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Detroit lietuviai atšventė
Lietuvos valstybės atkūrimo

dieną – 5 psl.

Čikaga (LR gen. konsulato Čika-
goje info) – Vasario 13 d. Čikagos
mies to taryba priėmė rezoliuciją,
svei kinančią Vilnių miestų susigimi-
niavimo 20-mečio proga. „Čikaga, ku -
rioje gyvena didžiausia lietuvių ben-
druomenė už Lietuvos ribų, yra žino-
ma kaip ‘Mažoji Lietuva’ (‘Little Lith -
uania’),” – rašoma dokumente. Ame -
ri kos lietuvių dėka „Čikagos miestas
tapo puikia vieta gyventi ir dirbti” –
tai tik kelios priežastys tinkamai pa -
gerbti jubiliejinę bendradarbiavimo
su tartį.

Visus metus truksiantis šventi-
nis minėjimas pradėtas LR gen. kon-

sulo Marijaus Gudyno ir Čikagos-Vil -
niaus susigiminiavusių miestų komi-
teto pirmininko Stanley Balzeko susi-
tikimu su meru Rahm Emanuel bei
Čikagos susigiminiavusių miestų
biu ro vadovais. Susitikimo metu pasi-
keista nuomonėmis apie tolesnį Čika-
gos ir Vilniaus bendradarbiavimo plė-
tojimą, generalinis konsulas perdavė
Čikagos merui Vilniaus mero Artūro
Zuoko sveikinimus sutarties dvide-
šimtmečio proga ir informavo apie
Vil niaus mero ketinimus teikti pana-
šios rezoliucijos projektą Vilniaus
miesto tarybos tvirtinimui. 

Akron/Kaunas (,,Draugo” info) – Vasario 20 d. Ak -
ron, Ohio, vykusio susitikimo metu tarp Kauno technolo-
gijos universiteto (KTU) ir Akron miesto ,,Akron Global
Business Accelerator” pasirašyta ilgalaikė bendradarbia-
vimo sutartis. Renginyje dalyvavo KTU rektorius prof.
Petras Baršauskas, mokslo prorektorė prof. Asta Pun -
dzienė, Lietuvos Respublikos gen. garbės konsulė Ohio
In grida Bublienė, Lietuvos sveikatos mokslų universite-

to, mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA),
įmonės „Lithuanian Trade Office” ir Lietuvos lazerių
įmonės „Integrated Optics” vadovai. Pasirašyta sutarti-
mi abi pusės įsipareigoja bendradarbiauti biomedicinos
srityje, pristatant produktus ir paslaugas, naudingus bio-
medicinos srityje, skatinti ir plėtoti abipusiškai naudin-
gą darbo vietų kūrimą. 

DRAUGAS

H. Clinton teigiamai įvertino
Lietuvos ir JAV santykius

Vilnius (BNS) – Lietuvos ir
JAV  vyriausybės stiprino valsty-
bių ryšius ir pasiekė pažangos dau-
gelyje iškilusių iššūkių, įskaitant
energetikos diversifikavimą šalies
viduje bei paramą pilietinei visuo-
menei visame pasaulyje, – teigia-
ma kadenciją baigusios JAV valsty-
bės sekretorės Hillary Clinton atsi-
sveikinimo laiške užsienio reikalų
ministrui Linui Linkevičiui. 

Dailininkui K. Zapkui 
įteiktas LR pasas

New York (URM info) – Lie tu -
vos Respublikos gen. konsulate
New York vasario 19 d. vienam gar-
siausių lietuvių išeivijos dailinin-
kų Kęstučiui Zapkui iškilmingai
įteiktas Lietuvos pasas ir sprendi-
mas dėl Lietuvos pilietybės atkūri-
mo. Nuo 2013 m. gen. konsulatas
New York to pageidaujantiems Lie -
tuvos piliečiams iškilmingai tei kia
 Lietuvos pasus ir sprendimus dėl
pilietybės atkūrimo. 

Po sutarties pasirašymo – bendra nuotrauka. Viduryje su perrišta lietuviška juosta stovi Akron meras Don Plusquellic, jo dešinėje –
KTU rektorius Petras Baršauskas.                                                                                                                                                      Bruce Ford nuotr. 

Stovi (iš k.): Čikagos miesto meras Rahm Emanuel, LR gen. konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas, Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komiteto pirmininkas Stanley
Balzekas, jaun. 

K. Zapkus (k.) ir LR gen. konsulas New
York V. Sarapinas. 

LR gen. konsulato NY nuotr.



Lietuvos nepriklauso-
mybės diena yra pro -
ga apmąstyti mūsų

tau tos istoriją ir Dievo jai
pa tikėtą misiją. 1996 metais
Regensburgo rotušėje turė-
jau galimybę išklausyti da -
bartinio popiežiaus Bene -
dik to XVI kalbos apie Lie tu -
vos istorinį kelią. Cituoju kelias iš -
traukas:

„Lietuvos istoriją iš anksto pa -
ženklino jos geografinė padėtis,
san kirta skirtingų kultūrų ir tautų,
kurios čia susidurdavo. Iš Vakarų
veržėsi Vokiečių ordinas, trokšda-
mas išplėsti savo galios sritį, iš
Rytų su Lietuva ribojasi Rusija su
imperinėmis užmačiomis; pietuose
šalis susiliečia su Lenkija, su kuria
bendra dalia suvienytoje Len kijos-
Lietuvos karalystėje ji dalijosi nuo
XIV a. iki paskutiniojo Abiejų Tau -
tų Respublikos padalijimo tragedi-
jos 1795 m. Tad čia susitinka germa -
nų ir slavų pasaulis, lotyniškoji ir
bizantiškoji krikščionybė, o nuo
Reformacijos iš Rytprūsių, buvusio
Vokiečių ordino krašto, daugiau ar mažiau energingai į
Lenkijos ir Lietuvos vartus belsdavosi protestantizmas.

Palaimintomis istorijos valandomis toks įvairių
dvasi nių, politinių ir etninių jėgų sąlytis, vienam iš kito
imant ir vienas kitam duodant, gali būti praturtinanti
malonė. (...) Koks konkretus galėjo būti toks daugialypis
kultūrų susitikimas, liudija vienas Krokuvos kanaunin-
kas, kuris taip prisistatė: tautybe esu lenkas, gimimu – lie-
tuvis, kilme – žydas, tikėjimu – katalikas. Ar tai ne tiesiog
Europos modelis, rodantis, kad kultūrų ir tautų įvairovė
nebūtinai kelia priešiškumą ir karą, bet, atvirai su si tik -
damos ir viena kitą priimdamos, steigia didžiulį bendra-
būvį ir sąlygoja didžiulį dvasinį turtingumą, peržengiantį
sienas, kurios liaujasi būti sienomis?

Deja, Europos istorijoje periodai, kai skirtingos jėgos
susidurdavo taikos dvasia ir per tai tapdavo vaisingos, vi -
sada tebūdavo praeinantys epizodai. Vilniui, šitaip kles tė -
jusiam XVI a., kitais dviem šimtmečiais teko išgyventi tris
didelius sugriovimus: 1655 m. rusų antplūdį su aštuonias
dienas trukusiu gaisru ir maždaug 20,000 aukų; 1702 m.
nu niokojimą užėjus švedams ir iš naujo 1705 m. – užėjus
rusams bei galiausiai 1710 m. maro siautėjimą, nusinešu-
sį 35,000 gyvybių. (...)

Iš popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 1993 m.
visi gerai atsimename įspūdingus kalvos su kryžiais vaiz-
dus – kalvos, įsirėžusios man kaip jaudinantis šios šalies
ir šios tautos kančių paveikslas. Ji atsirado ilgu carinės
Rusijos valdymo laikotarpiu, trukusiu nuo 1795 iki 1918
m., lietuvių tautai aistringai kovojant dėl savo tapatybės,
savo tikėjimo, savo ypatingos istorinės misijos, išlaikymo.
Kaunas šiame XIX a. buvo jėgų, nepaliovusių grumtis dėl

nepriklausomybės ir laisvės,
centras. Šiuo laiku po žiau-
riai nuslopinto 1863 m. suki-
limo ant Kryžių kal no buvo
pastatyti pirmieji kry žiai.”

Kardinolas Joseph Rat -
zinger tada su didele pagar-
ba Lie tuvai pasakė daug
svarbių žodžių. Mes, lietu-

viai, gyvename tokioje geografinėje
erdvėje, kur susiduria galingų kai-
mynų in te resai. Sie kia ma daryti
mums vienokią ar kitokią įtaką,
dažnai su priešinant vienus su
kitais. Užuot pasisavinę iš kitų tai,
kas geriausia, mes pradedame vieni
kitus niekinti, dažnai net nekęsti.
Antrojo pasaulinio karo metu na -
ciai pa sinaudojo lietuviais žudant
žydus, pokario metais sovietai pasi-
naudojo lietuviais, kad juos padary-
tų stribais ar kolaborantais. Vil -
niaus kraštas tapo tarsi arena, kur
kovoja dviejų tautybių žmonės. 

Tarpusavio susipriešinimas yra
tarsi atvira žaizda, kuri šiandien
neleidžia džiaugtis laisve ir eikvoja
mūsų jėgas, kurias galėtume nu -

kreip ti našiam darbui ir kūrybai savo tautos labui.
Radikalus nacionalizmas, teisėtvarkos neigimas, priešų
ieškojimas – būtų galima var dy  ti ir vardyti tas nelemtas
radikalumo apraiškas – visi šie keliai veda į niekur, į tau-
tos susinaikinimą. Kur išeitis?

Kai kas mąsto, kad Lietuvai reikėtų atmesti amžių bū -
vyje įgytas vertybes, ypač krikščionybę, ir sugrįžti prie
pa  goniškosios praeities arba, dar geriau, krikščionybę
visiškai išstumti iš žmonių sąmonės. Šie žmonės net nepa-
mąsto, kad, atsisakius Evangelijos kelio, kuriuo Lie tuva
eina daugiau kaip šešis šimtmečius, mes taptume barba-
rais, sugebančiais plėšti, prievartauti ir žudyti. Ar gi ne -
matome šiandien šalia savęs, kaip ši barbarybė veša visur,
kur tik nelieka vietos Kristaus neštai meilei? Kai tik už -
mirš tamas evangelinis požiūris į žmogų, kad jis yra ne
priešas, bet brolis ir sesuo, tuomet mūsų gatvėmis prade-
da žygiuoti barbarai. 

Minėdami savo Nepriklausomybę, dėkokime Dievui
už tai, kad, nors pavėluotai, nors ir paskutinieji Europoje,
sutikome Kristų, jo meilę ir šimtmečiais mokėmės gerbti
vieni kitus ir vieni kitiems daryti gera. O jei kurie šių
pamokų neišmokome, tiems Gavėnios metas teprimena:
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!” Krikščionybė tuo ir
brangi, kad ji nenurašo nė vieno žmogaus, bet net ir di -
džiausią nusidėjėlį laiko Dievo vaiku, šiandien gal labai
klystančiu, bet vis tiek galinčiu prisikelti. Apie šį prisikė-
limą mums visiems reikia mąstyti, nes iš šalies vargu kas
pa dės mums būti mylintiems, vieningiems ir vieni ki -
tiems gera linkintiems. Šitai padarykime mes patys. Pa -
darykime vardan savo Tėvynės ir savęs pačių labo.

Redakciją pradžiugino vasario 22
d. atskriejęs el. laiškas su miela žinia ir
net 44 nuotraukų albumu. Jis atkeliavo
ne iš lietuvių gausumu garsėjančių Čika-
gos, New York ar Los Angeles miestų, o
Charlotte, įsikūrusio North Carolina vals-
tijoje. Pasak 2011 m. vykusio gyventojų
su rašymo, Charlotte yra 17-tas didžiau-
sias miestas Amerikoje – prieš dvejus
me tus jame gyveno 751,087 gyvento-
jai. Šis miestas yra vienas iš svarbiausių
finansinių miestų visoje šalyje – antras
po New York. Jame įsikūrusios ,,Bank of
America” ir ,,Wells Fargo” rytinei pa -
krantei pagrindinės būstinės, sporto
komandos ,,Carolina Panathers” bei
,,Charlotte Bobcats”, NASCAR Hall of
Fame, US National Whitewater Cen ter ir
kt. Nuo šiol Charlotte miestas galės
pasigirti ir lietuviška organizacija – nauja
JAV Lietuvių Bendruomenės apylinke –
Charlotte apylinke. Taip Vasario 16-
osios surengtame minėjime nusprendė
gal ir nelabai gausus, bet veikti ir aplink
save kitus burti pasiryžęs šio miesto lie-
tuvių būrys. Sveikiname naują apylinkę!

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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LAIŠKAI 

ŠVĘSKIME IŠRADINGAI!

Apsidžiaugiau, perskaičiusi Lie -
tuvos Respublikos prezidentės pa ža -
dą išradingiausiai švenčian tiems Va -
sario 16-osios šventę padova noti po
Lietuvos trispalvę. Dar malo nesnė
naujiena pasiekė mane iš LR amba-
sados JAV ministro patarėjo Artūro
Vazbio. Jis rašo, kad Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šventės proga Vil nius
pasveikins viso pasaulio lietuvius –
in ternete skambės koncertas „Lais -
vės balsai” iš Šv. Kotrynos baž ny -
čios – Vilniaus muzikinis sveikini-
mas pasaulio lietuviams. Jis buvo tie -
siogiai transliuojamas naujienų sve-
tainėje Delfi.lt, jo įrašą tos pačios die -
nos vakare matė LRT žiūrovai Tėvy -
nėje. 

Reikia pasidžiaugti ir padėkoti
LRT kilnojamajai televizijai, Delfi.lt
ir Vilniaus miesto savivaldybei už su -
ma nymą (projekto autorius Gedimi -
nas Jaunius), kad mes, išsibarstę po
platųjį pasaulį, buvome kartu ir
šven tėme savo Valstybės At kūrimo
95-ąsias metines. Jau keletą metų
save ir pasaulį stebiname vienu metu

atliekama „Tautiška giesme”, galbūt,
pradėję tiesti tiltus internetu, valsty-
bės šimtmetį po penkerių metų galė-
sime pasitikti nutiesę interneto tiltą
ir bendrą koncertą su 100 pasau lio
šalių gyvenančiais lietuviais! 

Esu dėkinga visiems, kurie orga-
nizavo šį projektą, kurio metu ben-
dravo lie tu viai iš Australijos, Airi jos,
Indijos, JAV, Šveicarijos, Didžio sios
Britanijos Karalystės, Afrikos... Svei -
kinome vieni kitus Delfi.lt elektroni-
niu paštu.

Neužtenka tik iškovoti Nepri -
klau  so mybę, reikia susikurti laisvą
gyve nimą. Kaip poetas Justinas Mar -
cin kevičius sakė, „esame užteršti tik -
ro vės”. Kol meldžiamės, kol kalbame
lie tuviškai, turime gerbti ir išsaugoti
Valstybę bei jos Nepriklausomybę. O
meilė Laisvai ir Nepriklausomai Tė -
vynei turi išlikti kiekviename mūsų
– tai amžinos vertybės.

Irena Nakienė-Valys

PLB XIV seimo narė, JAV LB XX  tary-
bos narė, JAV LB Rytinės CT apylinkės pir-
mininkė.

IŠEIVIJOS ISTORIKAI NESNAUDŽIA

Džiugu, kad užsienyje gimę lietu-
viai istorikai nesnaudžia ir atsklei-
džia Lietuvos valdžios institucijų pa -
darytas istorijos klaidas. Raimundo
M. Lapo straipsnis „Už kiekvieno di -
džio vyro – didi moteris” („Drau gas”,
2013 m. vasario 16 d.) vertas dė mesio.
Autorius patikslina klaidingas ži -
nias, kurias pateikia Lietuvos Nacio -
nalinis muziejus. Lietuvos nepri-
klausomybės akto signatarų nuo-
trauka – tai fotografės Aleksandros
Jurašaity tės-Vailokaitienės, o ne jos
tė vo kūri nys. Taisytini ir istorijos va -
dovėliai, kuriuose Lietuvių konferen-
cijos, vykusios 1917 m. rugsėjo mėn.
Vil niuje, miesto teatre, nuotraukos
nu rodomos kaip Aleksandro Jura -
šaičio darytos. Ir jos yra Aleksandros
Jurašaitytės darbas.

Gediminas Indreika
Chicago, IL

www.draugas.org



,,Iš patirties žinome, kad mūsų die -
nomis Bažnyčia viešumoje daž-
niausiai minima įvykus neigia-

miems faktams arba, atsiradus progai,
kri tikuojama dėl savo pozicijos”, – to-
kiais žodžiais pradedamas vienas įdo mus
ir vertingas aprašymas internetiniame
dienraštyje Ber nardinai.lt.

