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Vilnius (URM info) – Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos
pirmininkės Danguolės Navickienės susitikime
Vilniuje sausio 18 dieną aptartas Užsienio reikalų
ministerijos (URM) ir PLB bendradarbiavimo stip-
rinimas siekiant praktiškai įprasminti „Globalios
Lietuvos” idėją. Užsienio reikalų ministro nuomo-
ne, PLB gali būti ta grandis, kuri padeda ginti ir
užtikrinti užsienio lietuvių interesus, plėtoti žmo-
nių ir institucijų partnerystes, ugdyti bendruome-
niškumo vertybes. Jis taip pat pažymėjo, kad
URM, būdama atsakinga už ryšius su užsienio lie-
tuviais ir koordinuodama „Globalios Lietuvos”
programą, siekia lietuviškos tapatybės išsaugoji-
mo, glaudesnių užsienio lietuvių ryšių su Lietuva
ir ragina juos savo žiniomis, patirtimi ir pasieki-
mais prisidėti prie svarbių Lietuvai klausimų sprendi-
mo.

Užsienio reikalų ministras padėkojo PLB už ilgametę
veiklą ir bendruomeniškumo tradicijas, paskatino tęsti

jau vykdomas iniciatyvas ir siūlyti naujas abipusiškai
prasmingas veiklas. Susitikime taip pat aptarti kiti abi-
pusio bendradarbiavimo, lituanistinio švietimo ir piliety-
bės klausimai.

Vilnius (URM info, BNS) – Jungtinių Amerikos Valstijų vals-
tybės sekretorė Hillary Clinton, pasveikinusi 2012 m. gruodį darbą
pradėjusį Lietuvos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, tei-
gia esanti tikra, kad glaudi JAV ir Lietuvos partnerystė spren-
džiant globalius iššūkius bei naudojantis galimybėmis bus tęsia-
ma ir ateityje tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu lygiu. Laiške L.
Linkevičiui JAV diplomatijos vadovė pabrėžė, jog didžiuojasi ben-
dromis pastangomis pastaruosius ketverius metus siekiant stip-
rinti saugumą ir demokratines vertybes pasaulyje. 

Vatikanas (ELTA) – Katalikiškų paramos
organizacijų atstovams popiežius Benediktas
XVI pareiškė, kad vyro ir moters santykiai yra
„gamtos grožio išraiška, kokią įsivaizduoja
kūrėjas”. Jis pabrėžė, jog Bažnyčia taria „taip”
santuokos grožiui ir orumui ir yra prieš lyčių
teoriją, anot kurios, lyčių vaidmenys pirmiau-
siai yra išmokstami, o nėra įgimti. Taip
Benediktas XVI dar kartą netiesiogiai pasisakė
prieš homoseksualius santykius. Jis taip pat
pasisakė prieš modernios visuomenės blogybes,
kurios gyvuoja prisidengus tariama pažanga,
tariamomis teisėmis ir tariamu humanizmu.
Žmogus, anot jo, šiandien, kaip ir visose epocho-
se, tampa kultūrinio suvedžiojimo aukomis.
Apgailėtina, kad viskas, kas įmanoma techniš-
kai, yra priimtina ir morališkai. Popiežius ragi-
no paramos organizacijų atstovus nefinansuoti
ir neremti tų projektų, kurie prieštarauja krikš-
čioniškajam žmogaus paveikslui. 

New York (URM info) – Š. m. sausio 18–20 dienomis
vykusioje vienoje didžiausių JAV turizmo parodų „The New
York Times Travel Show” antrus metus iš eilės pristatyta
Lietuva – didžiausio JAV miesto gyventojai supažindinti su
patraukliausiomis turizmo galimybėmis Lietuvoje bei jos
kultūriniu išskirtinumu. Parodos dalyviuos pasveikinęs
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New York
Valdemaras Sarapinas pabrėžė, kad šalyje kasmet apsilan-
ko vis daugiau amerikiečių ir pakvietė New York miesto
gyventojus dar aktyviau atrasti šią naują turizmo kryptį.

Turizmo galimybes Lietuvoje renginyje dalyvavusiems
žurnalistams ir verslininkams pristatė Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos atstovai. LR gen. kon-
sulatas New York surengė lietuvių kultūros pristatymą –
pasirodyti turizmo mugėje buvo pakviesti lietuvių tautinių
šokių ir dainų grupės iš New Jersey valstijos. Pirmą rengi-
nio dieną lankytojai galėjo mėgautis „Viesulo” programa, o
antrą visus sužavėjo vaikų choro „Varpelis” atliekami lie-
tuvių liaudies kūriniai.

Lietuvos stendą parodoje daugiausia lankė lietuviškų
šaknų turintys amerikiečiai ir litvakai, besidomintys kelio-
nėmis, kurių metu galėtų geriau pažinti savo protėvių
žemę.
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Lietuva prisiminė
Klaipėdos susigrąži-
nimo žygdarbį, at -

liktą prieš devyniasdešimt
metų. 1923-ųjų metų žvar-
bų sausį išvaduota Klai -
pėda – tai puikiai or -
ganizuota politinė bei
karinė operacija, pasau-
liui parodžiusi lietuvių
dip lomatų, žvalgybininkų ir karių sumanumą, drąsą,
ryžtą. Vaiz džiai kalbant, tąsyk nušluostėme nosį net to -
kioms galingoms valstybėms kaip Pran  cūzija ir Vokietija.

Jokio stebuklo. Tiesiog pasirinkome teisingą tak tiką.
Buvome ne prašinėtojai, ne maldautojai, ne verkšlentojai.
Buvome politikai, pajėgiantys savo va lią primesti oponen-
tams, priešams, nedraugams. Buvome kariai, sugebantys
pasiimti tai, kas mums priklauso. Tokių didingų žygių
mūsų istorijoje – apstu. Lietuvos Didžiosios Kuni -
gaikštytės sukūrimas, Žalgirio mūšis, Vasario 16-osios
Aktas, kovos su bermontininkais, bolševikais, ,,Litu a -
nikos” skrydis virš Atlanto, partizaninis pasipriešinimas,
garbinga laikysena 1990-ųjų sausio 13-ąją...

Neabejotinai turime kuo didžiuotis. Tačiau ar turės
kuo didžiuotis mūsų ainiai, vertindami šiandieninius
mūsų darbus? Kokias klaipėdas bei klaipėdos kraštus
susigrąžiname šiandien? Nejaugi turime teisę tvirtinti,
esą lietuvybės židiniai stiprėja Seinuose, Punske, Ka -
raliaučiaus srityje, Bal tarusijoje? Nejaugi būsime teisūs,
įrodinėdami, jog lietuvybė nėra ujama Vilniaus krašte?
Nejaugi galime didžiuotis gerėjančia demografine padėti-
mi? Nejaugi pastatėme gamyklų ir įmonių, kurios mums
neštų ,,auksinius kiaušinius”? Nejaugi lietuviška žvalgy-
ba turi akivaizdžių nuopelnų atskleidžiant priešiškų
struktūrų šnipus? Nejaugi sugebėjome rimčiau susidrau-
gauti su savo vieninteliais broliais latviais?

Pavienių pastangų priešinantis Lietuvos mažėjimui
turime. Ir vis dėlto: kur pažvelgsi – vien praradimai bei

susigūžimai. Į savo rai-
dyną ketiname įsileisti
svetimų raidžių, nes
taip, matote, pageidau-
ga imperinių ambicijų
neatsikračiusi oficia-
lioji Varšuva. Prezi -
den tė jau kreipiasi į
Konstitucinį Teis mą,
prašydama išaiškinti,

ar tik nebūtų galima lengviau dalinti dvigubas pilietybes
atsižvelgiant į šių dienų poreikius bei užgaidas. Lietuvos
įstaigose vis rečiau bepaisoma lietuvių kalbos vartojimo
taisyklių: vertimai į rusų kalbą pateikiami, o atgal į lietu-
vių – ne. Vienas Vilniaus apygardos teismo teisėjas, iški-
lus tokiai dilemai, pateikė ,,saliamonišką” paaiškinimą,
kodėl nėra būtinas kaltinamojo kalbos vertimas į lietuvių
kalbą. Pasirodo, salėje visi advokatai supranta rusiškai, o
byla privalo būti išnarpliota kuo greičiau... 

Pasaulis nenumaldomai keičiasi. Kai kurių pokyčių,
matyt, neišvengsime, kad ir kaip jiems besipriešintume.
Tačiau neturime teisės pamiršti, jog mes – ne rusai, ne len-
kai, ne prancūzai. Mūsų tauta – itin negausi. Įsileiskime į
lietuvišką raidyną bent vieną svetimą raidę bei pradėki-
me dvigubą pilietybę dalinti visiems, kas tik to užsigeis, ir
Lietuvoje ims siautėti nesusipratimų chaosas, silpninan-
tis būtent mus – lietuviškąją grandį. Nejaugi sąmoningai
to siekiame?

• • •
Kiekvieną sausio mėnesį Lietuva prisimena tragišką-

ją 1991-ųjų sausio 13-osios naktį. Taip ir privalo būti. Kai
kurių dalykų negalima pamiršti. Tačiau skausmingus,
lemtingus anų dienų įvykius mums vis tik trukdoma dera-
mai prisiminti. Truk do tie nedraugai, kurie tiek praėju-
siais, tiek šiais metais pradėjo vis garsiau teigti – girdi
,,savi šaudė į savus”.

Kad mūsų oponentai bandys skleisti žeminančias ver-

Taip jau išėjo, kad sausio mėnesio pirma pusė
Lietuvoje tapo diskusijų viešojoje erdvėje apie
mūsų santykių su sovietine praeitimi ir rusiška

dabartimi laiku. Nauji metai prasidėjo rusiškų filmų ro -
dymu per komercinių televizijų kanalus, o kalendorius
pranešė, kad sausį yra ne tik 13-oji, bet ir Antano Snieč -
kaus 110-osios gimimo metinės, kurias panoro mi nėti
sau jelė groteskiškų personažų.

Netruko pasirodyti ir reakcijos. Štai savaitraščio
„Druskininkų naujienos” redaktorius Romas Sadauskas-
Kvietkevičius savo rašinyje teigė, kad „Romantinės
komedijos ‘Po pirties’ žiūrėjimas Naujųjų metų naktį
man visada bus tolygus gėlių dėjimui ant mūsų senelių
tremtį savo parašais tvirtinusio stalinisto kapo. Pa -
duokite į teismą, jei tai jus įžeidžia.” Neištvėrė ir euro -
par lamentaras Leonidas Donskis tokias mintis pavadinęs
„primityviu požiūriu”.

Tačiau visus pranoko Kovo 11-osios akto signataras
Zigmas Vaišvila, Sausio 13-osios minėjime Seime pareiš-
kęs, kad „per daug melo Lietuvoje” ir pranešęs, jog 1990
m. perversmininkai premijavo dabartinę prezidentę
Dalią Grybauskaitę. 

Rusofobija, rusofilija ir sovietnostalgija yra sociali-
nės ligos, kurios veši mūsų mentalitete, o tai reiškia, kad
jomis taip lengvai neatsikratysi. Nepadės čia nei pamoks-
lavimas, nei rusiškos kultūros uždraudimas, nei hiperbo-
lizuoti sugretinimai, nei gąsdinimai, kad ateis rusai.
Vien įžvalgi, o ne emocijomis grįsta diskusija, blaivus po -
žiūris, įsiklausymas į vienas kitą padės išvengti dar
vieno niekam nenaudingo susiskaldymo visuomenėje.

Pirmiausia problema, kad Lietuvoje niekada nebuvo
tikros desovietizacijos. Jos nenorėjo politinis elitas tiek
dešinėje, tiek kairėje. Tai reiškia, kad tauta neapsivalė,
kad kolaborantai gavo indulgencijas, ir kas baisiausia –
bendrininkavimą su okupaciniu režimu prilygino... kovai
už laisvą Lietuvą. 

Prezidentė Grybauskaitė yra šio reiškinio požymis.
Vos viešumoje iškilo faktas, kad ji iki pat SSRS žlugimo
buvo aukštosios partinės mokyklos dėstytoja, ji juo nepa-
sinaudojo, kad deramai įvertintų savo komunistinę praei-
tį. Ko gero, visi suprastų, jei D. Grybauskaitė būtų paaiš-
kinusi, jog buvo jauna bei nepatyrusi ir dabartiniu protu
rinktųsi kitą kelią, kad bandė prisitaikyti prie sistemos,

o ateities baimė, nežinomybė, ją vertė užsibūti okupaci-
nėse struktūrose. Tai būtų paprasta ir žmoniška. 

Tačiau ji pareiškė, kad jos sovietinis išsilavinimas –
puikus, o darbas Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje
– kova už Lietuvos laisvę. Tuo būdu ji tik pakartojo tai, ką
nuolatos teigė aukšti sovietinės partinės nomenklatūros
veikėjai, kad jie „dirbo Lietuvai”. Įdomiausia, jog tokia
prezidentės laikysena buvo tylomis mūsų politinio elito
„praryta”, ir jokios parlamentinės partijos vadovas dėl to
net nekostelėjo. 

Būtent politinio, teisinio ir ekonominio elito elgesys
bei nuostatos Rusijos atžvilgiu turėtų būti nuolatinio
dėmesio akiratyje. Tai, o ne rusiški filmai ar „tarybinės
sosiskos” yra priklausomybės nuo Rusijos kanalai.

Kitas dalykas, kurio neįmanoma apeiti kalbant apie
okupacinį laikotarpį – jo pasekmės. Lietuva yra tipinė
pokolojininė valstybė. Kolonizatoriai visada palieka po
savęs kultūrinius pėdsakus (pvz., kalbą), teisininkus,
savo universitetuose išugdytą politinį elitą, ekonominius
saitus. Naivu būtų manyti, kad tie saitai gali nutrūkti per
vieną kartą. 

Lietuvoje gyvena šimtai tūkstančių žmonių, kuriems
rusiški filmai ar dainos paprasčiausiai primena jų pra-
ėjusio gyvenimo įvykius. Todėl smerkti šiuos žmones yra
kažkoks nevisavertiškumo kompleksas ir tušavimas
esminių problemų. Teisus yra prof. Leonidas Donskis
teigdamas: „Galima kuo puikiausiai tapti Putino Rusijos
mažąja kopija kalbant vien tik lietuviškai ir pabrėžiant
savo priešiškumą Rusijai – pakanka perimti Rusijos fun-
damentaliai neigiamą nuostatą europietiško pliuralizmo
ir pagarbos žmogaus orumo bei teisių atžvilgiu. (…)
Lygiai kaip ir policinės valstybės – šio rusiško tipo ano-
niminio ir policinio monstro, masiškai šnipinėjančio
savo piliečius ir ypač viešas figūras, – kūrimas yra ne kas
kita, o tiesiog pomirtinės Sovietų Sąjungos grimasos
Lietuvoje.” 

