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Marijos gimnazija baigia 
savo veiklą – 5 psl.

Vilnius (VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” info) – Užsienio
investicijas 2012 metais apžvelgiantis leidinys „FDI
Magazine”, esantis ,,The Financial Times” dalis, išskyrė
Vilnių kaip vieną iš didžiausią tiesioginių užsienio inves-
ticijų augimą turėjusių regionų pasaulyje. 100 proc. padi-
dinęs investicijas Vilnius šalių sąraše užėmė ketvirtąją
vietą, aplenkęs Seulo, Michigan, Centrinio Tailando,
Santjago metro regioną, Alabama ir kitas valstijas.

„Tai svarbus įvertinimas Vilniui, tad dėkoju
Lietuvos verslininkams, kurie sugeba pritraukti partne-
rių iš užsienio rinkų. Ne mažiau svarbus ir užsienio

investuotojų, pavyzdžiui, IKEA, Kempinski ir ‘Choise’
viešbučiai, ‘Thermo Fisher Scientific’ ir kitų, indėlis
atrandant mūsų miestą. Toks sostinės įvertinimas nebū-
tų įmanomas be gero Ūkio ministerijos ir VšĮ ‘Investuok
Lietuvoje’ svarbaus darbo, mūsų visų bendradarbiavi-
mo”, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas.

Prieš Vilnių sąraše rikiuojasi Kerala (Pietų Indija),
Minnesota valstija (JAV) ir Keretaras (Meksika). Po
Lietuvos sostinės rikiuojasi Centre-Est, Kansai regionai,
Alabama, Kairas, Santiago Metro regionas, Silezija.

Mirė poetė Liūnė Sutema
Čikaga (,,Draugas”, BNS, Bernar -

dinai.lt) – Sausio 17 d., eidama 86 metus,
Le mont, IL, mirė poetė Liūnė Sutema
(Zinaida Nagytė-Katiliškienė). Poetė gimė
1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose. 1944 m.
kartu su tėvais pasitraukė į Vakarus, 1945
m. Vokietijoje baigė gimnaziją bei studija-
vo vokiečių literatūrą ir filosofiją. 1949 m.
išvyko į JAV. Ilgainiui apsigyveno Čikagos
priemiestyje Lemont, kur gyveno iki pat
savo mirties. Poetės vyras buvo rašytojas
Marius Katiliškis (1914–1980), jos brolis –
poetas Henrikas Nagys (1920–1996).

Liūnė Sutema pradėjo rašyti 1942 m.
Pirmąjį poezijos rinkinį „Tebūnie tartum
pasakoje” išleido 1955 m. Taip pat yra išleidusi „Nebėra nieko svetimo”
(1962), „Bevardė šalis” (1966), „Badmetis” (1972), „Vendeta” (1981), „Graffiti”
(1993) ir „Tebūnie” (2006), ,,Poezijos rinktinė” (1992), ,,Sugrįžau” (2009)
Poetės kūryba literatūrologų priskiriama bežemių, neornamentuotos kal-
bos generacijai. Poeziją, recenzijas ir vertimus (iš vokiečių ir latvių kalbų)
ji spausdino išeivijos periodikoje: „Metmenyse”, „Naujienose”, „Nepri klau -
somoje Lietuvoje”, „Dirvoje”, „Užuolankoje”. Poetė 1975 m. apdovanota V.
Krėvės literatūros premija (už poezijos knygą „Badmetis”), 1982 m. Lietuvių
rašytojų draugijos premija (už rinkinį „Vendeta”), 2007 m. – Nacionaline
kultūros ir meno premija „už dvasinės saugos poeziją” (poezijos knyga
„Tebūnie”).  Premiją 2008 m. vasario 17 d. Liūnei Sutemai įteikė Lietuvos
Res publikos prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkienė.

Vilnius – ketvirtas pasaulyje pagal investicijų augimą

Washington, DC (URM, ,,Drau -
go” info) – Lietuvos Respublikos am -
ba sadoje Washington,
DC sausio 16 d. įvyko
dokumentinio filmo
„Kaip mes žaidėme re -
voliuciją” peržiūra ir
susitikimas su režisie-
re Giedre Žickyte. Fil -
mas pasakoja apie ryš-
kiausią Dainuojančios
revoliucijos vė liavnešę
roko grupę ,,Antis”,
ku ri sa vo stilizuotais
pasirodymais, kan-
džiais ir aštriais teks-
tais kūrė agresyvią so -
vietinio gyvenimo ka ri katūrą. Grei -
tai, net patiems „Anties” na riams ne -
sitikint, grupė tapo tūkstančius sekė-
jų įtraukusiu masiniu reiškiniu. 

Filmo pristatyme dalyvavo Wash ington, DC ir apy-
linkių lietuviai, JAV valstybės departamento atstovai ir
užsienio šalių diplomatai. Pasak LR ambasados JAV mi -
nistro patarėjo Simono Šatūno, šiuos unikalius Dai -
nuojančios revoliucijos ir „Roko maršo per Lietuvą” kad-
rus turėtų išvysti platesnė tarptautinė bendruomenė,
kovojanti už žmogaus teisės, laisvę ir demokratiją. 

Filmas 2012 m. ,,Sidabrinės gervės” apdovanojimuo-
se pakliuvo į geriausio ilgametražio dokumentinio filmo
grupę. 

Washington, DC Žickytė lankosi Tanyos ir Howard
Aldag šeimos kvietimu, kurių padedama kuria naują
dokumentinį filmą apie lietuvių fotomenininką Vitą
Luckų.

Filmo režisierė G. Žickytė ir LR ambasados JAV ministro patarėjas S. Šatūnas. 
LR ambasados JAV nuotr.
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Lietuvoje laisvės daugiau
nei posovietinėje erdvėje

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojai gali naudotis visomis politinė-
mis teisėmis ir pilietinėmis laisvė-
mis, valstybė pagal demokratijos rei-
kalavimus lenkia visas posovietines
šalis ir kelias Europos Sąjungos (ES)
valstybes, rodo šią savaitę paskelbta
nevyriausybinės organizacijos ,,Free -
dom House” ataskaita. Politinių tei-
sių ir pilietinių laisvių padėtis Lie -
tuvoje tradiciniame tyrime įvertinta
aukščiausiao.

Kaip ir Lietuva, į laisvų valsty-
bių sąrašą pateko visos ES šalys,
tačiau Latvija, Bulgarija, Rumunija
ir Graikija įvertintos kiek prasčiau.
Ty rimo duomenimis, buvusioje So -
vietų Sąjungoje, praėjus dviem de -
šimtmečiams po jos žlugimo, laisvės
nėra daug. Amerikiečių organizacija
nelaisvomis šalimis pavadino Balta -
rusiją, Rusiją, Azerbaidžaną, Kaza -
chstaną, Tadžikiją ir Uzbekiją. Armė -
nija, Gruzija, Kirgizija, Moldova ir
Ukraina yra iš dalies laisvos šalys,
teigia tyrimo autoriai.

Jono Kuprio nuotr. 



Jau ne pirmus metus savaitraštis
,,Atgi mi mas” kartu su projekto bendra-
autoriais – AB Lietuvos paštu ir Vals ty -
bi ne lietuvių kalbos komisija – rengia
Na  cionalinį diktantą, kuriuo siekiama
pa  skatinti žmones didžiuotis savo lietu-
vių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklin-
gai. Pir masis konkurso ratas visose sa -
vi valdybėse ir Lietuvos ambasadose bei
konsulatuose užsienyje vyks vasario 23
d., o baigiamasis diktantas po mėnesio
bus rašomas Vilniuje. Gražios diktanto
rašymo tradicijos ir Lietuvos Respub -
likos generaliniame konsulate Čikagoje.
Šiemet siūloma naujovė – diktantą bus
galima rašyti namuose ir tekstą orga ni -
za toriams išsiųsti paštu. Tiesa, rašiu -
sie ji savarankiškai negalės kovoti dėl
raš  tingiausiojo vardo. Tokiu būdu žinias
galės pasitikrinti ir tie, ku rie ne drįsta ar
negali atvykti į diktanto rašymo vietą.
Sužinoti, kiek padarėte klaidų, galėsite
vasario 25 d., kai svetainėse www.atgi-
mimas.lt ir www.vlkk .lt bus paskelbtas
diktanto tekstas.

Red. Laima Apanavičienė

paliudija tiesą, kad ne kry-
žiuočiai pakrikštijo Lie -
tuvą; priešingai – jų karo
veiksmai tik suvėlino ir ap -
sun kino Lietuvos Krikštą.

Kristaus Krikšto dieną,
dėkodami Dievui už tuos,
ku rie pakrikštijo Lietuvą ir
pašaukė ją į krikščioniškų
Europos šalių šeimą, dėko-

kime Dievui ir už tuos žmones, kurių dėka kiekvienas iš
mūsų asmeniškai gavome Krikš to malonę. Tai mūsų
tėvai, krikšto tėvai ir mus pakrikštiję kunigai. Jie visi
atliko per Krikštą prisiimtą misiją – neš ti Kristaus evan-
geliją.

Kristaus Krikštas tepaskatina kiekvieną pamąstyti
apie mūsų misiją, kuri buvo patikėta krikšto metu. Ką
mes šiandien galėtume pa da ryti, kad daugiau žmonių
pažintų ir pamiltų Kristų? Jei XIV–XV amžiuje pa grin -
dine kliūtimi priimti Krikštą buvo kryžiuočiai, tai XXI
amžiuje kliūtys yra kitos, bet jos ne mažiau ap sun kina
žmonėms kelią pas Dievą. Žmonės įtikinami, kad be pra-
mogų, alkoholio ir sekso nieko daugiau nebereikia. Nau -
jųjų laikų kryžiuočiai patys nežudo, tik sukuria sąlygas,
kad žmonės pultų ir tauta pati susinaikintų.

Šiandien Kristus mums patiki misiją padėti šalia mū -
sų gyvenantiems žmonėms atsigręžti į Kristų ir priimti
tikrąjį gyvenimą nešančią Evangeliją. Šią misiją sėkmin-
gai atliksime tik tuomet, kai, patys patyrę tikėjimo palai-
mą, būsime pilni Kristaus šviesos bei džiaugsmo.

Jonas Krikštytojas kvie-
tė žmones daryti atgai-
lą ir pasiryžusius keis-

tis krikštijo Jordano upėje.
Vieną dieną prie Jordano at -
ėjo Jėzus, kurio neslėgė net
mažiausia nuodėmė, bet jis,
priimdamas žmogiškąją pri-
gimtį, trokšdamas mus iš -
gel bėti, prisiėmė ir mūsų
nuo dėmes. Prisiėmė tam, kad, mirdamas ant kryžiaus, jas
sunaikintų.

Jėzų krikštijant, Šventoji Dvasia nusileidžia ant Jo, o
balsas iš dangaus skelbia: „Tu mano mylimasis Sūnus,
tavimi aš gėriuosi” (Lk 3, 22). Ant Golgotos Jėzus bus pa -
krikštytas kančios ugnimi, kuri sudegins mūsų nuodė-
mes, kad mes taip pat taptume mylimais dangaus Tėvo sū -
numis ir dukromis.

Krikšto metu iki galo atsiskleidžia Kristaus misija –
išgelbėti pasaulį iš nuodėmės. Po Krikšto, vykdydamas
šią misiją, Jėzus skelbs Gerąją naujieną, gydys ligonius,
iš laisvins apsėstuosius. Jo misijos aukščiausias taškas
bus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas.

Krikštas mus taip pat kviečia į misiją – būti žmoniją
gelbstinčio Kristaus žygio tęsėjais. Per Krikštą ir Su tvir -
ti nimą Šventosios Dvasios patepimu mes gauname dvasi-
nės jėgos atsispirti blogiui ir skleisti Kristaus šviesą.
Mūsų tikėjimo kelionėje ir mūsų misijos metu dažnai ten -
ka prisiimti ir ugnies krikštą, kai būname niekinami, o
kartais net persekiojami. Okupacijos metų tremtys, parti-
zanų žūtys, kalėjimai ir lageriai buvo mūsų ugnies krikš-
tas. Sausio 13-osios aukos, Televizijos bokšto ir Aukš čiau -
sios Tarybos gynimas ir rizikavimas net savo gyvybe taip
pat buvo mūsų ugnies krikštas.

Šiais Tikėjimo metais, apmąstydami Kristaus krikš-
tą, apmąstome savo ir Lietuvos Krikštą, kuris buvo už -
baig tas prieš 600 metų, pakrikštijant Žemaitiją. 1987 me -
tais Lietuva šventė Krikšto 600 metų jubiliejų. Anuomet
didysis Lietuvos kunigaikštis Jogaila pats pasikrikštijo ir
pradėjo Lietuvos Krikštą. Bet tuomet dėl nedėkingų isto-
rinių aplinkybių, kurias nulėmė kryžiuočių antpuoliai,
buvo pakrikštyta tik dalis Lietuvos. Kryžiuočiai buvo pa -
sišovę jėga nešti krikščionybę, bet žemaičiai atkakliai
gynė savo laisvę, todėl vakarinė Lietuvos dalis dar 26-
erius metus buvo likusi pagoniška.

Apsijungę ir sutvir-
tėję Kryžiuočių ir Li vo -
nijos ordinai bandė ir
to liau jėga skleisti kri -
kš čionybę, bet Žalgirio
mūšyje 1410 m. patyrė
pralaimėjimą. Tik tuo-
met atsirado ga limybė
žemaičiams normaliai
priimti krikštą. Len ki -
jos karalius Jo gaila ir
didysis Lietuvos kuni-
gaikštis Vytau tas 1413
m. pradėjo Žemaitijos
krikštą ir jį tęsė, plauk-
dami Dubysos upe aukš-
tyn, pakeliui mokydami
ir krikš tyda mi že mai -
čius. Šios kelionės metu
buvo pakrikš ty ti tūks-
tančiai žmonių.

Jogailos ir Vytauto paskatinta žemaičių di di kų dele-
gacija 1415 m. nukeliavo į Konstancą, kur vyko Visuotinis
Bažnyčios Susirinkimas. Ten jie perskaitė žemaičių skun-
dą prieš Livonijos ir Vokiečių ordinus ir prašė Žemaitijo-
je įkurti vyskupiją. Jie pasakojo, kad kryžiuočiai nesirū-
pina Žemaičių Krikštu, žudo net pakrikštytuosius, nes
jiems rūpi ne krikštas, bet medžiaginės gėrybės; žemai-
čiai nori be prievartos, laisvai priimti Krikštą ir priklau-
syti Bažnyčiai. Delegatai prašė atsiųsti vyskupus, kad
žmones mokytų, krikštytų ir įsteigtų vyskupiją.

1417 m. Konstanco Susirinkimo įgalioti Vilniaus vys-
kupas Petras ir Lvovo arkivyskupas Jonas atvyko į Že -
maitiją, krikštijo žmones, įsteigė Žemaičių vyskupiją su
centru dabartiniuose Varniuose ir konsekravo pirmąjį
žemaičių vyskupą Motiejų, gerai mokantį jų kalbą. Apie
savo misiją šie abu vyskupai rašė Konstanco Susi rin ki -
mui: „Viešpaties vardan ėjome ir iš džiaugsmo verkėme,
tvirtu nusistatymu tikėdamiesi tiek daug tikėjimo pėde-
lių įnešti į Viešpaties svirną.” Daug žmonių noriai prašė
būti pakrikštyti.

Šiais metais, prisimindami Lietuvos Krikšto kelią,
dė kojame Dievui už didžiuosius tautos sūnus Jogailą ir
Vytautą, kurių pastangomis Lietuva tapo krikščioniška.
Jei ne jų pastangos, Lietuvos likimas būtų likęs labai mig-
lotas. Reikia tik dėkoti Dievui, kad Šventoji Dvasia įkvėpė
Konstanco Susirinkimo tėvus pasmerkti ekstremistus ir
įkurti Žemaičių vyskupiją. Lietuvos Krikšto istorija
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„Tu mano 
mylimasis Sūnus”
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

L A I Š K A I

KEISTAS APSILANKYMAS 

LR AMBASADOJE VOKIETIJOJE

Nuskridau apžiūrėti Vokietijos sos tinę Berlyną.
Draugai patarė nepamiršti apsilankyti ir Lie tuvos
Respublikos  ambasadoje. Nu va žiavau autobusu iki  Cha -
rite Platz ir pradėjau ieškoti, kur ta ambasada yra. Dar
Amerikoje būdama susira dau internete jos adresą. Tikė -
jau si lengvai surasti. Pirma patekau į Mo terų kliniką,
klausiu, kur yra Lietu vos ambasada. Niekas nežino, pata-
rė eiti per aikštę pasiteirauti pas sargą.

Sargas man tuoj parodė susi sukusią vėliavą ant na -
mo stiebo –,,Das ist die Fahne.” Joje tik šiek tiek matyti
raudona spalva. Prieinu prie pastato du rų – ant namo sie-
nos kabo Lietuvos herbas, durys užrakintos. Už poros
žingsnių – kitos durys, bet ir tos užrakintos. Sienoje
įreng ti skambučiai. Kurį spausti? Ant skambučio nupieš-
tas telefono vaiz das. Spaudžiu.  Atsiliepia moteriš kas bal-
sas, sakau: ,,Labas, norėčiau apsilankyti ambasadoje.”
Kaž ką pasakė ir padėjo ragelį.

Stoviu ir galvoju, ką daryti: laukti ar eiti sau.
Pagaliau atsidaro du rys, prieš mane stovi apvali, žemo
ūgio blondinė ir sako: ,,Ko Jūs nori te?” Atsakau, kad no -
rėčiau apsilan kyti ambasadoje, atvykau iš Ameri kos.
,,Tai ko jums čia reikia?”, – dar kartą klausia ji. ,,Nieko
nereikia, norėčiau tik apsilankyti, gal susitikti su konsu-
lu.” Į tai man atsako: ,,Čia nėra kon sulo, tik ambasado-
rius.” Jaučiu, kad padariau klaidą, bet toliau klausiu,
kad gal ambasadorius Butkus yra, aš jį gerai pažįstu. ,,Jo
nėra, jis vakar išvažiavo, da bar yra naujas ambasadorius.
Aš čia sargybinis. Tai ko Jūs norite?” (kalba la bai atšiau-
riai,  šiurkščiai). 