Vasario 21 d. prasidėjusioje Vilniaus
tarptautinėje knygų mu gėje bus pristaty-
ta ir knyga ,,Katali kų balsas. Kaip aiškiai
pristatyti Baž nyčios poziciją”. Renginyje dalyvaus
ne tik knygos autorius Austen Ive reigh, bet ir
,,Katalikų balso” nariai bei knygos bendraautoriai
Toma Bružaitė ir Vygantas Mali naus kas. O kovo ir
balandžio mėnesiais Vilniuje ir Kau ne vyks spe-
cialūs mokymai katali kams, norintiems išmokti
tei giamo ir aiškaus susikalbėjimo meno. Ta pro ga
Bernardinai.lt pakalbino ,,Katalikų balso” Lie -
 tuvoje sumanytojus Tomą Bru žaitę, Jeronimą Se -
rebrinską, komunikacijos specialistę Marianą Su -
eldo ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoją dr.
Val dą Mackelą. Glaustai no riu pateikti jų atsaky-
mus į jiems iškeltus klausimus.

Kai Katalikų Bažnyčia susitinka su visuome-
ne, dažnai kelią jai pastoja tokie klausimai, kuriais
Bažnyčia turi aiškią nuomonę, bet visuomenei ji
yra nepatogi ar nepriimtina. Baž ny čios nesiklau-
soma. Dažnai į ją ne tik nekreipiamas dėmesys, bet
ji ir puo lama. Tad dialogas tarp Bažnyčios ir visuo-
menės nevyksta. Vyrauja nusi statymas, kad Baž -
nyčia stabdo visuo menės vystymąsi, prieštarauja
pa  žan gai, laisvei ir nori kontroliuoti žmones bei
primesti jiems savo požiūrį. 

Kad vyktų dialogas, reikia dviejų kalbančių
pusių, kalbančių ne vienu metu, bet mokančių ir
klausytis. Katalikai turi padaryti viską iš savo
pusės, kad dia logas vyktų. Bažnyčios santykis su
pasauliu neapsiriboja vien skelbimu. Mes turime
ką pasakyti pasauliui ir ieškome būdų, kaip tą ži -
nią perduoti. Gyvendami su įvairiais žmonėmis
mes turime norėti papasakoti apie sa ve, kad būtu-
me suprasti. Kai kalba ku nigas ar vyskupas, žmo-
nės sako, kad toks jų darbas. 

Bažnyčios nuomonė įvairiais klau simais nėra
sugalvota prie rašomojo stalo. Tai šimtmečiais
kaupta išmintis, išbandyta per ilgą istoriją. Klau -

simai, kuriuos kelia Baž ny čia, liečia mus visus.
Rei kia kalbėti ir apie aštrias temas, kurios kartais
skaudina žmones. Reikia suvokti, kur slypi ta iš -
mintis ir kur yra tos nuomonės šaknys. Dialogas
tu ri būti paremtas siekiu atrasti mums visiems
ben dras vertybes, kurias norime išsaugoti. Atro -
dy tų, kad Bažnyčia tarsi įžengia į nau ją erdvę, atsi-
stoja į vieną lygį su sekuliaria vi suomene, tapda-
ma jos lygiaverte pa šnekove. Būnant tos pačios vi -
suo  me nės dalimi, pasauliečių tarnystė yra privile-
gija. 

Čia mano aprašomo dialogo su manymas gimė
2010 m., kai Anglijoje buvo laukiama popiežiaus
Benedikto XVI apsilankymo. Popiežiaus kelionė
buvo iš anksto kritikuojama, bijota, kad žmonės
Benediktą XVI pri ims šaltai. Todėl grupė pasaulie-
čių sumanė padėtį pakeisti. Jos nuomone, reikia
parengtų žmonių, kurie sugebėtų dalyvauti įvai-
riose diskusijose ir parodytų, kas iš tiesų yra. Taip
buvo pa rengta kelių dešimčių asmenų grupė. Jie
analizavo temas, kurios kelia ne sutarimus, klausė-
si kriti kų argumentų, ieškojo, kur yra tos skau-
džios vietos. Šiam darbui ruošė si paprasti pasau-
liečiai – mamos, verslininkai, studentai, radę laiko
dalyvauti radijo bei televizijos laido se. Popiežiui
išvykus iš Anglijos, sumanymo autoriai sa vo
pastangas atpažino kaip tam tik rą dovaną – pasau-
liečių vaidmenį Katalikų Bažnyčioje – ir nutarė jas
tęsti. Šiuo metu judėjimas apima devynias šalis. 

Iniciatyva Lietuvoje pa siekė ,,Katalikų balsą”,
kur pokalbis yra grindžiamas dialogo principu.
Nebandoma žinią ,,parduoti”, bet kalbamasi su
kitu, ieškant bendru mų ir kartu tie sos. Į rodomą
iniciatyvą įtraukti Lie tuvos vyskupai. Jie žino, kas
vyksta, ir tas pastangas remia. Tačiau ,,Ka ta likų
balsas” pirmiausia yra pasaulie čių iniciatyva.

Bažnyčia juk yra vie na. Vyskupai turi
vie ną tarnystę, pa sauliečiai – kitą, bet
visi yra vienybėje su popiežiumi ir vys-
kupais. 

Ruošiantis popiežiaus kelionei į
Angliją, buvo išplėtota dviejų pakopų
mo kymo programa. Pirmiausia buvo
žvelgiama į turinį – ką Bažnyčia sako vie -
nu ar kitu klausimu. Žiūrima, kur nesu-
tariama, kodėl Bažnyčia yra puo lama.
Antroje dalyje daugiau bu vo lavinami

praktiniai pasauliečių įgūdžiai. Šian dien reikia
mo kytis, kaip kalbėti, kad kitas klausytųsi ir iš -
girstų tai, ką no rima pasakyti. 

Į apmokymus Vilniuje ir Kaune kvie čiami
sąmoningai tikintys, prak ti kuojantys katalikai,
ne  bijantys vie šai to parodyti. Laukiami žmonės,
ku rie galvoja, kad, dalyvaudami vie šo se diskusijo-
se, jie galėtų pasitarnauti Bažnyčiai ir visuome-
nei. Apmoky mus baigusieji nebūtų Katalikų Baž -
nyčios Lietuvoje ,,spaudos tarnyba”, o greičiau liu-
dytojai – Bažnyčios balsas. Taip pat siekiama, kad
katalikai nebūtų įbauginti ir kad iš tos patirties iš -
augtų didelis ,,visavertiškumo” kompleksas. Tuo
pat metu ieškoma aiš ku mo apie pačią Bažnyčią ir
tikė ji mą. Apmokymas būtų ir tam tikra nuo šir -
dumo mokykla: jeigu katali kai išdrįstų prabilti
pirmieji, į juos būtų žiūrima su didesniu pasiti kė -
jimu. Nuoširdumas šiais laikais yra didžiulė ver-
tybė. Nesvarbu, kas kal ba, bet jei žmogus nuošir-
džiai kal ba apie tai, kas jam brangu ir svarbu, juo
la biau tikima.

Nuo pat Katalikų Bažnyčios įs teigimo pra-
džios krikščionys tarpu savyje bendravo tikėjimo
ir gyvenimo klausimais. Kartu jie vykdė Jė zaus
Kristaus patikėtą misiją skelbti evangeliją ir liu-
dyti tikėjimą savo gyvenimu. Jei skauda visuome-
nei, tai skauda ir Bažnyčiai, skauda katali kams.
Pyktis, susipriešinimas, kal ti nimai nei vienų, nei
kitų skausmo nesumažins. Tai gali pada ryti tik
tikras ir nuoširdus tiesos ieš kojimas. ,,Katalikų
balsas” ir kitos čia mano paminėtos pastangos nė -
ra kaž koks ypatingas metodas, žadantis stebuklus.
Tai greičiau išraiška nuoširdaus katalikų noro
susitaikyti, kal bė tis ir liudyti tai, kas jų pačių gy -
veni mui suteikė prasmę.

 Kartais apima didelė neviltis: ko tik besi-
imtume, viskas būtinai atsitrenks į šimtus
visiškai priešingų nuo monių. Ar atkreipė-
te dėmesį: kuo reikalas rimtesnis, tuo dau-
giau skirtingų nuomonių? Jei tik svarsto-
ma valstybei gy vybiška tema, būtinai atsi-
ras šimtai žinovų, kurie tuos pačius skai-
čius vertins skirtingai. Tad kuo daugiau
turime tiesos paieškų, tuo mažiau turime
aiškumo.

Štai kad ir paskutinis aršus iečių laužymas dėl
skalūninių dujų reikalingumo. Seimo Aplinkos
komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas
dau gelyje televizijos ir radijo laidų tvirtino, esą
artimiausiu metu būtina kreiptis į šalies Vy -
riausybę, kad ši kuo greičiau atsisakytų absurdiš-
ko sumanymo – skalūnų dujų paieškos Vakarų Lie -
tuvoje. Seimo komiteto pirmininko argumentai lyg
ir įtikinami. Televizijų, radijo laidų metu parla-
mentaras klausdavo: kur dėsime išgręžtą gruntą,
kur pilsime išpumpuotą nešvarų vandenį, koks
bus gręžiniams reikalingų cheminių priemonių
po veikis Lietuvos gamtai, kodėl šios rūšies dujų
paieškoms pasirinkta būtent amerikietiška, o ne
europietiška kampanija, kam – Lietuvai ar Ame -
rikai – priklausytų Lietuvoje išgautos minėtos
rūšies dujos?

Klausimai – reikalingi. Tačiau prisiminkime
ir viešai išguldytą Tėvynės sąjungos–Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos vadovybės nuo-
monę ir matysime priešingą vaizdelį. Štai opozici-
jos vadovas Andrius Kubilius pabrėžia, jog skalū-
no dujos – itin perspektyvus ir Lietuvai vertingas
gamtinių dujų šaltinis, kuriuo tiesiog būtų kvaila
nepasinaudoti. Jis įsitikinęs, jog valstybė, pradė-
dama žvalgytuves Vakarų Lietuvos regione, priva-
lo atsižvelgti į vietos gyventojų baimes dėl galimos
žalos gamtai ir aplinkai. Tačiau Kubilius taip pat
mano, kad Vakarų Lietuvos bendruomenės yra
ten dencingai bauginamos tariamomis grėsmėmis,
o ta propaganda subtiliai užsiima būtent ,,Gaz -
prom” atstovai, nenorintys, kad Lietuva turėtų al -
ternatyvių energijos šaltinių.

Įsidėmėtinas ir prieš naujos Visagino AE sta-
tybas kategoriškai nusiteikusio parlamentaro Li -
no Balsio argumentas, esą ,,skalūnų dujų gavyba
ten, kur esama požeminio geriamojo vandens, ne -
rekomenduojama”. Tokią išvadą neva teikia
Didžiosios Britanijos vyriausybinė agentūra.
Turint omenyje, kad skalūnų dujų ieškoti savo te -
ritorijose atsisako Vokietija su Prancūzija, išvysi-
me dar niūresnį vaizdelį. Pridėkime prie šių argu-
mentų pasakymus, jog ,,neturime nei lėšų, nei
technologijų, nei specialistų skalūninių dujų žval-
gyboms”, jog ,,taip tankiai apgyvendintoje valsty-
bėje kaip Lietuva tokių dujų gavyba kelia rimčiau-
sius gamtosauginius ginčus”, ir neigiama nuomo-
nė apie skalūnines dujas tarsi sudaryta. 

Bet kaip yra iš tikrųjų? Ar opozicijos iškeltas
klausimas dėl ,,tvyrančio ‘Gazprom’ dujininkų
kvapelio” – bereikšmis, primityvus, niekam tikęs?
Nejaugi pati geriausia išeitis Lietuvai – nieko
nestatyti, nieko nežvalgyti? Be abejo, pasyvi Lie -
tuvos laikysena būtų labiausiai priimtina Rusijai.
Savų gamybų nepuoselėjančią Lietuvą paprasčiau
valdyti. O ir Europos Sąjungai nebūtinai reikalin-
ga ekonomiškai ir finansiškai stipri Lietuva, nes
tvirtai ant kojų stovinčiai valstybei kebliau daryti
įtaką.   

• • •
O štai diskusija dėl dvigubos pilietybės sutei-

kimo lengvatų. Atsiverskime vieną iš paskutiniųjų
žurnalo ,,Savaitė” numerių ir pamatysime tris vi -
siškai skirtingas nuomones: ,,kriminalizuotas ‘eli-
tas’ bijo drąsių ir protingų emigrantų”, ,,neįmano-

ma gauti visko, neprarandant nieko” bei
,,turi būti paisoma Konstitucijos”. Taigi, jei
skalūninių dujų atveju turime mažų ma -
žiausiai keturias priešingas, absoliučiai
nesuderinamas nuomones, tai ginčai dėl
dvigubos pilietybės reikalingumo turi mažų
mažiausiai tris nesuderinamas nuomones. 

Šių eilučių autoriui priimtina buvusio
Lietuvos užsienio reikalų ministro Audro -
niaus Ažubalio nuomonė, esą ,,Lietuvos at -

sargumas dėl dvigubos pilietybės dar nereiškia
atsilikimo nuo pasaulinių tendencijų ir naujovių”.
Vertas dėmesio ir retorinis parlamentaro Ažubalio
klausimas, kurią valstybę gintų dvigubą pilietybę
turintis pilietis, kilus kariniam konfliktui? O
kokią valstybę gintų dvigubą pilietybę turintis lie-
tuvis, jei tarp abiejų jo pasirinktų valstybių įsi-
pliekstų ilgi ekonominiai nesutarimai? 

Svarstant į tai galima pažvelgti ir paprasčiau,
be skambių retorinių klausimų. Vaizdžiai tariant,
jei mes, žmonės, negalime turėti dviejų motinų,
dviejų tėčių, tad ir dviguba pilietybė – sunkiai įsi-
vaizduojamas reiškinys. Juk negalima tuo pačiu
metu būti ir lietuviu, ir, sakykime, britu ar norve-
gu. Tik išskirtiniais atvejais dviguba pilietybė su -
siklosto natūraliai. Bet ir tada visuomet iškyla
abejonių, kokią pilietybę laikome pagrindine,
svar biausia.  

Tad Lietuvoje turime itin prasmingų diskusi-
jų: ar verta bijoti dvigubos pilietybės, kaip žiūrėti
į valstybės socialinę politiką dalinant pašalpas,
kaip keisti mūsų užsienio politiką, ką geriausiai
moka gaminti lietuviai, ar įmanomi pragmatiški,
draugiški santykiai su Rusija, kokias priemones
turėtume įgyvendinti, jei norime, kad mūsų, lietu-
vių, būtų mažiausiai keturi milijonai...

Bet kad atsakymai į šiuos klausimus – labai
jau skirtingi. Nuomonių įvairovė – ne smerktinas,
o sveikintinas reiškinys. Tačiau kartais atrodo,
kad lietuvius kažkas specialiai stumte stumia į pa -
brėžtinai beprasmes, bevaises diskusijas, kur neį-
manoma rasti nė menkiausių bendrų sutarimų. O
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JUOZAS GAILA

Grįžtu prie rašytojos Cassedy po kalbių su
Lie tuvos žydais Irena Vei saite ir Leonidu
Donskiu ir negaliu iškęsti nepakomentavęs

jų teiginių, kad nors 98 proc. lietuvių žydų ne šau -
dė, bet jie vis tiek kalti, nes žydų negelbėjo. Dons -
kis griežtai pareiškia, kad jis niekada nesutiks,
kad jie ne kalti, o Veisaitė sakosi gyvenanti vado -
vau damasi savo biologinės motinos jai ištartais
paskutiniais žodžiais: „Niekada ne kerš tauk.” Bet
ji yra viena iš nedaugelio žydų, drįstanti tarti:
„Kal bant apie lietuvių ir žydų santykius, di delę
žalą abiem pusėms daro bet koks Holokausto neigi-
mas ar sumenkinimas iš lietuvių pusės, iš žydų pu -
sės – amžinas Lietuvos kaltinimas, kurį skleidžia
keli žydų veikėjai spaudos puslapiuose,
visur ma tan tys tik Lie tuvos dviveidišku-
mą ir nenuoširdu mą.” Tad kodėl Lie -
tuvoje vieni ją va dina „šventąja”, kiti –
kontroversine? 

Štai Cassedy knygoje cituojama Vei -
sai tė: „Kai vokiečiai, t. y. naciai užėjo
1941 m., šiuo atveju aš ne mėgstu vartoti
žodžio ‘vokiečiai’, nes negalima vi są
tautą kaltinti.” Ak, kaip tolerantiš kai ir
gražiai skamba tie jos žo džiai, bet kodėl
tai netaikoma savo tėvynei – Lietuvai?
Kodėl jai, kaip ir Dons kiui, 98 proc. lietu-
vių, t. y. beveik visa tauta, ne žu džiusių
žydų yra kalti? Juk Lie tuvoje, tiek cari-
nėje, tiek nepriklausomoje, jokių žudy-
nių, jokių pog ro mų nebuvo. Nemėgstami
žydai buvo, bet per sekiojami – tikrai ne. 

Juk antisemitizmas reiškėsi visoje
Europoje, net po karo atvykę į Ameriką
tai ra dome. Ar ne dėl to tiek  žydų į Lie -
tuvą su važiavo? Ar ne dėl to, kad tik Lie -
tuvoje jie galėjo kurti žydišką kul tūrą,
pra tur tinusią viso pasaulio žy diją? Juk
mažutė Lie tuva nepabūgo net naciams
bylą iškelti, o tuo laiku Hitler partija,
gavusi didžiulę daugumą, ir jam le galiai
tapus kancleriu, 1933 metais pradėjo per -
sekioti žydus: žydai prarado darbus, buvo uždary-
tos jų parduotuvės. 1935 m. Vokieti joje priimtas
įstatymas, atimantis žydams pilietybę, drau džian -
tis vedybas su žydais. 1938 m. sunaikintos si na go -
gos, žydai suvaromi į getus, pra sideda jų naikini-
mas.

