
vos galėdavo paju dėti. Vienintelis maistas – sumuš -
ti niai ir kava iš termoso.

Flako pragaras
Iš visų bombarduotų miestų Brü xe buvo pats

aršiausias flakas, taip McGovern tvirtino. „Matėsi

Morawes kaimo vaizdai, 1944 m. Pirmo vaizdo dešinėje esanti strėlė rodo, kur Rapšiai viename kambaryje gyveno. Stadt & Dorf Atelier nuotr.

Su tokiais mus bombardavo. B-24 ,,Liberator” bombonešis Dayton, Ohio, oro muziejuje. Wm. B. Young nuotr.

Pilotas McGovern (antras iš kairės) – su savo
įgula Italijoje. S. E. Ambrose knygos ,,The Wild
Blue” viršelio nuotrauka.

Nukelta į 14 psl.

R. JOHN RAPŠYS



savaites lankiau įvairius susi rin -
kimus, klausiau, kaip koks žmogus
kalba, dairiausi į jų veidus, pla navau,
kam kokį vaidmenį duoti. Ne si kuk -
linau ir pats imtis pagrindinio vaid-
mens – Petro. Mano dėdė buvo F. Ja -
rašius, solidnas, gero stoto vyras, o
dėdienė – I. Rindzevičienė, tikra Kau -
no „poniusenka”. Gyvas buvo Petro
draugas Jasius – J. Žur kevičius, pui-
kiai savo vaidmenis at liko  klasės
auklėtojas Tijūnas (A. Ar minas), siu-
vėjas Žiogas (A. Vazno nis), tipiška bu -

vo mokytojų taryba, o gimnazistai
nemeluoti visi mokėsi gimnazijoje. 

Dekoracijas, ypač pirmo veiksmo
gražų Kauno vaizdą, regimą pro lan -
gą, sukūrė I. Ferdinando. Jis ir grimą
darė su A. Jablonskyte. Techninę pa -
statymo dalį tvarkė J. Montvila.

„Atžalynas” buvo mano didžiau-
sias teatrinis žygis. Vien tik suburti
39 artistus ir juos suvaldyti repeticijų
metu (ypač gimnazistus) reikėjo drą-
sos ir gerklės. 
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ADVOkATAI

1946 m. Gross Hesepe pradžios
mo  kyklai Kalėdoms reikėjo kokio
nors kalėdinio vaidinimėlio. Ėmiau ir
atkūriau „Kalėdų karalaitę”. Gal ne
žodis žodin, bet gana arti originalo.
Kai vėliau, susitikęs autorių kun. J.
Kuzmickį-Joną Gailių, papasakojau
jam apie tai, jis sakė to kūrinėlio ne -
beprisimenąs. Trobelės ir puošnias
Kara lai tės rūmų dekoracijas sukūrė
Ferdi nando, sniegulių baletą paruošė
mo kytoja G. Dambrauskienė, kostiu-
mus siuvo mokytojos ir mamos, tech-
niniais dalykais rūpinosi ir veikė
vedėjas Stasas, aš režisavau. Vaidino
17 vai kų. Buvo gražus renginys.

Tą pjesę 1950 m. Kalėdoms pradė-
jau ruošti Diepholz stovykloje su pra-
džios mokyklos mokiniais, bet turė-
jau emigruoti. Mano darbą užbaigė
mokytojos. 

Amerikoje Detroit lietuvių pra -
džios mokyklos tą pjesę vaidino net 5
kartus. Vis buvo tobulinamos dekora-
cijos. 1974 m. tarp žiūrovų buvo Simas
Kudirka. Tai buvo išradingas spek-
taklis. Kad nereikėtų keisti dekoraci-
jų, M. Abarius Dievo Apvaizdos para-
pijos salėje įrengė antrą sceną–trobe-
lės vidų. Taigi „Kalėdų kara laitė”

ilgai ir plačiai karaliavo scenoje – nuo
Leliūnų iki Detroit. 