Aš, ne pratusi prie tokios stačiokiškos kalbos, klau-
siu: ,,Kas  dabar yra amba sadorius?” Ir vėl ji man: ,,Ko
jums čia reikia?” Tris kartus paklaususi, kas dabar yra
am basadorius, pagaliau pasakė pa vardę – Petkevičius.
,,Būtų malonu su juo pasi kalbėti”, – sakau aš. Blodinė
atsako: ,,Jis dabar užimtas, o jeigu norite apžiūrėti amba-
sadą, tai, žiūrėkit, čia laiptai (trys laip te liai  veda į ilgą
ko ridorių, sienos gra žiai išklijuotos žalios spalvos ply -
telėmis), o ten durys gale... (per ku rias išėjusi kita mote-
ris stovi ir juokiasi).” Tada ta moteris atsiliepia: ,,Pas
mus gražu ir lietuvės gražios!” Nie ko man neliko, tik pri-
tarti: ,,Lietuvaitės gražios.” 

Tokio pokal bio nesitikėjau. Buvau pritrenkta, tad
nu ėjau į muziejų ir, sutikusi nepažįsta mą malonų poną,
jam papasakojau apie savo nuotykį Lietuvos amba sa doje.
Jis labai nusistebėjo ir sako, kad, jeigu nueisiu į švedų ar
norvegų am basadą, ten durys visuomet atdaros, o čia –
kaip sovietų kraštuose. Tada man pasidarė aišku – Lie -
tuvos ambasada ir jos atmosfera vis dar negali sovietų
,,mandagu mo”  atsisa kyti.  Progai pasitaikius, mėginsiu
ka da nors susipažinti su ponu Pet ke vi čiumi.

Aldona Noakaitė Pintsch
West Milford, NJ

Freska Saint-Pierre-le-Jeune baž-
nyčioje, Strasbourge. 

http://lt.wikipedia.org



MŪSŲ VIZIJOJE – ORATORIJA 

,,MAŽVYDAS”

Ligi šiol Lietuva išgyveno. Bet ar galėsime tą
patį pasakyti po 50, 100 metų? Šimtmečiais mūsų
vardą siekė ištrinti iš pasaulio žemėlapio. Prūsų
likimas rodo, kad, jei dabar tariamos taikos metu
apsnūsime, po 100 metų neturėsime kam sakyti
„Sveiki”, nes visi sveikinsis „Hallo”. Kaip Pridri -
kis tapo Fridrichu, dabar Vytau tas virsta Vitoldu.
Nes, užuot rūpi nęsi savo kultūros tapatybe ir kūrę
ilgalaikes strategijas, savo Tautos ateities Vizijas,
mes net uždusę sku bame pasiekti tariamos euro -
pietiš kos gerovės idealą. Užtat ir sakau, kad taip
vadinama taika – tariama. Vyksta negailestingas
dvasinis vertybių karas. 

2013 m. gegužės 21 d. sukanka 450 metų nuo
pirmos lietuviškos knygos autoriaus  Martyno
Mažvydo mirties.  Tą dieną Šv. Jonų bažnyčioje,
Vil niuje, rengiamas iškilmingas koncertas – kom-
pozitoriaus Vytauto Juo zapaičio oratorijos „Maž -
vydas” atli ki mas.

Knygoje „CATECHISMUSA pras ty szadei…”
yra ir dešimties populiariausių Rytų Europos
krikščioniškų giesmių su natomis rinkinys „Pra -
destyse giesmes šventas”. Kom pozitorius Juo -
zapaitis šias giesmes parengė koncertiniam atli ki -
mui. Tai didinga oratorija  dviems chorams,  pen-
kiems solistams, vargo nams,  kanklių orkestrui,
var  pams bei pučiamųjų ir mušamųjų in strumentų
grupei. Koncerte dalyvaus Lietuvos valstybinis
choras „Polifonija” ir ne mažiau kaip septyni
mėgėjų chorai iš skirtingų Lietuvos regionų, jung-
tinis kanklių orkestras, vadovaujamas profesorės
Li nos Naikelienės, kariuomenės or kestras (vado-
vas kapelmeisteris kpt. Egidijus Ališauskas), var-
gonais gros Renata Marcinkutė-Lesieur. Solistai –
baritonas Vytautas Juozapaitis, Lai mutė Jonutytė,
Kęstutis Alčiauskis ir Liudas Mikalauskas. Vyr.
dirigentas – Tomas Ambrozaitis.

Šiuo koncertu pradedame kultū ros švietėjišką
judėjimą, kuriuo ketiname mokyti visus chorus,
norinčius giedoti šias giesmes. Tuo tikslu š. m.
rudenį (vieta ir laikas tikslinami), kartu su Lie -

tuvos evangeliškos baž ny tinės muzikos sandrau-
ga, rengia me „Giesmių šventę”, kurios metu ora-
toriją giedoti ketina ne mažiau kaip 20 chorų (no -
rinčių dalyvauti skaičius kas savaitę didėja).

Mūsų Vizijoje oratorija „Mažvy das” bus nuo-
lat giedama ne tik baž nyčiose, bet ir Pasaulio lietu -
vių dai nų ir šokių švenčių metu. Todėl siū lome
prie mūsų prisijungti visus bendraminčius, gyve-
nimo aud rų išblaškytus po platųjį pasaulį. No rime
ir tikimės, kad Maž vydo surinktos giesmės padės
mums neužmiršti, kad mes dar gyvi, mes vis dar
lietuviai. Daugiau informacijos galima rasti judė-
jimo informaci nio partnerio tinklalapyje www.
Choras.lt.

Kazimieras Juraitis,
vienas iš koncerto organizatorių, UNESCO taikos

miesto projektų konkurso premijos laureatas

APIE LIETUVIŠKUS TAUTINIUS RŪBUS

Perskaičiusios Danos Maciejaus kas laišką,
kuriame ji teiraujasi apie lietuviškus tautinius rū -
bus („Drau gas”, 2013 m. sausio 4 d.) norime trum -
pai jai atsakyti.  

Taip, seniausi lietuviškų tautinių rūbų sijo nai
buvo languoti ir buvo paplitę po visą Lietuvą. Kai
kuriuose regionuose buvo ir išilginiais dryžiais
austų sijo nų. Skirtumą tarp regionų pabrėžė spal-
vų derinimas, langučių dydis ir išilginio dryžio
plotis. Daug vėliau atėjo sker siniais dryžiais austi
sijonai.

Juodi kiklikai buvo ir yra lietuvių tautinio
rūbo dalis, juos naudojo ir naudoja Mažosios
Lietuvos ir Klaipėdos krašte. Tai labai aiški Vo -
kietijos įtaka, kuri lietuvių tautiniuose rūbuose
yra išlikusi iki šių dienų. 

Tautinių rūbų vienodumas paplito Lietuvos
okupacijos metu, kada tautiniai rūbai buvo dėvimi
tik per šo kių ar dainų šventes. Rūbus toms šven-
tėms sustatė ir suderino valdžios paskirti žmonės,
nebūtinai tautinio rūbo žinovai, o juos audė fabri-
kai, ku rie ne visada gaudavo pageidaujamų siūlų.
Švenčių vadovai pranešdavo Lietuvos dainų  ar
šokių kolektyvams, kokius rūbus jie dėvės. Šio
papročio dar iki dabar tvirtai laikomasi Lietuvoje.  

Tie, kas turi Antano ir Anastazi jos Tamo šai -
čių suprojektuotus ir išaus tus rūbus, juos saugoja
kaip di delį turtą. Amerikoje ir Kanadoje dar yra
Tamošai tienės ar Veselkienės išmokintų audėjų,
dar ir da bar audžiančių tautinius rūbus. 

Jei įdomu dau giau sužinoti apie Lietuvos tau-
tinių rūbų įvairumą ar susipažinti su audėjomis,
kviečiame aplankyti Či ka gos Lietuvių Tautodailės
Instituto galeriją, esančią Lietuvių dailės muzieju-
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Audronė Tamulienė,
Čikagos Lie tuvių Tautodailės Instituto pirmi nin kė

KAM TOKS IŠSKIRTINIS DĖMESYS?

Beveik nėra tokio „Drau go” numerio, kuriame
nebūtų kokių nors žinių apie žydus: žydai Lie -
tuvoje, žydai New York, žydai Toronto – žydai, žy -
dai, žydai. Net ir straipsnyje apie vargšą „Tita -
niką” „Draugas” sugebėjo ištraukti porą litvakų
(Lie tuvos žydų).

Kam toks išskirtinis dėmesys žydams ir jų or -
ganizacijoms: žydų YIVO institutui, žydų „Sun -
flower” projektui, Amerikos žydų komitetui (AJC),
žydams Lietuvos Seime, žy dams mokslininkams
Pietų Afrikoje, litva kų sinagogoms Baltarusijoje,
žydų rašytojų knygų pristatymui, žydų dailininkų
parodoms, žydams Izrael yje, santykių su žydais
pagerinimui ir taip be galo? O ką jau be kalbėti apie
amžiną holokausto linksniavimą!

Taip, holokaustas buvo – baisu, baisu! Bet
jame žuvo daugiau nei 6 milijonai, ir ne žydų! O
vokiečių na ciai, kurie užkūrė šią tragediją, paly-
ginti buvo mažai nubausti.

Tarp mano geriausių draugų yra ir žydų –
prof. David Ha nauer, dr. Ira Menlow, inž. Saul Red -
mon (Rothman) ir verslininkas Ro bert Konigs ber -
ger. Aš juos gerbiu, bet jiems nepadlaižiauju, kaip
„Draugas”, atrodo, daro. Užtat jie mane ir gerbia.

Karolis (Charles) Ruplėnas
Chicago, IL

Naujųjų metų proga daugelis nu -
sprendžia ateinančiais metais ką
nors  pakeisti ar pasiekti. Tai va -

di na me rezoliucijomis. Jų yra asmeninių
ir organizacinių. Terminų žodynas sako,
jog organizacijos gyveni me rezoliucija
yra formuluotas po sė džio nutarimas.
Apie tokias ir noriu čia parašyti. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo me nės
(PLB) XIV Seime, vykusiame  Vilniuje 2012 m.
rugpjūčio 10 d., buvo priimta 12-a rezoliucijų, du
krei piniai ir vienas nutarimas. Jų tekstus radęs
internete, išspausdinau 21 puslapį. Šeši puslapiai
tetu rė jo tik įrašą ,,Pasaulio Lietuvių Bendruo me -
nės XIV Seimo” ir nieko daugiau, tad tikroms rezo-
liucijoms liko 15 puslapių. Jose – pilietybės, LR
vals tybės vėliavos, ryšių su Lietuva, švietimo,
komisijų, Valstybės atkūrimo šimtmečio,  balsavi-
mo internetu,  Vasario 16-osios gimnazijos, kul -
tūri nių renginių, atstovų į PLB Seimą, ,,Pasaulio
lietuvio” leidybos, LR Sei mo rinkimų apklausos
bei rinkimų ir LR ambasados Ar gentinoje uždary-
mo klausimai. 

Labai daug teko kamuotis bandant internete
surasti JAV LB XX Ta rybos pirmos sesijos, vyku-
sios 2012 m. rugsėjo 28–30 d. Atlanta, Geor gia, rezo-
liucijas. Tiesa, rezoliucijų santrauka buvo paskelb-
ta ,,Drau ge” ir ,,Amerikos lietuvyje”. Bet norint
pri  eiti prie pirminių šaltinių internete
(www.javlb.org), kaip jau sakiau, te ko bent pusva-
landį pavargti. Čia ra dau 42 rezoliucijas šešiose
srityse: fi nansų, jaunimo, organizacinių, religi nių,
švietimo ir visuomeninių rei kalų. 

Taip jau yra, kad Seimai bei tarybos yra spren-
džiamieji organizacijų organai. Jie nusta to tikslus
bei  gaires ateities veiklai. PLB valdybai ir JAV LB
Krašto val dybai (KV) esant vykdomosioms gran-
dims, tenka pareiga ir našta tas rezo liucijas įgy-
vendinti. Savo laiku dalyvavau JAV LB Taryboje ir
prisidėjau prie rezoliucijų rašymo bei jų pri -
ėmimo. Vėliau, būdamas JAV LB KV, rūpinausi
bent kai kurių rezoliucijų įgyvendinimu. Ra šau

,,kai kurių”, nes turbūt neįma noma visas jas išpil-
dyti.

Tad nenuostabu, kad prie kai ku rių JAV LB XX
Tarybos 1-os se sijos rezoliucijų yra prierašas,
įparei go jantis JAV LB KV vyk dyti 3-ioje sesijoje
priimtus nutari mus, ,,nes jie dar nėra galutinai
įgyvendinti”. Būtų gerai, jei anks čiau  priimtos
rezoliucijos būtų sis temingai pristatytos, kartu
suteikiant informaciją, kas konkrečiai tuo reikalu
padaryta ir kas dar neatlikta. Kitaip tariant,  turė-
tų egzistuoti grįžtamasis ryšys tarp rezoliucijų ir
jų įgyvendinimo ar neįgyvendinimo. Tai būtų nau-
dinga ne tik LB nariams, bet ir skatintų geriau per-
žiūrėti ir kai kuriuos  numatytus darbus pakore-
guoti.  

Finansinių reikalų rezoliucijų dalyje JAV LB
KV įpa reigojama Lietuvių Fondui paskirti 10,000
dol. iš gautų XIV Lietuvių tauti nių šokių šventės
pajamų. Puiku, kad šokių šventė turėjo pajamų.
Kiek atsimenu, tą šventę, kaip visada, dosniai rė -
mė tas pats LF. Kitoje rezoliucijoje ta pati Krašto
valdyba raginama, kartu su Lietuvių tautinių
šokių institutu, kuo greičiau pradėti organizuoti
XV Tautinių šokių šventę, vyk siančią 2016 m.
Nežinau, kiek tu rė to pelno tautinių šokių šventės
rengėjai pasiliko sau, kad turėtų bent kiek pinigų
ruošiant būsimą šventę, bet kažkaip nekasdieniš-
kai atrodo toks, be abejo, nuoširdus dosnumas sa vo
rėmėjui. 

Netolimoje ateityje bus įvairių sukakčių, jubi-
liejų, paminėtų rezoliucijose. Tai Dariaus ir Girė -
no skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimas 2013
metais. Šįmet taip pat minima 1863 m. sukilimo

sukaktis. KV taip pat raginama skatinti
apy linkes 2013 m. paminėti žemaičių
krikš to 600 metų jubiliejų. Kitoje re -
zoliucijoje primenama, kad už pen ke rių
metų – 2018 m. – bus Vasario 16-osios
Lietu vos nepriklausomybės ak to 100-
metis. Jam reikia ruoštis iš anksto.   

JAV LB KV įpareigojama prašyti LR
Seimo, kad užsienyje gyvenan tiems lietu-

viams būtų leidžiama balsuo ti internetu. Gera
rezoliucija!   Taip pat valdyba įpareigojama siekti,
kad būtų įkurta daugiau rinkimų apy gardų, skirtų
užsienyje gyvenan tiems lietuviams, ,,atsižvelgiant
į už sienyje gyvenančių lietuvių realų skaičių”.
Tokių priskaičiuojama šim tai tūkstančių, bet labai
nejaukiai nuteikia žinojimas, kad iš jų tik labai
mažas procentas, vos keletas tūks tančių, LR rinki-
muose dalyvauja.   Ki  ta rezoliucija  įpareigoja JAV
LB atstovus, esančius PLB/LR Seimo komisijoje,
raginti LR Seimą priimti Pilietybės įstatymo patai-
sas, ,,kurios neatimtų iš Lietuvos piliečio prigim-
tinės teisės į pilietybę prieš jo valią”.  Kaip jau ne
kartą rašiau, niekas nie ko iš LR piliečių neatima.
LR pilietybės atsisako pats asmuo, priimdamas
kito krašto pilietybę. Labai miglotai  skamba kitas
įpareigojimas tai pačiai komisijai – raginti, ,,kad
Lietuva pripažintų tik Lietuvos Respublikos pilie-
tybę Lietuvos teritorijoje”. Ne jau gi  norima
Lietuvai uždrausti savo teritorijoje pripažinti
Vokietijos, Aus t ralijos, Bra zilijos ir kitų šalių pi -
lie tybes? 

Dėmesio verta rezoliucija, įpa reigojanti KV
sukurti strateginį planą pagal anksčiau pristaty-
tas gaires užtikrinant JAV LB gyvastingumą. KV
įpa reigojama į tokio plano kūrimo dar bo grupę
įtraukti įvairių emigra cinių bei kartų atstovus ir
per šešis mėnesius paruošti įgyvendinimo planą.
Šešių mėnesių terminas yra kovo 30 d. Žinant,
kokia energinga yra dabartinė KV ir matant jos
įsi pa reigojimą šiam planui, yra daug vil ties, kad tą
planą turėsime laiku. 
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Trijų kartų kelionė
Penktoji lietuviško paveldo diena
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Scranton, PA

TELKINIAI

„Julius”
Operos „Julius” premjera Vilniuje įvyko prieš gausiai ir su dideliu entuziazmu

susirinkusius žiūrovus 2010 m. kovo 23 d. Žmonės atvyko iš JAV ir Euro pos. Jauni ir
seni atvyko iš Lietuvos.  Da lyvavo ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adam kus.

Kodėl ši opera patraukė tiek įvai rių žiūrovų? Niekas nežinojo, kaip skambės kūri-
nio muzika, bet visi jautė prisiliesią prie svarbaus istorijos laikotarpio. DP laikotarpis,
prasidėjęs tuojau pat po Antrojo pasaulinio karo, tapo sankryža tūks tančiams rytų
europiečių, tarp jų – ir lietuviams, besitraukiantiems nuo priespaudos, tremties ir mir-
ties. Kaip įmanoma pasirinkti tarp šeimos ir namų? Kaip ilgai galima ištverti be  savo
žemės? Ką reiškia būti laisvu žmogumi?

Tie, kurie atvyko į operos premjerą, domėjosi tais pačiais klausimais. Kai kurie DP
patirtį išgyveno patys, kiti paprasčiausiai norėjo ge r iau suprasti beveik užmiršto isto-
rijos laikotarpio įvykius, viltis bei bai mes tų, kurie tai išgyveno.

Apie Julių
Julius dainavo lietuviškas dainas visą savo ilgą ir nuotykių pilną gyvenimą. Kai jis

ir jo šeima paliko Lietuvą Antrojo pasaulinio karo me tu, dainų jis nepaliko. Jis daina-
vo jas DP stovykloje, Vokietijoje, ir daugiau nei 50 metų JAV. Kai 2004 m. mirė, jis pali-
ko ne vien nesu skai čiuojamą kiekį savo pasakojimų, bet ir mėgstamiausių dainų įra-
šus, ku  riuos įrašė jo šeima.

Praėjus ketveriems metams, ska tinamas vaikystėje girdėtų dainų ir pasakojimų,
Juliaus vaikai tis, jaunas kompozitorius Charles Halka ėmėsi projekto, kuriuo norė jo
įamžinti savo senelio ir tūkstančių kitų, padariusių skau  dų sprendimą – palikti savo
na mus, ma žai vildamiesi kada nors sugrįžti, gyvenimą.

