
Vilnius (ELTA) – Vasario 8 d. Lie -
tuvos ministras pirmininkas Algir -
das Butkevičius pirmininkavo Dvi ša -
lės mišrios komisijos tarptautinių su -
tarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms
vykdyti posėdžiui, kuriame svarstyti

klausimai, susiję su sakralinių objek-
tų priešgaisrine apsauga, dis kutuota
dėl Kryžių kalno priežiūros bei religi-
nių simbolių apsaugos viešojoje erd-
vėje. Posėdžio dalyviai su tarė, kad
dar šiais metais turi būti išspręstas

klausimas dėl būtinų priešgaisrinės
apsaugos priemonių įrengimo pačiuo-
se reikšmingiausiuose Lie tuvos sak-
raliniuose objektuose. Taip pat nu -
spręsta sudaryti dvi darbo grupes,
kurių viena nagrinės Kryžių kalno
priežiūros, lankymo ir kryžių staty-
mo klausimus. Tuo metu kita dar bo
grupė rengs pasiūlymus dėl religinių
simbolių apsaugos viešojoje erdvėje.
Dvišalę mišrią komisiją, ko ordi -
nuojančią tarptautinių sutarčių su
Šventuoju Sostu nuostatų įgyvendini-
mą, sudaro valstybės institucijų ir
Katalikų Bažnyčios atstovai Lie tuvos
Respublika yra pasirašiusi ke turias
tarptautines sutartis su Šv. Sostu: dėl
santykių tarp Katalikų Baž nyčios ir
valstybės teisinių aspektų; dėl kariuo-
menėje tarnaujančių katalikų sielo-
vados; dėl bendradarbiavimo švieti-
mo ir kultūros srityje; dėl kva lifi -
kacijų, susijusių su aukštuoju moks-
lu, pripažinimo.
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Evanston atsidaro ,,Aušrinės
meno kambarys” – 9 psl.

New York (,,Draugo” info) –
Kaip praneša JAV Lietuvių Ben -
druomenės New York apygardos
pir mininkė Ramutė Žukaitė, šią
sa vaitę nekilnojamojo turto įstai-
ga ,,Massey Khakal” savo tinklala-
pyje paskelbė apie New York mies-
to centre, Manhattan, esančios
Auš  ros Vartų bažnyčios ir jos že -
mės (568 Broome St., New York,
NY 10013) pardavimą. Žemė įver-
tinta 13,000,000 dol. 

1911 metais lietuvių emigran-
tų lėšomis pastatytą Aušros Vartų
bažnyčią New York arkivyskupija
uždarė 2007 metais. Aktyvūs vie-
tos lietuviai dėl šventovės išsaugo-
jimo kovojo beveik penkerius me -
tus: bylinėjosi teismuose, kreipėsi
į bažnytinės teisės nusižengimus
na grinėjančias institucijas Vati -
ka ne, prašė diplomatų, JAV ir Lie -
tuvos valdžios atstovų, Katalikų

Bažnyčios pagalbos. Nuo bažny-
čios uždarymo dienos kiekvieną
sek madienį grupelė lietuvių su
trispalvėmis būriavosi prie New
York arkikatedros, taip protestuo-
dami prieš jų bažnyčios uždary-
mą.

2011 metais New York valsti-
jos Apeliacinis teismas nuspren-
dė, kad Aušros Vartų parapijiečiai
neturi pagrindo ginčyti arkivys -
ku pijos sprendimo nugriauti už -
darytą Aušros Vartų bažnyčią, nes
už griovimą balsavo Bažnyčios
patikėtinių taryba, o veiksmams
pri tarė vyskupas. 2012 metų balan-
dį iš Amerikos grįžęs Lietuvos
Res  publikos kultūros ministras
Arūnas Gelūnas pripažino, kad
Aušros Vartų bažnyčios išsaugoti
nepavyks, tačiau sakė, jog bus sie-
kiama bent pargabenti į Lietuvą
Antano Jonyno vitražus.  

Lietuva siekia pargabenti Aušros Vartų 
bažnyčios Antano Jonyno sukurtus vitražus.

Iš kairės: G. Grušas, S. Tamkevičius, A. J. Bačkis ir E. Bartulis. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Posėdžiavo Dvišalė mišri komisija tarp. sutarčių
su Šv. Sostu nuostatoms vykdyti
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Konferencija apie Baltijos šalių diasporas

Glasgow (URM info) – Lietuvos, Latvijos ir Estijos amba-
sados Jungtinėje Karalystėje kartu su University of  Glasgow
vasario 7–8 d. surengė konferenciją „Ilgas kelias nuo namų: bal-
tijiečiai Jungtinėje Karalystėje” (A Long Way from Home: The
Baltic People in the United Kingdom) – pirmą akademinį Bal -
tijos valstybių diasporoms skirtą renginį Jungtinėje Kara lys -
tėje.

Konferencijos metu apžvelgta Baltijos valstybių bendruo-
menių Jungtinėje Karalystėje istorija, migracijos procesai skir-
tingais istoriniais periodais. Renginyje buvo rodomi filmai, at -
skleidžiantys Baltijos šalių diasporos Jungtinėje Karalystėje
įvai rovę, pranešimus skaitė lietuvių mokslininkai.

Apsilankymo Glasgow metu LR ambasados Jungtinėje
Karalystėje patarėja Gitana Kilinskaitė su University of  Glas -
gow vadovybe aptarė lietuvių kalbos studijų galimybes, susiti-
ko su Glasgow Lietuvių Bendruomenės atstovais.

JAV Pašto tarnyba ketina pašto
šeštadieniais nepristatinėti

Washington, DC (,,Wall Street Journal”,
,,Draugo” info) – Šių metų vasario 6 dieną
JAV Pašto tarnyba pranešė, jog pradedant šių
metų rugpjūčio 5 diena ji nustos paštą prista-
tinėti šeštadieniais. Toks sprendimas galios
laiškams, spaudai, reklamoms ir ,,Netflix” fil-
mams, bet neapims siuntinių, įskaitant pir -
ma klase siunčiamo ,,Express” pašto. 

Tokį žingsnį tarnyba yra priversta žengti
siekiant pažaboti 15.9 mlrd. dol. siekiančią
skylę biudžete. JAV Pašto tarnybos direkto-
rius Patrick R. Donahoe pareškė, jog šešta-
dienio pašto pristatymo nutraukimas leis jo
vadovaujamai tarnybai sutaupyti 2 mlrd. dol.
kasmet. 



Šeštajame amžiuje
prieš Kristaus gimi-
mą Izraelio tauta su -

laukė didelių išbandymų –
tremties į Babiloniją, Jeru -
za lės ir šventyklos sunaiki-
nimo. Blogiau ir būti nega-
lėjo. Artėjant šiems išrink-
tosios tautos išbandymams,
Dievas pašaukė būti pranašu jauną vyrą vardu Je re mi -
jas. Šis vyras buvo įsitikinęs, kad nepajėgs veikti Dievo
vardu ir priešinosi kvietimui. Jeremijas suprato, kad Iz -
raelio tautos nelaimė buvo Sandoros su Dievu nepaisy-
mas, todėl ragino Judėjos karalių Zedekiją neieškoti
pagalbos Egipte, bet rūpintis atkurti Sandorą su Dievu. 

Deja, karalius paklausė klaidinančių balsų, kurie
pri tarė jo sumanymui sudaryti sąjungą su Egiptu, ir dėl
šios priežasties užsitraukė Babilonijos karaliaus rūstybę.
Jeruzalė ir šventykla buvo visiškai sugriautos. Pranašas
liko Jeruzalėje, tarp griuvėsių, bet ir toliau kvietė tautą
laikytis Sandoros su Dievu, kad neatsitiktų dar blogiau.
Jeremijas buvo neparankus Dievo Sandoros nepaisiu-
siems tautiečiams ir buvo nužudytas. Tik po pranašo mir-
ties Izraelis suprato turėjęs Dievo žmogų, bet į jo žodžius,
savo nelaimei, nekreipęs dėmesio.

Ką ši tragiška pranašo Jeremijo istorija gali pasaky-
ti mums, XXI amžiaus pradžios lietuviams? Labai daug.
Šiandien pranašo Jeremijo vaidmenį atlieka Bažnyčia. Ji
laiku ir ne laiku, kaip sako apaštalas Paulius, skelbia,
kad tauta turi būti ištikima Dievui, kad žmonės turi lai-
kytis per Krikštą sudarytos Sandoros su Dievu ir kad
Jėzus Kristus yra vienintelis Gelbėtojas, kurio reikia
klausyti ir juo sekti.

Kai 1993 metais mus aplankė popiežius Jonas Paulius
II, mums, tik ką atgavusiems laisvę, palaimintasis šitaip
kalbėjo: „Lietuva gerai žino, ką reiškia tvarkyti žmogaus
gyvenimą be Dievo. Liūdną praeitį visi puikiai mena.
Broliai ir sesės, reikia atverti duris kitiems akiračiams.
Šiam tikslui Bažnyčia siūlo remtis Evangelija, kuri yra
šviesa, apšviečianti žmogaus vertą visuomeninės pažan-
gos kelią. Šiame kelyje kiekvienas asmuo pripažįstamas
kaip gyvojo Dievo paveikslas. Šios šviesos dėka lietuviai
sugebės kurti gėrį, vieningai ir taikiai gyventi.” 

Ar paklausėme šių pranašiškų popiežiaus žodžių?
De ja, panašiai kaip anuomet Izraelis, daugelis tautiečių
mąstė kitaip – jiems atrodė, kad Evangelijos laikymasis
būtų kliūtis jų laimei. Ją užtikrins ne Sandora su Dievu,
bet buvimas Europos Sąjungoje ir iš ten gaunami dideli
pinigai.

Šalia pranašiško Bažnyčios balso mes nuolat girdime
kitus balsus, siūlančius kitų kelių į labai trokštamą lai -

mę. Mums sako, kad galime
būti laimingi ir be Dievo,
nes žmogaus laimei reikia
tik daug malonumų bei
pinigų, ypač lengvai gauna-
mų. Sa koma, kad žmogaus
laimei reikia nevaržomos
laisvės. Nereikia jokių reli-
ginės mo  ralės varžtų, nes

jie prieštarauja žmogaus laisvei: moralu tai, kas žmo-
nėms nau dinga, ką jie susitaria laikyti doru elgesiu.
Mums kalbama tik apie ekonomiką, kad tik ji gali mus
išgelbėti. Anuomet klaidinantys pranašai įkalbėjo
Izraelio tautos vadus, kad šalį gali išgelbėti tik Egiptas,
nes Dievas yra toli ir jis nieko nepadės.

Kai Bažnyčia nesiliauja kalbėjusi apie vienintelį išsi-
gelbėjimo kelią – ištikimybę Dievui, ji rizikuoja prisiimti
Jeremijo likimą. Mes visa tai matėme per Nepri klau so -
my bės metus. Vos tik Bažnyčiai reikėdavo pakelti balsą
prieš pornografiją, abortus ar tautos skandinimą alkoho-
lyje, ji visuomet susilaukdavo smūgių. Straipsniai laik-
raščiuose, televizijos laidos tuojau bandydavo parodyti,
kad pati Bažnyčia yra bloga, todėl neverta jos klausyti.
Kas suskaičiuos į Bažnyčios pusę sviestus akmenis! 

O Bažnyčia vis tiek kalba ir kalbės, nes Jėzus Kristus
jai skyrė pranašišką misiją – priminti žmonėms, kad už
viską svarbesnė yra Sandora su Dievu. Prieštaravimas
Bažnyčios balsui nėra kažkas nelaukto ir netikėto, tai tie-
siog užprogramuota drauge su jos pranašiška misija.

Dar pažvelkime į paties Jėzaus gyvenimą. Jis ateina
į savo gimtąjį kaimą Nazaretą, sinagogoje paskaito pra-
našo Izaijo knygą ir paskelbia, kad išsipildė Šventojo Raš -
to žodžiai. Bet tautiečiai laukia ne jo žodžių, bet stebuklų,
apie kuriuos buvo girdėję Kafarnaume. Todėl jie pyksta,
kai Jėzus aiškina, jog Dievas gali pirmiau padėti svetim-
šaliui, bet ne žydui, jei šis nesilaiko Dievo žodžio. Lukas
užrašė Evangelijoje liūdnus žodžius: „Tai išgirdę, visi,
kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsiva-
rė jį už miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio buvo
pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn” (Lk 4,
28–29). Tiesa, šįkart jiems nepavyko, bet Jeruzalėje Jėzus
bus pasmerktas ir nukryžiuotas. Bet ir šiuo atveju išsi-
pildė Dievo žodis, pasakytas Jeremijui: „Prieš tave jie ko -
vos, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavimi, kad tave iš -
gel  bėčiau, – tai Viešpaties žodis” (Jer 1, 19). Jėzus buvo
nukryžiuotas, bet prisikėlė, kad į prisikėlimą pakviestų
ir mus.

Apaštalas Paulius primena, kad Sandoros su Dievu
pagrindas yra tikėjimas, viltis ir meilė: „Taigi dabar pasi-
lieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia
jame yra meilė” (1 Kor 13, 13). 

Nors prieš dvejus metus Komu ni ka -
cijos dienos proga Popiežius Bene dik tas
XVI ragino katalikus atsakingai nau dotis
internetu ir nekeisti žmogiško bendravi-
mo į virtualųjį, vis dėlto jis pripažino so -
cialinių tinklų teikiamą nau dą, juos pa -
vadinęs ,,neatskiriama žmogaus gyveni-
mo dalimi”. Popiežiaus mo ky mu seka
ne vienas kunigas. Štai Už sienio lietuvių
ka  talikų sielovados sve tai nėje rašoma,
kad kun. Valdemaras Liskovskis, 2012
m. pradėjęs dirbti Nor vegijos lietuvių ka -
ta likų kapelionu, tuoj pat sukūrė ,,Face -
book” puslapį ,,Ka talikai Norvegijoje”,
pri   sistatė ir paskelbė Mišių tvarkaraštį.
Per du pirmus mėnesius užsiregistravo
357 nuolatiniai lankytojai, per 4 savai-
tes 15 po rų užsirašė pasiruošimo san -
tuo kai se mi narams. Tokį žingsnį kapelio-
nas žen gė ir dėl praktinių sumetimų.
Mat jis ap tarnauja net 7 lietuviškus tel -
ki   nius, iš sibarsčiusius po visą Norvegiją,
tarp kurių yra ir Fraya sala Norvegijos
jūroje, į kurią reikia skristi 2 val. ir dar
tiek pat važiuoti automobiliu. Tokį ben-
dravimo su tikinčiaisiais būdą padiktavo
ir faktas, kad dauguma Norvegijoje gy -
ve   nančių lietuvių yra 21–45 m. am -
žiaus.

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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LAIŠKAI 

Pranašiška misija
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

BEVEIK UŽMIRŠTAS ĮVYKIS IŠ 
LAISVOJO VILNIAUS

Su tam tikra nostalgija perskai -
čiau Aldonos Noakaitės Pintsch laiš ką
(„Draugas”, 2013 m. sausio 19 d.) apie
jos keistą, atrodo, neseną apsilankymą
Lietuvos Respublikos amba sadoje Ber -
lyne, Vokietijoje, kur ji bu vo stačiokiš -
kai sutikta tokiais klausimais: „Ko Jūs
norite?” arba „Tai ko Jums čia reikia?”
Nostalgiškai? Taip, nes kadaise ir man
panašiai nutiko, tik kitoje LR įstaigoje,
ir apie tai no riu papasakoti.

Vaikštinėjau pirmą kartą jau lais -
vame nuo sovietų Vilniuje ir, turė da -
mas keletą laisvų minučių, nu ta riau
užeiti į Gedimino prospekte di din  gai
at rodantį Nacionalinės Marty no Maž -
vydo bibliotekos pastatą bent paviršuti-
niškai susipažinti su garsiąja biblio te -
ka. Ypatingų planų neturė da mas įžen -
giau į pirmo aukšto salę. Ma ne su stab -
dė pagyvenusi, bet elegantiška po nia.
Įvyko toks trumpas pa sikal bė ji mas:

– Ar galiu įeiti? – O ko Jums rei -
kia? – Noriu pasižiūrėti lietuviškų laik -
 raščių ar knygų. – Periodika už da ry -
ta. – Tai bus gerai ir knygos. – Ko kios?
Pilnas tėvynės ilgesio ir pat rio ti nio
jaus mo, atsakiau: – Lietuviš kos! – Tai
ko gi Jums pagaliau rei kia? – Noriu pa -
žiūrėti knygų, lietuviš kų, bet kokių. Ar
galiu pamatyti? – Ne, negalite.

Pro tą nesukalbamą biurokratę
taip ir nepraėjau. Laimei, mūsų po kal -
bį nugirdo kita bibliotekos tarnauto-

ja. – Aš Jums padėsiu! Ir nuvedė prie
registracijos, kur turėjau už pil dyti
kontrolės lapelį. Gavau skaitytojo bilie-
tą. Bet prieš tai turėjau atskleisti vi sas
savo paslaptis, pvz., profesiją, baigtą
moks  lą, turimą moks lo laipsnį, adresą
ir net gimimo datą. Neklausė tik, kodėl
iš viso gimiau.

Nežinau, ar tokia biurokratinė
pro  cedūra dar galioja, bet po beveik 20
metų apie Mažvydo biblioteką ten ka
išgirsti ir labai gerų pasisakymų. Ma -
tyt, ta nenuolankioji ponia jau iš ėjo į
pen siją.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

KALBOS KOMISIJOS 
KOMPETENCIJA UŽSIENYJE

Siūlau dar vieną nuomonę apie
Ar  vydo Barzduko vasario 5 d. ,,Drau -
ge” pasirodžiusį pasisakymą ir kultū -
rinio priedo redaktorės Renatos Šere-
lytės sausio 26 d. lai doje įterptą pa sta -
bą dėl tik rinių daiktavardžių varto se -
nos iš eivijoje.