„Eglė žalčių karalienė”

1947 m. vasario 16 d. gimnazija
pastatė Salomėjos Nėries eiliuotą
pasaką „Eglė žalčių karalienė”. Re -
žisavo Irena Rindzevičienė, vaidinusi
Kauno teatre. Dekoracijas, kaukes,
rūbus ir butaforiją kūrė dail. Vl. Stan -
čikaitė, jai talkino dailės studijos
mokiniai. Ypatingai įdomūs buvo jū -
ros dugno gyviai. Eglę vaidino A.
Pociūtė, Žilviną – V. Kazlauskas, Mo -
tiną – A. Jablonskytė, Tėvą – J. Duo -
ba, Žiniuonę – E. Miniataitė. Nuo trau -
koje matau 24 veikėjus. Prologą  už
scenos skaityti teko man. Gaila, kad
kai kurių parengimų arba nebuvo iš -
spausdintos programos, arba jų neiš-
saugojau.

„Atžalynas”

1947 m. balandžio 20 d. Gross
Hesepe stovyklos vaidybos mėgėjai
 pastatė Kazio Binkio penkių veiksmų
pjesę „Atžalynas”. Režisuoti kun.
Petrelevičius prikalbino mane. Ke lias

Bus daugiau.
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internetinėje 
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www.draugas.org

Kultūrinė veikla 
Gross Hesepe DP stovykloje 

1946–1948 m.
3

PRANAS ZARANKA

„Kalėdų karalaitės” vaidintojai ir mokytojai. Iš dešinės: H. Stasas, I. Ferdinando, P.
Sičiūnienė; iš k.: G. Dambrauskienė, M. Kudirkienė ir Pr. Zaranka.

M I T Y B I N I N K Ė

DR. VILIJA R. KERELYTė
6420�West�127th�St.�Suite�106
Palos�Heights,�IL�60463

708-239-0909; 
nutritionow6420@att.net

Valandos:�
pirm.–ketv.�10�val.�r.�– 4�val.�p.�p.

Eglė Žilvino rūmuose.

„Atžalynas”, 1947.4.20, pirmo veiksmo scena. Žiogas, Petras, Tijūnas, Keraičiai. 
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Gintautas Vitkus, gyvenantis Rancho Palos Verdes, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už paramą.

Marija  Vaitkus, gyvenanti  Belleville, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už pa -
ramą.

Vidmantas Raišys, gyvenantis Mercer Island, WA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybos išlaidoms suma-
žinti 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū.

apsaugos tarnybos vėliavų pasirody-
mui ir šo kiams. Didžiulė salė buvo
šventiškai papuošta, joje stovėjo eg -
lutė (nors dar nebuvo net pirmasis
Advento sekmadienis), papuošta dirb -
tinėmis dovanomis ir daugybe bliz -
gančių lempučių. Kaip gražiai priėmė
svečius jachtklubo jūrų skautai! Prie
durų mus pasitiko vidurio rajono
vyriausias val tinin kas (jūrų skau-
tams vadovaujantis vyr. jūrų skautas)
Alex Zoio pou los, kuris su graikišku
akcentu į mus prabilo: „La bas”. Mes,
greitai susigau dę, pusiau graikiškai,
pusiau angliškai jam atsakėme „Ka -
los evening” („La bas vakaras”). At -
vykęs jaunimas at vežė negendančio
maisto konservų Čika gos šeimoms.

Oficiali programa prasidėjo šei-
mininkams įspūdingai bei talentin-
gai grojant elektroniniu pianinu.
Bendram stalui lietuviukai pasiūlė ne
kugelį, koldūnus ar kopūstus, bet
kukulių, čipsų, vaisvandenių ir švie -
žių rudens vaisių pajų. Mūsų skautai
bėgte bėgo pirkti „Coca Cola” iš auto-
matų, lyg būtų nuo troškulio kentėję.
Pinigai, matyt, degė kišenė se. Va -
karui bėgant, sužinojome, kad esame
ne vieni lietuviai. Renginyje dalyvavo
ir neseniai iš Lietuvos atvykusi Ga -
bija su jūrų skautų įgula, dvi seserys
jūreivės skautės Urbonovitz, kurių
seneliai emigravo iš Lietuvos, bei vie-
nas Lietuvos žydų kilmės jūrų skautų
vadovas Bill Luksha (Lukša). 