Su Juliaus įrašais ir Fulbright parama iš JAV Valstybės departamento, Halka per-

sikėlė į Lietuvą, norėdamas suprasti savo senelio dainų prasmę bei rasti jose įkvėpi-
mą reikšmingos apimties muzikiniam veikalui. Tuoj po atvykimo į Vilnių, jis bu vo supa-
žindintas su Marija Simo na Šimulynaite, jauna lietuvaite re žisie re, rašytoja ir cho-
reografe. Ji, sužinojusi apie projektą, entuzias tingai sutiko parašyti libretą ir reži suoti
visos operos, pagrįstos Juliaus gyvenimu DP bei dainomis, kurias jis mylėjo, pastaty-
mą.

Daugiau nei metus Halka ir Ši mu lynaitė dirbo, derindami pasakojimus ir muziką.
Jie drauge atrado bendrą viziją, kuri ir tapo opera „Ju lius”. Artėjant premjerai, prie
projekto prisijungė vis daugiau menininkų. Likus vos mėnesiui iki spektaklio, grupė
išaugo beveik iki 50 asmenų, įskaitant solistus, chorą, orkestrą su dirigentu, šokėjus,
scenos ir apšvietimo specialistus bei kt.

Premjeros vakarą kūrinys susilaukė gausių žiūrovų plojimų. Lietu vių laikraščiai,
televizija ir radijo sto tys bei tinklalapiai prisipildė ži nių apie naują kūrinį ir skaudų lai-
kotarpį, kurį jis priminė. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad opera at skleidė ryšį tarp jau-
nesnės kartos menininkų ir parodė, kad, prisiminę savo bendrą praeitį, galime kurti
naujus ir reikšmingus ateities santykius.

Operos kūrėjų ateities planuose – įrašai ir filmuota opera „Julius”, taip pat ope-
ros pastatymas JAV. Turint omenyje kūrinio pastatymo apimtį ir menininkų skai čių,
visi šie planai pareikalaus privačių asmenų ir bendrovių paramos, idant jie taptų rea-
lybe. Kūrėjai kviečia jus apsilankyti tinklalapyje JuliusTheOpera.com ir susipažinti su
opera, pamatyti premjeros nuotraukas, perskaityti kompozitoriaus pasakojimą apie
operos kūrimą, pradžią, nu rodymus, kaip galite pa remti.

Premjeros pasisekimas įrodė, koks svarbus tas istorijos laikotarpis lietuviams
užsienyje ir Lietuvoje yra. Su reikiama parama „Julius” gali at skleisti daugelio asme-
nų, išgyvenu sių išvietinto žmogaus likimą, ir už tikrinti, kad jų likimas niekada ne bus
pamirštas.

Iš lankstinuko „Julius”

A. S.

1848m. sausio 1 d. Vilniuje įvyko operos, ku -
rios turi nys rėmėsi liaudies tradicijo-

mis, premjera. Kūrinio kompozitorius Stanislaw
Mo niusz ko buvo laikomas lenkų operos tėvu. Jis
pelnė pragyvenimą šeimai, dirbdamas vargoninin-
ku Vilniuje, kur jo du biustai yra išlikę iki šiol.
Ope ra vadinosi „Halka”.

Praėjus 150 metų, 2010 m. kovo 23 d., Vilniuje
įvyko kitos operos premjera. Ji taip pat sukurta
pagal liau dies tradicijas, lietuvių liaudies dai nas,
kurias mėgo Julijonas Jasins kas, amerikiečio
kom pozitoriaus Charles Halka senelis. Operos pa -
vadinimas – „Julius”. Pennsylvania Anthracite
paveldo muziejus Scran ton, PA, kuriame laikomi
ro diniai, vertybės, istorinis paveldas ir ten dirbu -
sių žmonių likimų dokumentai, Penktoje lietuvių

paveldo dienoje, vykusioje
2012 m. rugpjūčio 5 d., pri-
statė ypatingą to XXI šimt-
mečio filmą.

Šių metų programoje
bu vo atskleistos trijų kartų
kelionės: fizinės, emocinės,
dvasinės ir istori nės. Dė me -
sio centre – operos tradici-
jos Lietuvoje. Programa bu -
vo skirta pagerbti Ame ri -
kos lietuvio Glenn Bater,
ba  ritono, 38 metus dainavusio Metro po litan Opera,
New York, atminimą. Pradžioje dirbęs geležies pra-
monėje Čikagoje, G. Bater bakalauro laipsniu
baigė  So. Illinois universite tą, vėliau magis tro
laips niu – Manhattan School of   Music. G. Bater su
žmona Kathleen kurį laiką gyveno Uniondale, PA.

Paveldo programa atidaryta Ann Marie Ga -
linus Lasky šeimos kelionės po Lietuvą įspūdžiais.
Ilgas svajonės įgyvendinimas 2010 m. vasarą –
kelio nė į Baltijos šalis – yra pati reikšmingiausia
kelionė šeimos gyvenime. Šeimos nariai dalijosi
tos kelionės patirtimi ir atradimais.

Ypatingą koncertą atliko Ameri kos lietuvaitė
Marytė Bizinkaus kaitė (akompaniatorius Michael
Mc Andrew). M. Bizinkauskaitė – dau gelio Met ro -
politan Opera konkursų lai mėtoja, atlikusi dauge-
lį pagrindinių vaidmenų operose, suruošusi kon-
certus Lietuvoje, Kaune, Vokie tijoje, Ka nadoje,
JAV ir kitur. Mi chael Mc Andrew studijavo fortepi-
joną pri va čiai su Harriet Mc Andrew, šiuo metu
studijuoja teoriją ir kompoziciją Moravian Col -
lege. Yra išleidęs ke letą choralinių kūrinių, kon-
certavęs kaip pianistas, dalyva vęs Northeast Jazz
Festival.

Operoje „Julius” vyrauja antra lietuvių imig-
rantų kelionė į Ameriką po Antro jo pasaulinio
karo. Nemažas skaičius tų lietuvių atvyko į šiau-
rės rytų Penn sylvania. Nedaug apie tai žinoma.
Operoje matome tipiškas to laikotarpio scenas ir,
tik su mažomis išimtimis, scenas, paremtas tikrais
Ju liaus gyvenimo įvykiais (kaip DP – Displaced
Person). Antroji didžiulė  imigracija iš Lietuvos
kol kas nesulaukė tiek dėmesio kaip pirmoji. Tai
pamažu keičiasi, trečiai kartai pradedant domėtis

savo tėvų istorija, žmo nėmis, kurie bėgo nuo trem-
ties ir mirties, trokšdami šviesesnės atei ties sveti-
mose šalyse, su viltimi kada nors sugrįžti į savo
tėvynę. Opera siekta atskleisti asmens psichologi-
ją iš karą pergyvenusio žmogaus taško. Žiūro vai
yra skatinami prisiminti tuos, ku rie garsiai tarė
žodį  „Lietuva!”, net ir labai pavojingomis istorinė-
mis akimirkomis.

Filmas buvo rodomas lietuvių kalba su angliš-
kais titrais. Tai pirmas jo pristatymas rytinėje JAV
dalyje. Operos kompozitorius Charles Halka studi-
javo fortepijoną JAV konservatorijoje, Rusi joje ir
Lietuvoje, kompozicijos mokėsi Peabody konserva-
torijoje su Brian Ganz ir Michael Hiersch. Šiuo
metu jis siekia daktaro laipsnio Shepherd muzikos
mokykloje (su Richard Lavenda, Kurt Stall mann ir
Pierre Jalbert). 

Libreto auto rė ir riežisierė Marija Simona Ši -
mu lynaitė yra jauna, talentinga lietuvė, daug pa -
sie kusi rašytoja, teatro režisierė ir choreografė. Ji
ne tik parašė operai libretą, bet ir sutiko ją reži-
suoti.

Ta proga vyko Carol Gorgan ko  liažų, pasako-
jančių apie lietuvio ang  lia kasio gyvenimą, paroda.
Šalia to, bu vo keletas plakatų reprodukcijų, sukur-
tų Ados Sutkuvienės Lietuvių operai Čikagoje.

Lietuvių paveldo dienoje dalyvavo garbingi
svečiai iš Lietuvos Res publikos ambasados JAV.
Tai misijos va dovo pavaduotojas Simonas Šatū nas
ir LR kultūros atašė JAV Evaldas Stankevičius.

Pagal „The Miner’s Lamp” 
parengė Ada Sutkuvienė
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Aš rubinas, tu – šviesa! 
Moterų klubas ,,Alatėja” kviečia į poezijos knygos pristatymą

,,Gyvenimas yra nuotykis.
Kiek viena diena yra nuoty-
kis. Šiandiena yra nuoty-

kis. Rytoj prasidės kitas. Mūsų gyve-
nimai yra neatrasti žemynai. Kiek -
vienas žmogus yra nenutrūkstamas
pasakojimas” (S. Casta). Šie žodžiai
labai tiktų apibūdinti mūsų draugą ir
bičiulį Virgį Kavecką. Tikiu, kad visi,
kurie jį pažįsta, su manimi sutiks. Be
Virgio neįsivaizduojamas nė vienas
moterų klubo ,,Alatėja” renginys –
Virgis mums dainavo, skambino gita-
ra, o štai šiandien jis kviečia į savo
poezijos knygos ,,Aš rubinas, tu –
šviesa!”  pristatymą. Ta proga pakal-
binau Virgį, nes buvo labai smalsu
sužinoti, kada ir kaip visa tai prasi-
dėjo, ir labai norėjosi, kad apie Virgį
ir jo kūrybą sužinotų kuo daugiau
poeziją mylinčių žmonių.

Pažįstantys Virgį pasakys, kad
jis – jautrus ir nuoširdus, darbštus ir
sąžiningas, geras tėvas ir mylintis
vyras. O kaip Virgis apibūdintų pats
save? ,,Mylintis – myliu žmones,
mokausi priimti juos tokius, kokie
yra. Apskritai žmogus, kaip dėmesio
objektas, yra mano esybės centre;
neabejingas – vienas iš labiausiai ne -
mėgstamų angliškų posakių yra ‘I
don’t care’ (Man nerūpi). Mane at -
spindintis posakis būtų ‘I care’ (Man
rūpi), ypač kai kalba eina apie žmo -
gų; modernus – viskas vyksta dabar,
sena virsta praeitimi, visada ieškai

tobulesnės būties, kuri kinta laike”, –
taip atsakė Virgis.

Ši knyga – pirmoji, kurią vartys
skaitytojai, o kada pradėjai kurti,
klausiu Virgį. ,,Pirmi eilėraščiai atsi-
rado mokykloje. Vienas, kurį para-
šiau 11 klasėje, dar 1979 metais, yra
knygutėje pavadinimu ‘Žmogus’. Ir
šiaip visa kūryba, su keletu išimčių,
yra sudėta knygutėje.” 

Kaip kilo mintis viską sudėti į
vieną knygutę ir ją išspausdinti, juk
daugelis turi stalčiuose eilių iš
mokyklos laikų, gal ir dabar ką suku-
ria, bet knygų neleidžia?  Virgis pasa-

koja, kad turėjo rank-
raščius ir puoselėjo
svajonę kada nors at -
spausdinti visą kūry-
bą: ,,Šia svajone pasi-
dalinau su Čikagoje
be silankančia rašytoja
iš Lietuvos Birute Jo -
nuškaite. Ji ir padėjo
šį bei tą pataisyti  ir
sudėlioti eiles į vieną
visumą. Po to likimas
Amerikoje suvedė su
mūsų draugės Astos
broliu Tautvydu Ma -
jausku, spaustuvinin-
ku iš Kauno. Ir jam
apie savo svajonę papasakojau, ir,
dideliam mano džiaugsmui, jis šią
svajonę pavertė tikrove.”

Kas pačiam Virgiui patinka
labiausiai, koks rašytojas ar poetas?
,,Vienintelio mėgstamiausio negalė-
čiau įvardinti. Labiausiai įstrigę
atmintyje gal filosofai Konfucijus ir
Epiktetas. Iš Lietuvos rašytojų kažko-
dėl buvau pasirinkęs Sigitą Gedą, net
buvau išsiuntęs jam keletą eilėraš-
čių, kad ‘nustatytų ligą’, kuo aš čia
sergu. Didelei savo nuostabai gavau
jo atsakymą.” Virgis pabrėžė, kad
,,nelaiko savęs poetu – tai nevyriška!
(juokauja)”. ,,Manau, – sako jis, – kad
lietuvių tauta kūrybiška, daug žmo-
nių rašo ar užsiima kita kūryba. Gal
ne visiems norisi ar susiklosto aplin-
kybės tą kūrybą paviešinti.”

Knygos pavadinimas ,,Aš rubi-

nas, tu – šviesa!”, ką jis reiškia? ,,Tai
pirmas eilėraštis iš knygutės, kuris
vadinasi ‘Pora’. Tai beveik atsako į
klausimą. Šviesa, apšviesdama rubi-
ną, atskleidžia jo grožį, tuo pačiu pra-
turtina ir įreikšmina pačią šviesą.
Taip ir moteris įkvepia vyrui pasiti-
kėjimo, pati įgaudama stiprybės ir
saugumo jausmo,” – sako autorius.

Visus, kuriems po netrumpo
šventinio bėgimo norisi sustoti ir,
pasak autoriaus, sugauti mintis, ku -
rios ,,tarsi paukščiai nakty suka ra -
tus aplinkui”, Virgis Kaveckas ir jo
draugai – ,,Alatėjos” narės – kviečia į
nuoširdžią poezijos ir muzikos šven-
tę, kuri vyks sausio 26 d., šeštadienį,
6:30 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Laukiame visų!

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Daugiau nei šimtmetį Čikagos pietvakariuo-
se, Marquette Park, veikianti Maria High
School (Marijos gimnazija) išauklėjo kelias

lietuvių kilmės ir kitataučių katalikių jaunų mote-
rų kartas. Gimnazija išaugo iš 1911 m. įsteigtos St.
Casimir Academy (Šv. Kazimiero akademija). Iš
Lietuvos atvykusios Motinos Marijos Kaupaitės
1907 m. įsteigtos Šv. Kazimiero vienuolijos seserys
įvairiuose JAV miestuose (ir net Pietų Amerikoje,
Argentinoje) steigė mokyklas ir gimnazijas, kurio-
se mokė jaunus lietuvių kilmės katalikus. Kai kur
steigė ir ligonines. Gimnazijos ir kitos šios vienuo-
lijos įsteigtos mokyklos davė ne vieną visuomenės
veikėją, vienuolę, kunigą. Iš viso Šv. Kazimiero
akademiją ir Marijos gimnaziją baigusiųjų pri -
skai čiuojama net iki 14,000. Po gimnazijos baigimo
buvusios mokinės vis sugrįždavo kasmetiniams
pobūviams kartu atšvęsti savo mokslo baigimo
pen kerių, dešimties, dvidešimt penkerių ir t. t. su -
kaktis. Deja, 2013 m. jų susitikimas bus visai ki -
toks.

Tėvų sunkiai uždirbtų mokslapinigių ar sti-
pendijų dėka Marijos gimnaziją baigusios jaunos
moterys į tą pačią gimnaziją vėliau leido ir savo

dukras. Nuo 1911 iki 1930
m. kai kurios gimnazijos
mokinės gyveno vienuoli-
jos išlaikomame bendra-
butyje. Buvusios mokinės
turbūt prisimena katali-
kišką drausmę, švarą,
tvarką bei vyresnių gim-
nazisčių seserišką pasi-
juokimą iš pirmaklasių
(jos greitai sužinojo, kad
gimnazijoje, deja, nebuvo
ba seino). Gimnazija siūlė
privalomus kursus bei lei -
do pasirinkti įvairiausius
laisvus kursus, kuriuos
dėstė šv. Kazimiero sese-
rys ir pasauliečiai moky-
tojai, savo sričių specialis-
tai. Vienos gimnazistės
mokėsi meno (pvz., pas
menininkę ses. Mercedes),
kitos mašinėlės rašymo
(vėliau – kompiuterių) ar
namų ruošos/šeimininka-
vimo įgūdžių, kitos, uni-

versitetams užskaičius, lankė gimnazijoje siūlo-
mus CAP (College Ad vanced Placement) kursus.
Kažkada gimnazijoje buvo galima mokytis ne vien
lotynų, ispanų, vokiečių ir prancūzų kalbų, bet ir
lietuvių. Buvo galima ne tik sportuoti, bet ir pri-
klausyti lietuvių kilmės gimnazisčių „Rūtos” rate-
liui, kurio narės dirbo savanorėmis lietuviškuose
renginiuose savaitgaliais ir tuo pačiu galėjo ne -
mokamai, sėdėdamos ant gimnazijos auditorijos
laip tų, pamatyti Lietuvių operos ir kitus pastaty-
mus. Ilgainiui gimnazijos aplinka pasikeitė, lietu-

Virgis Kaveckas.

Marijos gimnazija balandį baigs savo veiklą

Angela Ewald, vėliau tapusios ,,Draugo” vyr. redaktoriaus Leonardo Simučio žmona,
gimnazijos baigimo diplomas.                                          Iš Ses. kazimieriečių archyvo

Nukelta į 14 psl.Marijos gimnazija. J. Kuprio nuotr.
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Sausio 6 d. viešėdamas Čikagoje, naujai į vys -
kupus įšventintas Kęstutis Kėvalas susitiko
su Čikagos lietuviais. Susitikimo organizato-

rių Čikagos ateitininkų vardu, visus pasveikino
Pet ras V. Kisielius ir supažindino su vyskupo bio -
gra fija. Nemažai Amerikos lietuvių jau gerai
pažįsta naująjį ganytoją. 2000 m. Šv. Marijos semi-
narijoje ir universitete Baltimore baigė pagrindi-
nes teologijos studijas, įgydamas teologijos baka-
lauro ir magistro mokslinius laipsnius,  vėliau
2006–2007 metais  JAV rašė doktaro darbą bei dirbo
kapelionu Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi -
dėjimo seserų vienuolyne Putnam, Connecticut.
Dažnai vedė rekolekcijas Amerikoslietuviams,

kapelionavo jaunimo stovyklose. Vyskupas diser-
tacijoje ,,Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai
pagal encikliką Centesimus Annus” gvildeno
ryšius tarp moralės ir ekonomikos disciplinų. Jo
mokslinis darbas buvo pagerbtas Actono Institute,
JAV, Novak apdovanojimu. Lietuvoje naujas
Kauno arkivyskupijos augziliaras vysku pas buvo
,,Marijos radijo” direktorius, prodekanas Katalikų
teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete
ir dažnas to fakulteto lektorius. Petras Ki sielius
pasidžiaugė, kad vysk. Kėvalas yra trečias jau -
niau sias vyskupas pasaulyje. 