Lietuvoje veikia Seimo įstatymu
sukurta Valstybinė lietuvių kalbos
ko   misija (VLKK),  kurios  nutarimai
yra ,,privalomi valstybės ir savival dy -
 bių institucijoms, visoms Lietuvos
Respublikoje veikiančioms įstai goms,
įmonėms ir organizacijoms”. Iš ei vi jo -
je mielai priimame grama tikos, sin -
tak sės ir kai kurias žodyno naujoves.
Ta čiau Komisija negali sais tyti sveti-

mos kalbos tikrinių daiktavardžių ra -
šymo tarp svetur gy venančių lietu-
vių. Tik išsamesnis kraš to pažinimas
įga lina praktišką susikalbėjimo bū ti -
ny bę. Taigi, kai laik raštis leidžiamas
Ame rikoje vie tiniams lietuviams, re -
dakcijos privalo žiūrėti, kad kalba
skai tytojams bū tų lengvai supranta-
ma. 

Kompetentingų VLKK specialis tų
nurodymai bei gairės vis tik turi savo
ribas. Abejočiau, ar jie,  priimdami sa -
vo sprendimus, išvis galvoja apie už -
sienį. Lažinuosi iš ,,Star bucks” ka vos
puodelio, kad  VLKK ne skaito už sie -
nio spaudos (na, ir nepre nu meruoja
nei ,,Draugo”, nei ,,Ameri kos lietu-
vio”). Iki kokių nesąmonių priveda
„kom petentingų” sprendimų raidinis
taikymas rašyboje matome, pa  vyz -
džiui, Algio Vaškevičiaus straips   nyje,
kur linksniuojama „Rhode sala” visai
net nėra sala (,,Drau gas”, 2013 m. va -
sario 5 d.).

Ir dar vienas prašymėlis redakci-
joms. Nemalonu matyti įterptas ki tų
nuomones į autorių tekstą. Kai kas
nors atsiųstame rankraštyje ne pa tin -
ka, ypač šiais elektroniniais lai kais
leng va pasitarti ar ir pasiderėti su ra -
šinio autoriumi. Jei ta opa jau tokia
di delė, jai vieta yra vedama ja me ar at -
skirame straipsnyje.

Antanas Dundzila                                                                                                                   
Port Orange, FL



Versmė – tai vieta, kur iš požeminio
vandens gyslos teka vanduo; toje
vietoje esantis vandens telkinys.

Yra ir kita versmei gimininga versmė –
,,Versmė”.  Iš pastarosios teka ne van duo,
bet meilė Lietuvos istorijai  ir jos žmo-
nėms. ,,Versmė” – tai leidykla, kuri nuo
savo veiklos pradžios 1994 me tais rengia
ir leidžia šimtatomę Lietuvos istorijos ir
tradicinės kul tūros monografijų seriją
,,Lietuvos valsčiai”. 

Leidyklą įkūręs vilnietis vers lininkas Petras
Jonušas yra leidyklos vadovas, ,,Lietuvos valsčių”
serijos leidėjas ir pagrindinis rėmėjas. Dr. Egidijus
Mažintas „Versmės” vadovą „Tė viškės žiburių”
skaitytojams pristatė šiais žodžiais: „‘Versmės’ lei-
dykla (direktorius Petras Jonušas) tęsia tautinio
žodžio, etnokultūros, o vals čiaus, kaip valstybės
židinio, tradicijas. Ji surengė net du šimtus išvykų
po Lietuvą. Vargu ar šiandien yra ins titucija Lie -
tu voje, kuri gali pasigirti tokia tautiškumo ir
patriotiškumo ugdymo statistika” (2012 m. spalio
23 d.). Su  ,,Versmės” vadovu  susipažinau pernai
metų lapkričio mėnesį Vil niuje. Jis atrado laiko ir
energijos mane iš viešbučio paimti ir nuvežti į
savo leidyklą – savo gyvenimo lizdą (Geležinkelio
6, LT – 02100 Vilnius; leidykla@versme.lt; www.
versme.lt).  

Su leidykla, neskaitant autorių, iš viso ben-
dradarbiauja 80 specialistų. Per metus leidykla
gau na vidutiniškai 300–400 naujų straipsnių rank-
raščių, sudarančių apie 3,000–4,000 knygos pusla-
pių. Kasmet išleidžiamos 2–5 monografijos. 

Neišdildomą įspūdį padarė leidyklos laukia-
masis, kuriame dviejų pasienių lentynos, vadina-
mos ,,400  to mų Baltosios serijos stendu”, yra pri-
krautos Lietuvos valsčių knygų.  Tai tikrai stulbi-
nantis reginys! Te rei kia pasisakyti, iš kurio vals-
čiaus esi kilęs ar kuriuo valsčiumi domie si, ir čia
pat gali norimą tomą į rankas gauti. Tikrovė pasi-
veja sužinojus, kad ne visi tomai yra paruošti ir at -
spausdinti, nors sustatytų tomų nu ga rėlės šauniai
atrodo. Vi sos knygos jau yra įrištos, tik daugelis jų
dar be teksto. Viliamasi, jog vie ną dieną visi numa-
tyti tomai, sutelkę ne įkai nojamos vertės turtą, bus
už baigti rengti.

,,Lietuvos valsčių” serija – tai dau giatomis
Lietuvos istorijos leidinys apie Lietuvos miestu-
kus ir mies telius, kaimus ir vienkiemius, apie jų
kraštovaizdžio raidą bei is toriją nuo seniausių
priešistorinių laikų iki mūsų dienų, apie kovą už
nepriklausomybę, apie tradicinę kul tūrą, verslus,
šeimos papročius, liau dies išmintį, bažnyčias, įžy-
mius žmo nes, tautosaką, tautines mažumas ir kt.
Remdamiesi ekspedicijos metu su rinkta medžiaga,
žmonių atsiminimais, archyvų duomenimis, kitais
ra šytiniais šaltiniais, kiekvieną serijos tomą rašo
didelis, iki 120 asmenų, būrys.  

Serijos temų planas yra gana platus. Siekiama,
kad kiekvienoje monografijoje būtų tokie skyriai,
kuriuose būtų aptartos šios temos: gamta, istorija,
architektūra, švietimas,  bažnyčių istorija, dvarai
ir t. t. Norima pagarbiai prisiminti ir neseną isto-
riją, susijusią su Atgimi mo Sąjūdžiu bei Nepri -
klau somybės atkūrimu. Taip pat domimasi etnine
kul  tūra, kalba, tautosaka, žymiais žmonėmis, ruo-
šiami žemėlapiai, as menvardžių ir vietovardžių
rodyklės.  

,,Ši unikali nei mūsų šalyje, nei kur kitur ana-
logų neturinti, net kelis šimtus tomų galinti pa -
siek ti serija ski  riama Lietuvos tūkstantmečiui
(1009–2009) ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiui (1918–2018)”, ra šoma ,,Versmės” tinklalapy-
je. Iki 2012 m. liepos mėn. pradžios jau iš leistos 22
monografijos – viso 30 tomų. Jų visų pavadinimus
galima rasti apsilankius leidyklos svetainėje.  Šiuo
metu rašoma ir ren giama spaudai daugiau kaip 90
se rijos monografijų.

Lietuvoje būta daugiau nei 400 vals čių. Jų vie-
toje dabar įkurtos se niūnijos. Jų yra apie 300.
,,Versmės” leidykla viliasi, kad daugelio tėvynai-
nių pasiaukojimo sutelktų pastangų dėka pavyks
sėkmingai tęs ti pradėtus darbus ir užteks jėgų

nors apie dalį valsčių išleisti knygas.
Todėl kviečiamos kultūros ir kitos įstai-
gos, aktyvūs kraštiečiai, kultūrininkai,
rėmėjai bei visi rašantys telktis į ,,Lie -
tuvos valsčių” serijos rengėjų ir leidė jų
būrį. 

Prieš akis laukia ne vieną dešimtme-
tį truksiantis didelis ir pras mingas dar-
bas. Daug išeivijos lietuvių turi parašę
atsiminimus apie savo jaunystę, sukaupę

brangių nuotraukų. Tuo lobiu tikrai reikėtų pasi-
dalinti su ,,Versmės” leidykla. 

Prieš keletą metų JAV LB Kultūros taryba
užbaigė sakytinės istorijos projektą, kurį sudaro
beveik arti 3,000 puslapių teksto. Atidžiai atrinkus,
manau, susidarytų įdomi me džiaga ar jau turimos
medžiagos papildymas. Pro jekte sutelkta medžiaga
tu rėtų būti prieinama ir ,,Lietuvos vals čių” redak-
toriams. Su ta intencija ,,Versmei” jau pasiunčiau
savo ma mos karo metu rašytą dienoraštį. Noriu
paskatinti ir kitus nesikuklinti ir nedelsiant prisi-
dėti prie ,,Versmės” dar bų.

Net ir kilniems projektams rei kia lėšų. Lei -
dyklos svetainėje rašoma, kad vienai 1,000 pusla -
pių sudėtingai monografijai pa rengti ir išleisti rei-
kia per 100,000 li tų. Iš šių nekomercinių knygų
parda vimo leidyklai grįžta tik maža išlai dų dalis –
vos apie 10,000–20,000 litų. Li kusias lėšas reikia
gauti iš aukotojų. ,,Nuolatinio lėšų nepritekliaus,
kuris lydi ne tik pastaruosius sunkmečio paženk-
lintus, bet visus, neperdėsim pasakę, svarbios vals-
tybinės reikš mės monografijų serijos ‘Lietuvos
vals čiai’ kūrimo metus, kontekste, de ja, pasigen-
dame pačios valstybės ats tovų valstybinio požiū-
rio. Šiuo me tu, praėjus daugiau kaip 15 metų nuo
serijos rengimo pradžios, nors la bai to norėtume,
bet, deja, vis dar ne galime įvardinti nė vieno konk-
retaus valstybės atstovo, kuris nors tru putį domė-
josi ar domisi šiais reika lais, ar prie jų priside-
da”, – karčiai pastebi leidėjas.  

,,Versmės” leidyklos atliekamu milžinišku
darbu turėtume ne tik džiaugtis, bet ir pagal išga-
les prisidėti. Prisidėti galime bendradarbiavimu,
pasidalinimu savo jau sutelkta patirtimi, lėšomis
bei skatindami kitus šias pastangas visokerio pai
remti.
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Bendradarbiauti 
kviečia ,,Versmė” 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LEIDĖJŲ ŽODIS

,,Draugo” vykdojomo komiteto nariai buvo
itin užimti šį sausio mėnesį. Sušaukti net
trys posėdžiai, kurių metu spręsti įvairūs

laikraščio reikalai. Dalios Cidzikaitės kadencijai ir
darbo vizai baigiantis šių metų kovo mėnesio gale,
pirmas uždavinys buvo surasti naują vyriausiąjį
redaktorių. Į šias pareigas kandidatavo penki asme-
nys. Posėdžiuose buvo svarstomos ir aptartos kiek-
vieno kandidato curriculum vitae bei patirtis. Trys
kandidatai buvo pakviesti pokalbiui. Tinka miau -
siu kandidatu vykdomojo komiteto nariai išrinko
Ramunę Lapas.  Vykdomojo komiteto nariams ypač
patiko Ramunės platūs ryšiai su Lietuvos kultūri-
niu pasauliu bei visuomenininkais, taip pat jos pa -
teiktas planas ,,Draugui” tobulėti. 

Š. m. vasario 5 d. posėdyje su tėvais marijonais
vykdomasis komitetas pristatė Ramunę visai tary-
bai, kuri patvirtino jos paskyrimą vyr. ,,Draugo”
redaktore. Ramunė jau šį mėnesį pradės dirbti kar -
tu su Cidzikaite, jai bus palaipsniui perduodami
vyr. redaktorės darbai. Nuo balandžio mėnesio
,,Drau go” redakcija bus Ramunės Lapas rankose.
Taryba dėkoja Cidzikaitei už jos kruopštų darbą ir
vadovavimą ,,Draugui” per šiuos paskutiniuosius
šešerius me tus.

Kitas svarbus vykdomojo komiteto uždavinys
buvo pasinaudoti galimybe daugiau bendradar-
biauti su iš Lietuvos atvykusiu kun. Gediminu
Keršiu. Sumažėjus marijonų, laisvai valdančių lie-
tuvių kalbą, skaičiui, ,,Draugas” jau daug metų
neturi moderatoriaus. Nuo seminarijos laikų kun.
Keršys domisi žurnalistika, dalyvauja katalikiško-
je spaudoje, todėl mums buvo labai džiugu pranešti,
kad jis mielai sutiko apsiimti eiti ,,Draugo” mode-
ratoriaus pareigas. Dirbdamas kartu su naująja
vyr. redaktore, kunigas padės ,,Draugui” dar taik-
liau atspindėti katalikišką pasaulėžiūrą laikraščio

puslapiuose. Vykdomojo komiteto pasiūlymas kun.
Keršį skirti moderatoriaus pareigoms buvo patvir-
tintas vasario 5 d. tarybos posėdyje. 

Minėtame posėdyje aptarti trys svarbūs projek-
tai: (1) ,,Draugo” leidinys anglų kalba; (2) pagerinta
internetinė ,,Draugo” svetainė ir (3) skaitmeninis
,,Draugo” archyvas.  Projektas dėl ,,Draugo” anglų
kal ba yra pažengęs toliausiai. Dėl šio klausimo vyk-
domasis komitetas sukūrė specialią darbo grupę,
kuriai vadovauja tarybos narė Mildred Jagiella. Jai
talkininkauja ilgametis ,,Draugo” darbuotojas
Jonas Kuprys, taip pat Kazys Oželis, marijonas Fr.
Ron McBride ir kiti. Svarstomi trys angliško leidi-
nio variantai: (1) priedas prie lietuviško ketvirta-
dienio ,,Draugo” numerio, spausdinamas 1 ar 2 kar-
tus per mėnesį; (2) tik internetinis leidinys, kurį
bus galima skaityti ,,Draugo” svetainėje, arba (3)
atskiras leidinys, leidžiamas vardu ,,Draugas
News”, spausdinamas 1 ar 2 kartus per mėnesį. Kol
kas trečiasis variantas atrodo stipriausiai, bet visų
variantų įgyvendinimas priklausys nuo lėšų.
Prašymai paramai gauti jau pateikti tėvams Ma ri -
jonams ir ,,Lithuanian Catholic Charities”, numa-
tyta panašius prašymus pateikti Lietuvių Fondui,
Tautos fondui bei Lietuvių katalikų religinei šal-
pai.  Tikimės, kad šios organizacijos supras ,,Drau -
go” anglų kalba svarbą. 

Taip pat norima pagerinti ,,Draugo” interneti-
nę svetainę (www.draugas.org).  Šis projektas dar
bus tikslinamas, sudarytas biudžetas ir taip pat pri-
statytas mūsų šalpos fondams. Šiem abiem projek-
tams bus prašoma lėšų tik pirmiems metams, nes
manoma, kad tiek anglų kalba leidžiamas laikraš-
tis, tiek pagerintas internetinis ,,Draugas” finan-
siškai pasiteisins. 

Trečias projektas – skaitmeninio ,,Draugo”
archyvo sukūrimas – planuojamas jau ilgai. Jis pra-

dėtas vykdyti, gavus paramos iš įvairių JAV valsty-
binių fondų. Deja, ta finansinė parama vieną dieną
išgaravo, ir darbas sustojo. Norima sukurti inter-
netinę svetainę, panašią į laikraščio ,,The Scots -
man”, kur vartotojas, įrašęs paieškos žodžius, tuoj
pat gaus straipsnius iš visos duomenų bazės, kurie
siejasi su jo paieška. Šis projektas dar įkainojamas.
Lėšų reikės daug – per 100,000 dol., bet tokiems pro-
jektams remti egzistuoja įvairūs nelietuviški fon-
dai. Vykdomojo komiteto nariai šiuo metu dėl
,,Draugo” archyvo skaitmeninimo tariasi su biblio-
tekininkystės specialistais.   

Tarybos posėdžio metu peržiūrėta vykdomojo
komiteto sudėtis. Pasidžiaugta trimis naujais na -
riais, kurie prisijungė prie ,,Draugo” tarybos pra-
ėjussiais metais, tai – Vytas Stanevičius, Vik toras
Jautokas ir Mildred Jagiella. Buvo diskutuojama ir
dėl naujų tarybos narių priėmimo, tačiau kol kas
nuspręsta palikti dabartinius tarybos narius, jų ter-
minas posėdyje buvo patvirtintas. 

• • •

Ypač šiais sunkiais ekonominiais laikais reikia
daug dėmesio kreipti į finansus. Kuo toliau, tuo aiš-
kiau visi Leidėjų tarybos nariai supranta, kad be
Draugo Fondo (DF) ,,Draugas” jau seniai būtų užsi-
daręs, kad tik jo dėka laikraštis toliau gyvuoja.
Asmenys, numatę ,,Draugo” sunkią finansinę padė-
tį ateityje, įkūrę ir dirbę DF, įskaitant kun. Viktorą
Rimšelį ir dabartinę DF tarybos pirmininkę Mariją
Remienę, užsitarnavo mūsų visų didelės padėkos.
Be jų, padėka priklauso DF buvusiam tarybos pir-
mininkui Broniui Juodeliui, kurio pastangomis
fondas buvo sukaupęs vieną milijoną dolerių. 

Nors laikraščio išlaidos palaipsniui mažina-

Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Nukelta į 15 psl.



JUOZAS GAILA

Perėjus iš ,,Medicare” į karo vete ranų sveika-
tos draudimo sistemą, per pirmąjį sveikatos
patikrinimą buvau pasiųstas pas odos ligų

gydytoją. Susipažįstant gydytojas užklausė, iš kur
esu. Atsakęs, kad iš Lietuvos, išgirdau: „Hmm, iš
krašto, kuris kolaboravo su naciais.” Nepajutau
kaip atšo viau: „Tikiuosi, kad Jūs geresnis gy -
dytojas nei istorikas”, ir tolimesnis mū sų pokalbis
buvo grynai dalykiš kas. Gavęs gydytojo vizitinę
kortelę pa mačiau, kad jo pavardė baigiasi ,,off ”,
taigi greičiausiai – rusas arba žy das. 

