
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

Įsikūrė nauja JAV LB apylinkė

L. Linkevičius susitiko su 
JAV valstybės sekretoriumi

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.63 LT
1 EUR — 3.45 LT

PERIODICALSN
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
03

-0
1-

13

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, MARCH – KOVO 2, 2013 • Vol. CIV Nr. 26                Kaina 2 dol.

• ,,Dievas vadovauja savo baž -
ny čiai” – 2

• Kalbų galima mokytis bet ka -
da – 3

• JBANC susitiko su nauja JAV
ambasadore Lietuvai – 4

• Globa ir meilė viską
pakeičia – 4

• Iš Ateitininkų gyvenimo – 6
• Už kiekvieno didžio vyro –

di di moteris! – 7, 14
• Sportas – 8
• ,,Lituanus” – jau ir elektroni -

ne versija – 9
• Renginių kalendorius – 10, 14
• Vis tie ,,žydai, žydai, žydai” –

15

Kviečia 
„Juventus 2013” – 5 psl.

Charlotte (JAV LB Krašto val-
dybos info) – Šių metų vasario 16 d.
Charlotte, North Carolina valstijo-
je, įkurta nauja JAV Lietuvių Ben -
druomenės apylinkė. Jos pirminin-
ke išrinkta Irma Rovaitė-Harpley,
vicepirmininke – Lida Se mėnas, iž -
dininke – Jurgita Švedienė, sekre-
tore – Dalia Shaffer. Kol kas apylin-
kė turi 22 užsiregistravusius na -

rius, tačiau yra daugiau norinčių
dalyvauti apylinkės veikloje, kurie
negalėjo dalyvauti steigiamajame
susirinkime. Jame da lyvavo JAV
LB Švietimo tarybos pirmininkė
Dai va Navickienė, nau jos apylin-
kės nariams pateikusi daug nau -
din gos informacijos apie LB veiklą,
jos įstatus bei struk tūrą.

Roma (URM info) – Lietuvos
užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius vasario 27 d. kartu su
Latvijos ir Estijos kolegomis susiti-
ko su JAV valstybės sekretoriumi
John Kerry, su kuriuo aptarė regio-
ninio saugumo klausimus, padėtį
ES Rytų kaimynystės valstybėse,
Baltijos šalių energetinio saugu-
mo, laisvos prekybos tarp Europos

Sąjungos ir JAV klausimus. L.
Linkevičius pasiūlė JAV artėjantį
Lietuvos pirmininkavimą Europos
Sąjungos Tarybai išnaudoti tran-
satlantiniams ryšiams stiprinti.
Baltijos valstybių ministrai taip
pat kėlė Lietuvos ir Latvijos narys-
tės Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijoje klausimą. 

DRAUGAS

Pietų Amerikos jaunimas 
kviečia į suvažiavimą

Sao Paulo (PLJS info) – XVI Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
(PALJS) vyks š. m. liepos 17–21 d. Sao
Paulo, Bra zi lijoje, kurį rengia Brazilijos
lietuvių jaunimo sąjunga.                                  

Suvažiavimas rengiamas Pa saulio
jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias
atvyks ir jaunimas iš Lietuvos. Pasaulio
jaunimo dienos (PJD) prasidės 2013 m. lie-
pos 22–28 d. Rio de Janeiro mieste.

PALJS globėjai yra Brazilijos Lietu-
vių Bendruomenė, Šv. Juo zapo draugija
(Sao Paulo), Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos valdybos narys Juan Ignacio Four-
ment Kal velis, Pasaulio Lietuvių Ben -
druomenės valdybos nariai Juan Kalvelis
ir PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos
vyskupų konferencijos delegatas užsienio
lietuviams katalikams prel. Edmundas
Putri mas.

Dėl išsamesnės informacijos ir re-
gistracijos kreipkitės į Brazilijos lietuvių
jaunimo sąjungą (Union de jovenes litua-
nos de Brasil, arba BLJS), bljsbrazilija
@gmail.com  

Tarp geriausiųjų – 
L. Mockūno albumas

New York (Lrytas.lt) – New York lei-
džiamas žurnalas ,,The New York City
Jazz Record” į geriausiųjų sąrašą įtraukė
lietuviškos įrašų bendrovės ,,NoBusiness
Records” išleistą saksofonininko Liudo
Mockūno ir kontrabosininko Barry Guy
albumą ,,Lava”. Šis dueto koncertą Kauno
menininkų namuose įamžinęs albumas
sulaukė plataus tarptautinio atgarsio.
,,Free Jazz Blog” autorius Martin Schray
lietuvio L. Mockūno ir britų improvizaci-
nės muzikos legendos B. Guy duetą pava-
dino ,,stulbinančia komanda” bei ,,ener-
getiniu fenomenu”.

EPA-ELTA nuotr.

Naujos apylinkės nariai. Jurgitos Markauskienės nuotr.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Vatikanas (BNS, ELTA) – Popiežius Benediktas
XVI vasario 28 d. paliko Vatikaną. Prieš skrydį Be ne dik -
tas XVI parašė paskutiniąją žinutę ,,Twitter” tinkle kaip
Katalikų bažnyčios vadovas: ,,Ačiū už jūsų meilę ir pa -
ramą. Linkiu, kad visada patirtumėte džiaugsmą, kai
Kris tus bus jūsų gyvenimo centre.”

Katalikų bažnyčiai laikinai vadovaus popiežiaus pa -
dėjėjas kardinolas Tarcisio Bertone. 

Vatikane prasidėjo ,,tuščio sosto” laikotarpis



Dėkoju jums taip gausiai susi-
rinkusiems į šią paskutinę
mano pontifikato bendrąją au-

dienciją. Kaip apaštalas Paulius ką tik
girdėtame Šv. Rašto skaitinyje, taip ir
aš širdyje visų pirma jaučiu pareigą
dėkoti Dievui, kuris veda ir ugdo Baž-
nyčią, sėja savo Žodžio sėklą ir bran-
dina savo tautos tikėjimą. Šią aki-
mirką dvasios akimis matau visą Baž-
nyčią, išbarstytą po visą pasaulį; dė-
koju Dievui už „žinias” apie tikėjimą
į Viešpatį Jėzų Kristų, kurias gavau
šiais Petro tarnystės metais, ir už
meilę, kuri teka Bažnyčios Kūne. Šito
dėka Bažnyčia gyvena meile ir vil-
timi, kuri mus atveria pilnatvei ir
veda į tėvynę Danguje.

Jus visus jaučiu esančius mano
maldoje. Dievui priklausančioje da-
bartyje atsimenu visus susitikimus,
keliones, ganytojiškus apsilankymus.
Juos visus sukaupęs maldoje, ati-
duodu Viešpačiui: kad būtumėte pilni
Dievo valios pažinimo su visa išmin-
timi ir dvasiniu supratimu, kad elg-
tumėtės, kaip verta Viešpaties, ir jam
tobulai patiktumėte, nešdami visokių
gerų darbų vaisių (plg. Kol 1, 9–10).

Šią akimirką esu kupinas pasiti-
kėjimo, nes žinau, mes visi žinome,
kad Evangelijos Žodžio tiesa yra Baž-
nyčios jėga, jos gyvybė. Evangelija ap-
valo ir atnaujina, neša vaisius visur,
kur tikinčiųjų bendruomenės jos
klauso, priima Dievo malonę tiesoje
ir gyvena meilėje. Tokia mano viltis,
toks mano džiaugsmas. Buvau kupi-
nas šito tikrumo prieš aštuonerius
metus, balandžio 19 d., priimdamas
Petro tarnystę. Ir jis mane nuolat ly-
dėjo. Tą akimirką, kaip ne kartą esu
sakęs, mano sieloje skambėjo žodžiai:
,,Viešpatie, ko manęs prašai? Didelę
naštą užkrauni man ant pečių, bet jei
Tu nori, dėl Tavo žodžio užmesiu tink-
lus, žinodamas, kad Tu man vado-
vausi.” Ir tikrai, Viešpats mane vedė,
buvo arti manęs, kasdien galėjau
jausti jo buvimą. 

Šiame Bažnyčios kelionės etape
būta džiaugsmo ir šviesos akimirkų,
bet buvo ir nelengvų akimirkų. Jau-
čiausi kaip Petras su apaštalais val-
tyje Galilėjos ežere. Viešpats mums
davė daug saulėtų ir švelnių dienų,
kuriomis žūklė buvo sėkminga, ta-
čiau, kaip ir visoje Bažnyčios istori-
joje, būta ir stiprių bangų bei prie-
šingo vėjo ir atrodė, kad Viešpats
miega. Tačiau visą laiką žinojau, jog
Viešpats yra valtyje, kad Bažnyčios
valtis yra ne mano, ne mūsų, bet Jo, ir
Jis neleis jai nuskęsti; Jis ją vairuoja

tarpininkaujant žmonėms, kuriuos
Jis pats pasirenka, nes taip Jis norėjo.
Buvau ir esu šituo įsitikinęs, ir šito
tikrumo niekas neaptemdys. Dėl to
šiandien mano širdis pilna dėkin-
gumo Dievui, kad negailėjo visai Baž-
nyčiai ir man savo paguodos, šviesos
ir meilės.

Švenčiame Tikėjimo metus, ku-
riuos paskelbiau, siekdamas sustip-
rinti tikėjimą į Dievą dabartiniame
kontekste, kuriame tikėjimas vis la-
biau nustumiamas į antrą vietą. Ra-
ginu visus atnaujinti tvirtą pasitikė-
jimą Viešpačiu, būti kaip vaikai Dievo
rankose, tikint, kad šios rankos visada
mus palaiko, kad jų dėka mes galime
kasdien keliauti, net ir per sunkumus.
Norėčiau, kad kiekvienas jaustųsi my-
limas Dievo, kuris dėl mūsų atidavė
savo Sūnų ir parodė mums savo bega-
linę meilę. Norėčiau, kad kiekvienas
džiaugtųsi, jog yra krikščionis. Vie-
noje gražioje maldoje, skirtoje kalbėti
rytais, sakoma: „Garbinu Tave, mano
Dieve, ir myliu Tave iš visos širdies.
Dėkoju, kad mane sukūrei ir padarei
krikščioniu...” Taip, džiaukimės tikė-
jimo dovana. Šio brangaus gėrio nie-
kas negali iš mūsų atimti. Kiekvieną
dieną dėkokime už tai Viešpačiui
malda ir nuosekliu krikščionišku gy-
venimu. Dievas mus myli, bet Jis lau-
kia, kad ir mes Jį mylėtume!

Ne tik Dievui noriu dėkoti šią aki-
mirką. Popiežius ne vienas vairuoja
Petro laivą, nors didžiausia atsako-
mybė skirta jam. Ir aš niekada nesi-
jaučiau vienas džiaugsmingomis ir
sunkiomis Petro tarnystės akimirko-
mis. Viešpats siuntė daugybę žmonių,
kurie dosniai, kupini meilės Dievui ir
Bažnyčiai, man padėjo ir buvo man
artimi.  Norėčiau, kad visus pasiektų
mano sveikinimai ir padėka: popie-
žiaus širdis apkabina visą pasaulį. 

Šią akimirką norėčiau iš širdies
padėkoti visai tai daugybei žmonių iš
viso pasaulio, kurie pastarosiomis sa-
vaitėmis atsiuntė man jaudinančių
sveikinimų, išreikšdami draugystę ir
žadėdami maldas. Taip, popiežius nie-
kada nėra vienas. Šiandien dar kartą
tai aiškiai širdyje jaučiu. Popiežius
priklauso visiems, ir daugybė žmonių
jaučiasi jam artimi. Man rašo laiškus
pasaulio didieji – valstybių vadovai,
religijų vadovai, kultūros pasaulio at-
stovai. Gaunu daugybę ir paprastų
žmonių laiškų. Jie man rašo paprastai
iš širdies, ir aš jaučiu tą meilę, kuri
teka iš buvimo kartu su Jėzumi Kris-
tumi Bažnyčioje. Šie žmonės nerašo
taip, kaip rašytų kunigaikščiui ar ne-

pažįstamam didžiūnui. Jie man rašo
kaip broliai ir seserys, kaip sūnūs ir
dukros, su meile ir šeimynišku ar-
tumu. Čia galima ranka prisiliesti
prie Bažnyčios, kuri yra ne organiza-
cija, ne religinių ar humanitarinių
tikslų siekianti asociacija, bet gyvas
kūnas, brolių ir seserų bendrystė vi-
sus vienijančiame Jėzaus Kristaus
Kūne. Šitaip jausti Bažnyčią – tai tarsi
ranka prisiliesti prie jos tiesos ir mei-
lės jėgos, tai džiaugsmas dabartiniu
metu, kai daugelis kalba apie jos nuo-
smukį. 

Pastaraisiais mėnesiais jaučiau,
jog mano jėgos nusilpo, dėl to maldoje
karštai prašiau Dievą, kad man duotų
savo šviesos, idant priimčiau patį tei-
singiausią sprendimą ne mano paties,
bet Bažnyčios labui. Žengiau šį
žingsnį visiškai ramia siela, gerai su-
vokdamas jo rimtumą ir taip pat nau-
jumą. Mylėti Bažnyčią reiškia taip pat
turėti drąsos priimti sunkius, išken-
tėtus sprendimus, prieš akis visuomet
turint ne savo, bet Bažnyčios gėrį.

Leiskite man dar kartą sugrįžti į
2005 m. balandžio 19-ąją. Šito spren-
dimo rimtumas taip pat yra tas, kad tą
kartą įsipareigojau Viešpačiui visam
laikui ir visiems laikams. Visam lai-
kui – nes kas imasi Petro tarnystės,
tas visiškai neturi privataus gyve-
nimo. Jis visą laiką priklauso visiems,
visai Bažnyčiai. Iš jo gyvenimo visiš-
kai atimamas privatumo dėmuo. Tai
patyriau, tai jaučiu ir šią akimirką,
kad žmogus gauna gyvenimą jį dova-
nodamas. (...) „Visam laikui” reiškia
ir „visiems laikams” – nėra grįžimo į
privatų gyvenimą. Mano sprendimas
atsisakyti aktyviai vykdyti Petro tar-
nystę nereiškia jos atsižadėjimo. Aš
negrįžtu į privatų gyvenimą, negrįžtu
prie kelionių, susitikimų, priėmimų,
konferencijų ir kt. Nesitraukiu nuo
kryžiaus, bet nauju būdu pasilieku su
Nukryžiuotu Viešpačiu. Atsisakau va-
dovavimo Bažnyčiai tarnystės galių,
bet pasilieku tarnauti malda, jei taip
galima sakyti, – šv. Petro aptvare. Šv.
Benediktas, kurio vardą pasirinkau
kaip popiežius, man bus svarbus pa-
vyzdys. Jis mums parodė kelią į gyve-
nimą, kuris – aktyvus ar pasyvus – vi-
siškai priklauso Dievui.

Dėkoju visiems ir kiekvienam už
pagarbą ir supratimą, kuriuo priė-
mėte šį, tokį svarbų sprendimą. Aš ly-
dėsiu Bažnyčios kelionę malda ir me-
ditacija, aukodamasis Viešpačiui ir jo
Sužadėtinei; kaip stengiausi gyventi
iki šiol, taip noriu gyventi visada. Pra-
šau atsiminti mane maldose. Ypač
melskitės už kardinolus, pašauktus to-
kiai svarbiai užduočiai išrinkti naują
Apaštalo Petro įpėdinį. Viešpats jį te-
lydi savąja šviesa ir savo Šv. Dvasios
jėga. Šaukimės Švč. Mergelės Mari-
jos, Dievo Motinos ir Bažnyčios Moti-
nos, kad jos motiniškas užtarimas ly-
dėtų mus kiekvieną ir visą Bažnyčios
bendruomenę. Prašykime jos globos,
kupini pasitikėjimo.

Brangūs bičiuliai! Dievas vado-
vauja savo Bažnyčiai, visada ją pa-
laiko, o ypač sunkiu metu. Niekuomet
nepraraskime šitokios tikėjimo vizi-
jos, kuri yra vienintelė tikra Bažny-
čios kelionės ir pasaulio vizija. Mūsų
širdyje, kiekvienoje širdyje, tebūnie
džiugus tikrumas, kad Viešpats yra su
mumis, kad jis mūsų nepalieka, kad
jis mums artimas ir mus apgaubia sa-
vąja meile. Ačiū!

Sutrumpinta

Paskutinė popiežiaus Benedikto
XVI bendroji audiencija, vykusi Šv.
Petro aikštėje vasario 27 d.

,,Vatikano radijas”

Lietuvoje ant žurnalistinio ,,tyri-
mo” kabliuko – Lrytas.lt išgalvoto ano-
nimo Aido Barzevičiaus – pakibo net
ke li Seimo nariai. Po tokių ,,tyrimų” vi -
sa da pagalvoju, kas yra žurnalistas –
in formacijos tiekėjas, blogeris ir kokios
jo teisės bei atsakomybė? Taip, žurna-
listas turi išklausyti įvairias nuomones,
atskirti faktus nuo vertinimų, būti neša-
liškas, tačiau jis neturėtų vykdyti užsa-
kovo valios, atlikti propagandininko
vaid  mens. Kaip neperžengti ribos tarp
žiniasklaidos ir purvasklaidos? Kodėl
kar  tais žurnalistai tiek įsijaučia į proku-
rorų ar seklių ,,morkų” vaidmenis, kad
profesinės etikos nelieka nė krislelio?
Manau, kad čia ir mūsų – žiniasklaidos
vartotojų – kaltė. Jei mėgausimės tik
pi  giais skaitalais ir rašliavomis, vargu ar
žiniasklaida paisys profesinės etikos.
Kalbėti apie rašančiųjų padorumą, pro-
fesinę etiką yra labai keblu, tačiau būti-
na. Žinoma, ir patys turėtume išmokti
bū ti atsparūs įvairiems ,,gundymams”.

Red. Laima Apanavičienė
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Benediktas XVI: 
„Dievas vadovauja savo Bažnyčiai”



Vasario 16 d. minėjime South field,
MI, pagrindine kalbėtoja buvusi dr.
Dalia Cidzikaitė ne tik kalbėjo, bet

ir su mumis kalbėjosi, skatino galvoti ir
pasisakyti. Vie na iš jos temų buvo lietuvių
kalbos mo kymas, jos vartojimas išeivijoje.
Iš klausytojų pasigirdusi neigiama gaida,
girdi, daugeliui labai sunku lietuvių kal bą
išmokti, ją suprasti ir ja iš sakyti savo min-
tis, per salę nubangavo tarsi egzisten cinis
dejavimas. Tada man neliko laiko šiuo
klausimu pasisakyti, užtat dabar tu riu tam visą
skiltį. Rašysiu trumpai drūtai, nes iš ilgos kalbos –
mažai naudos.

Grįžęs iš renginio iš įpratimo kompiuteryje
patik rinau atėjusius laiškus. Vienas jų skelbė, kad
naujas mokslinis atradimas įgalina iš mok ti bet ko-
kią naują kalbą per 10 dienų. Panašių reklamų esu
matęs ne vieną. Aišku, nereikia viskuo ti kė ti, bet tai
miniu, pabrėždamas, kad sve timos kalbos išmoki-
mas ar už mirš tos gimtosios kalbos atgaivinimas
nėra  tik vieną kartą gyvenime turėta (ir gal pra-
žiopsota) proga. Čia kalbu vien tik apie naujos kal-
bos išmo ki mą. Lietuviškoje pokarinėje gimnazijoje
Vokietijoje mums buvo privaloma mokytis keturias
kalbas: lietuvių, vokiečių, anglų ir lotynų. Buvo pri-
valoma ir jų mo kė mės. Jau Amerikoje siekiant
aukštesnio mokslo laipsnio buvo privaloma moky-
tis dviejų kalbų. Išlaikęs vokie čių kalbos egzami-
nus, nusipirkau reikiamus vadovėlius prancūzų
kal bai mokytis. Mano laimei, kaip tik tada antros
kalbos reikalavimas buvo panaikintas. Prieš tai ka-
tedros vedėją bandžiau įtikinti, kad man užskaitytų
lietuvių kalbą kaip svetimą kalbą, bet jis atsi sakė,
nes lietuvių kalba nebuvo daug mano srities moks-
linės literatūros. Kai dar ban džiau derėtis, kad su jo
pa skata to kios literatūros ateityje ga lėtų būti dau-
giau, jis tik mandagiai nusišypsojo.