Ir šios grimasos vis dažniau ir aiškiau pasirodo
mūsų valstybės veide. Tikrieji okupacijos likučiai.

Bernardinai.lt

Tomas Viluckas – Lietuvos publicistas, vertėjas, visuo-
menės veikėjas, internetinio dienraščio Ber nar dinai.lt
apžvalgininkas, knygos „Malonės versmės” autorius. 
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Kas pavojingiau?
GINTARAS VISOCKAS

Tema: DesovieTizacija

Tikrieji okupacijos likučiai
TOMAS VILUCKAS



2013m. sausio 22 d. sueina 40 me tų
nuo JAV Aukščiausiojo Teis -

mo (AT) sprendimo (,,Roe v. Wade”), įtei-
sinančio abortus. Neseniai vykusiuo se
JAV prezidento rinkimuose du pagrindi-
niai kandidatai daug kur, įskaitant ir
abor tų klausimą, vienas su kitu nesuti-
ko. 

Per savo pirmąjį susitikimą su po -
piežiumi Benediktu XVI 2009 m. JAV pre-
zidentas Barack Obama pažadėjęs sumažinti abor-
tų skaičių savo šalyje ir toliau palaiko ,,moterų
teisę” į abortą. Susitikimo metu po piežius prezi-
dentui norėjo perduoti gy vybės šalininkų nuomo-
nę. Tais pačiais metais Olandijoje organizacija
,,Moterys ant ban gų” kvietė pasisakyti už mo terų
teisę daryti abortus. Ši organizacija laivu, kuriame
įrengtas ir nėštumo nutraukimo kambarys, plaukė
ne toli šalies, kuriame draudžiami abor tai, krantų.
Moterims, norin čioms pasidaryti abortą, nėštumo
nu trau ki mas buvo atliekamas tarptautiniuose
vandenye. Ši veikla buvo smar kiai apribota 2009 m.
liepą, Olan dijos valdžiai pakeitus abor tų įstatymą.
Pagal nau ją įstatymą nėštumą nutraukti gali tik
abortų klinikos ir ligoninės. Pagal jį vis kas, kas
leidžiama Olan dijoje, leidžia ma ir tarptautiniuose
vandenyse. 

2009 metams baigiantis, laiške, skirtame tikin-
tiesiems, aukščiausias aškenazių rabinas Yona
Metzger ir se fardų vyr. rabinas Shloam Amar
teigė, kad didelis abortų skaičius stabdo ,,mesijinį
atpirkimą”. Rabi nai pasmerkė ,,tikrą epidemiją,
kiek vie nais metais nusinešančią dešimtis tūkstan-
čių žydų gyvybių”. Jų žinio mis, Izraelyje kiekvie-
nais metais atliekama 5,000 abortų. 

Paminėjau tik porą atvejų, ro dan  čių, kad abor-
tų klausimas buvo ir lieka opus. 2012 m. pabaigoje
Lietuvos internetinis dienraštis Delfi.lt rašė apie
,,nekorektišką” vai kų žudynių lyginimą su abor-
tais. Ka talikų organizacija ,,Fronda” Lenki joje
sukėlė pasipiktinimo bangą, abor tus prilyginusi
su vaikų žudynė mis Newtown mokykloje,
Connecti cut, JAV. Minėta organizacija savo tink -
lalapyje klausė, kuo skiriasi ,,me dikų vykdomos
vaikų žudynės nuo žudynių, surengtų kažkokio pa -
mišėlio”. Lenkijos katalikai svarsto, ,,ar vaikų
žudymas, gavus tėvų suti ki mą, yra geresnis, nei
vaikų žudymas prieš gimdytojų valią”. 2012 me tais
Lenkijoje buvo atlikti 699 abortai. Vienas tos orga-
nizacijos narių televi zi jos pokalbyje teigė:
,,Tiesiog lyginu vieną žmogžudystę su kita. Abiem
atvejais nužudyti vaikai, abu nusikal timai labai
žiaurūs.”

Kitas lietuviškas tinklalapis Alfa.lt mini
vėliausią pasaulio abortų statistiką. 2008 m. vidu-
tinis nėš tumą nutraukusių moterų skai čius buvo
28 iš 1,000. Apskaičiuota, kad 30 proc. visų nėštumų

Europoje baigiasi abortu. Didžiausias abortų skai-
čius padaromas Rytų Europoje – 43 abortai iš 1,000
nėštumo atvejų. Čia ne atsilieka ir Lietuva.
Pasaulio sveika tos organizacijos duomenimis,
Lietu voje per metus atliekama 20,000 abor tų.
Vakarų Europoje – 12 iš 1,000. Va ka rų Europoje
daugiausia abortų pa daroma Didžiojoje
Britanijoje ir Skandinavijoje – 17 iš 1,000 nėštumų.
Delfi.lt tei gia, kad abortai buvo visiškai už drausti
tik trijose Europos Sąjungos valstybėse –
Lenkijoje, Airijoje ir Mal toje. Apskaičiuota, kad
JAV nuo ,,Roe v. Wade” AT sprendimo 1973 m. abor-
tu buvo nutraukta 54 mln. gyvybių. Visame pasau-
lyje per metus suskaičiuojama apie 80 mln. nepla-
nuoto nėštumo at vejų. Maždaug 4.6 mln. jų baigia-
si abor tu. 

JAV 1965 m. visos 50 valstijų turėjo savo įstaty-
mus prieš abortus, nors 20-tyje valstijų buvo numa-
tytos išimtys išprievartavimo atveju. Tačiau ta
valstijų teisė iš jų buvo atimta JAV AT 1973 m.
sprendimu, radusiu, kad valstijų įstatymai prieš
abortus prasilenkia su JAV Konstitu cija. Teismo
sprendimu buvo įteisinti abortai per pirmus tris
nėštumo mėnesius. 1992 m. šis sprendimas pa -
keistas. Vėliausias ,,pakeitimas” įvy ko 2007 m., kai
buvo panaikintas 2003 m. priimtas įstatymas, drau-
džiantis nutraukti jau pusiau gimusio kūdi kio
gyvybę. 

Katalikų Bažnyčios laikysena dėl abortų visa-
da buvo labai aiški, pa remta penktuoju Dievo įsa-
kymu ,,Ne žudyk!” Katalikų Bažnyčios katekiz me
aiškinama, kad gyvybė yra šventa ir prasideda
Dievo valia. Tik vienas Dievas yra gyvenimo
Viešpats – nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos.
Nie kas kitas neturi teisės nutraukti ne kalto žmo-
gaus gyvybės. Tame pačia me katekizme sakoma,
kad žmogaus gyvybė yra šventa ir turi būti ap sau -
gota nuo pat pradžios. Antrojo Vati kano dokumen-
te ,,Gaudium et Spes” abortas vadinamas nusikal-
timu, už sitarnaujančiu ekskomunikacijos iš
Bažnyčios. Bažnyčia moko, kad ne kal to žmogaus
sunaikinimas yra blogio įsikūnijimas. 

Popiežius Benediktas XVI savo 2009 m. encikli-
koje ,,Caritas in Veri tate” pabrėžia mirties kultū-
ros pa vo jus. Amerikoje mirties kultūros ap raiškos
plinta. Apie jas ne kartą rašė kun. dr. Kęstutis
Trimakas. Yra priim ti įstatymai, leidžiantys dary-

ti mokslinius tyrimus su negimusių
kūdikių audiniais. Oregon, Montana ir
Washington valstijose gydytojams jau lei-
džiama padėti pacientams nusižudyti.
Daug dėmesio ir pasiprie šinimo sukėlė
šalyje priimti svei katos apsaugos įstaty-
mai, iš darbdavių reikalaujantys nėštu-
mo vengimo ir abortų drau dimų. Tai
prieštarauja Katalikų Bažnyčios moky-
mui ir varžo sąžinės laisvę, užtikrintą

JAV Konstitucijos. Įstatymas įsiga liojo 2012 m.
rugpjūčio 1 d., tačiau jo taikymas religinėms orga-
nizacijoms atidėtas iki 2013 m. rugpjūčio mėn. New
York kardinolas Timothy Dolan ironizavo, kad
katalikai turi metus laiko sugalvoti, kaip susi -
tvarkyti su savo sąžine. 

Laikas bėga, ir laikrodis tiksi. JAV abortas
atliekamas kas 26 se kun dės. 73 proc. abortus pasi-
renkančių mote rų sakosi priklausančios kokiai
nors religijai. Tuo pačiu 79 proc. JAV gy ventojų
pasisako prieš ,,abortus pagal užsakymą”. Yra
gerai žinoma, kad abortus darosi ir katalikės mote -
rys, nors tai prieštarauja Bažnyčios mokymui.
Nuo jų ne atsilieka ir lietuvės katalikės, nors tiks-
lių statistikos duomenų po ranka neturiu. Galė -
čiau surasti, bet šįkart atsispirsiu pagun dai, nes
kai kurie mano straipsnių skaitytojai mane švel -
niai pabara, kad per daug statistinių žinių suren-
ku ir be reikalo juos varginu.

Pažiūrėkime trumpai į abortų istoriją.
Abortai buvo žinomi ir naudojami šei mą planuoti
nuo senų se novės. Sveikamoteris.lt rašo, kad Ki ni -
jos im peratorius Shen Nung (2737–2696 m. pr. Kr.)
medicininiame tekste pažymėjęs gyvsidabrį, kuris
sukelia abortą. Egipto Ebenso papiruse (1550–1500
pr. Kr.) aprašyti keli re ceptai kontracepcijai ir
abortų su kėlimui. Senovės Graikijoje ir Ro mos
imperijoje abortai buvo taikomi la bai plačiai.
Dažniausia abortą su kel davo žolių nuovirais. X a.
Persijoje jau buvo naudojami metaliniai ins tru -
mentai, kurių pagalba tam tikros abortą sukelian-
čios me džia gos buvo įkišamos į gimdą. To liau rašo-
ma, kad krikščionybė atnešė daug įvairių drau -
dimų, susijusių su seksualiniu gyvenimu ir nėštu-
mo nutraukimais.

Abortai – yra dalis mūsų istorijos. Su per
pasaulį besiritančia mirties kul tū ra jų įtaka didė-
ja. Pri si menant abortų JAV įteisinimo 40-me čio
sukaktį, matau labai mažai vilties, kad abortų sri-
tyje kas nors pasi keis tų į gera. Perrinktas JAV
prezi den  tas yra abortų šalininkas. Jo ka dencijos
metu gali atsirasti proga paskirti nau jus AT teisė -
jus, palaikysiančius jo nuomonę ir taip užtikrin -
sian čius anksčiau padarytus spren di mus dėl abor-
tų.
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40-oji ,,Roe v. Wade”
sukaktis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

sijas, reikėjo tikėtis. Bent jau įžvalgi valstybė turė-
jo suvokti, jog gali susiklostyti nepalanki padėtis.
Įžvalgūs šalies vadovai taip pat privalėjo iš anksto
numatyti taktiką, kurios mums derėtų laikytis, jei
viešojoje erdvėje vis tik pasirodys priešiškos versi-
jos. Vienintelis teisingas kelias, kad ir kaip skaudu
bei pikta, buvo toks: nekreipti dėmesio, nepastebė-
ti, neišgirsti. Juolab – jokių bandymų su oponentais
ginčytis teismo salėje. Mat paduodami oponentus į
teismą mes juos norom nenorom sureikšminame ir
populiariname, o tuo pačiu garsiname ir jų ver siją.

Tačiau šios informacinių-propagandinių karų
taisyklės Lietuvos valstybė niekaip nenori išmokti.
Todėl liūdna pripažinti, bet pastarieji keleri metai
paženklinti būtent mūsų beprasmiais ir visiškai
nenaudingais ginčais su vos keliolika narių turin-
čios nykštukinės grupelės vadovu. Kai ponas
Algirdas Paleckis pradėjo šūkalioti, Lietuvai terei-
kėjo prisiminti taisyklę ,,tyla – gera byla”. Ypač
keista, jog į tiesiogines-netiesiogines diskusijas su
nykštukine Palec kio organizacija įsivėlė vos ne
visa Lietuva, įskaitant žymius politikus, karius
savanorius ir įtakingus žurnalistus.

Štai net sausio 14-ąją per LRT buvo parodyta
laida, kurioje Paleckio pareiškimus neigiamai ver-
tino buvęs parlamentaras Nikolajus Medvedevas ir
Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius.
Nejaugi šios diskusijos dalyviai nežino elementa-
riausių tiesų: skaudžiausia ne tada, kai tave smer-
kia, skaudžiausia – kai į tave niekas nekreipia dė -
mesio ir tavęs nepastebi.

• • •

Taigi dažnusyk savo noru įsiveliame į bepras-
mes, nereikalingas, net žalingas diskusijas ir tuo
pačiu pražiopsome arba nepakankamai dėmesio
skiriame tikrai svarbioms ir aktualioms diskusi-
joms. Štai šių metų sausio 1-ąją įsigaliojo Krimi na -
linės žvalgybos įstatymas. Buvęs specialiųjų tarny-
bų karininkas Kastytis Braziulis, su kuriuo teko ne
kartą kalbėtis panašiomis temomis, šį įstatymą ver-
tina neigiamai. Tinklalapyje Alfa.lt pateikiami kai
kurie Braziulio argumentai: naujasis teisės aktas
įtei sina ne tik totalinį sekimą, bet ir poveikio dary-
mą asmeniui ar asmenų grupei. Pasak buvusio
slaptųjų tarnybų darbuotojo, naujasis įstatymas
taip pat prieštarauja žmogaus teisėms ir laisvėms.
Įsidėmėtina ir buvusio slaptųjų tarnybų karininko
pastaba, jog kriminalinės žvalgybos įstatyme nėra
nurodyta kriminalinės žvalgybos paskirtis. Kokio
pagrindinio tikslo siekiama naujuoju potvarkiu:
greitai atskleisti nusikaltimą, rinkti informaciją
apie aktyvius vi suomenės narius ir organizacijas,
da ryti įtaką atskiram asmeniui ar asmenų grupei,
kad ji priimtų kažkam nau dingus sprendimus?    