Savo žodyje vysk. Kėvalas  skatino susirin ku -
sius žvelgti į Tikėjimo metus kaip į laiką mokytis
ir šviestis: ,,Tikėjimo metuose turime at rasti savo
užduotis, patys stiprėti tikėjime ir stiprinti savo
tikėjimo argumentą, dėl to, kad argumentai prieš
tikėjimą yra labai rimto pobūdžio,  netgi tokio
lygio, kad, sakyčiau, nemažai tikinčiųjų nebegali
jų atremti.” Vyskupas pasidalino vienu atveju, ka -
da jaunų studentų grupė jį pakvietė į diskusijas.
Diskusijų temai pasirinkta Richard Dawkins kny -
ga ,,Dievo iliuziuja” (,,The God Delusion”), kuri
buvo išleista Amerikoje   2006 m., o vertimas į lietu -
vių kalbą pasirodė 2010 m. Knyga susilaukė nema-
žai dėmesio tiek JAV, tiek Lietuvoje, išpopuliarin-
dama argumentus prieš Dievo buvimą ir niekinda-
ma tikėjimą, esą jis yra infantilus, ne racionalus,
dogmatiškas, varžantis žmogaus kūrybiškumą,
atimantis laisvę ir pan.

Savo kalboje vysk. Kėvalas išvardino dešimt
pagrindinių Dawkins knygoje suminėtų prie kaiš -
tų religijai ir pateikė argumentus, kuriais bū tų
galima pagrįsti, koks yra krikščioniškojo tikėjimo
turinys ir pagrindas, iš kur kyla tikėjimą į Kris tų
tikėtinumas. 

Vyskupo Kėvalo argumentai buvo iš samūs ir
ap galvoti. Trumpame straipsnyje nesinori jų api-
bendrinti ir iškraipyti; tie, kurie domisi šiais argu -
mentais, visą vys ku po kalbą gali perskai tyti ateiti -
ninkų tinkla la pyje: ateitis.org.

Reikia paminėti ke lias vysk. Kėvalo iš kel tas
mintis: ,,Ti kėji mas – tai
žmogaus santykio su
Die vu tikrovė. Atsi ver -
timas reiškia visą žmo-
gaus pasaulėjautos, in -
te lek to, jausmų ir veiks-

mų perkeitimą” ir be tikėji mo neįmanoma suteikti
gilesnės prasmės žmo giš kajai egzis tenci jai. Savo
kalbą vyskupas baigė: „Kristus žada bent du labai
aiškius dalykus: gyvenimą su prasme ir gyvenimą
be pabaigos. Niekas nėra daugiau žmogui pasiū -
lęs.”

— Vida Kuprytė

6

Vysk. Kęstutis Kėvalas kalba Čikagos lietuviams Atei -
tininkų  namuose. Jam padeda Karolis Gu dynas – Lietu -
vos Respublikos generalinio konsulo Čikagoje sūnus.

Jono Kuprio nuotr.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

kALEnDORIuS
Jeronimas Gaižutis dalyvauja diskusijose. Diskusijų metu
paaiškėjo, kad J. Gaižutis yra buvęs kun. Alfonso Lip niū -
no mokinys. Šiuo metu Panevėžio vyskupijoje yra renka-
ma medžiaga pa remti kun. Lipniūno beatifikacijos bylą,
ypatingai ieškomi liudininkai, asmeniškai kunigą pažino-
ję.                                                                  Jono Kuprio nuotr.

Vysk. Kęstutis Kėvalas (k.) kalbasi su dr. Linu Sidriu. Tarp pašnekovų ant sienos matyti-
kun. Stasio Ylos reljefas. Jono Kuprio nuotr.

Kovo 9 d. Ateitininkų namų rekolekcijos vyks šeštadienį, kovo 9 d., Ateitininkų
namuose, Lemont. Rekolekcijas ves kun. Gediminas Keršys.

Kovo 24 d. Ateitininkų namų metinis susirinkimas vyks 12:30 val. p. p. Ateitininkų
namuose, Lemont.

Balandžio 6 d. Ateitininkų šalpos fondo metinis susirinkimas vyks Ateitininkų
namuose, Lemont. Pradžia 4 val. p. p.

Birželio 2 d. Vyks Čikagos ir jos apylinkių Ateitininkų Šeimos šventė. Šv. Mišios 9
val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Iškilmingas posėdis
10:30 val. ryto. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje.

Birželio 2 d. Po Šeimos šventės 12 val. p. p. vyks Ateitininkų namų gegužinė
Ateitininkų namuose.

Trijų šatrijiečių Vinco Mykolaičio Putino • Salomėjos

Nėries • Šatrijos Raganos minėjimas
vyks kovo 17 d. 12:30 p. p.

Pasaulio lietuvių centro, Meno galerijoje, lemont, IL.

Visus maloniai kviečia ,,Giedros” korporacijos narės

Vysk. Kęstutis Kėvalas pas Čikagos lietuvius

Ateitininkų namams reikia naujų prižiūrėtojų. Ieškoma vedusi pora, sutin-
kanti Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois, gyventi ir juos prižiūrėti. Būtina
turėti teisę Amerikoje dirbti, bus prašoma rekomendacijų. Teiraukitės telefo-
nu  630-257-8087.

„Kristus žada bent du labai aiškius dalykus – gyvenimą su prasme ir gyvenimą be
pabaigos. Niekas nėra daugiau žmogui pasiūlęs.” Susitikime Ateitininkų namuose
vyskupas atsakė į priekaištus, metamus Tikėjimui.
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DALIA CIDZIKAITĖ

,,Bet kuris žmogus nori savo patirtį perteik-
ti kitiems. Vyresni žmonės turbūt itin
jaučia tą atsakomybę, ir jau vien dėl to

jie turėtų norėti dalyvauti mano atliekamame
tyrime”, – sako šiuo metu Čikagoje tyrimą žmonių
ilgaamžiškumo srityje atliekantis mokslininkas
iš Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakul-
teto dr. Faustas Stepukonis. Mokslininkas ma -
no, kad vertingų žinių apie sveiko ir ilgo gyveni-
mo paslaptis galime sužinoti iš pačių ilgaamžių,
ypač tų, kurie, net ir sulaukę 100 ar daugiau metų,
išliko sveiki ir aktyvūs. Į Ameriką lietuvis atvyko
laimėjęs Fulbright stipendiją.

Dr. Stepukonis, bendradarbiaudamas su Uni -
versity of  Illinois at Chicago (UIC) ir kitų JAV uni-
versitetų mokslininkais, siekia išsiaiškinti JAV
ilgaamžių gyventojų patirtis ir su jomis supažin-
dinti Lietuvos bei kitų šalių mokslo visuomenę.
Mokslininkas iš Lietuvos nori asmeniškai susitik-
ti su Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančiais 90-
mečiais, 100-mečiais ir vyresniais lietuviais, kurie
iki šiol pasižymi gera sveikata ir norėtų su juo
pasidalinti mintimis apie savo sėkmingą senėji-
mą. 

Pasak dr. Stepukonio, JAV pagal savo gyvento -
jų ilgaamžiškumą išsiskiria iš kitų pasaulio šalių.
Čia pernelyg nesistebima, gatvėje ar per televizo-
rių pamačius aktyvius, bendruomenės gyvenime
dalyvaujančius devyniasdešimtmečius ar net šim-
tamečius. ,,Amerika – įdomi šalis, – teigia moksli-
ninkas, – čia vyriausio amžiaus gyventojai vis
tiek lieka aktyvūs, nebijo išeiti į gatvę, eiti į kavi-
nes, restoranus, visur dalyvauti, net automobilius
vairuoja būdami 100 metų.” 

Nors Europoje senų žmonių irgi yra, jie ne
tokie aktyvūs kaip Amerikoje. O štai Lietuvoje
žmogus, sulaukęs 60 metų, jau nenori niekur daly-
vauti, nenori keliauti, dauguma jų užsidaro na -
muose. Todėl dr. Stepukonis nori JAV gyventojų
ilgaamžiškumo patirtį paskleisti ir Lietuvoje, kad
žmonės išdrįstų ir nebijotų būti senais. ,,Mes, ge -
rontologai, sakome, kad tai – ketvirtas amžius, –
sako dr. Stepukonis, – kuris yra visiškai savaran-
kiškas gyvenimas, kai vaikai jau yra išskridę iš
liz do, už namą sumokėta, o sveikata dar gera.” 

Rengdamasis šiam projektui, Klaipėdos uni-
versiteto dėstytojas iš pradžių galvojo vyksiąs į
Phoenix, AZ, mat tame mieste yra įsikūrusi šimta-
mečių organizacija. Deja, lietuviui su ja susitarti
nepavyko. Todėl nusprendė važiuoti į Čikagą, nes,
pasak dr. Stepukonio, čia ir lietuvių bendruo me nė
didelė, ir Gerontologijos centras (UIC) yra la  bai
stiprus, kuriame dirba žymiausi pasaulio moksli-
ninkai. Jie ne tik lietuvį maloniai priėmė, bet ir

papildomai apmokė naujausių tyrimo metodų.
Iš pradžių dr. Stepukonio tyrimo taikiklyje

bu vo vien šimtamečiai ir vyresni žmonės. Bet į
savo akiratį norėdamas įtraukti ir lietuvius bei
pamatęs, jog lietuvių šimtamečių Amerikoje nėra
tiek daug ir tyrimui jų bus per mažai, jis nuspren-
dė amžiaus kartelę šiek tiek nuleisti – iki 90 metų.
Tad su UIC kolegomis lietuvis tirs 100 metų ir vy -
resnius amerikiečius, nes tokių JAV yra nemažai,
o kaip gretutinį tyrimą dr. Stepukonis atliks ir su
JAV lietuviais – 90-mečiais ir vyresniais. 

Paklaustas, kas, kalbant su ilgaamžiais JAV
lie tuviais, dr. Stepukonį domins, lietuvis sako, jog
jis visų pirma kalbės apie sveikatingumą. Jis įsi-
tikinęs, kad ilgo amžiaus sulaukę žmonės žino

tuos dalykus, į kuriuos mes nelabai atkreipia-
me dėmesį. ,,Paprastai mes galvojame, kad
svarbiausia yra negerti, nerūkyti, sveikai
maitintis ir pan., – sako dr. Stepukonis. – Aš
manau, kad yra dar svarbesnių dalykų, ir šie
žmonės tai atskleidžia.” Gal, spėja mokslinin-
kas, tai gera nuotaika ir optimizmas, gal
darbš tumas, o gal pareigingumas – da lykai,
kurie leidžia sulaukti garbingo amžiaus ir
išlikti sveikiems. ,,Bet kuris žmogus nori savo
patirtį perteikti kitiems, - pastebi gerontolo-
gas. – Vyresni žmonės jaučia tą at sa komybę,
mėgsta patarti, ir jau vien dėl to jie turėtų
norėti dalyvauti šiame tyrime.”

Kalbėdami apie ilgaamžiškumą ir ilga -
am žius, šios srities mokslininkai paprastai
remiasi dviem teorijomis: pasak jų, ilga am -
žiš kumas yra užkoduotas mūsų genuose, kiti
mano, jog vien to neužtenka, kad ilgam am -
žiui daug įtakos turi aplinka ir pan. Pa -
klaustas, kuriai iš šių teorijų jis teikia pirme-
nybę, dr. Stepukonis atsakė, jog šiuo atveju
net ir galvoti nereikia. Nes yra tvirtai nu -
staty ta, kad ilgaamžiškumą mažesne dalimi
lemia paveldimumas ir didesne – mūsų asme-
ninės savybės bei aplinka. Lietuvos geronto-
logas sako, jog šios savybės viena su kita
sąveikauja, todėl šiuo atveju itin tinka sena
lie tuvių patarlė: kaip pasiklosi, taip išmiego-
si. 
Klaipėdos universiteto dėstytojas sutinka, jog

šių dienų 90-mečiai ar 100-mečiai JAV lietuviai
gyveno nelengvu istoriniu metu: iš gyveno Pir -
majį ir Antrąjį pasaulinius karus, vokiečių ir
sovietų okupacijas, bėgimą į Vakarus, gyvenimą
išvietintųjų stovyklose, dar vėliau – šaknų įleidi-
mą svečioje šalyje. Dr. Stepukonis pastebi, jog,
nors mokslininkai dažnai galvoja, kad labai sun-
kūs išgyvenimai, stresai tik sužaloja žmogų, jam
pakenkia, jo nuomone, gali būti ir kitaip. ,,Galbūt
tokie sutrikimai yra reikalingi žmogaus gyveni-
me ir jie užgrūdina, – svarsto mokslininkas. – Nes
jei gyveni eilinį, nuobodų gy venimą, tai turbūt
nėra sveikatai labai palankus dalykas. O išgyve-
nimas tarsi suteikia atramą, mus užgrūdina, yra
savotiška gyvenimo druska.” Gerontologas labai
norėtų tai paneigti arba pa tvirtinti, kalbėdamas
su Amerikos lietuviais. 

O kad Amerikos lietuviai dr. Stepukonį nuste-
bins, jis tuo net neabejoja. Štai ir šiandien jis susi-
pažino su 98-erių metų lietuve, kuri į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją, Lemont, IL, atvažiavo su elekt-
riniu vežimėliu. ,,Žinoma, – sako lietuvis moksli-
ninkas, – ji netoliese gyvena. Bet tokio amžiaus –
98-erių metų! Jei aš Lietuvoje pamatyčiau tokį
vaiz dą, tai iššaučiau raketą iš džiaugsmo, kad ir
pas mus kažkas keičiasi.” Būtent tokią patirtį jis
ir nori pateikti kitiems. Sugrįžęs į Lietuvą, dr.
Stepukonis tyrimo rezultatus ketina apibendrinti
straipsniuose ir paskleisti Lietuvoje. Būsimuose
planuose numatyta ir knyga paprastiems Lietu -
vos žmonėms, parodant, kaip gyvena ilgaamžiai
amerikiečiai.

Dr. Stepukonis šiame tyrime kviečia dalyvau-
ti ilgaamžius lietuvius, kurie, ir sulaukę garbingo
amžiaus, išlieka geros sveikatos būklės. Pagei dau -
jantys dalyvauti gali kreiptis į dr. Stepukonį el.
paštu: faustas.stepukonis@gmail.com arba tel.
224-829-6139. Čikagoje lietuvis bus tik iki vasario
pabaigos, tad paskubėkite.

Joe kulys – 
Bičiulystė.com metų žmogus

Joe (Juozas) Kulys – pirmosios lie tuvių emigracinės
ban gos palikuonis, gimęs JAV. Jo tėvas Nikodemas J. Ku lys
atvyko iš Lietuvos, Jiezno pa ra pijos, o mama Petronėlė Wais -
noras (Vai šnoraitė) gimė jau Čikagoje. Pri klausė Cicero mies-
telio Šv. Antano pa rapijai. Tėvas Nikodemas buvo var go -
nininkas, todėl nenuostabu, kad bažnyčios kanonai, apeigos
bei tra dicijos Joe žinomos iki smulkme nų. Joe seneliai ir tė -
vai palaidoti Šv. Kazimiero lietuviškose kapinėse.

Joe – aktyvus Čikagos Marquette Park Švč. Mergelės
Ma ri jos Gimimo bažnyčios parapijietis. Tai jo atkaklumo dė -
ka šiandien baž nyčios aplinka yra saugi – visur veikia per-
spėjančios, vaizdą įra šančios kameros, tiesiogiai su  jung tos
su 911 tarnyba. Už savo nuo savas lėšas Joe Kulys nupirko ir
pa dovanojo bažnyčiai Vatikano vėlia vą.

Praeitais metais parapijoje at švęs tas gražus Palai min -
tojo Jurgio Matulaičio 25-rių metų beatifikacijos jubiliejus.
Šios šventės tikrai nebūtų buvę, jei ne atkaklusis jubiliejaus
komiteto narys Joe Kulys. Tik jo kantrybė ir pa siaukojimas
padėjo viską sustyguoti. Juk, tiesą sakant, pradžioje, tokio
lygio iš kil mėms nepritarė net Čikagos vys kupas. Tačiau toks
jo sprendimas nesulaikė Joe ir dr. Lino Sidrio – jų nuopelnu į
iškilmes pažadėjo atvykti ir atvyko kardinolas Francis
George, OMI. Ne kas kitas, o Joe sudarė kvies tinių asmenų
sąrašą, pradedant vie  tiniais marijonais, marijonu iš Ma ri jam -
polės, baigiant Marijonų ordino gen. vikaru iš Italijos ir kt.

Bažnyčioje vykusių Pal. Matulaičio iškilmių procesijai
vadovavo taip pat Joe. Šv. Mišias celebravo Čikagos arkivys-
kupas kardinolas George, koncelebravo: vys k. Andrew Wy -
pych, svečias iš Italijos – Marijonų ordino gen. vika ras kun.
Joseph Roesch, MIC, marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos
viceprovincijolas kun. dr. Tomas Mi  l iauskas, MIC, JAV marijo-
nų provincijolas  Anthony  B. Pizzo, OSA; Švč. Mer ge  lės Ma -
rijos Nekaltojo Pra sidėjimo marijonų kongregacijos provin-
cijolas Kazimierz Chwa lek, MIC bei vietinių parapijų lietuvių
kunigai. 

Joe visą savo gyvenimą sukosi tarp lietuvių, nors jo lie-
tuvių kalba vos prieš gerą dešimtmetį buvo gana skurdoka.
Bendravimas davė vaisių – Joe nesunkiai susi kalba lietuviš-
kai ir turi nemažą lietuviškų žo džių atsargą. 

Jis pasirūpindavo, kad anksčiau vykusių ,,Draugo” gegu-
žinių metu Šv. Kryžiaus ligoninės medikai patikrintų žmo -
nėms kraujo spaudimą, cukraus kie kį kraujyje ir pan., atvyku -
siems į gegužinę automobiliais, padėdavo tvarkingai juos
pa statyti. Kai kun. Rimvydas Adoma vičius, kartu su Amerikos
lietuvių TV,  pradėjo rengti Jonines, jiems tal kino ir Joe Kulys.
69-oje Marquette Park gatvėje įsikūrus Algio ir Vandos Mor -
kūnų lietuviškų patiekalų ir prekių parduotuvei ,,Lithuanian
plaza”, Joe buvo vienas pirmųjų jų rėmėjų ir patarėjų.  