Prieš keletą dienų Michigan Sta te University
dienraštyje buvo pa skelb ti studentų apklausos re-
zultatai apie svetimas kalbas. Buvo klausiama, ar
sve timos kalbos žinojimas turėtų lik ti tik mokslei-
vių pasirinkimu, o ne rei kalavimu. 69 proc. atsa-
kovų teigė, kad svetimos kalbos mokėjimas yra neį-
kainojamas turtas ir reikalavimas turėtų būti pa-
liktas. 22 proc. galvojo, kad reikalavimas turėtų būti
panaikintas, o likusieji 9 proc. šiuo klau si mu nuo-

monės neturėjo. Gauti re zul tatai mane gerai nu-
teikė.

Kaip maloniai nuteikė ir Algio Nor vilo vertinga
knyga apie tautą, kalbą ir tapatybę, jau aptarta
,,Drauge” (2012 m. gruo džio 29 d.). Rašydamas apie
kalbą, dr. Norvilas  teigia, kad ,,kalba tik tiek gy -
vuos, kiek mes patys ją branginsi me ir puoselėsime,
kiek sugebėsime perduoti ateinančioms kartoms.”
Jo kny gos aptarimą baigiau su pastaba, kad  knyga
turėtų susidomėti JAV LB Švietimo ir Kultūros ta-
rybos ir kad knygoje pristatyti faktai bei išvados ga-
lėtų būti pritaikyti išeivijos gyvenimui. Gal vo jau,
kad būtų galima parengti praktiškus nurodymus,
gaires ar patarimus, kaip tinkamiau išlaikyti kalbą,
tapa tybę ir pačią tautą išeivijoje. 

Netrukus pavėluotai gautame ,,Tėviškės žibu-
rių” vasario 5 d. laidoje aptikau Česlovo Senkevi-
čiaus  veda mą jį apie didžiąją atsakomybę mylėti ir
remti tautą. Dėmesio vertos jo min tys: ,,Padejavę,
pasiguodę, apsvarstę opiausius klausimus, steng-
damiesi atidengti nūdienę tikrovę, tarsi pa grįs tai
slenkame į pesimizmą, labiausiai žalingą būseną,
užtveriančią kelius į aktyvumą, iš anksto nugink -
luojančią dar nieko nepradėjus.” Autorius pri duria,
kad viešai reiškiamos nege rovės, nuomonės ar tai-
sytinos klaidos neturėtų kelti nusivylimą tiek, kad
priverstų  į  visa numoti ranka.

Šių ir panašių apibendrinimų glū dumoje kaip
šviesus meteoras dangaus skliaute pasirodė Marijos
Dainienės straipsnis apie trijų kartų pastangas mo-
kytis ir tobulėti (,,Drau gas”, 2013 m. vasario 21 d.),
kuriame labai įdomiai aprašytos Nerijos ir Lino
Orentų šeimos pastangos ir pa siekimai auginant ir
auklėjant savo lietuvišką šeimą. Nors tai galima
lai kyti išimtimi, bet tai skatinanti, pa mokanti ir
vilties teikianti išimtis.  Orentų  šeimoje visi trys

vaikai lanko K. Donelaičio lituanistinę
mo kyklą Washington, DC. Viena iš jų pa-
reigų yra mokytis lietuvių kalbos. Autorė
teigia, kad lietuvis privalo mo  kėti kalbėti
lietuviškai, ir ji didžiuojasi šiais atkak-
liais žmonėmis, juos vadindama patrio-
tais. Tai trečioji, po karo atvykusi lietuvių
karta. Dėmesio verti Nerijos Orentienės
žodžiai: ,,Lietuva – artima, gimta, nors
joje niekada negyvenau, tik pa viešėjau.
Amerikoje dalyvavau visuose Lietuvių

Bendruomenės renginiuose, būdavau stovyklose ir
su savo vyru Linu Orentu susipažinau šokių gru-
pėje. Mudviejų su vyru vertybės sutampa – suda-
rome galimybę vai kams išmokti lietuvių kalbą (…).
Kal ba – tai dvasinis turtas, kurį tu rime perduoti
savo vaikams, kad su au gę nepasakytų, jog kalti tė-
vai, kad neišmokė. Mes sudarome sąlygas, jiems
reikia tik mokytis.” Orentų vaikai – Alina, Marius
ir Aistė – yra minėtos mokyklos mokiniai. Vyriau -
sioji Joana ją jau baigusi. Aštuntokė Alina štai ką
galvoja apie lietuvių kalbos mokymąsi: ,,Gir dė jau
pasakojimus, kad žmonės užmiršta savo gimtąją
kalbą. Kad taip man neatsitiktų, turiu nuolatos mo-
kytis. Mokykloje aš sutinku savo geras drau ges, to-
dėl laukiu šeštadienių.”  Kaip Lietuvoje sakytų,
Orentų šei ma yra tikri šaunuoliai! Visą šios pui -
kios šeimos istoriją man dar pasaldina faktas, kad
prieš 50 metų Lino tė velis Eugenijus buvo pabrolys
Gra žinos ir mano vestuvėse.  

Išvadų vietoje galiu teigti, kad kalbas, kaip ir
daugelį kitų dalykų, ga lima išmokti bet kada. Ge-
riausias laikas naujų kalbų mokytis yra vai kystėje,
bet nebūtinai. Ge ron tologai (mokslininkai, tyrinė-
jantys senatvę ir senėjimą) net pataria moky tis sve-
timų kalbų, nes tai sulėtina smegenų nykimą. Bet
dar svarbiau yra lietuvių kalba kaip vertybė, apie
ku rią  filosofas Immanuel Kant, gyvenęs XVIII a.
Karaliaučiuje, ra šė: ,,Lietuvių kalbą būtina išsau-
goti, nes joje slypi raktas, kuris išspren džia  ne tik
filologines, bet ir tautų rai dos paslaptis.” Tai viena
priežas tis, kodėl verta išlaikyti lietuvių kal bą. Kita
priežastis yra arčiau šių die nų realybės – lietuvių
kalba stiprina šeimynos, kartų ir bendruomenės
ryšius bei didina iš to išplaukiantį džiaugsmą.

IZRAELIS ŽYDAMS! – GERAI, 
LIETUVA LIETUVIAMS! – BLOGAI

Š. m. vasario 19 d. ,,Drauge” pa-
skelbtoje žinutėje apie tautinio jau-
nimo eitynes Kaune Vasario 16-osios
šventėje paminėta, kad Lietuvos žydų
bendruomenė (LŽB) paskelbė griežtą
protestą ir piktinosi, jog eitynių metu
skambėjo šūkiai ,,Lietuva – lietu-
viams”. LŽB sako, kad tai rodo, jog ei-
tynių dalyviai ,,laiko Lietuvą etninių
lietuvių valstybe, o visi kiti turbūt –
antrarūšiai piliečiai”. (Pilnas šūkis
buvo: ,,Lietuva lietuviams, lietuviai –
Lietuvai” – D. J.)

Tačiau Izraelio nepriklausomy-
bės akte yra parašyta, kad Izraelis yra
žydų tautos etninė valstybė. Taigi Iz-
raelis valdiškai ir nevaldiškai teikia
pirmenybę žydams, kviečia juos iš
viso pasaulio apsigyventi Izraelyje ir
sudaro jiems lengvatas tai įvykdyti.
Nebūtina mums svarstyti, ar Izraelis
mane ir kitus nežydus (,,goym”) laiko
,,antraeiliais”, bet mus nei kviečia į Iz-
raelį, nei siūlo kokių nors lengvatų. Iz-
raelis net atgal neįsileidžia palesti-
niečių, kurie pabėgo arba buvo žydų
išvaryti per Izraelio karus ir kurių
žemė buvo užgrobta. 

Reikėtų, kad Lietuvoje kas nors
LŽB tai praneštų, ir tada ji galėtų pro-
testuoti ir piktintis ir dėl tokių Izrae-
lio veiksmų. Juk JAV Valstybės de-
partamentas dar savo 2009 m. prane-
šime protestavo ir piktinosi, jog Iz-
raelyje ,,governmental and legal dis-
crimination against non-Jews” tebe-
vykdomas. Nors gali būti, kad LŽB lai-
kosi nuomonės, kad ,,Izraelis žydams!

– gerai, bet Lietuva lietuviams! – blo-
gai”. Bet jeigu taip, tai LŽB tiktai pati
save išstato pajuokai. 

Donatas Januta    
San Francisco, CA

LIETUVIŲ KALBOS KLAUSIMU

Pagarba mano bendraamžiams ir
vai kystėje tėvynę praradusiems ben-
dro likimo bendrakeleiviams Arvy dui
Barzdukui, Antanui Dundzilai ir Do -
 natui Janutai už pasisakymus
,,Drauge” spaudos ir lietuvių kalbos
klau simais. Su entuziazmu pritariu
už jų laiškuose (š. m. vasario 5, 9 ir 16
d.) išsakytą Romualdo Kriaučiūno
nuo monės palaikymą, kuris savo iš -
sa miuose straipsniuose ir knygų re-
cenzijose kelia į viešumą Lietuvos
spau doje dažnai pasirodančius, akį ba -
dančius svetimų kalbų tikrinių daik -
tavardžių rašybos iškraipymus. Pana-
šių rūpesčių prislėgtas dar 1997 ir 2001
m. kreipiausi į ,,Draugo” skaitytojus
laiškais ,,Ar moterys bus ‘suvyrintos”
(1997 m. rugsėjo 9 d.) ir ,,Juzė tai ne
Jurgita” (2001 m. gruodžio 21 d.). Ja-
nuta š. m. vasario 16 d. laiške ,,Ar jau
mokame aukštielninkai skaityti?” pa-
teikia keletą pavyzdžių iš savo ,,lietu-
viškos raštijos nesąmonių” reper-
tuaro. Į porą jų, pateiktų klausimo
forma, pabandysiu atsakyti. 

Į klausimą, kodėl, kai knygą pa -
dedi kaip įprasta viršeliu į viršų, kny -
gos nugarėlėje pavadinimą galima
perskaityti tik atsistojus ant galvos,
mano atsakymas bū tų: visų pirma šių

dienų Lietu vos rašto žmonės čia  nie-
kuo dėti, nes nei dabartinės laisvos,
nei buvusios okupuotos tarybinės Lie-
tuvos žmo nės nėra tokių užrašų ant
knygų pionieriai. Vien iš mano kuk-
lioje bibliotekoje turimų knygų ma-
tyti, kad Ja nutos nepageidaujamu sti-
liumi knygos buvo leidžiamos Lietu-
voje ir Vo kietijoje prieš Antrąjį pa-
saulinį karą, ir tebėra leidžiamos da-
bartinėje Vokietijoje. Panašiai yra ir
su nelie tuvių kalba leistomis knygo-
mis už Lie tuvos ribų, pavyzdžiui,
„Draugo” ir Mykolo Morkūno spaus-
tuvėse Čika goje. (Beje, po Antrojo pa-
saulinio karo Morkūnui Austrijoje už
disertaciją „Senųjų prūsų istoriškai
politinės ir ūkinės problemos” buvo
suteiktas ekonomikos mokslų daktaro
laipsnis.) Pagal Janutos skonį yra
knygų išleistų ir dabartinėje Lie -
tuvoje, pvz., bent trys knygos apie pre-
zidentą Valdą Adamkų ir jo veiklą.
Antra, knygos nėra laikomos, sudėjus
ją vieną ant kitos horizontaliai, jos pa-
prastai būna sudėtos kaip bibliote-
kose – vertikaliai. Šiuo atveju, bent
mano akims, yra žymiai leng viau ir
patogiau perskai tyti knygos nugarė-
lėje esantį užrašą skaitant ne nuo vir-
šaus į apačią, bet nuo apa čios į viršų.
Jei klystu, tai skubėsiu vėl akis pasi-
tikrinti.

Į Janutos klausimą, kodėl nevar-
tojami lietuviški žodžiai, bet imami ir
iš krai pomi svetimi (pvz., kuo žodis
„startavimas” yra geresnis už žodį
„pradžia”), norėčiau pasakyti, kad, pa -
gal mano prigimtą lietuvių kalbos, vė-
liau įgytą šiokį tokį svetim ų kalbų su-
pratimą, žodžiai „startavimas” ir

„pra džia” reiškia ne visai tą patį ir jie
nėra sinonimai. Žodis „startavimas”
(gal tiksliau būtų „startas”), skirtin-
gai nuo žodžio ,,pradžia”, bent mano
ausiai, nusako bėgimo, plaukimo ir
kitų rungtynių pradžios momentą, pa-
našiai kaip žodis „finišas” tiksliau nei
žodis „pa baiga” apibūdina rungty nių
galo momentą.

Leonidas Ragas
Bloomingdale, IL

DVIGUBA PILIETYBĖ

Pasaulio Lietuvių Bendruome -
nės siekimas įvesti dvigubą pilietybę
Lietuvoje man primena absurdo teat -
rą. Nesu girdėjęs, kad dviguba pilie -
ty be kur nors pasaulyje sujungtų
išsimėčiusius tautiečius su jų tėvyne.
Man atrodo, kad dviguba pilietybe
daugiausia pasinaudoja nusikaltėliai
ir tie, kurie nesėkmingai visur ieško
laimės. Visiems kitiems po keleto me -
tų dviguba pilietybė lieka tik suveny -
ru, tinkamu pasikabinti kambaryje
ant sienos.

Rimvydas Liutkus
Webster, NY

ATITAISYMAS
Š. m. vasario 9 dienos ,,Drauge” paskelb-
toje žinioje apie parduodamą Aušros Vartų
bažnyčią ir žemę įsivėlė klaida. Aušros
Var tų bažnyčios New York vitražai sukurti
Vytauto Kazimiero Jonyno, o ne Antano
Jonyno.
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Kalbų ga lima mokytis 
bet kada
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LAIŠKAI 
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TELKINIAI

Washington, DC

Lemont, IL

RASA AVIŽIENIS

Sekmadienį, vasario 3 d., Pasau -
lio lietuvių cen tre (Lemont, IL)
vyko organizacijos „Vaiko var-

tai į mokslą” metinis pranešimas.
Susirin kę rėmėjai, pavaišinti narių
suneštais skanėstais, smagiai ben-
dravo tarpusavyje. Renginį vedusi Ri-
tonė Rudaitienė trumpai papasakojo
apie organizaciją ir jos veiklą. Ši Ame-
rikos lietuviams gerai pažįstama or ga -
nizacija, pradėjusi savo veiklą 1998
metais, šiais 2013 metais švenčia jau
15-tąjį gimtadienį! Jos misija yra pa-
dėti sunkumus šeimoje išgyvenan-
tiems vaikams Lietuvoje, sudarant
palan kias sąlygas mokymuisi ir vaiko
asme nybės ug dymui. „Vaiko vartai į

mokslą” teikia finansinę ir metodinę
paramą dvylikai pomokyklinių dienos
centrų ir laikinosios globos na mų Lie-
tuvoje: Vilniuje (2), Kaune, Marijam-
polėje, Kazlų Rūdoje, Ša tei kiuo se,
Rum bonyse, Užpaliuose, Že maičių
Kalva rijoje, Varėnoje ir Jona voje. 

Šiandien jau matome darbo re zul -
tatus. Nemažai remiamuose centruose
užaugusių jaunų žmonių šiandien
lanko profesines mokyklas, keletas –
Ro merio ir Vilniaus universitetus, pa-
tys savanoriauja, padėdami ki tiems.
Džiugu matyti, kaip liūd ni, vargani,
mažai vilties turėję, į centrus atėję
vaikučiai užauga ir tampa visaver-
čiais visuomenės na riais. Glo ba ir
meilė viską pakeičia.

Metinis pranešimas – tai proga

pristatyti bendruomenei, kuri organ-
zaciją remia, metų veiklą. Veik los
buvo tikrai pavyzdingai daug: išsiųsta
daugiau nei 20 siuntinių, pilnų cent-
rams bei vaikams reikalingų reik-
menų; centrų darbuotojams suruoš-

tas seminaras, kurio metu,
be profesnių žinių bei įgū-
džių mokymo, buvo prista-
tyta ir JAV padalinių veik -
la ir lėšų telkimas; paruošti
trys savanoriai vasaros
dar bui Vilniaus „Vilties
an gelo” centre; įvykdytas
Palaimintojo Jurgio Ma tu -
laičio misijos Kalėdinių do-
vanų va jus, kurio metu į
Lietuvą supakuotos bei iš -
siųs tos net 38 didelės dėžės;
suruošti metiniai „Der-
liaus pietūs”, kuriuose da-
lyvavo per 300 rėmėjų ir
svečių; PLC Kalėdinėje mu -
 gėje pre kiauta tortais ir py-
ragais, narių su aukotais
lino audiniais, medžio dro -
žinias bei papuošalais. 

• • •

„Vaiko vartai į mokslą” veikia ne
vien tik „lietuvių sostinėje” Čikagoje.
Aldona Kamantienė pristatė „Vaiko
vartų į mokslą” padalinius kituose
JAV miestuose. Tai maži telkiniai, ku -
 riuose sunkiau rinkti lėšas, nes gy-
vena mažiau žmonių, vyksta mažiau
renginių. Bet juose ne mažiau rūpina-
masi Lietuvos vaikų ateitimi. Todėl
šių padalinių vadovių darbas ir fi-
nansinė parama labai vertinama: Cle-
veland (vadovė Eglė Laniaus kie nė),
Detroit (vadovės Rita Giedraitie nė ir
Rasa Karvelienė), Philadelphia  (va-
dovė Teresė Gečienė), Washing ton, DC
(vadovė Teresė Landsbergie nė) ir
Sunny Hills, Florida (vadovės Bronė
Nakienė ir Judita Mamaitytė). 

„Vaiko vartai į mokslą” finan si -
nę veiklą prižiūri taryba: pirm. Dalia
Anysienė, vicepirm. Rimantas Griš -
kelis, Jadvyga Dainienė, dr. Leonidas
Ragas, Ramunė Kubiliūtė ir Daina Čy -
vienė. Tarybos vicepirmininkas Ri -
mantas Griškelis pateikė smulkią 2012
metų finansinę ataskaitą, pami -
nėdamas, kad centrams Lietuvoje
buvo paskirta 60,000 dol., bei primin-

Vasario 8 d. Jungtinio Ame ri -
kos pabaltijiečių komiteto
(JBANC) atstovai ir lietuvių

amerikiečių organiza cijos JAV Vals -
ty bės departamente susiti ko su
nauja JAV ambasadore Lietuvai De -
borah McCarthy. Susitikime ambasa-
dorė supažindinta su Bal tijos, ypač
lietuvių, bendruome nių istorija ir
in teresais. Ambasa do rė D. McCarthy,
prieš naują paskyrimą dirbusi direk-
toriaus pavaduotoja Valstybės depar-
tamento Eko nomikos ir verslo reika-
lų biure, prisaikdinta buvo šių metų
vasario 5 d. 

Susitikime JBANC atstovavo or -
ganizacijos pirmininkas Markus Vi -
denieks kartu su Amerikos lietuvių
tarybos atstovu JBANC Kęstučiu Či -
žiūnu, direktoriumi Karl Altau ir
prakti ką JBANC atliekančia Maggie
Packard. Su sitikime taip pat dalyva-
vo JAV Lie tuvių Bendruomenės Vi -
suomeninių reikalų ta rybos pirmi -
nin kė Danelė Vidutis ir šios tarybos
narė Asta Ba nionytė. Prie jų prisi-
jungė ir šiuo metu misijose nedaly-
vaujanti Vals tybės departamento
pareigūnė Lietuvos reikalams Carol
Wer ner. Su sitikime kalbėta apie
energetiką ir sau gumą, NATO ben-
dradarbiavimą, ekonominę plėtrą.