Jaunimas šoko ir lošė kortomis,
susipažindami su kitais skautais, at -
vykusiais iš arti ir toli. Per iškylas už -
megztos pažintys buvo atnaujintos.
Brolis skautas Edis iš India na valsti-
jos kaimelio sakė, kad jo kaime gyve-
na tik 250 gyventojų (jis ne tik visus
pažįsta, bet ir jį visi pažįsta), o štai čia
vienoje salėje susirinko 250 skautų.
Tai jam buvo neįtikėtinas stebuklas!

Linksmavakario metu vadovai
su sirinko susipažinti su artėjančių iš -
ky lų planais. Savanoriai rengia išky-
las ir kviečia kitus dalyvauti, mums
tereikia pristatyti skautus, o progra-
ma jau būna paruošta. Panašiai kepa-
mas pyragas iš dėžutės: reikia tik įpil-
ti vandens ir pyragas gatavas. Šokiai
pagal skautišką punktualumą baigėsi
10:30 val. v. Visi išsiskirstė po laivą, į
jiems paskirtas nakvynės vie tas.
Skautams dūzgiant kaip bitėms tai

šen, tai ten, tyliai sugiedojome „At -
eina naktis”. Šviesos užgeso, stojo
tyla. Rami naktis, be vėjo ir ban gų,
laivas nesiūbavo.

Kėlėmės 7 val. r. Susitvarkėme ir
rikiuotėje-nerikiuotėje skautiškai –
su saliutu ir JAV vėliavos priesaika –
pa kėlėme vėliavas. Pusryčių metu su -
sipažinome su jūreivėmis skautėmis
ir karinio laivyno jūrų kadetais bei
įdomia jų veikla. 

Iškeliavome į USCG laivą „Macki -
 naw”, išmetusį inkarą Navy Pier
uoste. Mūsų vyšninius ir juodus kak-
laraiščius dėvintys skau teliai nu -
spren dė, kad naudingiau būtų šei-
moms dovanoti metalines ar plastma-
sines eglutes, nes jos neterš namų
spygliais ir jas žmonės galės metų
metus naudoti. Deja, šie, neva prityrę
skautukai, savo liežuvėliais angliškai
atlikdami rytmetinę mankštą, nesu-
galvojo, kaip angliškai pasakyti žodį
„spygliai”. „Spygles” – atsakiau. Ko -
kie geri gamtos draugai! 

Uoste jaunimas stojo į talką iš -
krauti 1,600 eglių, atplukdytų iš Michi   -
gan miškų. Darbas užtruko beveik 4
valandas. Gal kai kurios eglės užaugo
prie Rako stovyklos esančiuose egly-
nuose? Kas žino. Visko gali būti. Egles
skautai krovė į sunkvežimius, kurie
jas išvežios vie ti nėms labdaros orga-
nizacijoms. O šios jas išdalins šei-
moms. 

9:30 val. r. mokyklos choras atliko
koncertą, o 10 val. r. įvyko vieša suei-
ga, skirta pa mi nėti šventes ir prisi-
minti žuvusius jūreivius. USCG sraig-
tasparnis nuleido gedulo vainiką
Mich igan ežere, o garbės sargyba
iššovė saliutą. Va dovai kalbėjosi to -
liau, o jaunimas su grįžo prie darbo.
Dar bus baigę, jacht klube valgėme
deš reles su čipsais. 

Atsisveikinome su naujais drau-
gais. Skautas skautui yra brolis ir ne
tik namuose, ne tik Čika goje, bet ir
visame pasaulyje. Mums išeinant
graikai skautai prabilo: „Ačiū very
much”. Nesusigaudėme, kaip jiems
atsakyti, bet jie mums padėjo: „Ef -
charisto” (įsidėmėkite, eucharis ti nė
malda reiškia padėkos malda).

Iškrauti egles iš laivo – gal ir
menkas skautiškas darbelis. Bet eglu-
tės šeimoms neš kalėdinę laimę ir
pradžiugins vaikų sielas. Tai – tikras
geras darbelis!