Šiuo metu Joe Kulio didžiausias, nors gal jau pavėluotas
rūpestis, yra Šv. Kryžiaus ligoninės išlaikymas katalikų ranko-
se. Kartu su dr. Linu Sidriu ir advokatu Sauliumi Kupriu jis ne -
duoda ramybės Čikagos kardinolui George, prašydamas jo
paramos, kad lietuvių Labdarių sąjungos įkurta ligoninė ati-
tektų ne Sinai Health, bet Šv. Anta no katalikų ligoninei. Joe
svarbi ir lietuviška spauda – šiuo metu jis su sirūpinęs dėl se -
niausio išeivijoje laikraš čio ,,Draugas” išlikimo, pastato būk -
lės.

Joe ne vienam yra įkyrėjęs savo atkaklumu, vis reikalau-
damas tai to, tai ano. Tačiau pasiekti rezultatai iškalbin ges ni
už paburbėjimus. Toks jau yra Joe Kulys, kurį JAV lietuvių
laik raš tis internete Bičiulystė.com išrinko 2012 metų žmogu-
mi.

Joe Juozas Kulys mokėsi Mar quette Park lietuvių įkurto-
je Nativity School, baigė St. Rita gimnaziją, stu dijavo St.
Joseph kolegijoje, Indiana, ir St. Xavier kolegijoje, Čikagoje.
Net 28 metus išdirbo Cook County ad mi ni stracijoje.

Linkime Joe Kuliui geros sveikatos ir ištvermės, spren-
džiant įvairius katalikiškos lietuvių bendruomenės  klausi-
mus.

Biciulyste.com redakcija

Joe Kulys ir Biciulyste.com vyr. redaktorė Ligija Taut ku -
vienė.

Mokslininkas iš Lietuvos Čikagoje ieško
ilgaamžiškumo paslapčių

Dr. Faustas Stepukonis. Jono Kuprio nuotr.
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S P O R T A S

Šaudymo varžybose 
lietuviai iškovojo 14 medalių

JAV studentų lengvosios atletikos varžybose – ir sportininkai iš Lietuvos

EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 13 d. Vilniuje baigėsi
tarp tautinės šaudymo pneuma-
tiniais ginklais varžybos „Polo -

nia 2013”, kurio se rungėsi Latvijos,
Es tijos, Lenkijos, Rusijos, Baltaru si -
jos, Lietuvos šaudymo sporto klubų
ir mokyklų atstovai.

Tris dienas vykęs turnyras
išaiš kino nugalėtojus. Jis buvo sėk-
mingas Lietuvos atstovams, kurių
keturiolika iškovojo prizines vietas.
Taik liau sieji šauliai dalyvaus vasa-
rio mėnesio pabaigoje rengiamame
Eu ro  pos šaudymo sporto čempiona-
te. 

Vyrų grupėje pistoleto rungtyje
2-oji vieta atiteko lietuviui Giedriui

Biconui (1992 m. gimusių ir vyresnių
grupė), tokią pat vietą iškovojo ir
No jus Milinis (1997 m. gimimo ir jau-
nesnių grupė). 

Moterų grupėje pistoleto rungty-
je 1 ir 2 vietos atiteko: 1-oji – Je ka -
terinai Ždanovai, 2-oji – Benitai Vyš -
niauskaitei. Justina Ramanaus kai  tė
buvo pirmoji 1993–1996 m. gimimo
grupėje. O trečioji vieta atiteko Kris -
tinai Miknevičiūtei (1997 m. gi mi mo
ir jaunesnių grupėje). 

Pirmas vietas įvairiose amžiaus
grupėse iškovojo ir lietuviai Danie -
lius Bezganovyč bei Margarita
Bielo chvostova.

Moterų šaudymo rungtyje visos
trys pirmos vietos atiteko Lietu vos
at  stovėms. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusį savaitgalį įvairiuose
JAV regionuose vyko studentų
leng vosios atletikos varžybos,

kuriose dalyvavo ir būrelis šiame
krašte studijuojančių Lietuvos spor-
tininkų. 

Geriausiai iš jų pasirodė bėgikė
Natalija Piliušina. Ji Arkansas ir
Oklahoma universitetų komandinėse
varžybose buvo greičiausia 1,000 m
rungtyje. Natalija šį nuotolį įveikė
per 2 minutes ir 46,55 sekundes (tai
jos geriausias šio sezono rezultatas).
Antrą vietą užėmė Arkansas State
University studentė Kerry Wood
(2:48,35).

New York vykusiose „Gotham
Cup” lengvosios atletikos varžybose
trečią vietą su amerikiečiu rutulio

stūmime pasidalijo Rokas Kirlys.
Jiedu rutulį nustūmė 15 m 32 cm.
Nugalėjo James Plummer – 16,70 m. 

Gerai pasirodė ir kitas lietuvis
rutulio stūmikas – Tomas Kirielius.
Jis „Jayhawk Challenge” varžybose,
vykusiose vyko Lawrence, Kansas,
įrankį nustūmė 14,22 m ir buvo ket -
virtas. 

Nemažai lietuvių dalyvavo Bir -
mingham, Alabama, surengtose leng-
vosios atle tikos varžybose. Jose 400
m nuotolį 26-oji nubėgo Irma Ma -
čiukaitė – per 59,69 sek. (tai geriau-
sias Lietuvos sezono rezultatas). 800
m nuotolį Andželika Bobrova įveikė
per 2 min. 20,15 sek. ir buvo 7-oje vie-
toje. Ši bė gikė 1 mylią nubėgo per 5
min. 25,59 sek. ir užėmė 20-ąją vietą.
Svorio me time trečią vietą užėmė
Martynas Šedys (17 m 45 cm).

Tris dienas vykęs turnyras buvo ypač sėkmingas Lietuvos atstovams.       Delfi.lt nuotr. 

Tomas Kirielius. 
http://bigstory.ap.org nuotr

Natalija Piliušina. Delfi.lt nuotr.

Rokas Kirlys.        www.grokiskis.lt nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiemet Amerikoje gyvenantys le -
do ritulio sirgaliai, aktyviai
sekantys JAV profesionalų ledo

ritulio lygos  rungtynes, galės ramiai
atsikvėpti, nes jų herojai grįžta ant
ledo. Kadangi 2012–2013 metų sezo-
nas labai vėluoja, ko mandos tarpusa-
vyje sužais tik po 48 rungtynes ir tik
tarp vienos kon fe ren cijos komandų. 

2012 m. spalio mėnesį turėjęs
pra sidėti Šiaurės Amerikos naciona-
linės ledo ritulio lygos (NHL) sezonas
po labai ilgai užsitęsusio lokauto
(strei ko) prasidės sausio 19 d. – už
pirme nybių atnaujinimą pasisakė
dauguma NHL žaidėjų. Jie balsavo
dėl naujos sutarties: iš 700 balso teisę
turė ju sių žaidėjų net 667 pasisakė už
naująją sutartį, tik 12 buvo prieš.
Anks čiau už žaidėjus balsavo ir klu -
bų savininkai, vienbalsiai pasisakę
už naująją kolektyvi nę sutartį, turin-
čią galioti 10 metų. Naujoje sutartyje
yra straipsnis, kad žaidėjų pajamos
nuo 57 proc. su mažės iki 50 proc., o
likusieji 50 proc. eis į savininkų kiše-
nę. 

Šį sezoną NHL vadovybė ir žai dė -
jų profsąjunga derybas pradėjo gana
anksti. Jų pradžioje gražiai buvo su -

sitarta dėl dopingo kontrolės bei žai -
dėjų saugumo klausimų. Karštos
abie  jų pusių diskusijos ir nesutari-
mai dėl uždarbio buvo atidėtos kiek
vėlesniems posėdžiams. Pagaliau
2013 m. pradžioje ir tai buvo suderin-
ta. (Ir anksčiau yra buvęs vienas toks
streikas, vykęs prieš 8 metus, kai
buvo prarastas visas 2004–2005 metų
sezonas.)

Šis streikas prasidėjo rugsėjo 16
d. (tada baigėsi ankstesnė sutartis
tarp lygos vadovybės ir žaidėjų prof-
sąjungos). Beje, ligšioli nės sutarties
tarp NAC ir žaidėjų profsąjungos
pajamos, kartu sudėjus, išaugo nuo
2,1 iki 3,3 mln. JAV dol. Todėl NHL ir
jos vadovai spaudė žaidėjų profsąjun-
gas sumažinti pelno bei ledo ritu li -
ninkų atlyginimo dalį. Tai jiems iš
da lies pavyko, nors vadovai norėjo,
kad žaidėjų algos būtų dar labiau
apkarpytos. 

NHL žaidžia ir vienas lietuvis –
Dainius Zubrus, kuris rungtyniauja
„New Jersey Devils”. Čikaga taip pat
turi vieną NHL komandą – „Black -
hawks”. Ji pirmąsias rungtynes žais
išvykoje sausio 19 d. su  „Los Angeles
Kings” komanda. Čikagiečiai pirmą-
sias rung tynes pamatys sausio 22 d.
(su „St. Louis Blues”). 

Š. Amerikoje prasideda 
profesionalaus ledo ritulio sezonas

Dainių Zubrų vėl matysime ledo ritulio aikštelėse „New Jersey De vils” komandos sudė-
tyje.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Neprijaukinsi manęs, mirtie,
tik sugausi klastingai – staiga –,
kai saulė puolus ant gruodo
išsilies, įklampindama provėžoj
mano pėdas giliai –

eilėraštyje ,,kai saulė išduos” ra šė Liūnė
Sutema (Zinaida Nagytė-Ka tiliškienė). Jos nuojau-
ta pasitvirtino – šaltą š. m. sausio 16 dienos popie-
tę mirtis poetę pasitiko klastingai – staiga.
Daugelis ją pažinojusių žino, kad savo vardą eilė-
mis į poezijos mė gėjų širdis ir į mokyklinių vado -
vėlių chrestomatijas įrašiusi poetė
nebuvo iš daug kalbančių ar artimai
bend raujančių žmonių. Ji kalbėjosi
su mumis kitaip – savo eilėmis, ir ta
kal ba, ma no giliu įsitikinimu, pratęs
jos buvi mą tarp žmonių ir su žmo -
nėmis il gesniam negu visų mūsų ši
žemės ke lionė laikui.

Mano gyvenimo patirtyje gražia
dovana bus dienos, kada teko as me -
niškai susipa žinti su poete. Sutik da -
vau Liūnę Sutemą Santaros-Švie sos
suva žiavimuose, matydavau kukliai
sė din čią poezijos vakaruose, bet vis
ne išdrįsau į Ją kreiptis. Jos eiles
skai  ty davau dar sovietinėje Lie tu vo -
je. Kaip jos patekdavo į Lietuvą — lie -
ka paslaptimi, bet mes, vyresniųjų
kla sių moksleiviai, vėliau – studen-
tai, ži nojo me, kad Amerikoje gyvena
ir kuria poetė originaliai skamban-
čiu slapyvardžiu – Liū nė Sutema. 

Į Lietuvą Liū nės Sutemos poezija
pradėjo grįžti tik 1992 m. Tada pirmą
kartą pasirodė ,,Va gos” iš leista, pa -
čios poetės suda ryta eilėraš čių knyga
„Poe zijos rinktinė”. Prieš tai išleistos jos poezijos
knygos – ,,Tebūnie tarytum pasakoj” (1955),
,,Nebėra nieko svetimo” (1962), ,,Be vardė šalis”
(1966), ,,Badmetis” (1972) ir ,,Vende ta” (1981)  m. –
visos buvo iš leistos Či kagoje. 

Poetės grįžimas į tėviškę buvo ilgas ir skaus-
mingas. Gimusi 1927 m. liepos 5 d. Ma žeikiuose, iš
ten iškeliavo vos šešių mėnesių, mat tė vas buvo
geležinkelininkas ir jį su visa šeima (žmona
Antanina, dukra Zinaida bei sūnumis dvyniais
Mar tynu ir Henriku) dažnai kilnodavo iš vietos į
vietą: iš Mažeikių į Rad viliškį, iš Radviliškio į
Kauną, paskui į Kė dai nius.

Latvė motina būsimai poetei dainavo latviš-
kas dainas, teta Mor ta, žemaičio tėvo vyresnioji
sesuo, sekė lietuviškas pasakas, mokė lietuviškų
dainų. Šeimoje gyveno ir vo kiečių li teratūrą dievi-
nanti senelė, kuri an k s   ti pradėjo vaikams skaityti
vokiškas knygas. Tad į pradžios mokyklą Zina
atėjo mokėdama tris kalbas – lietuvių, latvių ir
vokiečių. Vi sos jos jai vi są gyvenimą liko be veik
kaip gimtosios.

1944 m. liepą į Vakarus kartu su tėvais pasi-
traukė ir poetė. Po metų čia ji baigė gimnaziją.
Insbruck (Aus trija) ir  bei Freiburg (Vokietija) uni-
versitetuose studijavo vokiečių lite ratūrą ir filoso-
fiją. Vokietijoje susi pa žino su savo būsimu vyru
rašytoju Mariumi Katiliškiu.

1949 m. atvyko į JAV. Su Mariumi Katiliškiu jie
buvo bene pirmieji lie tuviai, Le mont, pa sistatę
namą, ku ria  me poetė gyveno iki  mirties. 

Kas galėjo žinoti, kad gyvenimo keliai kada
nors mus suves, ir aš kal binsiu poetę ,,Draugui”,
tada dar dien raščiui. Mūsų susitikimas įvyko 2007
metais, kai Lietuvoje 2006 m. pabaigoje buvo iš -
leista jos poezijos knyga ,,Tebūnie”. Dar ir šian-
dien menu tą jau du lį, kai pakėliau telefo no ragelį,
kad paskambinčiau poetei. Buvau lai min ga ir
dėkinga, kad ji ne atsi sa kė su manimi pasikalbėti. 

Visą gyvenimą Liūnė Sutema laikė save Lie -
tuvos poete. Tai ji man patvirtino ir mūsų pokal-
byje: ,,Sovie tiniais lai kais rašantieji išeivijoje rašė
ne tik čia esantiems, bet visai tau tai, o visa tauta
buvo Lietuvoje, nors jos, tautos, čia rašančiųjų raš-
tas nepa siekdavo, nebent tik retais atvejais. Save
laikau Lietuvos rašytoja, gyvenančia ir rašančia

užsienyje, vis tiek – ar mane priima, ar ne.”
(,,Drau gas”, 2007 m. kovas).

Sutema eilėraščius rašė visą sa vo gyvenimą.
Jos eilės – nėra tuščia žo džiavimas – žodį ji rinkosi
atsakin gai. Autobiografijoje yra prisipažinu si:
„eilėraščius gimdau, kad ga lė čiau gyventi ir kvė-
puoti. Eilėraš čiai turi mane sukrėsti”. Gal tragiški
as meninio gyvenimo įvykiai – 1964 m. netikėtai
miršta artimi draugai Ju lius Kaupas ir
Algimantas Mac kus, 1980 m. po sunkios ligos – jos
vyras Marius, jauni iš gyvenimo pasi trau kia ir
abu vaikai – sūnus Saulius ir dukra Agnė –
,,gimdė” Liū nės Sute mos žodžius? Ji nerašė
,,masėms”, Liūnė labiausiai ilgėjosi nors tik ir vie -

no skaitytojo, bet tokio, kuriam jos poe zi ja ką nors
reikštų, gal tam žmogui padėtų. Apie tai ji yra užsi-
minusi ir broliui Hen rikui, kuris ir paskatino ją
rašyti ei les.

Reikia tik stebėtis, kad Sutema,  daug skaičiu-
si trimis jaunystėje kal bomis bei Amerikoje
išmokta anglų, nepasidavė jokiai jos poetinį balsą
kaustančiai įtakai. Teisingai prof. Bro nius
Vaškelis 1985 m. per  Poe zijos die nas Čikagoje gar-
siai pasakė: ,,Su tema, kaip poe tė, niekam nei arti-
ma, nei gimininga. (...) Sutema atėjo į poeziją
viena. Jos generacija nusibarstė ar nuklydo pake-
lėse. Atėjo be deklaracijų ir pažadų. Atėjus prabilo
šiltu monologu ir kerinčiu balsu” (,,Akiračiai”,
1985, Nr. 7).

Stebina ir dar vienas dalykas. Nors jos asme-
ninis gyvenimas pa ženklintas prieštaringais ir
skau džiais išgy venimais – baime, svetimos šalies
neigimu, liūdesiu ir sun kiai tramdomu ilgesiu,
troškimu sugrįžti į savąją šalį ir negalėjimu to pa -
daryti – jokių juodų minčių Sutemos poe zijoje
nėra. Jos poezija ypač pasi žymi dosnumu kitam.
Liū�nė Sutema kalba tik savo vardu ir apie save, bet
ne sau. Viena ryškiausių ir svarbiausių poetės
kūrybos temų – mo ters kūrėjos prigimties vaizda-
vimas. Jos veikėja ieško gyvenime prasmės, trokš-
ta išsaugoti, globoti artimuosius, ilgisi paliktos
tėvynės. Eilėraš tyje „Niekas nėra mano...” išryš-
kėja pamatinė Liūnės Sutemos vertybė – kūryba:
,,tik žodžiai, ku riuos užra šau, yra mano”.

2007 m. Liū�nė Sutema tapo Lie tu vos nacionali-
nės kultū�ros ir meno pre mijos laureate, kurią, jai
negalint nuvažiuoti į Lietuvą, atvežė ir 2008 m.
Vasario 16-osios minėjime, Le mont, įteikė Lietuvos
Respublikos prezidento žmo na Alma Adamkienė.
Mačiau, su kokiu jauduliu poetė pri ėmė šį ap do -
vanojimą.

2009 m. pavasarį Lietuvoje pa sirodo meniškai
Romo Oranto apipa vidalinta poezijos rinktinė
,,Sugrį �ž�au”.  Ši Liūnės Sutemos rinktinė – iš -
skirtinė dėl dviejų priežas čių. Pir ma, Lietu vos
rašytojų sąjungos lei dyk los su ma nymu, po septy-
niolikos metų iš leista visa daugelio pa mėgtos poe-
tės kūryba. Antra, nors pati Liū nė Sutema niekada
nesugrįžo į Lie tuvą, jos poezija – simbo liškas
sugrį žimas.

Sudaryti poezijos rinktinės ji nie kam nepati-
kėdavo, tai darė pati – la bai atsakingai ir remda-
masi aukštais meninės vertės kriterijais. Apie
griež tą atranką ir reiklumą Liūnė Su tema yra
sakiusi Virginijai Pap lauskienei: „Pati sau esu
geriausias kritikas... Į savo rinktinę irgi ne vi sus
savo ei lėraščius sudėjau, ne. (...) Man atrodo, jeigu
darai, tai daryk tikrai, kad kitam žmogui būtų įdo -
mu, kad atsi lieptų kitame žmoguje.”