JBANC susitiko su nauja JAV ambasadore Lietuvai 

Susitikimo su JAV ambasadore Lietuvai D. McCarthy dalyviai (iš k.): Maggie Packard, Markus Videnieks, Asta Banionytė, ambasadorė
Deborah McCarthy, Kęstutis Čižiūnas, Danelė Vidutis ir Karl Altau. 

Dalyviai buvo pakvies ti į šį pavasarį
vyksiančią JBANC kon ferenciją. 

ALT’o, įsteigto 1915 m., istorijoje
bene ryškiausias įvykis – tai susitiki-
mas su Franklin D. Roosevelt 1940 m.
Baltuosiuose rū muose siekiant pasi-
tarti dėl padėties Lietuvoje ir dėl JAV
politikos sovietų okupacijos Baltijos
šalyse nepripa ži nimo. Susitikimai su
naujais Baltijos šalių ambasadoriais

yra JBANC tra dicija. 2012 m. šios or -
ganizacijos atstovai susitiko su JAV
ambasadoriais Latvijoje ir Es ti joje
Mark Pekala ir Jeffrey Levine. 

Tą pačią dieną JBANC surengė
su sitikimą su trimis Baltijos atstovy-
bėmis Washington, DC, kur tartasi
dėl pasiektos pažangos ir artimiau-
sių metų planų, tarp kurių – Lietuvos
Ne  priklausomybės dienos minėjimas

,,Man darin Oriental” viešbutyje va -
sario 22 d. ir buvusio Lietuvos valsty-
bės vadovo Vytauto Landsbergio ap -
silankymas kovo mėnesį, kur jam
bus įteiktas National En do wment for
Democracy apdovanojimas.

Kitas JBANC reikšmingas rengi -
nys bus X Baltijos konferencija Wash     -
 ington, DC balandžio 19–20 d. 

,,Draugo” info

Globa ir meilė viską pakeičia

„Vaiko vartai į mokslą” valdyba 1 eilėje (iš k.): Ramunė Kubiliūtė, Rita Venclovienė, Violeta Valaitytė,
Aldo na Kamantienė, Rugilė Šlapkauskie nė; 2 eilėje: Ramojus Vaitys, Aldona Vaitienė, Rūta Šmulkš-
tienė, Ritonė Rudaitienė, Dalia Martinkienė, Regi na Griškelienė ir Rasa Avižienis (trūksta Birutės Pa-
bedinskienės).                                                                                                         „Vaiko vartai į mokslą” archyvai

„Vaiko vartai į mokslą” taryba (iš k.): Daina Čyvienė, Ramunė Kubiliūtė, Dalia Anysienė ir
Riman tas Griškelis (trūksta dr. Leonido Rago ir Jadvygos Dainienės).

Nukelta į 5 psl.
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Cleveland, OH
damas, kad be „Vaiko vartai į moks lą”
paramos centrai nepajėgtų išsilaikyti.
Jis pabrėžė, kad gyvybiškai svarbu
organizacijai laikyti lėšų ban ke, nes,
jei sumažėtų Lietuvos Respub likos
valdžios skiriama parama, pri reiktų
padėti centrams išsilai kyti.

Nuo lapkričio mėn. į „Vaiko var-
tai į mokslą” remiamų centrų ratą įsi-
jungė Šateikių vaikų centras, kurį Ša-
teikių bažnyčioje krikštyto tė vo at-
minimui įsteigė advokatas Ernest C.
Raskaus kas, Sr. Jis pageidavo, kad
centre būtų vykdoma „Vaiko vartai į
moks lą” paruošta charakterio ug-
dymo programa. Su projekto mece-
natu aktyviai bendravo bei rūpinosi
įvairiais statybos bei kūrimosi dar-
bais tarybos narė Daina Čyvienė.
Kartu su Rita Vencloviene, Daina Čy-
vienė dalyvavo Šateikių centro atida-
ryme lapkričio mėn. Ji pasidalino
įspū  džiais ir parodė šešių minučių iš-
trauką iš filmo apie centro atidarymą,
kuria me dalyviai matė gražias centro
pa tal pas, centro atidarymo akimir-
kas, centro darbuotojus ir vaikučius,
išgirdo mecenato sūnaus tartus žo-
džius. Jautėsi šventiška šeimyninė
nuotaika. Tiki mės, kad šiame nau-
jausiame centre jau  čiama globa ir
meilė padės vai kams su viltimi žvelg -
ti į ateitį ir tapti naudingais visuo-
menės nariais.  

• • •
Jau vienuolika metų „Vaiko var -

tų į mokslą” paruošti jauni sava no -
riai iš JAV vasaras leidžia ne stovyk-
lose ar paplūdimyje, bet važiuoja į
Lie tuvą dirbti centruose su vaikais.
Apie savanorių veiklą supažindino
Rita Venclovienė, kuri su humoru pri -
siminė, kad pirmosios savanorės
buvo ji pati ir Aldona Kamantienė.
Jos skubiai paruošė gaires pačiai pir-
mai moralinio auklėjimo programai,
kad gautų paramą (grant) iš „Coca
Cola” bendrovės. Netrukus prie jų
prisijungė dvi jaunos savanorės, ku -
rios grįžusios pasidalino įspūdžiais
su savo draugais. Taip kasmet vis
daugėja norinčių savanoriauti. Sava -
noriai kruopščiai atrenkami, turi kal -
bėti gerai lietuviškai, jie mokomi,
kaip bendrauti su vaikais, kurie yra
dažnai emociškai pažeisti ir turi el-
gesio problemų. Savanorių keliones
bei kitas išlaidas padengia tėvai ar se-
neliai. 

2012 metais savanorių skaičius
buvo mažesnis, nes tą vasarą Boston
mieste vyko XIV Lietuvių tautinių šo-
kių šventė. Tačiau užsidegimo ne-
trūko. Savo įspū džiais pasidalino sa-
vanoriai Jo kūbas Aušra ir Svaja Pa-
kalniškytė, kuri savanore dirbo jau
antrą kartą. Iš jų nuoširdaus, jaunat-
viško pasakojimo apie vaikus, užsi-
ėmimus ir nuotykius buvo galima su-
prasti, kiek ši patirtis praplėtė ne tik
vaikų, bet jų pačių akiratį, pagilino
jautrumą ki tam žmogui, padidino gy-
venimo su pra timą. Vaikai ir savano-
riai reika lingi vienas kitam, tai abi-
pusis ry šys.

Baigiant Rita Venclovienė prista -
tė 2013 metų savanorius, kurių bus
net 16. Tai veiklūs, jauni žmonės, tarp
jų – ir ateitininkai, ir skautai, kurie
dirbs 3 savaites savanoriais Lietu vo je.
Rita priminė, kad jų laukia įdomi ir
nuotaikinga viešnagė Lietuvoje. Bet
svarbiausia, kad jų labai laukia vai -
kai. Vaikai, kuriuos likimas skriau -
džia, kurie dažnai yra kitų pajuo-
kiami – dėl negalių ar kad neturi
naujau sių džinsų, mokyklinių reik-
menų. Bet jie galės pasididžiuoti, kad
turi draugą iš Amerikos. Globa ir
meilė tikrai viską gali pakeisti.

BEATA ČIURLIONIENĖ

Prieš septynerius metus pradė-
tas koncertinių „Draugystės va-
karų” ciklas augo ir brendo,

kiek vienais me tais įgaudamas vis ki-
tokį veidą, bet išlaikydamas pagrin-
dinę mintį – šokis ir draugystė yra dvi
neat ski ria mos dalys. Taip 2010 metais
gimė sumanymas į draugų ratą pasi-
kviesti Toronto, Čikagos ir Lemont šo-
kėjus į pirmąjį jaunimo festivalį „Ju-
ventus”. Tokiuose renginiuose jau už-
simezgusios draugystės sustiprėja ir
gimsta naujos. Renginio pavadinimas
neatsitiktinis. „Juventus”, išvertus iš
loty nų kalbos, reiškia niekada ne-
mirštanti jaunystė. Kas, jei ne jauni-
mas, nu šviečia mūsų širdis tekančios
saulės šviesa, kas, jei ne jaunimas pri-
pildo mūsų širdis džiaugsmo!?

Praėjus vos keliems metams,
ener  gingieji ,,Švyturio”, kuris šiais
metais švenčia savo veiklos 10 metų
jubiliejų, vadovai ėmėsi ruošti antrą -
jį „Juventus 2013” festivalį. Trumpai
norime pristatyti šių metų programą
ir dalyvaujančias šokių grupes.

Programa

Jaunimo šokių festivalis „Ju ven -
tus  2013” vyks balandžio 19–21 d.  Fes-
tivalio programoje: balandžio 19 d. 5
val. – 8 val. v. – generalinė repeticija;
balandžio 19 d. 8 val. v. – susipa žinimo
vakaras Lietuvių namų viršu ti nėje sa-
lėje; balandžio 20 d. 1 val. p. p. – šven -
tinis koncertas „Juventus – 2013” Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje
(bilietų kainos – 15–20 dol.); balandžio
20 d. 6 val. v. – šventinis pokylis „Mar-
riott Cleveland East Grand Ballroom”
(bilietų – kaina 50 dol.); balandžio 21 d.
10 val. r. – šv. Mi šios Šv. Kazimiero pa-
rapijos šventovėje; po Mišių – pusry-
čiai parapijos menėje. 

Smulkesnę informaciją apie  atei-
nantį renginį galite rasti „Ju ventus”
tinklalapyje adresu: http://juventus
2013.sitecube.com/

Šių metų festivalyje
dalyvaujan čios grupės  

„Gintaras” (Toronto, Onta rio) – „Gin-
taro” ansamblį 1955 m. įsteigė A. Liš-
kūnaitė Milienė. Po 2005  m. įvykusio
„Gintaro” 50-mečio koncerto, išėjus il-
gametei ansamblio vadovei Ritai Ka-
rasiejienei, vadovo pareigas perėmė
eiti Romas Jonušo nis. Šiuo metu gru-
pėje šoka apie 120 šokėjų. Mokytojai:
Violeta Kašina, Vaida Zenkevičienė,
Vilija Yčaitė, Ra mona Kaminskaitė ir
Romas Jonušonis.

„Grandis” (Chicago, Illinois) – Skautė
Irena Šilingienė 1953 m. subūrė skau-

tus į tautinių šokių vienetą, kurį pa-
vadino „Grandis”. 1964 m. Irena Smie-
liauskienė „Gran dį” atgaivino. Nuo
1995 m. ansambliui vadovauja Violeta
Smieliauskai tė-Fabianovich. Mokyto-
jai: Dalia Bila šaitytė-DeMuth, Rima
Birutienė, Vi da Brazaitytė, Monika
Mikulionytė, choreografai Gintaras
Grinkevičius ir Vitalija Ivinskienė.

„Nemunas” (Berisso,  Argenti na) – An-
samblis įsikūrė 1970 m., pasivadinda-
mas iki šiol gyvuojančios Argenti nos
lietuvių draugijos „Nemunas”  var du.
Ši draugija yra seniausia lie tu vių or-
ganizacijų Pietų Amerikoje, šiais me-
tais švenčianti savo 104 metų jubiliejų.
Lietuvių jaunimo šokių ansamblis
„Nemunas” kiekvienais metais daly-
vauja ir koncertuoja įvai riuose rengi-
niuose ir šventėse Bue nos Aires, La
Platos, Mar del Plata, Navarro, Neco-
chea bei gimtajame Berisso miestuo -
se. Ne kartą savo koncertinėmis prog-
ramomis jis džiugino kaimyninio
Uru gvajaus lietuvius. Su džiaugsmu
ir pasididžiavimu prisijungia prie Lie-
tuvos šokių švenčių sūkurio. Nuošir-
džiai tikimės, kad šiais metais nemu-
niečiai papildys Šiaurės Amerikos šo-
kėjų draugų ratą.

„Saulėtas krantas” (Palm Beach, Flo-
rida) – 2011 m. spalio 30 d. susirin kę
Florida pietrytinėje pakrantėje gyve-
nantys šokio ir dainos mylėtojai  nu-
sprendė įkurti šokių grupę „Sau lėtas
krantas”. Nuo tos dienos grupei vado-
vauja Audrius Bakanas, jam tal kina
Giedrė Karinauskaitė ir Rita Wiz man.

„Spindulys” (Lemont, Illinois) – „Spin-
dulį” 1976 m. įkūrė va dovė bei akom-
paniatorė Rasa Šoliū naitė-Poskoči -
mie nė, kuri po ilgos ko vos su vėžiu
mirė 2009 m. Šiuo metu „Spinduliui”
vadovauja Rasos jau nes  nysis brolis
Kąstytis Šoliūnas.  Grupės mokytojai:
Audra Lintakienė, Aušra Narušytė,
Rima Barkauskaitė, Ramunė Bar-
kauskaite-Kirshner ir Rima Linta-
kaitė.

„Švyturys” (Cleveland, Ohio) – Šokių
grupė „Švyturys” įsikūrė 2003 m. su-
sirinkus 16-kai jaunuo lių, pasirengu-
sių šokti XII Lie tuvių tautinių šokių
šventėje. Šiuo me tu grupėje šoka 80
šokėjų. „Švy turiui” nuo jo įsikūrimo
vadovauja Aušrinė ir Ričardas Šir-
vinskai, techniniuose ir administra-
ciniuose rei kaluose talkina Marius
Juodišius, Beata Čiurlionienė ir Vir-
ginija Ru binski. Mokytojauja Eglė
Jokšienė, Julija Newberry ir Edvinas
Vaiči kaus kas, padėjėjas Aras Klimas.
Šiais metais „Švyturys” švenčia savo
veiklos 10 metų jubiliejų.

* * * 

Tokio masto renginys reikalauja
ne tik pasiaukojančio darbo iš orga-
nizatorių, bet ir labai nemažų finan -
sinių išlaidų. „Švyturio” organizaci-
nis komitetas, šokėjai, jų tėveliai ir
va  dovai praeitą rudenį pakvietė vi sus
Cleveland lietuvius į „Kugelio raga-
vimo” konkursą. Kas atėjo – ne -
nusivylė, nes turėjo progos paskanau -
ti net 10 kulinarų pagamintų kugelių,
gaivių gėrimų ir įvai raus lietuviško
alaus. Visi turėjo progos išbandyti
laimę turtingoje ir gausioje  loterijoje,
pasižiūrėti „Švyturio” šo kėjų vestų
žaidimų ir šokių. Tariame nuoširdų
ačiū gausiai susirin kusiems daly-
viams ir taip dosniai pri sidėjusiems
prie organizuojamo jaunimo šokių
festivalio ,,Juventus 2013” išlaidų su-
mažinimo. Džiaugia mės, kad  Cleve-
land turime tiek daug dosnių, jau-
nimą ir jo sumanymus pa laikančių
žmonių. 

Labai kviečiame į ratą įsijungti
ir kitų miestų rėmėjus. Jūsų visų pa-
rama ir aukos padės lengviau įgyven-
dinti planuojamą jaunimo šokių festi-
valį ir galbūt užtik rin ti jo tęstinumą.
Jau dabar galite siųsti sveikinimus ir
reklamas rengi nio programai. 

Dėl smulkesnės informacijos ir
užsisakant bilietus kreipkitės į Ri -
čardą Širvinską tel.: 440-749-2121 ar ba
el. paštu: rsirv@roadrunner.com  

Beata Čiurlionienė – Jaunimo šo-
kių festivalio „Ju ven tus  2013” organi-
zacinio komiteto narė.

Atkelta iš 4 psl.

Kviečia jaunimo šokių festivalis „Juventus 2013”

Į ,,Juventus 2013” festivalį kviečia ,,Švyturio” šokėjai. Ričardo Širvinsko nuotr. 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Š.m. vasario 17 d. rytą Boston apylinkėje siautė
dideli vėjai ir sniego pūga, tačiau tai nesu-
stabdė Boston sendraugių ateitininkų kelio-

nių į Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolyną Put -
nam, CT. Pakviesti bostoniečio naujojo Šiaurės
Amerikos ateitininkų tarybos na rio, Tomo Gir -
niaus,  rinkomės pasidalinti mintimis, ko tikėtis iš
mū sų atnaujintos veiklos ir kaip ją praktiškai įgy-
vendinti. 

Pasiklausėme Lietuvos ateitininkės Simonos
Smirnovos, šiuo metu studijuojančios džiazo vo ka lą
Berklee College of  Music Boston, malonių prisimi-
nimų iš moksleivių dienų Ignalinoje ir Ber čiūnų
stovyklos. Pabaigoje Simona savo žavingu balsu
mus pamokė kelių naujų, negirdėtų šlovinimo gies-
mių. Jos užsidegimas ateitininkijai mus visus ,,vy -

resniuosius” maloniai nudžiugino.
Išklausę šv. Mišias vienuolyno koplyčioje,  pasi-

vaišinome seselių paruoštais pietumis. Nesku -
bėjome išvykti iš Putnam – vieni nukeliavo į virtu-
vę nusipirkti juodos duonos, kiti šnekučiavosi prie
kavos puoduko, o kiti aplankė ALKĄ pasigėrėti ten
sutelktu lietuvybės turtu bei archyvine medžiaga.

Po šio susirinkimo tikimės atnaujinti ateitinin-
kų veiklą Boston: dažniau susitikti literatūros dis-
kusijoms (apie knygas bei ,,Ateities” žurnalo
straipsnius), rengti renginius plačiajai Boston
visuomenei ir bandyti supažindinti jaunesnius su
ateitininkų organizacija ir jos kilniais siekiais. 

Lionė Kazlauskienė

Boston ateitininkai – link atsinaujinimo

Vasario 17 d. ateitininkai iš Boston ir kitų JAV rytinio pakraščio miestų susirinko ir pasiryžo atnaujinti savo veiklą. 1 eilė-
je (iš k.): Danguolė Kuolienė, Ses. Margarita Bareikaitė, Simona Smirnova ir Lionė Kazlauskienė; 2 eilėje: Tomas Girnius,
Elona Vaišnienė, Mirga Girniuvienė, Vida Sužiedėlienė ir Rima Girniuvienė; 3 eilėje: Almis Kuolas, Andrius Kazlauskas ir
Eligijus Sužiedėlis.

Šių metų Gavėnios susikaupi-
mo Ateitininkų namuose me -
tu bus gvildenama  ypatinga

tema: ,,Eg zor  cizmas, ar tai tikra?”
Rekolek cijas ves Vilkaviškio vys -
ku pijos, dabar lietuvių sielovadoje
Čikagoje ir jos apylinkėse dirban-
tis kun. Gediminas Keršys. Užklau -
sus kun. Keršio apie temą  jis paaiš-
kino: ,,Eg zorcizmo tema kai kam
atrodo kaip išsigalvojimas, kad
nėra jokio velnio, nėra net nuodė-
mės, nes daugelis žmonių, daryda-
mi kažką nuodėmingo, teisinasi:
‘Juk visi taip daro.’ Ne viskas, ką
visi daro, yra gerai. Egzorcizmas ir
yra pa galba žmogui, kuris pateko į
piktojo (velnio) gundymus per nuo-
dėmę ir pats jau nepajėgia išsilais-
vinti atlikdamas išpažintį; jam rei-
kia ku nigo (egzorcisto) ir Bažny -
čios maldos.” 

Kun. Keršys nėra egzorcistas,
bet yra  matęs apsėdimo atvejų. Šią
temą jam teko giliau studijuoti
rašant diplominį darbą, baigiant
Kauno kunigų seminariją ir Vy -
tauto Didžiojo universiteto Kata -
likų teologijos fakulteto bakalauro
studijas. Darbo tema – ,,Eg zor ciz -

mas – Kristaus Prisi kėli mo per galė
Bažnyčios maldoje, gelbėjant nuodė-
mės kultūros suvedžioto asmens
žmogiškąjį kilnumą” išryškina šio
Gavėnios susikaupimo diskutuoja-
mus klausimus: kad žmogus, nu -
traukdamas ryšį su Die vu, puola į
neviltį, o Bažnyčios tikinčiųjų parei-
ga būtų melstis už savo artimus, pa -
tekusius į nuodėmės vergovę.