Prisiminiau spalio 24 d., kai su žmona įžengė-
me į Baltimore mies to centrinę Enoch Pratt biblio-
teką į knygos „We Are Here” (Memories of  the
Lithuanian Holocaust) pristaty mą. Jau keldamiesi
liftu į antrą aukš tą nustebome pasveikinti: „Labas
va karas”, „Ar jūs – iš Lietuvos? Ar jūs – lietuviai?”
Patalpa, kur buvome vai ši nami sūriu, saldumy-
nais ir vynu, bu vo pilnutėlė vidutinio amžiaus
žmo nių, matėme moteris, pasipuo šusias gintarais.
Atrodo, kad dauguma susirinkusiųjų buvo tie,
kurių proseneliai ar seneliai Lietuvą apleido dar
caro laikais, kai kurie – Lietuvos ne prik lau so -
mybės laikais, taigi Lietuva jiems buvo kraštas, iš
kurio kilusios jų šaknys. Ne vienas iš jų jau lankė-
si Lietuvoje, o vienas, su kuriuo ilgiau kal bėjau,
net penketą kartų buvo Lie tuvoje, jis nepaprastai
domisi Lie tu vos istorija nuo Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos laikų. 

Knygos pristatymui perėjome į kitą salę, kur
net pritrūko sėdimų vie tų. Knygos autorė Ellen
Cas sedy – simpatiška, patraukli, sklandžiai, be
amerikiečiams įprastų ,,a...a...a” mik čioji mų api-
būdino savo knygą, pasa kojimą paįvairindama
skai drėmis apie Lietuvą. 

Važiuodamas į knygos pristatymą, ypač kny-
gos apie Holo kaus tą Lietuvoje,  neabejojau, kad
vakaro metu iš girsiu tik kaltinimus lietuviams.
Bet mane nustebino autorės atviras žvilgsnis į tra-
gišką vadinamų litvakų li kimą Lietuvoje, neven-
giant palyginti daug vietos skirti pačių žydų geto
po licininkų elgesiui. Taip pat ir iš susi rinkusiųjų
nebuvo jokių lietuvius už gauliojančių klausimų.
Nesigailė jau at vykęs į susitikimą su Amerikos žy -
dais, Lietuvoje beieškantiems savo se nelių, protė-
vių šaknų, ir su knygos autore Ellen Cassedy. 

* * *
Namuose greitosiomis permečiau akimis visą

knygą, galvodamas vė liau ją nuodugniai perskai-
tyti ir gal net apie ją parašyti. Bet man besi ruo -
šiant tai padaryti, lapkričio 17 d. „Drauge” pasiro-
dė Ramunės Kubiliū tės ilgokas ir išsamus pokalbis
su au tore. 

Ir tik šiais metais vėl paėmiau į rankas knygą
ir šį kartą pradėjęs skai tyti jau nebegalėjau padėti.
Autorė pravėrė duris į žydų emigran tų gyvenimą
Amerikoje, į nutautėjimo ir tikėjimo problemas,
kurios yra labai panašios į mūsų. 

Cassedy tėvo kilmė nėra žydiška, o airiška,
ang liška ir bavariška, užtat motinos žy diška – Lie -
tuvos litvakų. Abu tėvai nebuvo religingi, todėl ji
nelankė heb rajų mokyklų, nesimelsdavo penkta-
dienio vakarais. Jos tėvas kartais nu eidavo į kokią
nors protestantų baž ny čią, o motina, nors ir laikė
save žy de, iš savo tėvo paveldėjo antipatiją religijai.
Jis į Ameriką iš Lietuvos at vyko 1911 m., bėgda-
mas nuo tarnybos carinėje armijoje. New York
tapo revoliucionieriumi, platindavo prok la ma ci -
jas. Neapkentė rabinų, rasizmo ir respublikonų. 

Jaunoji Cassedy pri simena, kaip vaikystėje
sekmadienio rytais ji nesma giai jausdavosi, maty-
dama mažas mergaites su išpūstomis suknytėmis,
baltomis pirštinaitėmis, išblizgintais bateliais, kai
tuo tarpu ji vilkėdavo pa prastus kasdieninius rū -
belius. Laikui bėgant, ji pradėjo vertinti ne religinį
auklėjimą, ir tai nebuvo vien tik religijos ir tikėji-
mo atstūmimas, bet humanizmas ir pastangos
siek ti teisingumo ir lygybės visiems. 

Bet, motinai mirus, Cassedy įvyko pa si kei ti -

mas. Ji pradėjo labai domėtis sa vo žydiškomis šak-
nimis ir galvoja, kad, jei motina būtų gyva, tai ji
nusteb tų dėl jos susidomėjimo jidiš (Yiddish) kal -
ba, nes, motinai augant New York, ta kalba reiškė
skurdą ir nemokšiš ku mą, o anglų kalba, ypač tai-
syklinga, simbolizavo garbę. Nors motina kal bė -
dama dažnai įterpdavo kokį nors žydišką posakį,
jai visada buvo svarbu atsiriboti nuo tradicinės
žydiškos kultūros su Senojo pasaulio akcentais,
sim  bolizuojančiais emigrantinę kultūrą. Autorė,
peržengusi keturiasdešimtmetį, pradėjo mokytis
„ji diš” kalbos, dalyvauti žydų bendruome nės veik-
loje. 

Stipri Washington, DC žy dų bendruomenė pri -
ėmė ją ištiesto mis rankomis, ir ji pati troško kalbė -
ti, dainuoti žydiškai. Po kelerių metų Cassedy jau
vertė jidiš kalba parašytas apysakas į anglų kalbą.
2004 m. su žinojusi, kad Vilniuje vyks intensy vi va -
saros jidiš programa, užsirašė į ją. Taip ji atsiduria
Lietuvoje.

Ilgą laiką Cassedy kamavo klau simai, kodėl
Lie tuvoje vyko toks pasibaisėtinas žydų naikini-
mas ir, jei tai vykdė tik labai mažas skaičius lietu-
vių, kodėl ta dauguma nieko nedarė  bandant tai
sustabdyti. Jai atrodė, kad lietuviai ne tik mažai ži -
no, bet  vi sai nenori žinoti apie buvusį Holo kaus tą.
Ją dar labiau vargino žinios apie žydus getų po li -
cininkus, ypač sužinojus, kad ir jos dėdė, išlikęs
gy vas ir dirbęs Šiaulių gete ir koncentracijos sto-
vykloje Dachau, Vokietijo je, po karo atsidūręs DP
stovykloje, bu vo vienas iš jų. 

Vilniuje ji ištrūkdavo iš seminarų, stengdama-
si susitikti su žmonėmis, turinčiais žinių apie žydų

šaudymus, lankydama buvusių litvakų gyvenamas
vietas. Štai gaba lė lis iš Cassedy knygos, kur ji ap -
rašo kelionę į Rokiškį, iš kur kilę jos mo tinos pro-
tėviai: „Skrido mylia po my lios lengvai banguojan-
tys laukai, matėsi tvarkingos pasodintų kopūstų
lysvės, vieniša karvė, grandine pririšta prie kuolo
vidury laukų, prime nan čių karalienės Onos nėri-
nius (Queen Anne’s lace), arklys ir vežimas.
Pasirodė nykstantis sovietinių laikų kolūkis, po to
kitas ir vėl kitas, ilgais žemais pastatais nusėdę
gamtovaizdį, kartu su kitomis apleistomis vieto-
mis. Aš nemačiau, bet žinojau, kad ten kažkur yra
ir nacių laikų žudynių vietos, ir ‘mirusios’, jau ne -
benaudojamos žydų kapinės, taip pat ir žymėti bei
nežymėti Miško brolių kapai.” Paskutinis sakinys,
minintis Miško brolių (partizanų) kapus, iš ski ria
Cassedy iš kitų žydų, matančių tik nacių laikotar-
pio terorą ir sąmonin gai ar ne nekreipiančius
dėmesio į sovie tinį. 

Kitame knygos skyrelyje ji mintyse atranda
simbolinį ryšį tarp žydų, suvarytų į Vilniaus getą
ir pasmerktų mirčiai, ir mūsų partiza nų beviltiš-
kos kovos: „‘Mir zaymen do’, – žydai Vilniaus gete
giedojo. Mes dar esame. Dešimtmečiu vėliau miš -
kuose prieš sovietus kovojantys partizanai skelbė
tą patį: ‘Mes dar esa me’.” 

* * *
Dar Amerikoje draugės dėka Cassedy pradėjo

susirašinėti su Vil niuje  gyvenančia  Violeta, kuri
nėra žy  dė, nei istorikė, bet chemikė ir kuri su ti ko
pasikalbėti apie tai, kaip jos šalis žvelgia į XX
amžiaus šalies istoriją ir žydų tragediją. Susitinka
jos Pilies gatvėje, susėda užkandžiui lauko kavinė-
je. Cassedy rašo, kad ji išsitraukia užrašų knygelę
ir pradeda su klausimu apie žydų tragediją.
„Hmm, žydų tragedija, – taria Viole ta, kramtyda-
ma salotas, – pagalvosiu apie tai.” Bet ji pradeda
pasakoti ne apie žydus ir jų tragediją, bet apie savo
vyrą, ku ris ją tik ką palikęs, nes jos nebemylįs, ir
susidėjęs su kita moterimi, bet nesikraustąs iš
namų. Violeta galvojanti, kad ta moteris yra pros-
titutė. Autorė kantriai klauso apie  Violetos vedy-
bines nelaimes, bet ne tam į Vil nių ji atvyko, kad
domėtųsi jomis, ir po užkandžių  skuba vėl klausti,
ką ši žino apie žydus karo metais. Violeta užsimer-
kia, suraukia antakius ir pradeda: „Mes žinojome
apie Ausch witz ir Buchenwald... mokykloje iš -
mokome, kad daug žydų žuvo.” Vai kystėje su
tėvais ji lankė Devintą fortą netoli Kauno, kur
dešimtys tūks tan čių žydų buvo sušaudyti. Cassedy
klausia, o kaip su duobėmis miškuose, kur šaudo-
mi žydai buvo masiškai už kasti? Štai kaip Vio leta
atsakė: „Taip, ji sužinojusi ir tai. Ji nusisuka, bet
tuoj atsigręžia ir, žiūrėdama man į akis, taria:
‘Bet... bet niekas mokykloj mūsų nemokė, kiek
sovietai ištrėmė lietuvių į Sibirą 1940–1941 metais,
taip pat po karo nėš čios moterys, vaikai mirė Sibi -
re’.” Jos balsas garsėjo. ,,Daug žydų dirbo sovieti-
nėje sistemoje, – ji karš čia vosi. – Daug žydų dirbo
KGB. Jie buvo tie, kurie siuntė jos žmones Si -
biran.” 

Cassedy žvelgia į gretimai prie staliukų
užkandžiaujančius ir kal bančius žmones ir neabe-
joja, kad kai kurie iš jų galvoja lygiai taip pat ir
juose slypi  tokia pat neapykanta. Bet juk tų žmo-
nių jausmų, požiūrių ji ir atvyko patyrinėti.
Violetos žodžiai užgauna Cassedy, jai nepriimtina
klausyti, kad jos žmonių masinis žu dy mas gali
būti lyginamas su Viole tos žmonių kančiomis. Jai
tiesiog pik ta klausyti, kad jos žmonės kalti dėl
Violetos žmonių kančių. Bet Vio leta tęsia: „Lie -
tuviai per visą istoriją mė go kitataučius – žy dus,
rusus, len kus.” Ji patikslina, kad tik normalūs lie-
tuviai taip elgėsi, o baltaraiščiai, padėję suimti
Lie  tuvos žydus žudymams 1941 m., nebuvo norma-
lūs žmo nės. Kiekviena tauta tokių žmonių tu ri, ir
visi lietuviai negali būti kaltinami dėl mažumos
vykdytų nusikal ti mų.

Pokalbiui baigiantis, Violeta pa siūlo autorei
susitikti su jos motina, pridurdama, kad jos moti-
na papasa kos, kaip jos šeima gelbėjo žy dus karo
metais. Išgirdusi tai Casse dy išsižioja iš nuostabos.

Bus daugiau.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas, PLB atstovas Vilniuje; gaila1@veri-
zon.net.

„Mes esame čia” (1)

DRAUGAS2013 VASARIO 9, ŠEŠTADIENIS4

ApmąStymAI IŠ ELLIcOtt mIEStELIO

Ellen Cas sedy



DRAUGAS 2013 VASARIO 9, ŠEŠTADIENIS 5

Lemont, IL

tELKINIAI

Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV vasario 1 dieną surengtas klasikinės muzikos koncertas.  Atlikėjai –
smuikininkė Edita Orlinytė ir pianistas Rimantas Vingras. Koncerto rengėjai – JAV Lietuvių Bendruomenė
ir LR Kultūros ministerija. Stovi (iš k.): Rimantas Vingras, LR kultūros atašė Evaldas Stankevičius, Edita
Orlinytė, JAV LB vicepirmininkė Dalė Lukienė, JAV LB Washington, DC apylinkės pirmininkė Danelė Vi -
dutienė ir LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis.  Algio Luko nuotr.

ŽIBUTĖ MAČIULIENĖ

Vienas vaikas – tai viena sėkla ir viena ateities vil-
tis.  – Geoffrey Bi shop

Geoffrey Bishop penke rius metus keliavo,
ste bėdamas gam tą. Wisconsin valstijoje ati-
darė mo kyk  lą, kurią supa pievos, miškas ir

ežeras. Jis su savo mokiniais daug bū na gamtoje,
stebi augalus ir gyvū nus. Ten jie atlieka daug įvai-
rių kū rybinių darbelių. 

Šiais laikais padaugėjo alergijų, nes vaikai per
mažai būna gamtoje ir auga pernelyg „švarioje”
aplinkoje. Vaikai per mažai juda, todėl ir jų raume -
nys būna silpnesni. Vaikai turi iš mokti, kaip sau -
giai įlipti į medį, kaip eiti buomu. Mieste dažniau-
siai sėda me į automobilius, nepajutę, ar lauke  šal -
ta, ar lyja, o gal per šilta, nes per trum pai būname
lauke. 

Vaikams rei kia daugiau būti gamtoje, jie turi
ma tyti, kaip paukščiai suka lizdus, deda kiau ši -
nius, augina paukštelius. Kad gyvūnai stimpa, o
bitės miršta. Dažnai vaikai neskiria bitės nuo šir -
šės ar kamanės, net muses vadina bitėmis. Kai
lyja, sako, kad sninga. Pa klausus vaikų, iš kur yra
pienas, atsako – iš parduotuvės, iš ko gamina mas
sūris – taip pat iš parduotuvės. 

Gamta keičiasi kiekvieną dieną, ir tuos pa -
sikeitimus vaikai turi stebėti ne pro langą, o lauke.
Nes tik lau ke galime pajusti vėjo dvelkimą, iš girsti
paukščių čiulbėjimą. Net ir pas tatai šiais laikais
statomi su ma žesniais langais arba visai be langų,
kad už lango supanti aplinka netruk dytų susi -
kaup ti. 

Augantis vaikas  at randa tai, ką jis pats pama-
to ar pa tiria  aplinkoje. Jis aplinką supranta  maty-
damas, uostydamas, liesdamas, ra gaudamas, klau -
sydamas ir jausda mas. Tik gamtoje vaikas apka-
bins me dį, palies ar pauostys gėlę. Jis turi sugal-
voti, atrasti kažką naujo, sukurti. O mokytojai tu -
ri padėti tai padaryti. 

Washington, DC

Mokykla gamtoje

„Žiburėlio” montessori mokykloje vaikučiai
daro daug įvairių darbelių. Jie iš pagaliukų stato
pilis, tvoras, iš kankorėžių – labirintus, ku riais jie
vėliau vaikšto. Daug gražių pa veikslų galima pa -
daryti iš kriauklių, gėlių, akmenukų. Lukas ir Eva
iš Flo rida valstijos parsivežė kriauklių ir  atnešė
jas į mokyklą. Mokytoja Ro landa padėjo vaikams
iš  jų  pastatyti  kelią iš Čikagos į Florida. Vaikai su
ma lonumu tai atliko. Vaikai viską no ri liesti, nes
taip jie susipažįsta su aplinka. Net ir sniege užra-
šytas žodis dažnai vaikams būna naujas at ra di -
mas.

Dabar mums nereikia žemėlapių, nes automo-
biliuose yra GPS (visuotinė padėties nustatymo
sis tema). Bet ir technikos amžiuje vaikai turi iš -
mokti  naudotis žemėlapiu.                

Dr. Marija Montessori yra pasakiusi, kad iš -
silavinimas nėra tai, ką mokytojos duoda, kad išsi-
lavinimas yra natūralus procesas, kuris pasie kia -
mas ne per žodžių klausymą, bet patyrimą ap lin -
koje, t. y. ne tai, ką vaikas klauso, bet ką patiria
savo jėgomis.

Vasarą keliaukime, miegokime palapinėje, o
ne prabangiame viešbutyje, plaukime baidarėmis,
žvejoki me. Vaikui tai bus pačios geriausios atos -
togos, nes jos bus susijusios su pačiais gra žiausiais
prisiminimais.

Žibutė Mačiulienė – „Žiburėlio” mokyklos di -
rek  torė.

Vasario 16 d. Geoffrey Bishop skai tys
paskaitą „Where do Dande lions Fly?” Apie
pa skaitą daugiau galite sužinoti apsilankę Se -
ton Mon tessori Institute internetinėje svetai-
nėje adresu: www.setonmontessori.org

„Žiburėlio” montessori mokykloje (Pa sau -
lio lietuvių centre, 14911 127th Street Le -
mont, IL 60439) kovo 9 d. 9–11 val. r. vyks At -
virų durų diena. Tel. 630-257-8891; svetai-
nė – ziburelis.org. 

2013–2014 mokslo metų registracija
prasidės ir tęsis iki kovo 31 d. Vaikas turi lan-
kyti mo kyklą ma žiausiai 3 dienas per savaitę.
Lauk sime visų susidomėjusių.