Štai apie ką visus praėjusius me tus ir šių metų
sausio mėnesį mes turėjome diskutuoti televizijos
laidose, laikraščių puslapiuose bei inter ne tinėse
svetainėse. Juk naujasis įstatymas arba stiprina,
arba silpnina Lietuvos pajėgumus aiškinantis vals-
tybės priešus. Kaip išsiaiškinti, ko iš tikrųjų siekė
įstatymo rengėjai? Gal išties šio įstatymo rengimas
be reikalo atiduodamas slaptosioms tarnyboms,
nepagrįstai siekiančioms dar di desnių galių? Juk
nuo šio įstatymo tobulumo arba netobulumo pri-
klauso, ar mūsų šalyje bus daugiau nei iki šiol tvar-

kos. Juk nuo šio įstatymo priklauso, kaip mūsų
valstybėje jausis mūsų nedraugai – kaip namie ar
kaip pavojingoje zonoje? Jei šis įstatymas – tobulai
sukaltas, vadinasi, slaptosioms tarnyboms bus
lengviau narplioti ir dilemą, kodėl nei iš šio, nei iš
to viešojoje erdvėje pasirodė versija ,,savi šaudė į
savus”.

Deja, užuot analizavę įstatymą, ga lintį turėti
lemiamos įtakos Lie tuvos valstybės likimui, mes
viešai įsi vėlėme net į polemiką su firma, ku ri į
mūsų maisto parduotuves tiekia pigias ,,tarybines
dešreles”, o sausio 13-osios išvakarėse neva nutarė
dar la biau sumažinti jų kainas. Įsivėlę į ginčus dėl
,,tarybinių dešrelių” reikalingumo ar nereikalingu-
mo politikai verčiau būtų pateikę savo išsamias
analizes, apie ką byloja naujasis Kri mi nalinės žval-
gybos įstatymas. Bet šio įstatymo stipriųjų ir silp-
nųjų pu sių įvardinimas – juk sudėtingas už davinys.
Kur kas sudėtingesnis nei ,,ta rybinių dešrelių” ger-
bėjų pasmerkimas. 

Ši žvalgybinė tema – labai sudėtinga. Norint
pateikti savąsias išvadas, reikia daug žinoti ir išma-
nyti, daug gilintis ir analizuoti. Reikia perskaityti
šūsnis lietuviškų dokumentų, atidžiai susipažinti
su užsienio ša lių praktika. Galų gale privalu žinoti,
kodėl tobuli įstatymai kartais išsi gims ta pradėjus
juos naudoti praktiškai. Juolab kad galimi apsiriki-
mai ver tinant bei susipykimai su slaptųjų tarnybų
vadovybe. O kas iš mūsų la bai norėtų mirtinai susi-
pykyti su Lie tuvos slaptųjų tarnybų vadovais? Tad
ir slystama paviršiumi, vengiant im tis tikrų rimtų
temų. 



Savo gretomis ir veikla pastaraisiais metais
sustiprėjusi Lietuvos šaulių sąjunga išeivijo-
je (LŠSI) sausio 13 d., sekmadienį, pakvietė į

Klaipėdos krašto išlaisvinimo 90-ties metų minėji-
mą. Prasidėjęs šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje,
Jau nimo centre, kurias atnašavo kun. Antanas
Gražulis, SJ, prie Laisvės kovų paminklo atidavus
pagarbą Sausio 13-ąją žuvusiems, minėjimas persi-
kėlė į Šaulių namus. Čia susirinkusiųjų laukė ilga,
bet nenuobodi popietė – su pietumis, gyvai atlieka-
momis dainomis, poezijos deklamavimu, oficia-
liais sveikinimais, dviem pranešimais ir filmo
apie Klaipėdos krašto sukilimą peržiūra.

Šiųmetinį minėjimą LŠSI surengė kartu su
Mažosios Lietuvos fondu ir draugija Čikagoje  (pir -
mininkas dr. Jurgis Anysas). Be fondo ir draugijos
pirmininko, renginyje dalyvavo ir bū relis Čikagos
ir jos apylinkių mažlietuvių, tarp jų: Lie tuvos
evangelikų liuteronų kunigas emeritas, vyskupas
Hansas Dumpys su žmona, Ziono lietuvių evange-
likų liuteronų parapijos klebonas dr. Valdas Aušra
ir lietuvių evangelikų liuteronų Tė viškės parapi-
jos kun. Liudas Miliauskas. Pra ė jusių metų spalio
mėnesį vykusiame LŠSI XIX vi suo tiniame dalinių
atstovų suvažiavime nauju sąjungos vadu išrink-
tas Julius Rūtenis Butkus pasidžiaugė, jog šis
minėjimas rengiamas kartu su mažlietuviais, ir
priminė, jog tik dirbant drauge ga lima daugiau
nuveikti. Sveikinimo žodį tarė dr. Anysas, primi-
nęs apie Klaipėdos krašto politinę padėtį prieš
sukilimą bei sukilimo metu.

Minėjimo dalyvių laukė net du pranešimai.
Pirmąjį pristatė Lituanistikos tyrimo ir studijų
cen tro (LTSC) vykdomoji direktorė Kristina
Lapienytė, kalbėjusi apie Amerikos lietuvių daly-
vavimą Lietuvai atgaunant Klaipėdos kraštą. Pa si -
rė musi LTSC esančia archyvine medžiaga, ji susi-
rinkusius supažindino su keletu JAV lietuvių, tie-
siogiai ar netiesiogiai dalyvavusių sukilime, tarp
jų – ir visiems gerai žinomu Steponu Dariumi.
LTSC vykdomosios direktorės pranešimas papildė
neseniai Lietuvos internetiniame dienraštyje
Delfi.lt (pirmą kartą paskelbto ,,Ūkininko patarė-
juje”) pasirodžiusio pokalbio su istoriku Vygantu
Vareikiu turimas žinias. Tame pokalbyje istorikas
apgailestavo, jog apie kitų JAV lietuvių paramą
sukilimui išliko nedaug liudijimų. Pasak Lapie ny -
tės, LTSC Pasaulio lietuvių archyve esanti medžia-
ga rodo, jog JAV lietuviai prie sukilimo ne tik pri-
sijungė, bet kad jų būta ne atsitiktinių. Tai buvo
veikėjai, turintys organizacinių sugebėjimų, fi -
nan sinių galimybių, nemažai išmanę informacijos
sklaidos srityje. ,,Jie nebuvo naujokai, – sakė pra-
nešėja, – o veikiau patyrę karininkai ar visuome-
nininkai.” Prie jų, ypač aukomis, prisidėjo ir JAV
lietuviškos organizacijos, plėtojusios plačią politi-
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Prisiminti Sausio 13-osios įvykiai

Šauliai paminėjo Klaipėdos krašto išlaisvinimo 90-metį

nę veiklą, siekiant padėti Klaipėdos kraštą
prijung ti prie Lietuvos. 

Su praėjusiais metais Lietuvoje (leidykla ,,Pet -
ro ofsetas”) išleista Mažosios Lietuvos visuomenės
ir politinio veikėjo, laikraštininko, šaulio Jono Va -
nagaičio knyga-almanachu ,,Kovos keliais” rengi-
nio dalyvius supažindino svečias iš Boston, J. Va -
na gaičio anūkas Romas Šležas. Almanachas skai-
tytojus pasiekia jau antrą kartą – ,,Kovos keliais”
pirmą kartą buvo išleistas 1938 metais, minint
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 15-ąsias
metines. Skaidres susirinkusiems parodęs Šležas
ne tik plačiau papasakojo apie tuometinės Klai pė -

dos krašto istorines aplinkybes ir sukilimo vin-
gius, bet ir apie savo senelį bei jo žmoną Mariją
Bro žaitę-Vanagaitienę, buvusią aktyvią Mažosios
Lietuvos visuomenininkę. Renginio metu ir po jo
dalyviai galėjo nusipirkti itin profesionaliai išleis-
tą antrąją Vanagaičio knygą-almanachą (kaina – 60
dol.). Vanagaičio vaikaitis išsakė viltį, jog almana-
chas sulauks ir akademinio pasaulio dėmesio, mat
iki šiol apie jį tiek Lietuvoje, tiek išeivijos spaudo-
je (ir ,,Drauge”) pasirodė vien tik infor ma ci nio-
apžvalginio pobūdžio straipsniai.

,,Draugo” info

EDVARDAS ŠULAITIS

„Kam nusviro galva, dangaus angelai vaini-
ką iš deimantų pina” – skambėjo Cicero
lie tuvių sekmadieniniame susibūrime

visų dalyvių atliekamos dainos „Oi, neverk, motu-
šėle” žodžiai, minint tragiškus 1991 m. sausio 13
dienos įvykius Vilniuje. Kaip daugelis prisimena,
tos dienos naktį sovietiniai tankai ir kareiviai
puolė Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radi-
jo ir televizijos pastatą.

Minėjime buvo perskaitytos tada žuvusių 14 as -
menų pavardės: Loreta Asanavičiūtė, Virgilijus
Drus kis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankaus -
kas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas,
Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Kance vi -
čius, Vitas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas
Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimu-
lionis ir Vytautas Vaitkus. Visiems jiems uždegta

po žvakutę, o skaitovės Liuba Šniūrevičienė ir Vir -
ginija Mauručienė priminė baisius tos nakties įvy-
kius, kurie niekada nebus užmiršti. Tą dieną ir
naktį žuvę, išskyrus T. Masiulį ir R. Juknevičių,
buvo iškilmingai palaidoti Vilniaus Antakalnio ka -
pinėse, o pastatytas paminklas visada primins pra-
eiviams jų herojišką žygį. Apie žuvusiuosius yra
išleista nemažai literatūros.

Nors pats minėjimas buvo neilgas, bet gana
įspūdingas. Kaip ir įprasta Cicero sekmadieninių
tautiečių susiėjimuose, vaišintasi kava, arbata ir
sal dumynais. Gaila, kad žmonių nebuvo daug, Ci ce -
ro lietuvių eilės vis retėja.

Gerai bent tiek, kad sekmadienio rytais 9 val.
lietuviškai dar laikomos šv. Mišios lietuvių pasta-
tytoje Šv. Antano bažnyčioje. Jas čia atnašauja Ci ce -
ro lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Tri ma -
kas. Kažkodėl į jas vengia atvykti tautiečiai iš šiau -
rinės Čikagos dalies, kur lietuviškų Mišių nė ra.

Prie Laisvės kovų paminklo (iš k.): Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos Čikagoje pirmininkas dr. Jurgis Anysas, LŠSI
centro valdybos narys Ernestas Lukoševičius, Stasė Simanavičienė, Romas Šležas, LTSC tarybos pirmininkas dr.
Augustinas Idzelis, Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos Čikagoje iždininkas Ramūnas Buntinas.

Arūno Buntino nuotr.

Vir ginija Mauručienė, Liuba Šniūrevičienė ir Genutė Saliga veda Sausio 13-osios įvykių minėjimą.
Jono Kuprio nuotr.

Iš k. S. Savickas ir J. R. Butkus.



52013�SAUSIO�22, ANTRADIENISDRAUGAS

Marquette�Park,�Chicago,�IL

Šoko žvaigždės, bokštai ir varpai – Tikėjimo metai antai!

Pirmieji svečiai Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos
Nau jųjų metų sutiktuvėse bu -

vo jauna, dailiai pasirėdžiusi pora.
At siprašė už anks tyvumą. Vakaro
šeimininkai tarste lėjo „Niekis!” ir
įteikė kamščiatrau kį. Tai reiškė –
pra dėkite, jauskitės kaip namie.
Anuodu, laikydami svarbų šventės
„įrankį” rankose, tik vaikš čiojo po
išpuoštą salę, tarsi būtų patekę į Luv -
ro muziejų.

Ant pastelinėmis spalvomis nu -
da žytų sienų puikavosi eglišakių vai -
nikai, malonus apšvietimas, naujos
„aristokratiškos” kėdės, skoningai
papuošti stalai (akinančiai baltos
stal tiesės, stilingos vazelės ir o, Dan -
gau, tikro stiklo taurės!) – visa žadėjo
būsiant neeilinę šventę.

Tris skirtingų spalvų eglutes
darbštuolės parapijos moterys pada -
bino dar prieš šioje salėje vykusius
prieš kalėdinius pietus. Spurdėta visą
prieššventinį savaitgalį: derinta, dė -
liota, burta, kurta (vinių į sienų kalti
negalima, tai pasuk galvą, kaip gra -
žuolį vainiką pakabinti)... Dešimtis
kar tų perskaičiuoti svečių sąrašai
(visada buvo ir bus norinčių patekti
paskutinę minutę!), triūsta nustatant
apšvietimo įmantrybes, kūrybiškai
pa žiūrėta net į stalo servetėlių su -
lanks tymą, nors jų grožis trumpa lai -
kis.

Parapijai atsidavusios moterys
Bronė Barakauskienė,  Dalia Blekie -
nė, Danguolė Ilginytė, Vilė Kilikaus -
kienė, Bronė Šabaniauskienė, Regi na
Šilanskienė, Birutė Žukauskienė ir
Marytė Monkuvienė plušėjo links-
mai, tikėdamos, jog jaukią aplinką,
džiugesį, gerą nuotaiką kuria ki -
tiems – ne tik sekmadieninių pabend-
ravimų dalyviams, bet ir būsimų
šven čių bičiuliams.

Priartėjus skelbtai pradžios va -
landai, salę užpildė juokas, šurmu-
lys, tarpusavyje bendraujančių, lai-
mingų jaunų ir jau truputį pagyve-
nusių žmonių balsai. „Lithuanian
Deli” paruoštas mais tas buvo kaip
na muose – įvairus, viliojančiai kve-
piantis ir gardus. Pelnytai mažasis
Morkūnų Lukas (dabar jau vyras iš
stuomens ir iš liemens!) prieš kelis
dešimtmečius garsiai porino, esą
skaniausi yra jo mamos cepelinai.
Van dutės rankomis vakarienei ruoš-
ti gaminiai laimėjo daug pagyrimų.
Ypač tortai, puika vęsi ant kiekvieno
stalo. Visi vienodo dydžio ir ne -
papras tai skanūs! Gal, sakau, šiame
neribotų galimybių tech nikos amžiu-
je išmokta gardėsius dauginti juos
skanuojant?