Kun. Keršys toliau aiškino: ,,Per
šias rekolekcijas ir pasistengsime
pa žvelgti, koks žmogus buvo Dievo
su  kurtas, ir dėl ko jis susiviliojo
nuo  dėme, kas jį paskatino nusisukti
nuo Dievo? Koks yra didelis nuodė-
mės pavojus žmogui. Nuodė mėje
esantis žmogus pasijunta vienas ir
atstumtas, tačiau taip nėra, nes bū -
tent Jėzus ėjo tokių paklydusių žmo-
nių ieškoti. Jėzus yra gelbėto jas.”

Jau daug metų vykstančios Ga -
vėnios rekolekcijos Ateitininkų na -
muo se suteikia dalyviams tikrą dva-
sinę atvangą. Dalyviai, atsitraukę
nuo žemiškų rūpesčių, gali visą die -
ną paskirti dvasiniam pasiruošimui
Šv. Velykoms. Pagal kun. Keršį, ,,Pla -
nuojame turėti 4 pašnekesius,  ku rie
truks apie 30–35 minutes (visas ki tas

laikas iki kito pašnekesio būtų skir-
tas asmeniniam pasikalbėjimui, o
gal net išpažinčiai arba klausi-
mams). Pirma dalis ir bus įvedimas
į tai, dėl ko reikalingas egzorciz-
mas – žmogaus išgydymui per kuni-
go ir ben druomenės maldą. Malda
iš gydo žmo gų ir sugrąžina į ben-
druomenę.”

Rekolekcijų metu bus proga ar -
ti miau susipažinti su kun. Keršiu,
kurio darbo laukas apima ne vien
visų Či ka gos lietuvių sielovadą, bet
ir mokslinę erdvę – šiuo metu jis yra
bebaigiąs rašyti magistro tezę apie
,,Dievo Žo dį po II Vatikano susirin-
kimo ir jo pritaikymą praktikoje”.

Ateitininkų namų valdyba ma -
loniai kviečia visus dalyvauti Ga vė -
nios susikaupimo dienoje.

Vida Kuprytė

Proga susikaupti
Kun. Gediminas Keršys kitą šeštadienį,
Ateitininkų namuose ves Gavėnios 
rekolekcijas. Visuomenė kviečiama  dalyvauti.

Gavėnios 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)

Programa:  
9:30 Registracija

10:00 Malda ir pirmasis pašnekesys
11:00 Antrasis pašnekesys
12:00 Pertrauka
12:15 Trečiasis pašnekesys

1:00 Pietūs
1:45 Ketvirtasis pašnekesys
2:30 Susitaikinimo pamaldos, rožinis, gies-

mės
4:00 Šv. Mišios

Registruotis pas Dainą Siliūnienę
el. paštu dntsiliunas@aol.com 

arba tel. 630-852-3204   
Auka 20 dol.  • Programa gali keistis

,,Per šias rekolekcijas
pasistengsime apžvelgti, koks
žmogus buvo Dievo sukurtas,

ir dėl ko žmogus susiviliojo
nuodėme, kas jį paskatino

nusisukti nuo Dievo?”

Poez ijos ir
žodžio sūkury

Trijų rašytojų minėjimas
Vincas Mykolaitis-Putinas

Salomėja Nėris ir 
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana

kovo 17 d. 1 val. p. p.
Meno galerijoje.

Pasaulio lietuvių centre, Lemont

Auka – 10 dol.  •  Bus vaišės

Visus maloniai  kviečia Korp! Giedra

Programoje dalyvauja: Rita
Venclovienė, Vainis Aleksa,
Audrė Budrytė ir Agnė
Giedraityė.

Kun. Gediminas Keršys. 
Jono Kuprio nuotr.
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Už kiekvieno didžio vyro – didi moteris!
Maldos ir žodžiai – lenkiškai, o širdis – lietuviška

Sofija Chodakauskaitė-Sme tonie nė, Joana Bi-
levičiūtė-Narutavičienė. Dvi 1918 m. Lietuvos
nepriklausomybės akto signatarų žmonos. In -

tuity viai norėjau jas suporuoti. Jutau, kad jas sieja
kažkas ypatingesnio, tik ne iš karto supratau kas.
Gal tai, kad vai  kystėje abi kalbėjo lenkiškai? Ar
kad abidvi buvo pamaldžios? Pa ga liau dingtelėjo –
taigi viena buvo vienos šalies prezidento žmona, o
ki ta – kitos šalies prezidento brolienė!

Bajoraitė, ištekėjusi už inteligento
Sofija Chodakauskaitė gimė 1885 m. sausio 13 d.

Gavėnuose. Kaip rašo istorikė Inga Jakubavičienė,
su bū simu vyru, tuomet 21 metų gimnazistu An-
tanu Smetona ji susipažino 1895 m. vasarą, būdama
vos 10-ties. Ne for maliu Smetonų piršliu laikytinas
 kalbininkas Jonas Jablonskis. Tarp So fijos ir An-
tano užsimezgė nuoširdi draugystė, ir vieną dieną
jaunuolis pa žadėjo, kad kai tik jo išrinktoji baigs
gimnaziją, jis atvažiuos pasi piršti. 

Jaunikaitis žodį ištesėjo – vos tik baigusi Min-
taujos gimnaziją, Sofija su laukė pasiūlymo tuoktis.
Smetona buvo paprastos, neturtingos ūki ninko šei-
mos sūnus. Laimė, išsilavini mui įgijus didesnės
svarbos nei mėlynasis kraujas, neturtingi, bet išsi-
mokslinę vyrai tapo bajorų šei mose pageidaujamais
jaunikiais. 

1904 m. Sofija Chodakauskaitė ištekėjo už Že-
mės banko darbuotojo Antano Sme tonos. Santuoka
įvyko Vilniuje, Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1905 m.
porai gimė dukra Marija Danutė, o 1906 m. – antra
duk ra Birutė, kuri trejų metukų mirė nuo smegenų
uždegimo. 1913 m. Sme tonos sulaukė sūnaus Ju-
liaus Rim gaudo.

Smetonų namai Vilniuje tapo svar biu lietu-
viško gyvenimo židiniu, o Sofija – svetinga tų namų
šeimi ninke. Čia dažnai lankydavosi jos krikštamotė
rašytoja Gabrielė Pet ke vičaitė-Bitė, kun. Juozas Tu-
mas-Vaižgantas, Antanas Žmuizdi navi čius, Juozas
Tūbelis, Mikas Petraus kas su broliu Kipru, kartais
užsukdavo net Mikalojus Konstantinas Čiur lionis.
Vyko karštos politinės diskusijos, bet Smetonos su
svečiais ir padai nuodavo, mat Sofija ir Antanas tu-
rėjo gražius balsus.

Kaip teigia Inga Jakubavičienė, Sofija susi-
draugavo su vyro politinių diskusijų dalyvio My-
kolo Biržiškos žmona Bronislava. Būtent jos pa-
veikta Smetonienė pasirinko būti aktyvia vyro pa-
galbininke ir dalyvauti visuomeniniame darbe, o ne
pasišvęsti tik šeimai. 

Prezidentiene tapo užsienyje
Sofijos Smetonienės net nebuvo Lie tuvoje, kai

1919 m. balandį jos vy ras tapo pirmuoju Lietuvos
prezidentu. Mat vykstant Lietuvos nepriklausomy-
bės kovoms, baimindamasis dėl savo šeimos sau-
gumo Smetona ją ir vaikus buvo išsiuntęs į Šveica-
riją. So fija beveik kasdien rašė laiškus vy rui, į kurį
meiliai kreipdavosi „Bran gus Ante”, „Mano An -
tyte”, o pasira šydavo „Tavo žmona”. Ji rašydavo
apie savo sveikatą, aplinkos nuotai kas ir pateikdavo
kuo smulkiausią as meninių išlaidų ataskaitą (už
naujus drabužius, vaistus, buitinius reika lus, rink-
liavą bažnyčioje, aukas įvai riems asmenims, net ki-
šenpinigius vieš bučio šveicoriui). Skaidrumo Sme -
tona reikalaudavo ne tik iš savo valdžios vyrų, bet ir
iš artimųjų!

Laiškuose Sofija didžiuodavosi lietuvių laimė-
jimais ir piktinosi kai kurių politinių veikėjų bai-
lumu, pri sitaikėliškumu. Savo statuso pasi keitimo
ji beveik nejuto. Iš pradžių net neprisipažindavo
esanti Lietuvos prezidento žmona! Kai šveicarai jos
teiraudavosi: „Ar jūs nesate artima su Lietuvos pre-
zidento Antano Sme tonos šeima?”, ji kukliai atsa-
kydavo, jog Smetonų Lietuvoje yra daug.

Aprimus kariniams veiksmams, 1919 m. rudenį
Smetonienė su sūnumi Juliumi grįžo į Kauną, o
dukra Ma rytė liko Šveicarijoje baigti gimnazijos.
Vyko kovos už nepriklauso mybę. Karo ligoninė Lai-
kinojoje sos tinėje buvo perpildyta fronte sužeistų
karių. Smetonienė su kitomis Lie tuvos Vyriausybės
narių žmonomis nešdavo ligoniams maistą, vaistų.

Labdaringa, aistringa, pamaldi
Istorikas Alfonsas Eidintas pa ste bi, kad ir tuo

laikotarpiu, kai Sme tona nebuvo prezidentas (1920
m. birželis – 1926 m.), Sofija ne tik augino du vaikus,
bet ir buvo aktyvi vi suomenininkė. 1922 m.vasarą ji
tapo Šv. Vincento ir Paulio pavargėliams šelpti drau-
gijos vicepirmininke. Kun. Juozo Stakausko 1922
m. rugpjūčio 5 d. rašte Kauno apskrities viršininkui
vietoj Smetonienės profesijos – užsiėmimo įrašyta:
„Buv. Prezidentienė.”

Robert W. Heingartner atsiminimų ,,Lithuania
in the 1920s. A Diplomat’s Diary”(,,Rodopi’’, Amster -
dam, 2009) redaktorius istorikas Alfred Eric Senn
pateikia įdomią Sofijos Smetonienės charakteris-
tiką. Štai 1924 m. JAV konsulas Kaune Ha r ry Carl-
son tarnybiniame pranešime į Washington, DC ją
apibūdino taip: „Ponia Smetonienė yra lenkų kil-
mės aukšto išsilavinimo moteris, yra ži nių, kad jos
šeima priklauso lenkų aukštuomenei. Ji itin ža-
vinga ir gali būti priskirta trims svarbiausioms Lie-
tuvos moterims šiuo laikotarpiu. Ji tikrai puiki po-
kalbininkė, tačiau jos kalbose, kai ji šneka apie as-
menis ir reiškinius, yra kažkokio aštrumo ir ironi-
jos. Ponia Smetonienė yra ais tringa lošėja korto-
mis ir gerai žinoma, kad ji lošia iš gana stambių
sumų.” 

Buvęs prezidento Smetonos asmens adjutantas
Vaclovas Šliogeris savo knygoje ,,Antanas Smetona:
žmo gus ir valstybininkas” (Sodus, MI, 1966) mini,

jog Smetonienė mėgo ne tik proferansą lošti, bet ir
kiną bei operą. Užaugusi religingoje Choda kauskų
šeimoje, ji buvo giliai tikinti. ,,Nuostabu, kad kar-
tais ir po šeštadie nį ilgai užtrukusio kokio di plo -
matinio priėmimo ar kitokio pobūvio sekmadienį
niekad nepraleisdavo Mišių, – prisimena adjuntan-
tas.  –  Jei kartais kiek pamigus nesuspėdavo į anks-
tyvąsias pamaldas, važiuodavo į vėlyviausias Mi-
šias, laikomas medi nėje Prisikėlimo bažnyčioje
Žalia kalnyje. Kol gyveno Prezidentūroje ją lydėdavo
sūnus Julius. P. Smeto nienės pamaldumas nebuvo
forma lus, bet nuoširdus ir gilus.”

Lietuvėlė – nebe mūsų
1940 m. birželio 15 d. naktį Sofija Smetonienė su

vyru ir dukros bei sūnaus šeimomis pasitraukė į
Vaka rus. Pasitraukimas buvo varginantis ir žemi-
nantis. Mat iš pradžių buvo sutarta, kad prezidentas
išvyksta iš Lietuvos, tačiau pasiekus Kybartus
jiems buvo pranešta, jog gautas įsa kymas nieko per
sieną nepraleisti. Per vieną naktį prezidentas ne-
teko au to riteto, su juo buvo elgiamasi lyg su eiliniu
bėgliu.

Lietuvos pasiuntinybė Washin g ton, DC, kuri
buvo gausiai remiama ir Smetonos aukštai verti-
nama, su į JAV atvykusiu prezidentu elgėsi ne pa -
garbiai, nesudarė sąlygų net laikinai apsistoti di-
deliame pasiuntinybės pastate.

Amerikos lietuviai prieštaringai vertino Sme-
tonos pasitraukimą iš Lie tuvos tokiomis dramatiš-
komis ap linkybėmis. Daugiausia  paramos pre -
zidento šeima sulaukė iš Juozo Ba chuno, kuris pa-
kvietė apsigyventi juos vasarvietėje Tabor Farm,
Sodus, MI. Vėliau Smetonos persikėlė į Cle veland.

Po tragiškos vyro žūties gaisro metu 1944 m.
sausio 10 d. našlė Sofija apsigyveno sūnaus Juliaus

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Narutavičių šeima Brėvikių dvare apie 1928 m. Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: Liudvika Zaikauskaitė-Narutavičienė
(Jono žmona), Joana Narutavičienė (signataro žmona), duktė  Sofija Narutavičiūtė-Krasowska; antroje  eilėje: sūnus
Ka zimieras, signataras Stanislovas Narutavičius, sūnus Jonas ir duktė Elena. 

Iš Kazimiero Narutavičiaus asmeninio archyvo.

Antanas ir Sofija Smetonos su sūnaus Juliaus šeima ir
anūkais. Cleveland, 1942.

Sofija Smetonienė su vaikais Maryte ir Juliumi. Kaunas,
1920 m. 

Nukelta į 14 psl.



Pirmą kartą žiemos olimpinių
žaidynių istorijoje jos vyks Ru-
sijoje, Soči mies -

 te, 2014 m. Tiesa, Lie -
tuvai jos ne tokios
reikš mingos kaip va-
saros olimpiada, nes
lietuviai am bi cijų lai-
mėti medalius Sočio
olimpiadoje, galima
sa  kyti, neturi, nors
Lie tuvos olimpinė de-
legacija joje ir daly-
vaus. Pagal dabarti-
nius pasirodymus
tarp  tautinėse varžy-
bose mūsiškiai užima
vienas iš paskutiniųjų
vietų, todėl lietuvių
sportininkų, kurie pa-
teks į Sočio žaidynes,
bus nedaug.

Pasak „Reuters”
agentūros, in ves ti ci -
jos į Sočio žiemos
olim  piadą ir viso re-
giono atnaujinimą
sieks apie 50 mlrd.
JAV dol. Tai bus bran-
giausios žaidynės iš
visų iki šiol rengtų
žiemos olimpiadų. Palyginti, 2010 m.
žie mos olimpinių žaidynių išlaidos
Van couver, Kanadoje, siekė tik 3,6
mlrd. JAV dol., o kituose kraštuose vy-

kusios žaidynės atsieidavo apie 6
mlrd. dol. Rusų žinių agentūros „RIA
Novosti” pranešimu, iki šiol privatūs
investuotojai Rusijos žaidynėms jau

paklojo 25 mlrd. JAV
dol. Beje, federalinia -
me ir regioniniame
biu džete buvo numa-
tyta, kad žaidynės
kainuos 13 mlrd. „ža-
liukų”. Jau da bar bai-
minamasi, iš kur ru-
sai paims tokią didelę
sumą ir kiek reikės
mo kėti palūkanų už
paskolas. Tačiau Ru -
sijoje milijardierių
netrūksta, todėl ma-
noma, jog visi numa-
tyti darbai bus baigti
laiku. 

Čia didžiausias
rūpestis gula ant Ru-
sijos prezidento Vla-
dimir Putin pe čių, ku-
ris stengiasi pa gerinti
Rusijos įvaizdį pasau-
lyje. Pre zidentas ti-
kisi, jog žaidynės bus
pui kiai surengtos, o
Rusijos atletai bus
vieni pirmųjų. 

Kaip bus iš tik-
rųjų,  pamatysime. Daugelis tiki, kad
rusai stengsis iš paskutiniųjų, nes
tai – garbės reikalas. O Rusijos vado-
vams propaganda la bai rūpi.

Jau šeštus metus iš eilės vyko Lie -
tuvos žurnalistų futbolo čempio -
natas, kuriame dalyvavo iki šiol

di džiausias komandų skaičius. Čia
var žėsi net 12 komandų, kovojusių dėl
pagrindinio turnyro rėmėjo „Oraku -
lo” įsteigtos čempionų taurės. 

Iki šiol penkis kartus čempionų
vardą buvo laimėjusios Vilniaus ko -
mandos, tačiau šiemet pirmą kartą
taurę iškovojo kauniečiai. Kauno ko -
manda baigiamosiose rungtynėse po
baudinių serijos nugalėjo Lietuvos
žurnalistų sąjungos (LŽS) sporto
klubo komandą „Freelancers”. Pa -
grin dinės rungtynės baigėsi rezultatu
0:0. Mu šant baudinius du iš jų atrėmė
Kauno komandos vartininkas Gied-
rius Rodale vi čius, išrinktas geriausiu
šio turnyro žaidėju. Pergale labai
džiaugėsi Kauno žurnalistų koman-
dos kapitonas Zigmas Juravičius, ku-
ris teigė, kad nors baigiamosiose
rungtynėse jo komanda žaidė jau ne
pirmą kartą, laimėti vis nepavykdavo.

Rungtynėse dėl bronzos medalių

susitiko pirmą kartą turnyre žaidu-
sios ,,Delfio” ir „Lietuvos ryto” žur-
nalistų komandos. Laimėjo „Delfio”
komanda, o jos žaidėjas Paulius Gar -
kauskas buvo vienintelio įvarčio auto -
rius. Beje, „Delfis” visas pergales
pelnė tokiu pačiu (1:0) rezultatu: gru-
pės varžybose jie nugalėjo Vil niaus
universiteto Žurnalistikos ins tituto
studentus, o ketvirtfinalyje nu-
skriaudė Klaipėdos futbolo entuzias-
tus. 

Ketvirtos vietos laimėtojui „Lie -
tuvos rytui” pasisekė pateikti di-
džiausią staigmeną. Ši komanda re-
zultatu 1:0 įveikė buvusius čempionus
– LŽS sporto klubo „Press” komandą,
kurioje žaidė buvęs Lietuvos valsty-
binės rinktinės gynėjas Žydrūnas
Grudzinskas ir sporto komentatorius
Nerijus Kesminas. Tačiau „Lietuvos
rytas” suklupo tolesnėse rungtynėse. 

Šio čempionato nugalėtojai iško -
vojo teisę žaisti tarptautiniame žur-
nalistų turnyre Druskininkuose. Ge -
gužės pabaigoje rengiamame turnyre
žada dalyvauti dešimties šalių žurna-
listai. 
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Vasario 15–17 d. Houston
mieste, Texas, vyko tradicinis
Nacio na linės krepšinio aso-

ciacijos (NBA) žvaigždžių savaitgalis.
Įspūdingą pasirodymą savaitgalio pra-
džioje surengė ,,Kylančių žvaigždžių”
rungtynių dalyviai, kur Char les Bark-
ley komanda rezultatu 163:135 pra-
noko Shaquille O’Neal komandą.

Šeštadienį vykusiame „Įgūdžių”
konkurse sau lygių neturėjo ,,Port -
land Trail Blazers” naujokas Damian
Lillard. „Taikliosios trijulės” rungtyje
per galę šventė Chris Bosh, Domi ni -
que Wilkins ir Swin Cash komanda.
,,Oro karaliaus” konkurse žiūro vai iš-
vydo gausybę nepavykusių dė ji mų, o
geriausio metiko vardą laimėjo ,,To-
ronto Rap tors” atstovas Terrence
Ross. Geriausiu NBA tritaškininku
nuo šiol galės vadintis ,,Cleveland Ca -
valiers” įžaidėjas Kyrie Irving.

Savaitgalį vainikavo „Visų žvaigž -
džių” rungtynės, kuriose „Va ka rai”
143:138 nugalėjo „Rytų” krepšininkus.
Naudingiausiu žaidėju buvo išrinktas
„Vakarams” atstovavęs ,,Los An geles
Clippers” įžaidėjas Chris Paul.

Šįkart nė vienoje iš rungčių ar

var žybų neišvydome Lietuvos atsto -
vų. Tačiau tribūnose buvo galima pa-
matyti net tris 1992 metų olimpiados
bronzinius prizininkus: Šarūną Mar-
čiulionį, Alvydą Pazdrazdį ir ,,Hous -
ton Rockets” komandos skautą Artūrą
Karnišovą. Varžybas stebėjo ir ky-
lanti Lie tu vos krepšinio žvaigždė Do-
natas Mo tie jūnas, pirmus metus at-
stovaujantis ,,Rockets” komandai.

Žvaigždžių savaitgalio varžybose
viešėjo ir Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) vadovų ir rėmėjų delega -
cija. ČLKL atstovai teigė, jog ši išvyka
buvo labai naudinga tiek pažintiniu,
tiek naujų bei naudingų  ryšių už-
mezgimo atžvilgiais.

ČLKL prezidentas Aurimas Ma -
tule vičius sakė, jog buvo naudinga pa-
matyti, kaip tokį milžinišką rengi nį
organizuoja geriausia pasaulio krep-
šinio lyga. Kai kuriuos sumanymus
jis planuoja pritai kyti kovo 9-ą dieną 4
val. p. p. Pasau lio lietuvių centre, Le-
mont, vyksian čioje jubiliejinėje 10-oje
ČLKL ,,Žvaigž džių dienos” šventėje. Į
šią šven tę jau pažadėjo atvykti olim-
pinis čempionas Šarūnas Marčiulio-
nis, Europos Sąjungos atstovybės
Rusi joje vadovas  Vygaudas Ušackas
ir kiti garbingi sve čiai.

SVAJŪNAS MASILIONIS

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

NBA ,,Žvaigždžių dienoje” 
dalyvavo ir ČLKL atstovai 

R. Berankio pergalės JAV teniso turnyre

Lietuvos žurnalistai ne tik rašo

Iš kairės: ČLKL generalinio rėmėjo bendrovės ,,Tower Comunication Expert” prezidentas
Vitalijus Kaleinikovas, ,,Houston Rockets” puolėjas Donatas Motiejūnas ir vienas iš ČLKL
vadovų Svajūnas Masilionis.                                                                               ČLKL archyvo nuotr.

Brangiausios 
Žiemos olimpi nės žaidynės

Juozas Mikulis, gyvenantis Westchester, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para-
mą.

Balys P. Platukis, Sr, gyvenantis Oneonta, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Gediminas Indreika, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Delray Beach (Delfi.lt) – Florida
valstijoje vykstančiame ATP ,,World
Tour 205” serijos turnyro „Delray
Beach International Tennis Cham-
pionships”, kurio apdovanojimų fon -
dą sudaro 455,800 JAV dol., vienetų
varžybų antrame rate, aštuntfinalyje,
pajėgiausias Lietuvos tenisininkas 22-
ejų metų Ričardas Berankis, kuris
ATP lentelėje užima 87-ą vietą, susi-
tiko su 20-mečiu amerikiečiu Jack
Sock (ATP-130). Mūsiškis laimėjo
prieš perspektyvų amerikietį per pu-
santros valandos trukusios trijų setų
kovos rezultatu 3:6, 6:4, 6:1 ir iškopė į

ketvirtfinalį.
Kitas R. Berankio, kuris už per-

galę iškovojo 45 ATP taškus ir uždirbo
12,000.690 JAV dol., varžovas bus 29-
erių metų prancūzas Edouard Roger-
Vasselin (ATP-105). R. Berankis buvo
pakviestas į turnyrą, kaip „lucky loo-
ser” ir pakeitė iš turnyro pasitraukusį
ispaną Feliciano Lopez.

Lietuvis su rusu Jevgenij Dons-
koj (ATP-82) dvejetų varžybų pirmame
rate 6:0, 6:2 nugalėjo kolumbietį Ale-
jandro Falla (ATP-59) ir japoną Go
Soeda (ATP-69) ir iškovojo 45-is ATP
dvejetų taškus ir uždirbo 4,070 dol.
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ANTANAS DUNZILA

Savo amžiumi „Lituanus” žurna -
las yra subrendusio, savo aplin-
ką realiai vertinančio žmogaus

metų. Pradėtas leisti 1954 metais, šių
metų pavasario numeris bus bebai-
giąs sa vo šeštąjį dešimtmetį. Šio lei-
dinio šiandieninė naujovė yra ta, kad
2013 metais, šalia įprasto popierinio,
,,Li tuanus” pasirodys ir skaitmeni -
nia me pavidale.  

Šiais metais, atnaujinant žurna-
lo prenumeratą, buvo pranešta apie
galimą pasirinkimą leidinį gauti
vienu ar kitu būdu. Tai daroma,
sąmoningai einant kartu su gyveni -
mu, tačiau ir atsižvelgiant į tuos pre-
numeratorius, kurie kompiute riais
nesinaudoja. Nelaukiant įprastos
siuntos paštu, naują žurnalo nu merį
PDF formate netrukus gaus kompiu-
terius turintys ar prie jų ne mokamai
prieinantys bet kuriose bibliotekose,
bet kuriuose kraštuose. Elektroninė
spaudos versija yra nau dinga ir skai-
tytojui, ir leidėjui.  

Tai reiškia, kad žurnalo leidyba
nemerdi, bet sumaniai naudojasi per
paskutinius dešimtmečius išvystyta
technologija. Didieji Amerikos laik -
raščiai, profesinė spauda bei knygos
jau kuris laikas yra prieinamos ir
vienaip, ir kitaip arba tik elektro nine
versija. Ir mūsų „didžioji” spauda čia
neatsilieka – turime pilnas, regulia -
riai išleidžiamas elektronines „Ame -
rikos lietuvio” bei „Čikagos aido”
versijas. Ir „Draugas” yra vieną koją
įkėlęs į šią versiją – nors vis dar
nenusistovėjusią savaitės dieną šeš-
tadieninis priedas kompiuteryje
matomas visas; ilgainiui ekrane
pamatai ir tridienių numerių keletą
straipsnių bei skyrelius, kelias nuo-
traukas. Čikagoje negyvenantiems
skaitytojams tai yra svarbu.

Skaitmeniniu būdu pristatomą
„Lituanus” prenumeratoriai pradžio-
je gaus prikabintą prie jiems as -
meniškai adresuoto el. laiško. Taigi
paštas nevėluos, žurnalas nebus ap -
lamdytas ir pan. Ypač vyresnio am -
žiaus su silpstančiu regėjimu žmonės
kompiuteryje lengvai galės pasidi -

dinti teksto raides, taip pat atsispaus-
dinti norimus straipsnius ar jų iš -
traukas. Ieškant kada nors seniau
matyto ar skaityto rašinio, kompiute-
riu tai įmanoma atlikti beveik žai -
biškai. Žinant, kad iš 2,000 ,,Li -
tuanus” egzempliorių tiražo net 500
egz. siuntinėjami bibliotekoms, ku -
rios daug ką elektroniškai archyvuo-
ja, tai irgi reikšminga. Šalia čia iš -
vardintos naudos, būtina paminėti
nors bent vieną nepatogumą: vis
dėlto daug maloniau leidinį vartyti
įsitaisius minkštasuolyje, o ne at -
lenk tu sprandu spoksant į kompiute-
rio ekraną.

El. laikraščio versija naudinga ir
leidėjui. Taip mažinami ar išvis din -
gsta spausdinimo ir pašto kaštai. Tai
vaizdžiai iliustruoja „Lituanus” pre-
numeratos laiškas. Visiems pažįs ta -
mos popierinės versijos 2013 m. pre -
numerata yra 30 dol., o elektro ninės –
20 dol. Čia juk ir taupiam skaitytojui
šiokia tokia nauda!

El. spauda jau yra įleidusi šaknis
mūsų gyvenime. Niekas nesako, kad
popieriaus leidyba dings, tačiau jos
apimtis smarkiai susiaurės. Galima
tik džiaugtis, kad „Lituanus” eina šia
kryptimi. 

Naujovės šiam anglų kalba lei-
džiamam žurnalui – ne naujiena.
Pats žurnalo pasirodymas tuometi -

nės Lietuvių studentų sąjungos pa -
stangų dėka 1954 m. buvo naujiena
tuo met žydėjusiai Amerikos lietuvių
visuomenei. Jau šiame šimtmetyje
„Lituanus” nustebino 2006 metų nu -
meriu apie lietuvių dainas, jų tekstą
iliustravus kartu su leidinio nu -
meriu išsiuntinėtu 29 dainų kompak-
tine plokštele. Taip, kaip plačiai
spau doje naudojamos nuotraukos.
Žurnalas buvo bene pirmasis lietu-
viškas leidinys, panaudojęs garsi -
nius įra šus straipsnių iliustravimui.

Šiandien internete „Lituanus”
ga lima rasti adresu www.lituanus.
org, o el. archyve skaitytojas suras
vi sus iki šiol išleistus žurnalo nu -
merius. Leidimo darbą tvarko Li -
tuanus Foundation, Inc. kolektyvas,
kuriam vadovauja ir vykdomuoju
redaktoriumi darbuojasi Arvydas
Tamulis, o turinys yra vyriausios re -
daktorės Elizabeth Novickas žinioje.

GINTA ČINGAITĖ

2013m. vasario 21–22 dienomis
Lietuvos edukologijos uni-

versitete vyko tarptautinė mokslinė
konferencija „Baltistikos centrai ir
Lietuva: baltistika pasaulio kon-
tekste”. Siek dami atkreipti valdžios
institucijų, akademinės bendruome-
nės ir prakti kų dėmesį į baltistikos
problemas globalizacijos sąlygomis ir
sutelkti bal tistikos centrų veiklą bei
bendradarbiavimą, konferenciją, pa -
de  da mi partnerių, rengė trys uni -
versi tetai: Lietuvos edukologijos, Vil-
niaus ir Vytauto Didžiojo. Dvi dienas
tru kusi konferencija organizuota pa-
gal ES struktūrinių fondų finansuo-
jamus projektus.

Tarptautinis renginys sutelkė
mok slininkus, dirbančius Europoje
esančiuose Baltistikos (Lituanisti kos)
centruose (Baltarusijos, Čekijos, Di-
džiosios Britanijos, Estijos, Itali jos,
Latvijos, Lenkijos, Prancū zijos, Rusi-
jos, Suomijos, Švedijos, Veng ri jos, Vo-
kietijos), kuriuose dėstoma lie tuvių
kalba ir kultūra, atliekami baltistikos
tyrimai. Į konferenciją at vyko Lietu-
vos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras Dainius Pa valkis, Lietuvos
Respublikos Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komiteto biuro vedėjas
Kęstutis Kaminskas, įvairių šalių am-
basadoriai ir kiti garbūs svečiai. Gau-
siai susirinku siems dalyviams rūpėjo
aptarti kal binius, kultūrinius, istori-
nius ir lite ratūrinius Lietuvos ir kitų
šalių ry šius, atspindėti lietuvių tapa-
tybės užduotį tarptautinėje erdvėje,
aps varstyti teorinius ir praktinius
litua nistinių studijų Baltistikos cen t -
ruo se klausimus.

Plenarinę sesiją sveikinimo žo-
džiais pradėjo Lietuvos edukologijos
universiteto rektorius akademi kas Al-
girdas Gaižutis ir Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo mi nist ras prof.
dr. Dainius Pavalkis. Baltistikos cen -
trų veiklos perspektyvas nubrėžė Bal-
tistikos centrų aso cia cijos pirmininkė
prof. dr. Vilija Salienė.

Pagrindiniame plenariniame pra-
nešime „Baltistikos centrų misija”
akademikas Algirdas Gaižutis kė lė
klausimus apie daugiakalbiškumo iš-
saugojimo svarbą tautų mentalitetui
ir kultūros savasčiai. Popietinėje ple-
narinio posėdžio dalyje išklausyti pra-
nešimai, kurių metu pasidalinta
moks linėmis ir praktinėmis įžvalgo-
mis apie Baltistikos centrų pajėgu mą,
baltistikos padėtį pasaulyje, kalbėta
apie tyrimų ir studijų problemas. Doc.
dr. Laima Anglickienė (Vytauto Di-
džiojo universitetas), dr. Jurga Tri-
monytė Bikelienė (Lietuvos edukolo-
gijos universitetas), doc. dr. Loreta Vil-
kienė (Vilniaus universitetas) aptarė
Baltistikos centrų aktua lijas, pristatė
ES struktūrinių fondų finansuojamų
projektų, skirtų Litua nis tikos centrų

akademinio mobilumo skatinimui,
institucijų bendra darbiavimui ir tarp-
tautiškumo plėt rai, galimybes. Prof.
dr. Meilutė Ra monienė (VU) nagrinėjo
skirtingų emigracijos bangų įvairiose
šalyse kalbines nuostatas, jas for -
muojan čius veiksnius, lietuvių kalbos
verti nimą. Dr. Bronė Narkevičienė
(Vasa rio 16-osios gimnazija, Vokietija)
pabrėžė gimnazijos reikšmę formuo-
jant lietuvių tapatybę ne tik Vo kie -
tijoje, bet ir pasaulyje. Doc. dr. Jo lan -
ta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos insti-
tutas) kalbėjo apie naujas „Lietuvių
kalbos žodyno” studijų galimybes,
kai, analizuojant žodyno leksikogra fi -
nius straipsnius kaip tam tikrą spe -
cifinį tipą, galima atkurti lietuvių pa -
saulėvaizdį. Habil. dr. Tamara Bai -
rašauskaitė ir dr. Rimantas Miknys
(Lietuvos istorijos institutas) supa -
žindino su Varmijos Mozūrų univer si -
tete, Olštyne 2010 m. atidaryto Li tua -
nistikos centro patirtimi ir uždavi-
niais. Doc. habil. dr. Iljos Le meškino
(Prahos Karolio universitetas, Čekija)
pranešime išryškinta baltų ir čekų is-
torinių, kultūrinių ryšių perspektyva,
pateikta ypač ak tualių svarstymų
apie šiuolaikinę čekų lituanistiką ir
jos tyrimo gali mybes. Prof. dr. Gra-
silda Blažienė (Lietuvių kalbos insti-
tutas) kėlė fundamentinius klausimus
apie baltisti kos tyrimus, jų ateitį XXI
amžiuje. Apie tai kalbėjo ir prof. habil.
dr. Jo lanta Gelumbeckaitė (Frank-
furto prie Maino Goethe’s universite-
tas, Vokietija), ji pristatė Europos ša-
lių ir Lietuvos vykdomus bendrus bal -
tistinius (lituanistinius) projektus.
Prof. dr. Vilija Salienė (Lietuvos edu-
kologijos universitetas) nagri nėjo
prob leminius lietuvių kalbos moky -
mo(si) klausimus, svarbius lietuvių
kalbai kaip gimtajai ir kaip antrajai
kalbai.

Antrąją konferencijos dieną dirb -
ta atskiromis sekcijomis, kur per-
skaityta per 50 pranešimų. Konfe -
rencijos dalyviai diskutavo apie Bal -
tistikos centrų bendradarbiavimą,
ben drus lituanistinius tyrimus, jų ko-
kybę, aptarė lietuvių kalbos, literatū-
ros, kultūros, istorijos, lietuvių tapa-
tybės klausimus.

Konferencijos organizatoriai
džiau   giasi, kad toks Baltistikos cent rų
sambūris ne tik paskatino aptarti esa-
mas problemas, suteikė galimybę per-
imti gerąją patirtį iš įvairių šalių, bet
ir leido iš naujo įvertinti Bal tistikos
centrų potencialą ir jų svarbą, pa-
brėžti šių centrų ir jų entuziastų inte-
lektualinį indėlį į baltistikos samp-
ratą ir plėtrą pasaulyje. No rėtųsi ti-
kėti, kad Baltistikos centrų asociacija
ir jos veikla, vienijanti baltistikos en-
tuziastus iš šalies ir užsienio centrų,
gali tapti svarbių tarptautinių moks-
linių ryšių ir  min čių palaikymo bei
sklaidos vieta.

Bernardinai.lt

Pirmojo ..Lituanus” numerio viršelis, 1954
m. 

Baltistikos centrų sambūris

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio
kontekste“ atidarymas.                                                                             Tomo Petrylos nuotr.

„Lituanus” – 
jau ir 

elektronine 
versija
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KOVAS
Kovo 3 d., sekmadienį: Tradicinė Čikagos lietuvių

skautų Kaziuko mugė vyks Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL. Mugė prasidės šv. Mi šiomis 9 val. r. Mugės ati-
darymas – Ritos Riškienės salėje 10 val. r.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje
(Marquette Park) po 11 val. r. šv. Mišių bus vaišės.

– San Francisco lietuviai kviečia į  Lietuvos nepri-
klausomybės dienos minėjimą ir Kaziuko mugę Latvių
namuose (425 Hoffman Ave., San Francisco). Pradžia –
12 val. p. p. 

– New York lietuviai paminės šeštąsias Aušros
Vartų uždarymo metines. 11 val. r. šv. Mišios St. Patrick
katedroje (460 Madison Ave.  New York, NY 10022). Po
Mišių 1 val. p. p. prie Aušros Vartų bažnyčios (570
Broome St., New York, NY 10003) vyks trumpa malda ir
pabendravimas.  

– New York ,,Neringos/Tauro” tunto skautų Ka-
ziuko mugė vyks Our Lady of Mt. Carmel salėje (275 N.
8th St., Brooklyn, NY 11211). Atidarymas – tuoj po 10
val. r. šv. Mišių Ap reiškimo parapijos bažnyčioje (259 N.
5th St., Brooklyn, NY 11211).  

– Detroit ,,Gabijos” ir ,,Baltijos” tuntų ruošiama
Kaziuko mugė vyks tuoj po 11 val. r. šv. Mišių Dievo Ap-
vaizdos parapijoje. 

Kovo 4 d., pirmadienį: New York Modernaus meno
muziejuje vyks lietuvių skulptoriaus Deimanto Narke-
vičiaus 2004 m. sukurto dokumentinio filmo ,,Kartą XX
a.” (,,Once in the XX Century”) peržiūra. Pradžia – 7 val.
v. Peržiūroje dalyvaus filmo autorius. Daugiau infor-
macijos: http://www.moma.org/visit/calen dar/films/
560

Kovo 6 d., trečiadienį: LR ambasada JAV kviečia pa-
minėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-metį. Rengi-
nio viešnia – Lietuvos tiriamosios žurnalistikos atstovė
Gražina Sviderskytė. Pradžia – 6:30 val. v. Būtina re-
gistracija tel. 202-234-5860 (trumpasis nr. 130) arba el.
paštu: rsvp.us@mfa.lt

Kovo 7 d., ketvirtadienį: St. Petersburg Lietuvių
klube (4880 46th Avenue N; St. Petersburg, FL 33714)
kviečiamas Kultūros būrelio posėdis. 

Kovo 7–11 d.: LR garbės konsulas Florida valstijoje
Algimantas Karnavičius kviečia į 13-ąjį metinį „Florida
Lithuanian Open Golf Tournament”. Visa informacija ir
registracijos lapai – interneto svetainėje: ltconsulflo-
rida.com. Susipažinimo pobūvis vyks šeštadienį, kovo
9 d., 6–9 val. v. St. Petersburg, FL Lietuvių klubo salėje.
Daugiau informacijos gausite paskambinę į konsulatą
tel. 727-895-4811. 

Kovo 9 d., šeštadienį: Gavėnios dvasinį susikau-
pimą Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL) ves kun. Gediminas Keršys. 9:30 val. r. – re-
gistracija, po kurios vyks pokalbiai, pietūs, išpažintys. 4
val. p. p. – šv. Mišios. Būtina užsiregistruoti iš anksto tel.
630-852-3204 (Daina) arba el. paštu:  dntsiliunas@aol
.com.  

– Atvirų durų diena ,,Žiburėlio” Montessori mo-
kykloje (14911 127th Street Lemont, IL 60439) vyks
nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Tel. 630-257-8891; svetainė – zi-
burelis.org. 2013–2014 mokslo metų registracija tęsis
iki kovo 31 d.

– ,,Bunkeryje” (8900 S. Archer Ave., Willow Springs,
IL) Tarptautinės moters dienos proga rengiamas mu-
zikinis-humoristinis vakarėlis ,,Idealiausio vyro Čika-
goje paieškos”. Pradžia – 9 val. v. Vietas užsisakyti tel.
312-375-2728.

– Pasau lio lietuvių centre, Lemont, IL, vyks jubilie-
jinė Čikagos lietuvių krepšinio lygos  ,,Žvaigž džių diena”.
Pradžia – 4 val. p. p. 

– Aspen, CO (Gondola Plaza Square, 675 E. Durant
Ave.), vyks naujo Lietuvos Respublikos garbės konsulato
atidarymas. Pradžia – 4 val. p. p. Priėmimas – po ofi-
cialios dalies ,,Limelight Hotel” (355 S. Monarch Street,
Aspen, CO) iki 7 val. v.

– Los Angeles Lietuvių tautiniuose namuose (3356
Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039) rengiamas S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio mi-
nėjimas. Svečiuose – TV žurnalistė iš Lietuvos Gražina
Sviderskytė. Pradžia 7 val. v. Tel. pasiteirauti: 323-360-
7786.

– Lietuvių Fondas kviečia į Švč. Trejybės parapijos
salę (53 Capitol Ave., Hartford, CT 06106), kur vyks su-
sitikimas su Lietuvos country muzikos žvaigžde Virgiu
Stakėnu. Pradžia – 7 val. v. Tel. pasiteirauti: 203-988-
0079 arba 203-215-5084; el. paštu: samju39@hot-
mail.com

Kovo 10 d., sekmadienį: LR gen. konsulatas Čika-
goje ir Čikagos laisvalaikio ir pramogų centras Navy
Pier kviečia į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šventę „Celebrate Lith u anian Independence” nuo 12
val. iki 5 val. p. p. Navy Pier centro „Crystal Gardens” sa-
lėje. Daugiau informacijos – el. paštas: agne.vertel-
kaite@urm.lt arba tel. 312-397-0382 (tr. nr. 204).

– Šv. Kazimiero kongregacijos seserys kviečia da-
lyvauti žaidime ,,Bingo Party”, kuris vyks Maria High
School kavinėje (6727 S. California, Chicago, IL). Durys
atidaro mos 12 val. p. p., žaidimo pradžia – 2 val. p. p. Įėji-
mas – 3 dol. Daugiau informacijos tel. 773-776-1324.

– JAV LB Baltimore apylinkės Nepriklausomybės
šventės prasidės 8:30 val. r. šv. Mišiomis Šv. Alfonso baž-
nyčioje. Po Mišių – šventės tęsinys Lietuvių namuose:
10 val. r. seminaras ,,Dabartiniai JAV LB tikslai”; 2 val. p.
p. – šventinis pranešimas. Me ninę programą atliks tau-
tinių šokių grupė „Malūnas” ir folklorinis duetas – Ri-
mas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė-Cole. Lietuviško maisto
galėsite paskanauti nuo 12 val. p. p. 

– New Jersey Lietuvių klube (6 Davis Ave., Kearny,
NJ 07032) 2 val. p. p. koncertuos Virgis Stakėnas. Infor-
macija tel. 732-317-9195 arba 732-998-3913. Kviečia
Lietuvių Fondas.

Kovo 14 d., ketvirtadienį: Virgis Stakėnas 6:30 val.
v. koncertuos UNO Strauss Performing Arts Center
(6001 Dodge Str., Omaha, NE 68182). Pasiteirauti el.
paštu: jutu78@hotmail.com arba nellie@nijole.com.

Kovo 16 d., šeštadienį: 10 S. Lake St., Mundelein, IL,
vyks Waukegan-Lake County apylinkės metinis susi-
rinkimas (10 S. Lake Street, Mundelein, IL). Pradžia 9:30
val. r. Daugiau informacijos tel. 847-855-5294 arba sve-
tainėje: www.cikagos-siaurietis.com

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny-
čioje (Marquette Park) 3 val. p. p. kun. Gediminas Ker-
šys ves Gavėnios rekolekcijas.  

– Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60629) 10 val. r. dailininkės Rasa
Ibianskienė ir Asta Zimkus padės sukurti meniškus
margučius. Atsineškite dažytų, kietai virtų kiaušinių.
Tel. 773-582-650.

– Gene Siskel Film Center 3:30 val. p. p. bus rodo-
mas lietuviškas filmas ,,Laiškai Sofijai” (,,Letters to So-
fia”). Dalyvaus scenarijaus autorius ir režisierius Ro-
bert Mullan. Daugiau informacijos: www.siskelfilmcen -
ter. org/Filmas bus rodomas ir kovo 20 d., trečiadienį,
7:45 val. v.  

– Estų namuose (4 Cross & E. Veterans Hwy., Jack-
son NJ 08527) vyks dainininkės  Evelinos Anusauskai-
tės koncertas. Baras veiks nuo 7 val. v., koncerto pra-
džia – 8 val. v.  Įėjimo auka – 25 dol. Vietas užsisakyti
ga lite tel. 732-674-7556 (Renata), 848-992-4222 (Rasa). 

– K. Donelaičio lit. mokykloje Washington, DC vyks
JAV LB Švietimo tarybos globojama mokytojų konfe-
rencija-seminaras ,,Mokykla bendraujant ir bendradar-
biaujant”. Paskaitininkė –  Šiaulių universiteto sociali-
nių mokslų dr. Jūratė Valuckienė. Konferencija vyks LR
ambasadoje (2622 16th St., NW, Washington, DC 20009).
Konferencijos metu 4 val. p. p. bus atidaryta dailininkės
Danguolės Stončiūtės-Kuolienės kūrybos paroda.

Kovo 17 d., sekmadienį: ,,Giedros” korporacija kvie-
čia į popietę ,,Poezijos ir žodžio sūkury”. Dalyvauja:
Audrė Budrytė, Rita Venclovienė, Ainis Aleksa, solistė
Agnė Giedraitytė. Minėjimas vyks Pasaulio lietuvių
centro meno galerijoje, Lemont, IL 1 val. p. p. Bus vai-
šės. Įėjimas – 10 dol.

– Lietuvių jaunimo centro metinis narių susirin-
kimas vyks Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL). Registracija prasidės
11:30 val. r. 

– Po 11 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos salėje (Marquette Park) atidaroma Bi-
rutės Valasevičienės rankų darbo kilimų paroda. 

– ,,Rasos” lituanistinėje mokykloje, Naperville, IL,
vyks Čikagos ir apylinkių lituanistinių mokyklų moky-
tojų konferencija. Konferenciją globoja JAV LB Švietimo
taryba. Daugiau informacijos – el. paštu jurate2@hot-
mail.com (Jūratė Liutkienė).

– Šv. Andriejaus bažnyčioje (1913 Wallace St., Phi-
ladelphia, PA 19130) nuo 10:15 val. r., per 10:30 val. Mi-
šias ir po jų lietuviškai ir angliškai išpažinčių klausys
kun. Danielius Staniškis. Po Mišių 12 val. p. p. parapijos
salėje bus rodomas vaidybinis filmas apie knygnešių
veiklą spaudos draudimo laikotarpiu.   

Kovo 20 d., trečiadienį: LR gen. konsulatas New
York rengia išvažiuojamąją konsulinę misiją į San Fran-

cisco. Kovo 22–23 d. – Santa Monica miestelyje, Los An-
geles. Būtina išankstinė registracija el. paštu –
ny@urm.lt arba tel. 212-354-7840.

Kovo 21 d., ketvirtadienį: St. Petersburg Lietuvių
klubo (4880 46th Ave., N., St. Petersburg, FL 33714) val-
dyba klubo didžiojoje salėje rengia Velykinę mugę. Pra-
džia – 11 val. r. 

Kovo 23 d., šeštadienį: St. Petersburg Lietuvių
klubo patalpose (4880 46th Ave., N., St. Petersburg, FL
33714) valdyba nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p. rengia nau-
dotų daiktų išpardavimą.

Kovo 24 d., sekmadienį: Ateitininkų namų meti-
nis susirinkimas prasidės 12:30 val. p. p.

– Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje Čikagoje Jau-
nimo centro Moterų klubo narės kviečia visus prie-
švelykinių pusryčių.

– Lietuvos Dukterų draugijos Čikagoje tradicinis
tortų ir pyragų išpardavimas vyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL, nuo 8 val. r. iki 2 val. p. p.

– Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 30 metų
sukakties paroda-minėjimas prasidės 12:30 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL). LTSC tarybos pirmininkas dr. Ro-
bertas Vitas skaitys paskaitą „LTSC trisdešimtmetis ir
mokslo svarba išeivijos lietuvių gyvenime”. Bus vaišės. 

– Šv. Andriejaus parapijoje (1913 Wallace St., Phi-
ladelphia, PA 19130) lankysis Švč. Mergelės Marijos
vargdienių seserų vienuolijos seselė Ignė Marijošiūtė.

Kovo 27 d., trečiadienį: National Gallery of Art (4th
and Constitution Ave., NW, Washington, DC 20565)
12:10 val. p. p. koncertuos pianistas Edvinas Minkštimas
ir styginis kvartetas. Daugiau informacijos –
www.nga.gov/prog rams/music. 

Kovo 30 d.,  šeštadienį: LR ambasada JAV ir ŠAL-
FASS rengia krepšinio turnyrą „Lituanica-80. Krepšinio
taurė”. Varžybos vyks Columbia Heights Education Cam-
pus, 3101 16th St. NW, Washington, CD 20010
(http://checdc.org) nuo 10 val. r. iki 6 val. v. Komandų re-
gistracija vyks iki kovo 20 d. el. paštu: rytupak-
rante@yahoo.com arba tel.  203-895-7147.  

BALANDIS
Balandžio 5 d., penktadienį: Pasaulio lietuvių

centro Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, IL, vyks Vili-
jos Kerelytės rečitalis ,,Atnešk man dainą”. Pradžia – 7
val. v. 

Balandžio 6 d., šeštadienį: Ateitininkų namuose,
Lemont, vyks Ateitininkų šalpos fondo metinis suvažia-
vimas. Pradžia – 4 val. p. p.

Balandžio 12–13 d.: IV JAV lietuvių katalikų sielo-
vados konferencija ,,Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6);
Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje” prasidės
penktadienį 7 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
(14911 W. 127th Street, Lemont, IL) ir tęsis visą šešta-
dienį nuo 9 val. r. Ateitininkų namuose (1380 Castle-
wood Dr., Lemont, IL). Pasiteirauti ir registruotis galite
Pal. Jurgio Matulaičio misijos raštinėje (tel. 630-257-
5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net). 

Balandžio 14 d., sekmadienį:  Čikagos Lietuvių
tautodailės institutas kviečia visuomenę į galerijos ,,At-
virų durų” (Open House) renginį Lietuvių dailės mu-
ziejuje, PLC, nuo 12 val. p. p. iki 3 val. p. p. Programa pra-
sidės 1:30 val. p. p.

– Kviečiame visus dalyvauti Los Angeles birutiečių
,,Pavasario baliuje”  12:15 val. po pamaldų Šv. Kazi-
miero Los Angeles, CA, parapijos salėje. Skanias vaišes
paruoš Antanina Uldukienė ir Laima Leko. Programą at-
liks šokių grupė ,,Retro”. Bilietus platina Ona Katilienė
tel. 323-650-2263.

– Fontbonne Academy (930 Brook Rd., Milton, MA
02186)  2 val. p. p. vyks Vytauto V. Landsbergio ir Ievos
Narkutės koncertas, kurio lėšos bus skirtos Neringos
stovyklai paremti.

Balandžio 19–20 d.: JBANC rengia X Baltijos kon-
ferenciją, kuri vyks ,,The Crystal City Marriott” viešbu-
tyje, Washington, DC. Daugiau informacijos:
http://jbanc.org.

Balandžio 20 d., šeštadienį: PLC, Lietuvių Fondo sa-
lėje, vyks lietuviškos Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis”
30 metų jubiliejaus šventė.

– JAV LB Vidurio vakarų apygarda Pasaulio lietuvių
centre (Lemont, IL) ruošia prozos ir poezijos dailiojo
skaitymo konkursą, kuriame dalyvaus vyresniųjų kla-

Nukelta į 14 psl.
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Kongreso nariui atsisakyta išduoti Rusijos vizą

Senatas patvirtino J. Lew JAV iždo sekretoriumi

Mirė amerikiečių pianistas Van Cliburn

JAV rems Sirijos opoziciją vaistais ir maistu

JAV ruošiasi dideliems federalinių išlaidų
karpymams

Ryga (ELTA) – Rygoje surengta-
me Šiaurės ateities forume prem je -
ras Algirdas Butkevičius teigė, kad
ža liosios energetikos skatinimo prog-
ramos neturi iškreipti laisvos rinkos,
bei atkreipia dėmesį į neišnaudotas
galimybes plėtojant atsi naujinančią
energetiką. Jis taip pat pristatė Lie -
tuvos pasiekimus plėtojant informa-
cines technologijas privačiame ir vie-
šajame sektoriuose.

Forume dalyvavo Šiaurės ir Bal -

tijos šalių: Švedijos, Suomijos, Nor -
ve gijos, Danijos, Islandijos, Lietuvos,
Latvijos ir Estijos bei Jungtinės Ka -
ralystės vyriausybių vadovai. Pa -
grin dinės šių metų forumo temos: ža -
liosios ekonomikos konkurencingu-
mo galimybės ir skaitmeninės atskir-
ties problema. Pirmą kartą forumas
buvo surengtas 2011 m. Londone
Jungtinės Karalystės premjero David
Cameron iniciatyva, pernai vyko
Šve dijos sostinėje Stokholme. 

Šiaurės ateities forumas Rygoje

Washington, DC (ELTA) – JAV
Senatas patvirtino Jack Lew naujuo-
ju šalies iždo sekretoriumi. Jis per-
ims dabartinio sekretoriaus Timothy

Geithner pareigas. B. Obama koman-
doje J. Lew dirba nuo tada, kai šalies
prezidentas buvo išrinktas pirmajai
prezidento kadencijai. 

Vilnius (ELTA) – Už sienio rei -
kalų ministerija kartu su Jungtinės
Karalystės ambasada Lietuvoje va -
sario 28 d. surengė konferenciją
„Tvarios energetikos ateitis: iššūkiai
ir galimybės. Jungtinės Karalystės
patirtis”. Konferencijos tikslas –
paskatinti dialogą tarp įvairių vals-
tybinių institucijų ir verslo, remian -
tis Jungtinės Karalystės ir Lietuvos
patirtimi aptarti iššūkius ir ga -
limybes pakeliui į tvarią energetiką.
Konferencijoje pristatyta Jungtinės
Karalystės savivaldybių ir verslo
bendradarbiavimo patirtis plėtojant
energetinio efektyvumo ir atsinauji-
nančios energetikos projektus, aptar-
tos verslo paskatos investuoti į tyri-
mus, sprendimus, kurie prisidėtų
prie energetinio efektyvumo ir ku -
riant tvarius, mažo anglies kiekio

produktus bei technologijas. Ren -
giniu taip pat siekta sukurti galimy-
bę užsimegzti ir stiprinti Lietuvos ir
Jungtinės Karalystės energetikos
sektoriaus dalyvių dvišaliams ry -
šiams. 

Konferencija apie tvarią energetiką

Pagerbtas prezidento A. Stulginskio atminimas

Roma (ELTA) – JAV prezidento
Barack Obama administracija pa -
skelbė, kad Sirijos opozicijai skirs
pa pildomą 60 mln. JAV dol. paramą ir
pirmą kartą tiesiogiai parems suki -
lėlius, kurie kovoja su prezidento
Bashar al-Assad pajėgomis. JAV vals-
tybės sekretorius John Kerry apie

paramą Sirijos opozicijai pranešė
Romoje per pagrindinės opozicijos
grupės Sirijos nacionalinės koalici-
jos ir Vakarų bei arabų šalių susitiki-
mą. J. Kerry sakė, kad didindamos
pa ramą opozicijai JAV nori padidinti
spaudimą B. al-Assad atsistatydinti. 

Washington, DC (AFP-BNS) –
Jungtinės Valstijos ruošiasi federali-
nių išlaidų sumažinimui 85 mlrd.
dol., nes šio skaudaus smūgio šaliai
nepavyko išvengti dėl gilaus ideolo-
ginio susipriešinimo tarp prezidento
Barack Obama ir respublikonų. Kar -
pymai, kurie gali kainuoti milijoną
prarastų darbo vietų, paveiks viešą-
sias paslaugas ir sukels pavojų van-
giai atsigaunančiai ekonomikai. Tuo

tarpu abi pagrindinės politinės sto-
vyklos sutaria tik dėl vieno – kal ta ki -
ta pusė. Įstatymai įpareigoja B. Oba -
ma paskelbti biudžeto sekvestravimą
(automatinį išlaidų gynybai ir vi -
daus reikmėms mažinimą) penkta -
die nį 23 val. 59 min. vietos laiku, ir
visi karpymai turės būti atlikti iki
metų pabaigos, jeigu nebus priimtas
kitoks politinis susitarimas.

Kaunas (ELTA) – Pirmojo kons-
titucinio Lietuvos prezidento Alek -
sandro Stulginskio (1885–1969) at mi -
nimas vasario 26 d. pagerbtas Kauno
Panemunės kapinėse. Miesto viceme-
ras Vytautas Vasilenka padėjo gėlių
prie A. Stulginskio kapo, prisiminė
1967 m. įvykusį savo susitikimą su iš
tremties grįžusiu Prezidentu, primi-

nė Prezidento reikšmę valstybės isto-
rijoje, atkreipė dėmesį į jo asmeny-
bės žmogiškumą. Šios mokyklos atei -
tininkai padėjo įrengti informacinę
nuorodą prie Prezidento kapo Pa ne -
munės kapi nėse. 

Kasmet Prezidento gimtadienio
pro ga renginį organizuoja Kauno
Aleksandro Stulginskio mokykla.

New York (BNS) – Vasario 27
d. Jungtinėse Amerikos Vals -
tijose mirė legendinis pianistas
Van Cliburn (78 m.). V. Cliburn
vi same pasaulyje išgarsėjo 1958
m. Maskvoje laimėjęs I Tarp tau -
tinį Piotr Čaikovski konkursą. 23
m. pianistas po pergalės tame
kon kurse tėvynėje buvo sutiktas
iškilmingu paradu. V. Cliburn
kon  certavo kiekvienam JAV pre-
zidentui nuo Harry Truman lai -
kų.

Washington, DC (ELTA) – JAV
kongreso narys Chris Smith pranešė,
kad jam nebuvo išduota Rusijos viza
dėl, tikėtina, ,,Magnitsky Act”, kuris
baudžia rusų pareigūnus, pažeidu-

sius žmogaus teises. C. Smith plana-
vo vizitą, skirtą su Rusijos pareigū-
nais aptarti Magnitsky įstatymą, už
kurį jis balsavo praėjusiais me tais,
bei kitus klausimus. 

Forumo dalyviai Rygoje.                                                                                               ELTA nuotr.

V. Putin ragina modernizuoti Rusijos kariuomenę

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Vladimir Putin vasario 27 d.
nurodė aukščiausiems šalies kari -
niams pareigūnams artimiausiais
metais ryžtingai modernizuoti gink-
luotąsias pajėgas, atsakant į Jung ti -
nių Valstijų ir NATO pastangas „pa -
kreipti strateginį balansą” į savo pu -
sę. Šalies vadovas taip pat skundėsi
dėl JAV planų sukurti naują priešra-

ketinės gynybos sistemą Europoje ir
galimos NATO plėtros į buvusias So -
vietų Sąjungos respublikas. Nors ofi-
cialus daugiamilijardinės priešrake-
tinės gynybos sistemos diegimo Eu -
ropoje uždavinys yra apsaugoti Jung -
tines Valstijas nuo Irano raketų, Ru -
sija nuolat kritikuoja šį projektą ir
teigia, kad jo tikslas – perimti jos ra -
ketas. 

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Prezidentė D. Grybauskaitė lankėsi Kaziuko mugėje.                Džojos Barysaitės nuotr.

Pianistas Van Cliburn.



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 chirurgija

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL
60439

1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTEnIS GRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA kERELIS
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
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

century 21

Accent Realty

PASLAUGOS
nEkILnOJAmASIS TURTAS

IEŠkO BUTO

IŠnUOmOJA

,,Surašymas” Nr. 15 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: BIULETENIS.

,,Draugo” kryžiažodžio ,,Surašymas” Nr. 14 išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Birutė Bernotienė, Hartford, CT
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Gražina Santoski, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago,

IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

• Moteris ieško žmonių priežiūros dar -
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali ang lų kalba, nevairuoja. 

Tel. 773-707-7902.

• Atiduodu didelį gerai veikiantį televi-
zorių ir kompiuterinį stalą. 

Tel. 773-671-4804.

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

Tel. 630-327-0487.

• Moteris ieško žmonių priežiūros dar -
bo tik savaitgaliais (gali pakeisti). Tvar -
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja,
ska niai gamina maistą.

Tel. 630-674-1545.

VIRGIS 
TVASkUS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

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

Apsilankykite ,,Draugo” 

internetinėje svetainėje

www.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Ramus studentas išsinuomo-
tų vie ną kambarį su atskiru įėji-
mu Lisle ar ba DuPage rajone. 

Tel. 1-630-915-3019.

Nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas

AUŠRA 
PADALINO

Vykdomoji agentė

Tel. 773-767-2400 • mob. 312-805-4851
Kalbame lietuviškai, 
angliškai, ispaniškai.

Susirgo senas milijonierius. Į ligoninę susirinkę jo turto pa -
veldėtojai nerimauja:

– Daktare, ar yra bent kokia viltis? – klausia vienas.
– Jokios vilties, ligonis sveiksta ir kitą savaitę grįš namo.

\ m \

Nenugalimoji Lietuvos kariuomenė.
Karininkas klausia eilinio:
– Utėlių turi?
Kareivis:
– Nuuu, turiu.
– O kuom gydai?
– Kaip tai kuom, niekuom, jos pas mane sveikos...

\ m \
– Petriuk, esi baisiai susivėlęs, turėtum susišukuoti, – sako

mokytoja.
– Kad neturiu šukų.
– Paimk tėvelio.
– Jis neturi plaukų.

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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

ŠYPSENOS
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šeimoje. Buvusiai prezidentienei buvo
tikrai sudėtinga apsiprasti amerikie-
čių ap linkoje, svetimoje kultūroje.
Nepai sant didelės širdgėlos dėl palik-
tos tė vynės, ji ir toliau sekė įvykius,
sielojosi dėl kasdien žūstančių brolių
ir se sių sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Jos vaikai pamažu įsitvirtino
nau joje šalyje, užaugo anūkai. Sofija
Smetonienė mirė Cleveland 1968 m.
gruodžio 28 d., sulaukusi 82 metų.

Didžių vyrų apsupta
Spalvinga Narutavičių šeima pra -

šyte prašosi atskiro straipsnio. Gi mę
lietuvių bajorų šeimoje, du broliai
skirtingų tautinių vėjų buvo nu pūsti į
skirtingas puses. 1918 m. Lie tuvos ne-
priklausomybės akto signa taras Sta-
nislovas Narutavičius (1862 m. rug-
sėjo 2 d. Telšiuose – 1932 m. gruodžio
31 d. Kaune) tapo teisi nin ku, Lietuvos
politiniu veikėju, o jau nes nysis brolis
Gabrielius (1865 m. kovo 17 d. Brėvi-
kiuose  – 1922 m. gruo džio 16 d. Var-
šuvoje) nukeliavo nelietuviškais ke-
liais. 1922 m. gruo džio 9 d. Lenkijos
Seimas išrinko jį pirmuoju Lenkijos
prezidentu. Ta čiau iškart po išrin-
kimo dešinieji politiniai oponentai
pradėjo puolimo kampaniją, apkaltino
Gabrielių ateizmu, patekimu į valdžią
mažumos balsais ir pan. 1922 m. gruo-
džio 16 d. Varšuvos nacionalinėje ga-
lerijoje ,,Zachęta” lenkų nacionalistas
dai lininkas Eligiusz Niewiadomski
nu žudė Gabriel Narutowicz – Gabrie-
lių Narutavičių.

Šiandien mus domina signataro
Stanislovo Narutavičiaus žmona
Joana Bilevičiūtė,  beje, Juozapo Pil -
sudskio pusseserė. Kas ji? ,,Visa žinis”
internetas – nebylus, nepa sakoja nie -
ko. Tenka atsisukti į ,,senamadiškus”
šaltinius. Štai ką iškniso mano nepa-
mainomas ,,detektyvas”, Kaune gyve-
nantis bibliotekininkas Alvydas Sur-
blys.

Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė
gimė 1868 m. kovo 23 d. Klišių dvare,
netoli Viekšnių. Su Stanislovu Naru -
tavičiumi susipažino per jo brolį Gab-
rielių, būsimą pirmąjį Lenkijos pre-
zidentą. Joana galėjo jį sutikti dar lai-
kydama egzaminą Sankt Peter burge
po privataus instituto Var šu voje bai-
gimo (gavo aritmetikos ir rusų kalbos
namų mokytojos kvalifi kaciją). Gab-
rielius Narutavičius stu dijavo Ciuri-
cho universiteto Poli technikos insti-
tute, kai į Ciurichą mokytis atvyko ir
Joana Bilevičiūtė. Gabrielius globojo
Ciuricho universiteto Filosofijos fa-
kultete studijavusią bei bendruosius
dalykus ir filosofijos, pedagogikos
kursus išklau siusią merginą. Dėl
konkrečios Stanislovo ir Joanos susi-
pažinimo vietos ir aplinkybių yra
įvairių versijų. Tai galėjo būti Vladi-
miro Zu bovo namuose Vilniuje ir Ciu-
riche, Sta nislovui ten apsilankius pas
brolį Gabrielių. 

1889 m. Ciuriche buvo įregist-
ruota civilinė Stanislovo Narutavi-
čiaus ir Joanos Bilevičiūtės santuoka,
o 1890 m. Vilniuje ir bažnytinė san-
tuoka. Pora trumpą laiką gyveno Var -
šuvoje, 1891 m. atvyko į Lietuvą.
Trumpam apsistojo Vilniuje, po to iš-
vyko į Stanislovo dvarą Brėvi kiuose,
kur Joana privačiai mokė kaimo vai-
kus. Vėliau ji dirbo savo įsteigtoje pri-
vačioje mergaičių pro gimnazijoje Tel-
šiuose (mokė aritmetikos, lenkų kal-
bos), o Pirmojo pa saulinio karo me-
tais – Roslavlyje. Vienas po kito šei-

moje gimė 4 vaikai: Sofija (1893), Jo-
nas (1896), Elena (1899) ir Kazimieras
(1904).

1918 m. Narutavičiai grįžo į Lie -
tuvą ir Joana toliau mokė kaimo vai-
kus Brėvikiuose bei Alsėdžiuose. Nuo
1926 m. gyveno Kaune, kur iš pradžių
dirbo lenkų kultūros ir švie timo or-
ganizacijoje ,,Žibintas”, po to moky-
tojavo Adomo Mickevičiaus len kų
gimnazijoje, nuo 1929 iki 1934 m. buvo
šios gimnazijos vicedirektore, laiki-
nai pavaduodavo ir gimnazijos di -
rektorių. Po tragiškos vyro mirties
(jam nusižudžius), metė pedagoginį
darbą ir grįžo į Brėvikius, kur tvarkė
apleistą dvarą. 

Joanos Bilevičiūtės-Naruta vičie -
nės pomėgiai ankstyvajame laikotar -
pyje susiję su jos kairuoliškomis pa -
žiūromis ir revoliucine veikla. Vėliau
ji susidomėjo filosofija, pedagogika,
šveicariška auklėjimo sistema. Kau -
ne  aktyviai dalyvavo kultūrinėje,
švie tėjiškoje veikloje lenkų organiza-
cijose ,,Žibintas” ir ,,Židinys”.

Lenkai ar žemaičiai?
,,Kai juodu baigę mokslus ir susi-

tuokę, ryžos atsidėt visuomeniniam-
kultūriniam darbui, iš pradžių nu tarė
apsigyvent tikrojoj Lenkijoj ir ten
veikti: juk juodu esą pirmiausiai len-
kai, o tik paskui žemaičiai. Tačiau pa-
gyvenę ten ilgėlesnį laiką, gyvai pa-
jutę ir galutinai įsitikinę nesą tikri
lenkai, o lietuviai; net patys lenkai
vadinę juos litvinais ir gana! Ir juodu
patys aiškiai pamatę, jog judviejų visa
dvasinė struktūra yra visai skirtinga,
ne lenkiška”, –  apie Naru tavičius rašė
kanauninkas Mykolas Vaitkus savo
„Atsiminimų” ketvirtame tome „ Per
giedrą ir audrą” (l-la ,,Nida”, Londo-
nas, 1965). Tada jie ir ryžosi grįžti į
gimtą kraštą ir darbuotis to krašto ge-
rovei, ypač švietimo srityje. Jie nu-
tarė įvykdyti tai, apie ką žmona sva-
jojo, – įkurti Telšiuose vidurinę mo-
kyklą mergaitėms, kas anuomet ne-
buvo įprastas dalykas.

Kitas mano pagalbininkas iš Lie -
tuvos prof. Stasys Vaitekūnas pastebi,
kad po vyro mirties į Brėvikius grį-
žusi Joana Narutavičienė buvo ger-
biama. Pasakojama, kad net Al sėdžių
kunigai nepradėdavo sekmadieninių
pamaldų, kol neatvykdavo kartais vė-
luojanti signataro našlė. Kaip ir anks-
čiau, kai atvažiuodavo brikele dar
kartu su vyru Stanislovu, ji kukliai
melsdavosi ne patiems gar bingiau -
siems parapijiečiams skirtoje ložėje, o
klauptuose, šalia kitų vals tiečių.

Saulėtą 1941 m. birželio 22 d. virš
Telšių praskrido vokiečių lėktuvai.
Rusai staiga dingo. Joanai nelengva
buvo matyti, kaip kankinami žydai.
Skubėjo juos gelbėti, ypač pažįstamus,
slėpdama juos savo ar giminių dva-
ruose. Tačiau Joana negalėjo iš gelbėti
savo dukros Elenos, kuri 1942 ar 1943
m. žuvo nuo hitlerininkų (sūnus Jo-
nas, sirgęs džiova, dar 1930 m. mirė
Šveicarijoje).

Po karo 1945 m. pagal dvišalį So -
vietų Sąjungos ir Lenkijos susita rimą
dėl gyventojų apsikeitimo Na -
rutavičienė galėjo išvykti į Varšuvą.
Ten ji apsigyveno pas savo dukrą Zo-
fiją (Sofiją) Krasowską. Apleistame
Narutavičių dvare naujieji šeimi -
ninkai įkūrė mokyklą ir... parduotuvę.
Žemiškoji Joanos kelionė pasibai gė
Varšuvoje 1948 m.vasario 19 d. Palai-
dota ji Powązkowski kapinėse.

Maldos ir žodžiai – lenkiškai, 
o širdis – lietuviška
Atkelta iš 7 psl.

Atkelta iš 10 psl.

sių lit. mokyklų moksleiviai. Pradžia – 1
val. p. p. Daugiau informacijos:  sva-
jone@sbcglobal.net arba birutekairiene
@yahoo.com, tel. 630-2403-343 (Sva-
jonė).

– Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre, 7:30 val. v. atidaroma trijų meni-
ninkų iš Lietuvos – Lidos Dubauskienės
(grafika),  Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnie -
nės (piešiniai) ir Arvydo Žalpio (koncep-
tualusis menas) – darbų paroda.

Balandžio 21 d., sekmadienį: JAV
LB Lemont apylinkė kviečia į  metinį
ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL. Pra-
džia – 12:30 val. p. p.

Balandžio 26–28 d.: Moterų savait-
galį Neringoje tema ,,Nurturing one
another through life stages” ves Kerry
Secrest ir dr. Kristina Mačiūnaitė. Dau-
giau informacijos ir registracijos formas
rasite – www.neringa.org  

Balandžio 27 d., šeštadienį: Maria
High School/St. Casimir Academy (6727
S. California Ave., Chicago) vyks užda-
rymo šv. Mišios ir gimnazijos gyvavimo
šventė. Pradžia 12 val. p. p. Po Mišių bus
priėmimas, patalpų apžiūrėjimas. Dau-
giau informacijos: Michelle Brown tel.
773-925-8686 (tr. nr. 114), el. paštu:
mbrown@mariahighschool.org

– Vilnius-Madison susigiminiavu-
sių miestų iškilmingi pietūs. Laikas ir
vieta bus pranešti vėliau. 

Balandžio 28 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL, vyks
Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavi-
mas. Kandidatų LF tarybą ir Kontrolės
komisiją siūlymai priimami iki vasario
15 d. Daugiau informacijos – www.Lie-
tuviuFondas.org

– Lietuvių Operos spektaklis Gae-
tano Donizetti opera ,,Meilės Eliksyras”
vyks J. Sterling Morton High School sa-
lėje (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL
60804) 3 val. p. p.  Bilietus galima nusi-
pirkti ,,Atlantic Express” (2719 W. 71st St.,
Chicago, netoli ,,Seklyčios”); ,,Old Vilnius
Café” (2601 75th St., Darien, IL 60561) ir
,,Lithuanina Plaza Bakery & Deli” (9921 S.
Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465).

GEGUŽĖ
Gegužės 11 d., šeštadienį: ,,Gran-

dies” tautinių šokių ansamblio tradicinis
kasmetinis koncertas rengiamas Pasau-
lio lietuvių centro (Lemont, IL) Ritos Riš-
kienės salėje. Programoje ,,Gyvenimo
tėk mė – nuo lopšelio iki sutuoktuvių”
pasirodys visi ansamblio šokėjai, bus
švenčiama vaikų ratelių 20-mečio su-
kaktis. Koncerto pradžia – 5:30 val. p. p.
Informacija: el. paštu – poniavioleta@ya-
hoo.com arba tel. 708-422-3556. Sve-
tainė: www.grandischicago.org

Gegužės 19 d., sekmadienį: Lietu-
vos Dukterų draugijos valdyba kviečia  į
draugijos visuotinį narių susirinkimą
Pasaulio lietuvių centro didžiosios salės
vakarinėje dalyje 12:30 val. p. p. 

BIRŽELIS
Birželio 2 d., sekmadienį: Čikagos ir

jos apylinkių Ateitininkų šeimos šventė
prasidės šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje 9 val. r. Pasaulio lietuvių
centro PLC salėje vyks iškilmingas posė-
dis. Pradžia – 10:30 val. r. 

– Ateitininkų namuose rengiama
gegužinė prasidės 12 val. p. p. 

Birželio 3 – liepos 12 d.: University
of Pittsburgh viešės Baltic Studies Su-
mmer Institute (BALSSI), kurio metu bus
mokoma lietuvių, latvių arba estų kalbų.
Studentai gali prašyti stipendijos. Pa-
raišką jai gauti reikia pateikti iki kovo 15

d. Daugiau informacijos: www.slavic.pitt.
edu/sli/programs /ceeu/index.php

Birželio 16–19 d.: Talino universi-
tete, Estija, vyks 10-oji Baltų studijų Eu-
ropoje konferencija ,,Kultūros, krizės ir
susivienijimas baltiškame pasaulyje”.  Re-
gistracija vyksta nuo kovo 1 d. iki birže-
lio 1 d. Daugiau informacijos  el. paštu:
balticstudies2013@tlu.ee arba interne -
te:  http://www.tlu.ee/?CatID=6323&Lan-
gID=2

LIEPA
Liepos 25–28 d.: Quincy, MA, vyks

Lietuvos vyčių 100-mečio jubiliejinis su-
važiavimas.    

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: Pasau-

lio lietuvių slidinėjimo olimpinės žai-
dynės vyks Perisher, Australijos Snie-
guotuose kalnuose (Snowy Mountains).
Daugiau informacijos – pas Ed Mickų
(edmickus1@aol.com).

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį: 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan–Lake County apy-
linkė rengia Vasaros palydų šventę
,,Fourth Lake Resort” (36670 N. Corona
Dr., Lake Villa, IL). Tel. 847-855-5294.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 8 d., sekmadienį: Lietuvos

Dukterų draugijos iškilmingi ,,Rudens
pietūs” vyks Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje (Lemont, IL).

SPALIS
Spalio 19 d., šeštadienį: Akademi-

nio skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus
metinė šventė vyks 5:30 val. p. p. ,,Wil-
lowbrook Ballroom”, Willow Springs, IL.

Spalio 27 d., sekmadienį: ,,Draugo”
pietūs rengiami ,,Willowbrook Ballroom”
(8900 Archer Ave.  Willow Springs, IL
60480) Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

LAPKRITIS
Lapkričio 3 d., sekmadienį: Čika-

gos lietuvių moterų klubo 90 metų ju-
biliejinis pokylis vyks 1 val. p. p. Palos
Country Club (135th & SW Hwy; Orland
Park, IL. 60462).

Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lietuvių
Fondo pokylis. 

• • •

Lietuvių Fondo paramos paraiškų
priėmimo galutinė data yra 2013 m. ba-
landžio 15 d. Paramos prašymų elekt-
roninės anketos yra LF svetainėje:
www.LietuviuFondas.org. Daugiau infor-
macijos tel. 630-257-1616.

• • •

Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
susirinkimai. Pradžia 7:15 val. v. Dau-
giau informacijos tel. 630-267-7065
(Daina).

• • •

Svetainėje www.neringa.org pa-
skelbtas 2013 m. Neringos stovyklų tvar-
karaštis. Registracija į stovyklas jau pra-
sidėjo. Daugiau informacijos – re-
gina@neringa.org (Regina). 

• • •

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite
redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629 arba el. paštu dalia.cidzi-
kaite@gmail.com                  

Redakcija



Už per dažną žodžio ,,žydai”
links niavimą „Draugui” gerą
pirtį davė Karolis (Charles)

Rup lėnas š. m. sausio 19 d. laidoje,
laiškų skyriuje. Jo laiškas pažadino
keletą nuo seno ma no smegenų ląste-
lėse likusių pri si minimų. Be to, kaip
tik dabar baigiu skaityti storoką
knygą „Witness Voices From The
Holo caust”, kurioje surinkta 27 liu -
dinin kų at siminimai apie nacių vyk-
dytus baisius nusikaltimus Antrojo
pasau li nio karo metu. Tai mane dar
labiau paskatino su skaitytojais pasi-
dalinti keletu asmeninių nuotrupų
apie ne tik nacių, bet ir bolševikų vyk-
dytą holokaustą. Viliuosi, kad šie
mano pavyz džiai nepa kels mielo Ka-
rolio Rup lėno kraujo spaudimo.

Pradėsiu nuo Stalin ir Beria vyk -
dyto holokausto. 1941 m. birželio 14-
oji. Apie 4-tą valandą ryte, dar sau lei
nepatekėjus, mano mama mus tris
vaikus skubiai pažadino iš gilaus
miego, ragindama kuo grei čiau bėgti
slėptis į laukus, kuo toliau nuo mūsų
sodybos Pučionyse (Veprių valsčiuje,
Ukmergės apskrityje). Mums paaiš-
kino, kad rusiškas sunkvežimis su tri-
mis ginkluotais kareiviais pra važiavo
link mūsų kaimyno Juo zo Purtiko
dvaro. Greitosiomis užsi metę šiltes-
nius drabužius, basomis kojomis ra-
sota pieva pasileidome link kviečių
lauko. Mama mus įspėjo netriukš-
mauti, nes „rusai jau veža”. Man ne-
reikėjo dėl to aiškintis – prieš 14-a
dienų buvau sulaukęs 13-os metų ir iš
anksčiau buvau girdėjęs na miš kius
šnekant apie galimus trėmimus.

Iš kviečių lauko pakėlę galvas ste -
bėjome neįprastą vaizdą. Juozo Pur-
tiko dvaro kieme jau stovėjo atviras
sunkvežimis, į kurį jis, jo samdi niams
gelbstint, nešiojo ir krovė di desnius ir
mažesnius ryšulius. Pur tiko dvaras
nebuvo nė puskilometris nuo mūsų,
tad neblogai girdėjosi en ka vėdistų
balsai, raginantys skubėti: „Skarej,
skarej, davai, davai...” 

Nepa prastai tylaus ryto ramybę
drumstė ir keleto šunų lojimas. Jie
vieninte liai protestavo prieš tų ne-
kviestų svečių siautėjimą. Vienu metu
pasigirdo vieno iš šunų gailus aikte-
lėjimas, staugimas, lydimas kareivio
keiksmažodžių – „matuškų”. Vė liau
iš palikusių samdinių sužinojo me,
kad šuo nukentėjo po to, kai jis įsi -
kibo į civilio palydovo koją, o vie nas iš
kareivių vargšą šunelį nubaudė šau-
tuvo buože į galvą. Ten vie toje buvę
samdiniai taip pat pasakojo, kad tas
civilis palydovas – vertėjas atrodė
kaip žydas, kalbėjo kaip žydas ir, „Bri-
siaus” įkąstas, nu sikeikė žydiškai. Gal
nė valandai nepraėjus, „štikuotais”
šautuvais ginkluoti enkavėdistai į
sunk vežimį susodino ir visą Purtiko
šeimą, susidėjusią iš vyro Juozo, jo
žmo nos Petronėlės, septynerių metų
Jonuko ir ketverių metų amžiaus An-
tanuko. Abu buvo pakrikštyti ma no
ir mano jaunesniojo brolio vardais.

Kaip tik tuo metu mūsų dėmesį
atkreipė mums niekad nematytas
vaizdas. Dvaro rūmų dviaukščių gon -
kų languose pasirodė ryški auk sinė
šviesa. Manėme, kad kilo gaisras, tik
be dūmų. Pasirodo, tai buvo te kan čios
saulės spindulių žaismas – at spindys.
Tokio vaizdo anksčiau nebuvome
matę, nes niekuomet taip anks ti ne-
buvome kėlę iš lovos. 

Sunkve žimis pravažiavo pro mus,
tik dabar jau su ketvertu keleivių dau-
giau. Petronėlė su ber niukais sėdėjo
dėžės viduryje. Jos gale, tarp kelių lai-
kydami „štikuotus” šautuvus, sėdėjo
du sargybiniai. Trečias sargybinis
stovėjo ant sunk vežimio dešinės pa-
kopos. Šio darbas, matyt, buvo saugoti

nuo šeimos jau atskirtą, šalia vairuo-
tojo pasodintą „bai sųjį liaudies
priešą” Juozą Pur tiką. O palydovas-
vertėjas, ant dviračio tankiai minda-
mas pedalus, se kė paskui sunkvežimį.
Vėliau sužinojome, kad tas dviratis
priklausė dvaro savininkui, taip
staiga savo nuosavbę pra radusiam
Juozui Purtikui. 

Labai ryš kiai vis dar prisimenu,
kaip Petronėlė ranka silpnai pamo-
javo, paskutinį kartą atsisveikindama
su savo kai my nais. Prisimenu ir aša-
rotomis aki mis prie lango tebestovin-
čią mūsų ma mą, kai grįžome iš kvie-
čių lauko. Ant kambario grindų sty-
rojo krūva ryšulių. Mat tėvai tuomet
galvojo, kad sunkvežimis sustos ir
mūsų šei mą paimti.

• • •
Juozas Purtikas buvo ameriko -

nas. Jis bene 14 metų gyveno Ame -
rikoje, kažkur Pennsylvania valsti-
joje, visą laiką dirbo geležinkelio va-
gonų fabrike. Jo vienintelis darbas
buvo ant nugaros gulint dažyti virš
galvos riedančias vagonų ratų ašis.
Dėl to jis turėjo labai tvirtus rankų
raumenis. Depresijos metu grįžo į Lie-
tuvą, vedė, nusipirko 80-ties hektarų
ūkį – dvarą Pučionių vienkiemyje,
Veprių valsčiuje, Ukmergės apskri-
tyje. Buvo bemokslis, tik pasirašyti
bu vo išmokęs. Visus raštiškus reika -
lus tvarkė jo žmona. Visai prieš oku-
paciją jis prisipirko 40 hektarų nela -
bai derlingos žemės, kas jį pada rė dar
didesniu „liaudies priešu”. Nepri -
klausė jokiai organizacijai, bet buvo
religingas, nuolatinis Veprių bažny -
čios lankytojas. Buvo žemo ūgio, stam-
bokas, nei gėrė, nei rūkė. J. Purtiką iš-
trėmė į Rešotų lagerį, kur jis mirė ki-
tais metais, išgyvenęs tik 44-ius me-
tus. Žmona, gimusi 1902 m., mirė 1965
m. Apie jų vaikų toli mesnį likimą dar
neteko sužinoti. 

Vi sus šiuos duomenis radau ne-
seniai išleistoje apie 1,300 puslapių
storumo knygoje „Lietuvos valsčiai.
Vepriai”, kurios vienas iš sudarytojų
yra mano antros eilės pusbrolis Jonas
Žentelis iš Veprių. Cituoju jį: „Jau po
daugelio metų mano kaimynė Bronė
Rudo kienė (Gečiauskaitė), pasako-
dama apie savo jaunystę, minėjo, kad
kurį laiką tarnavo pas Purtiką Pučio-
nyse. Sakė, kad tai buvo labai geras
žmogus, turėjo daug žemės, daug su
žmo na dirbo. Purtikienė veždavo į Uk -
mer  gę sviestą parduoti ir važiuodama
ratuose užmigdavo.” Panašiai nutik-
davo ir su mano tėvu Jonu Šar ka. Jam
sugrįžus namo, Bėris sustodavo prie
priemenės durų, prunkšdavo, kol kas
nors tėtį pažadindavo ir nuvesdavo
arklį iškinkyti. Bėris buvo protin-
giausias iš visų mūsų arklių. Trau-
kiantis iš Lietuvos jį paliko me Gno-
tau dvare, į vakarus nuo Įsru čio.

• • •
Galėčiau ir daugiau papasakoti

apie nuotykius su žydais, bet kur čia
viską išpasakosi. Tik dar glaustai ga -
liu  paminėti, kaip kartą kipšas mane
sugundė be žydo vežiko leidimo iš jo
vežimo pasisavinti iš Purtiko sodo nu -
pirktų obuolių. Žydas Rufkė, mane pa-
matęs iš užpakalinio vežimo galo trau-
kiant obuolius, atsisukęs savo ilgu bo-
tagu šmėkštelėjo per nugarą. Po to
gana ilgai mano mama nesūdytu
sviestu gydė raudoną rėžį. Tai, ži no -
ma, manęs nepadarė antisemitu, nes

vogti draudė ne tik civilinis įsta tymas,
bet ir 10 Dievo įsakymų. 

Ta čiau nesu tikras, ar nusikaltau
įstatymams, kai kartą Ukmergėje api-
boksavau už mane truputį silpnesnį
žydą, kai šis, man einant šaligatviu,
pašo kęs nutraukė nuo mano sesers Ja-
nės galvos gimnazistišką kepuraitę ir

permetė per geležinę tvorą. Nesaky -
čiau, kad ir tai buvo antisemitinis
veiksmas... Juk kaimiečiai su mieste -
lėnais ne visuomet gerai sutikdavo.
Tad kas čia tokio, kad pamokiau tą
vaikėzą nedaryti blogo savo artimui.

Baltų sunkvežimių kolona

Nepaprastai šiurpų nuotykį, pali-
kusį neišdildomą vaizdą, patyriau jau
nacių okupacijos metu, 1943 metų vė-
lyvą rudenį. Gerai sutemus, jau mi-
nėto Bėrio traukiamu ve ži mėliu iš
Veprių tėvas ir aš vykome namo. Ke-
lias kirto Kauno-Zarasų plen tą. Mūsų
Bėris, pamatęs plentu į vakarus atva-
žiuojančią baltai dažytų sunkvežimių
koloną, kaip visuomet, nė nestabdo-
mas sustojo. Visi sunkve žimiai, dengti
brezentiniais užklo tais, pritemdyto-
mis šviesomis, pama žu prieš kalnelį
riedėdami, vežė kaž ką sunkaus. Jų
buvo gal tuzinas. Vie no kolonos pa-
baigoje važiavusio sunkvežimio gali-
nis uždangalas buvo atmestas į šoną,
atskleisdamas krovi nio turinį. Tur-
būt vėjas jį atidengė. Paskui jį važia-
vusio sunkvežimio nors ir silpnos
šviesos leido pastebėti raukš lėtą, lyg
kalkėmis ar druska apipiltą krovinį. 

Tėvą paklausiau, kas tai. Jis, pri-
dėjęs pirštą prie lūpų, ma ne nutildė,
tyliai taręs, kad vėliau pasakysiąs. Ko-
lonai nutolus ir Bėriui nė neraginant
pajudėjus skersai plento, tėtis man pa-
aiškino, jog tas kro vinys buvo žydų
lavonų, prieš porą metų sušaudytų ir
pakastų masiniuose kapuose Pivoni-
jos miške, dabar at kas tų ir vežamų su-
deginti į aplinkui Aklųjį Ežerą buvusį
durpyną, esantį dar neprivažiavus Jo-
navos, jau už Veprių valsčiaus ribų.
Pivonijos miš ke buvo sušaudyta dau-
giau nei 5,000 žydų iš Ukmergės ir apy-
linkių. Tai buvo nacių bandymas pa-
slėpti savo barbariškus nusikaltimus.
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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

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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Vis tie „žydai, žydai, žydai”
JONAS  ŠARKA

Juozas Purtikas su Jonuku. 1937 m.
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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

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa ra -
pijos salėje (Marquette Park) kovo 3 d.,
po 11 val. r. šv. Mišių vaišinsimės ki bi -
nais, pyragėliais ir kavute.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) trečią Ga vė -
nios sekmadienį, kovo 3 d.,  šv. Mi šias
at  na šaus kun. Gediminas Keršys. Po Mi -
šių parapijos sa  lėje – kavutė. Pri me na -
me, kad kiek vie ną ketvirtadienį 8 val. r.
šv. Mišias  kun. G. Keršys atna šau ja lie -
tuvių kalba, o Ga vė nios metu penkta die -
niais 5 val. p. p. baž ny čioje ei  si me Kry -
 žiaus kelią su apmąstymais lietuvių
kalba. 

� Socialinių reikalų skyrius Le mont
ma  loniai kviečia kovo 6 d., trečiadienį,
1 val. p. p. atvykti į Pasaulio lie tu vių
cen tro skaityklą (14911 127th St., Le -
mont), kur matysite filmą apie Ši luvos
miestelį, garsų savo stebuklingu šv. Ma -
rijos paveikslu. 

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
kovo 10 d. visus maloniai kviečia daly-
vauti žaidime ,,Bingo Party”, kuris vyks
Maria High School kavinėje (6727 S.
Ca lifornia, Chi cago, IL.) Durys atidaro -
mos 12 val. p. p., žaidimo pradžia – 2
val. p. p. Ga lėsite  paragauti lietuviško
ku  gelio, pas maguriauti ar nusipirkti sal -
dumynų. Įėji mas – 3 dol. Daugiau infor -
macijos tel. 773-776-1324.

� LTSC taryba ir valdyba kviečia 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). Paskaitą skaitys dr. Rober tas Vi -
tas, LTSC tarybos pirmininkas, skai tys
paskaitą „LTSC tris dešimtmetis ir moks-
lo svarba išeivijos lie tuvių gyvenime”.

IŠ ARTI IR TOLI...

� 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). 

� Kovo 17 d., sekmadienį, Šv. And rie -
jaus bažnyčioje (1913 Wallace St., Phi -
ladelphia, PA 19130) lietuviškai ir ang -
liš kai išpažinčių klausys kun. Danielius
Staniškis. Išpažintys bus klausomos
nuo 10:15 val. r., per  10:30 val. r. šv.
Mi šias ir po Mišių. 12 val. p. p. pa ra pi -
jos salėje bus rodomas 40 min. vai dy -
binis filmas apie knygnešių veiklą spau -
 dos draudimo laikotarpiu. Prieš fil mą
Da lia Jakienė papasakos apie savo se -
nelį knygnešį Andrių Matu laitį.   

� Balandžio 12–13 dienomis prelatas
Edmundas J. Putrimas kviečia į IV JAV
lietuvių katalikų sielovados konferenciją
,,Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6);
Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pasto -
racijoje”. Balandžio 12 d. 7 val. v. – Vi -
gi lijos maldos vakaras Pal. Jurgio Ma tu -
laičio misijoje (14911 W. 127th St., Le -
mont, IL). Balandžio 13 d. Ateitininkų
na muose (1380 Castlewood Dr., Le -
mont,  IL) 8:30 val. r. – registracija/ka -
vu  tė; 9 val. r. – sveikinimai, progra mos
pradžia; 12:30 val. p. p. – pietūs; 4:30
val. p. p. – konferencijos pabai ga; 5 val.
p. p. – šv. Mišios Pal. Jurgio Ma tulaičio
misijoje. Garbės svečias – URM Užsie -
nio lietuvių departamento am  basadorė
ypa tingiems pavedimams  Gin tė Damu -
šytė. Prašoma užsiregist ruo ti iki ba lan -
džio 1 d. Palaiminto Jurgio Ma  tulaičio m i -
sijos raštinėje tel. 630-257-5613 arba el.
paštu matulaitis mi ssion@ sbcglobal.
net. Registracijos mo kestis – 25 dol. 

� Balandžio 19–20 dienomis ,,The
Crys tal City Marriott” viešbutyje, Wa -
shington, DC, vyks 10-oji Jungtinio Ame -
 rikos baltų nacionalinio komiteto
(JBANC) konferencija. Pranešėjas Wil -
liam Browder pristatys ,,Magnitsky Act”,
priimtą JAV Kongrese gruodžio mėn.
Konferencijoje taip pat bus svarstomi
Baltijos šalių santykiai su JAV, bendra -
darbiavimas su šiaurinėmis kaimynė -
mis, kiti svarbūs klausimai. Konferen -
cijos dalyviams, užsiregistravusiems iki
kovo 19 d., taikoma speciali viešbučio
kaina – 119 dol. už naktį (tel. 800-228
-9290 arba 703-413-5500). Norint
daugiau informacijos, kreipkitės į Karl
Altau tel. 301-340-1954 arba el. paš -
tu: jbanc@jbanc.org. 

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

Pranešame, kad LF 2013 metų paramos prašymų elektroninės anketos yra pateiktos LF
svetainėje: www.LietuviuFondas.org
Paramos paraiškų priėmimo galutinė data yra 2013 m. balandžio 15 d. 
Lietuvių Fondo adresas:  14911 127th St., Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616

Kviečiame į atvirų durų diena Montessori mo kykloje ,,Žiburėlis” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) kovo 9 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Mokinių registracija 2013–2014 m.
m. tęsis iki kovo 31 d. Priimami 3–6 metų vaiku čiai. Vaikas turi lankyti mokyklą mažiau-
siai 3 dienas per savaitę. Tel. 630-257-8891.  ,,Žiburėlio archyvo nuotr. 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $30, Feliksas ir Ja -
nina Bobinai $100, dr. Russell E. Hel -
mes $100, Donatas Tijūnėlis $1,300
neįgaliųjų šeimai; tęsiant mer  gaitės
metinę paramą Birutė Gy lie nė paau -
kojo $300. Labai ačiū. „Saulutė”
(„Sunlight Orphan Aid”), 414 Free -
 hauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-6435, el. paštas: ind re ti -
junelis@sbcglobal.net, tink lala -
pis: www.sunlight orphanaid. org

A. a. Jono Zabuko atminimą

pagerbiant, Nijolė Apanavičius „Sau -
lu tei” atsiuntė $140, kuriuos paauko-
jo V. A. Vaitkai, T. A. Glavinskai, R. R.
Griškeliai ir A. I. Draugeliai. „Saulu -
tė” dėkoja už auką ir reiškia nuo šir -
džią užuojautą a. a. Jono Zabuko  šei -
mai ir artimiesiems.

Dalia Narbutienė (Albiquer -
que, NM) atsiuntė „Saulutei” $200,
ku  riuos vietoj gėlių ir dovanų drau -
gės dovanojo švenčiant D. Narbu -
tienės jubiliejinį gimtadienį, kurį su -
ruošė Daina Sidrytė Urbaitienė.
„Sau lutė” nuoširdžiai dėkoja už pras-
mingą dovaną ir linki jubiliatei gau-
sios Dievo palaimos.

Dėmesio JAV gyvenantiems  menininkams!

Visi lietuviai menininkai, gyvenantys JAV, yra kviečiami pateikti paraišką dalyvauti
Philadelphia museum of Art Craft Show 2013.  2013 m. lapkričio 7–10 dienomis vyk-
siančioje parodoje dalyvaus 24 menininkai iš Lietuvos. Dalyvauti kviečiami ir JAV
gyvenantys menininkai.   Norintys dalyvauti paraiškas iki š. m. balandžio 1 d. privalo
pateikti adresu: http: //pmacraftshow. org/application/

Philadelphia Museum of Art Craft Show sulaukia per 1,000 paraiškų, tačiau į paro-
dą priima tik 200 menininkų iš JAV. Lietuvių menininkų darbai yra aukštos kokybės, tad
tikime, jog jų darbai bus atrinkti į parodą. 

Darbai, ku rių Philadelphia Museum of Art Craft Show laukia: pinti krep še liai,
keramika, tekstilė (audiniai, veltiniai), baldai, stiklo, odos, me die nos ir metalo gaminiai,
juvelyrika, mišri technika, rankų darbo popierius ir rūbai.  

Daugiau informacijos rasite: http://pmacraftshow.org/application/ arba rašy -
kite LR garbės konsulei Philadelphia Krista Bard: kbard@kristabard.com

Tėvas Antanas Saulaitis, JC, vasario 23 d. kartu su kitais Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos parapijiečiais dalyvavo Čikagos vyskupijos ,,Parish Leadership Day” , kuri vyko
Mother McAuley High School.                                                              Dainos Čyvienės nuotr.

Dalia Šukys, gyvenanti Orland
Park, IL, tapo „Draugo” garbės prenume -
ratore. Šią skaitytoją „Drau  gas” lankys dar
vienerius me tus. Nuoširdžiai dėkojame už
tai, kad mus skaitote, sveikiname tapus
garbės prenumeratore.