Ir jei Veisaitė bei Donskis, kaltindami visus
lietuvius, yra teisūs, tai ir Violeta pokalbyje su
Cas  sedy apkaltinusi visus žydus („Daug žydų
dirbo KGB. Jie buvo tie, kurie siuntė jos žmo nes
Sibiran”) yra taip pat teisi. Jei visa lietuvių tauta
kaltinama dėl keliolikos tūkstančių vykdžiusių žu -
dynes, tai nestebina Violetos kaltinimas visiems
žy dams. 

• • •
Pirmuosius su imtinų asmenų sąrašus Antano

Snieč kaus įsakymu, sudarė penki žydai ir vienas
lietuvis. Pasak archyvų, „1940 m. liepos 8 d. Snieč -
kus ‘Tiesos’ kores pondentui pareiškė, kad ‘valsty-
bės saugumo įstaigos iškaba sena, tačiau jos veik-
los turinys yra visiškai naujas. Ši įstaiga dabar
virto aštriu ginklu prieš liaudies priešus’. Tai bu -
vo pasakyta kitą dieną po to, kai jis pa tvirtino
Maskvos čekistų vadovaujamų savo partijos arti -
miau sių bendražygių parengtą ‘Priešvalstybinių
partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų,
krikščionių demokratų, jaunalietuvių, trockistų,
socialdemo kratų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujan-
čio sąstato likvidacijos paruošia mųjų darbų ir ope-
ratyvinės likvida cijos planą’. Partijos bendražy-
giai Fridis Krastinis, Icikas Dembo, Levas Fin -
kelšteinas, Judita Komodaitė, An tanas Ma ce vi -
čius, Danielius Todesas turėjo iki liepos 10 d. pa -
rengti areštuotinų asmenų žiniaraščius, pagal ku -
riuos vienu metu, naktį iš liepos 11 į 12 d., turėjo
būti suimti ten įrašyti žmonės...

Iš 37 LSSR NKGB centro skyrių bei poskyrių
vir šininkų bei skyrių vir  šininkų pavaduotojų, t. y.

aukš čiau siojo rango pareigūnų, lietuvių buvo 6
(16,2%), vietinių žydų – 5 (13,5%). Iš 138 LSSR
NKVD centro va dovaujančių darbuotojų buvo 43 –
lietuviai (31,2 %) ir 23 – žydai (16,6%).” 

Sovietinės okupacijos pradžioje Lietuvos
komunistų partijoje žydų buvo neproporcingai
daug, bet, partijai „apsivalant” nuo „buožių”, dau-
guma žydų buvo pašalinti iš partijos. Bet ir po „ap -
sivalymo” jų liko: 1941 m. sausio 1 d. lietuviškiau-
siame mieste Kaune komunistų partijoje lietuvių
buvo 158, o žydų – 180. Vil niuje lietuvių buvo 10, žy -
dų – 13, Šven čionių apskrityje: 1 lietuvis, 15 žy dų.
Kituose miesteliuose ir apskrityse vyravo lie tu -
viai, nes žydai komunis tai įsitvirtino valdžios
įstai gose Kau ne ir Vilniuje. Bet apskritai tik žydų
ma žuma dalyvavo represinėse struktūrose, o iš -
tremtų buvo proporcingai daugiau nei lietuvių.

Tarp žydų buvo daugiau turtingų verslininkų, pri -
va čių įmonių savininkų, tad jų daugiau ir buvo
ištremta, jų daugiau ir materialiai nukentėjo. 

• • •
Žydai savo atsimini muose rašo, kaip jiems

buvo malonu, kai, nuėję į valdžios įstaigą, galėjo
su  sikalbėti savo gimtąja jidiš kalba. Tie siog neįti-
kėtina, kad žydai, šimtme čius išgyvenę Lie tuvoje,
nesimokė lietuvių kalbos. Pati Veisaitė pa sakoja,
kad ji lietuviškai laisvai kalbėjo be būdingo žydiš-
ko akcento, nes netei singai ištartas žodis būtų tu -
rėjęs dramatiškų pasekmių. Taip, ji būtų vėl atsi-
dūrusi gete, o ją globojusi lietuvių šeima būtų nu -
bausta ir gal net su ja išsiųsta į getą. 

Tai va, čia ir yra at sakymas tiek Cassedy, tiek
Dons kiui, ir ypač Veisaitei, kuri tikrai turi atsi-
minti, kokią baimę turėjo patirti žydus gelbėjantys
ir kodėl tiek mažai tų gelbėtojų buvo. Kalbančius
be žy diško akcento buvo lengviau slėpti, de ja, jų
bu  vo mažuma. Moteris ir mergaites slepiančių
buvo daugiau, nes vyrai, berniukai buvo apipjaus-
tyti, ir tai išduodavo juos esant žydais. Cas sedy
savo knygoje cituoja vieno lietuvio, gelbėjusio žy -
dus, žodžius: „Terei kėjo vieno žudiko išžudyti šim -
tus žy dų, bet didžiulių pastangų, supratimo, dvasi-
nės stiprybės ir ryžto, kad dvidešimt žmonių išgel-
bėtų du žy dus.”

• • •
Daiva Markelis, knygos „White Field, Black

Sheep” autorė, apsikeitusi keliais laiškais su
Cassedy, vie na me laiške įspėjo, kad amerikietė
autorė susilauks priekaištų iš lietuvių („You’re
going to receive some flak”). Gal ir susilauks lietu-
viškam vertimui pasiro džius, bet priekaištai iš žy -
dų pusės pasirodė dar pernai. Vieno iš jų  – Dovid
Katz, profesoriavusio Vilniaus univer sitete 1999–
2010 m. Jo recenzija „Prisiminimai ar vieno Rytų
Euro pos krašto vyriausybės manipuliacija, ar abu

kartu?” yra ne knygos re cenzija, bet propaganda,
nukreipta prieš Lietuvą, ir palyginti švelnus pa -
peikimas autorei, kad ši yra paveikta litvakų, ieš-
kančių  bendros kalbos su Lietuvos val džia, ku -
riuos kiti žydai pravardžiuoja „Quisling  Lit vaks”.
Ka žin ar jis tokiu pat kerštu ir pykčiu de ga Vo -
kietijai, iš kur tas Holokaus tas atkeliavo, o gal Vo -
kietijos markės Izraeliui tą kerštą užgesino?

Kitą recenziją parašiusi Olga Zablu doff  „Su si -
kurtas sumišimas” („Self-Induced Confusion”) ra -
šo, kad Cassedy yra mani puliuojama ir kad jos
sme  genys yra Lietuvos valdžios pareigūnų išplau-
tos, jog ši garsintų jų iškreiptą vaizdą apie Ho -
lokaustą. Kritikė pripažįsta, kad niekas nepaneigs,
jog knygoje autorė pateikia tikrus faktus, bandy-
dama įrodyti, kad yra nešališka, bet lengva paste-
bėti jos lojalumą partijos linijai. O savo kaltinimą
pagrįsdama Zab ludoff  klausia: „Kada Lietuvos
valdžia padėjo išleisti knygą apie Lietuvos Holo -
kaustą, išverstą iš kitos kalbos į lietuvių? Koks
Ame rikos ar (kitoks) litvakas  būtų  parašęs knygą
apie Lietuvos Holokaustą, prisitaikydamas prie

na cionalistinės Lietuvos valdžios norų? Iki
šiol to niekada nebuvo.” Ką gi, vietoj rim-
tos recenzijos Cas sedy užkabinta išdavi kės
arba parsidavėlės eti ketė. 

Kažka da su Zabludoff  internetiniame
žurnale Vilnews.com dialogą Holo kausto
klausimais, remdamasis faktais ir nurody-
damas jų šaltinius, mėgino vesti Donatas
Ja nu ta. Deja, tai nieko ne padėjo. Zabludoff
iškraipydavo jo teiginius, nekreipdavo dė -
mesio į faktus, prasilenkdavo su logika,
kol, at ro do, pagaliau Janutai nusibodo su
juo laiką gaišti.

• • •
Viename knygos skyrelyje Casse dy

aprašo pokalbį su Aldona, iš ku rios išgirs-
ta kaltinimą, kad Amerika išdavusi Lie -
tuvą Stalin. Tai privertė autorę, kaip ame -
ri kietę, susimąstyti ir pažvelgti į savo sielą.
O mane tai nukėlė į praeitį. Kiek vilčių mes
dė jome į Vakarus vokiečių okupacijos me -
tais! Juk niekada netikėjome, kad vokiečiai
laimės karą, juk partizanai sto jo į kovą,
tikėdami, kad Va karai pri vers rusus pasi -
traukti iš že mių. Mes į Vokietiją bė gome
laikinai, kad išvengtu mė me sužvė rėjusių
rau donųjų, kol jie bus priversti grįžti, iš
kur atėję. Kokie mes, pabėgėliai, ir ko vo -

jantys partizanai buvome nai vūs! Neži no jome, kad
jau esame nu rašyti, atiduoti, kad niekas mūsų ne -
laisvins, kad visokie „Atlantic Char ters” tebuvo
mū sų  ar  net viso pasau lio apgaulė. Juk Niu rn ber -
go teisme nusikaltėlis teisė nusikaltėlį! 

Atvykę į Ameriką 1949 m., pamatėme rasiz mą,
kurio nebuvome matę ne tik ne priklausomoje Lie -
tuvoje, bet ir cari nėje. Juk niekas neteisė tų, kurie
ir karo metais, ir pokariu trėmė žmones į Sibirą,
kan kino kalėjimuose; niekas neteisė tų, kurie mili-
jonus ukrai nie čių išmarino badu, kurie beveik
visą čečėnų tautelę, Pavolgio vokiečius iškeldino.
Niekas Amerikoje nestatys jiems nei paminklų,
nei steigs mu zie jų. Užmiršti jie. 

O JAV ambasadorė Lietuvai neužmiršo pri-
minti apie žy dų turto grąžinimą, nors Amerika,
ap  ginklavusi Izraelį iki dantų, kasmet jam skiria
ke lis milijardus do le rių. Pasisekė ir Izraelio kai-
mynams Egiptui ir Jordanijai – jie gauna po porą
milijardų, kad būtų geri Izrae liui. Bet va, susilau-
kėme šitokių pa guodos žodžių iš vienos JAV
ambasa dorės: „Sovietinė okupacija ir tai, kas nuti-
ko valdant Stalin, yra išties tra giški dalykai. Lie -
tuvai nepasisekė ir ji patyrė abudu režimus. Bet aš
ne sutinku su tais, kurie tvirtina, kad sovietų nusi -
kal timų tyrinėjimas reiškia jų sulyginimą su Ho lo -
kaus tu.”

Pagaliau užverčiu Cassedy kny gą, atvėrusią
ma no ir jos tautos žaizdas. Šiuo metu autorė ir vėl
lankosi Lietuvoje – vasario 21 d. Vilniuje vyko jos
knygos, išverstos į lietuvių kalbą, pristatymas.

Pabaiga.

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

„Mes esame čia” (3)
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ApmąstymAI IŠ ELLIcott mIEstELIo

Ellen Cassedy knyga ,,Mes esame čia: lietuviško Ho lokausto istorija” 2012 m.
kovo 22 d. pristatyta LR ambasadoje JAV.                                            URM nuotr.
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tELKINIAI

Detroit lietuviai atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
Detroit/Southfield, MI

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šeštadienį, vasario 16 d., tik iš
Čikagos atkeliavusi ,,Draugo”
vyr. re daktorė dr. Dalia Cid zi -

kaitė vyko į Dievo Apvaizdos lietuvių
parapiją (Southfield, MI), kur Va sa -
rio 16-osios proga susitikimą su vieš-
nia surengė JAV Lietuvių Bendruo -
menės Detroit apylinkės valdyba. Pa -
rapijos kultū ros centro svetainėje su -
sirinko gra žus būrys jaunimo, šeimų
su vaikais bei garbaus amžiaus žmo-
nių. 

JAV LB Detroit apylinkės valdy-
bos narys Andrius Anužis pasveiki-
no atvykusius ir padėkojo garbės
vieš  niai už sutikimą pasidalinti min-
timis šią ypatingą dieną. Klebonas
kun. Gintaras Antanas Jonikas su -
kal bėjo maldą už Tėvynę Lietuvą,
padėkojo Dievui už  tautos laisvę bei
globą. 

Simonai Gavrilenko vedant, su -
gie dotas Lietuvos himnas. Dalią Cid -
zikaitę pristatė Jūratė Latvė nienė.
Vie šnia iš Čikagos detroitiškiams pa -
siūlė kiek netradicinę paskaitos for -
mą – pokalbį tema ,,Jei ne parapija ir
ne bendruomenė, tai kas?” Jo metu
kalbėta apie senas ir naujas lietuviš-
kumo išlaikymo Amerikoje formas,
svarstyta, kurios jų veikia ir kurios –
jau nebe. D. Cidzikaitė ragino ypač
rem ti lituanistinių mokyklų darbą ir
iš savo akiračio nepaleisti lietuviško
jaunimo.  

Andrius Anužis, JAV LB Detroit
apylinkės valdybos vardu padėkojęs
D. Cidzikaitei už įdomų bei reikalin-
gą pokalbį, įteikė jai dovanėles –
Justin G. Riškus knygą ,,Lithuanian
Chi cago” bei Dievo Apvaizdos para -
pi jos istoriją su atviruku. 

Šven tėje dalyvavę mokinukai,
va dovaujami Rigondos Savickienės,
padainavo dainą apie Lietuvą.

* * *
Antroje vakaro dalyje Rigonda

Sa vickienė supažindino susirinku-
sius su kiekvieno kada Detroit litua-
nistinėms mokykloms va dovavusio
vedėjo ar vedėjos įnašu auklėjant lie-
tuvių jaunimą. Nuo 1949 m. mo kyklai
vadovavo 29 asmenys. Kai kurie jų

jau yra iškeliavę Amžinybėn. Tai:
Elena Arbačiauskienė, Jonas Švo ba,
Kostas Jurgutis, Kazys Goge lis, dr.
Vin cas Misiulis, Albertas Mi siūnas,
Vladas Pauža, Stasė Kaune lienė, Ona
Balzerytė, Kazys Gricius, Jūratė Pe -
čiūrienė, Valerija Kund ro tienė, Leo -
nas Bulgaris, Medardas Ba varskis,
Anelė Bajalienė ir Aldona Milman -
tie nė. Dėl įvairių priežasčių vakare
nedalyvavo Galina Gobienė, Stasys
Sližys, dr. Kęstutis Keblys, Valentina
Černiauskienė-Raučkienė, Danutė
Do veinienė ir Rimantas La beika. O į
vakarą atvykusiems buvusiems litu -
anistinės mokyklos vedėjams (Pra -

nui Zarankai, Danutei Jankie nei, Rū -
tai Mikulionienei, Almai But kū -
nienei, Reginai Puškorienei bei Vidai
Pekorienei) buvo įteikti pažy mė -
jimai, prisegtos gėlytės. Jiems ir da -
bartinei mokyklos vedėjai Vidai Puš -
korienei bei visiems mokytojams
(šiuo metu jų yra 14) šventės dalyviai
atsistoję padėkojo gausiais plojimais.
Lie tuvių Fondo vardu Fondo atstovas
Detroit Narimantas Udrys dabarti-
nei mokyklos vedėjai V. Pekorienei
įteikė paramą ,,Žiburiui” – 1,275 dol.

Vakaro metu pasveikinta buvo ir
JAV LB Michigan apygardos pir mi -
ninkė Janina Udrienė, vasario 16-ąją
šventusi savo gimtadienį. Sukak tu -
vininkei įteiktos net dvi rožių puokš-
tės – nuo Detroit apylinkės ir  JAV LB
krašto valdybos pirmininkės Sigitos
Šimkuvienės-Rosen. 

Po programos buvo užkan džiau -
ja ma, šokama. Svečiai turėjo progą
as meniškai pabendrauti su D. Cidzi -
kaite. Vasario 16-osios renginį suruo-
šė JAV LB Detroit apylinkės valdyba,
kuriai pirmininkauja Alek sas Mit -
rius. 

* * *

Sekmadienį, vasario 17 d., Lie -
tuvos Nepriklausomybei skirta šven-
tė pra sidėjo  Šv. Antano bažnyčios ko -
p lyčioje, vėliau persikėlė į parapijos
salę. Koplyčioje buvo aukojamas iš -
kilmingos šv. Mišios už Tėvynę Lie -

tuvą. ,,Švyturio” jūrų šauliai, kartu
su tautiniais drabužiais pasipuošu-
siomis Ugne ir Migle Orentaitėmis,
įnešė JAV, Trispalvę ir ,,Švyturio” jū -
rų šaulių kuopos vėliavas. Šv. Mi šias
aukojo klebonas kun. Joni kas. 