Dar vienas poetės sugrįžimas tėvynėn – V.
Paplauskienės monogra finė knyga ,,Liūnė
Sutema: Gyve ni mo ir kūrybos kelias” (Kau nas,
,,Nau jasis lankas”, 2009), kurią sudaro 2 da lys.
Pirmoji skirta Liūnės Sutemos bio grafijai, jos gy -

venimui Lietuvoje (1927–1949), Vokie -
tijoje ir Austrijoje (1944–1949) bei JAV
(nuo 1949), antroji – kūrybai. 

Kukliai gyvenimo saulėlydį leis-
dama tarp knygų ir gėlių, klausyda-
ma paukštelių čiulbesio ir pri -
žiūrėdama beglobes kates, poetė nie -
kada nesiveržė į sceną. Tačiau, kaip
sakoma, ,,auksas ir pelenuose žiba”.
Tad to žibėjimo nebuvo galima  nepa -
stebėti. Ir, ačiū Dievui, kad pati poetė
dar spėjo patirti, jog jos poezija rei-
kalinga žmonėms.  Į ,,Lietuvos ži nių”
žurnalistės klausimą: ,,Ar jums svar-
bu, kad esate įvertinta Lietuvos
nacionaline kultūros ir meno premi-
ja?”, Liūnė Sutema visiškai nekoke-
tuodama atsakė: ,,Labai svarbu.
Ame rikoje esu pelniusi dvi premijas
(JAV poetei įteiktos: 1975 m. Vinco
Krėvės literatūros premija už poezi-
jos knygą „Bad me tis” ir 1982 m.
Lietuvių rašytojų draugijos premija
už poezijos knygą  „Vendeta” – L. A.),
tačiau jos manęs tiek nedžiugino,
kaip ši, Lietuvoje skirta. Man ypač

svarbu, kad įvertino gimtinėje, kad ma no kūryba
domisi Lietuvos žmo nės.”

Atsisveikiname. Tebus lengva Jums, Lietuvos
dukra, žemelė, o kad Jūsų parašytos eilės skambės
Lietu vos žmonių lūpose, nėra jokios abe jonės.
Ačiū Jums už tą skambesį.

Save laikau Lietuvos rašytoja

noriu grįžti namo

Aštrus ir kietas mano ilgesio ašmuo,
su juo išpjausčiau visuos kaštanuos,
pro kuriuos praėjau:
NORIU GRĮŽTI NAMO –

(O širdyje atsargiai įrėžiau:
negaliu, bijau, negaliu...)

ir pavasarį, kai pro tankius lapus,
prasilauš, lyg balti balandžiai žiedai,
žydės ir manasis šauksmas:
n o r i u  g r į ž t i  n a m o  –

(Tik širdyje paliks tas pat negyjąs:
negaliu...)

Nerimstantis ir piktas mano ilgesio ašmuo,
su juo išpjausčiau vaismedžių soduos,
kuriuose buvau:
NORIU GRĮŽTI NAMO –

(O širdyje plonai išvedžiojau:
negaliu, bijau, negaliu...)

ir rudenį, kai vėjuotom naktim
krisdami vaisiai nejaukiai skambės,
aidės ir manasis šauksmas:
n o r i u  g r į ž t i  n a m o  –

(Tik širdyje paliks tas pat negyjąs:
bijau...)

Liūnė Sutema ,,Poezijos rinktinė: 
Eilėraščiai” – Vilnius: ,,Vaga”, 1992. 

2007 metų Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją poetei Liūnei Sutemai (Zi -
naidai Nagytei-Katiliškienei) iš Lietuvos atvežė ir įteikė Alma Adamkienė.                                                       

Laimos Apanavičienės nuotr.
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APŽVALGOS

Kiekvienais metais, minėdami
Laisvės gynėjų dieną, išklau-
some informaciją apie vis ne -

užbaigiamą Sausio 13-osios bylą,
išgirstame svarstymus apie šios die-
nos reikšmę Lietuvos valstybingu-
mui, apie Rusi jos keliamus pavojus
mūsų valstybei. Sausio 13-oji – tai tar -
si mūsų patrio tiškumo veidrodis,
kuriame atsispindi mūsų pasirengi-
mas ginti savo laisvę, rūpintis laisvos
valstybės gyvenimu. Pasidairykime,
kokių šios istorinės dienos faktų,
vertini mų ir įžvalgų buvo pateikta
šiais metais. 

Pilietinio 
pasipriešinimo reikšmė

Tos dienos buvo kupinos skaus-
mo, bet kartu ir vilties. Tie įvykiai
išbandė daugelio mūsų įsitikinimus,
valią ir ryžtą. Apie tai parašyta šim-
tai straipsnių, keletas knygų. Tačiau
rimtesnės studijos apie 1991 m. sau-
sio-rugpjūčio įvykių karinius veiks-
mus iki šiol nėra. Specialios paskai-
tos ar pratybos turėtų būti vedamos
mažiausiai kari nėse mokymo įstaigo-
se ar Vals tybinio pilietinio pasiprie-
šinimo rengimo centre prie Krašto
ap saugos ministerijos. Deja, tik vie-
nintelėje Gen. Jono Žemaičio Lie -
tuvos karo akademijoje prieš ketve-
rius metus kariūnams pradėti dėstyti
istoriniai, politiniai ir tam tikri kari-
niai Sausio 13-osios įvykių aspektai,
o prieš trejus metus pradėtos organi-
zuoti būsimų karininkų pratybos ir
pa čiuo se Seimo rūmuose. 

Lietuvos kariuomenės kū rėjų sa -
vanorių sąjungos Vilniaus apskrities
skyriaus narys, atsargos majoras
Albertas Daugirdas išskiria tris
Parlamento gynybos principus: 1)
informuotumą, 2) gynybą karin iais
metodais ir 3) pilietinio pasipriešini-
mo organizavimą. Infor macijos val-
dymas buvo itin aukšto lygio, pagrįs-
tas tiek kryptingomis operacijomis,
tiek ir panaudojant aktyvią visuome-
nės laikyseną. Iš ka rinių metodų

labiausiai būtų galima išskirti inži-
nerinį operacijos ap rūpinimą. Šaulių
ir kiti lengvieji ginklai dėl kiekio ir
kokybės svarbesnio vaidmens nevai-
dino, o in žinerinės kliūtys turėjo su -
stabdyti sunkiąją kovinę techniką
atokiau nuo Par lamento rūmų ir su -
daryti galimybę išvengti Televizij os
bokšto likimo. 

Bet labiausiai žmones sutelkė
pilietinis nepaklusnumas ir pasiprie-
šinimas sovietų fizinei ir psichologi-
nė agresijai. Sovietų karinės agresi-
jos sustabdymą lėmė daugybė veiks-
nių ir tai vis dar yra tyrimo objektas.
Tačiau jau dabar akivaizdu, kad
masinis pilietinis pasipriešinimas,
paremtas kariniais gynybos meto-
dais atliko reikšmingą vaidmenį.
Aukš čiausiosios Tarybos (AT) rūmų
gynybai buvo pasitelktos visos prie-
monės: profesionaliai įrengta inžine-
rinių kliūčių sistema, panaudotos
tiksliosios technologijos, improviza-
cija ir dezinformacija, gy nybon stojo
pirmieji kariai ir savanoriai gynėjai.
AT rūmų gynimas gali pasitarnauti
kaip puikus kovos mieste ir pilietinės
laikysenos pavyzdys visuotinio pasi-
priešinimo atveju.

Antivalstybinės 
propagandos sustiprėjimas

Per Sausio 13-osios įvykių minė-
jimą kaip ir kiekvienais metais su -

stiprėja antivalstybinė ir prorusiška
propaganda. Seimo narys Stasys Šed-
baras kreipėsi į Generalinę prokura-
tūrą dėl rusiškoje žinias klaidoje pa -
daž nėjusių pasisakymų, neigiančių
ar šiurkščiai menkinančių Lietuvos
Respublikai ir jos gyventojams pada-
rytus nusi kaltimus, kurie pagal Lie -
tuvos Baudžiamąjį kodeksą gali būti
vertinami kaip nusikalstami. Tačiau
ir Lietuvoje, ir užsienyje vis dažniau
pasitaiko atvejų, kai nebaudžiamai
platinama tikrovės neatitinkanti
informacija, neigianti SSRS agresiją
prieš Lietuvą, ypač kalbant apie 1991
metų Sausio 13-osios įvykius.

Seimo narys atkreipia dėmesį,
jog tokie asmenys, nebūdami Lie -
tuvos piliečiais ir nuolatiniai gyven-
tojai, leidžia sau atvirai tyčiotis iš
Lietuvos Respublikos, įžeidinėti 1991
m. sausio 13-ąją nukentėjusius asme-
nis, o vėliau drąsiai atvykti į Lietuvos
Respubliką ar kitas Europos Sąjun -
gos šalis, ir netgi tokiu atveju nėra
teisinio pagrindo pradėti jų baudžia-
mąjį persekiojimą. Pasak S. Šedbaro,
Baudžiamojo kodekso 6 straipsnyje
nustatyti nusikaltimai, kuriuos už -
sie nyje padarę užsienie čiai atsako
pagal Baudžiamąjį kodeksą, tačiau į
jį turėtų būti įtraukti ir Baudžiamojo
kodekso 170 2 straipsnio numatyti
nusikaltimai: pritarimas tarptauti-
niams nusikaltimams, SSRS ar nacis-
tinės Vokietijos nusikaltimams Lie -
tuvos Respublikai ar jos gyventojams,
jų neigimas ar šiurkštus menkini-
mas. 

Prokuratūra tęsia tyrimą

Prokuroras Simonas Slap šins -
kas, vadovaujantis Sausio 13-osios
žudynių bylai, pripažįsta, kad Rusija
ir Baltarusija nebendradarbiauja
atliekant šį tyrimą. Vis dėlto dar šie-
met prokurorai planuoja baigti tyri-
mą. Šiuo metu 81 asmens atžvilgiu
yra atliekamas ikiteisminis tyrimas,
artimiausiu metu jie turėtų būti pa -
skelbti įtariamaisiais, jų atžvilgiu iš -
duoti Europos suėmimo orderiai.
Tarp įtariamųjų nebus paskutinio
Sovietų Sąjungos prezidento Michail
Gorba čiov. Ne vienas istorinis šalti-
nis skelbia, kad būtent Gorbačiov nu -
rodymu įvykdytos žudynės Vil niuje
1991 metų sausio 13 d. Slap šinskas sa -
ko, jog yra duomenų kalbėti apie
aukš čiausio rango sovietų karinin-
kus, kurie dalyvavo ir kurių pavyko
nustatyti Lietuvoje baudžiamąją atsa-
komybę, tačiau Lietuvos Generalinė
prokuratūra neturi pa kankamai duo-

menų pareikšti įtarimus paskuti-
niam Sovietų Sąjungos prezidentui
Gorbačiov. 

Per tuos dvejus metus buvo ap -
klausta daugiau kaip 200 tiesiogiai
šiuose įvykiuose dalyvavusių liudyto-
jų. Daug vertingų duomenų gauta iš
Sovietų Sąjungos karinės prokuratū-
ros atlikto tyrimo dėl Sausio 13-osios
įvykių, kurio medžiaga daug anks-
čiau buvo perduota Lietuvai. Tačiau
taip pat buvo paskelbta, kad iš Me -
dininkų žudynių baudžiamosios by -
los dingo vaizdo juosta, filmuota iš -
kart po tragedijos įvykių. Manoma,
jog vaizdo medžiaga galėjo dingti Ge -
neralinėje prokuratūroje, tačiau šios
institucijos atstovai tikina, kad jos...
nė nebuvo. Skandalingas filmuotos
me džiagos dingimas paaiškėjo Lie tu -
vos ape liacinio teismo posėdyje 2012
m.  gruodžio 14 d. „Reikalingas paties
Medininkų bylos tyrimo tyrimas. Ta -
čiau kol kas to daryti niekas nesi-
ima”, – komentuodamas padėtį teigė
AT Atku ria mojo Seimo pirmininkas,
europarlamentaras Vytautas Lands -
bergis.

Rusijos išpažįstama 
politika niekada nesibaigia

Algirdas Paleckis pamėgino at -
gaivinti sovietų melą apie tai, kad
tariamai Sausio 13-osios aukos  krito
nuo saviškių – Lietuvos pareigūnų
kulkų. Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių sąjunga (LKKSS) kreipėsi į
Teisingumo ministeriją, prašydama
uždrausti Paleckio vadovaujamą So -
cialistinį liaudies frontą (SLF). Be to,
laisvės gynėjai kreipėsi į prokuratū-
rą su prašymu apginti nuo šmeižto ir
paniekinimo. Laisvės gy nėjų vertini-
mu, ši organizacija kėsinasi į Lie tu -
vos konstitucinę santvarką, padeda
Ru sijai ir jos organizacijoms veikti
prieš Lietuvą. 

V. Landsbergio teigimu, „Rusijos
ekspansionistinis mąstymas ir politi-
ka niekada nesibaigia. Kol toks galvo-
jimas nepasikeis, visi kaimynai turi
būti budrūs. Mes taip pat tebesame
fronto linijoje”. Tačiau jis tvirtina,
kad Lietuvos nepriklausomybės atga-
vimo metais visi buvome savanoriai.
„Ir be priesaikos ėjo tokios pačios
dvasios žmonės prie bokšto ir prie
televizijos pastatų Vilniuje ir Kaune.”
Pasak Landsbergio, Lietuvoje yra „la -
bai gražaus jaunimo, kuris gyvomis
akimis klausosi pasakojimų, stebi fil-
mus, eina į susitikimus, užsirašo į
šau lius savanorius, klausosi partiza-
nų dainų. Štai mūsų esamieji ir būsi-
mieji savanoriai, Lietuvos gynėjai,
kurių tebereikia ir reikės dar visais
atvejais, nes kova nebaigta, iššūkiai
nesibaigia”.

Parengė G. M.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Valstybės gynėjų susitikimas LR Seime. Gedimino Savickio nuotr.

Sausio 13-osios atgarsiai
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Estijos URM siūlo leisti turėti dvigubą pilietybę
šalyje gimusiems piliečiams

ES ir Irako bendradarbiavimo susitarimas

Rusija piktinasi JAV teismo nutartimi

B. Obama pristatė ginklų kontrolės būdus

Kosovas nesuteiks serbams autonomijos

RYGA/Vilnius (BNS) – Lietuva
ir Latvija žada glaudžiai derinti
veiks mus per derybas dėl būsimo
Europos Sąjungos (ES) biudžeto, sau-
sio 17 d. sakė dviejų šalių ministrai
Lie tuvos diplomatijos vadovui Linui
Linkevičiui lankantis Rygoje. L. Lin -
kevičius teigė, kad abi šalys nuolat
konsultuojasi dėl bendrų nuostatų
de rantis dėl ES daugiametės finansi-
nės programos ir pabrėžė, jog vienin-
gos nuomonės būtina laikytis ir per
vasarį vyksiantį Europos Vadovų Ta -
rybos susitikimą. Šią laikyseną pa -
kartojo ir Latvijos užsienio reikalų
mi nistras Edgar Rinkevic. ES vado-
vai dėl būsimo 2014–2020 m. biudžeto

de ry bas pratęs vasario mėnesį.
Baltijos šalys jame siekia užsitikrinti
pakankamą paramą iš ES struktūri-
nių fon dų ir spartesnį išmokų žem-
dirbiams di  dinimą, kad jos priartėtų
prie ES vi durkio. Lietuvai taip pat
svarbu, kokią paramą ES skirs
Ignalinos atominės elektrinės užda-
rymui. Atsi žvelgta į Latvijos prašy-
mą, kad ji ga lė tų perimti Lietuvos
pir mi nin ka vimo ES Tarybai patirtį.
Už sienio rei kalų ministrai sutarė dėl
Latvijos diplomato delegavimo dar-
bui Lietu vos užsienio reikalų minis-
terijoje, kai Lietuva pirmininkaus
Europos Są jungos Tarybai šių metų
antrąjį pusmetį. 

Lietuva ir Latvija žada vieningai derėtis 

Londone pristatyta knyga apie O. Narbutienę

Maskva/Washington, DC
(BNS) – Rusijos užsienio reikalų mi -
nis terija sukritikavo JAV teisėjo
sprendimą, pagal kurį Maskva turėtų
sumokėti po 50,000 JAV dol. delspini-
gių už kiekvieną istorinių knygų ir
dokumentų sugrąžinimo žydų ben -
druo  me  nei vėlavimo dieną. JAV apy-
gardos teismo vyriausiasis teisėjas
Royce Lamberth nusprendė, kad po
to kią sumą kasdien Rusija turės mo -
kėti, kol neįvykdys JAV teismo 2010
m. priimto sprendimo ir negrąžins

dokumentų rinkinio New York, įsikū-
rusiai „Chabad Lu bavitch” religinei
žydų bendruomenei. 2010 m. spren -
dimu vadinamoji rabino Yosef  Yit -
zchok Schneersohn kolekcija, ku rią
sudaro apie 12,000 knygų ir 50,000 retų
rankraščių, dalis kurių yra 500 metų
senumo, turi būti grąžinta JAV chasi-
dų bendruomenei. Šie dokumentai
yra laikomi Rusijos valstybinėje bib-
liotekoje ir Rusijos kariniame archy-
ve. 

Vilnius (BNS) – Seimas sausio 17
d. priėmė nutarimą, kuriuo 2013-
uosius paskelbė Vilniaus geto at mi -
ni mo metais. Už tokį nutarimą balsa-
vo 69 Seimo nariai, šeši susilaikė.
Nu tarimas priimtas Seimo Užsienio
reikalų komiteto siūlymu atsižvel-
giant į tai, jog 2013 m. rugsėjo mėnesį
sukanka 70 metų, kai nacių kariuo-

menė likvidavo Vilniaus getą. Par la -
mentarai atskirais savo sprendimais
2013-uosius dar yra paskelbę Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio
per Atlantą, sveikatingumo, tarmių,
1863 metų sukilimo, edukologės Mei -
lės Luk šienės, Klaipėdos krašto atga-
vimo metais.

2013-ieji – Vilniaus geto atminimo metai

Strasbūro teisme – byla prieš Lietuvą 

Prancūzija supažindinta su Lietuvos turizmu

Priština (BNS) – Kosovo minist-
ras pirmininkas Hašim Tači pareiš-
kė, kad nesuteiks šalies šiaurėje gy -
ve nantiems serbams autonomijos
mainais už Serbijos palaikymą sie-
kiant narystės Jungtinėse Tautose
(JT). H. Tačis apie serbų Kosove pa -
dėtį kalbėjo praėjus dienai po to, kai
Serbijos lyderis Ivič Dačič užsi minė,

kad jo šalis galėtų paremti Kosovo
narystę JT, jei būtų suteikta autono-
mija Kosove gyvenantiems serbams.
Serbija tvirtina, kad niekuomet ne -
pripažins 2008 m. paskelbtos Kosovo
nepriklausomybės, bet žengė žings-
nius, kurie laikomi netiesioginiu Ko -
so vo teritorinio vientisumo pripaži-
nimu.

Strasbūras (Bernardinai.lt) –
Keturios Lietuvos pilietės kreipėsi į
Europos Žmogaus Teisių Teismą
(EŽTT) dėl to, kad mūsų šalyje neuž -
ti krinamos su gimdymu susijusios
žmogaus teisės. Anot pareiškėjų, Lie -
tu voje nesudaromos sąlygos pasi-
rinkti gimdymo vietą, būdą bei sąly-
gas ir gauti kvalifikuotą pagalbą
gim dymo ne ligoninėje metu. Tačiau
daugelyje Europos šalių įprasta, kad
medikų pagalbos sulaukia ir namuo -
se ar mažuose gimdymo centruose
gim dančios moterys. Šią savaitę iš
Strasbūro gautas patvirtinimas, kad

tarptautinis teismas pradėjo pirminį
bylos prieš Lietuvą nagrinėjimą.
EŽTT išsiuntė Lietuvos Vyriausybei
su byla susijusių klausimų, į kuriuos
ji turi atsakyti iki šių metų balandžio
mėnesio. 

Šiuo metu galiojantis sveikatos
ap saugos ministro įsakymas drau-
džia akušeriams ir gydytojams teikti
pagalbą namuose gimdančioms mo -
te rims. Tačiau moksliniai tyrimai
bei užsienio šalių statistika rodo, kad
gimdyti tiek ligoninėje, tiek namuose
ar natūralaus gimdymo centre yra
vie nodai saugu. 

Paryžius (URM info) – Lietuvos
Respublikos ambasada Prancūzijoje
sausio 17 d. kasmet Užsienio šalių tu -
rizmo biurų asociacijos Prancūzijoje
rengiamoje verslo misijoje prancūzų
žiniasklaidos atstovams pristatė tu -
rizmo Lietuvoje galimybes, aptarė jų
pristatymo šalies viešojoje erdvėje
2013 m. gaires. Renginio metu taip
pat išplatintas ambasados ir Lietuvos

turizmo departamento parengtas
pranešimas spaudai, kuriame prista-
tomi svarbiausi 2013-ųjų šalies turiz-
mo sektoriaus uždaviniai, įvykiai bei
naujovės. Turizmo departamento
duomenimis 2012 m. pirmąjį pusmetį
Lietuvoje apsilankiusių Prancūzijos
turistų skaičius išaugo 19.8 proc.
Lietuva yra dažniausiai prancūzų
lankoma Baltijos šalis.

Londonas (Bernardinai.lt) – Lie -
tu vos Londono „Santaros-Šviesos”
klubas sausio 15 d. Lietuvos ambasa-
doje surengė vakarą, skirtą iškiliai
mū sų kultūros asmenybei Onai Nar -
butienei (1930–2007) atminti. Buvo
pristatyta muzikologo Edmundo
Ged gaudo sudaryta knygą „Ona Nar -
butienė. Gyvenimo preliudai”. Vaka -
re dalyvavo knygos autorius, muziko-

logė Dalia Sverdiolienė ir profeso-
rius Jur gis Dvarionas. Susirin ku -
siems smuikavo Aistė Dvarionaitė
akompanuojant pianistui Rimantui
Vingrui. O. Narbutienė savo vaizdin-
gu žodžiu ir įžvalgomis iš saugojo ne
tik praeities asmenybes, bet ir pertei-
kė jų gyvenimo terpę, ku rioje forma-
vosi talentas. Knyga pri me na ir apie
šeimos svarbą. 

Washington, DC
(BNS) – JAV pre -
zidentas Barack Oba -
ma sausio 16 d. pri-
statydamas plačias
ginklų kontrolės prie-
mones pareikalavo
už  drausti kovinius
ginklus ir įvesti ben-
drus bio grafijos pa -
tik rinimus ginklus
perkantiems žmo-
nėms. Jis paragino
Kon gresą ne numoti
ranka į visuomenės pasipiktinimą ir
ne užkirsti ke lią jo planams. B.
Obama pasirašė 23 priemones, kurio-
mis siekiama sustabdyti su ginklais
susijusio smurto protrūkį. Be to, pre-
zidentas pareikalavo Kon gre so įsta-
tymu įtvirtinti ilgalaikes reformas,
tarp jų – kovinių ginklų draudimo
atnaujinimą. B. Obama nu rodė vi sos
šalies mastu pradėti naują kampani-

ją dėl saugaus ginklų turėjimo, per-
svarstyti ginklų seifų na muose reika-
lavimus ir vykdyti naują programą,
pagal kurią mokyklose būtų moko-
ma, kaip reaguoti į ginkluotų užpuo-
likų įsiveržimą. Jis taip pat paragino
Kongresą atnaujinti ko vinių ginklų
draudimą, kuris baigėsi 2004 m. ir
apriboti dėtuves iki 10 šovinių. 

Barack Obama. ELTA nuotr.

Strasbūras (BNS) – Sausio 17 d.
Europos Parlamentas didele balsų
dau guma pritarė pirmam istorijoje
Europos Sąjungos (ES) ir Irako part -
nerytės bei bendradarbiavimo su -
sitarimui. Kartu priimtoje rezoliuci-
joje europarlamentarai reiškia su -
sirūpinimą dėl žmogaus teisių pažei-
dimų bei tebesitęsiančio smurto Ira -
ke ir ragina sustiprinti ES pozicijas
šioje šalyje. 2012 m. gegužės 11 d. pa -

sirašytas partnerystės ir bendradar-
biavimo susitarimas, ga liosiantis de -
šimt metų, sustiprins ES ir Irako ry -
šius įvairiose srityse: nuo politinio
dialogo iki prekybos ir investicijų.
Su sitarimu siekiama palaikyti Irako
demokratizavimą, gerinti šios šalies
santykius su tarptautine bendruome-
ne, taip pat užtikrinti žmogaus teises
ir kovoti su terorizmu bei ginklų pla-
tinimu. 

Talinas (,,Interfax”-BNS) –
Estijos užsienio reikalų ministerija
sausio 17 d. vykusiame vyriausybės
posėdyje pasiūlė leisti turėti dvigubą
pilietybę asmenims, kurie yra gimę
Estijoje. ,,Realybė yra tokia, kad dau-
guma užsienyje gyvenančių Estijos
piliečių turi dvigubą pilietybę”, –
sakė užsienio reikalų ministras Urm
Paet. Pasak jo, tokia padėtis priešta-
rauja įstatymui, kuris numato tik
vienos šalies pilietybės galimybę.
Dvigubą pilietybę galėtų turėti tik

šalyje gimę Estijos piliečiai ir jų pali-
kuonys, pabrėžė ministras ir paaiški-
no, kad pakeitimas pirmiausia būtų
taikomas per Antrąjį pasaulinį karą
iš šalies pabėgusiems estams, kurie
dabar gyvena JAV, Kanadoje, Švedijo-
je, Australijoje ir kitose šalyse.
Tačiau dvigubos pilietybės suteiki-
mas būtų neįmanomas asmenims,
kurie Estijos piliečiais tapo natūrali-
zacijos būdu, nes kitos pilietybės
atsisakymas buvo viena iš natūrali-
zacijos sąlygų, sakė U. Paet.

Iš kairės: Edmundas Gedgaudas, Dalia Sverdiolienė ir Jurgis Dvarionas.



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAuSkAS, mD
SuSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yu, mD
ShInGO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETuVĄ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

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

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

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

“BAkE FOR mE” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

JOhn GALT GROuP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent. 

For more info call John 
317-654-6529.



5 raidės:
BOBOS – IŠĖMA – KANVA – KETUS – LENOR – NETGI – NIEKO –
NORFA – PULPA – RIKŠA – RUDUO – SPIKA – STOUN – SUNKA –
VIDUR – ZOMŠA.

8 raidės:
AGRIPINA – AKTINIJA – ANAKONDA – AŠIGALIS – ATSVARAS –
DRAKARAS – DŽOKONDA – EMPATIJA – GLIUKOZĖ – INVAZIJA –
IRANĖNAI – YRININKĖ – KATMANDU – KLAVIŠAS – LOKIUKAI –
MANSARDA – MEILUŽIS – MOTORIKA – NAIROBIS – NEFRITAS –
NORMANAI – ONKOLOGĖ – RANKINIS – REIGANAS – SAVISUKĖ
– SKAITMUO – SRĖBALAS – TIFLISAS – TURKMĖNĖ –
UŽUOGANA – VANDALAI – ZAKOPANĖ.

9 raidės:
JAKOBINAI – METALURGĖ – ORDININKĖ – PADNESTRĖ.

EuGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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SIŪLO 

www.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

ASTA T. mIkunAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

ĮVAIRŪS

MitYbininKĖ

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.

,,Surašymas” Nr. 14 
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

• 56 metų moteris, turinti didelę patirtį
pagyvenusių žmonių slaugos darbe, ieško
darbo su gyvenimu bet kurioje valstijoje.
Turi dokumentus, vairuoja. 

Tel. 708-248-0891.

• Kas gali padovanoti mažą kačiuką su
dokumentais. Tel. 312-492-8795.

Martin A. Karsas, gyvenantis Scottsdale, AZ, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū, kad mus remia-
te.

Kristina G. Gražienė, gyvenanti Downers Grove, IL, užsiprenume-
ravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo laikraščiui 55 dol. Esame
Jums dėkingi už paramą.

Eduardas V. Olšauskas, gyvenantis Berwyn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 80 dol. laikraščio leidybos išlai-
doms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.
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Vida M. Kuprytė, gyvenanti  Riverside, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Marija Arštikienė, gyvenanti North  Riverside, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Joan  A. Stoškus, gyvenanti Palos Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

LIETuVIŲ  FOnDO AukOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2012 m. gruodžio mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $20,916.00 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą. 

Mūsų tauta – mūsų ateitis.
LF Vadovybė

$5 Mažeika, Genovaitė, IL ($1,005); Prašauskas, Justinas, NY ($605).
$6 Galeckaitė, Audronė, IL ($113).
$10 Barzdukas,  Arvydas  ir  Daiva, VA ($2,050);  Gierštikas, Nijolė M., IL ($70); Kleinaitis, 

Juozas ir Aldona, TN ($60); Mežinskas, Jonas ir Lionė, IL ($510); Ruškytė, Judita, MD 
($25); Vertelkaitė, Agnė, IL ($310).

$15 Šalčiūnas, Jeronimas, LT ($375). 
$20 Černius, Jonas Vytautas ir Dalia, CA ($340); Lukas, Rimas ir Rachael B., IL ($240); 

Mažeikienė, Danutė, FL ($50); Mereckienė, Jūratė, IL ($375); Mikelionis, Raymond J., 
CA ($60); Morkevičiūtė, Rasa, MA ($420); Razma MD jr., Antanas G., IL ($3,260); 
Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,555); Sharko, Gregory, AZ ($20). 

$25 Buivys, Ramunė, MD ($145);  Jazbutis, Thomas ir Marija, CO ($110);  Juodaitis, Maria 
ir Raymond S., CT ($70); Kaunelis, Saulius ir Diane, MI ($205); Kolupailaitė, 
Eugenija, IL ($2,150); Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($815); Naris, Gintra, IL ($125); 
Paškevičius, Henrikas ir Marija, IL ($25); Pieniezny, Chester ir Danutė, NY ($25); 
Žemaitis, Elvyra, OH ($25). 

$30 Spakevičius, Julius, MA ($530); Tomkutė, Milda, CA ($830). 
$50 Banevičius, Danguolė, CT ($575); Bitėnas, Rimantas ir Dalia, NY ($400); Dundzila, 

Antanas, FL ($2,800); Elia, Mary E. Spurgis, CA ($725); Griškelis, Rimantas ir 
Regina, IL ($5,200); Gruodis, Algirdas J., NY ($245); Hamm-Sakalytė, Jurga PA ($410); 
Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E., LA ($1,490); Obelenis, Stasė, OH ($225); 
Ostis, Algirdas ir Regina, IL ($3,825); Raučkinas, Alfonsas ir Vanda, IL ($175); Sinkus, 
Vladas ir Raminta, IL ($1,550); Trumpjonas, Danutė, IL ($680). 

$75 Ciplijauskaitė, Birutė, WI ($1,175); Daugvilaitė-Čechanavičius, Rita, IL ($1,475); 
Howes, Isabelle Laucka, MD ($375). 

$100 Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($4,500); Beržinskas, Ignas ir Teresė, OH ($100); 
Bublys, Algimantas V., MI ($975); Bubnys, Edvardas ir Dalia, RI ($500); Buivys, 
Daina, MD ($1,400); Burokas, Dalia, CA ($300); Daugirdas, Dr. Jonas ir Dr. Ona, IL 
($1,300); Deveikis, Audra, CA ($1,700); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,880); 
Feravich, Solomon J., MI ($400); Gečys, Algimantas ir Teresė, PA ($650); Graužinis, 
Vytautas J., IL ($1,300); Gražys, Jonas, IL ($390); Gvidas, Jurgita, IL 
($600); Hausman, Jacob A., CA ($100); Ilginytė, Danguolė, IL ($425); Jakubauskas, 
Romas ir Teresė, MA ($500); Jesunas MD, Kenneth, IL ($400); Kazlauskas, Kazys ir 
Teresė, IL ($1,438); Kisielius, Rita, IL ($9,790); Kriaučiūnas, Dr. Romualdas, MI 
($3,900); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($7,200); Laukaitis, Juozas P., MD 
($1,100); Lithuanian Hall Association, INC. , MD ($400); Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila, 
IL ($1,850); Lukas, Dalė ir Algis, MD ($1,100); Mayberg, Joseph, CA ($100); 
Muliolis, Algirdas ir Amanda, OH ($2,150); Newsom, Marija, CA ($300); Pauliukonis, 
Alfonsas A., NY ($350); Porterfield, Kate J., KS ($400); Ratkelis, Algis 
ir Danguolė M., CA ($600); Rauduvė, Rolandas ir Daiva, IL ($300); Raulinaitis, Julius ir 
Irena, CA ($1,150); Remeikis, Audrius T., IL ($200); Setcavage, James ir 
Dorothy, PA ($700); Sikanas, Debra, MI ($300); Siliūnas, Rimas ir Viktorija, IL ($600); 
Skrupskelis, Kęstutis ir Audronė, SC ($500); Sušinskas, Kęstutis P. ir Rūta, IL ($320); 
Taoras, Gintautas, NH ($300); Wayne, Kristina J., IL ($100).

$125 Kudirka, Dr. Andrius A., IL ($775); Petrulis, Vytas, MI ($1,175).
$200 Banys, Rimas, IL ($2,900);  Genitis,  Ms. Elden, IL ($750); Kaufmanas, Dr. Petras, VA 

($2,200); Kazakauskas, Eve, PA ($9,300); Smith, Diana ir Timothy, CA ($300); Tijūnėlis 
MD, Marius, MI ($2,700). 

$250 Marks, Vida ir Danny, IL ($350); Tender, Lisa M., MA ($6,750).  
$300 Brazdžionis, Algis, CT ($1,000);  Garrison, Dennis, CA ($300); Vaišnys, Dr. Juozas R. ir 

Dr. Elona M., CT ($4,700).
$445 Vidugiris Charitable Remainder Trust, CA ($16,335).  
$465 Durickas-Moore, Rita, FL ($469.9).  
$500 Materas, Juozas, CA ($2,600); Raišys, Vidmantas, WA ($10,350).  
$1,000 Vaišnys, Gintaras A., IL ($1,000). 
$1,500 Karaška, Maksiminas, VA ($6,500).   
$3,000 Karaitis, Victoria, MI ($37,900).
$5,000 Vitkus, Gintautas ir Ramunė, CA ($52,000).

(Skliausteliuose— iš viso įnešta į LF asmeninę narystę) 

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus: 

Ignas ir Teresė Beržinskas (OH); Šarūnas Daugirdas (IL); Rita Durickas-Moore (FL); Dennis Garrison (CA);
Jacob A. Hausman (CA); Thomas ir Marija Jazbutis (CO); Joseph Mayberg (CA);  Vida ir Danny Marks
(IL); Henrikas ir Marija Paškevičius (IL); Chester ir Danutė Pieniezny (NY); Gregory Sharko (AZ); Arija
Maria Kristina Simonaitytė (IN); Gintaras A. Vaišnys (IL); Kristina J. Wayne (IL); Elvyra Žemaitis (OH).  
Atminimo įnašu įamžinta LF: a.a. Anelė Kaulinytė (aukojo: Maksiminas Karaška, VA).

Atminimo įnašais pagerbti LF: 

a. a. Bronė Šimkus (aukojo: Dalia Burokas,  CA);  
a. a. Alfonsas Petrauskas; a. a. Alisa Nicole Karaška; a. a. Marytė Balkauskaitė -Balkini (aukojo:
Maksiminas Karaška, VA);  
a. a. Carl. F. Kazakauskas ir a. a. Paul Kazakauskas (aukojo: Eve Kazakauskas, PA); 
a. a. prof. Steponas Kolupaila ir a. a. Janina Kolupailienė (aukojo: Eugenija Kolupailaitė,  IL);  
a. a. Algirdas Keblinskas (aukojo: Alfonsas ir Vanda Raučkinai, IL);  
a. a. Bronislava Špakevičienė ir a. a. Julijonas Špakevičius (aukojo: Julius Špakevičius, MA);  
a. a. Bronė Budreika Tender (aukojo: Lisa M. Tender, MA).   

Lietuvių Fondo narystė padovanota:  
Šarūnui Daugirdui (IL) (aukojo: Dr. Jonas ir Dr. Ona Daugirdai, IL);

Arijai Maria Kristinai Simonaitytei (IN) (aukojo: Jonas Gražys, IL).

Įnašais į Lietuvių Fondą pagerbti:  
Danguolė Banevičienė (CT) (aukojo: Linas Banevičius, CT);  

Danguolė Kviklys (MI) (aukojo: Rachael ir Rimas Lukai, IL);  

Raimundas ir Rasa Šilkaitis (IL) (aukojo: Diana ir Timothy Smith, CA). 

Papildyti Lietuvių Fondo administruojami fondai:  
Jurgio Daugvilos atminimo fondas (aukojo: Rita Daugvilaitė-Čechanavičius, IL); 

Algirdo Karaičio stipendijų fondas (aukojo: Viktoria Karaitis, MI); 

Gintauto ir Ramunės Vitkų fondas (aukojo: Gintautas ir Ramunė Vitkai, CA). 

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius. 
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
•Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
•Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui. 

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION 

Fed. ID# 36-6118312 

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lietuviufondas.org

Marijos gimnazija balandį
baigs savo veiklą

viams išsikėlus gyventi į
priemiesčius, paskutiniu
laiku gimnazijos moki-
nės, jau kitos etninės kil-
mės, švenčia ir kitas ka -
talikiškas šventes. Pvz.,
gruodžio 12 d. gimnazijo-
je buvo švenčiama Our
La dy of  Guadalupe die -
na. 

Šiais laikais katali-
kiškoms mokykloms bei
gimnazijoms nėra lengva
išsilaikyti. Sumažėjus
mo  kinių skaičiui, ši pri-
vati katalikiška gimnazi-
ja, nors ir gaunanti Šv.
Kazimiero kongregacijos
ir kitų organizacijų fi -
nan sinę paramą, ruošia-
si baigti savo gyvavimą.
Šiais mokslo metais gim-
nazija patalpomis dali-
nasi su nekatalikiška
privačia mokykla („char-
ter school”) Catalyst-Maria, kurios
in ter netinėje svetainėje šv. Kazi -
miero kongregacija ir Marijos gim-
nazija įvardintos kaip mokyklos
part neriai. (Gimnazijos patalpų bei
nuosavybės perėjimas į kitas rankas
bū tų kita įdomi tema.) Marijos kata-
likiškoje gimnazijoje šiais paskuti-
niais jos gyvavimo mokslo metais be -
simoko vos 95 mokinės (akademijos
gy vavimo pradžioje mokėsi tik 21
mokinė, bet 1952 m. rugsėjo mėn. į
naujas Marijos gimnazijos patalpas
įžengė 750 mokinių). 

Paskutinieji gimnazijos mokslo
metai eina į pabaigą, nors gimnazija
dar stengiasi išlaikyti ilgametes mo -
kyklos tradicijas. Pavyzdžiui, 2012 m.
lapkričio mėn. buvo rengiama karje-
rų ir pašaukimų diena, kurioje daly-
vavo  savo profesijose daug pasieku-
sios bu vusios gimnazijos mokinės. 

Prieš 2012 m. šv. Kalėdas gimna-
zijos buvusias mokines ir rėmėjus
pasiekė gimnazijos prezidentės Wen -
dy Lynn laiškas, prašantis aukų gim-
nazijos nemažam deficitui sumažinti
bei kviečiantis įsigyti gimnazijos
suvenyrinių ir Advento papuošalų.

Bet dar svarbiau yra tai,
kad laiške visi kviečiami
savo kalendoriuose pasi-
žymėti gimnazijos užda-
rymo dieną – 2013 m.
balandžio 27 d., šeštadie-
nį. Tą dieną 12 val. p. p.
gimnazijos auditorijoje
(kur kadaise sa vaitgaliais
vykdavo ir daug Čikagos
lietuvių ren ginių bei
minėjimų) kun. Terry
Deffenbaugh, OSA laikys
uždarymo šv. Mišias. Po
to buvusios gim nazistės
ir svečiai ga lės paskutinį
kartą aplankyti gimnazi-
jos patalpas, nusifotogra-
fuoti su klasiokėmis bei
įsigyti gimnaziją primin-
siančių suvenyrų. Infor -
ma ciją apie uždarymą ga -
lima rasti gimnazijos
tink lalapyje http:
/ / w w w. m a r i a h i g h -
school.org/#!april-27-
2013/c1c9g arba susisie-

kus su Michelle Brown tel. (773) 925-
8686 (ext.114) arba el. paštu: mbrown
@mariahighschool.org (mokykla tu -
ri ir ,,Face book” puslapį – www. face-
book.com/mariahighschool).

Gimnazijos uždarymo Mišioms
buriamas specialus Marijos gimnazi-
ją ir Šv. Kazimiero akademiją baigu-
siųjų choras. Muzikalios ir balsingos
buvusios gimnazijos mokinės kvie-
čiamos susisiekti su chorą organi-
zuojančia, 1974 m. Marijos gimnaziją
baigusia Anna Belle O’Shea (aos-
hea@odw.org). (Anna Belle yra Ma -
rijos gimnaziją lankiusios mokinės
dukra, pati dėsčiusi gimnazijoje, šiuo
metu dirbanti Čikagos arkivyskupi-
joje katalikiškos liturginės muzikos
srityje; ji iki šių dienų palaiko ryšį su
lietuviais, yra kviečiama groti jų
muzikiniuose renginiuose.)

Gal Čikagos apylinkėse ar net to -
liau gyvenančios lietuvių kilmės
Marijos gimnazijos ir šv. Kazimiero
akademijos buvusios mokinės, nos-
talgijos ar dėkingumo vedinos, nu -
tars dalyvauti šimtmetį gyvavusios
gimnazijos uždaryme balandžio 27
die ną.

Atkelta iš 5 psl.

Tūkstantmečio Madona prie Marijos aukštesniosios mokyklos 2001 metais.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FunERAL hOmE

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

773-523-0440 Call us 1st 
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

Aldona  Rekašienė, gyvenanti Glenview IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už paramą.

Marie Mikonis, gyvenanti Richmond Heights, OH, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50  dol. Nuoširdžiai
dėkojame už paramą.

Vytautas Bakaitis, gyvenantis Brooklyn, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEy PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

A † A
RAIMUNDUI BARIUI

po trumpos ligos Amžinybėn išėjus, žmonai CAROL,
tė veliams ROŽEI ir VLADUI BARIAMS, seseriai
ALDO NAI, broliui EDVARDUI ir jų šeimoms, dėdei
kun. PLA CIDUI BARIUI, OFM, giminėms ir artimie -
siems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Renata Armalaitė
Dalia Augūnienė

Aldona  Biliūnienė
Onutė Baranauskienė

Liucija Beržinskienė
Birutė Čiurienė

Eglė ir Vytas Dudėnai
Silvia ir Vytas Daugirdai

Regina ir Antanas Greičiai
Anelė Kazlauskaitė
Regina Lagūnienė

Aldona ir Antanas Lipskiai
Danguolė Majauskas

Vanda Majauskienė
Jūratė Miklienė

Roma ir Jonas Mildažiai
Vita ir Vidmantas Matušaičiai

Audronė Mėlynienė
Vytautas Oniūnas

Bronė ir Vytas Pauliai
Gražina ir Jonas Stankūnai

Alicija Solienė
Gražina Vilčinskienė

Rimgailė Zotovienė

Palm Beach, Florida

A † A
JONAS KEDAITIS

Mirė 2013 m. sausio 17 d., 2:03 val. p. p., sulaukęs 86 metų.
Gyveno Lockport, IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas ir Mar -

quette Park, Chicago.
Gimė Lietuvoje, Tauragėje.
Nuliūdę liko:  sūnus Edvardas su žmona Christine, sūnus Vik -

toras su žmona Tina, duktė Lilė Handler su vyru Wolfgang, sūnus
Jurgis su žmona Trisha, dešimt anūkų, viena proanūkė Olivia ir
kiti gi minės Lietuvoje.

A. a. Jonas bus pašarvotas šeštadienį, sausio 19 d.,  nuo 3 val.
p. p.  iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos vyks 6:30
val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų a. a.
Jonas bus palaidotas Lietuvoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti  atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
ARVYDAS V. MATONIS

Mirė 2013 m. sausio 1 d., Sun City, AZ, sulaukęs 84 metų.
Gimė 1928 m. gegužės 15 d. Kaune.
Pasitraukė iš Lietuvos su tėvais  ir broliais į Vokietiją 1944

m. Lietuvių gimnazijos 8-tą klasę baigė Wurzburg pabėgėlių  sto-
vykloje 1947 m. Priklausė  skautams, buvo skautas-vytis. Vė liau
priklausė Šviesos-Santaros sambūriui. Lankė Karls ruhe
Technishe Hochschule 1947–1949 m. 1949 m. su tėvais ir broliais
emigravo į JAV ir apsigyveno Worcester, MA. 1954 m. baigė Wor -
cester Polytechnic Institute su B.S. laipsniu mechanikos inži ne -
rijoje ir su Irena Mikalauskaite sukūrė šeimą. Tarnavo JAV ka -
riuomenėje, Vokietijoje, 1955–1957 m. Grįžęs dirbo Mon santo
Che  mical Co. plastikos pramonėje. 1967 m. įsigijo  mechanikos
inži nerijos PhD laipsnį UCONN (University of  Connecticut).
Žmona Irena  mirė 1986 m. 1989 m. išėjo į pensiją.

Mėgo šachmatus, golfą, bridžą ir dirbti savo darže. Vėliau
vedė Viktoriją Fritz, kuriai mirus 2011 m., atsikraustė į Sun City.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė ir sūnus Ričardas su šeimomis,
broliai Julius ir Kazys su šeimomis ir giminės Lietuvoje.

Po atsisveikinimo Sun City palaikai pervežti į Notre Dame
kapines, Worcester, MA prie a. a. žmonos Irenos.

Liūdinti šeima

Rezoliucijos – gerų norų 
pradžia, o ne pabaiga

Kiek skeptiškiau esu nusiteikęs
dėl priimtos rezoliucijos sudaryti
dar bo grupę viešųjų ryšių reikalams
Lietuvių Bendruomenės įvaizdžiui
kurti. Tokia grupė reaguotų į netei -
singus pasisakymus lietuviškoje
arba amerikietiškoje žiniasklaidoje.
,,Jei rei kėtų, skirtų lėšų tam tikslui
(sam dytų profesionalą)”, – rašoma
rezoliucijoje. Žinau, kad  kai kurios

tautinės grupės tokias darbo grupes
turi ir išleidžia dideles sumas pinigų
savo tautinei garbei apginti. Aišku,
reikia ir mums savo garbę gin ti, bet
geriau būtų tai padaryti gražiu
pavyzdžiu ir gerais darbais, o ne per
ap mokamą profesionalą. Prisimenu
atvejį iš praeities, kai vieno išeivijos
istoriko buvo paprašyta parašyti stu-
diją apie holo kaus  to istoriją Lie tu -
voje. Bet tai, aiš ku, jau kita istorija.  

Atkelta iš 3 psl.
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Bronius Černius, „Draugo” garbės
prenumeratorius, gyvenantis Lockport,
IL, dar metams pratęsė laikraščio garbės
prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame už
tai, kad mus skaitote.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Sausio 20 d., sekmadie nį, 12:30 val.
p. p. vyks visuotinis Palaimintojo Jurgio
Matulaičio  misijos susirinkimas. Prog -
ra moje – misijos gyvenimo vaizdai, fi -
nan sinė apžvalga, sielovadinės ir kitos
veiklos santrauka, misijos tarybos narių
bei bendradarbių pasisakymai, dalyvau-
jančiųjų siūlymai, klausimai, pastabos,
patarimai. Misijos tarybą reikės papil -
dyti bent dviem na riais. Galintys ir no -
rin tys prisijungti gali kreiptis į misijos
raš tinę.

� Rockefeller Memorial Chapel The
Uni versity of Chicago (5850 S. Wood -
lawn Ave., Chicago, IL 60637) nuo sau -
sio 22 d. iki vasario 19 d. vyks Audriaus
Plioplio darbų paroda. Susitikimas su
me nininku – sausio 25 d., penktadienį,
4 val. p. p. Koplyčia atidaryta nuo 8 val.
r. iki 5:30 val. p. p.  

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 23 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk -
lą, kur bus rodomas Lietuvos TV filmas
apie į pietryčius nuo Panevėžio aukštai-
čių lygumose įsikūrusį ramų seną mies-
telį ,,Raguva” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Po audringo muzikinio priedo  gal
teks paragauti cepelinų.

� Virgis Kaveckas ir moterų klubas
,,Alatėja”  sausio 26 d. 6.30 val. v. kvie -
čia į nuoširdžią poezijos ir muzikos
šven tę bei Virgio Kavecko knygos ,,Aš
ru binas, tu – šviesa!” sutiktuves Lietuvių
dailės muziejuje, PLC, Lemont. Laukia -
me visų!

� Vasario 9 d., sekmadienį, 6 val. v.
,,Alatėja” kviečia švęsti Valentino dieną
Jaunimo centro kavinėje. Vakaro tema –
,,Čigoniš kos aistros pagauti... arba tabo-
ras žengia į dangų”. Kaina – 35 dol.
Vietas užsisakyti prašoma tel. 708-205-
8742 iki vasario 3 d. 

� Lietuvos nepriklausomybės pas kel -
bimo minėjimas vyks sekmadienį vasa -
rio 10 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro di -
džiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636).  Meninę programą

atliks Lietuvių operos choras. Visus ma -
loniai kviečia Amerikos lietuvių taryba
(ALT) ir ją sudarančios organizacijos.

� Religinės Šalpos rinkliava JAV lietu-
viškose parapijose vyks vasario 16 d.
Lietuvių katalikų religinė šalpa (būs tinė
New York) Lietuvos Bažny čią jau parė -
mė  daugiau nei 1 mln. dol.

�  Vasario 17 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. JAV LB Lemont apylinkė kviečia į Va -
sario 16-osios minėjimą, kuris vyks PLC
Lietuvių fon do salėje. Išgirsime Le mont
miestelio mero ir Cook County va dovų
pasisakymus, dalyvaus LR ge ne ralinis
konsulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šinsime
sal dumy nais, pa bendrausime. Kviečia -
me gausiai dalyvauti.

�  Kviečiame Lietuvių Fondo narius siū -
lyti kandi da tus į LF tarybą ir Kontrolės
komisiją. Rinkimai vyks Lietuvių Fondo
50-ajame metiniame narių suvažiavime,
2013 m. balandžio 28 d. Pasaulio lie -
tuvių centre. Kandidatų siūlymai pri ima -
mi iki vasario 15 d. Daugiau infor ma -
cijos galite rasti LF internetinėje sve tai -
nėje: www.LietuviuFondas.org

� Kovo 17 d. Korp!Giedra ruošia trijų
šatrijiečių – poetų minėjimą: Vinco My -
kolaičio-Putino, Salomėjos Nėries ir Šat-
rijos Raganos. Minėjimo, kuris vyks
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie -
tuvių centre, pradžia – 12:30 val. p. p.
Bus vaišės. Visus maloniai kviečiame.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Iki š. m. vasario 1 d. priimami stu -
den tų ir neseniai baigusių studijas jau -
nuolių prašymai 2013 m. vasaros sta -
žuo tėms Lietuvoje. Anketas rasite tink la -
lapyje www.lithuanianinternsips.com/
main 

� Pokerio turnyras vyks sausio 26 d.
nuo 4 val. p. p. iki 10 val. v. ad re su:
12001 Sunrise Valley Dr., Suite 202,
Reston, VA 20191. Žaidimo mo kestis –
40 dol.  Pusė surinktų pinigų ati teks K.
Do   nelaičio lituanistinei mokyklai, Washin -
gton, DC! Kita pusė bus padalinta 1–3
vietos nugalėtojams. Apie da ly va  vimą
prašoma pranešti el. paštu: 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 (Artūras). 

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.50 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095
info@clcu.org

Valdžios apdrausta iki $250,000

Čikagietė Dalia Martinkienė Blazeko lietuvių kultūros muziejui pado vanojo liau-
dies menininko Antano Poskočimo sukurtą koplytstulpį. Anot et no logės Skaidrės
Urbonienės, koplytstulpiai sukurti JAV po Antrojo pa saulinio karo ir naudoti namų
interjero dekoravimui yra unikalūs. Lietu vo je ne buvo tokių tradicijų.

Koplytstulpis rodomas muziejaus pagrindinėje ekspozicijoje. Muziejus lankytojų
laukia 7 dienas per savaitę, nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. Muziejaus adresas: 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629; tel. 773-582-6500. 

Nuotraukoje: muziejaus darbuotojas Jonas Barkauskas restauruoja ir ruošia kop-
lytstulpį rodymui.

Blazeko lietuvių kultūros muziejaus archyvo nuotr.

Š. m. birželio 3 – liepos 12 dienomis antrą vasarą iš eilės University of Pittsburgh vie-
šės Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), kurio metu bus siūloma mokytis lietuvių,
latvių arba estų kalbų. Šešias savaites studentai mokysis ne tik lietuvių kalbos gramati-
kos, bet ir skaityti, rašyti bei lietuviškai bendrauti. Šią vasarą bus pasiūlyti du – pradinis
ir vidurinis – lietuvių kalbos mokymosi lygiai. Už tai studentai gaus 6 kreditus. Studentai
taip pat gal prašyti stipendijos. Paraišką jai gauti reikia pateikti iki kovo 15 d. Daugiau
informacijos: http://www.slavic.pitt.edu/sli/programs/ceeu/index.php

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus „Draugo” leidybai pa remti po 100
dol. paaukojo: Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija,  Chicago, IL; Vytautas M.
Kolis, Palos Hills, IL. 50 dol. Romualdas  Veitas, Milton, MA; Alexander R. Domans kis,
Western Springs, IL; Joana Druk teinis, Omaha, NE; Angela K. Lawler, Chicago, IL;
Jonas Rejeris, Oak Lawn, IL; Dalia J. Trakis, Palos Hills, IL; Marvin Katilius-Boydstun,
Le mont, IL; Liudas K. Šlenys, Le mont, IL; Peter V. Sirusas, Garrison, NY.

nuoširdžiai dėkojame už Jūsų nuoširdžią paramą.
Aidas Reklys.

http://skateuniversal.com nuotr.

Audrius Plioplys ,,Cassiopeia”. 

Šv. Valentino meilės ir draugystės vakaras

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa vasario 2 d. 7 val. v.

kviečia į Šv. Valentino meilės ir draugystės vakarą,
kuris vyks Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo

salėje (14911 127th St., Lemont, IL). Laukiami
visi. Kartu švęskime jubi liejus, gimtadienius.

Nuotai kin ga muzika, dovanos, šokiai ir žaidimai neleis liūdėti.
Vaišinsitės namuose gamintu maistu. Veiks baras. 
Išsamesnė informacija tel. 773-550-4609

Daugkartinis Lietuvos ir

Baltijos šalių dailiojo čiuo-

žimo čempionas bei pasau -

lio čempionatų dalyvis

Aidas Reklys va sario 16–17

d. pristato ledo programą

,,Ko medija ant ledo”.

Daugiau informacijos”

www.skateuniversal.com