Kam dar, jei ne Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos vedliui,
gerų norų ir užmojų kupinam, stro -
piai besidarbuojančiam kunigui Jau -
niui Kelpšui galėjo būti patikėtas
visų vakaro linksmybių atidarymo
raktas?! Arvydas Bagdonas, be kurio
mielos šypsenos, paslaugumo ir visa -
ke riopų patarnavimų sunku įsivaiz-
duoti mūsų bažnyčios veiklą, su Vil -
ma Jaruliene (ne tik kasdien sau sus
skaičius rikiuoja, apdraudos įsta -
tymais rūpinasi, bet ir šv. Mišių skai-
tinius balsiai perduoda, „Vilties” te -
atre vaidina...) gracingai pašoko pra -
džios šokį. „Ir aš taip galiu!” šūksnių
neišgirsta. Visi taip norėtų, bet ne
visi taip galėtų!

Atidesni, iš vaikystės dar neišau -

gę svečiai pirmieji pamatė didžiulį
juodą maišą, už jo – pusės metro
aukštakulnius avinčią žavią Snie -
guolę (dar vienas Vilmos talentas?).
Dovanų karalius – žvitrus, nenu -
stygs tąs vietoje (trumpam buvo mai -
šą, bet, ačiū Dievui, ne Snieguolę,
pra  ganęs!), labai jau Arvydą prime-
nantis „diedukas” paskelbė dykai
nie ko niekam neduosiąs. Suprask,
reikės kaip nors pasireikšti. 

Nors tarp suaugėlių būta nema-
žai tikrų vaikų, visi, tarsi susitarę,
nusprendė būti neveiklūs. Kai prie
maišo buvo priartintas pagaliau iš
Lietuvos su lauktas kunigas Gedi mi -
nas Keršys (pastarąsias savaites įsi-
jautęs į vaidmenį „Figaro šen, Figaro
ten...”), jis buvo apdovanotas už savi-
tą svečių pasveikinimą ir pažadą
šioje ir kitose lietuviškose parapijose
darbuotis linksmai. Po jo įsidrąsino
maža mergytė, o vėliau, kaip iš gau-
sybės rago, pasipylė dar vaikystėje
išmokti eilė raštukai apie skarotą
eglutę, dingusį batuką, neklaužadą
Vytuką. Apie tau tų draugystę nedek-
lamuota, bet karo tema (sena kaip
pasaulis) paliesta, bandant išnarplio-
ti grybų karo stra tegiją ir taktiką.
Viena ponia įkvėptai perteikė poemą
apie Žalgirio mūšį, kovas ir sukili-
mus, nepakantumą priešams ir meilę
Lietuvos laukams. Nors „rimtieji”
kūriniai buvo verti krištolinių gaub-
lių, bet, vadovaujantis „lygybė-broly-
bė” principu, Kalėdų Senelis visiems
dovanojo vienodus pūkuotukus.

Gaila, kad nebuvo mįslių varžy-
tuvių, laimėti būtų lengva, paklau -
sus: „Tabako neaugina, dūmų neku -
ria, neleidžia ir jais nekvepia – kas?”
Taigi „Cigarų” grupės muzikantai
Arvydas ir Virgis! Tarsi iš bedugnio
garsų šulinio jie sėmė vis kitokią
muzi ką, ritmus, dainas. Atrodė, kad
tie du „cigarai” net nežino žodžio
„nuo vargis” reikšmės, nes muziki-
nių pertraukėlių metu aktyviai rek-
lamavo visų ir kiekvienos salėje bu -
vusios lietuvaitės grožį ir nepapras-
tus talentus. Dar truputis ir jau koks
tuzinas vyrukų tikrai būtų įkalbėti
priklaupti ir dviejų kunigų bei visų
šėliojan čių akivaizdoje paprašyti iš -
rinktųjų rankos. Juolab kad „San -
dalų”(?!) gru pės Giedrė, akinančiai
blizganti ir aukšta lyg ketvirtoji po -
kylio salės eglutė, dainavo vien už
širdies grie biančias meilės dainas.

Šampanas! Tostai! Linkėjimai!
Apsikabinimai ir šypsenos. Gerano -
riškų, šviesia ateitimi tikinčių, lai -
mingų žmonių šypsenos – prieš tave

Belaukiant Naujųjų metų susirinkusieji šoko, trypė skambant ,,Cigarų” muzikos garsams.

ir už tavęs, šalia, toliau ir arčiau.
Visur. Metų sankirtoje žmonės elgia-
si tarsi į vidinę kišenaitę būtų įsisiu-
vę „Energizer Max” bateriją. Visi
juda, kruta ir kojomis dirba taip
išmonin gai, su tokia neišmatuojama
energija, polėkiu ir išraitymais... O
jei taip, ku nige Jauniau, po grindi-
mis kokią turbiną ar varikliuką?
Nuo milijo ninio kalnų – „kaukšt”
visą Washte naw gatvę, automobilių
stovėjimo aikštę, o gal ir bažnyčią
apšviestu me nuosava elektros ener-
gija! 

Tiesą pasakius, vieną varikliu-
ką – stūmoklį – mes jau turime.
Penkias savaitės dienas iki pavaka-
rio darbus rikiuojančią, renginius,
šventes, pietus, su kaktis planuojan-

čią, spurdėtojas(-us) įkvepiančią sek-
retorę Audrą Zaka raus kienę. Bepigu
jai – matyt, ener gi ją gauna tiesiogiai
iš savo vardo...

Šventė pasibaigė taip vėlai, kad
jau buvo anksti. Užvertus galvą aukš -
tyn, tamsaus žvaigždėmis nu sagstyto
dangaus fone galėjai įžiūrėti nuo
seniai pažįstamus bokštus, var pinę,
viršun žvelgiančius langus ir pajusti,
kokia stipri savo esme, nepaprastai
graži tebėra visų mūsų di džiausias
turtas – bažnyčia.

Pokylių salės viduje dar vyko
linksmybių užbaigtuvės, lauke – ne -
žemiškos ramybės erdvėje aušo vil -
tingas, tikrai jau prasidėjusių Tikė -
jimo metų rytas.

Audra ir Edmundas Zakarauskai, viduryje stovi Bronė Šabanauskienė.

Prie eglutės Bronė ir Algis Steikūnai.

ALDONA KRIŠTOLAITIS
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Tapytojas Rimas Bičiūnas ir M. Bičiūnienės konkursinės parodos laureatė Veronika
Juodagalvytė. 

LAURA PAČTAUSKAITĖ

Lietuvos nacionaliniame muzie -
juje sausio 18 d. paskelbti ir ap -
dova noti trys geriausi 2012 me -

tų respublikinės primityviosios tapy-
bos kon kur sinės parodos Mo ni kos
Bičiū nie nės premijai laimėti auto-
riai.

Šių metų konkursinės parodos
laureatėmis tapo trys liaudies dai li -
ninkės – vilnietės Veronika Juoda -
gal vytė ir Stanislava Bijeikienė bei
Regina Juodžbalienė iš Kauno. Pagal
tradiciją laureatų pagerbimo šventė
ir premijų įteikimas vyksta parodos
uždarymo dieną. Laureates pasveiki-
no M. Bičiūnienės sūnus, garsus ta -
pytojas Rimas Bičiūnas, menoty ri -
ninkė Nijolė Tumėnienė.

Norą dalyvauti šių metų parodo-
je pareiškė 48 tapytojai iš Utenos, Ig -
nalinos, Tauragės, Kauno, Širvintų,
Ku piškio, Rokiškio, Šilutės, Zarasų,
Kauno, Vilniaus rajonų bei Kauno ir
Vilniaus miestų. Atrankos komisija,
įvertinusi pateiktų kūrinių meninį
ly gį, galimybę eksponuoti darbus
Lie  tuvos nacionaliniame muziejuje
suteikė 29 autoriams. Konkursinei
parodai tapytojai pristatė po tris pa -
staraisiais metais sukurtus darbus. 

Ryškiausios primityviosios tapy-
bos pradininkės Monikos Bičiūnie -
nės (1910–2009) konkursinę parodą
ren gia Vilniaus krašto tautodaili nin -
kų-meno kūrėjų bendrija ir Lietuvos
tautodailininkų sąjungos Vilniaus
bendrija, siekdamos palaikyti gyvy-

bingas liaudies dailės tradicijas, at -
skleisti ir pagerbti talentingiausius
ša lies liaudies meistrus tapytojus.

Pirmą kartą šis konkursas buvo
suorganizuotas 2010 metais, minint
šimtąsias tapytojos gimimo metines,
tuomet konkurse dalyvavo 43 auto-
riai.

M. Bičiūnienė – įdomiausia XX a.
primityviosios tapybos kūrėja. Pasak
dailėtyrininkų, meniniu lygiu jos ta -
pyba prilygsta pasaulyje pripažin-
tiems primityvistams – apie tai liudi-
ja pasaulinė primityviojo meno en -
ciklopedija, kurioje spausdinamos ir
M. Bičiūnienės kūrinių nuotraukos.

Tapytojos kūryba sulaukė dide-
lio pripažinimo, darbai rodyti Lietu -
voje ir kitose šalyse (Anglijoje, Bel -
gijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje,
Prancūzijoje, Rusijoje). M. Bičiū nie -
nė buvo Lietuvos tautodailininkų są -
jun gos Vilniaus bendrijos ir Vil niaus
krašto tautodailininkų-meno kūrėjų
ben drijos narė.

Konkurso tikslas – įamžinti žy -
miosios liaudies tapytojos M. Bičiū -
nienės atminimą, paskatinti primity-
viosios tapybos raidą, atskleisti nau-
jus kūrėjus, suteikti galimybę paro-
dyti savo kūrinius naujai iškylan-
tiems kūrėjams, pagerbti ir deramai
įvertinti talentingiausius šalies liau-
dies meistrus tapytojus, dažnai ne -
ran dančius vietos garsiausiose šalies
parodų salėse.

Konkursinei parodai Lietuvos
nacionalinis muziejus išleido katalo-
gą ,,Primityvioji tapyba”.           ELTA

Apdovanoti Monikos Bičiūnienės 
konkursinės parodos laureatai

Pagerbti M. Bičiūnienės konkursinės parodos laureatai.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotraukos

Rašytojas, „Draugo” redaktorius
Česlovas Grincevičius gimė 1913
m. sausio 17 d. Vilkijoje. Vai kys -

tę praleido Josvainiuose (Kėdainių
aps.). Mo kėsi Josvainiuose, Kėdai niuo -
se, Kau no jėzuitų gimnazijoje, Vytauto
Di džiojo universitete studijavo lite ra -
tū rą ir pedagogiką, teatro mokslą, bib-
liologiją; buvo Teologijos fakulteto bib-
liotekininkas, VDU bibliotekos di rek -
toriaus pavaduotojas. Vokiečių oku pa -
cijos metais pasitraukė iš Lie tuvos.
Nuo 1944 m. rudens gyvenda mas Zalc -
burge, redagavo savaitraštį „Mūsų ži -
nios”, kartu dirbo Vinco Krė vės gim-
nazijos mokytoju ir vi ce direktoriumi.
Nors ir labai pami lęs Aus triją, 1949 m.
pavasarį emigravo į JAV. Gyvendamas
Cicero dirbo Aukš tes nio joje lituanistinėje mokykloje mokytoju ir direk-
toriumi (1960–1968). 1968–1969 m. vadovavo Cicero veikusiame Lie tu -
viškų studijų institutui. 

Žurnalistinį darbą pradėjo dar studijuodamas. 1972–1994 m. vadova-
vo Pasaulio lietuvių archyvui Čika goje. 1969–1993 m. buvo vienas dien-
raščio „Draugas” redaktorių. Iš pra džių pirmojo puslapio, vėliau –  dar
ir humoristinio puslapio „Spygliai ir dygliai” redaktorius. Visada ir
visur buvo aktyvus. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas (1985–
1988), Lietuvių katalikų mokslo akademijos Čikagos skyriaus vienas iš
kū rėjų. Vienas iš Lituanistikos instituto, Lietuvos istorijos draugijos
kūrė jų. 

Č. Grincevičius pasižymėjo nuo širdumu ir draugiškumu. Nemė go
pasirodyti, vengė savireklamos, nesi veržė į priekį, bet tyliai dirbo vi suo -
meninį ir kultūrinį darbą. Kaip yra pastebėjęs Kazys Bradūnas, „iš tolo
tai galėjo atrodyti žmogus vėsiai atokus, džentelmeniškai bajoriškas, bet
po regimu paviršiumi slėpėsi pa p rasta, geriems žmonėms atvira, net į
saikingą humorą linkstanti siela. Tai atrodė laimingiausias žmogus, di -
džiai patenkintas, kad turėjo apsčiai visko, ko širdis geidė: rašė ir leido
šviesios nuotaikos knygas, lituanis tinėse mokyklose auklėjo išeivijos
jaunimą, atidavė duoklę pamėgtai pro fesinei bibliografijai, nesulaužė
žurnalistinės plunksnos, neatšoko ir nuo visuomeninės veiklos”. Ir jo
kū ryba yra „be rūsties”, nuspalvinta giedros nuotaikos, su gerumo ir at -
lai dumo šypsena: novelių ir legendų rin kinys „Vidurnakčio vargonai”
(1953), mozaikinis romanas „Geroji vasara” (1970), jaunimui skirtas
„Vys kupo katinas” (1972), pasakų ir pasakojimų pluoštas „Vidudienio
varpai” (1985). Už pastarąją knygą buvo apdovanotas Lietuvių rašytojų
draugijos premija. Kartu su Alina Skrupskeliene suredagavo Juozo Bra -
 zaičio ,,Raštų” šešiatomį, taip pat buvo leidinio „Lietuvių literatūra sve-
tur” vienas iš redaktorių.     

Rašytojas mirė 1994 m., palaidotas Vilniuje. 
Parengė G. M.

Česlovui Grincevičiui – 100

JAV�LB�Kultūros�taryba,�filatelistų�draugija�,,Lietuva”�ir�Čiurlionio�ga�lerija�Čikagoje�kvie-
čia� 6–18�metų� JAV� lietuvius�moksleivius� tapti� pašto� ženklo� ir� voko� autoriumi� ir� skelbia
pašto� ženklo� ir� voko� kūrimo� konkursą,� skirtą� Dariaus� ir� Girėno� legendinio� skrydžio� 80-
mečiui�paminėti.�Geriausių�darbų�autoriai�bus�apdovanoti�premijomis,�o�pirmos�vietos�lai-
mėtojų�kurtus�darbus�bus�galima�pamatyti�išleistame�pašto�ženkle�ir�voke.�

Gegužės�mėnesį�bus�surengta�konkursui�atsiųstų�piešinių�paroda�ir�ver�ti�nimo�komisi-
ja�išrinks�nugalėtojus�trijose�amžiaus�grupėse�(6–10�metų,�11–15�metų�ir�16–18�metų).�

Bendrieji reikalavimai: 

Pašto�ženklo�ir�voko�projektai�turi�būti�skirti�Dariaus�ir�Girėno�skrydžio�80-mečiui�

Pašto�ženklo�ir�voko�projektuose�turi�būti�įkomponuotas�temos�pavadi�nimas�

Piešinius� galima� atlikti� bet� kokia� technika� (pageidautina,� kad� nebūtų� nau�do�jamos
daugiau�nei�4�spalvos)

Visuose�pašto�ženklų�projektuose�ir�pašto�voko�projektuose�turi�būti�įkompo�nuoti�pri-
valomi�užrašai

LIETUVA;�

išleidimo�metai�–�2013;�

numatyta�vieta�autoriaus�pavardei�(pvz.,�Xxxxxx);�

piešinys�turi�būti�atliktas�A�4�formato�popieriaus�lape�su�užrašytu�slaptažodžiu�raidžių
kombinacija).�

Projektai�pateikiami�užklijuotame�voke.�Ant�voko�nurodoma�tema,�autoriaus�slapta-
žodis�(6�raidžių�kombinacija).�

Kitame�nepermatomame,�užklijuotame�voke,�pažymėtame�tuo�pačiu�au�toriaus�slap-
tažodžiu� ir� įdėtame� į� atsiųstą� su� darbu� voką,� pateikiami� pašto� ženklo� ar� vokų� projektų
autoriaus� duomenys:� vardas� ir� pavardė,� adresas,� telefonas,� el.� pašto� adresas,� da�lyvio
amžius��

Piešinius�–�pašto�ženklo�ir�voko�projektus�– komisijai�reikia�pateikti�iki�š.�m.�ba�landžio
1� d.� � Darbus� siųsti� adresu:� Pašto� ženklo� konkursas,� Lith� Art� Gallery� Ciurlionis,� 5620� S.
Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636

Daugiau� informacijos� apie�pašto� ženklų� kūrimą�galite� rasti� internetinėje� svetainėje
http://www.zazzle.com/custom/stamps arba�gauti�el.�paštu:�kulturmin@gmail.com

Skelbiamas pašto ženklo ir voko kūrimo konkursas



Washington, DC (BNS) – Barack
Obama sausio 20 d. buvo prisaikdin-
tas antrai JAV prezidento kadencijai.
51 metų demokratas B. Obama Bal tų -
jų rūmų Mėlynojoje salėje prisiekė
ištikimai vykdyti prezidento parei-
gas ir laikytis JAV Konstitucijos, pa -
gal kurią jo pirmoji kadencija baigia-
si sausio 20-osios vidurdienį. Per
iškilmes jis pasinaudojo Biblija, ku ri
priklausė jo žmonos Michelle Oba ma
senelei. Prezidento priesaiką pri ėmė
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
John Roberts.  

Sausio 20 d. rytą per atskirą cere-
moniją JAV karinio jūrų laivyno ob -
servatorijoje prisaikdintas ir vice -
pre zidentas Joe Biden. Pagal tradici-
ją, kurios laikomasi tada, kai inaugu-
racijos diena būna sekmadienis, B.
Oba ma priesaiką pakartojo per viešą
ceremoniją pirmadienį. Prie JAV Ka -

pitolijaus jis taip pat pasakė savo
inauguracijos kalbą amerikiečiams
ir visam jį stebin čiam pasauliui.
Antrajai B. Obama inauguracijos ce -
remonijai trūko tos vilties ir istorijos
pojūčio, kurie buvo persmelkę jo pri-
saikdinimą 2009 m.  Naują kadenciją
Obama pradeda Kon gre se laukiant
keliems įnirtingiems mū šiams dėl
biudžeto.   

72013�SAUSIO�22, ANTRADIENISDRAUGAS

LieTUvos iR PasaULio NaUjieNos

Popiežius paskelbė lotynišką ,,Twitter” žinutę

Šiaurės Korėja pagamino raketą

Alžyro įkaitų krizė baigėsi kruvina drama

B. Obama prisaikdintas antrai kadencijaiVilnius (BNS) – Sausio 19 d. Vil -
niuje vykusiame Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) tarybos posėdyje partijos
Politikos skyriaus pirmininkas, euro-
parlamentaras Vytautas Landsbergis
sakė, kad TS-LKD per Seimo rinki-
mus pakenkė buvusios centro-dešinės
Vyriausybės nejautrumas. Aptariant
2012 m. spalį vykusių Seimo rinkimų
rezultatus buvęs partijos vadovas
ragino nebūti tokiems optimistams,
kad TS-LKD liko antra pagal Seime
turimų vietų skaičių. Kaip vieną
pagrindinių konservatorių klaidų per

rinkimus jis nurodė nesugebėjimą
kalbėtis su žmonėmis, net darant tei-
singus sprendimus. V. Landsbergis
kritikavo, jog TS-LKD atstovai nepa-
aiškindavo visuomenei apie partijos
laikyseną tam tikrais klausimais ir
apie daromus kompromisus koalicijo-
je. Kaip dar vieną klaidą V.
Landsbergis nurodė TS-LKD laikyse-
ną dėl rezonansinės pedofilijos bylos.
Anot jo, dėl to „Drąsos kelio” partija
atėmė dalį konservatorių rinkėjų
balsų. Konservatoriai išsiskirstė
nepriėmę iš anksto parengtos rezoliu-
cijos ir strateginių ateities gairių.

V. Landsbergis kritikavo A. Kubiliaus vyriausybę   

Naujo viruso Lietuvoje nepastebėta 

Roma (,,Reuters” – BNS) – Po pie -
žius Benediktas XVI savo pirmąją
žinutę socialiniame tinkle ,,Twit ter”
sausio 20 d., sekmadienį, paskelbė lo -
tyniškai, taip perkeldamas savo pa -
stangas atgaivinti oficialiąją Kata -
likų Bažnyčios kalbą, naudojant XXI
šimtmečio priemones. ,,Uni tati chris-
tifidelium integre studentes quid
iubet Dominus? Orare semper, iusti-
tiam factitare, amare probitatem, hu -
miles Secum ambulare”, – parašė

pon tifikas. Žinutė reiškia: ,,Ką
Viešpats liepia trokštantiems visų
ištikimųjų Kristui vienybės? Visada
melstis, elgtis teisingai, my lėti sąži-
ningumą, nuolankiai eiti su Juo.”
Palyginti su vertimu į daugelį plačiai
vartojamų kalbų, originali žinutė yra
trumpesnė ir grakštesnė, o tai – vie -
na iš priežasčių, dėl kurių lotynų kal-
bos puoselėtojai, tarp jų pontifikas
Be nediktas, nori išsaugoti šią seno-
vės Romos šnektą.

Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius sausio
21–22 d. Airijos sostinėje Dubline su
Europos Sąjungos kolegomis aptarė
demokratinės kontrolės klausimus
Bendrijoje, siekiant didesnės integ-
racijos finansų srityje. Pagrindinė
mi nis trų susitikimo tema – demokra-
tinis teisėtumas ir atskaitomybė vys-
tant ES ekonominę ir pinigų sąjungą.
Ministrai diskutavo apie demokra -

tinės kontrolės ir atskaitomybės už -
tikrinimo mechanizmus, nacio na li -
nių parlamentų ir Europos Parla -
men to vaidmenį priimant spren di -
mus, ekonominės ir pinigų sąjungos
stiprinimą. Neformaliame dviejų die -
nų susitikime dalyvavo ES šalių mi -
nistrai, politikai, Europos Parla men -
to nariai. L. Linkevičius taip pat susi-
tiko su Airijoje gyvenančiais tautie-
čiais.

Dubline aptarta didesnė integracija

F. Latėnas patarinės Premjerui kultūros klausimais

Vilnius (ELTA) – Tris savaites
padirbęs kultūros viceministru Faus -
tas Latėnas perėjo dirbti premjero
Algirdo Butkevičiaus patarėju kultū-
ros klausimais. 

,,Jis priėmė premjero pasiūlymą
dirbti patarėju”, – pirmadienį sakė
Vyriausybės atstovė spaudai Evelina
Butkutė-Lazdauskienė. Pasak jos, A.
Butkevičius norėjo stipraus specialis-
to į šias pareigas, todėl pasikvietė F.
Latėną. Lietuvos socialdemokratų
par tijos atstovas kompozitorius F.
Latėnas dėl viceministro posto paliko
kultūros atašė Lietuvos Respublikos
ambasadoje Rusijoje pareigas. Šiuo
metu Kultūros ministerijoje liko vie-
nas viceministras – Lietuvos lenkų

rinkimų akcijos atstovas Edvardas
Trusevičius. 

Žinomas kompozitorius F. La -
tėnas 1996 m. dirbo kultūros vicemi-
nistru, o 1997 metais – valstybės kon-
sultantu kultūros klausimais. 1999 m.
paskirtas Nacionalinio dramos teatro
generaliniu direktoriumi, vėliau va -
dovavo Valstybiniam Vilniaus maža-
jam teatrui, konsultavo kultūros klau-
simais tuometinį ministrą pirminin-
ką Algirdą Brazauską. Nuo 2005 m.
vasario iki 2006 m. liepos F. Latėnas
ėjo Kultūros ministerijai vadovavusio
Vladimiro Prudnikovo viceministro
pareigas. Vėliau F. Latėnas yra dirbęs
buvusio premjero Gedimino Kirkilo
patarėju kultūros klausimais. 

Vilnius (BNS) – Į Europos Są -
jungos (ES) ir NATO dokumentų
vagystes nukreiptas virusas „Red
October” (,,Raudonasis spalis”) Lie -
tu voje nebuvo pastebėtas. Žinovai
tei gia, kad pastaruoju metu plačiai
aptarinėjamas virusas nei vidaus rei-
kalų sistemos, nei Lietuvos diploma-
tinių atstovybių kompiute rių tinkla-
lapiuose nepaskelbtas. Šios savaitės
pradžioje pasaulio žinia sklaida pra-
nešė, kad Rytų Europos šalyse plinta
virusas, kuris renka dokumentus
apie ES ir NATO naudojamą progra-
minę įrangą. „Red October” pavadin-

tą virusą nustatė Rusijoje įsikūrusi
antivirusinės  įrangos ga mintoja
„Kas perski Lab”. Tačiau  Krašto
apsaugoje taikomi griežtesni nei
įprastiniai saugos reikalavimai, to -
dėl kompiuterių virusų patekimo
atvejai yra ypač reti. Riboto naudoji-
mo arba slaptumo žymas turintys na -
cio naliniai, ES ar NATO dokumentai
saugomi tokiose informacinėse siste-
mose, kurios viešais tinklais arba
internetu praktiškai yra nepasiekia -
mos. Neįmanoma surinkti duomenų
apie Lietuvoje esančių užsienio at -
stovybių sistemas.

B. Obama priesaika. ELTA nuotr. 

New York (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Taryba sausio
18 d. griežtai pasmerkė vienoje Al žy -
ro dujų verslovėje su tarptautiniu te -
roristų tinklu „al Qaeda” susijusių
ko votojų surengtą puolimą ir įkaitų
pagrobimą. Saugumo Taryba sutarė,
jog būtina patraukti atsakomybėn su
„al Qaeda” susijusius užpuolikus ir
jų rėmėjus. Kelios šalys anksčiau ra -
gino Alžyrą padaryti viską, kad ne -
nukentėtų likę įkaitai. 

Sausio 19 d. Alžyro pajėgos įsi-
veržė į atokiame dykumos rajone
esan čią dujų gamyklą užbaigti įkaitų
krizės, per kurią žuvo 23 užsieniečiai

ir alžyriečiai, septyni jų – pagrobė-
jams per galutinį karinį puolimą
įvykdžius egzekucijas. Taip pat žuvo
32 pagrobėjai, specialiosios pajėgos
sugebėjo išvaduoti 685 darbuotojus
alžyriečius ir 107 užsieniečius. Tarp
23 žuvusiųjų yra britai, prancūzai,
rumunai ir amerikiečiai; dar daug
užsieniečių yra dingę. M. Belmokh -
tar grupuotė reikalavo nutraukti
pran cūzų karinius veiksmus Malyje
prieš džihadistus. Dauguma įkaitų
buvo išvaduoti sausio 17 d., kai Al -
žyro pajėgos pradėjo gelbėjimo veiks-
mus, kurie buvo plačiai kritikuojami
kaip sku bo ti.

Seulas (ELTA) – Pietų Korėja tei-
gia, kad ilgojo nuotolio raketa, kurią
praėjusį mėnesį paleido Šiaurės Ko -
rėja, buvo pagaminta naudojant dau-
giausia savas technologijas, praneša
BBC. 2012 m. gruodį Šiaurės Korėja
sėk mingai paleido raketą, kuri į Že -
mės orbitą iškėlė pirmą Šiaurės Ko -
rėjos palydovą. Užsienio šalys raketos
paleidimą pasmerkė ir teigia, kad taip
buvo tie siog maskuojamas draudžia-

mas ilgojo nuotolio raketos bandy-
mas. Tarptautiniai draudimai nelei-
džia Šiaurės Korėjai įsivežti pažan-
gias technologijas. Pasak BBC, žinia,
kad Šiaurės Korėja gali pasigaminti
raketų be užsienio pagalbos, dauge-
liui už sienio šalių bus nemaloni, nes
tokios raketos yra techniškai pana-
šios į tarp žemynines balistines rake-
tas ir galėtų pasiekti JAV. 

New York (BNS) – JAV mirė gar-
sus kovotojas prieš rasinę afroameri-
kiečių segregaciją James Hood. Jis
išgarsėjo kaip vienas pirmųjų juoda -
odžių University of  Alabama studen-
tų, kuriam vietos valdžia trukdė pa -
tekti į mokymo įstaigą dėl rasinių
prie tarų. Juodaodžio studento J.
Hood istorija tapo plačiai žinoma
1963 m., kai jis su draugu mėgino pa -
tekti į universitetą, bet duryse kelią
jam užkirto valstijos gubernatorius
George Wallace, pasitelkęs į pagalbą
apsaugą. Vėliau G. Wallace viešai at -

siprašė už šį savo poelgį, paaiškinęs,
kad baiminosi neramumų valstijoje.
1963 m. įvy kiams atminti ant Univer -
sity of  Alaba ma pastato atidengta
me  morialinė lenta su J. Hood portre-
tu ir jo citata: „Vienas žmogus gali iš
es mės pakeisti situaciją, jeigu yra
pasirengęs siekti permainų”. Po šios
skandalingos istorijos J. Hood Uni -
ver sity of  Alaba ma mokėsi tik du
mė  nesius, jis tęsė mokslus jau daug
vėliau ir 1997 m. įgijo daktaro laips-
nį. 

Mirė kovotojas už afroamerikiečių teises J. Hood
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Sausio 18–25 dienomis visame
krikščionių pasaulyje švenčia-
ma maldų už krikščionių vieny-

bę savaitė. Šiemet jos tema – pranašo
Michėjo žodžiai: „Ko Dievas nori iš
savo tautos?” (plg Mch 6,6-8). 

Šiemetinės maldų savaitės teks-
tus parengė Indijos krikščionys,
kurie į visų už vienybę besimeldžian-
čių krikščionių dėmesio centrą iškė-
lė Indijoje diskriminuojamų žmonių,
vadinamųjų „dalitų” likimą. Šie žmo-
nės tradicinėje kastinėje Indijos
visuomenėje visiškai marginalizuo-
ti. Juos neretai diskriminuoja ir
krikš čionys, nors krikščioniškų ben-
druomenių viduje neturėtų galioti
kastiniai skirtumai. Indijos bendruo-
menės problematika mums gal atro-
do tolima ir neaktuali, tačiau ar tik-
rai taip? Jei esame vienos ir visuoti-
nės Bažnyčios dalis, mums turėtų
rūpėti kiekvieno Mistinio Kūno na -
rio likimas. Tad siūlome apsistoti
prie šiai dienai parinktų skaitinių iš -
traukų ir jų apmąstymo.

Skaitiniai

Iš 1, 15–22 Hebrajų pribuvėjos
nepaklūsta karaliaus nurodymamas
ir laikosi Dievo įstatymo;

Ps 17, 1–6 Dievo prisilietimui
atsivėrusiojo pasitikėjimo kupina
malda;

2 Kor 3, 17–18 Šlovinga Dievo
vaikų laisvė Jėzuje;

Jn 4, 4–26 Pokalbis su Jėzumi
išveda samarietę į laisvesnį gyveni-
mą.

Komentaras

Nuolankus sekimas Viešpačiu
visada veda į laisvę, kurią jis atveria
savo žmonėms. Švenčiame būtent tai
turėdami omenyje. Švenčiame kovos
už laisvę, kuri tikrai yra net ten, kur
priespauda, prietarai ir skurdas atro-
do yra nepakeliama našta, paslaptį.
Tvirtas apsisprendimas nepaklusti
nežmoniškiems įsakymams ir sąly-
goms, kaip tai padarė pribuvėjos, ne -
paisydamos faraono nurodymų, gali
atrodyti kaip smulkus ir nereikšmin-
gas veiksmas. Bet dažnai būtent to -
kie veiksmai bendruomenes ir veda į
laisvę. Ryžto kupina kelionė į pilnes-
nį gyvenimą atskleidžia Evangelijos
visiems teikiamą vilties dovaną, visų
pasaulio nelygybę kenčiančių žmo-
nių patiriamą ir atrandamą skirtin-
gais būdais. Tvirtas apsisprendimas
nepaklusti nežmoniškiems įsaky-
mams ir sąlygoms gali atrodyti kaip
smulkus ir nereikšmingas veiksmas.

Apie nuo mažų žingsnelių prasi-

dedančią kelionę
iš diskriminacijos
ir prietarų mums
byloja ir Jėzaus
susitikimo su sa -
mariete istorija.
Tai moteris, kuri
visų pirma klau-
sia apie ją supan-
čius prietarus ir
taip pat mėgina
pa lengvinti savo
kasdienio gyveni-

mo sunkumus bei kančias. Šis rūpes-
tis – jos pokalbio su Jėzumi pradžios
taškas. Pats Jėzus į pokalbį su sama-
riete taip pat leidžiasi iš dvejopų
paskatų – praktinių (jis esąs ištroš-
kęs) ir tuo pat metu mėgindamas
drauge išsiaiškinti, kodėl ir kokie
socialiniai prietarai apsunkina pa -
gal bos suteikimą. Palengva prieš
moterį atsiveria lais vesnio gyvenimo
kelio viltis, nes visi jos realaus gy -
venimo ke blu mai ima matytis Jė zaus
žodžių švie soje. Pabaigoje šios asme-
ninės įžvalgos grąžina visą po kalbį
prie minties, kad dvi žmonių grupės
skirtingai įsivaizduoja, kur dera gar-
binti Viešpatį. „Šlovinti jį dvasia ir
tiesa” – tai viskas, ko prašoma. Ir taip
mes dar kartą mokomi išsilaisvinti
nuo visko, kas mus atskiria nuo ben-
drystės ir gyvenimo pilnatvės.

Pašaukimas į didesnę laisvę
Kristuje – tai pašaukimas į glaudesnę
bendrystę. Visi dalykai, kurie mus
atskiria – tiek kaip vienybės siekian-
čius krikščionis, tiek kaip nelygybės
ir neteisingų tradicijų paveiktus
žmo nes – įkalina ir verčia slėptis
vieną nuo kito. Mūsų laisvė Kristuje
vei kiau yra naujas gyvenimas Dva -
sioje, kuris įgalina mus visus kartu
atvirais veidais stoti prieš Dievą. To -
je šlovingoje šviesoje mes išmoksta-
me vienas kitą matyti tikriau, nes
per krikščionių vienybę tampame vis
la biau panašūs į Jėzų.

Malda

Išlaisvinantis Dieve, dėkojame
tau už stiprinantį ir viltingą tikėjimą
tų, kurie kovoja už savo orumą ir gy -
venimo pilnatvę. Žinome, kad pakeli
prislėgtuosius ir išlaisvini įkalintuo-
sius. Tavo sūnus Jėzus Kristus eina
drauge su mumis, rodydamas kelius į
tikrą, autentišką laisvę. Norime ver-
tinti tai, kas mums duota, ir prašyti
išlaisvinimo iš to, kas mus pavergia.
Atsiųsk mums savo Dvasią, kad tiesa
mus išlaisvintų, kad vienu balsu
galėtume pasauliui skelbti tavo mei -
lę. Gyvenimo Dieve, vesk mus į tiesą
ir taiką. Amen.

Kur mes išgyvename tikrą atsi-
vertimą, susidurdami su įvairiais
skirtumais, kurie mus atskiria?

Ar mūsų atsivertimas nukreip-
tas į kokį nors svarbų mūsų pačių
pro jektą ar link naujo gyvenimo,
atnešančio prisikėlimo viltį?

Su kokiais žmonėmis mes ben-
draujame ir kokie nėra įtraukiami į
mūsų dėmesio ratą? Kodėl?

Vertė Lina Valantiejūtė
Bernardinai.lt

ŠveNTaDieNis

2 Eilinis sekmadienis

Laisvės siekimas 
Maldų�už�krikščionių�vienybę�savaitei GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Dauguma iš mūsų vaikystėje
kas dien gėrėme pieną ir dėl to
neturėjome jokių problemų,

bet subrendus mus pra dėjo varginti
pilvo skausmai, įvai rūs spazmai bei
kiti negalavimai. Mokslininkai nu -
sta tė, kad su amžiumi daugumai žmo-
nių išsivysto lakto zės netoleravimas.
Laktozės neto le ravimas, dar vadina-
mas laktazės ne pakankamumu, pasi-
reiškia nesugebėjimu iki galo suvirš-
kinti pieno cukrų (laktozę), esantį
pie no produktuose. 

Laktozė yra disacharidas, su da -
rytas iš dviejų sujungtų cukrų: gliu -
ko zės ir galaktozės. Kad laktozė būtų
iki galo įsisavinta organizmo, ji turi
būti suskaldyta į du minėtus jungi-
nius, veikiant fermentui lakta zei, ku -
ris yra sintezuojamas plonųjų žar nų
sienelėse. Suskaldyta laktozė iš virš-
kinimo trakto yra įsiurbiama į krau-
jotakos sistemą. Jei fermento lak tazės
yra mažai arba visai jo nė ra, nepilnai
suskaldytas pieno cuk rus patenka į
storąjį žarnyną, kur, veikiant bakteri-
joms, jis iš dalies fermentuojamas.
Bet dėl to pasigamina dujos (metano,
anglies dioksido ir van denilio miši-
nys), o taip pat ir pie no bei riebalų
rūgš tys, kas sukelia pil vo pūtimą,
spaz minio pobūdžio pil vo skausmą,
skrandžio gurguliavimą. Nesu virš -
kin tas pieno cukrus ir fermentacijos
produktai padidina žar ny no osmotinį
spaudimą, pagreitina skysčių tekėji-
mą, kas sukelia vi du ria vimą. Visi šie
požymiai atsiranda pavartojus pieno
produktų po 30 minučių, bet gali pasi-
reikšti ir per ilgesnį – 2 valandų –
tarpą.

Apie 75 proc. suaugusiųjų žmo -
nių pasaulyje, ypač vyresniame am -
žiuje, yra linkę netoleruoti laktozės.
Fer mento laktazės trūkumas gali bū ti
visiškas arba dalinis. Visai neto le ruo -
jančių laktozės žmonių yra ma žai,
jiems reikalinga speciali dieta (pro-
duktai be laktozės). Dauguma su au -
gusiųjų Europoje ir Šiaurės Ame -
rikoje pieno produktus gali vartoti be
didelių problemų. Laktozės ne to le ra -
vi mas stebimas 71 proc. Sicilijos gy -
ventojų ir net 90 proc. gyventojų kai
kuriose Azijos ir Afrikos šalyse. 

Kuo asmuo vyresnis, tuo didesnė
tikimybė, jog jis netoleruos laktozės.
Paprastai žmonės, kurių organizme
trūksta fermento laktazės, gerai to -
leruoja rūgusio pieno produktus –
įvai rius sūrius, kefyrą, jogurtus. Taip
yra dėl to, kad šiuose produktuo se
esan čios bakterijos išskiria fermen -
tų, skaidančių laktozę, todėl jiems
lak tozės netoleravimo požymiai taip
stipriai nepasireiškia.

Kaip nustatomas laktozės 
netoleravimas?

– ,,Naminis” būdas. Keletą dienų
nevalgykite maisto, kuriame yra lak-
tozės, o po to išgerkite 2–3 stiklines
pieno. Jei per 30 min. prasidės pilvo
skausmai, pūtimas ar viduriavimas,
jūs laktozės netoleruojate.

– Laktozės netoleravimo testas.
Asmuo prieš šį tyrimą turėtų keletą
valandų būti nevalgęs, po to jam duo-
dama išgerti 200 ml pieno. Tuoj pat iš -
gėrus pieną atliekamas testas, nusta-

tantis gliukozės kiekį kraujyje. Krau -
jo tyrimas per dvi valandas pakarto-
jamas keletą kartų. Jei gliu kozės kie-
kis kraujyje nepadidėja, asme niui
nustatoma laktozės neto le ravimas.

– Iškvėpto oro testas. Sveiko žmo-
gaus iškvėptame ore paprastai nėra
vandenilio dujų. Jei laktozė nėra pil-
nai suskaldoma plonajame žarnyne
dėl fermento laktazės nepakankamu-
mo, ją pradeda fermentuoti puvimo ir
rūgimo bakterijos, esančios storaja -
me žarnyne. Po įvairių reakcijų susi-
dariusios vandenilio dujos patenka
per kraują į plaučius ir yra iškvepia-
mos. Jei po išgertos stiklinės pieno iš -
kvėptame ore nustatomas didelis van-
denilio dujų kiekis, asmeniui nustato-
mas laktozės netoleravimas.

Laktozės netoleravimo 
išsivystymo priežastys

Ši patologija dažniau atsiranda
asmenims:
• Kuriems buvo atliktos skran džio

ar žarnyno operacijos;
• Asmenims, persirgusiems ar ser -

gan tiems virškinimo trakto ligo mis;
• Kai kuriems ligoniams po che -

moterapinio gydymo;
• Kai kurie asmenys turi įgimtą

(nors labai retai) laktazės nepakan -
kamu mą. Tai yra recesyvinis geneti-
nis su trikimas, dažniau pasitaikantis
Suo mi jos gyventojams. Tokie asme -
nys nuo gimimo negali virškinti pie no
pro duktų, o taip pat ir krūties pie no.

Laktozės netoleravimo gydymas

Laktozės netoleravimas nėra gy -
vybei pavojinga būsena, ji tik apsun -
kina gyvenimą ir pablogina gyveni-
mo kokybę. Gydymas priklauso nuo
po žymių stiprumo laipsnio. Žmonės,
kuriuos vargina tik nestiprus pilvo
gurgėjimas ar murmuliavimas, gali
pa sijusti geriau, tiesiog sumažinę sa -
vo dietoje pieno produktų kiekį.

Jei laktozės netoleravimo požy -
miai sukelia daug nemalonių pojū čių,
trikdo kasdieninę veiklą, taikoma
dieta be laktozės. Renkantis produk-
tus reikia būti atsargiems, nes lak tozė
randama ir nepieniškų produktų su -
dė tyje. Laktozė kaip priedas naudoja-
ma suteikiant maisto produktams
kon sistenciją, spalvą, jos ran dame
per   dirbtame maiste, duonoje, pusry-
čių javainiuose, baltymų pa pilduose,
įvairiuose padažuose. Todėl perkant
produktus patariama ati džiai skaityti
produktų etiketes.

Renkantis produktus be laktozės
patariama vartoti sojos pieną, ryžių
pieną, migdolų, žemės riešutų pieną
bei avižų pieną.

Kartais patariama vartoti fer-
mento laktazės papildus, kurių ga li -
ma įsigyti vaistinėse ir kurie parduo-
dami be recepto. Laktazė yra ak ty vi
esant tam tikram skrandžio rūgš -
tingumui, jos negalima vartoti ,,ant
tuščio skrandžio”, o be to, fermen tai
turi patekti į plonąjį žarnyną kartu su
pieno produktais. Tai nėra labai leng-
va ir ne visada galima tikė tis gero
rezultato, tačiau pabandyti galima.

Geros sveikatos!

Paruošta pagal: www.informed.lt;
www.symptomfind.com; http://wikipedia.org 

ir ,,Chicago Tribune”.

Kai�organizmas�
netoleruoja�pieno

sveiKaTa



Klem ka, Bilgėną – B. Bobelis,
Mostevą – T. Serapinas, I. Kareivį – St.
Noreika. Epilogui buvo pastatytas
gyvasis paveikslas „Laisvė”, kurį at -
liko šešios mergaitės. Vyrų choras
padainavo Maironio „Kur lygūs lau -
kai”, akompanavo A. Arminas.

„Batuotas katinas”

1947 m. pradžios mokyklos moky-
tojų posėdyje vėl iškilo Kalėdų eglu -
tės programos klausimas. Neturėjo -

me jokio vaidinimėlio, tinkamo vai -
kams vaidinti. Vedėjas Stasas užsimi -
nė apie Lietuvoje matytą insceni zuo tą
pasaką „Batuotas katinas”. Šiek tiek
nupasakojo kai kurias scenas ir para-
gino mane pabandyti ką nors parašy-
ti. Kartais viena kita mintis sužadina
vaizduotę ir staiga pradedi rašyti,
kurti. Taip buvo su ta pasaka. Sėdau
ir per vieną naktį parašiau juodraštį.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠIrDIeS Ir KrAUjAGYSlIŲ lIGOS

SIŪLO DARBĄ

VIDAUS lIGOS 

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

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

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

AKIŲ lIGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

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

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOjAI

DR. RENATA VARIAKOJyTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

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

SKAUSMO GYDYMAS

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.

Kultūrinė veikla 
Gross Hesepe DP stovykloje 

1946–1948 m.

4
PRANAS ZARANKA

Dramos „Mirga” veikėjai, 1947 rugsėjo 8 d.

Premjera pavyko puikiai. Kun.
Petrelevičius sakė, kad artistai taip
gerai parinkti, kad jiems nė vaidinti
nereikėjo. Tiek apie mano režisūrą.
Ba landžio 26 d. spektaklį pakartojo-
me. Buvo kvietimų į kitas stovyklas,
bet dėl įvairių priežasčių, ypač dėl de -
koracijų pervežimo, išvy kos turėjome
atsisakyti.

Ten, kur Nemunas banguoja

Globojau moksleivių ateitininkų
būrelį. Per susirinkimus svarstėme
ne tik ideologinius klausimus, bet ir
domėjomės literatūra, poezija. Mo -
kiau deklamuoti, aiškiai, garsiai kal -
bėti, vaidinti. Nebepamenu, kokiai
pro gai, parašiau vienaveiksmį sce nos
vaizdelį apie partizaną, jo tėvus, sese-
rį ir mergaitę. Apie to laiko nuotai-
kas, susitikimą ir išdavystę. Vaidi -
nome trėmimų minėjime. Draugas
vai dinimėlį atvežė ir į Ameriką. 1951
m. buvo suvaidintas Waukegan, IL.

,,Prieš 7 metus”

1947 m. lapkritį sukūriau ir reži-
savau dviejų veiksmų pjesę „Prieš 7
metus”, vėliau pavadintą „Vaini kas”.
Norėjau jaunesniems priminti 1940-
tųjų rudenį, kai Utenoje Vėlinių vaka-
rą buvo suimti keli gimnazistai, atne-
šę vainiką ant karių kapų. Vy tautas
Galvydis ir Kazys Jankauskas buvo
kalinami iki karo pradžios Utenos ka -
lėjime, kol 1941 m. birželio 24 d. juos
išlaisvino kalėjimo sargas Vytautas
Kun čiūnas. 

Pirmas veiksmas. Vakaras. Už -
miestis, gimnazistės Aldonos kamba -
rys. Įslenka komjaunuolis Skun dys,
ran da ant stalo paliktą susirinkimo

planą, lenda po lova. Ateina Al dona,
renkasi slaptai veikiantys ateitinin -
kai. Vyksta susirinkimo programa,
nu tariama nakčia vai ni ku papuošti
nežinomo kareivio kapą. 

Antras veiksmas. Naktis, kapi -
nės. Pamažu renkasi Petro vadovauja-
mi moksleiviai. Kai kurie pa siun -
čiami eiti sargybą prie gatvių. At ne -
šamas vainikas, pradedama tyliai gie-
doti „Marija, Marija”, pasigirsta sar-
gybinio įspėjimas: „Milicija eina ka -
pų link.” Visi bėga nurodyta krypti-
mi, pasirodo milicija, pasigirsta šū -
viai. Po kiek laiko prie kapo atšliau-
žia sužeistas Petras. Miršta. 

Veikaliukas praėjo gana intri guo -
jančiai. Žiūrovai moksleivių pastan-
gas priėmė šiltai. 

,,Mirga”

1947 m. rugsėjo 8 d. Tautos šven-
tės proga buvo pastatyta Kazio Pui dos
keturių veiksmų istorinė drama
„Mir ga”. Režisavo B. Bobelis, dekora -
cijos ir grimas – I. Ferdinando. Kos -
tiumus pagal E. Ramanauskienės pa -
ruoštus eskizus siuvo stovyklos vyrų
ir moterų siuvyklos. Butaforija – Dai -
lės studijos. Programoje paminėtas ir
sufleris – K. Balkauskas, ir trimiti-
ninkas – S. Birbilas.

Vytautas – P. Zaranka, Ona – S.
Stasienė, Mirga – A. Jablonskytė,
Gimbutas – J. Žurkevičius, Bilgėnas –
J. Aladavičius, Prokša – J. Baliukas,
Mostevas – Urbštas, I. Kareivis – V.
Gus tainis, II. Kareivis – A. Ptašins -
kas.

1948 m. vasario 16 d. drama buvo
pakartota. Dėl prasidėjusios emigra-
cijos penki aktoriai pakeisti. Mirgą
vaidino Vl. Butkienė, Gim butą – I.

„Batuotas katinas”, 1947 gruodžio 26 d. Pats basas, o nori katiną apaut. . .

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOkATAI

Bus daugiau.

Ieškome�vedusios�poros,�kuri�gyven-
tų� ir� pri�žiūrėtų� Ateitininkų� namus,
Le�mont�IL.�Turėti�rekomendaciją�ir�le�-
galų�statusą.�

Tel. 630-257-8087



10 2013�SAUSIO�22, ANTRADIENIS DRAUGAS

Tauragės sutarčiai – 200 metų
EMILIJA ALGAUDĖ BUKONTIENĖ

Tauragė – senasis miestas,
Kryžkelė. Keliai valstybių,
Lietuvos žymus pasienis
Ir istorija derybų.

Rūta Leonova
Kaliningrado miesto 48-osios vidurinės mokyklos mokytoja

2012 m. gruodžio 30 d. sukako 200 metų, kai
Požerūnų malūne, ant Ežeruonos upės

kranto, 6 km nuo Tauragės, Prūsijos pagalbinio
korpuso (apie 2,000 karių, tarp jų – 30 batalionų
pėstininkų ir 6 eskadronai raitelių; 32 pabūklai),
esančio Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I
Didžiosios armijos sudėtyje, vadas generolas leite-
nantas Johann David Ludwig Graf  Yorck von
Wartenburg ir Rusijos dalinių (tik 1,400 karių, dau-
guma kazokai; 6 pabūklai) ir vadas generolas
majoras Hans Karl Friedrich Anton von Diebitsch
(abu vokiečiai) pasirašė 7 straipsnių sutartį, pava-
dintą Tauragės konvencija. Ji reglamentavo Yorck
von Wartenburg vadovaujamo Prūsijos armijos 10-
ojo pagalbinio korpuso avangardo pasitraukimą į
Klaipėdos-Labguvos ruožą ir šių pajėgų neutralu-
mą, kol bus gauti Prūsijos karaliaus Frydrich Vil -
helm III nurodymai.

Gen. ltn. Yorck von Wartenburg sudaryti su -
tartį paskatino buvę Prūsijos pareigūnai, atsidūrę
Rusijos imperatoriaus Aleksandr I tarnyboje. Tau -
ragės konvencija neutralizavo Napoleono I žygyje į
Rusiją dalyvavusias Prūsijos pajėgas, vadovauja-
mas Prancūzijos maršalo škoto Étienne Jacques
Joseph Alexandre MacDonald armijos sudėtyje.
Tauragės konvencija buvo pirmas žingsnis Prū -
sijai prisijungiant prie antiprancūziškos koalici-
jos.

Artėjant Tauragės konvencijos 100-osioms
metinėms Yorck von Wartenburg provaikaitis
Leopold von Kalchrenth 1912 m. sumanė pastatyti
paminklą, kuris įamžintų tuos svarbius įvykius.
1912 m. Požerūnų malūno jau nebeliko, todėl pa -
minklą nutarta pastatyti Staiginės kaimo žemėje,
ant stataus Ežeruonos upės kranto. Paminklą,
pagamintą Vokietijoje, Silezijos žemėje, iki Lauk -
sargių geležinkelio stoties atvežė traukiniu, o
toliau – vežimu, traukiamu 6 arklių. Šis paminklas
išstovėjo iki 1947 m., po to plokštės, rutuliai buvo
išardyti metalo laužui, panaudoti statyboms.

Konferencijos išvakarėse sutvarkytose Tau -
ragės krašto „Santakos” muziejaus patalpose ati-
daryta paroda ,,Tauragės konvencijai 200 metų”,
ku rią parengė Kaliningrado (Karaliaučiaus) isto-
rijos ir meno muziejus. Parodą pristatė šio muzie-
jaus direktorius Sergej Jekimov, jos atidaryme
dalyvavo ir kalbėjo Tauragės rajono valdžios atsto-
vai, sve čiai iš Kaliningrado (Karaliaučiaus), Vo -
kie tijos. Kitą dieną Tauragės kultūros rūmų
didžiojoje salėje įvyko mokslinė konferencija
,,Tauragės konvencijai 200 metų”. Rūmų foje atida-

ryta nuotraukų paroda ,,Tauragės konvencijos
paminklo atstatymo istorija”.

Konferencijoje įžanginį žodį tarė ir jos darbui
vadovavo Tauragės kultūros centro direktorius
Virginijus Bartušis. Jis pristatė renginio svečius:
Lietuvos Respublikos Seimo narį Darių Petrošių,
Vyriausybės atstovę Ireną Ričkuvienę, Tauragės
rajono merą Praną Petrošių, Vokietijos miesto
Riedstadt burmistrą Werner Amend, vokiečių
atsargos generolą Viktor Toyk, dr. Günther Roth,
Mulf  von Moltke, filosofo karaliaučiškio I. Kanto
draugijos pirmininkę dr. Reginą Vangeman,
Regioninės plėtros departamento direktorę Editą
Mielienę, enciklopedininką istoriką dr. Algirdą
Matulevičių iš Vilniaus, rašytoją Boris Bartfeld iš
Kaliningrado, Karaliaučiaus Lietuvių Bendruo -
me nės pirmininką Sigitą Šamborskį, Oksana
Bykovskaja, Aleksej Samargin, A. Jankauskaitę,
A. Špiliova iš Sovietsko (Tilžė) ir kitus.

Tauragės rajono meras Pranas Petrošius pri-
minė, kad Požerūnų malūne pasirašyta sutartis –
svarbus įvykis Europos istorijoje, nes Prūsijos ir
Rusijos kariuomenių vadai čia susitarė tarpusavy-
je nekariauti, šiame regione įsiviešpatavo taika.
Riedstadt miesto burmistras padėkojo už pakvieti-
mą ir prisiminė abiejų miestų bendradarbiavimo
ištakas – Tauragė ir Riedstadt bendradarbiauja
nuo 1994 metų, kai pasirašė bendradarbiavimo su -
tartį.  

Rotary klubo prezidentas Vilmantas Lio ran -
čas prisiminė, kad mintis pastatyti paminklą kilo
2009 m. klubo nariams L. Liorančui, A. Stan kui, V.
Kiminiui ir A. Venckui. Klubo pastangomis orga-
nizuota talka, nuvalytas senasis kelias, per
Ežeruonos upę pastatytas tiltas, surasti senojo pa -
minklo pamatai. Klubo lėšomis ir pastangomis
2009 m. gruodžio 30 d. atidengtas paminklo make-

tas. Klubo nariai ieškojo teisingiausio sprendimo,
todėl kreipėsi į architektus, skulptorius ir kitus
spe cialistus, rajono administraciją. Granitinis
akmuo buvo atgabentas iš Prancūzijos, apdailos
darbai atlikti Lenkijoje. Didžioji paminklo atstaty-
mo našta teko tuometiniam Rotary klubo prezi-
dentui Jonui Dargevičiui. Kasmet per Tauragės
miesto dienas būdavo pristatomas klubo vykdo-
mas projektas. Pranešėjas pasidžiaugė, kad jų
sumanymą palaikė daugiau kaip 200 rėmėjų, 40 iš
jų – organizacijos ir įmonės. 2011 m. rudenį prasi-
dėjo statybos darbai. 2012 m. gegužės 2 d. naujasis
paminklas, autentiškas senajam, pasiekė Tauragę.
Liepos 13 d. kubo formos paminklas, sveriantis 23
tonas, ant senojo pamatų, pastatytas ant keturių
rutulių, simbolizuojančių pabūklų sviedinius,
Staiginės kaimo žemėje, kitame Ežeruonos upės
krante, priešais Požerūnus. Aikštelę paminklui
įrengė Tauragės rajono savivaldybė.

Konferencijoje pranešimą apie konvencijos
paveldą skaitė Tauragės rajono kultūros paveldo
tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas. Apie
Tauragės konvencijos sąlygas ir asmenybes prane-
šimą skaitė Klaipėdos karybos istorijos klubo
vadovas Egidijus Kazlauskis. Generolo Jono Že -
maičio karo akademijos prorektorius prof. dr.
Valdas Rakutis kalbėjo apie tarptautinę politiką
XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje ir apie
Tauragės sutartį.

Konferencijoje kalbėjo Kaliningrado (Kara -
liaučiaus) rašytojų draugijos pirmininkas Boris
Bartfeld, parašęs keturias knygas. Viena jų –
,,Prūsa. Rusiškai lietuviškas motyvas” (lietuvių ir
rusų kalbomis), kurioje yra eilėraščių apie Lie -
tuvos, Karaliaučiaus krašto miestus, vienas jų
skirtas Tauragei. Bartfeld pažymėjo, kad Tauragės
konvencija – svarbus įvykis, jungiantis Tauragę su
Kaliningrado sritimi, priminė apie artėjančias
Kristijono Donelaičio gimimo 300-ąsias metines ir
pasiruošimą šiam jubiliejui.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro vyres-
nysis mokslinis redaktorius istorikas dr. Algirdas
Matulevičius, dar būdamas Vilniaus universiteto
absolventu, apie Tauragės konvenciją parašė diplo-
minį darbą. Maždaug prieš 35 metus į jį kreipėsi
prof. Weiss iš Vokietijos, klausdamas, ar konvenci-
jos pasirašymo vietoje Požerūnuose išlikęs pa -
minklas. Pasitaręs su Tauragės kraštotyrininkais,
paminklosaugininkais, dr. Matulevičius pateikė
vokiečių istorikui reikalingų duomenų. Prof.
Weiss parašė didžiulę monografiją apie Tauragę,
visą kraštą ir 1812 m. įvykius. Ją su padėka tituli-
niame lape atsiuntė istorikui dr. Matulevičiui.
Pastarasis pranešime pabrėžė, kad Tauragė – tai
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos (iki Tauragės apy-
linkių siekė skalvių žemė Skalva), Prūsijos kara-
lystės ir Rusijos imperijos paribys.

Po pranešimų ir pasisakymų konferencijos
dalyviams parodytas filmas ,,Tauragės konvenci-
jos paminklo atstatymas”, kurį sukūrė Tauragės
kabelinės televizijos kolektyvas ir buvusi jos ope-
ratorė Neringa Starkevičiūtė.

Šventės tęsinys – Staiginės kaimo žemėje ant
Ežeruonos upės kranto prie konvencijai skirto

Tauragės sutartis (dokumentas).

Paminklas buvusio malūno vietoje, statytas 1976 m. wikipedia nuotr.
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A † A
BRUNO MOLAS

Mirė 2013 m. sausio 12 d.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Dawn (Peter) Clouston, sūnus  Eric (An -

drea Termini), Molas, anūkai Nicholas, Kevin ir Emerson, bro-
liai Vytautas, Petras, Antanas ir Jonas. Labai mėgo so dinin -
kystę, buvo šachmatų meistras, baigė IIT Mechanical ir
Aerospace Engineering.

A. a. Bruno buvo vyras a. a. Karen, svainis a. a. Teklės.
Velionis buvo pašarvotas penktadienį, sausio 18 d. nuo 4 v. p.

p. iki 9 v. v., Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd.
(8000 W.), Hickory Hills, IL.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, sausio 19 d. Iš laidojimo namų
10 val. ryto velionis buvo atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gi -
mi mo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios
už jo sielą. Po Mišių a. a. Bruno buvo palaidotas Resurrection
kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack FH. Tel. 708-430-5700 
arba www.lackfuneralhome.com

A † A
ZINAIDA KATILIŠKIENĖ

NAGYTĖ

Mirė 2013 m. sausio 16 d., sulaukusi 85 metų.
Gimė 1927 m. liepos 5 d. Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: anūkai Marius ir Erikas Berner, dukterėčia

Dalia Šlenienė su vyru Liudu, a. a. dukterėčios Auksės Anta -
naitienės dukros Jūra, Gailė, Indrė, Guoda ir Daina Anta -
naitytės bei kiti giminės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.

A. a. Zinaida buvo žmona a. a. Mariaus Katiliškio, mama a. a.
Agnės Berner ir a. a. Sauliaus.

A. a. Zinaida bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 24 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S.  Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 25 d. 9:30 val. ryto iš
Pet kus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal.
Jurgio Ma tulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Zinaida bus palaidota Lietuvių Tau -
tinėse kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

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

A † A
EMILIJA GAŠKIENĖ

BAGDONAITĖ
Mirė 2013 m. sausio 21 d., 2:25 val. ryto, sulaukusi 98 metų.
Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko dukterėčia  Dovilė Olitė Soblinskas.
A. a. Emilija buvo žmona a. a. Antano.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, sausio 23 d. nuo  9 v. r. iki

10 v. r. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

autentiško naujojo paminklo. Pa -
minklo atidengimo proga kalbėjo
Tauragės meras Pranas Petrošius.
Sveikinimo žodį tarė Rotary klubo
prezidentas Vilmantas Liorančas,
ku ris paminklo kūrėjams įteikė
apdovanojimus. Ilgai kalbėjo atsar-
gos generolas iš Vokietijos Viktor
Toyka, šiltą gen. lt. von Yorck pali -
kuo nio sveikinimą (dėl ligos jis nega-
lėjo atvykti) lietuvių kalba perskaitė
Mulf  von Moltke. Savo eilėraštį, skir-
tą Tauragei, skaitė Kaliningrado 48-
osios vidurinės mokyklos lietuvių
kalbos ir etnokultūros mokytoja,
poetė ir vertėja Rūta Daujotaitė-Leo -
nova, kilusi iš Batakių Tauragės apy-
linkėje.

Šventę vainikavo 200-osioms kon -

vencijos metinėms skirtas bėgimas.
Pirmąją vietą laimėjo Bronius Ven -
clova, 3 km nubėgęs per 12,34 minu-
čių. Sporto centro direktorius Gedi -
minas Sakalauskas sportininkams
įteikė apdovanojimus. Šventės daly-
viai buvo vaišinami kareiviška koše
ir karšta arbata.

Konvencijos jubiliejaus proga
Tauragės Birutės Baltrušaitytės vie-
šojoje bibliotekoje buvo rodoma dide-
lė spausdinių ir dokumentų paroda
,,Tauragės konvencija – posūkis Eu -
ropos istorijoje 1812–2012”.

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanovo (Krau piško) vidurinės mo -
kyklos mokytoja (Karaliaučiaus kraš-
tas).

Paminklo Tauragės konvencijai maketas, pastatytas 2009 m. metais.

Elena Blavesčiūnas, gyvenanti Rochester, NY, užsisakė „Draugą”
skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus remiate.

Dr. Aldona Juozevičienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, užsiprenumera-
vo „Draugą” dar metams ir  laikraščiui paaukojo  50 dol. Nuo širdžiai Jums
dėkojame už paramą.

Ina Kasis, gyvenanti Orland Park, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai  dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Čikagos Ateitininkų sendrau gių skyrius, „Draugo” leidybos išlai-
doms sumažinti paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Amerikos Lietuvių pensininkų klubas, Chicago, IL, Kalėdų proga
„Draugui” atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus dosniai remiate.

Lietuvių Tauragės klubas Čikagoje, Kalėdų proga „Draugui”
paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Labai ačiū už
dosnią paramą.

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

Žibutė Zaparackas, MD, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dos-
niai remiate.
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Kviečiame dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje Navy Pier

LR�generalinis�konsulatas�Čikagoje�bendradarbiaudamas�su�Čikagos�laisvalaikio�ir
pramogų� centru� Navy� Pier� rengia� Lietuvos� nepriklausomybės� atkūrimo� šventę
„Celebrate Lithuanian Independence”.�Renginys�vyks�kovo 10 d.,�sekmadienį,�nuo�12
val.�p.�p.�iki�5�val.�p.�p.�Navy�Pier�centro�„Crystal�Gardens”�salėje.�Šventės�metu�numato-
mi� meno� kolektyvų� pasirodymai,� bus� sudarytos� sąlygos� verslininkų,� menininkų� bei
organizacijų�atstovų�dalyvavimui.

Norinčius�pristatyti�savo�kūrinius,�veiklą�ar�pardavinėti�lietuviškas�prekes�renginio
metu,�o�taip�pat�norinčius�tapti�šventės�rėmėjais�ar�kitaip�prie�jos�prisidėti�maloniai�pra-
šome�apie� tai� pranešti� generalinio� konsulato�darbuotojai�Agnei�Vertelkaitei� el.� paštu
agne.vertelkaite@urm.lt arba�telefonu�312-397-0382,�tr.�nr.�204.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

� Gerb. skaitytojai, Lietuvių išeivijos
in s titutas (Daukanto 25, Kaunas, LT
3000, Lithuania) būtų labai dėkingas
skai tytojui, kuris šiai mokslo įstaigai pa -
do vanotų metinę ,,Draugo” prenume ra -
tą”. 

� 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”. 

� 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 2 d., šeštadienį, Gen. T. Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa Pasaulio lietuvių
centre, Fondo salėje ruošia šv. Valentino
meilės ir draugystės vakarą. Pradžia – 7
val. v. Nuotaikinga muzika, dovanos, šo -
kiai neleis liūdėti. Veiks baras.  Daugiau
infor macijos tel. 773-550-4609.

� Vasario 3 d., sekmadienį, PLC di -
džiojoje salėje, bus skaitomas or ga ni za -
cijos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veiklos pranešimas, vyks savanorių pri -
statymas, bus rodomas filmas iš naujai
įsteigto centro Šateikiuose atidarymo.
Pradžia 12:30 val. p. p. Kviečiame vi -
sus, susidomėjusius organizacijos dar -
bu, pro jektais ir parama 11-ai Lietuvos
dienos centrų, kuriuos lanko rizikos gru -
pės šeimų vaikai. Daugiau informacijos
el. paštu: vvm@childga te.org.

� 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. 

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

� 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.

� Vasario 16 d., šeštadienį, 11:30 val.
r., Waukegan-Lake County apylinkės Ne -
priklausomybės dienos minėjimas. Tel.
pasiteirauti: 847-855-5294.

� JAV LB Cicero apylinkės Vasario 16-
osios minėjimas vyks parapijos kavi nu -
kėje vasario 17 d., sekmadienį, po 9
val. r. lie tuviškų šv. Mišių Šv. Antano
baž   ny čioje. Bus meninė programa ir vai-
šės.

� 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
kon sulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šinsime
sal  dumy nais, pa bendrausime. Kviečia -
me gausiai dalyvauti.

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

IŠ ARTI IR TOLI...

� To dar nebuvo! Pokerio turnyras!
Su   rinktos lėšos bus skirtos Kristijono
Do   nelaičio lituanistinei mokyklai (KDLM),
Washington, DC!  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  KDLM, o 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). 

� Kviečiame New York lietuvius da -
lyvauti naujame pasaulio lietuvių ren -
ginyje – bėgime ,,Už blaivią Lietuvą”.
Ren kamės vasario 2 d., šeš tadienį, 11
val. r. Brooklyn, prie Coney Island ka ru -
selių. Važiuoti N,D,F,Q metro iki pas -
kutinės stotelės. Bėgimai vyks kiek vieno
mė nesio pirmą šeštadienį. Regis traciją
vyk do Genovaitė Meškėlienė el. paš tu:
genesartai@yahoo.com arba tel. 917-
399-1730.  

� Romo Dambrausko koncertas vyks
va sario 9 d., šeštadienį, 7 val. v. Li thua -
nian Catholic Community Center (6 Da -
vis Ave., Kearny, NJ 07032). Tel. pasi -
tei rauti: 732- 998-3913 (Eglė) ir 732-
317-9195 (Laurynas).

� Vasario 22 d. Čikagos Lietuvių me no
ansamblio ,,Dainava” koncertas Lietu -
vos valstybės atkūrimo dienai paminėti
vyks Mandarin Oriental viešbutyje
(1330 Ma ryland Ave, SW, Washington,
DC). Koncerto pradžia 7 val. v. 

� Vasario 23 d., šeštadienį, 7 val. v.
Lat vių namuose (402 Hurley Ave.,
Rockville, MD) koncertuos meno an -
sam  blis ,,Dainava” (Čikaga). 

� Sekmadienį, vasario 24 d., Phila del -
phia ruošiamas Lietuvos nepriklau so my -
 bės šventės minėjimas. Daugiau infor -
macijos apie šventės programą bus
paskelbta vėliau.

� 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 

Aistė Smilgevičiūtė. Romo Kuprio nuotr. 

2013 m.  sausio 15 d. Lietuvos generaliniame konsulate New york buvo iškilmin-
gai įteiktas sprendimas dėl Lietuvos Res pub likos pilietybės atkūrimo ir Lie tuvos
Respublikos pasas. Lietuvos Res publikos pasas įteiktas lietuvių išeiviui Kęs tučiui Leon
Stas kevičiui, o sprendimas dėl pilietybės atkūrimo – Kaziui Varneliui (nuotr. kairėje), lie -
tuvių kilmės Kolumbijos universiteto Architektūros padalinio direktoriui ir dės tytojui,
žymaus lietuvių dailininko Kazio Varnelio sūnui.

„Mums svarbus kiekvienas Lietuvos pilietis. Visi mes esame Lietuvos dalis ir širdy-
je nešiojamės dalelę savo Tėvynės“, – susi rin kusiuosius sveikino LR ge ne ralinis konsu-
las New york Valde maras Sarapinas (nuotr. dešinėje).

Nuo 2013 m. LR generalinis konsulatas New york to pagei dausiantiems Lie tuvos
piliečiams iškilmingai teiks Lietuvos Res pub likos pasus ir sprendimus dėl pi lietybės
atkūrimo.                           

LR generalinio konsulato New york archyvo nuotr. 

Šiais�metais�sukanka�95�metai,�kai�buvo�pasirašytas�Vasario�16-osios�aktas.�Minėdami
šią� sukaktį,� Aistė� Smilgevičiūtė� ir� grupė�„Skylė”� pristatys� savo� patriotines� dainas� JAV� ir
Kanados�lietuviams.�Koncertai�vyks:

Vasario 16 d.,�šeštadienis,�6�val.�v.�Jaunimo centre 
(5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636,�JAV).�Įėjimas�nemokamas.

Vasario 17 d.,�sekmadienis,�4�val.�p.�p.�Prisikėlimo parapijos salėje
(1�Resurrection�Rd.,�Toronto,�Ont.�M9A�5G1,�Canada).

Vasario 21 d., ketvirtadienis,�7�val.�v.�Šv. Petro parapijos salėje
(619�Lexington�Avenue�at�54th�St.,�Manhattan,�New�York,�NY�10022,�JAV).

Vasario 22 d.,�penktadienis,�8�val.�v.�Baltimore lietuvių namuose
(851-853�Hollins�St.�Baltimore,�MD�21201,�JAV).

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė” koncertai