Parapijos salė buvo gražiai pa -
puoš ta Trispalvę simbolizuojan čio -
mis gėlėmis ir juostomis. Gražiai at -
rodė California gyvenančios meni -

Vasario 16-osios šventė Dievo Apvaizdos parapijoje, Southfield, MI. J. Vaičiūno nuotr.

Farmington Hills City atstovas lietuvių kilmės Steve Brock įteikė Michigan gubernato-
riaus Rick Snyder įsakymą, skelbiantį 2013 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės
diena Michigan. Raštą priėmė Šv. Antano parapijos renginių organizatorė Regina
Juškaitė-Švobienė. Viduryje stovi LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas. 

Vėliavų tarnyba Šv. Antano parapijoje (iš k.): ,,Švyturio” jūrų šaulių kuopos vadas Linas
Orentas, ,,Baltijos” tunto skautas Stasys Orentas, garbės šaulys Juozas Jakunskas; šalia
vėliavų stovi Miglė ir Ugnė Orentaitės.                          Zitos Malakauskienės nuotraukos

Dalia Cidzikaitė.              J. Vaičiūno nuotr.

Ilgametis Detroit lit. mokyklų vedėjas
Pra nas Zaranka.              J. Vaičiūno nuotr.

Nukelta į 14 psl.
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Aras Kaufmanas – Vasario mėnesį Daumanto-
Dielininkaičio kuopos jaunučių susirinkimo tema
buvo „Lietuvos žemėlapis”. Trečio ir ketvirto sky-
riaus berniukai sužinojo apie įvairias vietoves
Lietuvoje kaip Šv. Onos bažnyčia, Televizijos bokš-
tas, Akmenų muziejus, Klaipėdos miestas, Nidos
smėlio kopos ir daugiau. Sužinojus apie šias vietas
man kilo klausimai: Kodėl Napoleonas buvo Lie -
tuvoje? Kaip atsirado smėlių kopos? Kaip Klaipėda
pasidarė toks didelis miestas? Kodėl yra Akmenų
muziejus? Reikės paskaityti ir sužinoti!

Aras Daulys – Per trečio ir ketvirto skyriaus ber-
niukų susirinkimą rašėme rašinius kuopos laik-
raštėliui. Laikraštėlis išeina kiekvienais metais.
Tada mus nufotografavo dr. Dalia Sadauskienė. Po
to mes kartu ruošėme įdomias korteles su spyg-
liais. Jos gražiai atrodė.

Daiva Daulytė – Per ateitininkų susirinkimą mes
sekėme pasakas ir apie jas kalbėjome. Pirma pasa-

ka vadinosi ,,Popierinio
mai šo princesė”. Pasa -
kos karalaitė buvo labai
drą si. Kai drako nas su -
degino pilį ir pagrobė
jos sužadėtinį, ji jį išgel -
bėjo. Kai jis pasakė, kad
ji labai negraži be savo
puikių drabužių, ji jo
atsiža dėjo. Paskui mes
padarėme ,,gyvą” pa gal -
vę: atsigulėme pa gul  dy -
da mos savo galvas ant
atsigulusių draugių pil -
 vų. Mūsų vadovė Vik   -
tutė Siliūnienė mums
paskaitė ,,Eglę žal čių
ka  ralienę” ir mes kalbė-
jome apie Eglės šeimos narius ir kokios buvo jų
pareigos šeimoje.

Daina Maleiškaitė – Per šį ateitininkų susirinkimą
mes kalbėjome apie tai, kaip po pasaulį sklinda
naujienos ir kokiais būdais žmonės bendrauja.
Kaip bendravimo simbolį mes padarėme tokį pro-
jektą: iš kartono iškirpome paukščių formą ir tada
ant tos formos užklijavome du graikiškus riešutus.
Šis paukštis simbolizuoja ne tik bendravimą, bet ir
kokiais būdais žmonės palaikydavo ryšį senais lai-
kais, pvz., balandžiai nešdavo žinutes, žmonės
rašydavo laiškus. Dabar žmonės daugiau bendrau-
ja elektroniniais laiškais, telefono žinutėmis ar tie-

siog skambina vienas kitam telefonu. Apie tai mes
ir diskutavome per mūsų paskutinį ateitininkų
susirinkimą.

Sigita Čuplinskaitė – Š. m. vasario 3 d. susirinkimo
tema buvo ,,Lietuvos žemėlapis”. Iš pradžių mes su
vadove Viktute Siliūniene pasimeldėme. Tada žai-
dėme ,,Lietuvos valstybės” žaidimą. Reikėjo nesa-
kyti miesto vardo, bet pasakyti, kokia tame mieste
pilis arba koks aukštas bokštas ten stovi. Jeigu
tavo komanda neatspėjo, turėjai leisti kitai koman-
dai pabandyti. Tada fotografavomės ir valgėme
šokoladinius pyragaičius.

IŠ AtEItININKŲ GyVENImo

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

Gavėnios dvasi-
nis susikaupimas
Šeštadienį, kovo 9 d.,
Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Veda kun. Gediminas Keršys
,,Egzorcizmas: ar tai tikra?... 
,,Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį,
kurio nenoriu." (Rom 7,19)

9:30 val. ryto – registracija
10 val. ryto – pokalbiai, pietūs, išpažintys
4 val. p. p. Šv. Mišios Ateitininkų namuose

Auka – 20 dol.
Registruotis pas Dainą Siliūnienę tel. 630-852-
3204 arba el. paštu dntsiliunas@aol.com.

Visi kviečiami dalyvauti

Trečio ir  ketvirto skyriaus jaunučiai susidomėję klauso pasakojimo apie Lietuvos žemė-
lapį ateitininkų susirinkime. Iš k.: Aras Daulys, Arnas Bieliauskas, Justinas Jankus, Nedas
Gužys, Kovas Neverauskas, Aras Kaufmanas ir Matas Mikuckis. 

Dainos Čyvienės nuotr.

Septinto ir aštunto skyrių mergaičių būrelis vasario 2 d. Ateitininkų namuose, Lemont. Iš k.: padėjėja Gintarė Daulytė, Daiva Daulytė,
Vasara Kulbytė, Glorija Kevličiūtė, būrelio vadovė Viktutė Siliūnienė, Ema Šlajūtė ir Marisa Sadauskaitė. 

Dainos Čyvienės nuotr.

Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio
kuopos jaunieji ateitininkai renkasi kas pirmą mėne-
sio sekmadienį Ateitininkų namuose, Lemont. Ši
kuopa yra didžiausia Amerikoje – jai priklauso 150
jau nučių ir jaunių, o vadovauja net 16 vadovų ir 23
moksleiviai padėjėjai. Kuopos globėjos yra Laima
Aleksienė ir Rita Rušėnienė. Jaunučiai yra skatinami
aprašyti savo susirinkimus spaudoje. Jų straipsne -
liais čia ir pasidaliname.

KALEnDORIUS

Kovo 17 d. ,,Poezijos ir žodžio sūkury –
Vinco Mykolaičio Putino • Šatrijos Raganos •
Salomėjos Nėries poezija Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, Meno galerijoje 1 val. p. p.
Visus maloniai kviečia ,,Giedros” korporacijos
narės.

Kovo 24 d. Ateitininkų namų metinis su -
sirin kimas vyks 12:30 val. p. p. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL.

Balandžio 6 d. Ateitininkų šalpos fondo me -
tinis susirinkimas Ateitininkų namuose, Le -
mont. Pradžia 4 val. p. p.

Birželio 2 d. Čikagos ir jos apylinkių Atei ti -
ninkų šeimos šventė. Šv. Mišios – 9 val. ryto
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le -
mont. Iškilmingas posėdis – 10:30 val. ryto
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje.

Birželio 2 d. Po Šeimos šventės Ateitininkų
namų gegužinė – 12 val. p. p. Ateitininkų na -
muose.

Gargždų ateitininkai sveikina visus
Vasario 16 - tosios proga

Gargždų bažnyčioje Šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitinin kai
su savo kuopos vėliava dalyvavo šv. Mišiose už Tėvynę Lietuvą.
Iš k.: Aušrinė Rimeikytė – kuopos valdybos pirmininkė, Eu ge -
nijus Žibas – MAS narys ir Violeta Bimbaitė – JAS narė, valdy-
bos sekretorė.

Čikagos
jaunųjų

ateitininkų
susirinkimai

— savais
žodžiais
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,,Aprašysiu tik tokias akimirkas, kuriomis
iš tiesų gyvenu, kitaip tariant, kai esu
drauge su savo širdies vyru. Mano ilge-

sys, mano sapnas išsipildė: aš suradau vyrą, ku -
riam visą savo širdį galiu atiduoti, visai nebijo da -
ma būt išjuokta... Jis čia, mano širdyje, mano kil -
nusis, numylėtasis, įkūnytas idealas”, – taip 1884
m. sausio 2 d. pradėdama savo dienoraštį rašė iš
Prahos kilusi vokietaitė Gabriela Eleonora Mol,
būsima lietuvių tautos patriarcho Jono Basa na vi -
čiaus žmona.

Geriausia ir gražiausia žmona pasaulyje

Vyriausias amžiumi (jam buvo 67-eri) 1918 m.
Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas
Basanavičius iki šiol tesulaukė dviejų monografi-
jų. Beveik nieko nežinojome apie jo privatų gyve-
nimą, kol Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tutas 2009 m. neišleido Brno universiteto profeso-
riaus dr. Vaido Šeferio parengtų Jono Basanavi -
čiaus žmonos dienoraščio ir laiškų vertimų į lietu-
vių kalbą.

Pasikliaudami vien virtualia erdve, apie Ba sa -
navičienę sužinotume nedaug. Su Jonu Ba sa na vi -
čiumi Gabriela susipažino 1883 m. rudenį Pra hoje,
apsivedė jie Vienoje 1884 m. balandžio 15 d. Ne pra -
ėjus nė penkeriems metams, 1889 m. vasario 28 d.
Gabriela, pralaimėjusi kovą su džiova, mirė Lomo
mieste, Bulgarijoje.

Skaitant Gabrielos dienoraštį ir laiškus, ima

ryškėti tautos patriarcho moters paveikslas. Tai iš -
silavinusi, graži, elegantiška ir išdidi jauna mote-
ris. Vaidas Šeferis  pastebi, kad šalia jos visai ki -
taip atrodo ir pats Basanavičius. „Esame įpratę, –
rašo Gabrielos ir Jono gyvenimo tyrinėtojas, – įsi-
vaizduoti Basanavičių kaip seną ir žilą, bet Prahos
gatvėmis vaikščiojo jaunas elegantiškas vyras,
veikiausiai nesiskundęs damų dėmesio stoka.” Jis
pastebi, kad joks kitas šaltinis nepriartina mums
Basanavičiaus taip išraiškingai, kaip šis dienoraš-
tis, ,,į pablyškusius tautos patriarcho skruostus
grą žindamas gyvo žmogaus raudonį”.

Emocinę savo prigimties pusę Basanavičius
skrupulingai slėpė. Net savo autobiografijoje jis
cituoja žmonos dienoraščius, tokiu būdu išvengda-
mas pasisakyti pats. O Gabrielos jausmai lietuvių
tautos patriarchui – ypatingai romantiški: „Tik
vienintelis, gyvas, deginąs mano dėmesys yra ma -

no meilė, man tėra tik viena tobula esybė, ir tai yra
jis. Ši meilė neatsirado kaip sublizgėjęs žaibas ma -
ny je, ne! Pamažu ir nesulaikomai ji leido šaknis
tol, kol pripildė visą mano buitį.” Tuo tarpu Jonui
Basanavičiui savo paties jausmams nusakyti pa -
kanka vieno sakinio: „Ir aš ją labai pamilau.” 

Gabriela savo dienoraštyje dalinasi ir nuojau-
ta apie neilgą jųdviejų meilei skirtą laiką. Savo
autobiografijoje tai irgi pacitavo Basanavičius:
„Min tis, kad man kada nors, galimas daiktas jau
netrukus, reikės skirtis, man yra skausmas. Ir iš
viso mano dažnos bemiegės naktys, mano amžinos
svajonės privarys mane prie džiovos. Net mirti jo
artumoje būtų saldu, tačiau be jo gyventi ir mirti
didžiausias vargas. Aš domiuosi visa kuo, kas ska-
tina grožio jausmą ir jam patinka.” 

Ateitininkė Amelija Mažylytė ,,Naujosios vai-
dilutės” 1938 m. vasario mėn. numeryje štai kaip
api būdino Basanavičiaus meilę savo žmonai:
„Žmo ną savo jis nepaprastai mylėjo ir gerbė. Mes
žinome, jog jo žmona, peršalusi iš baliaus grįžda-
ma, numirė anksti. Gyvendamas Bulgarijoje jis
kiekvieną dieną lankė jos kapą ir puošė jį gėlėmis.
Vilniuj gyvendamas prieš savo rašomąjį stalą turė-
jo žmonos paveikslą. O už paveikslo užkištoji gėlė
yra pasilikusi atminimui iš žmonos skrybėlės. Kai
jį paklausdavo namiškiai, kodėl ji mirė, atsakyda-
vo: ‘Žmonai trūko tik gulbės pieno, už tai ir mirė.’
O kai brolienė teiravosi apie žmonos būdą, Ba sa -
navičius pasakė: ‘Tai buvo geriausia ir gražiausia
žmona pasaulyje...’”

Gimusi dainuoti

Spalvinga asmenybė buvo antroji signataro
Jurgio Šaulio žmona italė Mafalda Salvatini. Kas
buvo pirmoji – neaišku. Ištikimas mano istorinių
temų bendrakeleivis, Kauno viešosios bibliotekos
darbuotojas Alvydas Surblys į mano paklausimą
atsakė: „Dėl pirmosios žmonos viena aišku, kad ji
buvo mirusi. Kai kuriuose leidiniuose nurodyta,
jog vedė našlys Jurgis Šaulys.” 

Mafalda Salvatini (1886.10.16–1971.06.13) – ope-
ros solistė, pagarsėjusi Vokietijoje. Gimė ji italų
karininko šeimoje Baiae, gyveno karalienės Ma -
rijos neapolietės rūmuose. Mafalda neteko savo tė -
vų būdama vos ketverių metukų amžiaus. Lai mei,
jos muzikiniai gabumai buvo pastebėti anksti, ir
našlaitės ateitis atrodė šviesiai. Neapolyje dai nuo -
jančią dvylikametę išgirdo garsi dainininkė Pau -
line Viardot-Garcia. Susižavėjo taip, kad išvežė pa -
nelę Salvatini į Paryžių studijuoti dainavimo. Ma -
dame Garcia dėka Mafalda pateko pas žymų muzi-
kos pedagogą paryžietį Jean de Reszke, vėliau Vo -
kietijoje – pas Julius Lieban.

Dvidešimt vienerių Mafalda pirmą kartą dai-
navo Berlyno valstybinės operos scenoje kaip Aida
to paties pavadinimo Giuseppe Verdi operoje. Jos

pirmasis partneris buvo garsusis tenoras Enrico
Caruso. Premjera praėjo sėkmingai, audringais
plojimais žiūrovai kvietė solistus į sceną. Jaunutė
Mafalda taip bijojo išeiti nusilenkti, kad Enrico
turėjo čiupti ją į glėbį ir išnešti į sceną!

1913 m. Salvatini pasirodė Paryžiaus operoje –
dainavo Valentiną Giacomo Meyerbeer  ,,Huge no -
tuose”, o po metų įsikūrė Vokietijoje. 1914–1923 m.
ji aktyviai reiškėsi „Deutsche Oper Berlin” sceno-
je: Amelija Verdi „Kaukių baliuje”, Marta Eugen
d’Albert „Tiefland”, Myrtocle to paties kompozito-
riaus operoje „Die toten Augen”, Rachel Fromental
Halevy „Žydėje”, Santuzza Pietro Mas cagni „Ca -
valleria Rusticana”, Senta Richard Wagner „Skra -
jojančiame olande”, Carmen Geor ges Bizet  „Car -
men” bei Tosca Giacomo Puccini  „Tosca”. Po
trumpos pertraukos, 1924 m. Mafalda sugrįžta į
sceną – „Berlin Staatsoper” atlieka pa grindinį
vaid menį Giacomo Puccini „Turandot”, diriguo-
jant Bruno Walter. Tačiau Mafaldos širdis liko nu -
mylėtoje „Deutsche Oper Berlin”, į kurią ji sugrįžo
ir kurioje dainavo iki 1932-ųjų, kai nutarė baigti
kar jerą. Nors jos ,,kūrybinė buveinė” buvo Ber -
lyne, Salvatini dainuodavo ir kitur. 1922 bei 1928 m.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Už kiekvieno didžio vyro – didi moteris!
,,Mano tėvynė – prie jo širdies” 

Dr. Jurgis Šaulys (d.), Mafalda Salvatini, jos sūnus Charles Gerard. Nuotrauka daryta Lugane per pasivaikščiojimus po
Monte Bre kalnus. Apie 1946 m.

Nukelta į 14 psl.

Gabriela Eleonora Mol ir Jonas Basanavičiai.

Atvirukai su žymių atlikėjų atvaizdais buvo papuliarūs
tarpukario Europoje. Reklaminis suvenyrinis ,,Odeon”
plokštelių bendrovės atvirukas su Mafaldos Salvatini
nuotrauka. Apie 1930 m.
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Šiuo metu NBA lygoje žai džian -
tys trys lietuviai (Jonas Valan -
čiūnas, Linas Kleiza – abu („To -

ron to Raptors” ir Donatas Motie jū -
nas – „Houston Rockets”) rungty niau -
ja ga na nevienodai, o neretai net nėra
įre gis truojami klubo žaidėjų sąraše.

Neseniai Lietuvos atstovai (tarp
kurių buvo ir Arvydas Sabonis) lan -
kėsi Toronto mieste, kur Lietuvos
rink   ti nės treneris Jonas Kazlauskas
tikėjosi pasikalbėti ne tik su „Rap -
tors” klu bui priklausančiais L. Kleiza
ir J. Va lančiūnu, bet ir su D. Mo tie -
jūnu. Tačiau delegacijai pasiekus Ka -
na dą, J. Kazlauskas sužinojo, jog
„Roc  kets” D. Motiejūną antrą kartą
iš siuntė žaisti į NBA antros lygos
(NBDL) „Rio Grande Valley Vipers”
komandą.

Po Toronto vykusio susitikimo
tarp „Raptors” ir „Rockets” komandų
Lietuvos atstovai siekė sužinoti, ko -
dėl ,,Houston Rockets” nevertina lie -
tu vio D. Motiejūno. Štai ką apie tai sa -
ko Houston va dovai: „Be abejo, Dona -
tas yra vienas perspektyviausių žai -
dėjų Lietuvoje, tačiau, mūsų nuo mo -
ne, žaidimas ‘Eu ro lygoje’ jam būtų
žymiai naudingesnis nei NBDL.”
„Roc kets” vadovai ti kina, kad jie
šiam krepšininkui nori suteikti dau-
giau galimybių žaisti. „Tačiau kai
pir mą kartą D. Motie jū nas grįžo iš
NBDL lygos į ‘Rockets’ komandą, jis
vėl nežaidė, – pastebi J. Kazlauskas. –
Be abejo, tai mus labai neramina. Ga -
lime tik spė lio ti, gal tai lemia trenerio
vizija, gal konkurencija didelė. Dabar
atsakyti labai sunku.”

Lietuvio krepšininko vaidmuo ir
perspektyvos klube – ne vienintelis
klausimas, kurį su D. Motiejūnu no -
rėjo ap tarti treneris J. Kazlauskas. Jis

neslėpė norintis iš paties Donato iš -
girsti, kodėl jis praėjusiame sezone
nepageidavo prisijungti prie Lietuvos
rink ti nės. „Nenorime spekuliuoti kal -
bo mis, kodėl jis neatvyko į rinktinę,
kas ten buvo. Pakalbėjus tiesiai, išsi-
spręs daug klausimų”, – vylėsi Kęs -
tutį Kem zūrą nacionalinės ko mandos
stra  tego pareigose rudenį pakeitęs
specialistas.

Paskutinėse varžybose, kai Dona -
tas, grįžęs iš NBDL lygos, rungtynia-
vo pagrindinėje „Rockets” komando-
je, jis žaidė daugiau minučių ir pelnė
ne mažai taškų. Taigi galima daryti
prie  laidą, kad ne Donatas nesugeba
pri tapti prie „Rockets”, bet treneris
ne nori suteikti daugiau galimybių
šiam krepšininkui atsiskleisti. Atro -
do, kad ateityje klausimas dėl D. Mo -
tiejūno bus išspręstas teigiamai.

Kalbant apie J. Valančiūną, jis
ne  seniai buvo patyręs delno trau mą
ir ilgą laiką nežaidė, tad negalėjo
parodyti ir savo sugebė jimų. L.
Kleizos pa dėtis dar nėra aiš ki, mat šis
krep šininkas nori pereiti žaisti į kitą
klu bą, nors perėjimo lai kas jau bai-
giasi.

EDVARDAS ŠULAITIS

Šį sezoną lietuviams NBA nesiseka
,,Sporto mokslas” (,,Sport

Science”) – retai išeinantis,
Lietuvos spor to mokslo ta -

rybos, Lietuvos olim pinės akademi-
jos, Lietuvos kūno kul tūros akade-
mijos ir Lietuvos Eduko lo gijos uni-
versiteto leidžiamas žurna las, kurio
vėliausią numerį – 3 / 2012 – gavome
iš leidinio vyr. redaktoriaus dr.
Povilo Karoblio, neseniai viešėjusio
Hawaii ir kitose JAV vietovėse. 

„Sporto mokslas” leidžiamas
nuo 1995 metų. Žurnalas įdomus
tuo, kad jo straipsnių santraukos
spaus dinamos anglų kalba ir jis ski-
riamas ne tik lietuviškai kalban-
tiems. Šio numerio pradžioje spaus-
dinamas žur nalo vyr. redaktoriaus
Karoblio straipsnis apie vieną spor-
to srities mokslininką – prof. habil.
dr. Joną Liudą Poderį (gim. 1952 m.),
skir tas šio mokslininko jubiliejui.

Leidinyje skelbiami ir gana įdo -
mūs dr. Artūro Poviliūno („Naujos
įžvalgos po Londono olimpinių žai-
dynių ir žvilgsnis į ateitį”), dr. Dai -
niaus Genio („Teorizuojant Lie tu -
vos sporto lauko struktūrą”), Teisės
ins ti tuto darbuotojos dr. Salomėjos
Zak saitės („Olimpinių žaidynių
šviesa ir šešėliai apgaulingo elgesio
sporte aspektu”) straipsniai.

Sporto psichologijos tema moks -
linio pobūdžio straipsnyje „Badmin -
tono žaidėjų pasitikėjimas savimi: empirinio tyrimo rezultatai” rašo prof.
dr. Romualdas Malinauskas ir Dalius Juodsnukis. Žurnale taip pat rasime
sporto mokslininkės iš Kro kuvos prof. H. Zdebskos (su trumpa santrauka
lietuviškai) rašinį anglų kalba „Psycho-sociological conditions of  women’s
sports”.

80 puslapių turinčiame leidinyje yra ir daugiau sporto žinovams skir -
tų rašinių. Gaila, kad šis žurnalas leidžiamas tik 200 egzempliorių. Tai ro -
do, jog sporto mokslu Lietuvoje ne labai domimasi. 

Žurnalą leidžia Lietuvos sporto informacijos centras – Žemaitės g. 6,
LT-03117 Vilnius. Atrodo, kad jo leidyba leidėjams neša tik nuostolius. Ta -
čiau gerai, jog yra drąsių žmonių, kurie to nesibijo. Žurnalas išgyvena, be
abejo, tik rėmėjų dėka, ir šis numeris yra jau 69-as nuo jo leidimo pra džios.
Tačiau jis gražiai garsina Lie tuvos vardą tarp kitataučių. Būtų gerai, kad
jis kuo ilgiau išsilaikytų.

Edvardas Šulaitis

Žurnalas
„Sporto mokslas”

Donatas Motiejūnas.          www.nba.com

Š. m. vasario 18 d. Lietuvos Res -
pub likos ambasadoje JAV apsi-
lankė NBA ,,Toronto Raptors”
puolėjas Jonas Valančiūnas.
Krep  šininkas apžiūrėjo istorinį
ambasados pastatą, pabendra-
vo su ambasadoriumi Žygiman-
tu Pavilioniu ir kitais ambasa-
dos darbuotojais. Vasario 19 d.
Lie tuvos ambasada JAV kartu
su JAV Lietuvių Bendruomenės
Washington, DC apylinke su -
rengė bendrą krepšinio rungty-
nių tarp ,,Toronto Raptors” ir
vie tos ,,Washington Wizards”
komandų stebėjimą.  

LR ambasados JAV nuotr.

„Sporto mokslo” žurnalo vyr. redakto-
rius prof. dr. P. Karoblis savo viešnagės
metu Hawaii.       S. Sasnausko nuotr.

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, kaip turny-
ro 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. 

mIELI LIETUVIAI, SLIDInėjImO mėGėjAI!
Š. m. kovo 9 d. Aspen, Co lo rado, ati daromas Lietuvos Respub likos garbės

konsulatas. JAV valstybės departamentas ir LR užsienių rei kalų ministerija
paskyrė Šiaurės Amerikos lietuvių fi zinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠAL -
FASS) prezidentą dr. Joną Prunskį LR garbės konsulu Aspen, CO. Tai pirmasis
konsulatas, kurį JAV valstybės de par tamentas įsteigė Aspen. 

Prisijunkite prie Jo Ekscelen ci jos LR ambasadoriaus JAV ir Meksi kai Žy gi -
manto Pavilionio ir daugybės kitų svarbius postus užimančių žmonių šia me
iškilmingame renginyje. Pagrin di nis renginys ir šventė įvyks kovo 9 d., šešta-
dienį, 4 val. p. p., Gondola Plaza Square, 675 East Durant Ave., Aspen, CO. 

• • •
Daugelis mūsų tą savaitgalį slidinės – prieš ir po renginio. Tikimės, kad tą

savaitgalį koncertą surengs didelė grupė iš Denver, taip pat tą šeštadienio
vakarą planuojamas lietuvių šokių grupės „Rūta” pasirodymas. Dėl keltuvo bi -
lietų, kelionės ir būsto kreipkitės į Carol Pasternak (carol@ski.com; 1-800-525-
2052 (papild. 3319), kuri jau daug metų mums nepriekaištingai dir ba. 
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Knygų lentynoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ar galite įsivaizduoti, kad po
45-ių metų Čiurlionio galerija
Jaunimo centre vėl kviečia

pa matyti daili ninko Žibunto Mikšio
ofortus? Kovo 1 d., penktadienį, gale-
rijoje atidaroma  vieno žymiausio iš -
eivijos grafiko Ži bunto Mikšio eks-
librisų paroda ,,Lie tuvos ir Pran cū -
zijos dai lininkas Žibuntas Mik šys”.
Šio Pran cūzijoje gyvenančio ir šiais
metais savo 90-metį švę siančio daili -
nin ko pavar dė ir darbai, besidomin-
tiems menu JAV lietu viams, gerai ži -
nomi, tačiau jo pa  ro domis nesame iš -
le pinti. Tiesa, esu mačiusi jo darbus
ne pas vieną vyresnės kartos JAV iš -
eivijos lietuvį. Jokia čia paslaptis –
dailinin kas iki 1962 m. čia gyveno.
Šio menininko darbai gerai žinomi ir
Lie tuvoje. 

Paroda Čiurlionio galerijoje – ne -
atsitiktinė. Po parodos Čiurlionio ga -
lerijoje visi ofortai (o jų yra apie 70)
iš dr. Algimanto Kelerto rinkinio iš -
keliaus į Lietuvą, į Pasvalio krašto
mu ziejų. Manau, kad mažai bus me -
no žinovų, kurie prisimintų, kad bū -
tent ši paroda  dar 1994 m. buvo ro do -
ma Algimanto Kezio galerijoje, Stick -
ney, IL. Užaugo nauja karta, todėl
prieš išvežant darbus į Lietuvą, norė-
josi juos dar kartą parodyti.  

,,Nesate pasvalietis, tad kodėl
Jūsų rinkinys iškeliauja į Pasvalį?” –
klausiu gerb. Ke lertą. Dr. A. Kelertas
sakė, kad pažįsta daug gerų pasvalie-
čių, tai lyg savotiška dovana jiems.
Be to, jo manymu, didieji miestų mu -
zie jai ir taip turi nemažai visokių gė -
rybių. Jis nori, kad ir mažesnių mies-
tų muziejai turėtų iš ko rengti paro-
das, ką parodyti savo miesto gy ven -
tojams ir svečiams. Kelertas tikisi,
kad jo do vanotas rinkinys nedulkės
mu ziejaus archyvuose.  

Žibuntas Mikšys – be jokios abe -
jonės keletos kultūrų atstovas, todėl
ir drįsome pasakyti – Lietuvos ir
Pran  cūzijos dailininkas. Gimęs Kau -
ne aktorės šeimoje (mama – aktorė,
režisierė Zuzana Ar lauskaitė-Mik -
šienė), meno mokėsi pas Kauno jėzui-
tus, po karo Vokietijoje studijavo ta -
pybą, teatro kostiumą ir režisūrą.
Me  no pasau lis neapleidžia jo ir Pa ry -
žiuje, kuria me jis gyvena nuo 1962-ų -
jų. Šiame meno mieste jį supo turtin-
gas teatro, vaizduojamosios dai  lės,
dau gybės įstabių muzie jų, privačių
ga lerijų pasaulis,  čia jis susipažino

su įvairiais meno stiliais, aplankė
dau gybę parodų. Visa tai be jokios
abejonės įtakojo jo kūrybą. Žinoma,
savo kelio paieškai įta kos turėjo ir
po karis, gyvenimas svetimoje kultū -
roje, gimtinės netekimas, dramatiška
gyvenimo patirtis.  

Parodoje Čiurlionio galerijoje
žiūrovas matys ekslibrisus, kuriuose
Mikšys pasireiškia kaip subtilus
grafinės linijos meistras. Jo linija
įtaigi, iš raiškinga. Žiū ri į nedidelio
formato  darbelius ir ne gali atsiste -
bė ti daili ninko kruopštumu, skoniu
ir elegancija, minties sutelkimu, tau-
piai naudojama simbolika. Nedidelio
formato  darbeliuose gražiai suta ria
teksto intarpai ir linijinės struktū-
ros. Juose tel pa viskas – linija, pieši-
nys, šriftas. Ir įdomu, kad jie nekliu-
do vienas kitam. Tai – vientisas, de -
ko ratyvus pasakojimas, skatinantis
gilintis į tuos simbo  lius, ieškoti gilu-
minių kūrinio prasmių. Gali ilgai
sto vėti prie jo darbelio ir  ,,skaityti”
dai lininko pasakojamą – kartais ly -
rišką, kartais ironišką istoriją. Jo
miniatiūrose žmonių veidai, rankos,
miestų vaizdai užburia.

Ž. Mikšys ne tik vienas žymiau -
sių mūsų išeivijos grafikų. Jis – įvai-
riapusė asmenybė, istorikas, pui kus
literatūros, teatro, dailės ir dau gelio
kitų humanitarinės kultū ros sri čių
žinovas. 1979–1988 m. dėstė lietuvių
kalbą ir Lietuvos istoriją (iki 1985 m.)
Nacionaliniame Rytų kalbų ir civili-
zacijų institute (National Ins titute of
Eastern Languages and Ci viliza-
tions – INALCO) Paryžiuje. Jis ir vi -

Čiurlionio galerijoje – subtilioji Žibunto Mikšio grafika

Žibuntas Mikšys. Ofortas iš dr. Algi manto Kelerto rinkinio.

Dr. Algimantas Kelertas.
Laimos Apanavičienės nuotr.

suomenininkas, buvęs Prancū zijos
Lie tuvių Bendruo menės tarybos ir
valdybos pirmi nin kas.

Nors ir būdamas garbaus am -
žiaus bei kartais paburnojantis bei
kritiškai vertinantis šiuolaikinius
Lie tuvos dailininkus, Mikšys daug
ben dradarbiauja su Lietuva. Jam
rūpi tėvynės kultūra, istorija, kalba.
Ne vienas muziejus ar biblioteka yra
gavę iš dailininko jo darbų, knygų. Jo
dar sovietmečiu kruopščiai sukomp-
lektuotas ir padovanotas didelis savo
kūrinių rinkinys Vilniaus universi-
teto Grafikos kabinetui yra neįkaino-
jamas. Ž. Mikšys – Šiau lių (šis mies-
tas dailininko motinos gim tinė)
„Laip tų” galerijos globėjas ir pagal-
bininkas. Jo dėka čia pristatyti už -
sienyje gyvenantys ir kuriantys lie -
tu vių menininkai, sukauptas pui kus
dailės darbų rinkinys. 

Porą žodžių norisi pasakyti ir

apie Ž. Mikšio darbų rinkinio savi -
ninką dr. Algimantą Kelertą. Buvęs
oftalmologas, darbo reikalais daug
važinė jęs po pasaulį, Kelertas jau se -
niai domisi menu. Gydytojas ir pats
neblogai piešia, gražiai drožinėja,
mėgsta fotografuoti, yra lankęs pa -
skaitas Meno institute, domisi meno
istorija. Tačiau, kaip pats kukliai sa -
ko: ,,Nieko rimto, savo ma lonumui”.
Jo namų sienas puošia ne mažai
žymių dailininkų darbų. K. Mik šio
darbus maždaug prieš 20 metų įsigijo
iš Al gimanto Kezio, o dabar žymaus
grafiko darbų rinkinį ruo šiasi pado-
vanoti Lietuvai.  

Tad maloniai kviečiame kovo 1 d.
7:30 val. v. atvykti į Čiurlionio galeri-
ją, kur galėsite pasigėrėti subtiliais
grafiko Ž. Mikšio darbais ir parodos
atidaryme dalyvaujančiam dr. A. Ke -
lertui padėkoti už tai,  kad šis rinki-
nys pasieks Lietuvą.

Rokas Radzevičius.             Jono Kuprio nuotr. 

„Lietuvos roko pionieriai”

Nežinau kaip kitose vietovėse, tačiau Čikagoje dainininkės Aistės
Smilgevičiūtės ir grupės ,,Skylė” kon  certo metu Jaunimo centro salė

buvo pilnutėlė. Nuomonių apie koncertą buvo įvairių, tačiau dauguma
apie apie jį atsiliepė gražiais žo džiais. Klausytojams patiko ne tik Aistės
Smilgevičiūtės, bet ir Roko Ra dzevičiaus dainavimas. Tačiau šį kartą ne
apie koncertą. 

2012 metų pabaigoje Lietuvos knygynuose pasirodė leidyklos ,,Va ga”
išleista knyga „Lietuvos roko pionieriai”. Tai – Roko Radzevičiaus kū dikis.
Grupės „Skylė” dainininko R. Radzevičiaus knygos istorija pra sidėjo prieš
penkiolika metų, kai jis, dar būdamas studentu, susidomėjo „roko archeo -
logija” ir pamėgino išsiaiškinti, kas Lietuvos roko muzikoje vyko iki 1980
m. Per kelerius metus jis apklausė 36 to meto liudininkus, surinko išliku-
sios vaizdinės bei gar sinės medžiagos archyvą (kurį su rinkti buvo labai
sunku, mat tais lai kais spauda apie roką nerašė, interviu niekas neėmė,
koncertų nefilmavo, įrašų daryti neleido, televizija ne rodė, radijas netrans-
liavo...) ir 2000 m. sudarė elekt roninę enciklopediją „Lietuvos roko pionie-
riai”. Visa ši medžiaga leido apginti Rokui magis t ro darbą, o 2012-ųjų pa -
baigoje pa sirodžiusioje kny goje – pokalbiai su muzikantais, festivalio ren-
gėju, koncertų dalyviu, ap švietėju, plokštelių studijos darbuotojais. 

Šis leidinys, kuriame kalbama apie 1965–1980 metų laikotarpį ir ku ris
parodo, kad roko kultūra Lie tu voje apėmė labai didelį žmonių būrį, atveria
užmirštą, o daugelio turbūt net ne girdėtą pirmąjį Lietu vos roko is torijos
puslapį, kuriame atskleidžiamas ne tik kultūrinis ir idėjinis, bet ir sociali-
nis bei politinis ano me to reiškinys, o šalia brėžiamos paralelės ir su šių
dienų Lietuvos roko muzika, bandant suprasti, kas nuti ko, kad rokas tapo
„ne rimta” mu zikos rūšimi. Pasak R. Radze vi čiaus, „rokas – ne tik muzika,
bet visų pir ma idėja, gebanti kūrybai ir laisvai minčiai sujungti skirtingus
žmo nes”.

Į Gedimino Kajėno (Bernar di nai.lt) klausimą, kodėl pats Radze vičius
domisi roko muzika, muzikantas atsako: ,,Nes rokas man ir yra tikėjimas,
būdas išskleisti savo kūrybiškumą ir augti kaip žmogui bei piliečiui. Aš
tuo tikiu ir taip el giuosi. Nežinau, gal klystu, bet kitaip ne moku. Žinoma,
rokas nėra panacėja nuo visų blogybių, tačiau man tai siejasi su sąžinin-
gumu. Visų pirma – sau pačiam.”

Manau, kad šis leidinys bus įdomus visiems, kam įdomi Lietuvos ro ko
istorija.

Paruošė L. A
pagal Bernardinai.lt



Airija. Pilietybė gali būti suteikiama asmeniui
(jo vaikams ar vaikai čiams) už išskirtinius nuo-
pelnus Airijos valstybei. Turimos pilietybės atsi-
sakyti nebūtina. 

Austrija. Pilietybė išimties tvarka gali būti su -
teikiama asmenims, gyvenantiems šalies teritori-
joje ne mažiau kaip šešerius metus, bei tiems, ku -
rių esami ar būsimi laimėjimai atitinka šalies in -
teresus. Papildomos sąlygos: asmuo turi būti ne -
teistas, teigiamos nuomonės apie Austriją, nekelti
pa vojaus viešosiose erdvėse, atsisakyti buvusios
pi lietybės, pažymėjimu įrodyti vokiečių kalbos ži -
nias, išlaikyti pilietybės egzaminą. 

Baltarusija. Pilietybė išimties tvarka gali būti
suteikiama asmenims dėl išskirtinių laimėjimų
mokslo, technologijų, kultūros ar sporto srityse ar
tiems asmenims, kurių profesija ar kvalifikacija
pa sitarnautų viešajam interesui. Būtina atsisakyti
kitos šalies pilietybės. 

Belgija. Pilietybė vien už išskirtinius nuopel-
nus neteikiama. 

Bulgarija. Pilietybė suteikiama asmenims dėl
jų laimėjimų socialinėje ir ekonominėje srityse,
moksle, technologijose, kultūroje bei sporte. As -
muo, besikreipiantis dėl pilietybės, nebūtinai turi
būti šalies gyventojas. Reikia atsisakyti turimos
pilietybės. 

Čekija, Danija. Pilietybė vien už išskirtinius
nuopelnus neteikiama. 

Estija. Pilietybė gali būti suteikiama asme-
nims dėl jų nuopelnų moksle, kultūroje, sporte ar
kitose srityse. Per metus išimties tvarka pilietybė
gali būti suteikta ne daugiau kaip dešimčiai asme-
nų. Suteikiant pilie tybę dėl konkretaus asmens
nuopelnų, natūralizacijos sąlygos (asmuo turi nuo-
lat gyventi Estijoje pastaruosius penkerius metus,
turėti nuolatinį legalių pajamų šaltinį, mokėti estų
kalbą, išlaikyti pilietybės egzaminą) gali būti
netaikomos. Turimos pilie tybės atsisakyti nebūti-
na. 

Graikija. Pilietybė gali būti su -
teikiama asmenims dėl išskirtinių
nuopelnų Graikijai, taip pat jei pilie -
tybės suteikimas atitinka Graikijos
interesus. Pilietybė taip pat suteikia-
ma olimpinių sporto šakų atstovams,
nuolat gyvenantiems Graikijoje ma -
žiausiai penkerius metus per pasta-
ruosius dvylika metų ir turintiems
teisę būti nacionalinės Graikijos
rinktinės sudėtyje. Kitos šalies pilie -
tybės atsisakyti nebūtina. 

Italija. Pilietybė gali būti suteikiama asme-
niui už išskirtines paslaugas Italijai arba jei pilie-
tybės suteikimas pasitarnautų svarbiems visuo -
menės interesams. Turimos pilietybės atsisakyti
nebūtina. 

Islandija, Ispanija, Jungtinė Ka ralystė.
Pilietybė už išskirtinius nuopelnus išimties tvarka
neteikiama. 

Juodkalnija. Pilietybė gali būti suteikiama as -
menims, jei šis aktas yra susijęs su valstybiniais,
ekonominiais, kultūros, mokslo, sporto ar kitais
Juodkalnijos interesais. 

Kroatija. Pilietybė gali būti su teikiama asme-
niui, jei tai atitinka šalies interesus. Sąlygos: as -
muo turi gerbti Kroatijos įstatymus ir galiojančias
kultūros normas. Turimos pilietybės atsisakyti ne -
būtina. 

Latvija. Pilietybė gali būti suteikiama asme-
niui už išskirtinius nuopelnus Latvijos gerovei.
Turimos pilie tybės atsisakyti nebūtina. 

Lenkija. Pilietybė gali būti suteikiama tik iš -
skirtiniais atvejais. Nuo latinio Lenkijos gyventojo
statusas nebūtinas. Kitos sąlygos: jokios krimina-
linės praeities, reikia at sisakyti turimos kitos vals-
tybės pilie tybės, tam tikri finansiniai bei su integ-
racija susiję reikalavimai. 

Liuksemburgas. Pilietybė gali būti suteikia-
ma asmeniui už išskirtines paslaugas valstybei.
Papildomos są lygos: įrodyti pakankamas kalbos
bei pilietinės visuomenės žinias, ne turėti krimi -
nali nės praeities. Jau turimos pilietybės atsisaky-
ti nebūtina. 

Makedonija. Pilietybė gali būti suteikiama
tiems asmenims, kurių tapimas piliečiais pasitar-
nautų Makedonijos interesams mokslo, ekonomi-
kos, kultūros, sporto bei kitose srityse. Taip pat šie
asmenys turi nekelti jokio pavojaus šalies saugu-
mui ir gynybai. Jau turimos pilietybės atsisakyti
nebūtina. 

Malta. Pilietybė gali būti suteikiama asme-
nims už išskirtinius nuopelnus Maltai arba žmoni-
jai. Jau turimos pilietybės atsisakyti nebūtina. 

Moldova. Pilietybė gali būti suteikiama tik
išskirtiniais atvejais tiems asmenims, kurių tapi-
mas pi liečiais atitinka Moldovos interesus. Nebū -
tina atsisakyti turimos pilietybės, tačiau asmuo
ne gali būti teistas. 

Nyderlandai. Pilietybė gali būti suteikiama
išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, diplomatų sutuok-
tiniams, sportininkams ar asmenims, kurie nusi-
pelno ypatingo dėmesio dėl humanitarinių prie-
žasčių. Papildomos sąlygos: nekelti grėsmės visuo-
meninei santvarkai, vi suo menės saugumui; pažy-
mėjimas, įrodantis olandų kalbos žinias, išlaikyti
pilietybės egzaminą, atsisakyti turimos pilietybės
(su tam tikromis išimtimis). 

Norvegija. Pilietybė išimties tvarka dėl išskir-
tinių nuopelnų neteikiama. 

Portugalija. Pilietybė gali būti suteikiama as -
menims, suteikusiems atitinkamas paslaugas Por -
tugalijai ar jos gyventojams ar pakviestiems tai
daryti. Asmuo negali būti teistas už nusikaltimą,
už kurį skiriama daugiau nei treji metai nelaisvės.
Jau turimos pilietybės atsisakyti nebūtina. 

Prancūzija. Pilietybė gali būti suteikiama

asmenims dėl jų išskirtinių nuopelnų Prancūzijai
ar dėl to, kad pilietybės suteikimas atitinka visuo-
menės interesus. Papildomos sąlygos: nuolatinis
gy  venimas Pran cūzijos teritorijoje dvejus metus
(arba mažiau), gerbti šalies įstatymus ir socialines
vertybes, neturėti kriminalinės praeities, sugebėti
pritapti prie visuomenės, mokėti prancūzų kalbą.
Kitos šalies pilietybės atsisakyti nebūtina. 

Rumunija. Pilietybė gali būti suteikiama tarp-
tautinėms įžymybėms, jei jos yra gimusios ar gyve-
na Rumunijoje bent ketverius metus. Jau turimos
pilietybės atsisakyti ne būtina. 

Rusija. Pilietybė gali būti suteikta asmenims
dėl didelių laimėjimų mokslo, technologijų ir kul-
tūros srityse; taip pat dėl šių asmenų profesijos ar
kvalifikacijos, atitinkančios šalies interesus. As -
muo turi nuolat gyventi Rusijoje ne trumpiau kaip
metus. Turėta pilietybė šiuo atveju prarandama.
Tačiau pilietybė gali būti suteikiama ir už specia-
lius nuopelnus Rusijos Federacijai – šiuo atveju
nuo lat gyventi šalyje nebūtina, taip pat nereika-
laujama atsi sakyti buvusios pilietybės. 

Serbija. Pilietybė gali būti suteikta asmenims,
jei šis aktas atitinka Serbijos interesus. Jau turi-
mos pilie tybės atsisakyti nebūtina. 

Slovakija. Pilietybė gali būti suteikta asme-
nims, jei jie gali duoti naudos šalies ekonomikos,
mokslo, technologijų, kultūros, visuomeninėje sri-
tyse arba jei jų tapimas piliečiais atitiktų kitus
Slovakijos interesus. Turimos pilietybės atsisakyti
nebūtina. 

Slovėnija. Pilietybė gali būti su teikiama suau-
gusiems asmenims, jei šis aktas yra naudingas
valstybei dėl mokslo, ekonomikos, kultūros, nacio-
nalinių bei kitų priežasčių. Jau turimos pilietybės
atsisakyti nebūtina. 

Suomija, Švedija, Šveicarija. Išimties tvarka
už išskirtinius nuopelnus pilietybė nėra teikiama. 

Turkija. Pilietybė gali būti suteikiama asme-
niui dėl esamų ar būsimų nuopelnų socialinėje,
ekonomikos, mokslo ar technologijų srityse. Nuo -
la tinis gyvenimas Turkijoje nebūtinas. Atsisakyti
jau turimos pilietybės nebūtina. 

Ukraina. Pilietybė dėl išskirtinių nuopelnų iš -
imties tvarka neteikiama. 

Vengrija. Pilietybė suteikiama asmenims,
nuolat gyvenantiems Vengrijoje, jei tai atitinka
Ven grijos interesus. Asmenys, besikreipiantys dėl
pilietybės suteikimo, negali būti teisti. Kitos šalies
pilietybės atsi sakyti nebūtina. 

Vokietija. Pilietybė suteikiama asmenims,
nuo lat gyvenantiems Vokietijoje trejus metus ir jei
jų prašymo patenkinimas yra susijęs su valstybės
interesais mokslo, tyrimų, gamybos ir prekybos,
meno, kul tūros, žiniasklaidos, sporto ar socialinių
paslaugų srityse. Papildomos sąlygos: lojalumas
šalies Konstitucijai, sugebėjimas išmaitinti savo
šeimą, jokios kriminalinės praeities, vokiečių kal-
bos mokėjimas ir šalies įstatymų bei socialinės sis-
temos išmanymas. Reikia atsisakyti bu vusios
pilietybės. 

Sutrumpinta

Geopolitika.lt

Inga Popovaitė – Vidurio Europos universite-
to nacionalizmo studijų magistrantė.
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Lietuviško paso kryžkelės. Europos pavyzdžiai
INGA POPOVAITĖ 

L
ietuvoje pastaruoju metu vėl užvirė diskusijos
dėl pilietybės. Šįkart žibalo į ugnį įpylė LR prezi-
dentės D. Grybauskaitės sprendimas nesuteikti

Lietuvos pilie tybės išimties tvarka čiuožėjai Issa bela
To bias. Šis sprendimas net paskatino šalies vadovę
kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl dar vieno išaiškini-
mo, ar būsimi nuopelnai Lietuvai gali tapti priežasti-
mi suteikti pilietybę išimties tvarka. Pi lietybės skyri-
mas išimties tvarka gerokai sugriežtėjo po garsiosios
Rolando Pakso apkaltos. 

Europos Sąjunga (ES) nėra numačiusi vieningų
pilietybės suteikimo gairių savo narėms. Nors kiek-
vienas naujas šalies narės pilietis kartu įgyja ir ES
pilietybę, ES šalys turi išlaikiusios suverenitetą skirti
ir atimti pilietybę pagal savo nustatytas taisykles.
Dauguma valstybių, kurios numato pi lietybės suteiki-
mą dėl išskirtinių nuopelnų, yra Rytų, Pietryčių bei
Pietų Europos valstybės, besistengiančios sustiprinti
savo politinį svorį ir ge riau sustyguoti savo tarptauti-
nių viešųjų ry šių kam paniją. 

Kuriuo keliu pasuks Lietuva? Ar valstybingumui
stiprinti bus pasirinktas griežtos uždarumo politikos,
ar didžiavimosi Lietuva per sportinius lai mėjimus
kelias? Kad ir koks būtų pasirinkimas, Lietuva nebus
balta varna tarp kitų ES ir kaimyninių valstybių. 
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LIEtUVos IR pAsAULIo NAUJIENos

Belgijoje protestuojama prieš taupymo politiką

ES bylinėsis su Švedija ir Graikija  

Rusija kurs gynybos nuo meteoritų sistemą

NATO vadovas ragina nemažinti išlaidų 

Ambasadorė JAV apkaltinta šventvagyste

Latvija pateiks prašymą priimti į euro zoną

Sumažėjo konklavos kardinolų skaičius

Vokietijos vyskupai pritaria kontraceptinių 
priemonių skyrimui

Vilnius (ELTA) –
Vasario 21 d. Vilniuje
atidaryta 14-oji Vil -
niaus knygų mugė
kvie čia paauglius ir
jaunimą sugrįžti prie
knygų skaitymo, o ra -
šytojus – daugiau rašy-
ti šiai skaitytojų gru-
pei. Vasario 21–24 d.
vyksianti mugė šįmet
skelbia: „Čia kny gų
erd  vė – prisijunk!”, o
šių metų mu gės tema
– paauglių ir jaunimo
literatūra. Vilniaus knygų mugė išsi-
skiria didžiule kultūrinių renginių
įvairove ir gausa: šį met čia vyks be -
maž ke turi šimtai renginių. Iš viso jo -
je dalyvauja per 260 dalyvių. Mu gėje
lau kiama 20 užsienio rašytojų, tarp
jų – šiuolaikine literatūra besi do min -
tiems skaitytojams gerai žinomų au -
torių. 

Pirmąją Vilniaus knygų mugės
dieną, vasario 21-ąją, apdovanoti
Kny gos meno konkurso laureatai.
Pagrindinę Metų premiją pelnė daili-
ninkė Ramunė Janu ševičiūtė už Ra -
mutės Rach levičiūtės knygos – „An -
drius Puipa. Gyvenimo ir meno vir-
tuozas” (Dai lininkų sąjungos leidyk-
la) apipavidalinimą. 