Rytinė pamaina: pirm.–penkt. 8:30–11:30
Prailginta diena: pirm. ir penkt. 8:30–1:30
Popietinė pamaina: antr.–ketv. 12–3
Prailginta diena: antr. – ketv. 3–5

Priimami vaikučiai nuo 3 iki 6 metų.



Moksleivių ateiti ninkų pasaulė-
žiūros Žiemos kursai vyko 2012 m.  gruodžio 26 d. – 2013 m. sausio 1 d. ALRKF
stovyklavietėje Dainavoje. Šiuos kasmetinius kursus ruošia Moksleivių ateiti-
ninkų sąjungos centro valdyba, vadovaujama pirm. Dalios Lietuvninkienės, o
programą paruošė kursų komitetas, kurį sudaro jaunimą gerai pažįstantys susi-
pratę ateitininkai – Liudas Landsbergis, Viktutė Tijūnėlienė, Matas Čyvas, Vaiva
Čyvienė, Milda Chmieliauskaitė ir Daiva Kisielienė. Kasmet yra parenkama
tema, į kurią gilinamasi paskaitų ir užsiėmimų metu. Šiais metais jaunieji ateiti-
ninkai gvildeno autentiškumo sąvoką: ištikimybę tiesai, savo asmenybei, nepai -
sant išorinio spaudimo ir masinės kultūros įtakos. Ši tema ypatingai aktuali jauni-
mui, kuriam pasaulis labai patraukliai perša lėkštas ir laikinas vertybes. Sabyna
Sandoval, jauna kursantė iš Los Angeles,  pirmą kartą dalyvavusi kursuose, aprašo
savo įspūdžius.

Stenkimės gyventi autentiškai 

Šiais metais aš pirmą kartą dalyvavau Žiemos kursuose Dainavoje. Į kur-
sus suvažiavo 58 moksleiviai iš visos JAV, Kanados ir net iš Lietuvos.
Kursuose klausėmės paskaitų, patys pratinomės viešai kalbėti, bendra-

vome su bendraamžiais ateitininkais. Aš labai laukiau šių kursų — tiek
buvau ištroškusi išgirsti paskaitininkų mintis ir apie jas su savo draugais
padiskutuoti. 

Šių metų kursų tema buvo „Autentiškumas”. Vyskupas Kęstutis
Kėvalas, atvykęs iš Kauno specialiai šiems kursams, iškėlė klausimą, kurį
žmones klausia nuo gyvenimo pradžios: „Kas yra autentiška šiame pasauly-
je?” Priėjome prie kitų klausimų — „Ką reiškia būti sukurtu pagal Dievo
paveikslą?” ir „Ar tikėjimas yra tikėtinas?” Buvo labai prasminga paskaita!
Prof. Vėjas Liulevičius mums kalbėjo tema „Autentiškumas: kodėl ir kam?”
Būti autentišku reiškia tapti tikriausiu savimi, toliau aiškinomės skirtumą
tarp inteligento ir intelektualo. „Galvok kitaip” – tai Vyto Čuplinsko pašne-
kesio tema. Jis skatino mus neplaukti pasroviui, bet ieškoti kitų kelių, galvo-
ti kūrybingai, naujai. Jis savo paskaitą praturtino  kūrybingų žmonių pavyz-

džiais.  Rimas Čuplinskas, Vyto brolis, atvykęs iš Vokietijos, kalbė-
jo apie tautiškumą ir kaip galime būti autentiški savo tautoje. Jis aiš-
kiai išdėstė skirtumus tarp patriotizmo, nacionalizmo ir šovinizmo
sąvokų. Paskaitininkas pabrėžė, kad yra svarbu pažinti savo tapaty-

bę. Studentės Vija Lietuvninkaitė ir Andrytė Siliūnaitė pasakojo
apie savo keliones į Ugandą ir Ekvadorą, kurias suruošė  organizacija

,,School for International Training”. Rodydamos nuotraukas, jos dalinosi įs -
pūdžiais ir nauja patirtimi svetimoje ir nepažįstamoje vietoje, kurioje pralei-
do keturis mėnesius. Elena Tijūnėlytė Harris kalbėjo apie mūsų smegenų
dalis ir aiškino, kad mes dar augame ir mūsų amžiaus žmonėms reikia gerai
išsimiegoti ir sveikai valgyti.  Pokalbis vystėsi toliau, aptariant jaunimo ben-
dravimo problemas – tai padėjo mums daugiau sužinoti apie save.

Pertraukų metu visi stengėmės vartoti paskaitose išgirstus naujai
išmoktus žodžius kaip ,,naršyklė”, ,,anaiptol” ir ,,veidmainis”. Smagu buvo
išbandyti juos sakiniuose. Per pietus klausėmės vyresnių moksleivių paruoš-
tas prakalbas. Jos buvo įdomios, kelios net juokingos. Kursuose nebuvo vien
darbas ir paskaitos, buvo kada ir atsipalaiduoti bei smagiai pabendrauti.
Lais valaikiu galėjome pasirinkti: ar žaisti sniege, ar pasilikti viduje, dainuo-
ti ir šokti. Kursų metu mus vaišino lietuviškais valgiais; daug gėrėme kaka-
vos, kavos ir arbatos.

Savaitė, praleista Dainavoje, buvo gera proga apmąstyti, kas mums
yra autentiška. Tai nebuvo tik sausos teorijos, paskaitininkai vis pateikdavo
mums autentiškų žmonių pavyzdžius: nuo genijų kaip Leonardo da Vinci iki
menininkų kaip Claude Monet bei tautos žadintojo Vinco Kudirkos. Ryš kiau -
sias autentiškumo pavyzdys yra Jėzus, kuris nesekė madomis, bet, žinodamas
tiesą, ja gyveno, ištikimai laikydamasis Dievo Tėvo Jam pateikto plano.  Man
atrodo, kad kasdien galima stengtis autentiškai gyventi, tobulinti savo talen-
tus, siekti tiesos.  Šie Žiemos kursai buvo pilni naujų įspūdžių ir patirčių. Aš
daug išmokau ir planuoju dalyvauti Žiemos kursuose ir kitais metais! 

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

Tarp draugų visuomet šilta. Kursantai (iš k.): Nora Sadauskaitė, Virgilija Gaškaitė, Jus -
tina Baranauskaitė, Andrytė Siliūnaitė, Erikas Anužis, Aliukas Anužis ir Matas Stankus.

Miglės Staniškytės nuotr.

Jauniausios kursantės (iš k.): Gintarė Daulytė,  Liepa Mačikėnaitė, Paulina Beleckaitė ir
Ugnė Orentaitė. Miglės Staniškytės nuotr.

MAS Žiemos kursai 

Žiemos kursų vadovė Milda Chmie liauskaitė laisvalaikio metu vedė
,,Žodyno” pratybas – jų metu moksleiviai pratinosi vartoti paskaitose
išgirstus naujus žodžius.                                        Miglės Staniškytės nuotr.



Prieš kiek daugiau kaip 60 metų, Lietuvai
tebesant okupuotai, Vyriau siojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto paskelbta „Lietuvių

Charta” teigė, kad valstybinė nepriklausomybė
yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga, o
lietuvio pareiga – darbu, moks lu, turtu ir pasiau-
kojimu kovoti, kad būtų apginta ir išlaikyta nepri-
klausoma Lietuvos valstybė. „Chartą” skelbiant
tikėta, kad atsakomybė už tautos išlikimą dalina-
ma jos nariams vie nodai, būtent – tiek krašte gyve -
nan tiems, tiek ir išeivijoje. Filosofo Juozo Gir -
niaus žodžiais, „tautos likimas yra sprendžiamas
ne tik krašte, bet ir visur, kur yra jos vaikų.”

Išeivijoje vienu iš geriausiai su pratusių ir
tvir čiausiai „Lietuvių Chartos” uždavinius įsi -
sąmoninu sių yra politologas prof. dr. Tomas Re -
mei kis, šiais metais minintis mokslinio darbo 50-
ties metų sukaktį. Lietuvoje gimęs ir į JAV tėvų
atsivežtas dešimties metų, Tomas svečioje šalyje
įgytą išsimokslinimą bei di džią ją gyvenimo dalį
skyrė tėvynei Lietuvai. Neabejotinai jis yra vienas
iš pagrindinių mokslininkų, pasiprie šinusių so -
vietinio melo dvasiai, nepailstantis mokslininkas-
kovotojas, siekiant išsaugoti JAV Lietuvos inkor-
poracijos į Sovietų Sąjungą ne pripažinimą. Iš sau -
gota Lietuvos anek sijos nepripažinimo politika
leng vino pirmuosius Lietuvos Sąjū džio žingsnius
link nepriklausomybės.

Asmeniniai duomenys

Tomas Remeikis gimė 1934 m. gruodžio 7 d.
Skliausčiuose, Tauragės apskr. Jis – Ant ro jo pa -
saulinio karo metu į Vakarus pasitraukusių tėvų
sūnus, politologas, visuomenės veikėjas. 1952 m.
bai gęs gimnaziją Cicero, IL, University of  Illinois
studijavo sociologiją ir politinius mokslus (baka-
lauras, magistras); šiame universitete 1963 m. ap -
gynė disertaciją „Communist Par ty of  Lithuania:
Historical and Po litical Study”, studijas ap -
vainikuoda mas daktaro (Ph.D.) laipsniu. Nuo 1963
m. politologijos dėstytojas ir studijų vadovas Cal u -
met College of  St. Joseph, IN, nuo 1967 m. – pro fe -
sorius. 1997 m. dr. Remeikiui išeinant į pensiją, Ca -
lumet College jam suteikė garbingą ,,professor
emeritus” titulą. Jis taip pat Vilniaus universiteto
gar bės daktaras (1994). Šiuo metu gyvena Palos
Hills, IL. Su žmona dr. Nijole turi tris suaugusius
vaikus.

Pagrindiniai moksliniai darbai

Pagrindiniai prof. Remeikio moks liniai darbai
yra skirti XX am žiaus Lietuvos politikai ir istori-
jai. Vie nu iš aktualiausių mokslinių darbų neabe-
jotinai laikytini 1971–1981 me tais paruošti aštuoni
tomai me tinių apžvalgų apie disidentinį ju dėjimą
Lietuvoje „The Violations of  Human Rights in
Soviet Occupied Lithuania”. Sumanymas leisti šio
po būdžio apžvalgas priskirtinas tuo metu JAV LB
Krašto valdybos pirmi ninko kadenciją tik ką bai-
gusiam Broniui Nainiui, sugebėjusiam Tomą pri-
kalbinti būti apžvalgų autoriumi. Metų pradžioje,
keletą savaičių prieš Vasario 16-ąją, knygos forma-
to apžvalgos būdavo paruoštos siuntinėjimui.
Metinių apžvalgų leidybą finansavo JAV Lietuvių
Bendruomenė. Leidi niu buvo aprūpinamos JAV
val džios įstaigos, JAV Kongreso nariai, Jung ti nių
Tautų Organizacijoje atstovaujamos valstybės ir
universitetų bibliotekos. 

Tuo metu pasaulyje vyravo susirūpinimas
žmogaus teisių padėtimi Sovietų Sąjungoje ir dr.
Remeikio dokumentuotomis apžvalgomis ypač
domėtasi ruošiantis 1975 m. Helsin kio akto konfe-
rencijai. Prof. Remei kis buvo kviečiamas liudyti
JAV Kon grese. 1979 m. jis dalyvavo JAV LB vado-
vybės susitikime su prezidentu Jimmy Carter.
Paminėtina, kad, at si radus lėšų, kelios dr. Remei -
kio apžvalgos buvo išverstos bei išleistos ir ispanų
kalba. Paskutinioji „The Vio lations...”  laida JAV
LB buvo išleista 1988 m., Lietuvai jau sparčiai žen-
giant link nepriklausomybės.

Vienas iš svarbių prof. Remeikio mokslinių

darbų yra jo išsami studija apie pasipriešinimą so -
vietinei santvarkai Lietuvoje „Opposition to the
Soviet Rule in Lithuania: 1945–1980”. Knyga (680
psl.) 1980 m. išleista su Lituanistikos instituto ir
JAV LB parama. Veika las užpildė atsiradusią ne -
mažą informacijos apie okupuotos Lietuvos pa dėtį
spragą. Lietuvai baigiant įteisinti atkovotą nepri-
klausomybę, prof. Re meikis, bendradarbiaudamas
su prof. Arūnu Liulevičiumi, paruošė albumą apie
1991 m. sausio 13-osios įvykius „The Gift of  Vilnius
– a Terrible Beauty is Born”.

Atkovota nepriklausomybė – 
paskata mokslinę veiklą tęsti

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, prof. Re -
meikis pagrindinį dėmesį telkia į įvairius laikotar -
pius atspin dinčių dokumentų kaupimą bei jų
paskelbimą. 2005 m. Vilniaus universiteto leidykla
išleidžia jo sudarytą bei redaguotą 730 psl. veikalą
„Lithu a nia Under German Occupation 1941–1945”,
kurio pagrindą sudaro Lietuvos pasiuntinybės
Stockholme pranešimai apie padėtį nacistinės Vo -
kietijos replėse. Knyga vertinga tuo, kad iš leista
anglų kalba.

Pradedant 2003 m., Lietuvos archyvų tarnybos
rūpesčiu Vilniuje išleidžiami keturi Lietuvos par-
tizanų pasipriešinimą dokumentuojantys veikalai.
Prof. Remeikis – vienas iš keleto tų veikalų redak-
cinės kolegijos narių. Savo dokumentine medžiaga
ypač įdomus rinkinys „Lietuvos partizanų Dai -
navos apygarda 1945–1952”.

2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
išleidžia prof. Remei kio akademinių straipsnių
rin kinį „Lithuanian Phoenix”, apimantį 1940–1990
m. Lietuvos istorinį laikotarpį.

2010–2011 m., bendradarbiaujant su Vilniaus
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institu-
tu, Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Už -
sienio reikalų ministerija (URM), prof. Remeikis
suredagavo keturių tomų dokumentų rinkinį
„Lietuvos Respublikos užsienio politika”, apiman-
tį 1938–1940 m. laikotarpį. Įvadų autoriai yra prof.
dr. Ramūnas Vilpi šauskas ir URM buvęs vadovas
Vygaudas Ušackas.

Mokslinė ir visuomeninė veikla

Prof. Remeikio mokslinė bei vi suomeninė
veikla apima jo aktyvų dalyvavimą tarptautinėse
ir lietuvių organizacinėse institucijose. Jis –
Amerikos politologų sąjungos (Ame rican Political

Science Associa tion), Amerikos slavų studijų
(American Association for Advance ment of  Slavic
Studies), Sovietų Są jungos ir Rytų Europos tauti-
nių stu dijų (American Associa tion for the Study of
Nationalities of  the USSR and Eastern Europe) bei
Baltų studijų  (Association for Advancement of  the
Baltic Stu dies) draugijų narys, daug metų ėjęs va -
dovaujančias pareigas. 

Lietuviškoje veikloje prof. Re mei kis reiškėsi
kaip redaktorius, publicistas ir visuomenininkas.
1959–1961 m. redagavo studentijos žurnalą „Stu -
den tų gairės”, 1963–1968  m. ang lų kalba leidžiamo
žurnalo „Litua nus” vyr. redaktorius, 1968 m. mėn-
raščio „Akiračiai” vienas iš steigėjų ir redakto-
rius. ,,Akademinės skautijos leidyklos” steigėjas ir
redaktorius. Aktyvus JAV LB darbuotojas.
1983–1988 m. – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
val  dybos vykdomasis vicepirmininkas. Sąjūdžio ir
Lietu vos atgimimo laikotarpiu prof. Re meikis su
Arvydu Barzduku dalinosi vadovavimo JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybai pareigomis.

Po Nepriklausomybės atkūrimo prof. Re mei -
kis skaitė paskaitas Vil niaus universitete, jo Tarp -
tautinių santykių ir politinių mokslų institu te,
leido žurnalą „Politologija” (su Po lybdijaus fondo
parama), buvo šio žurnalo ir žurnalo „Kultūros
barai” redaktorių tarybos narys, leidyklos vadovas
ir redaktorius. 2002 m. dalį savo archyvų padova-
nojo Lietuvos centriniam valstybės archyvui (čia
įsteigtas prof. T. Remeikio asmens fondas). 2002 m.
apdovanotas Lietuvos Di džiojo Kunigaikščio
Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Baigiamosios pastabos

Sovietinės okupacijos metais pavergtiems lie-
tuviams kovojant už išlikimą, tauta bei užsienio
kraštuose gy venanti jos išeivija jautė pareigą vesti
kovą už tautos teisę sava ran kiškai tvarkytis savo
valstybėje. Prof. Remeikis tapo vienu iš pagrindi-
nių politologų laisvajame pasaulyje, tvirtai pasi-
priešinusių sovietinio melo dvasiai. Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę, jis tęsia veiklą, talkindamas
Lietuvos universitetui, URM, Vyriausiojo archyva-
ro tarnybai, tuo parodydamas, kad galime Lietuvai
padėti ir nesugrįžę į ją gyventi. 

Š. m. vasario 24 d. 12:30 val. p. p. Skautų akade-
mikų Vydūno sąjūdis Lemont, IL, rengia prof.
Tomo Remeikio pagerbimą. Dalyvaudami jame pa -
gerbsime šį nusi pel niusį žymų mokslininką ir
visuomenininką.
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Pasipriešinęs sovietinio melo dvasiai
Dr. Tomo Remeikio mokslinio darbo 50-sios sukakties proga

ALGIMANTAS S. GEČYS

Dr. Tomas Remeikis.
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S p O R t A S

Lietuvės įveikė Latvijos komandą

Permainingos 
baigiamosios varžybos

EDVARDAS ŠULAITIS

Nieko nuostabaus, kad Di džio -
joje Britanijoje beveik visas
dė mesys sporto srityje yra

skiriamas futbolui, mat toje šalyje
futbolas yra tapęs sa votiška religija,
panašiai kaip Lietu vo je krepšinis. 