Kalėdinis laivas Čikagoje
Atkelta iš  6 psl.

ištisai juodas dangus, su raudonais
blykčiojimais nuo sprogstančių svie-
dinių, – McGovern pasakojo istorikui
Ambro se. – Aš dažnai pagalvodavau,
ar praga ras irgi taip atrodo.”

Kartą mačiau, kaip pašautas
ame  rikiečių bombonešis atsiskyrė
nuo rikiuotės ir rūkdamas lėtai leido-
si žemyn, kol dingo už horizonto.

Vieną dieną mokykloje išgirdo -
me, kad netoliese yra pašautas ame -
rikiečių lėktuvas. Bėgome pažiūrėti.
Bombonešis gulėjo apšarmojusiame
run kelių lauke, įsmigęs gal kokiu 20
laipsnių kampu, ties sparnais įlūžęs.
Atrodė visai nedaug sužalotas. Ant
uode gos buvo juodas deimantas, –
reiš kia, ne iš McGovern eksadrilės.
Ant nosies buvo nupieštas besišyp-
santis gandras, vystykluose laikantis
ne kū dikį, bet bombą, su parašu
„SPECIAL DELIVERY”. Vargšams
nepasisekė, pagalvojau. Žmonės sakė,
kad jau išnešė šešis lavonus. Kur kiti
keturi? Spėjome, kad parašiutais iššo-
ko.  Bet ir jiems galėjo baigtis liūdnai.
Tuo metu, vokie čiams aiškiai pralai-
mint karą, bu vo atvejų, kad įsiutę
ūki ninkai lakū nus šakėm subadyda-
vo.

Atmintina diena
McGovern prisiminė 1944 metų

gruodžio 16-tą dieną. Tiršti debesys
gau bė Brüxą. Sprogimas po sprogi-
mo. Instinktyviai jis pradėjo melstis.
Niekas gyvas per tą flaką šį kartą ne -
perskris, pagalvojo jis. Kiti lėktuvai
jau buvo išmetę bombas; dabar buvo
McGovern eska d rilės eilė. Kaip tik
tuo momentu vedantysis bombonešis
pradėjo pa ma žu sukti į šalį, aplenkda-
mas Brü xą. Laikydamiesi griežtos
taisyklės, McGovern ir kiti bombone-
šiai taip pat pasuko į šalį.

McGovern buvo įsitikinęs, kad
šis manevras tą dieną išgelbėjo jų gy -
vybes. Kodėl vedantysis lėktuvas pa -
suko į šalį – niekas nežino, nes nie kas
neklausė. Tai irgi buvo griežta taisyk-
lė. Pasukęs į šalį, McGovern pri si mi -
nė, kad „mes bombas išmetėme į lau-
kus”. (Nusileisti su bombomis bu vo
draudžiama, nes per didelė rizika.)

McGovern baigėsi gerai, o
mums – jo bombos ant galvų! Tą dieną
buvau namuose, gal kad buvo sekma-
dienis. Staiga pasigirdo baisūs
trenks  mai, kilo dūmai, ėmė byrėti
stiklai, kilo tinko dulkių debesys. Kai
kurios McGovern bombos sprogo lau-
kuose, bet kitos pataikė į Kum mertų
kiemą ir tvartus. Užmušė vie ną ber -
ną, vieną karvę ir kelias kiau les. Mes,
ačiū Dievui, nenukentėjome ir dar
privalgėme nemažai kiau lie nos.

Niekas negalėjo suprasti, kodėl
bu vo subombarduotas mažas Mora -
wes kaimelis. Dabar, po 68-ių metų,
su žinojau – tai buvo grynas atsi tik -
tinumas.

Mirtis skrenda į Drezdeną
Per tolesnius bombardavimus bu -

vo padegtas mano mo kyklos mies telis
Havran. O tėvelis, ku ris dirbo Brüxo
fabrikų raštinėje, kartą buvo užvers-
tas griuvėsių, bet vėliau lai min gai iš -
trauktas.

1945 metų vasario mėnesį dar
kar tą teko trauktis į vakarus, nes ru -
sų frontas vėl artėjo. Prieš išvyks tant,
vasario 14 dieną, mačiau tolumoje
dau giau nei tūkstantį ameri kie čių

bombonešių, kurie skrido pri baig ti
nak tį prieš tai anglų padegtą Drez -
deną. Pagal vienus duomenis, ten žu -
vo per 80,000 žmonių, įskaitant ir
daug lietuvių pabėgėlių.

Istorikai vėliau nustatė, kad tie
bombonešiai sudarė niekad daugiau
ne pa kar totą, didžiausią oro armadą
pa saulyje. Lėktuvai driekėsi nuo ho -
ri zonto iki horizonto. Jų motorų kon-
densuoti balti garai (contrails) tysojo
padangėje valandų valandas. Tai bu -
vo nepa mirštamas vaizdas. Tą tūks-
tantinių galingų motorų nuolatinį ir
nenuils tamą ūžimą girdžiu ir šian-
dien.

Žiaurūs nuostoliai
Tarp 1944 metų gruodžio ir 1945

metų vasario mėnesio McGovern
bom bonešių grupė prarado 47 lėktu-
vus, su 10 vyrų kiekvienoje įguloje.
Dau guma žuvo, kiti spėjo iššokti pa -
rašiutais ir buvo vokiečių paimti į ne -
laisvę. Buvo ir nemažai sunkiai su -
žeis  tų. McGovern nebuvo pašautas,
bet kar tą didelė skeveldra žiebė per
piloto kabinos langą ir jam vos ne -
nutrau kė galvos. McGovern buvo ap -
dovanotas garbingu medaliu – „Dis -
tin  gui shed Flying Cross”. Iš viso
Europos fronte žuvo 45,000 Amerikos
lakūnų. Nuo amerikiečių ir anglų
bom bų žuvo apie 300,000 vo kiečių
civilių.

Po karo McGovern tapo mokyto-
ju, vėliau metėsi į politiką. Pagarsėjo
kaip didelis liberalas, pasisakęs prieš
karą Vietname. Ilgus metus buvo de -
mokratų partijos Kongreso narys ir
se natorius. Mirė 2012 m. spalio mėne-
sį.

Amerikiečių tankai vis dėlto pa -
siekė Morawes 1945 metų balan džio
pabaigoje. Bet netrukus turėjo užleis-
ti teritoriją rusams, pagal Yal tos kon-
ferencijoje nustatytas pokario sienas.
O rusai Sudetenlandą „atidavė” če -
kams. Kpt. Kummert žmona su dviem
sū numis spėjo pasitraukti į vakarus
su amerikiečiais. Pats kpt. Kummert
grįžo iš rusų nelaisvės tik 1955 me -
tais, smarkiai pakirstas fiziškai ir
dva siškai. Netrukus ir mirė.

Teroras Sudetenlande
Visi vokiečiai, kurie šimtme čiais

gyveno Sudetenlande, turėjo vis ką
palikti ir buvo če kų išvaryti iš namų.
Bet prieš tai žiauriai nu kentėjo.
Anglų istorikas Giles Mac Donogh
(„After the Reich”) yra dokumentavęs
terorą Brüxe (dabar – Most) ir kitur:
moterys masiškai išprievartautos, vy -
rai sušaudyti arba nu kan kinti, senu-
kai basliais užmušti, jau nuoliai pa -
karti, vaikučiai ant mūro sienų ištaš-
kyti... Liudininkai pasakojo, kad net
Raudonoji armija ne kartą šoko su -
tramdyti sužvėrėjusius čekus. Išlais -
vinti lenkų ir rusų belaisviai taip pat
uoliai prisidėjo prie šių orgijų, teigia
MacDonogh.

* * *
Mes laimingai pasiekėme Bava -

riją. Bet ten 1945 metų balandžio 23
die ną Pfraundorfo kaimo mūšyje tarp
amerikiečių ir užkietėjusių vokiečių
SS dalinių visi vos galo nega vome. Po
trejų su puse metų Ingol stadto lietu-
vių stovykloje, dėdės Anta no Rapšio
padedami, 1949 metų pavasarį atvyko-
me į Čikagą. Prasi dėjo naujas istori-
jos lapas.

Kaip mus bombardavo
Atkelta iš  12 psl.

www.draugas . o rg
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Aldona  Rekašienė, gyvenanti Glenview IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už pa -
ramą.

Marija Arštikienė, gyvenanti North  Riverside, IL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

A † A
VANDAI JAUTOKAITEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame brolį,
Jaunimo centro ilgametį tarybos narį VIKTORĄ
JAUTOKĄ ir žmoną RŪTĄ, seseris SAULĘ ir
REGINĄ bei visus gimines ir artimuosius.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Dr. JONAS ŠALNA

2013 m. sausio 18 d. sueina penkeri metai, kai ne -
tekome mylimo Jono.

Kviečiame kartu su mumis pasimelsti.

Žmona Janina ir artimieji

A † A
MARIJA ANDRIUŠIENĖ

PETRUŠAITYTĖ

Mirė 2013 m. sausio 13 d., 10:30 val. vakaro, sulaukusi 91
metų.

Gyveno Lemont, IL.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose.
Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Astra; anūkai Jus -

tinas su žmona Julija, Danius ir Rene; sesuo Renata Žilionienė
su vyru Česiumi ir šeima; svainė Birutė Petrušaitienė su
šeima Kanadoje; svainė Regina Mickevičienė su šeima Wau -
sau, WI, kiti giminės.

A. a. Marija buvo žmona a. a. Engelberto, mama a. a. Vy te -
nio,  sesuo a. a. Elytės Pažėra, a. a. Vyto Petrušaičio, a. a. Apo -
linaro Petru šaičio, a. a. Egio Petrušaičio.

A. a. Marija bus pašarvota penktadienį, sausio 18 d. nuo 9 v.
r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911
127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi -
šios. Po  šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinė-
se.

Vietoje gėlių prašom aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo narei

A † A
ELYTEI AMBROZAITIENEI

mirus, sūnui RIMUI su ALICIJA, anūkams EDVAR-
DUI ir DEREK, giminėms, draugams Amerikoje ir
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

Cleveland lietuvių visuomenė 2012 m. gruodžio 17
d. Calvary kapinėse amžinai atsisveikino su sulauku-
siu  96 m. seneliu, tėvu, bendruomenininku, dalyva-
vusiu LB apylinkės valdybose, lietuvių organizacijo-
se

A † A
JONU GUDĖNU

1916.11.09–2012.12.12

Giliausią užuojautą sūnui ALGIUI GUDĖNUI ir
LO RETAI GUDĖNIENEI, jų sūnui ERIKUI, dukrai
LINAI, Algio broliui EDMUNDUI GUDĖNUI, pusse-
serei JUS TINAI GUDĖNAITEI, jos sūnui GABRIE-
LIUI, gimi nėms, artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje
reiškia šei mos bičiuliai

dr.  Viktoras Stankus ir Andrius Stankus

A † A
JOSEPH NOREIKAI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai DIA -
NAI, dukrai ALMAI ir jos šeimai, sūnui VIDUI,
gimi nėms ir artimiesiems.

Beverly Shores Lietuvių klubas, Indiana

A † A
JUOZAS NOREIKA

Mirė 2013 m. sausio 10 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko: žmona Dana, sūnus dr. Vidas Noreika, duktė dr.

Alma Noreikaitė-Spellacy (Kevin), anūkės Samantha ir Anna
Spe l lacy, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Juozas studijavo Vokietijoje ir Australijoje, kur įsigijo
in žinieriaus mechaniko diplomą.

Velionis buvo pašarvotas St. Ann of  the Dunes bažnyčioje,
Be ver ly Shores, IN, kurioje po lankymo buvo aukotos šv. Mišios.
Palaidotas St. Stanislaus katalikų kapinėse,  Michigan City, IN.

Liūdinti šeima 

Sūnui 
A † A

RAIMUNDUI  BARIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame buvusį Palm Beach
apy linkės pirmininką VLADĄ BARIŲ ir jo žmoną
RO ŽĘ. 

PB apylinkės valdyba ir lietuvių bendruomenė
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�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
sausio 20 d., 10 val. r.  šv. Mišias at na -
šaus kun. Gediminas Keršys. Kun. G.
Keršys kviečia kiekvieną mūsų į baž ny -
čią atsivesti po vieną savo draugą, kai -
myną ar šeimos narį. Po Mišių parapijos
sa lėje – kavutė. Primename, kad kiek -
vieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišias
kun. G. Keršys atnašauja lietuvių kalba.
Po pamaldų klausomos iš pažintys.

� Jaunimo centro Moterų klubas  sau -
sio 20 d. vėl visus maloniai kviečia po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų kop -
lyčioje užsukti į Jaunimo centro kavinę,
kur galėsite paskanauti gardžių mielinių
blynų su obuoliene. Savo apsilankymu
paremsite Jaunimo centrą.

� Vasario 3 d., sekmadienį, PLC, di -
džiojoje salėje, Lemont, bus pristato mas
organizacijos ,,Vaiko vartai į mok sl ą”
me  tinis veiklos pranešimas. Pradžia –
12:30 val. p. p. Daugiau informacijos
ra  site in ternetiniame puslapyje www.
chil d gate. org arba el. paštu: vvm@
childgate.org

� Vasario 9 d., šeštadienį, 6:30  val. v.
PLC, R. Riš kus salėje, Lemont, vyks Pa-
saulio lietuvių centro 25-mečio ju bi lie -
jinis pokylis ,,Mardi Gras”. Apie daly va -
vimą prašoma pranešti iki š. m. sau sio
26 d. tel. 630-272-1252 (Linda Rugie -
nienė) arba tel. 630-257-0153 (Žibutė
Pranckevičienė). Kaina – 70 dol. asme -
niui. Gros broliai Švabai ir ,,Jazz Jazz”.

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
va sario 16 d., šeštadienį, 6 val. v. kvie -
čia į Aistės Smilgevičiūtės ir grupės
„Sky  lė” koncertą Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).
Įėjimas nemokamas.

� Kovo 10 d., sekmadienį: ,,Rasos” li -
tuanistinėje mokykloje, Naperville, IL,
vyks Čikagos ir apylinkių lituanistinių
mokyklų mokytojų konferencija. Konfe -
renciją globoja JAV LB Švietimo taryba.
Daugiau informacijos galima gauti el.
paš tu: jurate2@hotmail.com. (Jūratė
Liutkienė). 

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
ko vo 10 d., sekmadienį, nuo 12 val. p.
p. iki 5 val. p. p. kviečia į Navy Pier cen -
tro „Crystal Gardens” salę, į Lietuvos ne -
 priklausomybės atkūrimo šventę „Ce le -
brate Lithuanian Independence”. Šven -
 tės metu numatomi meno grupių pasi -
rodymai, bus sudarytos sąlygos vers li -
ninkų, menininkų bei organizacijų at s -
tovų dalyvavimui. Norinčius renginio me    tu
pristatyti sa vo kūrinius, veiklą ar par da -
vinėti lie tu viškas prekes, o taip pat no -
rinčius tapti šventės rėmėjais ar kitaip
prie jos prisidėti pra šoma apie tai pra -
neš ti generalinio konsulato darbuo tojai
Ag  nei Vertelkaitei el. paštu agne. ver tel -
kaite@urm.lt arba tel. 312-397-0382,
tr. nr. 204.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Sausio 26 d. nuo 4 val. p. p. iki 10
val. v. ad re su: 12001 Sunrise Valley Dr.,
Suite 202, Reston, VA 20191, vyks po -
kerio turnyras. Pusė turnyre surinktų
lėšų bus skiriama Kristijono Do   nelaičio
lituanistinei mokyklai (KDLM), Washin g -
ton, DC, kita pusė – laimėjimams. Žai -
dimo mo kestis – 40 dol. Apie da ly va  vi -
mą prašoma pranešti el. paš tu: Art@
Art RealEstateGroup.com. Daugiau in -
for ma  cijos galite gauti tel. 703-542-
2201 ar el. paštu: rimasc@ white boar -
dfe de ral. com (Rimas) arba tel. 703-
541-8200 ar el. paštu: Art @ArtReal
Es tateGroup. com (Artū ras). 

� Svetainėje: www.neringa.org paskel -
b tas 2013 m. Neringos stovyklų tvarka -
raš tis. Registracija į stovyklas prasidės
va sario 1 d. Daugiau informacijos – el.
paštu: regina @neringa.org (Re gi na). 

� Vasario 21 d., ketvirtadienį, 7 val. v.
Šv. Petro parapijos salėje (619 Lexin -
gton Ave. at 54th St., Manhattan, New
York, NY 10022, JAV) vyks Aistės Smil -
gevičiūtės ir grupės „Sky lė” koncertas.

� Vasario 22 d., penktadienį, kviečia -
me visus į Aistės Smil gevičiūtės ir gru -
pės „Sky lė” koncertą Baltimore lietuvių
na muose (851-853 Hollins St. Bal ti mo -
re, MD 21201, JAV). Pradžia – 8 val. v. 

ČikagoJe 
IR

aPYlinkėse

,,Draugo”��tel.�773-585-9500

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Maironio lituanistinės mokyklos, Lemont,  mokiniai ir mokytojai paminėjo tragiškąsias Sausio 13-osios 22-ąsias metines. Tylos minute buvo pagerbti visi keturiolika tą dieną
žuvę didvyriai. Mokiniai susikaupę ir įdėmiai klausėsi mokytojos Ramutės Straukos skaitomų Sausio įvykių eilėraščių, kuriuos sukūrė Klaipėdos miesto 7–8 klasių mokiniai
1991m., dainavo patriotines dainas. Mokiniai dalyvavo ir JAV LB Lemont apylinkės suruoštame Sausio 13-osios minėjime. 

Nuotraukose (kairėje): scenoje – JAV LB Lemont apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė ir Maironio lituanistinės mokyklos mokinys Danielius Kwiatkovski;  mokiniai Valdas
Šimanauskas, Marius Mereckis, Maya Chiapetta, Danielius Kwiatkovski ir Mantas Motiekaitis Sausio 13-osios aukų garbės sargyboje. 

Kazio Motiekaičio nuotraukos

Sausio 12 d. Jaunimo centre lankėsi Lietuvos Respublikos generalinis konsu las Či -
kagoje Marijus Gudynas. Jis apžiūrėjo Jaunimo centro patalpas, susitiko su centro tary-
bos ir valdybos nariais, aplankė Lituanistinio tyrimo ir studijų centrą,  su Čikagos litua-
nistinės mokyklos mokiniais kalbėjosi apie Sausio 13-ąją.  

Nuotraukoje:  M. Gudynas (antras iš kairės) su grupe Jaunimo centro tarybos ir val-
dybos narių (iš kairės): Antanu Paužuoliu, JC valdybos pirmininke Neringa Aleksoniene,
Valdu Keruliu ir Mindaugu Bielskumi. 

Laimos Apanavičienės nuotr.  

Lietuvos Respublikos garbės ge -
neralinė konsulė JAV Ingrida Bub -
lienė  š. m. sausio 16 d. Vilniuje susiti-
ko su naujuoju švietimo ir mokslo
ministru prof. Dainiumi Pavalkiu ir
ap  tarė bendradarbiavimo pletrą tarp
Lietuvos universi tetų ir Kent State
Uni  versity. 

Ministrui garbės konsulė pa pa -
sakojo apie gražų Kent State Uni ver -
sity ir  Šiaulių universiteto  bendra -
darbiavimą. Prieš dvejus me tus šie
universitetai pasirašė bendradarbia -
vimo sutartį, kuri sėk mingai vykdo-
ma ir plečiama.  Ši sutartis – reikšmin-
gas įvykis ne tik abiems universite-
tams, bet ir lie tuvių išeivijai JAV bei
pačiai Lietuvai.

Ingridos Bublienės archyvo nuotr.

Gen. konsulas Čikagoje lankėsi Jaunimo centre