Vilnius (URM info) – Lietuvos
užsienio reikalų ministras Linas Lin -
kevičius vasario 21 d. Vilniuje su Ita -
lijos užsienio reikalų ministru Giulio
Terzi di Sant’Agata pasirašė tarpvy-
riausybinį susitarimą dėl atlyginimo
už prarastą Lietuvos atstovybės Ro -
moje pastatą „Villa Lituania”. Pagal
pasirašytą susitarimą, Italijos Vyriau -
sybė Lietuvai neatlygintinai naudotis
perleidžia prestižinėje Ro mos vietoje
esančių istorinių Blu mens tihl rūmų
ketvirtąjį aukštą. Patalpos Lietuvai
perleidžiamos 99 me tams su galimybe
2112 m. šį laikotarpį pratęsti. 

Atidaryta Vilniaus knygų mugė

Pasirašytas susitarimas dėl „Villa Lituania”

Andriui Mamontovui įteiktas Santarvės ordinas 

Maskva (ELTA) – Rusijos aviaci-
jos ir kosmoso gynybos pajėgos kurs
sistemą, skirtą apsaugoti šalį nuo
krintančių meteoritų ir kitų pavojin-
gų kosminių objektų. Virš Uralo apy-

gardos teritorijos subyrėjęs meteori-
tas Čeliabinske ir aplinkiniuose
mies  tuose apgadino tūkstančius pas -
tatų ir sužeidė mažiausiai 1,200 žmo-
nių. Į ligonines paguldyti 52 žmonės. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos kino
centro (LKC) direktorius Rolandas
Kvietkauskas prakalbo apie kūrybi-
nės laisvės ribojimą Lietuvoje, kai
prokurorai režisierės Inesos Kurk -
lietytės ir jos vyro režisieriaus bei
ak toriaus Ramūno Abukevičiaus na -

muose atliko kratą. I. Kurklietytė yra
filmo apie gimdymą namuose „Leng -
vas raganavimas” autorė. Šiuo metu
yra atliekamas ikiteisminis tyrimas
dėl nelaimėmis ir sveikatos sutrikdy-
mais pasibaigusių gimdymų ne gydy-
mo įstaigose. 

Skundžiamasi kūrybinės laisvės ribojimu

VDU kuriamas Taivano centras

Islamabadas (ELTA) – Pa kis ta -
no policija apkaltino šalies am ba -
sadorę JAV šventvagyste, už kurią
baudžiama mirtimi. Kaltinimai susi-
ję su 2010 m. televizijos pokalbių lai -
da. Ambasadorei Sherry Rehman pa -
tei kti kaltinimai šventvagyste yra
vie na iš paskutinių prieštaringai

vertinamų bylų Pakistane, kurio
dau gumą sudaro musulmonai. Pagal
Pakistano šventvagystės įstatymus,
bet kuris asmuo, kuris yra pasakęs
užgaulius žodžius apie pranašą Ma -
hometą, gali būti nubaustas mirties
bausme. 

Roma (BNS) – Naują popiežių
rinksianti konklava sumažėjo iki 116
kardinolų, nes vienas kardinolas iš
Indonezijos nusprendė, kad yra per
senas ir per silpnas dalyvauti. Mi sio -
nieriška naujienų agentūra „Asia -
News” vasario 21 d. pranešė, kad In -
do nezijos kardinolas Julius Darma -

atmadja, Džakartos vyskupas emeri-
tas, nevažiavimo į konklavą priežas -
 ti mis nurodė prastą regėjimą ir tą
aplinkybę, kad Siksto koplyčioje
negalės turėti padėjėjo. Konklava tu -
ri prasidėti kovo 15–19 d., bet popie-
žius gali sušaukti konklavą anks-
čiau.

Koln (BNS) – Vokietijos vysku-
pai sutiko, kad katalikiškose ligoni-
nėse išprievartavimo aukoms gydy-
tojai galėtų skirti kontraceptines tab-
letes, vartojamas po nesaugaus lyti-
nio akto. Vokietijos vyskupų konfe-

rencija šį potvarkį priėmė eiliniame
susitikime vasario 21 d., kuris vyko
vakariniame Tryro mieste. Tačiau
katalikiškosiose ligoninėse iki šiol
draudžiamas vaistų, kurie nužudo
em brioną, išrašymas.

Ryga (BNS) – Latvija ateinantį
mėnesį pateiks oficialų prašymą pri-
imti ją į euro zoną, penktadienį
paskelbė premjeras Valdis Dom -
brovskis. Jis išreiškė viltį, kad Eu -
ropos Komisija birželį perduos Lat -

vijos prašymą svarstyti ES finansų
ministrams ir valstybių vadovams, o
Eu ropos centrinis bankas (ECB) lie -
pą jį galutinai patvirtins. Tokiu atve-
ju atsivertų kelias latus pakeisti
eurais nuo 2014 m. sausio 1 d.

Vilnius (Alfa.lt) – Dainininkui,
dainų autoriui, muzikantui, pro diu -
seriui, aktoriui ir fondo „Muzika vai-
kams” steigėjui Andriui Ma mon to -
vui įteiktas Santarvės ordinas. Dai -
nininko kultūrinė, meninė, vi suome -
ninė veikla tapo pavyzdžiu daugeliui
žmonių. A. Mamontovas kar tu su

gru  pe „Fojė” ir kaip laisvas meninin-
kas įrašė dešimtis albumų, sukūrė
apie 300 vaizdo klipų, filmavosi ne
viename kino filme, su kūrė muziką
ne vienam filmui, taip pat sukūrė pa -
grindinį vaidmenį Ei mun to Ne k ro -
šiaus spektaklyje „Ham letas”.

Briuselis (BNS) – NATO va -
dovas Anders Fogh Rasmussen
pa ragino Aljanso nares liautis
karpius išlaidas gynybai ir per-
spėjo, kad priešingu atveju nuken-
tės jų karinis pasirengimas ir
galimybės. NATO gene ralinis sek -
retorius paragino vyriau sybes
veiks mingiau panaudoti skiria-
mas ribotas lėšas, o pagerėjus eko-
nominiai padėčiai apkarpymų at -
si sakyti. A. F. Rasmussen. ELTA nuotr.

Briuselis (BNS) – Europos Są -
junga (ES) pranešė, kad paduos Šve-
diją ir Graikiją į teismą už tai, kad
jos sistemingai nesilaiko Bend ri joje
taikomų aplinkos apsaugos rei ka la -
vimų. Švedijai gresia fi nan sinės bau-
dos už kiekvieną pavėluotą dieną

licencijuoti didžiausius pramoninius
objektus. Tuo tarpu Graikija prieš
teismą stos už tai, kad nevykdo esa -
mų potvarkių dėl neteisėtų sąvarty-
nų. Abiems ša lims gresia baudos už
kiek vieną nuostatų nesilaikymo die -
ną. 

Briuselis (BNS) – Daugiau nei
10,000 žmonių vasario 21 d. susirinko
Briuselio centre į trijų didžiųjų prof-
sąjungų organizuotą protesto akciją
prieš griežto taupymo politiką. Prof -

sąjungos protestuoja prieš vyriausy-
bės sprendimą įšaldyti atlyginimų,
taip pat socialines išmokas ir mini-
malų atlyginimą.  

Palengvinus egzaminą bus skriaudžiami kiti  
Vilnius (BNS) – Praėjusią ka -

denciją Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetui vadovavęs kon-
servatorius Valentinas Stundys ir
buvęs švietimo ir mokslo ministras
liberalas Gintaras Steponavičius sa -
ko, jog švietimo ir mokslo ministro
Dainiaus Pavalkio sprendimas pa -
lengvinti lietuvių kalbos egzaminą
tautinių mažumų mokyklų abitu -
rien tams nuskriaus likusius moks-

leivius, tarp jų ir mokslą lietuviškose
mokyklose pasirinkusius tautinių
mažumų atstovus. V. Stun dys spren-
dimą palengvinti egzamino sąlygas
Lietuvos lenkų politikų pa geidavimu
sako esant skaldančiu visuomenę,
siūlo politinę atsakomybę dėl jo pri-
siimti premjerui Algirdui But ke -
vičiui. Sprendimas leisti rašyti ma -
žesnės apimties rašinį niekuo nepa-
grįstas. 

Kaunas (ELTA) – Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) Politikos
ir diplomatijos institute kuriamas
Taivano centras – pirmasis toks
padalinys visoje Rytų Europoje.

Iškilmingas Taivano centro atidary-
mas bei pirmoji tarptautinė moksli-
nė konferencija „Kinijos ir Taivano
studijos Baltijos šalyse” VDU įvyks
kovo 1-ąją. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Patriotų premija apdovanotos knygos.     E. Pliadžio 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

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 chirur-

gija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142

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

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS

StUbUrO ir SKAUSMO

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

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

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-
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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

century 21 

Accent Realty

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos 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
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

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
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SIŪLO 

ĮVAIRŪS

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Priimam gyventi žmogų, kuriam
reikalinga globa. Gera priežiūra,
maloni aplinka, skanus naminis

maistas ir mažiausia kaina. 
Tel. 773-647-5008

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

Sudoku Nr. 60 atsakymai

,,Draugo” sudoku Nr. 59 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė: 

Bronė Čiunkienė, Warren, MI
Martin Taoras, Findlay, OH
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. 

Tel. 773-707-7902.

• Atiduodu didelį gerai veikiantį televizorių
ir kompiuterinį stalą. 

Tel. 773-671-4804.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo su gyvenimu arba pakeitimų. 

Tel. 630-327-0487.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik
savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, lega-
lūs dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. 

Tel. 630-674-1545.

VIRGIS 
TVASKUS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

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

Vitalia ir Jonas Dunčios, gyvenantys Newtown, PA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

Antanas Adomaitis, gyvenantis Manchester, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 80 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus
skaitote ir dosniai remiate.

Apsilankykite ,,Draugo” 

internetinėje svetainėje

www.draugas.org

ten, kur nėra bendrojo vardiklio,
neabejotinai stringa visi suplanuoti
darbai. Tad kaip išsiveržti iš mums
pri metamų žaidimų taisyklių, kai
ginčijamasi ieškant ne tiesos, o prie-
monių, leidžiančių dar labiau su -
jaukti protus ir paskleisti dar rimtes-
nių abejonių?

Artimiausiu metu įtampos Lie -
tuvoje greičiausiai daugės. Mūsų lau-
kia rimtas išbandymas – pirmininka-
vimas ES. Štai šiuo laikotarpiu mūsų
,,bičiuliai” būtinai pasistengs įvelti
mus į kuo nepalankiau atrodančius
ginčus. Išradingumui čia ribų nėra.
Galimi patys įvairiausi variantai:
nuo ,,deramai negerbiame Holo kaus -
to aukų”, ,,skriaudžiame lenkų tauti-

nę mažumą”, ,,persekiojame seksua-
lines mažumas” iki ,,klastojame nau-
jausių laikų istoriją, versdami nepa-
grįstus kaltinimus Kremliui”.

Koks bus Lietuvos atsakas į
mums priešiškus informacinius iš -
puo lius? Greičiausiai ir vėl įsivelsi-
me į diskusijas, į kurias nederėtų įsi-
velti, kaip įsivėlėme į beprasmes dis-
kusijas dėl ,,tarybinių dešrelių”, o
tais atvejais, kada pasaulis tikrai pri-
valo išgirsti mūsų nuomonę, pasiten-
kinsime sausais, valdiškais, jokio po -
veikio neturinčiais pareiškimais ar
peticijomis, tarsi Lietuvą būtų gali-
ma išgelbėti platinant pareiškimus ir
peticijas. Tarsi patriotizmas būtų
ma tuojamas pagal tai, kiek daug iš -
platinome pareiškimų ar kiek sykių
pasirašėme peticijų. 

Skęstame beprasmių ginčų jūroje

Atkelta iš 3 psl.



A†a dr. Antano Lipskio, gydytojo, poeto, dailininko, buvusio
,,Draugo” rė mėjo, šviesiam atminimui skirtas aukas jo žmona
Aldona prašė perduoti Draugo fondui, kuris išlaiko ,,Draugo” laik-
raštį. 

Pagerbdami a†a dr. Antano Lipskio atminimą aukojo:  dr. Kazys
ir Marytė  Ambrozaičiai, Laima Apa navičienė,  Algis ir Jūratė  Ba -
kai čiai, Dana  Bazienė, Vida  Burklow, Birutė Čiu  rienė, Irena Dir -
dienė, Hinsdale/LaGrange Mem. Hospital Staff,  Min daugas ir Al -
dona Klygiai, Aleksas ir Regina Lauraičiai, Aldona Mažeikienė, Jo -
nas ir Roma Mildažiai, Dana Murray, Stasė Petersonienė, Vanda
Pet  kienė, Barbara Plikaitienė, dr. Leonidas ir Praurimė Ragai,
Irena Rasys,  Marija Re mienė, Alicija Solienė, Aleksandras ir Jū ra -
tė Sved, Milda Šatienė, Vida Tu ma sonienė, dr. Vytautas ir Aldona
Urbai, Bronė Valavičienė, Edmundas ir Maria Vasiliauskai. 

Draugo fondas reiškia gilią užuojautą a†a dr. Antano Lipskio
gyvenimo draugei žmonai Aldonai, sūnums bei visiems artimiesiems
ir  dėkoja visiems aukojusiems ,,Draugo” laikraščiui. 

Viso Draugo fondui  suaukota 1,415  dol.

nin kės Valerijos Ruzgienės sukurtas
gintarinis miškas. Sveikinimo žodį
tarė ir Ne priklausomybės akto 95-
tųjų metinių minėjimo programą pri-
statė parapijos tarybos pirmininkas
Antanas Strakšys. Kun. Jonikas invo-
kacijoje dėkojo Aukščiausiajam už
Lie tuvą ir jos žmones, už Nepriklau -
somybės ak to signatarus, gimtąją
kal bą, smėlėtą Baltijos pakrantę, Vil -
nių, Kryžių kal ną ir už tuos, kurie
aukojo savo gyvy bes dėl Lietuvos
lais vės. A. Strakšys pakvietė kleboną
uždegti žvakutę už savanorius kūrė-
jus. Kitą žvakutę už Lietuvos žmones
uždegė ,,Draugo” vyr. redaktorė D.
Cidzikaitė, trečiąją – už Lietuvos šau-
lius, partizanus ir laisvės gynėjus –
JAV LB Michigan apygardos pirmi-
ninkė Janina Udrie nė. Tylos minute
pagerbti už Lietu vos laisvę žuvę sa -
vanoriai, kariai, šauliai ir partiza-
nai.  

,,Draugo” vyr. redaktorę pristatė
JAV LB Michigan apygardos pir mi -
ninkė J. Udrienė. Viešnia perskai tė
prasmingą paskaitą ,,Lietuvos 95-
osios Nepriklausomybės metinės: ne -
bijoti, kurti, veikti”. Po paskaitos vi -
sų parapijos ren ginių organizatorė ir
šių eilučių autorė įteikė prelegentei
jos atvykimo į Šv. Antano parapiją
pro ga do vanėlių: visų parapijiečių
pasirašytą padėkos atviruką, auką ir
Šv. Antano parapijos 90-ųjų gyvavi-

mo metų ju biliejinį leidinį, taip pat
as meninę dovanėlę – menininkės V.
Ruzgienės gintarinį suvenyrą. Šv.
An tano parapijos vardu įteikta ir pi -
niginė auka ,,Draugui” – 10,000 dol.
Tegu dar ilgai gyvuoja ,,Draugas!” D.
Cidzi kaitė padėkojo Šv. Antano para-
pijai už dosnią auką laikraščiui ir pa -
rapijiečių nuoširdumą.

LR garbės konsulas Detroit Algis
Zaparackas pasveikino viešnią ir vi -
sus Nepriklausomybės šventės minė -
jimo dalyvius, o Farmington Hills Ci -
ty pareigūnas Steve Brock perskaitė
Michigan valstijos gubernatoriaus
Rick Sny der raštą (,,Certificate of
Recog nition”), kuriuo š. m. vasario
16-toji paskelbta Lietuvos Nepriklau -
somy bės diena Michigan valstijoje.
Įrė min tas raštas nuo šiol kabės nedi -
deliame parapijos muziejuje. 

Meninėje dalyje susirinkusieji
klausėsi muzikos ir poezijos pynės.
Skambėjo B. Brazdžionio ir L. Vir bic -
ko eilės, klasikinė muzika ir lietuviš -
kos dainos. Rengėjų vardu Antanas
Strak šys padėkojo visiems dalyvavu -
siems paskutinėje šioje parapijoje
minimoje Lietuvos valstybės atkūri-
mo šventėje. Sugiedotas Tautos him-
nas.

Gardžiomis vaišėmis pasirūpino
Dievo Apvaizdos parapijos šeiminin-
kė Regina Greenhalgh. Ma lo nu buvo
pabendrauti mūsų lietuviškoje šei-
moje. 
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ji buvo dažna viešnia „Wie ner
Staatsoper” Vienoje. 1927 ir 1928 m.
dainavo „Semperoper” Dres  dene.
Ma falda nebuvo svetima ir Rygos
operos gerbėjams, gastroliavo Olan -
dijoje, Belgijoje (taip pat ir „La Mon -
naie” teatre Briuselyje) bei kitur.

Įdomu, jog pagarsėjusi itališku
re pertuaru, pri pažinta vienu geriau-
sių dramatinių sopranų Berlyne, dai-
navusi įvairiose šalyse, Sabatini nie-
kada neužlipo  ant scenos savo tėvy-
nėje! Mafalda paliko pėdsakų šelaki-
nėse gramofono plokštelėse. „Odeon”
bei „Deutsche Gramaphon” įrašų
studijose ji įdainavusi keliolika ope-
rinių arijų.

Nuo scenos – 
į diplomatijos vandenis

1908 m. apsigyvenusi Berlyne,
Mafalda ištekėjo už kilmingos huge-
notų šeimos palikuonio, vo kiečių
mokslininko Walter Gérard. Sutuok -
tiniai susilaukė dviejų sūnų – Rolf
(tapusiu teatro dailininku) ir Charles
E. (Horst) Gérard. Bulvarinė spauda
Mafaldai ,,pripaišė” visko, pavyz-
džiui, kad ji buvo Mecklenburg –
Stre litz kunigaikščio Adolphus Fre -
de rick VI meilužė (1918 m. kuni-
gaikštis baigė gyvenimą savižudybe),
o jos sūnūs buvo nesantuokiai jo vai-
kai.

Antruoju Mafaldos vyru tapo Va -
sario 16-tosios akto signataras, tuo-
met Lietuvos įgaliotasis ministras
Berlyne dr. Jurgis Šaulys. Apie Šau-
lius rašė ne vienos šalies spauda. Štai
Berlyno korespondento pokalbį „Po -
nia Salvatini – Šaulienė apie save”,
išspausdintą ,,Neues Wiener Jour -
nal”, kaip sensaciją pateikė Kaune
leidžiamos „Dienos naujienos” (1933
m. rugsėjo 26 d.; kalba netaisyta):

,,Svečias pajunta svaiginantį
kva  pą, nes visas butas prikrautas
šviežių, gražių gėlių, apsupta praei-
ties ir dabarties paveikslais, politika
ir menu, prie senoviško paauksuoto

ne apoliško stalo raudonam fotelyje
sėdi garsi dainininkė balto ir ‘minkš-
to’ šilko suknele apsirėdžiusi.

Jos svajingų akių žvilgsnis žiūri
pro didįjį langą, o tuo tarpu Mafalda
Salvatini – dabar ji ‘Jūsų Eksce len -
cija’ – papasakojo fragmentus iš savo
gyvenimo. 

‘Tamstos norit žinoti, kaip aš su -
sipažinau su savo vyru! Visai ‘natū-
raliu’ būdu. Tai buvo prieš metus. Aš
dainavau viename diplomatų baliuj.
Lie  tuvos pasiuntinys dr. Šaulys –
dabar ir aš tą patį vardą nešioju –
matė mane ir klausė pirmą kartą. Pa -
prašė supažindinamas. Laisvai pasi-
kalbėjom, daugiausia apie muziką.
Pra sidėjo ‘draugystė’, o paskui jos
aukščiausias ir tobuliausias etapas –
su tuoktuvės. Dabar aš turiu su scena
ir su viskuo, kas su ja susiję, atsisvei -
kinti. Juk aš jau pakankamai laurų
pri skyniau, o diplomato žmona turi
svar bių pareigų. Pagaliau, juk aš
noriu ir gera žmona būti. Dainuot, aš
žinoma dainuosiu, kad neužmirščiau
savo gražių atsiminimų, kurie su ma -
no daina susiję, bet tik privatiškai.
Aš dainuosiu ir skambinsiu ir, žino-
ma, dėl to netenka stebėtis”, – taip
kalbėjo Mafalda Šaulienė. 

Tiek Berlyne (iki 1938 m.), tiek
Varšuvoje (1938–1939), o prasidėjus
Antrajam pasauliniam ka rui – Lu ga -
no, Šveicarijoje, Mafalda visada buvo
šalia savo vyro. Kartu jie pragyveno
15 metų – iki Jurgio Šaulio mirties.
Juos siejo antinacistinės pažiūros,
gal dėl to ir apsigyveno neutralioje
Švei carijoje. Abu laisvai kalbėjo
vokiškai, itališkai ir prancūziškai.
Karo metu jųdviejų kalbų žinojimas
la bai pasitarnavo Lietuvos diploma-
tijai.

Mafalda Salvatini mirė sulauku-
si 84-ių 1971 m. birželio 13 d. Pa lai -
dota šalia savo vyro Jurgio Cas ta g -
nola kapinių kolumbariume. Ma fal -
dos sūnaus Rolf  Gérard teigimu, šią
vietą parinkęs pats dr. Jurgis Šaulys.
Visai šalia kapinių stovi Šv. Jur gio
baž  nytėlė, kurioje religinga pora daž-
nai lankydavosi. 

Už kiekvieno didžio vyro –
didi moteris!
Atkelta iš 7 psl.

Atkelta iš 5 psl.

Detroit lietuviai

LF atstovas Detroit Narimantas Udrys ,,Žiburio” lit. mokyklos vedėjai Vidai Pekorienei
įteikė Fondo paramą mokyklai.                                                                       J. Vaičiūno nuotr.

Roma ir Rimas A. Česoniai, gyvenantys Webster, NY, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Labai ačiū už para-
mą.

Julius A. Jarulaitis, gyvenantis Royal Oak, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Jurgis Stuopis, gyvenantis Sharon, MA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Saulius Vaičekonis, gyvenantis Crownsville, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Henrikas Laucius, gyvenantis Union Pier, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

D R A U G o
F o N D A s

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500
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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

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

• 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

PADĖKA
A † A

Dr. ANTANAS LIPSKIS
(1917.03.24–2013.01.22)

Iškeliavo Amžinybėn. Palaidotas Šv. Kazimiero ka -
pi nėse.

Gilią padėką reiškiu visiems, dalyvavusiems laido-
tuvėse.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Antanui Saulaičiui, SJ už
šv. Mišių auką, prasmingą pamokslą ir velionio paly-
dėjimą į kapus.

Širdingai dėkoju Pal. Jurgio Matulaičio misijos
chorui, jo va dovei ir vargonininkei Jūratei
Grabliaus kie nei ir solistei Prau rimei Ragienei už
jautrų giedojimą.

Esu dėkinga teis. Pranui Jurkui už atsisveikinimo
pravedimą ir jautrius žodžius draugų vardu.

Labai ačiū Stasei Petersonienei už atsisveikinimą
Lietuvių Rašytojų draugijos vardu, dr. Kaziui Am bro -
zaičiui – kolegų medikų vardu ir Laimai Apa navi -
čienei – Čiurlionio galerijos Jau nimo centre, vardu.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: sūnums dr.
Donaldui ir dr. Edmundui, anūkams Joseph,  Stephen
ir Daniel; Omari Peterkin.

Giminėms, draugams ir pažįstamiems dėkoju už
aukas šv. Mišioms, Draugo fondui, Memorial Library
Fund of  the Balzekas Museum of  Lithuanian
Culture, Camp Rakas; už užuojautas, išreikštas spau-
doje, laiškais ir žodžiais.

Su gilia padėka

Aldona Lipskienė ir šeima

Po Saulėleidžio
Laidotuvių giesmė

Kai skriesi per tolimus Viešpaties plotus,
Šioj žemėj pavargusi siela,
Te Angelas Sargas tau leidžia sustoti
Nors mirksniui ties Lietuva miela.

Nors kūną priglaus svetimoji žemelė
Ir oš ne gimtieji šilojai,
Akim amžinybės paglostyk tą šalį,
Kurią vis krūtinėj nešiojai.

Per tremtį keliaujant neramią ir klaikią, –
Po skausmo, nelaimių beskaičių –
Te Dievo malonė tau amžiams suteikia
Ramybę, kurios neradai čia.

Bernardas Brazdžionis

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau praėjo 20 metų, kai į Amžinuosius Namus išėjo Mūsų my -
limas Tėvas, Uošvis ir Bočius

A † A
kpt. ANDRIUS JUŠKEVIČIUS
Mirė 1993 m. vasario 23 d.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus Jį prisi-

minti ir pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdusi šeima

Pašto ženkluose norima matyti ir R. Meilutytę

Lietuvos paštas sulaukė daugiau kaip pusantro tūkstančio gyventojų pa -
siūlytų temų kitų metų pašto ženklams leisti. Gyventojai pašto ženkluose

nori matyti ne tik tradicines temas, bet ir šių dienų įžymybes – plaukikę Rūtą
Meilutytę, režisierių Oskarą Koršunovą ar „Žuvėdros” šokėjus. 

Tarp gyventojų pasiūlytų temų buvo ir tokių kaip tradicinės lietuvių
šventės: Joninės, Užgavėnės, Kūčios, Velykos, Kaziuko mugė, taip pat –
Lietuvos didikai, kinas, kinologija Lietuvoje, Lietuvos žydai, sveikas gyveni-
mo būdas, Lietuvos grybai, knygnešiai, Lietuvos prezidentai, aviacija, kal-
vystės menas, Lietuvos policija, lietuviškas alus, vėjo malūnai ir kt.

Praėjusiais metais Pašto ženklų leidybos komisija iš gyventojų siūlytų
temų atrinko šešias: Lietuvos kariuomenė, atvirlaiškių mainai, švyturiai,
lazerių pramonė, Motinos ir Tėvo dienos.

Bernardinai.lt

Apdovanojimai – už ąžuolinę pašto
dėžutę ir ąžuolines duris

Vasario 22 d. buvo įteikti apdo-
vanojimai tarptautinio kon-

kurso „Geriausias gaminys iš
lapuočių medienos Pietų Baltijos
regione” nugalėtojams iš Lie tu -
vos, praneša Lietuvos aplinkos
ministerija. Konkurse galėjo daly-
vauti įvairiausių produktų – nuo
raktų pakabuko iki vežimo ar
baldų, padarytų iš lapuočių medie-
nos (beržo, ąžuolo, uosio, klevo,
buko ir pan.), gamintojai iš Pietų
Baltijos regiono šalių – Švedijos,
Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos. 

Pirmąją vietą laimėjo švedų
bendrovės „Ölunds snickeri” iš
guobos pagaminta medinė vonia.
Antrąją ir trečiąją vietas pelnė lie-
tuviai. Apdovanojimas įteiktas
antrosios vietos laimėtojui medžio

drožėjui Vytautui Kartanui už ąžuolinę netradicinę pašto dėžutę, primenan-
čią nupjautą statinę. Trečiąją vietą laimėjo UAB „Medžio masyvas” ąžuolinės
durys su drožybos elementais. 

Bernardinai.lt

ĮVAIRENyBĖs

V. Kartano pašto dėžutė
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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

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
vasario 24 d. šv. Mišias at na šaus kun.
Gediminas Keršys. Po Mišių parapijos
sa  lėje – kavutė. Primename, kad kiek -
vie ną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišias
kun. G. Keršys atna šauja lietuvių kalba,
o Ga vė nios metu, penktadienais, 5 val.
p. p. baž ny čioje eisi me Kryžiaus kelią su
apmąstymais lietuvių kalba. 

� Socialinių reikalų skyrius Le mont
ma  loniai kviečia vasario 27 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lie -
tu vių centro skaityklą (14911 127 th
St., Lemont), kur matysite Mariaus Jo -
vaišos stebėtino grožio Lietuvos foto g -
rafijų albumo ,,Neregėta Lietuva” pri s ta -
tymo vaizdo juostą. Po to klau sy simės
Violetos Urmana įdainavimų. 

� Registracija 2013-2014 mokslo me -
tams montessori mokyklėlėje ,,Žiburė -
lis” prasidės kovo 9 d. 11 val. r.  Atvirų
durų diena ir tęsis iki kovo 31d. Mo kyk -
los adresas: 14911 127th St., Lemont,
IL 60439; tel. 630-257-8891. Dau -
giau informacijos rasite mokyklos tinkla-
lapyje: www.ziburelis.org

� Kovo 17 d., sekmadienį, Čiurlionio
ga   lerijoje, Jaunimo cen t re  (5620 S.
Cla  remont Ave., Chicago, IL 60636)
vyks Jaunimo centro narių metinis su si -
rinkimas. Registracija prasidės 11:30
val. r. Nariai, negalintys dalyvauti, pra -
šo  mi įgalioti narius.

� LTSC taryba ir valdyba kviečia jus į
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 30
metų sukakties pa ro dą-minėjimą, įvyk -
sian tį kovo 24 d., sek madienį, 12:30
val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi ca -
go, IL). Dr. Rober tas Vitas, LTSC tarybos
pirmininkas, skai tys paskaitą „LTSC tris -
dešimtmetis ir mokslo svarba išeivijos
lie tuvių gyvenime”. Po to – parodos ati -
da rymas, vaišės. 

� JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio
Vakarų apygarda, norėdama  atgaivinti

se ną tradiciją, ruošia prozos ir poezijos
dailiojo skaitymo konkursą. Kviečiame
dalyvauti lituanistinių mokyklų vyres -
niųjų klasių moksleivius. Konkursas
vyks  š. m. balandžio 20 d. 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Kviečiame į pavasarinę šventę ir Lie -
tu vos Nepriklausomybės dienos minė -
jimą kovo 3 d., sekmadienį, nuo 12 val.
p. p. iki 4 val. p. p. Latvių namuose
(425 Hoffman Ave., San Francisco, CA).
Programoje: lietuviškos mokyklėlės mo -
kinių pasirodymas, brolio Luko susi kau -
pimo valandėlė, istorikų pasisa kymai,
Ka ziuko mugė ir lietuviškos vai šės. Ra -
šy kite: dpetrylaite@ya hoo.com

� Kviečiame visus į Detroit ,,Gabijos” ir
,,Baltijos” tuntų ruošiamą Kaziuko mu -
gę, kuri vyks kovo 3 d. tuoj po 11 val. r.
šv. Mišių Dievo Apvaizdos parapijoje.
Bus skanaus maisto, įvairių lietuviškų
prekių, vyks loterija. Skautai laukia visų
– jaunų ir senų! 

� Lietuvių Fondas kviečia į susitikimą
su Lietuvos ,,Country” muzikos žvaigžde
Virgiu Stakėnu. Koncertai vyks New Jer -
sey, Connecticut, Massachusetts ir Va -
karinėje pakrantėje. Kovo 10 d. kon -
certas vyks LCCC Lietuvių klube (6 Da -
vis Ave., Kearny, NJ 07032)  Informa -
cija: larrykaunas@yahoo.com

� Dainininkės  Evelinos  Anusauskaitės
kon certas vyks  kovo 16 d. Estų na muo   -
se (4 Cross & E. Veterans Hwy., Jac k son
NJ 08527). Įėjimas ir baras veiks nuo 7
val. v., koncerto pradžia 8 val. v.  Įėjimo
auka – 25 dol. Vie tas užsisakyti galite
tel. 732-674-7556 (Renata), tel. 848-
992-4222 (Rasa). 

� Klaipėdos universitete kovo 22 d.
vyks 15-oji Vydūno tarptautinė mok s li -
nė-praktinė konferencija ,,Psicho emo ci -
nė sveikata. Streso valdymas”. Dau giau
informacijos galite gauti el. paštu:
mek.tsi @gmail.com  

California Lithuanian Credit Union

2.00 % 3 metų CD

2.25 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095

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

Gerbiamieji, skubiai ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K.
Var  nelio, A. Vieščiūno, K. Žoroms kio, A. Žemaičio, V. Igno, P.  Dom šaičio,
A. Varno bei kitų lietuvių autorių tapybos darbų.

Papildomai ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rim šos, V. Kašubos, K.
Jonyno ir  kitų lietuvių autorių.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti visiems, kurie atsiliepė į mano
prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel. 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S. Boston, MA 02127, USA

Pranešame, kad Lf 2013 metų paramos prašymų elektroninės anketos yra pateiktos
LF svetainėje: www.LietuviuFondas.org. Paramos paraiškų priėmimo laikas yra 2013 m.
balandžio 15 d. 

Lietuvių Fondo adresas:  14911 127th St., Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616

,,Draugo” vyr. redaktorei
dr. Daliai Cidzikaitei Va -
sa rio 16-osios proga vie-
šint Šv. Antano parapijoje
(Det   roit, MI), pa rapijiečiai
,,Draugui” įteikė dosnią –
10,000 dol. – auką. Esa -
me dėkingi visiems šios
pa  rapijos žmonėms už
dos numą.

Aspen miesto meras Mick Ireland (kairė-
je) ir būsimas LR garbės konsulas dr.
Jonas Prunskis. 

Kovo 9 d., šeštadienį, 
Gondola Plaza Square

675 E. Durant Ave.,
Aspen, CO 81611

vyks naujo 
Lietuvos Respub likos

garbės konsulato,
kuriame dirbs  

LR garbės konsulas 
dr. jonas Prunskis, 

atidarymas.
Renginio pradžia – 4 val. p. p. 

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.

Kęstučio Šontos nuotr. iš albumo
,,Šv. Antano lietuvių parapija –
Det roit”.