Iki šiol krepšiniui britai beveik
ne skyrė dėmesio. Kai pernai Didžio -
joje Britanijoje (Londone) vyko olim -
piada ir joje šeimininkų teisėmis ga -
lėjo dalyvauti Didžiosios Britanijos
krepšinio rinktinė, buvo tikimasi,
jog krepšinis tame krašte bus akty-
viau žaidžiamas ir jam bus skiriama
daugiau dėmesio. Deja, taip neatsiti-
ko, nepaisant, kad Didžiosios Bri ta -
ni jos rinktinei sutiko padėti Sudane
gimęs ir jos pi lie tybę turintis vienas
geresnių ,,Chicago Bulls” žaidėjų
Luol Deng. 

Nors jis britų komandoje pasiro-
dė gerai, kiti žaidėjai nedaug prisidė-
jo siekdami pergalių. Per penkerias
rungtynes olim piadoje šeimininkai
su krepši nio žvaigžde Deng tepajėgė

iškovoti vieną pergalę ir užėmė vieną
paskutinių vietų tarp 12 komandų
(Lietuva buvo aštunta). Britai, deja,
neįveikė savo grupės barjero, kas, be
abejo, nuliūdino negausius krepšinio
entuziastus toje šalyje. 

Dabar Didžiosios Britanijos mi -
nistras pirmininkas David Cameron
ir jo kolegos vėl nustojo finansuoti
savo šalies Krepšinio federaciją. Dėl
tokio elgesio Deng laišku kreipėsi į
ministro pirmininko kabinetą, pra-
šydamas peržiūrėti sprendimą. Savo
laiške „Bulls” puolėjas neslėpė pasi-
piktinimo tokiu žingsniu ir perspėjo,
kad įdėtos pastangos, ruo šiantis Lon -
dono olimpinėms žaidy nėms, kuriose
britai dalyvavo šeimi ninkų teisėmis,
ne būtų iššvaistytos. Tačiau vargu ar
kas nors jo balsą išgirs, nes ten futbo-
las nenori užleisti savo vietos. 

Panašiai yra ir Lietuvoje, kur
dau giausia lėšų skiriama krepšiniui
(pamažu riedančiam žemyn), o futbo-
las krenta į duobę, nes Lietuvoje ne -
įstengiama pastatyti net padoraus
stadiono. 

EDVARDAS ŠULAITIS

Vasario pirmojo sekmadienio
va kare New Orleans mieste
vyko JAV didžiausiu metų

spor to renginiu vadi namos „Super
Bowl” baigiamosios varžybos, šiemet
jau 47-os.

Kadangi amerikietiškas futbolas
Amerikoje yra viena populiariausių
sporto šakų (kituose pasaulio kraš -
tuose šis žaidimas beveik nežaidžia-
mas, įskaitant ir Lietuvą), tai ir bai -
giamieji susitikimai visada būna
įspū dingi, vainikuojantys šios šakos
sezono pabaigą. Rungtynes per televi-
ziją stebėjo 111 mln. žmonių visame
pa sau lyje (nors kitose šalyse ame ri -
kie tiškas futbolas nėra žaidžiamas,
šio sporto sirgaliai, kurių dalis yra ki -
lę iš Amerikos, juo domisi).

Šiemet baigiamosiose rungty nė -
se susitiko dvi geriausios JAV ko man -
dos – ,,Baltimore Ravens” ir ,,San
Fran cisco 49-ers”, gerai žaidusios ne
tik reguliariajame sezone, bet ir at -
krintamosiose varžybose. Pirmą kar -
tą per 47 metus šių ko mandų trene-
riais buvo broliai John ir Jim Har -
baugh. 

Po gana įtemptos kovos nedidele
persvara – 34:31 – lai mėjo vyresniojo
brolio John vadovaujama ,,Baltimore
Ravens” komanda. Pirmoje žaidimo
pu sėje po dviejų ketvirčių (jie tęsiasi
po 15 minučių) ji turėjo aiškią persva-
rą – 21:6. Neti kėtai pusei valandos
din  gus elektrai, žaidėjams ir žiūro-
vams teko panuobodžiauti, o namuo-
se varžybas stebėję sirgaliai turėjo

pro gos užkąsti bei išgerti daugiau
alaus. Atsiradus elektrai, gerai pra dė -
 jusi žaisti San Francisco komanda
baltimoriečius beveik prisivijo, o ga -
lutinis rungtynių rezultatas (34:31)
pa  rodė, kad ir jie nėra iš kelmo spirti.
Nedaug trūko, kad pergale būtų
džiau gęsi „49-sis” atstovai.

Naudingiausiu laimėjusios ko -
man dos žaidėju išrinktas „Ravens”
me  tikas (quarterback) Joe Flacco, ku -
rio atlyginimas po šių rungtynių tur-
būt padidės ne vienu milijonu. Ga  na
gero įvertinimo susilaukė ir San
Francisco metikas Colin Kae per nick.
Jis, tikėtina, taip pat gali su lauk ti al -
gos pakėlimo.

Šį kartą gal kritikuotina per kėli -
nio pertrauką vykusi meninė progra-
ma, kuri ankstesniais metais būdavo
įdomesnė.

EDVARDAS ŠULAITIS

Viena iš pirmaujančių Lietuvos
moterų komandų Vilniaus
„Ki birkš tis-VIČI-IKI” žaidė

draugiškas rungtynes su Latvijos
stipria komanda „Ry gos TTT”. Vil -
nietėms reikėjo gerokai paprakaituo-
ti, norint įveikti kaimy nes ir Rygos,
kurios buvo priverstos nusileisti re -
zultatu 75:81. Gaila, kad Vilniaus ko -
mandoje dėl ligos negalėjo žaisti puo-
lėjos Kris tina Vengrienė, Vita Kuk -
tienė ir gy nėja Vitalija Vaščiūnaitė. 

Rungtynių pradžia abiem ko man -
doms buvo nesėkminga, ir nė vienai
nepavyko pelnyti daug taškų. Nors
tre čiame ketvirtyje tolimi ry giečių
tritaškiai jas išvedė į priekį (70:60),

tačiau „Kibirkštis” spurtavo ir rezul-
tatą persvėrė savo naudai (72:70). 

Tarp lietuvių daugiausia kamuo -
lių įmetė Mantė Kvedaravičiūtė, per
33 minutes pelniusi 23 taškus (pa taikė
6 dvitaškius iš 10 ir vieną tritaškį iš
dviejų bandymų bei atkovojo 6 ka -
muolius). Rūta Valaitienė įmetė 21
tašką (pataikė 5 tritaškius iš 9), Lina
Pikčiūtė pelnė 8 taškus ir atko vojo 11
kamuolių, Indrė Dulėnaitė įmetė – 7,
Ieva Preskenytė – 2. 

„Kibirkšties” treneris Tadas
Stan  kevičius savo žaidėjomis liko
patenkintas. Ypač jį džiugino tai, kad
ketvirtame ketvirtyje jo auklėtinės
su siėmė ir laimėjo prieš stiprias var-
žoves. 

Krepšinio padėtis 
Didžiojoje Britanijoje negerėja

Įvertinti Lietuvos 
studentų pasirodymai 

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu Lietuvos suaugusieji spor -
tininkai savo gerbėjus nedažnai
pa malonina gerais pasirody-

mais, vis dažniau tai padaro studen-
tai sportininkai. Europos universite-
tinio sporto asociacijos metiniame
leidinyje paskelbta, kad Lietuvos stu-
dentų sporto asociacijai paskirtas
„Special Achieve ments” („Už ypatin-
gus pasiekimus”) apdovanojimas. Jis
Lietuvos atstovams bus įteiktas kovo
mėnesį Por tugalijoje rengiamoje aso-
ciacijos g e neralinėje asamblėjoje. 

Didžiausią įspūdį Lietuvos stu -
den  tai paliko prieš dvejus metus Šen -
ženyje (Kinija) vykusioje pasaulio
vasaros universiadoje, iš kur parsi -
vežė net 13 medalių. Lietuviai
studen tai kitų kraštų dė mesį atkrei-
pė ir praėjusiais me tais, kai Kordo -
boje (Ispanija) vykusioje pirmoje
Europos universiadoje Lietuvos ko -
mandos iškovojo tris pri zines vietas:
merginų rankinio ko manda laimėjo
sidabrą, krepšininkės – bronzą. Di -
džiausią staigmeną pa teikė Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto vaiki-
nų krepšinio komanda, kuri laimėjo
universiados auksą. 

Šioje universiadoje dalyvavo

dau giau kaip 100 Lietuvos studentų
iš septynių aukštųjų mokyklų. Lietu -
viai pagal dalyvių skaičių buvo  100-
 ti, tačiau pagal pasiekimus užėmė 8-
 tą vietą. Jie medalių lentelėje ap -
lenkė Šveicarijos, Norvegijos, Didžio -
sios Britanijos bei kitas šalis. Lietu -
vos sporto universitetas (buvusi Kū -
no kultūros akademija), laimėjęs si -
dabro bei bronzos medalius, tarp
visų dalyvių dalijosi 27–29 vietomis,
o VDU su aukso medaliu 8–24 vietas. 

Kaip teigia Europos universiteti-
nio sporto asociacijos vykdomojo
komi teto narys, Lietuvos studentų
asocia cijos prezidentas Česlovas
Gar ba liaus kas, jį la bai džiugina fak-
tas, kad studentų spor tui vis daugiau
dė mesio skiria Lietuvos aukštųjų
mokyklų vadovai, ypač Lietuvos
spor to universiteto pareigūnai. Jis
sako tikįs, kad Studentų sporto aso-
ciaciją ir to liau palaikys Švietimo ir
mokslo mi nis terija, nes be jos skiria-
mų lėšų ne būtų ir tokių gerų pasieki-
mų. 

Dabar Lietuvos studentai sporti -
ninkai rengiasi šią vasarą Kazanėje
(Rusija) vyksiančiai studentų pasau -
lio universiadai. Į Kazanę, tikimasi,
susirinks daugiau kaip 13,000 studen-
tų sportininkų iš 170 valstybių. 

NFL čempione antrą kartą tapo ,,Baltimore Ravens” komanda.  EPA-ELTA nuotr.

„Ravens” me  tikas Joe Flacco.

XIII LIETuvIų gOLfO 
METInIS TuRnyRAS

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Florida valstijoje Algi man tas
Kar navičius kviečia visus apylinkių golfo žai dėjus į konsulato rengiamą
jau 13-ąjį metinį „Florida Lith uanian Open Golf Tournament”, ku ris vyks
kovo mėn. 7–11 d. Visa informacija ir registracijos lapai randami inter-
neto svetainėje adresu: ltconsulflorida.com. Jau treti metai, kai turnyro
pelnas skiriamas organizacijai „Vaiko vartai į mokslą” (Child’s Gate to
Learning). Susi pa žinimo pobūvis rengiamas šeštadienį, kovo 9 d., 6–9
val. v. Lietuvių klubo sa lėje. Platesnę turnyro infor ma ciją rasite interne-
te arba paskambinę į konsulatą tel. 727-895-4811. 
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AUŠRINĖ MARCINKEVIČIŪTĖ-KERR

Kultūros ir vaizduojamojo meno erdvė, kuri nuo
šiol vadinsis ,,Ausri ne’s Arts Room” (,,Aušrinės
me no kam barys”) ruošiasi atidaryti duris vi -

siems meniškos sielos lankytojams. Rašau ,,ruošiasi”,
nes vis dar ,,tobulinu” būsimo kambario sienas.

Pragyvenusi šioje šalyje pakan ka mai ilgą ir gana
vaisingą laikotar pį pagaliau supratau, jog išsmušė ma no
valanda imtis rimtesnio darbo, mat, išauginus du nuo-
stabius vaikus – sūnų Paulių ir dukrą Moniką – ir  jiems
,,išskridus iš lizdo”, liko gra žaus (laisvo?) laiko, kurį nuo
šiol ir skirsiu savo naujam ,,kūdikiui” – meno svetainei,
studijai, galerijai, salonui arba tiesiog – savo ,,Meno
kambariui”.

Atidarau galeriją. Tai – menų erd  vė, dailės  studija ir
vieta, kur ga lėsiu kurti pati, dėstyti, mo kyti, konsultuo-
ti, dalintis patirtimi, kviesti kitus rimtai ir įdomiai dir-
bančius dailininkus čia
padirbėti ir, esant reikalui,
suteikti jiems tam tikras
ga limybes būtent šioje stu-
dijoje už baigti ir parodyti
didelės apimties meno pro-
jektus, padirbėti mokyto-
jais arba prisijungti prie
ben  dro, kelių autorių da ro -
 mo projekto. Pa ban dy siu
sukurti gerą kūrybinę ap -
 linką, kad kartą čia ap si -
lankę ir nu tarę čia pa dir -
bėti žmonės, moki niai, lan -
kytojai suvoktų, jog meno
kūrimas turi tik pradžią, o
pabaigos – nė ra…

Savo kuklia veikla pa -
bandysiu atverti žmonėms
akis į jų pačių na mų sie-
nas, ant kurių galbūt dar
nie kas nekabo, arba se nai
,,ilsisi” kokių nors žinomų
ar ma žai žinomų auto rių
darbų kopijos, mat orgina-
liems darbams įsigyti ne -
už tenka lė šų (tą daugelis
gerai supranta). 

Prašau neįsižeisti ir
tų, kurie di džiuojasi nuo -
sta biais paveikslais, iš -
saugotais iš praeities arba
paveldėtais kaip didelę šei -
mos vertybę bei  atsivež-
tais iš Lietuvos, o gal įsi-
gytais čia ar gautais dova-
nų iš mielo žmogaus svarbios akimirkos įamžinimo
proga. O kodėl neišdrįsus pačiam su sikurti kūrinį ir drą-
siai pasi ka binti ant nuosavo namo ar buto sienos? Į jį žiū-
rėdamas kurį laiką (amžinai?) galėsi ramiai gyventi. Tol,
kol sukursi vėl kažką stebuklingo. ,,Tobulybei ribų
nėra”, – kaip kažkas kažkada labai protingai pastebėjo.

Šioje kamerinėje meniškoje erdvėje bus ruošiamos
parodos, organi zuojami jų atidarymai, vyks aptarimai,
vieno (dviejų?) aktoriaus monospektakliai, poezijos skai-
tymai ir kiti nedidelės apimties renginiai. Prašau nesu-
klysti – tai nebus vien tik lietuvių ,,kultūros centras”.
Kaip žinia, tokių jau yra ir ne vienas: puikiai dirba Čiur-
lionio galerija Jaunimo centre, Lemont yra įsikūręs
Lietuvių dailės muziejus, turime Bal zeko lietuvių kultū-
ros muziejų, vei kia lituanistinės   mokyklos. Atrodo, to
turėtų pakakti.

Taip jau susiklostė gyvenimas, kad tarpstu tarp
dviejų kultūrų, dvikalbystės ir daugiau nei dviejų požiū-
rių į tą patį reiškinį. Todėl ir į ,,kambarį” kviesiu visus
meną my linčius žmones ir siūlysiu jiems įsilieti į ben-
dratautinę šios šalies dalį ar visumą (kaip kam labiau
patinka), pamatyti toje visumoje save. Gal atrasite kažką
naujo ar seniai užmiršto savyje? Gal net pamedituosite
atviro kūrybinio įkvėpimo akimirką? Gal lie čiant, brė-
žiant, stebint, diskutuojant, iš sakant savo nuomonę, įsi-
klausant į kitų mintis, nubraukiant ašarą pasitikrinti –
ar tikrai čia vis dar aš?.. O gal pasiseks patobulinti savo
sugebėjimą, patį save? Tad suraskite laiko nors trumpam
pabėgti nuo kasdienybės ir gyvenimo rūpesčių.

Čia nebus išduodami kursų bai gimo diplomai, kaip
ir nebus rašomi pažymiai. Tačiau bus galimybė tai, ką
susikursite atspausdinti įvairiausiais grafikos metodais,
nupiešti, įamžinti tekstilėje ar net odos virše liuosna įriš-
ti. Tam, kad parsinešę savo kūrinį namo, ga lėtumėte įsi -

kal ti vinį į sieną ir išdidžiai pasikabinti. Savo darbo vai-
sių – SAVE.

Sena indų išmintis byloja: ,,Pro tingas žmogus sten-
giasi gyventi taip, kad juo tėvas didžiuotųsi, išmintingas
žmogus rūpinasi, kad motina juo galėtų didžiuotis.”
Mano tikslas – pa dėti kiekvienam išmokti didžiuotis sa -
vimi. Tokia mano veiklos filosofija.

Pradėti bus galima ten, kur kaž kada sustojai, o gal-
būt niekad ir ne pradėjai, net ir pabandyti neišdrįsai –
nuo vaikystės ir jaunystės, kai buvo užmiršta tas kažkas
turėtas – nuoširdus dieviškas naivumas, kurį atėmė iš
mūsų ,,stipri” sesė Realybė. 

Pirmasis parodos atidarymas lie tuviškai kalban-
čiam žiūrovui įvyks  š. m. vasario 23 d. Kad nereikėtų sa -
kyti ilgų kalbų atidarymo metu, visiems susirinkusie-
siems (ir pageidaujan tiems) bus pasiūlyta garsiai pa -
skai tyti keletą eilučių iš Kristijono Do ne laičio poemos
,,Metai”. ,,Aušrinės me no kambario” atidarymo metu

plačiau nušviesime galeri-
jos veiklą. 

Mažiausiai kartą per
metus, bandysime organi-
zuoti bendras te mi  nes pa -
rodas-konkursus lietu -
viams. Praėjusių metų ba -
landį toks kon kursas jau
buvo suorganizuotas Čiur -
 lionio galerijoje. Jis vadi-
nosi ,,Transformuoti gy -
venimai”. Šių me tų tema
– ,,Kviestiniai  pietūs No -
jaus laive”. Paroda atsida-
rys būtent čia, nau jojoje
vietoje, kurios adresas:
1123 Florence Ave., Evans -
ton, IL. Iš anksto turiu
atsiprašyti: vietų skai  čius
ribotas, ,,laive” vietos vi -
siems ne  užteks, nes laivas
– nedidelis.

Mielai kviečiu visus
susidomėjusius įsijungti į
kuriančųjų gretas (net ir
tuos, kuriems kūrybingu-
mas gimsta tik kartą per
metus). Dalyvavimo sąly-
gos bus panašios kaip ir
praėju siais metais, tačiau
bus ir pakeitimų. Šių me -
tų parodos filosofinė min-
tis: ,,Ką aš – asmuo, pragy-
venęs dalį savo gyvenimo
šioje Pasaulio vietoje,
ateidamas galiu atnešti

mūsų bendram stalui tokio, kad mano atsineštas ,,kūry-
bos vaisius”, padarytų šalia ma nęs sėdintį žmogų nors
trumpai akimirkai laimingesniu”. Trumpiau sakant:
,,Šalia savęs pamatyk ir ki tą”. Žinant nacionalinį lietu-
viškumo bruožą – pesimizmą, šioje parodoje kviesčiau
nuo jo atsiriboti.

Darbai gali būti atlikti bet kuria vaizduojamosios
dailės meninės iš raiškos priemone (tapyba, grafika, fo -
tografija, mišri technika, autorinė technika, keramika ir
t. t.), įskaitant ir poeziją.

Ant sienos kabinami (2D) darbai negali būti didesni
nei 19”x24”, skul p tūrines formos (3D) turėtų tilpti į 12”x
12”x 12” rėmus.

Parodai pristatomas tik vienas darbas, tačiau atran-
kai galima pasiūlyti 3 darbus. Darbo nuotrauką ir daly-
vio prašymą dalyvauti parodoje  atsiųskite el. paštu:
ausri.kerr@gmail.com. Prie pateiktų darbų nuotrau-
kos/ų būtina parašyti darbo iš matavimus ir atlikimo
techniką bei darbo medžiagas. Darbus prašome  pri -
statyti iki 2013 m. balandžio 13 d. 

Poeziją parodos metu skaitys patys autoriai. Da ly -
vauti gali visi, ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus, ,,tikri ir
beveik tikri” kūrėjai. Darbai turi bū ti paruošti ekspona-
vimui (2D – kabi ni mui ant sienos, 3D – savarankiškai sto-
vėti ant horizontalios plokštumos). Kaip ir praėjusiais
metais, kū ri nys turi būti pasirašytas autoriaus vardu ir
pavarde bei turėti trumpą ap rašymą. Ap ra šy mas turi
tilp ti ant 4”x6” dydžio korteles. Dalyvio mo kes tis – 30 dol.
(registracijos čekius siųs ti adresu: 1205 Crain St., Evan s -
ton, IL 60202). Daly viai darbus  pristato savo lėšomis.
Paroda veiks nuo balandžio 27 d. iki gegužės 11 d. Vi sais
parodos klausimais galite ra šyti A. Marcinkevičiūtei-
Kerr el. paštu: ausrinekerr@comcast.net

Evanston atsidaro ,,Aušrinės meno kambarys”

Menininkė Aušrinė Marcin ke vičiūtė-Kerr kviečia į naujos
galerijos ,,Ausri ne’s Arts Room”, Evanston, IL, ati da ry mą.

Dailininkės asmeninio archyvo nuotr.

Skulptorius Stanislovas Kuzma, pasi nau -
dojęs pagal kaukolę Vytauto Urba na vi -
čiaus atkurtu Barboros Radvilaitės at  vaiz -
du, sukūrė meninį šios valdovės por tretą,
ku ris puošia paskutiniojo ,,Santaros“ nu -
merio viršelį.                        Kamanė.lt nuotr.

Žurnalo  „Santara” 
puslapius pavarčius

V
isada malonu gauti naują kul tū ros
žurnalo „Santara” numerį. Šis re -

tai pasirodantis leidinys anksčiau
atkeliaudavo iš Kauno, nes ten gy ve no
jo redaktorius ir leidėjas Ro mual das
Norkus. Tačiau redaktoriui persikė-
lus į Vilnių, ten pradėtas leisti ir žur -
nalas. 

Šiomis dienomis mus pasiekė 2012
m. rudens laida, pažymėta 86–87 nu -
me  riu. Pats žurnalas spausdinamas
kny  giniu formatu ir turi 110 psl.

Pagal sumanymą ,,Santara” – kultū-
ros žurnalas Lietuvai ir išeivijai.
Tačiau išeivijos lietuviai žurnalu ne -
si domėjo (kurį laiką šių eilučių auto-
rius buvo jo atstovas Amerikai), tad ir
žodelis „išeivijai” po kurio lai ko „nu -
krito”. Visgi „Santaroje” straip s nių
apie išeiviją  buvo skelbta nemažai. 

Neturint nuolatinio finansavimo,
žur  nalo pasirodymas retėjo, kartais
nesulaukdavome ir žadėtų nu merių.
Tačiau iškalbingas leidinio šū kis:
„Tenutilsta visoks riksmas ir pyktis”
išliko iki šių dienų. O pats leidinys
stengiasi būti objektyvus ir neįsipa-
reigoti jokiai politinei grupei. Net ir
literatūriniu požiūriu čia nesilaikoma
kokių nors iš anksto apib rėž tų nor  mų. 

Kaip ir ankstesniuose numeriuo se,
taip ir naujausiame gausu poezijos bei
iliustracinės medžiagos. Nau jau siame
leidinyje spaus dinama nemažai rusų
poetės Marinos Cve tajevos eilių (lietu-
vių ir rusų kal bomis). Gana įdomūs
yra poetės M. Cve ta jevos laiškai, siųs-
ti į Vilnių. Taip pat pažymima, kad
„San taros” biblioteka netrukus dviem
kalbomis išleis šios poetės rinktinę. 

Tarp šio numerio autorių – Da rius
Degutis, Viktorija Daujotytė, Bi rutė
Liauš kienė, Leonidas Melnikas, Rita
Aleknaitė-Bieliauskienė, Valen ti nas
Sventic kas, Algimantas Alek san dra vi -
čius ir kt. 

Su malonumu perskaičiau Stasio
Vaitekūno knygos apie Stanislovą Na -
rutavičių (jis – Vasario 16-osios akto
signataras) įvertinimą. 

Šiame numeryje galima pa ma tyti
nemažai skulptoriaus Stanislovo Kuz -
mos sukurtų darbų nuotraukų, viena
jų puikuojasi naujojo žurnalo viršely-
je.

Pažymėtina gera žurnalo spauda –
spaudė „Petro ofseto” spaustuvė.
„San  taros” tiražas – 1,000 egzemp lio -
rių, nors turėtų būti didesnis, nes kai
kurie menkaverčiai leidiniai turi gau -
 sesnius tiražus. Mažas šio žurnalo ti -
ražas parodo, kad Lietuvoje tik ras me -
nas ir rimtas žodis nėra pa kan kamai
vertinami. 

Šiam žurnalui nemažą paramą sky -
rė Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas. Vyriausiuoju redaktoriu-
mi pasirašo Romualdas Norkus, adre-
sas – Žygimantų g. 10–6, LT– 01102,
Vilnius, Lietuva. 

Edvardas Šulaitis
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1863 m. sukilimo vertinimai: lenkai ar lietuviai?
ČESLOVAS IŠKAUSKAS

Nuo neatmenamų laikų dvi gre -
ta gyvenančios tautos tu rėjo
ne tik lemiamų bendrumų,

bet ir aršiai kovojo dėl savų tikslų –
tiek valdymo, tiek tautinių, tiek geo -
po litinių sričių. Ar karalių bei kuni-
gaikščių valdžios įgaliojimų pasidali-
jimas, ar pergalingi žygiai į Rytus
(pavyzdžiui, Maskvos Krem liaus užė -
mimas 1612 m.), ar skirtingi interesai
Abiejų Tau tų Respublikos (ATR) lai-
kais, Napo leono antpuolio metais,
Ru sijos imperijos valdymo laikotar-
piu, o juo labiau XX a. lenkų agresi-
jos fone, visą laiką tautinė trintis lė -
mė augantį nepasitikėjimą, įtarumą
vie ni kitais, kuris davė savo karčių
vaisių ir šiandienos dviejų valstybių
santykiuose. Tai ne vien teoriniai iš -
vedžiojimai ir jokiu būdu ne aklas
no ras dar kartą įvardyti  neigiamus
mūsų santykių bruožus, kurie, žino-
ma, nepadeda mažinti įtampos. 1863
m. sukilimas, kuris dažnai pie šia mas
vien pavyzdinės bendros kovos su
carine imperija spalvomis, tik patvir-
tina mūsų prielaidas. Kita vertus, ne
viskas taip paprasta. 

Nukeliaukime į XIX a. Kaip rašo
istorikas Darius Staliūnas, nagrinė-
jęs Rusijos politikos imperijos įtaką
LDK, ATR ir viso Baltijos regiono
kraštuose, 1863 m. sukilimo, kurio
150 metų sukaktį pažymime šiemet (o
jis prasidėjo Varšuvoje sausio 22-ąją),
prielaidas ir vertinimus, šio lenkų ir
lietuvių pasipriešinimo carinei val-
džiai vertinimas kito laikui bė gant,
ir tai atspindi lietuvių istorinės at -
min ties ir tapatybės pokyčius. XIX a.
II pusėje ir tarpukario Lie tu vo je vy -
ravo požiūris, kad tai lenkų pradėtas
suki limas, o lietuviai su juo neturi
nieko bendra. Aišku, teigia is torikas,
kad pagrindinis sukilimo tiks  las
buvo ATR atgaivinimas, o, tu rint gal-
voje, kad jo labiausiai siekė Lenkija,
galima sakyti, kad ši šalis ir labiau-
siai siekė savo dominavimo at kū ri -
mo. 

Dar kitas bruožas, tvirtina D.
Sta  liūnas, yra siekimas atsiriboti
nuo lenkiškos tradicijos, bet kartu
teigiant, kad sukilime dalyvavo tik
lenkų suvilioti lietuviai, o jo rezulta-
tas – dar labiau sustiprėjusios cari -
nės represijos, kurių aukomis dau-
giausiai ir tapo lietuviai. Ne be rei-
kalo toks antilenkiškas požiūris pa -
tvir tinimas faktu, kad tarpukario
Lie tuvoje, kai buvo stipri an ti len kiš -
ka nuotaika, buvo pastatytas tik vie-
nas paminklas 1863 m. su ki limui at -
minti.

Sovietmečiu pasikeitė ne tik po -
žiūris į pa tį sukilimą  (daž niau siai
mo kykliniuose vadovėliuo se buvo
minimas tautų išsivadavimas iš bau-
džiavos, bet nutylimos padidėjusios
carinės represijos), bet ir į pagrindi-
nes jame veikusias jėgas. Sovie ti nis
istorikas Juozas Žiugžda savo darbe
(„Antanas Macke vičius: 1863–1864 m.
sukilimo reikšmė lietuvių tautos
istorijoje”, Vil nius, Mintis, 1971) net -
gi pavertė sukilimą lietuvių valstie-
čių pasipriešinimu carizmui ir lenkų
bajorams. Mat tuomet reikėjo paro-
dyti, kokia draugiška lietuvių tauta
bu vo rusams, ne va kartu kovojusi su
carizmu ir len kų šlėchtomis. Anot J.
Žiugždos, socialinis klausimas tuo-

met buvo va romoji sukilimo jėga, to -
dėl jis prasidėjo dar 1861 m., kai Rusi -
ja, nuspėdama artėjantį imperijos pa -
kraščių ne pasitenkinimą, pa naikino
bau džiavą.

Kitas aiškinimas – sukilimas bu -
vo vienas iš lietuvių kovos už laisvę
etapų. Su ja galima būtų sutikti, ta -
čiau čia visiškai neminimas lenkų

in dėlis ir jų vadų siekis atkurti ATR.
(Šis Varšuvos noras nusitęsė ir per
1920 m. Vilniaus krašto okupaciją, ir
per pasipriešinimą na ciams Antrojo
pa saulinio karo metu, ir yra ryškus
šiuolaikiniuose Len kijos vadovų iš -
vedžiojimuose.) Netgi Baltarusijos
istorikai savinasi vieną iš sukilimo
or ganizatorių Kon stan tiną Kali naus -
ką, laikydami jį baltarusių tautinio
pa sipriešinimo dalyviu ir vadindami
Vikentij Konstantin ar Kas tusi Kali -
novski. (Šis radikaliųjų arba „raudo-
nųjų”, kitaip vadintų „raudonikių”,
sukilimo rengėjų va das iš tiesų buvo
gimęs lietuviškame Gardino srities
rajone, vadovavo su kurtam Lietuvos
provincijos komitetui, žadėjusiam
gudų valstiečiams duoti žemės, kuris
savo ruožtu pasidarė pavaldus
Lenkijos tautinei vy riausybei; K.

Kalinauskas yra pareiškęs: „Nega -
lima kvailoms Varšuvos galvoms pa -
tikėti Lietuvos likimo”; buvo išduo-
tas ir suimtas, o nuosprendis buvo
įvyk dytas 1864 m. kovo 22 d. Vilniuje
Lukiškių aikštėje; šioje vietoje yra
pa statytas paminklas-kryžius.)

Vertindami istoriko D. Staliūno
studiją apie 1863–1864 m. sukilimą,

re cenzentai prikiša jam neribotą
mei lę Lenkijai. Kažin ar tie vertini-
mai nėra per kraštus kupančio pa -
triotizmo rodymas, netgi tu rint gal-
voje, kad lenkų vadai iš tiesų siekė ne
tik išsivaduoti iš carizmo pančių, bet
ir atkurti stiprią ATR 1772 m. sienų
ribose. Bet pastarosiomis dienomis
vie noje Maskvos oficiozams palan-
kioje svetainėje atsirado baltarusių
istorijos profesoriaus Jevgenij Novik
1863 m. sukilimo vertinimai, kuriuo-
se nusiskundžiama, kad per 150 m.
ju biliejaus renginius, kuriuos Len ki -
joje globoja pats prezidentas Bronis -
law Komorowski, ypač sausio 22-ąją
vykusiame Svisloče, net nebuvo pri-
siminti per sukilimą žuvę baltaru-
siai, taip pat padėję galvas nuo pačių
lenkų sukilėlių. Istorikas tvirtina,
kad tada baltarusių valstiečiai dau-

giausiai rėmė „carą tėvelį”, ir sukili-
mą vadina pasipriešinimu rusų liau-
džiai… Šio 73 m. baltarusių istoriko,
kaip ir A. Lukašenka, manančių, kad
panašios teorijos atsiranda neva Bal -
tarusijoje veikiančioje lenkų ir lietu-
vių „penktojoje kolonoje”, išvedžioji-
mai labai jau primena neseną kam-
paniją prieš Varšuvą ir vis pasigirs-
tančius prie kaištus Lietuvai…

Sukilimo kibirkštys iš tiesų atsi-
rado Varšuvoje ir netrukus išplito į
Rusijos imperijos užimtas žemes.
Lietuvoje jis prasidėjo vasario 1 d.,
kai Lietuvos provincijos komitetas
paskelbė čia įvedęs savo valdžią. Ta
val džia buvo stipresnė Lietuvos kai -
me, nes didesnius miestus kontrolia-
vo caro vietininkai ir rusų kariuo -
menė. Bet į „raudonuosius” ir „bal -
tuo  sius” susiskaldžiusi sukilimo va -
do vybė tik dalino pažadus valstie-
čiams, ypač sukilimo dalyviams: ati-
duoti jiems žemę, jos nereikės išsi-
pirkti, atleisti nuo prievolių ir nuo
priklausomybės bajorams, kurie sa -
vo ruožtu už žemę gaus kompensaci-
ją iš iždo. Komiteto skyriai Varšu voje
ir Vilniuje skirtingai įsivaizdavo len -
kų pagrindinį tikslą – atkurti stiprią
1772 m. valstybę. Lietuviškas vals tie -
tiškas supratimas to nesuvokė. Skau -
dų sukilimo pra laimėjimą lėmė ir ne -
tvirti lenkų vadų užmegzti ryšiai su
Europos revoliuciniu judėjimu. Iš jo
tikėtasi gauti ginklų kovai su caro
kariuo mene.  Per beveik pus antrų su -
ki li mo metų Lietuvos teritorijoje vy -
ko 321 mūšis su gerai ginkluota ir
gausia caro kariuomene, su daryta
dau giausiai iš kazokų. Buvo nuteista
mirties bausme, katorga ar ištremta
21,712 žmonių, o represijos dar labiau
sustiprėjo. 

Taigi 1863 m. sukilimą galima
ver tinti įvairiai, nes skirtingi buvo ir
jo organizatorių tikslai. Lietuviai
tikėjosi, kad, vadovaujami iš Var šu -
vos, jie galutinai nusimes carizmo
naš tą ir jau tada padvelks laisvės
vėjai. Bet jų teko laukti dar pusšimtį
metų. Vargu ar galime su tikti su Lie -
tuvos valdžios tvirtinimu, esą jau ta -
da mes supratome, kokia turi būti
Lie tuva ir kaip atrodys laisvė. 40
metų uždrausta kalba ir abėcėlė, ži -
noma, tapo užsigrūdinimo laisvei ir
nepriklausomybei akstinu, tačiau
kartu – ir stabtelėjimu Eu ropoje, tar -
si pažangos pauze, už kurią tam tikrą
kaltę turi prisiimti ir tuometinė
Lenkija. O juo labiau šis išbandymas
patvirtino įsitikinimą, kaip atidžiai
reikia rinktis ir vertinti bendrus
part nerius kovoje už tautos išsivada-
vimą.                                    

Delfi.lt

Artur Grottger „Mūšis”.                                                      Lietuvos dailės muziejaus nuotr.                                  

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
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Madride – protestai prieš taupymą 

Madrido katedroje rasta bomba

JT vadovas įspėja dėl partizaninio karo Malyje

Afganistane korupcija pasiekė aukščiausią lygį

Irano vadovas atmetė JAV siūlomas derybas 

Baltarusijoje dingo Belovežo sutartis

Dėl ES biudžeto iš anksto nebuvo susitarta 

Pažeista Japonijos oro erdvė

Vilnius (BNS) – Vilniuje, parodų ir kongresų centre „Litexpo”, vasario 7
d. atidaryta kasmetinė paroda „Mo kymasis. Studijos. Karjera”. Tarp tautinėje
profesinių ir aukštųjų mokyklų parodoje abiturientai bei visi norintieji stu-
dijuoti galėjo su žinoti, kur įgyti profesiją, tobulinti kvalifikaciją, kaip pla-
nuoti ir siekti karjeros. Parodoje dalyvavo apie 190 universitetų, kolegijų, pro-
fesinio mokymo centrų ir verslo mokyklų iš 15 pasaulio šalių.

Vilniuje atidaryta studijoms skirta paroda
„Mokymasis. Studijos. Karjera”

Lenkijos lietuviai skundėsi dėl lėšų švietimui Minskas (ELTA) – Minsko ar -
chyvuose nepavyksta rasti Belovežo
sutarties dėl SSRS paleidimo origina-
lo: NVS vykdomajame komitete yra
tik kopija. Baltarusijos Užsienių rei-
kalų ministerija ir tiesioginiai pa -
sira šymo dalyviai dokumento neturi.
„Kai bu vo pasirašoma Belovežo su -
tartis, NVS dar neegzistavo. Vėliau
URM mums perdavė notarų patvir-
tintą kopiją”, – sakė NVS vykdomojo
komiteto atstovas. Tačiau jis pažymė-
jo, jog tai, kad nėra dokumento origi-

nalo, negali turėti teisinių padarinių,
kadangi yra notarų patvirtintos kopi-
jos, turinčios originalo galią. Bal -
tarusijos URM pažadėjo imtis doku-
mento paieškų. 1991 m. gruodžio 8 d.
Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos
vadovai Boris Jelcin, Stanislav Šuš-
kevič ir Leonid Kravčiuk pasirašė
Be  lovežo sutartį dėl Nepriklausomų
Valstybių Sandraugos įkūrimo. Do -
ku mentas reiškė, kad nustoja egzis-
tuoti Sovietų Sąjunga. 

Vilnius (Bernardinai.lt) –  Tris -
dešimt Lietuvos pacientų organizaci-
jų vienijančios atstovų tarybos
(LPOAT) pirmininkė Vida Augus -
tinienė ir gydytojai įsitikinę, kad
sumaištį dėl privačių sveikatos prie-
žiūros įstaigų veiklos ribojimo sukė-

lė sveikatos apsaugos ministras
Vytenis Andriukaitis. Jis privalo pai-
syti šalies pacientų teisės savo nuo-
žiūra rinktis gydymo įstaigas. V.
Augustinienė teigė, kad dėl ministro
planų gali nukentėti ir Lietuvos
pacientai, ir gydytojai. 

Pacientų organizacijos skelbia pavojų 

Paskirta Nepriklausomybės stipendija

Lietuva ir Lenkija sutarė plėtoti dvišalius santykius

Menininkai ir sportininkai kreipėsi į Lietuvos 
valdžios atstovus

Tokijas (ELTA) – Rusijos gynybos
ministerija atmetė Japonijos praneši-
mą, kad du rusų naikintuvai pažeidė
šalies oro erdvę. Japonijos gynybos
mi nisterija pranešė, kad du „Su-27”
naikintuvai kiek ilgiau nei minutę
skrido Japonijos oro erdvėje prie ša -
lies šiaurėje esančios Hokaido salos.
Tokijas dėl to pareiškė pro testą. Įvykis
nutiko Japonijos ministrui pirminin-
kui Shinzo Abe ieškant teritorinio
ginčo su Rusija sprendimo. 

Vilnius (BNS) – Europos Ne -
priklausomybės stipendiją nu spręsta
skirti Vytauto Didžiojo universiteto
darbuotojai istorikei dr. Giedrei Mi -
le rytei. Stipendijos skyrimo ko mi si -
jai pateiktame projekte G. Mi lerytė
iškėlė tikslą parengti monografiją
„Lie tuvos ir Lenkijos santy kių vizi-

jos emigracijoje 1945–1990 m.” Joje
būtų tęsiama daktaro diser tacijos ty -
rimų problematika – anali zuoti lietu-
vių ir lenkų santykius emigracijoje
bei lietuvių ir lenkų su brandintus
Lie tuvos ir Lenkijos ateities santy-
kių vaizdinius. 

Vilnius (ELTA) – Garsūs šalies
kul tūros ir sporto visuomenės atsto-
vai, gyvenantys ir dirbantys Vil niuje,
kreipėsi į prezidentę Dalią Gry baus -
kaitę, Seimą ir Vyriausybę įvertinti
padėtį dėl sostinei šiemet mažiau ski-
riamų lėšų kultūrai ir sportui. Vil -
niui šiemet numatytas 31,2 mln. litų

mažesnis biudžetas, bendras miesto
biudžetas mažėja 145 mln. litų. 24
nusipelnę kultūros veikėjai bei 17
gar siausių Lietuvos sporto atstovų
pasirašė Peticiją, kuria prašo peržiū-
rėti miesto biudžetą – kultūros bei
sporto programų, projektų įgyvendi-
nimui skirti papildomai lėšų. 

Varšuva (URM info, BNS) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius vasario 6–7 d. apsi-
lankė Lenkijoje kaimyninės šalies
užsienio reikalų ministro Radoslaw
Sikorski kvietimu. Ministrų susitiki-
mo metu aptarti dvišaliai Lietuvos ir
Lenkijos santykiai ir tolesnė jų plėto-
tė, pristatytas artėjantis Lietuvos
pirmininkavimas Europos Sąjungos
Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį, ap -
tartos bendradarbiavimo įgyvendi-
nant Rytų partnerystės programą ga -
limybės, aktualūs ES darbotvarkės
klausimai. Pokalbio metu sutarta ak -
tyviau plėtoti bendradarbiavimą sau-

gumo politikos ir gynybos srityje,
pabrėžta dvišalio Lietuvos ir Len ki -
jos bendradarbiavimo energetikos
srityje svarba. 

Aptariant tautinių mažumų
klau simus, L. Linkevičius teigė, kad
tiek Lietuvos, tiek Lenkijos tautinės
mažumos yra savo šalių piliečiai, tad
turi būti gerbiami ir vertinami vie-
nodai, nepriklausomai nuo jų tauty-
bės. Lenkijos užsienio reikalų mi nis -
tras pabrėžė, jog Lietuvos lenkai turi
būti lojalūs Lietuvai, o tautinių ma -
žu mų klausimai turi būti sprendžia-
mi šalies viduje. 

Varšuva (ELTA) – Užsienio rei -
kalų ministras Linas Linkevičius
darbo kelionę Lenkijoje pradėjo susi-
tikimu su Varšuvos Lietuvių Ben -
druomene. Jis sakė, kad Lenkija pri-
valo rūpintis lietuvių tautine mažu-
ma. Ministras patikino, jog Lietuva
taip pat ketina spręsti lenkų tautinės

mažumos klausimus – dėl pavardžių
rašybos originalo kalba, dvikalbių
vie tovių užrašų. Lietuvos Vy riau sy -
bės sudaryta darbo grupė jau pradėjo
darbą, teikia siūlymus, kaip, pa ren -
gus naują Tautinių mažumų įstaty-
mą, tai įteisinti.

Briuselis (ELTA) – Pirmau jan -
čių Europos Sąjungos (ES) šalių va -
dovai prieš aukščiausiojo lygio susi-
tikimą aiškiai pareiškė, kad nesusi-
tarė dėl 2014–2020 metų biudžeto.
Dau gelis iš jų neatmetė galimybės,
kad vasario 7 d., kaip ir ankstesnia-
me aukščiausio lygio susitikime 2012

m. lapkričio mėnesį, susitarimas ne -
bus pasiektas. Tai ES nebus didelė
ekonominė problema, bet gali sukelti
daugiau abejonių dėl gebėjimo spręs-
ti svarbiausius klausimus. Tai neiš-
vengiamai turės įtakos pasi tikėjimui
ES rinka bei euru ir gali turėti gana
nemalonių pasekmių. 

Teheranas (ELTA) – Irano aukš -
čiausiasis vadovas atmetė JAV pasiū -
lytas dvišales derybas dėl Teherano
branduolinės programos. Ajatola Ali
Khamenei internete paskelbtoje kal -
boje sakė, kad JAV siūlo derybas tuo
pačiu metu „nukreipusios ginklą į
Iraną”. JAV viceprezidentas Joe Bi -

den anksčiau pasiūlė tiesiogines de -
rybas, atskiras nuo platesnių tarp -
tau tinių diskusijų, kurios planuoja-
mos vėliau šį mėnesį. Vasario 6 d.,
no rėdamos dar labiau apriboti Te he -
ra no galimybes naudotis už naftą
gautais pinigais, JAV sugriežtino Ira -
nui taikomus apribojimus. 

Madridas (ELTA) – Tūkstančiai
studentų vasario 6 d. Madride protes-
tavo prieš lėšų mažinimą švietimo
sistemai. Jie surengė eitynes miesto
centre. Konservatyvi ministro pirmi-
ninko Mariano Rajoy vyriausybė
praėjusį pavasarį paskelbė, kad dėl

ekonominės krizės vykdant taupymo
kursą, kasmet švietimo sąskaita bus
sutaupoma 3 mlrd. eurų. Regionai,
kurie valdo švietimo biudžetus, gavo
leidimą mokesčius už mokslą padi-
dinti 50 proc., o studentų skaičių
kurse – 20 proc. 

Madridas (AFP-BNS) – Ispanijos
policija vasario 7 d. išminavo vinimis
užtaisytą sprogmenį, kuris buvo pa -
liktas prie klausyklos Almudenos ka -
tedroje, istorinėje Madrido širdyje,

pra  nešė pareigūnai. Sprogmenį
šiukš  liadėžėje aptiko kunigas, kuris
greitai paprašė žmonių palikti kated-
rą, esančią greta senųjų karaliaus rū -
mų, gausiai lankomą turistų.

New York (ELTA) – Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki Moon įspėjo dėl pilietinio karo
Malyje. Puolimai prieš prancūzų pajė-
gas praėjusiomis dienomis rodo, kad
kovotojai kai kuriose vietovėse prieši-
nasi, kalbėjo Ban Ki Moon žurnalis-

tams New York. O tai gali turėti pada-
rinių visam regionui. Prancūzų
kariai patvirtino, kad antradienį ir
trečiadienį vyko mūšiai netoli Gao
miesto. Be to, regione nuo sausumos
minos žuvo keturi Malio kareiviai.

Kabulas (ELTA) – Pernai Afga -
nistane korupcija pasiekė aukščiau-
sią lygį ir padarė šalies biudžetui 3,9
mlrd. dol. žalos. Tai vasario 7 d. pra-
nešė naujienų agentūra ,,The Asso -
ciated Press”, remdamasi JT duome -

ni mis. Palyginti su 2009 metais, kyši-
ninkavimo apimtis Afganistane padi-
dėjo 40 proc. Kartu JT atstovai pažy-
mi, kad žmonių susirūpinimas dėl
korupcijos masto šalyje irgi didėja.

Studijoms skirta paroda Vilniuje.                                           Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Shinzo Abe. ELTA nuotr. 



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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės  mūsų 2013 m.  brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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 

ĮvAIRŪS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

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

PASLAugOS

www.draugas.org

Sudoku Nr. 60
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu bet kurioje valstijoje. 

Tel. 708-623-4509

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

Tel. 708-248-0891

• Moteris gali pakeisti savaitgaliais nuo
penktadienio vakaro iki sekmadienio
vakaro. Vairuoja, buitinė anglų kalba,
patirtis. Tel. 630-759-0510

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, geros rekomen-
dacijos. Nevairuoja. 

Tel. 773-759-8677

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Tel. 708-833-0417

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Tel. 718-934-4788

• Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros
darbo lietuvių šeimoje su gyvenimu.

Patirtis ir puikios rekomendacijos. 
Tel. 630-964-4580

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
tik savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga,
legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
mendacijos. Nevairuoja. 

Tel. 708-717-0847

Skelbimų skyriaus tel. 
1-773-585-9500

vIRgIS 
TvASkuS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

mokesčių formas.
Tel. 708-257-4856, 708-448-8468

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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
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Naujametinis sveikinimas iš Mongolijos

Tarp šiais metais gautų naujametinių sveiki-
nimų buvo ir Naujųjų metų nakties nuo-
trauka iš Mongolijos sostinės Ulan Batoro.

Sveikinimo autorė – Inga Lukavičiūtė – jau keletą
mėnesių šiame krašte dirba ir gyvena. Pasak
Ingos, prieš tai dirbusios Lietuvos Respublikos
ambasadoje JAV, o dar anksčiau – The Joint Baltic
American National Committee (JBANC), sulauku-
si netikėtai įdomaus darbo pasiūlymo iš Inter -
national Respublican Institute (IRI), ji suprato, jog
atėjo laikas permainoms ir naujiems iššūkiams,
kurie ją, vos spėjusią apšilti kojas naujoje organi-
zacijoje, nuskraidino net į Mongoliją. ,,Pasi rin -
kimo, kurioje šalyje dirbti, neturėjau”, – sako Inga,
bet dėl to ji nė kiek nesigailinti. Mongolija ją žavi
jau nuo vaikystės, kai apie tą kraštą pasakodavo
daug skaityti mėgstantis Ingos senelis. 

Inga, IRI pradėjusi dirbti nuo 2012 metų spalio
mėnesio, sako, jog su šio instituto veikla ji buvo
susidūrusi jau anksčiau, tad pati organizacija ir
jos veikla jai buvo žinomi. ,,Demokratija ir jos plėt-
ra domiuosiu nuo Lietuvos nepriklausomybės at -
gavimo laikų, – el. laiške rašo Inga, – todėl žavė-
jausi IRI darbu ir patirtimi šioje srityje ir, gavusi
pasiūlymą prisijungti prie IRI, ilgai nesvarsčiau.”
Nors IRI priklauso Respublikonų partijai, jame
dirba įvairių politinių įsitikinimų žmonės ir rei-
kalavimo priklausyti šiai partijai norint institute
dirbti nėra. Tačiau, pastebi lietuvė, institutas tik-
riausiai labiau pritraukia respublikoniškai ideolo-
gijai prijaučiančius žmones.  

Mongolijoje Inga dirba su Demokratinių ben-
drijų projektu. Su Demokratijų bendrija lietuvė
pirmą kartą susidūrė dirbdama LR ambasadoje,
kai Lietuva dvejus metus pirmininkavo šiai tarp-
tautinei organizacijai. Lietuvai pirmininkavimo
metu teko Demokratijų bendrijos labui organizuo-
ti susirinkimus ir renginius, todėl, pradėjus dirbti
IRI, pasiūlytas projektas Ingai pasirodė įdomus, be
to, pasak jos, ir darbas tarptautinėje srityje ją visa-
da traukė.

IRI domisi šalimis, kuriose kuriama ir vysto-
ma demokratija. Ne išimtis ir Mongolija. Savo
veiklą Ingos organizacija Mongolijoje pradėjo 1992
m. ir iki šiol vykdo įvairius mokymus ir demokra-
tines vertybes skatinančias programas. Šiuo metu
Mongolijoje IRI vykdomas projektas yra nukreip-
tas į šalies nevyriausybinių ir valstybinių organi-
zacijų bendradarbiavimo skatinimą demokratinio
pilietinio švietimo srityje. Inga daugiausia dirba
su NVO atstovais, organizuoja susitikimus su val-
džios atstovais, kurių metu diskutuojama, kaip
įvesti demokratijos discipliną į vidurinių mokyklų
mokymo programą.

Apie Mongoliją Inga gali pasakoti daug ir
ilgai. Pasak jos, gyvendama Mongolijoje ji pajuto,
ką reiškia būti užsieniečiu: ,,Gyvenu šalyje, kurio-
je atrodau kitaip, nesuprantu kalbos, virtuvė bei
kultūra ženkliai skiriasi nuo tų, kuriose teko gy -
venti.” Toliau pasakoja pati Inga. 

Mongolija yra įdomi ir nepaprasto grožio ša -
lis. Gyvenant Ulan Batore, to grožio nelabai maty-
ti: daug sovietinės architektūros palikimo, gatvės
ir šaligatviai vietomis iširę, daug šiukšlių. Mieste
slankioja gaujos benamių šunų, kurie šaltomis žie-
mos dienomis šildosi saulėje, o naktimis ieško šil-
tesnės vietos. Miestas sparčiai auga: statomi dan-
goraižiai, modernūs butai ir kotedžai, o infrast-

ruktūra vis dar atsilieka. Parduotuvėse prekių ne -
trūksta, pasigendu tik šviežių vaisių ir daržovių. 

Ulan Batorą supa didelis, vadinamasis Ger ra -
jonas, kuriame veltiniuose nameliuose gyvena iš
kaimų suvažiavę žmonės. Tai vargingiausias ir
tar šiausias Ulan Batoro rajonas. Šaltą žiemą žmo-
nės kurui degina beveik viską: medį, anglį bei įvai-
rias atliekas, ir išmetamosiomis dujomis teršia
orą. Žiemą beveik kas dieną miestas skendi rūką
pri menančiuose dūmuose. Kai būna labai šalta,
taršalai ore sušąla, ir plika akimi galima matyti
skraidančius mikroskopinius blizgučius-taršalus.
Miesto valdžia stengiasi sumažinti oro taršą ribo-

dama automobilių eismą: automobiliu galima va -
žiuoti tik 5 dienas per savaitę.

Mieste be visuomeninio transporto veikia ir
įdomi taksi sistema. Gatvėje galima stabdyti bet
ko kį automobilį, ir vairuotojas nuveža, kur prašo-
ma. Mokama pagal nuvažiuotus kilometrus. Tai
gana patogus susisiekimo būdas, tik žinoma, kar-
tais būna sunku nupasakoti, kur važiuoti, nes
mano mongolų kalbos žinojimas dar labai menkas.

Išvažiavus už miesto, atsiveria visai kitoks
Mongolijos paveikslas: daug erdvės, vietomis kyšo
kalvos, kitur stepės ir lygumos ryškiai mėlyno
dan gaus fone. Mongolijos infrastruktūra nėra la -
bai išvystyta: egzistuoja pagrindiniai keliai (kurių
su Vakarų stiliaus greitkeliais nepalyginsi), bet jei
reikia nukeliauti pas Ger gyvenvietėse gyvenan-
čius žmones, tenka sukti iš kelio ir laukais važiuo-
ti link gyventojų. Vietiniai gyventojai labai gerai
susigaudo ir nepasiklysta, bet turistams būtų sun-
kiau susigaudyti, nes išmanūs prietaisai stepėse
neparodys, kur važiuoti, ypač, kai nėra nei gatvių,
nei namų numerių. 

Gyvenimas Ger mane nustebino paprastumu.
Ger paprastai yra nedideli: viduryje stovi krosnelė
šildymui ir maisto gaminimui, palei sienas susta-
tomos lovos ir kelios komodos. Lauke gali spausti
iki -40 laipsnių C, o Ger viduje šilta ir malonu. Ka -
dangi nėra daug vietos daiktų pasidėjimui, mongo-
lai turi tik būtiniausius rakandus ir drabužius – jų
gyvenimo paprastumas mane sužavėjo. 

Mongolai yra be galo svetingi ir malonūs. At -
vykusį į svečius iš karto sodina prie stalo ir vaiši-
na tradicine sūria pieniška arbata bei koldūnus ir
čeburekus primenančiais patiekalais (buuz ir
khuushur). Valgyti arklienos ir gerti kumyso dar
neteko, bet kai pasitaikys proga, paragausiu. 

Inga – puiki fotografė. Gyvendama tokioje eg -
zotiškoje šalyje kaip Mongolija, ji tikrai randa lai -
ko įamžinti įdomesnes akimirkas ir žmones. Ingai
jau teko šiek tiek pakeliauti po Mongoliją ir pama-
tyti, kaip žmonės gyvena veltiniuose nameliuose.
Neišdildomą įspūdį lietuvei paliko jodinėjimas
arkliais apsnigtose stepėse ir stebėjimas, kaip po
sniegą laksto kupranugariai.

Kas laukia po Mongolijos, Inga negalėjo atsa-
kyti, bet ji tikisi, jog kažkas įdomaus. Beje, IRI biu-
ras veikia ir Lietuvoje. Anksčiau vykdęs mokymus
pradedantiems Lietuvos politikams ir partijoms
demokratijos sistemų ir rinkimų organizavimo
temomis, šiuo metu jis dirba su Baltarusija. Ką
gali žinoti, gal po Mongolijos Ingos laukia ne kas
kitas, o Lietuva.

DALIA CIDZIKAITĖ

Jodinėju. Ger su prieangiu stepėse.

Kupranugariai snieguotose stepėse.

Svetinga mongolų šeima.

Varovas gena ožkas namo. Ingos Lukavičiūtės nuotraukos
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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

 

 

 
 

Surinktas pelnas bus skiriamas 

  
remian iai sriubos valgyklas Lietuvoje. 

 
 

 

Kovo 17d.  12:15 p.p. 
 

 
14911 127th St. 

Lemont, IL 60439 
 
 
 
 

Misijos  
 

 tel: (630)257-5613. 
matulaitismission@sbcglobal.net 

-  
 
 
 

 
 

A † A
JUOZUI NOREIKAI

išėjus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame
žmo nai DIANAI, dukrai ALMAI su šeima, sūnui
VIDUI ir visiems giminaičiams bei artimiesiems.

Kartu liūdime su jumis.

Marija ir Kazys Ambrozaičiai
Danguolė Bartkuvienė

Irena Jonynienė
Jadvyga ir Jonas Mockaičiai

Laima Novickienė
Janina ir Vytautas Peseckai

Vytautas Šimkus
Ada Sutkuvienė

Aldona ir Vytautas Urbai
Natalija ir Jonas Vazneliai

A † A
VYTAUTUI PETRUI BINDOKUI

išėjus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo myli-
mai žmonai rašytojai ir buvusiai „Draugo” vyr.
redaktorei bei dabartinei „Pensininko” redaktorei
DANU TEI, jos šeimai ir artimiesiems.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai

A † A
DR. BIRUTĖ KASAKAITIS

ŠKĖMAITĖ

Mirė 2013 m. vasario 6 d., 11:55 val. ryto, sulaukusi 98 metų.
Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Park apylin kėje, Chi -

cago, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko artimi draugai ir pažįstami, labai gera draugė ir

pagalbininkė Liucytė Hof f manienė bei kiti giminės Lietuvoje.
A. a. dr. Birutė buvo žmona a. a. Broniaus.
Velionė bus pašarvota sekmadienį, vasario 10 d. nuo 3 val. p. p.

iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 th St.,
Evergreen Park. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 11 d. Švč. Mergelės Ma -
rijos Gimimo bažnyčioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po Mišių a. a. dr. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse.

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

Nuliūdę  draugai

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

mos, prenumeratorių skai čiaus kriti-
mas privertė DF kasmet skirti vis
daugiau pinigų ,,Drau go” išlaikymui.
Prieita prie tokio taško, kad DF kapi-
talas nusmuko nuo surinkto milijono
iki dabartinio 500,000 dol. DF 2011 ir
2012 metais leidybą parėmė 125,000
dol. Jei tokia parama bus išmokama
kasmet, fondo iždas išsektų per 3–4
metus. 

Prenumeratorių skaičiui mažė-
jant, įplaukos, gaunamos iš prenume-
ratų, kasmet sumažėja 15,000–30,000
dol. Todėl 2012 metų gale ,,Draugo”
vykdomasis komitetas buvo privers-
tas sumažinti darbuotojų skaičių ir
etatus. Darbuotojai buvo priversti
dau giau mokėti už sveikatos draudi-
mą – darbininkams tai sunki našta,
nes ,,Draugo” atlyginimai nėra dideli.
Po visų pastangų mažinti išlaidas
šiais 2013 metais numatyta, kad iš DF
vis tiek reikės prašyti apie 90,000 dol.,
nes pakilo pašto bei spausdinimo
išlaidos. Biudžetas buvo priimtas,
taip pat nuspręsta per artimiausius
keletą mėnesių padaryti visų ,,Drau -
go” finansų reviziją. Tai atliks mari-
jonų buhalteriai.

Aukotojų dosnumo ir DF investi-
cijų dėka fondo kapitalas išsilaikė
ties maždaug 500,000 dol. riba. Būtina
siekti DF kapitalą atstatyti iki buvu-
sio milijono. Taryba dėkoja visiems

,,Draugo” rėmėjams, kurie siunčia
aukas tiesiogiai ,,Draugui” ar DF. Jū -
sų aukos yra nepaprastai reikalingos.
Prašome atsiminti fondą savo paliki-
muose. Vienas kitas stambesnis pali -
ki mas atstatytų DF kapitalą iki tokio
lygio, kuris dar ilgai užtikrintų laik-
raščio gyvavimą. Visi šie klausimai
buvo aptarti bendrame posėdyje su
ma rijonais. Marijonai supranta
,,Drau go” finansinius sunkumus,
nors ir jiems šiais sunkiais ekonomi-
niais laikais nėra lengva išsilaikyti. 

Jei prenumeravote ,,Draugą”, bet
prenumeratos neatnaujinote, ar jei
jūsų įstaiga galėtų ,,Drauge” rekla-
muotis, netrukus galite sulaukti
skam  bučio iš Raimundo Lapo. Do na -
tas Januta ypatingai pagelbėjo, paau-
kodamas ,,Draugui” pinigų pasamdy-
ti žmogų, kuris užsiimtų prenumera-
tų ieškojimu, išlaikymu bei reklamų
pardavimu. Taryba kviečia visus
skaitytojus siūlyti ,,Draugą” savo kai-
mynams ir patiems toliau jį prenume-
ruoti.

Prieš 50 metų girdėjosi abejonių,
ar ,,Draugas” sulauks 100 metų gimta-
dienio. Ne tik sulaukė, bet ir toliau
gyvuoja ir atsinaujina. Leidėjų tary-
ba nekantriai laukia pamatyti, kaip
,,Draugas” toliau augs ir tarnaus mū -
sų lietuvių susikalbėjimui ir pasaulio
supratimui su naujais redaktoriais –
vyr. redaktore Ramune Lapas, redak-
toriais Gediminu Mikelaičiu ir Laima
Apanavičiene.    

Leidėjų žodis
Atkelta iš 3 psl.

Eugenijus Radžiūnas, gyvenantis Omaha, NE, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

A † A
Poetas

DONIUS REMYS
Mirė 2013 m. sausio 17 d. Palangoje,

Lietuvoje.
Gimė 1925 m. vasario 10 d.

Mažeikiuose.
Palangoje gyveno nuo 1992 metų.

Išleido dešimt poezijos knygų.
A. a. Donius bus palaidotas Čikagoje.

Nuliūdę artimieji
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ČIKAGOJE 
IR

ApyLINKĖSE

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

� Vasario 10 d. Tėviškės parapija
(5129 Wolf Rd. Western Springs, IL
60558) kviečia visus į ,,Lietuvišką die -
ną”, kuri prasidės 11:30 val. r. pamal -
do  mis. Po jų – Vasario 16-osios mi nė ji -
mas, pra ne šėjas dr. Jurgis Anysas. Pa -
sibaigus minė jimui ,,Lietu višką die ną”
tęsime su gardžiais cepelinais ir lietu -
viškomis dainomis. Ateikime pasi puošę
tautiniais drabužiais ar lietu viškais žen -
k lais! Apie dalyvavimą prašo ma praneš-
ti iš anksto tel. 708-229-2795 arba el.
paštu: teviskes.parapija @gmail.com 

� Pasaulio lietuvių centro didžiojoje sa -
lėje vasario 12 d., antradienį, nuo 5 val.
p. p. iki 7:30 val. v. ruošiama Už ga -
vėnių vakarienė. Kviečiame pasivai šinti
mie liniais ir bulviniais blynais bei kitais
ska nu mynais.

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) trečiadienį, va -
sario 13 d. – Pelenų diena. 10 val. r. šv.
Mišias atnašaus kun. Gediminas Ker šys.
Kviečiame visus atvykti ir paminėti Ga -
vėnios pradžią. 

�  Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) Pelenų diena,
vasario 13 d., prasidės Gavėnia. 10 val.
r. šv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių –
palaiminimas pašven tintais pelenais. 6
val. v. šv. Mišios lietuvių ir anglų kal bo -
mis. Po jų – palaiminimas pašven tin tais
pelenais ir Šiluvos Novena.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, vasario 13
d., 1 val. p. p. visus kviečia  į PLC skai -
tyk  lą, kur kur matysite Lietuvos kino
stu dijos filmą  ,,Elzė iš Gilijos” (scenari-
jaus autorius – Vytautas Žalakevičius,
re  žisierius statytojas – Algimantas Pui pa).

� ,,Sietuvos” draugovės sueiga vyks va sa -
rio 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Pa sau lio
lietuvių centre, Lemont, IL.

� Čikagos lituanistinės mokyklos moki -
niai, mokytojai ir tėvų komitetas Vasario
16 d. 11 val. r.  kviečia visus į Jaunimo
cen t  ro didžiąją salę (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636), kur visi švęsime
Lie tuvos valstybės atkūrimo dienos 95-
ąsias metines.  

� Vasario 16-osios minėjimas Gedi mi -
no lituanistinėje mokykloje (GLM) vyks
vasario 16 d., šeštadienį, 11:30 val. p.
p. Tarp garbingų svečių bus LR gene -
ralinio konsulato Čikagoje darbuotojai,
JAV LB Švietimo tarybos, Lietuvių Fon -
do atstovai. Meninę programą atliks
teatro ,,Viltis” aktoriai ir GLM mokiniai.
Vaišinsimės kavinės ,,Rūta” gardėsiais.  

� JAV LB Marquette Park apylinkės
ruo  šiamas Vasario 16-osios minėjimas
vyks vasario 17 d., sekmadienį. 11 val.
r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo parapijos bažnyčioje. Po šv. Mišių

prog rama bus tęsiama parapijos salėje.
Paskaitą skaitys kun. Gediminas Keršys,
meninę programą atliks Algirdas Motuza
su Loreta Janulevičiūtė. Po programos –
pietūs. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

� JAV LB Lemont apylinkė vasario 17
d., sekmadienį, 1 val. p. p.  kviečia į Va -
sario 16-osios minėjimą, kuris vyks PLC
Lietuvių Fon do salėje. Išgirsime Le mont
miestelio mero ir Cook County va dovų
pa       sisakymus, dalyvaus LR ge ne ralinis
kon sulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šin si me
sal  dumy nais, pa bendrausime. 

IŠ ARTI IR TOLI...

� Washington, DC Lietuvių Bend ruo -
menė maloniai kviečia visus kartu švęs-
ti 95 metų Nepriklausomybės atkūrimo
jubiliejų sek madienį, vasario 17 d. 10
val. r.  šv. Mišios Šv. Mato katedroje
(1725 Rho de Island Ave., NW, Wash -
ington, DC 20036). Vaikus kviečiame
at vykti su tau tiniais drabužiais arba
skautų uni formomis.

� Vasario 17 d. 11:30 val. r.  restora-
ne ,,Rosemary’s Thyme Bistro” (1801
18th St., NW, Washington, DC 20009)
vyks metinis Washington, DC apylinkės
narių susirinkimas. Bus svarstoma  ga -
limybė surengti  2016 m. lietuvių tauti-
nių šokių šventę  Washington/ Bal ti -
more. Maistą kiekvienas užsisakys as -
meniškai. Daugiau informacijos su teiks
Danelė Vidutienė el. paštu: dvi du -
tis@aol.com arba tel. 301-588-5749.

� St. Petersburg lietuvių Pensininkų
klu bas praneša, kad vasario 22 d., pen -
k tadienį, 2 val. p. p. Lietuvių klube šau -
kiamas visuotinis narių susirinkimas. Po
susirinkimo – vaišės.

� Visus maloniai kviečiame į Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 95-ųjų me -
tinių šventę, kuri įvyks kovo 10 d.,  sek -
ma dienį,  2 val. p. p. Baltimore lietu vių
na mų didžiojoje salėje. Pagrindinė pra-
nešėja – JAV LB Krašto valdybos pir -
mininkė Sigita Šim ku vienė-Rosen. 8:30
val. r. šv. Mišios Šv. Alfonso bažnyčioje.
Po Mišių – šven tės tęsinys Lie tuvių na -
muose: 10 val. r. seminaras ,,Da bar -
tiniai JAV LB tikslai”; 2 val. p. p. – šven -
tinis pranešimas. Me ni nę prog ramą at -
liks tautinių šokių gru pė „Ma lūnas” ir
folklorinis duetas – Ri mas Poli kaitis ir
Rūta Pakštas Cole. Lie tuviško maisto
ga lėsite paskanauti nuo 12 val. p. p. 

California Lithuanian Credit Union

2.00 % 3 metų CD
2.50 % 3 metų IRA CD

Santa Monica, Cal ifornia 

Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

JAv LB Pietvakarių florida apylinkės valdyba visus, visus, visus, di de lius ir
mažus kovo 3 d., sekmadienį, kviečia į dviračių žygį! Žygis skirtas Lie tuvos val s tybės
atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės dienoms pami nėti. Visi, norintys važiuoti dvira-
čiais, 10 val. r. renkasi prie Billy’s, Bike Shope (1509 Peri win k le Way, Sanibel, FL 33957).
Dviračius bus galima išsinuo moti. Nuomos kaina 15 dol.  Registracijos mokestis – 10 dol.
Visos surinktos lėšos bus skirtos litua nistinėms mokyklėlėms paremti. 

Užsiregistruoti galima pas Valdį  Gedvilą tel. 239-560-3569, Domą Asa na vi čių tel.
678-897-9163, Rasą Bruckuvienę tel. 239-601-6857 arba pas Zitą Se de rienę tel. 239-
322-4303. 

Prof. Tomo Remeikio 50-ties metų mokslinės veiklos jubiliejinė šventė
vyks vasario 24 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PL centro Dailės muziejaus salė-
je. Profesoriaus darbus nušvies dr. Augustinas Idzelis, bus sukaktuvininko lei-
dinių paroda, nuotraukų montažas, pabendravimas. Vydūno fondas ir jubilia-
to bičiuliai kviečia visuomenę šiame kultū riniame renginyje dalyvauti.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
naš laičiams, beglobiams vaikams,
dau giavaikėms šeimoms bei studen-
tams Lietuvoje. Aukojo: Danguolė
Sadūnaitė Sealy $30; vaiko metinei
paramai dr. Kęstutis ir Vitalija Keb -
liai $260, Laura Lauciūtė $360,
Birutė ir dr. Arvydas Kliorės $400,
Gražina Mačiuikienė $360. Labai
ačiū. „Sau lutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf  St., Lemont, IL

60439, tel. (630) 243-6435, el. paš-
tas: indretijunelis@sbcglobal.net
tinklalapis www.sunlightorpha -
naid.org

A. a. dr. Edvardo Ruzgos atmi -
ni mą pagerbiant „Saulutei” $180
suaukojo J. R. Šarauskai, J. Tautvi -
lie  nė, K. Fischer, R. R. Pliūra. „Sau -
lutė” dėkoja už aukas ir reiškia nuo -
širdžią užuojautą a. a. dr. Edvardo
Ruzgos šeimai ir artimiesiems.

XIV Lietuvių tautinių šokių šventė Boston,
2012 m.             Laimos Apanavičienės nuotr.

Pagrindinis kalbėtojas Dereck Hogan
JAV Valstybės departamento
Šiaurės Europos ir Baltijos reikalų biuro direktorius

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
Sekmadienį, vasario 10 d., 1 val. p. p.

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago

Meninę programą atliks Lietuvių  operos choras,
vadovaujamas muz. Jūratės Grabliauskienės

Visus maloniai kviečia dalyvauti 

Amerikos Lietuvių Taryba
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje


