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Washington, DC/University Park,
PA (LR Aplinkos ministerijos, ,,Draugo”
info) – JAV viešintis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministras Valentinas Mazuronis
susitiko su JAV Kongreso Atstovų rūmų
Gamtinių išteklių komiteto, Energetikos ir
mineralinių išteklių pakomitečio pirmi-
ninku Doug Lamborn iš Colorado, JAV At -
stovų rūmų Energetikos ir komercijos ko -
miteto nariu, Baltijos šalių grupės kopir -
mi ninku John Shimkus, diskutavo su JAV
valstybės sekretoriaus pavaduotoju ener-
getikos klausimais ambasadoriumi Carlos
Pascual. 

Tęsdamas apsilankymą JAV, aplinkos
ministras apsilankė Pennsylvania valstijo-
je, kur susitiko su vietos politikais, visuo-
menės atstovais bei Marcellus skalūnų
uolienų telkinyje dirbančiomis energeti-
kos bendrovėmis. Penn State Marcellus
Center for Outreach and Research V. Ma zu -
ronis susitiko su Pennsylvania valstijos
At stovų rūmų nariais Matthew Baker ir
Garth Evertt, apsilankė skalūnų dujas išgaunančių įmo-
nių gręžinių aikštelėse. Apskrito stalo diskusijoje minist-
ras pakvietė Penn State Marcellus Center for Outreach

and Research vadovą Tom Murphy ir kitus skalūnų dujų
srityje dirbančius tyrėjus bei mokslininkus apsilankyti
Lietuvoje. 

Įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Ministras (v.) gręžinio aikštelėje. http://www.am.lt

DRAUGAS

ČLKL „Žvaigždžių dienoje” –  žymūs Lietuvos krepšininkai

Čikaga (,,Draugo” info) – Kovo 9 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL rengiama jubiliejinė Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) „Žvaigž-
džių diena”. 10-ojo sezono jubiliejuje žada apsilankyti kaip niekada daug gar-
bingų svečių – politikų, krepšinio veikėjų, buvusių garsių krepšininkų bei pra-
mogų verslo atstovų. Renginyje dalyvaus Europos Sąjungos ambasadorius
Maskvoje Vygaudas Ušackas, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas,
LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, žinomi krepšininkai – Šarūnas
Marčiulionis, Marijonas Petravičius bei kiti. 

Jubiliejinėje „Žvaigždžių dienos” programoje ČLKL organizatoriai krepši-
nio sirgaliams paruošė daug įsimintinų akimirkų, o vakaro svarbiausiu rengi-
niu taps ČLKL lietuvių rinktinės ir ČLKL užsieniečių legionierių intriguojanti
dvikova. „Žvaigždžių dienos” metu krepšinio sirgaliai taip pat galės įsigyti
ČLKL veiklos dešimtmetį apžvelgiančią knygą „ČLKL – 10 metų drauge”. 

A. Paleckis neteko  valstybės 
apdovanojimo

Vilnius (ELTA) – Algirdas Pa-
leckis išbrauktas iš valstybės apdo-
vanotųjų sąrašo. Atitinkamą dekretą
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė vadovaudamasi Valstybės apdo-
vanojimų įstatymu ir Valstybės ap-
dovanojimų tarybos siūlymu. A. Pa-
leckis iš šio sąrašo išbrauktas už ap-
dovanotojo vardo pažeminimą. A. Pa-
leckis yra nuteistas už tai, kad neigė
ir šiurkščiai menkino 1991 metų
SSRS agresijos prieš Lietuvos Res-
publiką faktą, sovietų įvykdytus la-
bai sunkius ir sunkius nusikaltimus
mūsų šalies gyventojams bei už tai,
kad įžeidė žmonių, žuvusių ir su-
žeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos
Nepriklausomybės, atminimą bei jų
artimuosius. Aukščiausiojo Teismo
nutartis yra galutinė ir neskun-
džiama.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Vilnius (BNS) – Kovo 7 d.
Vyriausybės rūmuose tryli-
kai Lietuvos menininkų įteik-
tos Vyriausybės kultūros ir
meno premijos. Apdovanoji-
mus pel nė režisieriai Juozas
Matonis ir Vytautas Domaše-
vičius, rašytojas Gintaras
Grajauskas, režisierius Gytis
Bernardas Padegimas, akto-
rius Povilas Budrys, muziko-
logė Gražina Daunoravičienė,
chorvedys Romualdas Graži-
nis, šokėja ir choreografė Lo-
reta Juodkaitė, aktorė Valen-
tina Gustaitienė, vitražo dai-
lininkas Kazys Mor kūnas, fo-
tomenininkas Aleksandras
Ostašenkovas, kraštovaizdžio
architektas Vla das Stauskas,
dailininkė Birutė Stulgaitė.
Premija, skiriama už nuopel-
nus Lietuvos kultūrai ir me-
nui, siekia 44,200 litų.

Su Kovo 11-ąja — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel.: 773-585-9500

K. Morkūno vitražas „Žalgirio mūšis” Lietuvos
Sei mo II rūmuose.                           Delfi.lt nuotr.



Tokiais žodžiais
pasitiko mane į
sceną pakvietęs

medalių dalintojas –
JAV Lietuvių Ben-
druomenės Krašto val-
dybos atstovas per JAV LB Lemont
apylinkės Pasaulio lietuvių centre
(PLC), Lemont, IL, suruoštą Vasario
16-osios minėjimą. Šiek tiek sutrikau,
nes jau žinojau apie man negalimą ži-
noti, stro piai saugomą paslaptį, kad
mi nėjime gausiu kažin kokį medalį,
kuriuos kažin kodėl pradėjo dalinti
JAV LB Krašto valdyba. Vidurio va-
karų apygardai esą skirti penki, nors
nesakė kam, o jau pirma manęs iš -
kviestųjų keturių pavardes išgir dęs,
nenutuokiau nė už ką. Nors ir  suvo-
kiau, kad tie keturi už mane visgi kaž-
kuo vertesni, nes jie  scenoje po me-
dalį gavo, o mano – dar tik pašte. Ma-
tyt, mane prie jų pridėti nu spręsta vė-
liau. Tad gal ir dėl to gripu sergantis
ir kosėjantis į šį minėjimą rengėjų bu-
vau vos ne jėga atitemptas. Turi čia
būti, ir tiek, sakė. Net jeigu me dalis –
ir pašte.

Ir taip sutrikęs, beje, gražios lie-
tuvaitės padovanotų trijų raudonų ro-
žių ir bučkio į žandą šiek tiek atities-
tas, žengiau nuo scenos. Ir atsi sėdęs į

minėjime tvarką prižiūrinčio Prano
Jurkaus man nurodytą svečių vietą ir
dar kartą tai, kas įvyko, pergalvoda-
mas, vis tiek negalėjau suprasti: me-
daliai? Iš JAV LB valdybos?  Kam? Už
ką? Ir dar per Vasario 16-osios minė-
jimą? Tokių dalykų per Bend ruo -
menės 65 metų veiklą iki šiol nebuvo.
Negalėjau suvokti nei tokio veiksmo
esmės, nei prasmės. Bet apie tai vė-
liau. Pir ma šiek tiek apie minėjimą.  

Šiemetinės JAV LB Lemont apy -
linkės valdybos pirmininkės Violetos
Valaitytės ruošta sukaktuvinė Lie -
tuvos Nepriklausomybės šventė mū sų
savuose PLC namuose vasario 17-tą
buvo turininga, graži, gausių gar -
bingų svečių, lietuvių ir kitataučių, o
ypač buvusio prezidento Valdo Adam-
kaus, dalyvavimu oriai iškil minga.
Jai sumaniai vadovavo antrabangių
antrosios kartos atstovė Svajonė  Ke-
relytė. Nors minėjimą jau aprašė Lai -
ma Apanavičienė (,,Drau gas”, 2013 m.
vasario 21 d.), tačiau negaliu nepami-
nėti Valdo Adamkaus kalbos. Trumpa,

bet tik ro viška, pra-
sminga, su dabar ypač
svarbiomis vedamosio-
mis mintimis: lietuvių
tauta; užsienyje gyve-
nančių tautiečių lietu-

vybė; Lietuvos valstybė; mūsų, išei-
vių, pareiga padėti ją tokią išlaikyti.
Nebesigirdėjo jo pre zidentavimo lai-
kotarpiu nuolat karto tų pilietinių vi-
suomenių, pilietinių tautų, pilietinių
valstybių, pilietinių auklėjimų ir ki-
tokių lietuvių tautą užmarštyje palie-
kančių, lyg kažkam ir  kažkodėl įtikti
siekiančių kosmo po litinių „perlų”.
Juk iš sovietinės vergijos vadavomės
kaip lietuvių tau ta, ne kaip kokia nors
dar nesanti pilietinė visuomenė. O da-
bar – atgal prie medalių.

Jų dalintojui po salę besidairant
Fausto Strolios, kuris savo įvertinimo
už  JAV LB vadovybės pripažintus
nuopelnus atsiimti neatvyko, ta kryp-
timi mečiau žvilgsnį ir aš. Akys pa-
gavo viduryje salės sėdintį ilgametį
bendradarbį Kazimierą Lau kaitį. ,,O
jam medalio nėra?” – klausimas staiga
plojo per pakaušį. Šis, LB Lemont apy-
linkės pradininkas, nuolatinis ir bene
uoliausias jos dar bininkas, vadovas,
vėliau Vidurio va karų apygardos val-

Išėjimo knygoje aprašo-
mas Mozės pašaukimas
– išvesti pavergtą tautą į

laisvę. Mozei apsireiškęs
Dievas kalbėjo: „Aš mačiau
savo tautos kančią Egipte,
girdėjau jų skundo šauks-
mus prieš savo engėjus. Iš
tikrųjų aš gerai žinau, ką
jie kenčia, nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nu-
vesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą, tekantį
pienu ir medumi” (Iš 3, 7–8). Dievas paveda Mozei sunkią
užduotį – įtikinti faraoną, kad išleistų vergus į dykumą pa-
garbinti savo Dievo. Faraonas spyriojasi, bet, ištikus
kraštą didelei bausmei – išmirus pirmagimiams, sutinka
išleisti. 

Kelionė į Pažadėtąją žemę bus labai ilga – užsitęs net
keturiasdešimt metų. Per tą laiką Mozė atkakliai mokys iz-
raelitus nusigręžti nuo egiptiečių stabų ir garbinti savo
protėvių – Abraomo, Izaoko ir Jokūbo – Dievą. Dauguma iz-
raelitų pyks, kad Mozė išvedė juos į dykumą, kai Egipte jie
turėjo ką valgyti ir gerti; jie maištaus prieš Mozę, todėl
daugelis mirs ir liks palaidoti dykumoje. Tačiau Dievas
savo pažadą ištesės – tauta, iš kurios turės kilti pasaulio
Gelbėtojas, pasieks Pažadėtąją žemę.

Per dykumą į laisvę keliaujanti tauta yra tarsi simbo-
lis, ženklas per tūkstantmečius keliaujančios kitos Dievo
tautos, kuriai vadovauja pats Kristus. Šiai Dievo tautai, ku-
rią vadiname Bažnyčia, priklausome visi, paženklinti Švč.
Trejybės vardu ir Krikšto vandeniu. Kaip anuomet Mozė
vedė Dievo tautą į laisvę, taip dabar matomas jos vadovas
yra apaštalo Petro įpėdinis – popiežius. 

Prieš aštuonerius metus liūdėjome, kai mirė popie-
žius Jonas Paulius II. Jis mums buvo ypač brangus, nes už-
stojo mus, kai buvome totalitarinės sistemos skriaudžiami,
o dažnai net persekiojami. Lygiai prieš dvidešimt metų
jis aplankė Lietuvą. 

Prieš kelias dienas mes buvome liudininkai panašaus
į mirtį įvykio, kai popiežius Benediktas XVI dėl sveikatos
pasitraukė nuo vadovavimo Bažnyčiai į maldos tarnystę.
Daugeliui byrėjo ašaros, kai popiežius sėdo į sraigtasparnį
skrydžiui į Kastelgandolfą ir paskutinį kartą palaimino su-
sirinkusius, palinkėdamas: „Bona note! – Labanakt!”

Popiežius Benediktas XVI, visą gyvenimą ėjęs tikė-
jimo keliu, gynęs jo grynumą, bet pamatęs, kad jau nebe-
turi jėgų nešti tikėjimo žinios į visą pasaulį, nuolankiai,
bet drąsiai žengė maldoje daug kartų apsvarstytą žingsnį.
Jis pasakė: ,,Nesitraukiu nuo kryžiaus, bet nauju būdu
pasilieku su Nukryžiuotu Viešpačiu. Atsisakau vadova-
vimo Bažnyčiai tarnystės galių, bet pasilieku tarnauti
malda.” 

Ir kaip čia neprisiminti izraeliečių kovos su amaleki-
tais (Iš 17, 12–13). Tuo metu, kai Jozuės vadovaujami Iz-
raelio vyrai kovojo su amalekitais, Mozė iškėlęs rankas
meldėsi. Araonas ir Huras laikė iškeltas Mozės rankas, nes

kai jos nusvirdavo, izraelie-
čiai pradėdavo pralaimėti.
Benediktas XVI pažadėjo bū -
ti su Bažnyčia, su mumis vi-
sais ir palaikyti mus savo
nuo latine malda, kuri tikė-
jimo kelionėje yra niekuo ne-
pakeičiama.

Kai popiežius Benedik-
tas XVI paskelbė apie savo atsistatydinimą, Lietuvos tele-
vizija parodė BBC užsakymu sukurtą prie Katalikų Baž-
nyčią nukreiptą filmą „Pralaimėta Vatikano kova”, ku-
riame pristatomi sunkumai, su kuriais Katalikų Bažnyčia
tarsi nepajėgia susidoroti. Tai sekuliarizmas, vienybės
stoka, kunigų nuodėmės ir kiti naujųjų laikų iššūkiai. Pa-
gal filmo statytojų mąstymą, Bažnyčia pralaimi. Šitaip
mąsto tikėjimo neturintys pasaulio vaikai. Jie panašiai
mąstė nuo pat pirmųjų amžių, kai krikščionys būdavo ati-
duodami sudraskyti laukiniams žvėrims. Tačiau Bažny-
čios laivelį vairuoja ne tiek Petro įpėdinis, kiek pats Kris-
tus. Benediktas XVI kalba: ,,Viešpats mane vedė, buvo arti
manęs, kasdien galėjau jausti jo buvimą. Šiame Bažny-
čios kelionės etape būta džiaugsmo ir šviesos akimirkų, bet
buvo ir nelengvų momentų; jaučiausi kaip Petras su apaš -
talais valtyje Galilėjos ežere. Viešpats mums davė daug
saulėtų ir švelnių dienų, kuriomis žūklė buvo sėkminga,
tačiau, kaip ir visoje Bažnyčios istorijoje, būta ir stiprių
bangų bei priešingo vėjo ir atrodė, kad Viešpats miega. Ta-
čiau visą laiką žinojau, jog Viešpats yra valtyje, kad Baž-
nyčios valtis yra ne mano, ne mūsų, bet Jo ir Jis neleis jai
nuskęsti (...) Dievas vadovauja savo Bažnyčiai, visada ją pa-
laiko, o ypač sunkiais momentais. Niekuomet nepraras-
kime šitokios tikėjimo vizijos, kuri yra vienintelė tikra
Bažnyčios kelionės ir pasaulio vizija.” Pasaulio vaikai yra
nepajėgūs suprasti elementarios tikrovės – ten, kur vado-
vauja Dievas, kova nepralaimima, nors mes, žmonės, savo
silpnu tikėjimu ar nuodėmėmis galime Dievo darbą ap-
sunkinti ar net jam kliudyti.

Benediktas XVI paliko mums labai gražų palinkėjimą:
,,Norėčiau, kad kiekvienas džiaugtųsi, jog yra krikščionis.
Taip, džiaukimės tikėjimo dovana. Šio brangaus gėrio nie-
kas negali iš mūsų atimti. Kiekvieną dieną dėkokime už tai
Viešpačiui malda ir nuosekliu krikščionišku gyvenimu.
Dievas mus myli, bet Jis laukia, kad ir mes Jį mylėtume!”

Paprašęs maldos už save, Benediktas XVI priminė:
,,Ypač melskitės už kardinolus, pašauktus tokiai svarbiai
užduočiai išrinkti naują Apaštalo Petro įpėdinį. Viešpats
jį telydi savąja šviesa ir savo Šventosios Dvasios jėga.” At-
siliepdami į šį popiežiaus prašymą, nuo dabar iki konkla-
vos pabaigos, kurios metu bus išrinktas naujasis apaštalo
Petro įpėdinis, kasdien melskimės, kad juo taptų tas Romos
Bažnyčios kardinolas, kuris savo meile Bažnyčiai ir uo-
lumu būtų panašus į palaimintąjį Joną Paulių II ir Bene-
diktą XVI.  

Artėjant Kovo 11-osios, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo, šventei, jau
tapo savotiška tradicija ir net būtinybe
pasisakyti už arba prieš Lietuvos tautinio
jaunimo sąjungos nukaltą šūkį ,,Lietuva
– lietuviams.” Ne išimtis ir šie metai.
Kovo 7 d. Valstybinio Vilniaus Ga ono
žydų muziejaus Tolerancijos cen tre vy-
kusioje diskusijoje Tautinio jaunimo są-
jungos vadovas Julius Panka apgailes-
tavo, jog neturime savo kalboje žodžio
„lietuvietis”, kuris ,,galbūt atspindėtų ir
visus Lietuvos piliečius”. Į tai kultūrologė
Violeta Davoliūtė atsakė: ,,Mes visi
esame lietuviai. Kas pasakys, kad jūs
esate didesnis patriotas už mane?” O
štai Delfi.lt kalbinama Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė šūkį ,,Lietuva
– lietuviams” vertina atsargiai. Pasak
jos, šis šūkis kai kurių yra lyginamas su
panašiu Antrojo pasaulinio karo Vokieti-
jos šūkiu, nukreiptu prieš žydų tautybės
žmones. ,,Tai labai nemaloni istorinė
alegorija”, – pastebi šalies vadovė, todėl
ji siūlanti naudoti antrąją šūkio dalį –
,,Lietuviai – Lietuvai.”

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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,,Jūsų medalis – pašte!”
BRONIUS NAINYS

Dievo tautos vadas
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Metų pradžioje dienraštyje ,,The
State News”, leidžiamame Mi-
chigan State University (MSU),

užtikau įdomių skel bimų, kviečian čių stu-
dentus tinkamai pasiruošti ateinančiai pa-
vasarinei atgaivai. Tik už 69 dol. dirb tinoje
saulutėje savo kūną galima pa deginti ir
paruošti jį tikriems saulės spinduliams
kur nors tropikuose. Su taupoma 110 dol.,
jei tai atliekama nie ko nelaukus. Šiomis
dienomis kūnų deginimo pramo nė klesti.
Įdomu, kad kai kurie studentai tik ten ir deginasi ir
niekur toliau ne vyksta. Gražiai nudegęs kūnas at -
sklei džia norimą įvaizdį, o kitiems su kelia pavydą. 

Vien MSU studijuoja apie 43,000 studentų. Pa-
vasario atostogų metu dauguma jų išvažinėja. La -
bai  maža jų dalis suranda progą sa vanoriškai kam
nors patalkininkauti. O tam progų visada yra. Vieni
talkina čia pat, kiti susiranda įdomių gali mybių
prisidėti kitur, pvz., padėti vaikams Haiti saloje.
Yra kita galimy  bė, kuria pasinaudoja irgi mažas
nuošimtis studentų. Galvoje turiu  įvai rias moksli-
nes išvykas į kitas šalis. Tai progos artimiau  susi-
pažinti su kitų šalių augmenija, gyvūnija, istorija,
kultūra, kalba ar pan.  Aišku, yra ir tokių, kurie
grįžta namo su šeima bei namuose paliktais gim-
nazijos laikų draugais pabendrauti. Vienas kitas
susiranda darbą, kad galėtų užsidirbti pinigų moks -
lui. MSU dienraščio vasario 22 d. laidoje paskelbti
apklausos rezultatai rodo, kad šiemet 56 proc. stu-
dentų vyks namo, 22 proc. trauks į Florida, 16 proc.
kur kitur JAV ir tik 6 proc. išvyks iš krašto.

Didžiausia grupė studentų  sparnus pakelia ir
nuskrenda kur nors į tropikus. ,,US News & World
Report” žiniomis, populiariausia studentų atostogų
vieta šiais laikais yra Cancun, Meksika. Antroje
vietoje yra Miami Beach, Florida. Po to eina: South
Padre Island (Texas), Puerto Rico sala, Puerta Val-
larta (Meksika), Bahamas, Cabo San Lucas (Mek-
sika), Jamaika, Playa del Carmen (Meksika), o 10-
oje vietoje yra Punta Cana (Dominikos Respublika).
Minėtame dienraštyje ra dau skelbimą, studentus
viliojantį į ,,Voodo” naktinį klubą, esantį Windsor,

Ontario, Canada. 
Ieškantiems pavasarinio išsiblaškymo siūlo-

mos įvairios kelionės į čia minimas ir kitas vietas.
Už 2,000 dol. tave nuskraidins, apnakvydins, paval-
gydins ir suteiks įvairių pramogų. Vieno žinovo
nuo mone, daugumai studentų nelabai svarbu, kur
jie vyks. Tokiems svarbiausia turėti paplūdimį ir
šiltą saulutę. Nepaminėjau studentų naujai atrastų
kelionių kurortiniais laivais. Jų daugiausia yra Ka-
ribų jūroje. Per savaitę laivai gali aplankyti keletą
salų, o ant denio galima pasideginti. Laivuose yra
bent keletas baseinų, todėl ne reikia rizikuoti ir da-
lintis jūra su ryk liais ar kitomis vandens pabaiso-
mis. 

Gyvenant ekonominių sunkumų nusiaubtame
krašte gali kilti klausimas, iš kur studentai gauna
lėšų tokioms ir pana šioms pramogoms? Įdomi vieno
turizmo žinovo pastaba, kad paklau  sa pavasario
atostogoms šiemet yra padidėjusi, nors krašto eko-
nominė padėtis mažai pasikeitė. Aiš ku, yra pasitu-
rinčių tėvų, kurie vai kus lepina. Jie moka už vaikų
mokslą, pra gyvenimą bei pramogas. Kartais net au-
tomobilį nuperka. Kiti studentai, sekdami tėvų pa-
vyzdžiu, gyvena prasiskolinę. Tūkstančiai jų, baigę
moks lus, susiduria su realybe, rei kalaujančia pra-
dėti tas skolas mokėti. Skaičiau, kad studentai yra
antra daugiausiai prasi sko li nu si grupė Amerikoje.

Mano studentavimo laikais apie pavasario atos -
togas niekas nei sva jojo, nei kalbėjo. Jos, bent man,
bu vo visai nežinomos. Aišku, buvo pasiturinčių
šeimų, bet aš tokių nepažinojau. Nedideles pa va -
sario studentų atostogas Fort Lauderdale, FL, 1935
m. ,,įsteigė”  Colgate University plaukimo komanda,

ten pradėjusi savo treniruotes. Tačiau vis -
kas  pasikeitė 1960 m., kai bu vo sukurtas
filmas ,,Where the Boys Are” (,,Kur yra
vaikinai”). Filmą ma čiau ir aš, bet gal pra-
ėjus keletui metų po jo pasirodymo. Filme
rodoma, kaip ke turios studentės iš Ame-
rikos vidurio vakarų universitetų pra-
leido pava sario atostogas Fort Lauderdale.
Jos ten ieškojo saulės, pra mogų ir vai-
kinų. Tik dabar, rink damas medžiagą
šiam straipsniui, sužinojau, kad vienas iš

tų aktorių buvo iš mano kaimynystėje esančio MSU.
Viena iš filmo aktorių buvo ma no tais laikais viena
mėgstamiausių dainininkių – Connie Francis. Po
filmo pasirodymo studentai naujai ,,atrado” Fort
Lauderdale ir kasmet ten važiuodavo. Suvažiuodavo
ir džiaugdavosi Atlano paplūdimiu, nau jais drau-
gais, o, saulutei nusileidus, išgerdavo, paištvirkau-
davo ir  patriukšmaudavo. Aišku, padarydavo ir ža-
los. 1985 m. miesto val džia paskelbė, kad studentai
ten nėra laukiami. Studentai prisitaikė. Statistika
rodo, kad 1985 m. pa vasarį Fort Lauderdale užplūs-
davo 350,000 studentų, po ketverių metų tas skai-
čius susitraukė iki 20,000. Taip pat tais pačiais me-
tais visame krašte buvo padidintas amžius (iki 21
metų) alkoholiniams gėrimams pirkti. Tūkstančiai
turėjo ieškotis naujų laikinų namų. Taip buvo ,,at-
rasti” ir nusiaubti Daytona Beach, Panama City ir
kiti Florida valstijoje esantys ku rortiniai miestai.
Su laiku ir tie miestai atsikando naujų turistų. Alko -
holinių gėrimų ištroškę studentai, nenorėdami lau-
žyti naujų įstatymų, ėmė dairytis kitur. 

Jaunimas, o ypač studentai, nesiduoda lengvai
pažabojami. Jie atrado Can cun kurortą ir jau keletą
metų ten pavasarį vyksta. Vietiniai priprato prie
turistų išdaigų, be to, jiems labai reikalingi atve-
žami doleriai. Aišku, ten ir kituose Karibų jū ros
kurortuose ir kainos žemesnės. Populiarūs ir kiti
Meksikos kurortai. Be jau minėtų, daug studentų
pa traukia į Acapulco, Mazatlan ir Pu erta Vallarta.
Dėl jų varžosi ir Ja maika, Turks bei Caicos salos.
Tad prasmingų, džiugių ir saulėtų pava sario atos-
togų visiems studentams!
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Pavasarinė studentų
atgaiva
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Draugo fondas – būtinybė
MARIJA REMIENĖ

Įpraeitį nudundėjo Draugo fondo 20-tieji sukaktuviniai metai. Prieš 20
metų ir dar prieš tai ,,Draugo” laikraštis turėjo išpręsti dilemą. Nebe-
likus laikraščio gyvybę palaikiusių lietuvių marijonų, teko pa tiems lie-

tuviams, ,,Draugo” leidėjams, laikraštį kažkaip išlaikyti. Ši užduotis pa-
sidarė itin sunki, sumažėjus prenume ra torių skaičiui.

,,Draugo” leidimas yra gyvybiš kai reikšmingas visiems lietuviš kiems
darbams, visų mūsų organiza cijų JAV veiklai, lietuviškam bendra vimui,
mūsų lietuviškos kultūros palaikymui. ,,Draugo” laikraštis ski riasi nuo
kitų lietuviškų laikraščių išeivijoje ir pačioje Lietuvoje. ,,Drau go” kultū-
rinio priedo skaitytojai iš Lietuvos rašo, kad jiems kultūrinis prie das yra
tikra dvasinė atgaiva. 

Su kovo mėnesio pradžia prasideda DF pavasario vajus. Per visą
žiemą, kaip meškos, miegojome ir  aukojimas buvo sustojęs. Kovo 1 d.
ištvermin gi DF talkininkai, nuo pat ryto susirinkę į ,,Draugo” administ-
racijos pastogę, išsiuntė pavasario vajaus laiškus visiems ,,Draugo” skai-
tytojams. Drąsiai galima sakyti, kad ,,Draugą” nuo bankroto gelbsti tik DF
na  rių ir rėmėjų sudėtas kapitalas. Nors jau kuris laikas investicijų birža
išgyvena krizę, bet fondo kapitalas  neištirpo, nešdamas iki 15 nuošimčių
dividendus.

DF reikia naujų narių ir labai rei kia naujų įnašų, ypač iš tų skaitytojų,
kurie dar nėra prisidėję prie ,,Draugo išlaikymo. Ateinančią savaitę Jus pa-
sieks DF 2013 metų pavasario vajaus laiškai. Labai prašome į juos atsiliepti
su di des ne ar mažesne auka DF. Visus jau esančius fondo narius labai pra-
šome pa pildyti savo įnašus, kad pavasario sau  lutė ir spausdintas lietu-
viškas žo dis dar skaisčiau mums visiems šviestų. 

dybos pirmi ninkas, daugelio renginių
organizato rius ant scenos nekviečia-
mas? O kaip bus, jeigu net JAV LB val-
dybos narei iš Čikagos jo pavardė be-
veik negirdėta! Ir tokių minčių mano
gal voje – jau tuzinai. 

Ką iš tikrųjų JAV LB Krašto val-
dyba čia daro? Kodėl ji pradėjo tokius
medalius dalinti? Ir kokiu pagrindu
vykdoma tokia atranka? Ar šie Krašto
valdybos atrinktieji – tik vieninteliai
tokio apdovanojimo verti? Tarkime,
žvelgiant vien tik į  Vidurio vakarų
apygardą, kur per il gą laikotarpį buvo
atlikta labai daug didelių darbų ir
juos atliko daug veiklių žmonių. Vi-
sose bendruomenės vadovybės pako-
pose. Čia prasidėjo ir vystėsi ben-
druomenės visuomeninis Lietuvos
laisvinimo darbas, prasi dė jo Dainų ir
Tautinių šokių šventės, vyko Moks-
leivių pavasario šventės,  Moksleivių
dailiojo žodžio varžybos, gimė ir buvo
leidžiamas žurnalas mokykloms
„Švietimo gairės”, čia gimė, augo ir
brendo Lietuvių Fon das, ketvirtį šimt-
mečio čia buvo reda guojamas ir lei-
džiamas žurnalas „Pasaulio lietuvis”,
gimė Mokslo ir kūrybos sim poziumai,
PLB Lituanistikos katedra, čia vys-
tėsi ir tikrove tapo išeivijos lietuviška
tvirtovė PLC, tebegy vuoja daug daug
metų lietuviškomis audromis ūžęs,
Tėvų jėzuitų pastatytas, bendruome-
nininkų puoselėjamas Jaunimo cent-
ras ir daugybė kitų gausių darbų, at-
liktų žemesnėse LB pakopose. 

Daug to meto darbininkų – jau
amžinybėje, bet daug ir besiil sinčių
pensijose, yra ir tebedir bančių. Štai,
šalia Laukaičio, keliolika grįžusių į
mano atmintį: Jonas Kavaliūnas, Ro -
mas ir Baniutė Kronai, Liudas ir Da -
lia Šleniai, dr. Antanas Razma, Vacys

Kleiza, dr. Tomas Remeikis, Marija Re -
mienė, Birutė Vilutienė, Salomėja
Daulienė, Karolis Avižienis, Min -
daugas Baukus... Kiekvieno jų nuo -
pelnams surašyti tikrai ne vieno pus-
lapio  prireiktų. 

Apdovanotuosius pa žindamas ir
jų nuopelnus priimda mas dėmesin,
drįstu teigti, kad da bartinių medalių
dalintojų dėmesys pro čia mano pa-
minėtus veikėjus kaž kaip praslydo. Jų
medaliai turbūt nė pašto nepasiekė.
Žinoma, nema nau, kad tyčiomis. Grei-
čiausiai tai – tik žinių ir išsamesnio
su praeities veikla susipažinimo
stoka. O kiek tų nusipelniusių yra ki-
tose apygardose bei apylinkėse? Kas ir
kaip gali juos visus išlukštenti ir jų
pusšimčio metų  veiklą  įvertinti? Ne-
bent tik ge rai visą bendruomeninės
veiklos pra eitį pažįstantieji arba uo-
lūs bei sąžiningi įvairių archyvų blu-
sinėtojai. Bet kiek čia darbo!

Nors ir nesipriešinu minčiai, kad
lietuviškoje bendruomeninėje, visuo -
meninėje veikloje labiau pasižymėję
žmonės tos pačios visuomenės būtų
kaip nors išskirtiniau prisiminti, bet
tai turi būti daroma labai apgalvotai,
rimtai, atsakingai. Turi būti vykdoma
labai kruopšti, visais atžvilgiais įver-
tinimą pateisinanti atranka, kad to-
kie pažymėjimai tektų tikrai pa tiems
vertingiausiems. Ir kas turi tai daryti?
Ar JAV LB Krašto valdyba, kurios da-
bartiniai nariai, kaip pa sirodė, praeitį
vis dėlto mažai tepa žįsta? Gal kokia
nors kita LB įstaiga? O gal net specia-
liai  sudaryta grupė  pagal tam tikslui
kruopščiai paruoštas, vyriausios jos
įstaigos – JAV  LB  tarybos, patvirtin-
tas nuostatas – tai sykles? Bet ar tai
įmanoma? Tad ka žin ar ne geriau
būtų, bent kol kas, kol visa tai bus vi-
sapusiškai apgal vota, visus tokius me-
dalius „palikti pašte”?                              

Atkelta iš 2 psl.
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TELKINIAI

Detroit, MI

Lemont, IL

Pagerbti Detroit lituanistinių mokyklų vedėjai
RIGONDA SAVICKIENĖ 

Knygoje ,,Lietuviškas švietimas šiaurės Ame-
rikoje” (parengė Juozas Masilionis, Stasė
Vanagaitė-Peter sonienė, išleido Pedagoginis

lituanistikos institutas 2000 m.) Pranas Za ran ka
rašo: ,,Detroito mokyklų pra eitis buvo įvairias-
palvė. Tos pačios mo kyklos keitė vardus, kūrėsi
naujos, jungėsi, skyrėsi, augo, sunyko, iš tvėrė. Kei-
tėsi globėjai, vedėjai, mo kyk lų vietovės ir patalpos,
mokinių ir mokytojų žinios ir sugebėjimai, įvai -
ravo tėvų pageidavimai ir reika lavimai.  Nesikeitė
pagrindinis mo kyk los tikslas — ugdyti mokinį susi -
pratusiu lietuviu, išmokyti lietuviš kai skaityti ir
rašyti, supažindinti su lietuvių literatūra, istorija,
geografija, išmokyti lietuviškų dainų, tautinių šo-
kių.”

Nuo 1949 m. Detroit lituanistinį švietimą puo-
selėjo daug pasišventu sių asmenų  – tiek tėvų, tiek
mokytojų, tiek JAV Lietuvių Bendruomenės narių.   

Šiandien norime atkreipti dėmesį į tą šventą
darbą ir padėkoti visiems, kurie per tuos šešis de-
šimtmečius stengėsi, kad jaunimas įvertintų savo
tautines šaknis, kad mokėtų savo protėvių kalbą,
kuri yra viena iš seniau sių indoeuropiečių kalbų.
Ypatingai norime padėkoti visiems buvusiems ve-
dėjams, nes jie yra mokyklos kelrodžiai, keliantys
entuziazmą bei mei lę mūsų turtingam tautiniam
pa likimui.  O jų Detroit lituanistinėse mo kyklose
buvo iš viso 29. 16-os jau neturime  savo gretose. Tai:
Alena Ar bačiauskienė, Jonas Švoba, Kostas Jurgu-
tis, Kazys Gogelis, dr. Vincas Misiulis, Albertas Mi-
siūnas, Vladas Pauža, Stasė Kaunelienė, Ona Bal -
zerytė, Kazys Gricius, Jūratė Pečiū rienė, Valerija
Kundrotienė, Leonas Bulgaris, Medardas Bavars-
kas, Anelė Bajalienė ir Aldona Milmantienė.

Gaila, Galina Gobienė ir Stasys Šližys dėl gar-
baus amžiaus ir silpnos sveikatos negali su mumis
čia būti.

Šiek tiek istorijos 

Pirma lituanistinė mokykla Detroit buvo
įsteigta 1949 m. Šv. Antano parapijoje.   Šešioliktai-
siais gyvavimo me tais mokykla pakeitė pavadinimą
iš Detroit lituanistinės šeštadieninės pradžios mo-
kyklos į ,,Aušros” litua nistinę šeštadieninę mo-
kyklą De troit. Taip pat buvo įkurtas choras. 1963 m.
Redford priemiestyje įsisteigė kita lituanistinė mo-
kykla. Ji buvo rei kalinga iš Detroit išsikėlusioms
šeimoms, be to, pirmoje dėl gausaus mokinių skai-
čiaus mokslas vyko jau dviem pamainomis. Nauja
mokykla buvo pavadinta Vinco Kudirkos var du ir
įteisinta JAV Lietuvių Bendruo menės. Joje veikė 7
skyriai, mokėsi 43 vaikai.  Vėliau mokinių skai-
čius iš au go iki 130. 

1967 m. abi mokyklos susijungė, ir vedėjo pa-
reigoms tėvų komitetas pa kvietė Praną Zaranką,
kuris į mokytojų gretas įsijungė dar 1959 m., o   vie -
nerius metus ėjo ir vedėjo padėjėjo pareigas. 1969 m.
jam baigus mokyklai vadovauti, joje mokėsi 169 mo-
kiniai. Pranas Zaranka antrą kartą sugrįžo mo-
kyklai vadovauti 1975 m., dirbo iki 1977 m. Mokinių
tuomet buvo 111, iš jų 28 mokėsi aukštesniojoje mo-
kykloje. 

Pranas Zaranka lituanistinėje mokykloje dėstė
beveik 30 metų. Jis taip pat vadovavo mokyklos cho-
rui, ruošė montažus, vaidinimus. Šalia tra dicinių
renginių, atgaivino mo kyklų laikraštėlius ,,Skam-
butį” ir ,,Antrame aukšte”. Uoliai dirbo su mo -
kytojais, vedėjais ir tėvais. Mo kyk los istoriją ap-
rašė lietuviškoje spaudoje bei knygoje ,,Lietuviš-
kas švietimas šiaurės Amerikoje”. Zarankos duktė
Taura Underienė įstei gė ,,Žiburėlio” montessori
mo kyk lėlę ir jai daug metų vadovavo. 

Pranas Zaranka, būdamas patyręs auklėtojas,
pataria: ,,Tik reikia pajus ti, kaip mes vieni nuo kitų
priklausom, ir kaip reikalinga išmokti vi siems
svarbiuose lietuvybės išlaikymo reikaluose mokėti
sutart, vieni ki tiems padėt, mažiau verkt, daugiau
dirbti ir tuo džiaugtis.” 

Dr. Kęstutis Keblys, šiuo metu gyvenantis

Louisiana valstijoje, 1972–1973   m. buvo žemesnio-
sios mokyklos vedėjas, o 1973–1974 m. vadovavo
aukštesniajai ,,Žiburio” mokyklai. Dėstė literatūrą.
Kol mokykla buvo Redford patalpose, jis buvo tėvų
ko miteto pirmininkas. 1967–1968 m. įstei gė   Lit-
huanian Education So cie ty of   South Redford. 

Valentina Černiauskienė-Rauckienė dirbo
vedėja 1973–1975 mokslo metais. Šių pareigų ji
ėmėsi tu rėdama daugiau kaip dešimties metų mo-
kytojavimo patirtį amerikie tiškose mokyklose.
Beje, beveik visi lit. mokytojai studijavo pedago-
giką Lie tuvoje ar Amerikoje. 1974 m. mo kyklai duo-
tas naujas pavadinimas – LB ,,Žiburio” lituanistinė
mokykla. Tuo metu ją lankė 118 vaikų, 18-ka bai gė
8 skyrių.

Tuo metu naujose Dievo Apvaizdos parapijos
patalpose (Southfield, MI) buvo įrenginėjamos kla-
sės. Daugumą baldų, reikalingų mokyklai, parū -
pino, atvežė ir sustatė be jokio atlyginimo a. a. Vitas
Rugienius. Tuo metu jis buvo bendrovės, kuri
griovė nenaudojamus pastatus, savininkas. Gavome
vaikų suolų, mokytojų stalų, lentų,  kambarių per-
tvarų bei len tynų. Įrengiant klases bei koridorių,
sunkiai dirbo nepailstantis tėvų ko mitetas, vado-
vaujamas Danutės Jan kienės ir mokyklos vedėjos.
Kiek vienoje klasėje buvo kryžius, paveiks lų, me-
džio dirbinių, žymių Lietuvos žmonių portretų. Au-
komis prisidėjo  daug pavienių asmenų ir organi-
zacijų. 

1974 m. Valentina Černiauskienė-Rauckienė
Dainavoje surengė ir va dovavo Mokytojų studijų
savaitei. Jai padėjo didelė grupė detroitiškių mo-
kytojų. 

Danutė Jankienė dirbo vedėja nuo 1977 iki
1979 m. Ji – buvusi mokytoja ir tėvų komiteto pir-
mininkė. Tuo me tu aukštesniojoje mokėsi 33 mo-
kiniai, žemesniojoje – 78. Mokytojai, be tradicinių
programų ir reguliarių posėdžių, pradėjo rinktis
darbo posė džiams, kur susipažindavo su naujais
mokymo metodais.   

Danutė Doveinienė mokyklai va dovavo 10
metų – nuo 1979 iki 1989-ųjų. Tai buvo 10 ištvermės
ir įvai rovių metų. Mokykloje ji išdirbo 20 metų. Va-
dovaujant Doveinienei, įvesta speciali klasė ang-
liškai kal ban tiems. Pasikeitė pamokų skaičius: nuo
6 iki 7 (po 35–30 min.), vestos regu liarios tikybos pa-
mokos. Dirbo 14 mokytojų, kai kurie jų jau patys
buvo baigę ,,Žiburio” mokyklą.

1983–1984 m. aukštesniojoje ir žemesniojoje mo-
kėsi 100 mokinių. Susirūpinta, kad LB taryba abe-
jinga mokyklos reikalams, o ir patys mo kiniai bei
jų tėvai per mažai kreipia dėmesio į pamokų atli-
kimą ir klasių lankymą. Tėveliai nenoriai įsitrau -
kia į tėvų komiteto veiklą. Vis dėlto mokyklos dar-
bas ėjo įprasta vaga. 

Nuo 1989 iki 1994 m. mokyklos vedėja buvo
Rūta Mikulionienė. Didelis dėmesys skiriamas
Lietuvai. Sureng tas ,,Lietuvos žinių karnavalas”,
apė męs įvairiausias sritis: kalbą, gamtą, sportą,
muziką, šventes ir kt. Ypa tingu minėjimu mokykla
atšventė Vasario 16-tąją. Mokiniai pasakojo se nelių
prisiminimus, buvo rodomos skaid rės iš Lietuvos,

grojama etnografinė muzika. Kovo mėnesį moki-
niai su tėvais važiavo į miesto centrą demonstruoti
už Lietuvos laisvę. Su ruošti ,,Širdelių šokiai” ir
pirmas Kovo 11-osios minėjimas, pritaikytas vai-
kams. Aukštesniojoje mokykloje tėvai sutiko kartą
per mėnesį vieną valandą pasikeisdami vesti
lietuviš ką užsiėmimą. 1993 m. buvo gausi gru pė
abiturientų, tad suruoštas šau nus abiturientų po-
kylis.  Mokyklą ap lan kė Vytautas Landsbergis, pa-
sirodė stu denčių chorelis ,,Pastoralė” iš Lietuvos.

Alma Butkūnienė – vedėja nuo 1994 iki 1996 m.
Jos vadovavimo metu mokiniai įtraukiami į labda-
ros darbus, skirtus padėti Lietuvai. Or ganizuota
graži Nepriklausomybės šventė.

Birutės Bublienės pastangomis gimnazistams
įsteigti kursai, kurių te mos buvo: lietuviškos tra-
dicijos ir pa pročiai; žurnalistika; lietuviška spau da
ir moderni literatūra. Kun. Kęstutis Trimakas, o  ki-
tais metais – ir kun. Antanas Saulaitis vedė vai -
kams rekolekcijas.

1996-ieji buvo paskutinieji metai, kai šalia
kursų veikė aukštesnioji mokykla. Mokiniai ruo-
šėsi X Lie tuvių tautinių šokių šventei.

Rita Kasputienė vadovavo mokyklai 1996–1998
m. Ji ėmėsi šių pareigų, nes mokyklai grėsė užda-
rymas, o Ri ta Kasputienė buvo tėvų komiteto pir-
mininkė.

Mokykla gražiai atšventė Kovo 11-tąją. Su ,,Sau-
lutės” organizacija pa dėjo suruošti Neringos Ne-
krošiūtės koncertą, skirtą paremti našlaičius Lie-
tuvoje. Svečiai iš Lietuvos pristatė mokiniams Maž-
vydo ,,Katekizmą”. Mokiniai taip pat dalyvavo JAV
LB Švietimo tarybos rašymo konkurse.

1998–2002 metų laikotarpiu mokyklos vadova-
vimą perėmus Reginai Puškorienei, čia lankėsi
Lietuvos Re spublikos ambasadorius JAV Stasys Sa-
kalauskas. Vyko Vinco Ku dirkos minėjimas. JAV
LB surengė rašinių konkursą mokiniams, skirtą V.
Kudirkai.

Surinkta žaislų organizacijai ,,Vaiko vartai į
mokslą”, kuri rū pi nasi Lietuvos  vaikais. Rekolek-
cijas vaikams vedė vysk. Eugenijus Bar tulis iš Lie-
tuvos. Vėl pradėtas leisti mokyklos laikraštėlis. Mo-
kiniai ruo šėsi XI Lietuvių tautinių šokių šventei.

Vienerius mokslo metus vedėju buvo Rimas
Lebeika (2002–2003), o 2003 m. į šią vietą atėjo iki da-
bar mo kyklai vadovaujanti Vida Peko rie nė.

Tai 11-tieji jos darbo metai. Šiuo metu mokosi
73 mokinukai, veikia 8 skyriai. Aštuntą skyrių bai-
gusieji kartą per mėnesį renkasi padiskutuoti apie
dabarinius įvykius Lietu voje.  Šią klasę veda Jo-
landa Nema nienė, dukros Kristės padedama.

Mokykloje dirba 14 mokytojų ir 5 moksleiviai
pagalbininkai darže li nukams. Mokiniai mokomi
lietuvių tautinių šokių ir dainų. Tačiau vaikų lie-
tuvių kalbos žinojimas gana silpnas, reikia tinka-
mesnių vadovėlių.

Vedėja, kartu su mokytojais ir tėvų komitetu,
rengia tradicinę Kalėdų eglutę ir mokslo metų už-
baigimą. Kur įmanoma, vaikai prisideda prie pa-
rapijos ir LB renginių.

Vakaro metu pagerbti Detroit lituanistinių mokyklų vedėjai (iš k.): Rūta Mikulionienė, Danutė Jankienė, Pranas
Zaranka, Regina Puškorienė, dabartinė ,,Žiburio” lit. mokyklos vedėja Vida Pekorienė ir Alma Butkūnienė.  

Juozo Vaičiūno nuotr.
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Brattleboro, VT

Lietuviškumo Neringoje – apstu!

Pirmą kartą apie Neringos sto vyklą išgirdau
prieš kokius trejus metus iš Amerikos lietu-
vių draugų. Kaip jie gražiai apie ją kalbėjo,

kaip jie nostalgiškai prisimindavo savo jau nystės
vasaras, praleistas nenusa komo grožio gamtoje, kai
kas rytą pa bundi su kaitinančia saule, kylančia virš
pušų, o vakarą palydi daina prie laužo! Tie vaizdi-
niai bei pasakojimai man niekaip neišėjo iš galvos,
ir aš vis pagalvodavau: o gal ir man reikė tų ten nu-
važiuoti?

Galų gale nusprendžiau, kad, ko gero, užtenka
Lietuvoje leisti vasa ras ir pats laikas išvykti kažkur
to liau – šį kartą už Atlanto. Šiaip ne taip įveikusi
universitete man priklausan čius egzaminus, jau
skrendu į kitą žemyną, į šiokią tokią nežinią, nes,
dievaži, nežinau, kaip ten vis kas bus. Ir galvoje vis
kirba min tys: „O kas, jeigu man nepavyks su visais
sutarti? O kas, jeigu būsiu bloga vadovė? O kas,
jeigu manęs ne mėgs vaikai?” Tad vienintelis daly -
kas, kuris man beliko, – pasiti kėti savo jėgomis ir
patirtimi dirbant su vaikais. 

Po ilgos kelionės su gausiu kie kiu persėdimų at-
sidūriau Boston mies te, iš ten nuvykau į stovyklą.
Kaip vakar atsimenu, išlipau iš automobilio ir
pirma mintis, kuri man šovė buvo: „Pala, pala, aš
juk į Ameriką atskridau, iš kur čia toks vaiz das
kaip gimtinėj?” Ir tą pačią aki mirką atsikračiau di-
delės dalies nerimo, nes aplinka buvo be galo graži,
tokių ir Lietuvoje reikėtų dar paieškoti. Taigi pa-
galvojau, kad, ko gero, viskas bus gerai. Tą dieną ir
ke lias kitas dienas vyko susipažinimas su naujais
žmonėmis.

Ko gero, tiems, kurie nebuvo šio je stovykloje,
man sunkiai pavyks pa aiškinti, kokį jausmą sukėlė
visi ten dirbantys žmonės, bet aš labai pasistengsiu.
Visi ten sutikti buvo patys šilčiausi, jaukiausi, la-
biausiai besirūpinantys, turintys didžiausias šir-
dis ir plačiausias šypsenas žmo nės, kuriuos aš kada
nors esu suti ku si. Ir nėra taip, kad galėčiau pasa-
kyti: ,,Ne, ne, ne, va, buvo keli, kurie man nepa-
tiko.” Ne, taip nėra! Visas kolektyvas buvo nepa-
kartojamas, ir aš Neringos stovykloje susipažinau
su begale naujų draugų, kurie man suteikė nesuvo-
kiamai daug džiaugsmo. 

Tačiau džiaugsmą dirbant Nerin goje kėlė ne
tik nuostabūs žmonės, bet ir darbo pobūdis bei po-
žiūris tiek į stovyklautojus, tiek į vadovus. Ga vau
galimybę pati kurti įvairius projektus, siūlyti min-
tis ir jas įgyvendinti, nes tam buvo suteiktos visos
sąlygos. Aš galėjau šimtu procentų atsi skleisti ir
atsiduoti darbui, nes buvau vertinama ir mano nuo-

monės buvo klausoma, kas dažnai Lietuvoje yra
gana didelė problema. 

Visos progra mos, kurios vyko Neringoje, man
pa liko didelį įspūdį, nes jos buvo ne tik įdomiai ir iš-
maniai pateikiamos vai kams, bet ir buvo labai gra-
žios (kal bu ne apie išorinį grožį, o apie, kaip pas mus
Lietuvoje sakoma, „dva sinį grožį”). Vakarai  prie
laužo su dainomis, vaidinimais, pasakojimais; visi
naktiniai žaidimai, visi talentų, susikaupimo, dis-
kusijų, literatūros vakarai; šv. Mišios; sporto, isto-
rijos, lietuviškų vestuvių dienos; meno, muzikos,
šokių, žaidimų, gamtos pa mokos (galėčiau vardinti
ir var dinti) – visi man paliko labai didelį įspū dį.
Mano akimis vaikai, kurie bu vo Neringoje, turėjo
visą vasarą jaus tis tarsi rojaus kampelyje. Manau,
kad jie taip ir jautėsi, nes kitaip jaus tis ten būtų
buvę sunku. Gaila, kad man pačiai niekada neteko
būti to kioje stovykloje, kai pati buvau vai kas... Na,
bet bent gavau galimybę pavadovauti. 

Atsimenu, kai pradėjo rinktis vai kai, ir viena
po kitos atėjo mergaitės į mano namelį, galvojau:
„O, Viešpatėliau, dabar tai bus... Kaip aš susitvar-
kysiu su dešimčia paauglių, kurioms, ko gero, nė
motais ta sto vykla?” Ir netrukus gavau įsitikinti,
kad mano nerimas buvo visiškai ne pagrįstas. Li-
kau labai maloniai nu ste binta visų vaikų tokio di-
delio už si degimo būti sto-
vykloje ir ne tik bū ti ir
kemsėti nameliuose, bet
veikti: kurti spektaklius,
šūkius, dainas, eiles, šo-
kius – viską! Visi vaikai,
pra dedant pačiu mažiau-
siu ir baigiant šešiolik-
mečiais, atsiprašau už
pasa ky mą, – bernais, no-
rėjo ten būti ir patys rodė
norą visur dalyvauti. Gal
kažkam šis mano paste-
bėjimas atro dys savaime
suprantamas, bet man
taip neatrodė, nes iš savo
patirties žinau, kad, be
bendravimo su ben dra -
am žiais ar vadovų erzi-
nimo, tik mažuma sto-
vyklose kažką iš tiesų
vei kia. Tad bu vau nuošir -
džiai nustebusi ir suža-
vėta. 

Ko gero, visiems la-
bai įdomi ma no nuomonė apie Neringos lietuviš -
kumą, nes pati esu iš Lietuvos. Žino te, ką aš jums
galiu pasakyti? Manau, kad Neringoje yra daugiau

patriotų negu visoje Lietuvoje! Arba
bent jau jie tai moka geriau parodyti
ir tuo la biau didžiuojasi. Tai yra be
galo gra žu ir truputį gėda dėl Lietu-
voje gyvenančių žmonių – jie tikrai
galėtų pa simokyti patriotizmo iš sto-
vyklautojų ir vadovų. O mane dar la-
bai suža vėjo viena smulkmena – kad
aš sto vyk loje nuolat girdėjau tokius
lietuviškus žodžius, kurie dabar ran-
dami tik senose knygose. Pavyzdžiui
„pa  gel ba” arba „pasikavoti”, ,,iš-
vietė”, ,,krautuvė” ir t. t. Kodėl mane
tai taip suža vėjo? Nes tai parodo kal-
bos archaiš kumą, jos išsaugojimą ir
tai, kad žmo nės kalba taip, kaip kal-
bėjo jų proproproproseneliai. Neži-
nau, gal kažkam šis mano pastebėji-
mas atrodys juokingas ar bepras-

mis, bet man kažkodėl jis pasirodė labai ypa tingas.
O baigdama šnekėti apie lietuviškumą, tenoriu pri-
dėti, kad jo Ne rin goje yra apsčiai. Ir ne bet kokio lie-
tuviškumo, o nuoširdaus, kuris vi siems yra iš tiesų
svarbus ir saugotinas. 

Buvo nepakartojama vasara, ir iš tiesų reikėjo
pastangų susilaikyti neverkus, kai ji baiginėjosi. Ir
dabar niū riais vakarais sėdėdama prie stalo ir be-
simokydama kokį sunkiai įveikia mą dalyką, aš vis
nostalgiškai pagal voju apie Neringą, joje sutiktus
žmo nes, gautą patirtį ir džiaugsmą. Aš tik atsidūstu
ir viliuosi, kad kada nors man teks proga į ją su-
grįžti ir vėl viską patirti iš naujo. Iš visos širdies lin-
kiu gražios, smagios ir prasmingos vasaros šių
metų stovyklautojams, vadovams ir visai Neringai.

Elena Landsbergytė – Neringos vadovė savanorė
iš Lietuvos.

Registracija vasaros stovykloms jau prasidėjo. Lau-
kiame visų, kurie nori patirti nuo stabią ir nepakartojamą va-
sarą! Apsilankykite Neringos svetainėje: www.neringa.org

ELENA LANDSBERGYTĖ

Putnam piknikas, kuriame programą atliko Neringos stovyklautojai. Algio Norvilos nuotr.

Joninės stovykloje. Neringos archyvo nuotr.

Stovyklautojos. Neringos archyvo nuotr.

Jaunajai rišamas nuometas – iš ,,Lietuviškų vestuvių. ”
Neringos archyvo nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Prieš prasidedant Gavėniai,  Čikagos jaunieji ateitininkai per vasario 2 d. susirinkimą
buvo vaišinami blynais. Dabar tai – tik malonus prisiminimas. Šeimininkės Žibutė
Pranckevičienė, Adelė Lietuvninkienė ir Ieva Belopetravičienė rodo tik dalelytę keptų
skanumynų.                                                                                        Ilonos Didžbalienės nuotr.

Poezijos sūkury
Šatrijos Ragana • Vincas Mykolaitis Putinas • Salomėja Nėris

Dalyvauja:
Rita Venclovienė
Vainis Aleksa 
Audrė Budrytė
Agnė Giedraitytė

Trijų poetų minėjimas

2013 m. kovo 17 d. 
1 val. p. p.
Meno galerijoje
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL

Po programos – vaišės
Auka – 10 dol. 

Visus maloniai kviečia 
Korporacija ,,Giedra”

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau kuris laikas, kai padidėjęs ,,Ateities” žur-
nalas nėra susegamas, bet įrišamas, t. y. turi sa -
vo nugarėlę. Pirmasis 2013 m. numeris turi 64

puslapius be jokių reklamų. Taigi yra tikrai daug ko
pasiskaityti ir gausių nuotraukų pamatyti. Žurna-
las – tai energingos ir kūry bin gos redaktorės Re dos
Sopranaitės vaisius. Jai tal kina šauni komanda bei
gausūs bendra dar biai. Šio numerio tiražas – 1,200
egz.

Viršelį puošia dviejų jaunuolių nuotrauka. Duo -
ti jų vardai ir pavardės, bet daugiau jokios informa-
cijos. Apiben drinus galima pagalvoti, kad čia – mū -

sų ateities por tre -
tas. Turinyje išvar-
dinti 22 straipsniai, prasi dedantys su nuola-
tinio bendra darbio Andriaus Navicko ap -
mąstymais apie gyvenimo prasmę. Tai  jau
penk toji Andriaus skiltis. Toliau skaitome
apie Žemaitijos krikštą ir jubiliejų. Kun.
Kęs  tutis Trimakas, prisimindamas šių Tikė -
jimo metų tematiką, dalijasi vieno jaunuolio
pastangomis ieškant tiesos. 

Vytautas Keršanskas klausia ,,Kas pa -
keis politiką be vertybių?” Dr. Naglis Kar -
delis aiškina skirtumus ir pana šumus tarp
graikų ir katalikų. Simona Smir nova tikina,
kad muzikos klausy mas yra savęs pažinimo
šaltinis ir veidrodis. Romualdas Kriau čiū -
nas pataria, kaip švęsti sekma dienį. Jurga
Dirkstytė labai įdo miai kalbina Kęstutį Keb -
lį apie atei tinin kiško gyvenimo ,,chemiją”.
Man tai buvo pats įdomiausias šio numerio

rašinys. Kęstutį Keblį pažįstu daugelį metų, bet tik paskaitęs šį pokalbį paga-
liau suvokiau jo gyvenimo chemiją. Ne tik įdomūs jo atsakymai, bet labai
žavėjausi tų atsakymų originalumu, parinktų žodžių iškalbingumu ir vaiz-
dingumu. Žurnale nerašoma, bet š. m. sausio 20 d. jis atšventė savo garbaus
amžiaus sukaktį. Šiuo atveju „garbus” reiškia 80. Ilgiausių metų!

Kiek žmonių žino, kad Šiaurės Amerikos geografinis centras yra Rugby,

North Dakota? Apie tai žurnale neminima, bet ten kurį laiką
gyveno Ramunės Kubiliūtės aprašyta Rūta Žekonienė su
šeima. Šeima, JAV išgyvenusi 21 metus, dabar gyvena In -
dianapolis, IN. Vita Kuodytė pristato ir kalbina 33 metų kuni-
gą Mindaugą Kučinską, klebonaujantį mažoje Truskavos pa -
rapijoje. Paulius Mieželis rašo apie revoliuciją iš kavos pupe-
lių.

Daugiausiai naujos informacijos, bent man, sutelkta Lie -
tuvos kariuomenės atsargos majoro Alberto Daugirdo straips-
nyje apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje prieš 22 metus. Jis
ten dalyvavo, viską matė, po to daug informacijos surinko ir
dabar visa tai skaitytojams perduoda. Buvo numatytas gali-
mas pralaimėjimas, beginant Aukščiau siosios Tarybos rū -
mus. Tokiu atveju kova būtų buvusi tęsiama jau pasitelkus
pogrindiniais, partizaniniais, ardomaisiais ir sabotažiniais
kovos metodais.

Donatas Puslys aiškina apie puikybę, Paralių ir Bruegel paveikslą. Iš
praeities prabyla vysk. prof. Mečislovas Reinys – iš ,,Ateitis” nr. 10, 1927 m.
perspausdinta jo paskaita, paruošta Reorganizacinei ateitininkų konferenci-
jai Palangoje. Su Jurga Dirkstyte trys jauni poetai dalinasi savo patirtimi,
kaip jie kuria eilėraščius, kaip juos savyje suranda, išnešioja, parašo ir kaip
draugauja ar pykstasi su Dievu. Tie jauni poetai – tai Vainius Bakas, Tomas
Taškauskas ir Dovilė Kuzminskaitė. Pridedami ir jų eilėraščiai. Toliau An -
tanas Rubis pristato Koraną, musulmonų šventarščio vertimą į lietuvių
kalbą. Straipsnyje aprašomas Korano literatūrinis stilius bei įdomybės. Kaip
visuomet, darbščioji Ramunė Kubiliūtė glaustai aprašo Šiaurės Amerikos
ateitininkų korespondentų žinias ir straipsnius. Pabaigai Donatas Kubilius
džiaugiasi korp!Grandis korporacijos švente ,,Grand-Kava” Vilniuje.

Ar ne nuostabi ta mūsų ,,Ateitis”? Prenumeratos kaina JAV ir Kanadoje
yra 45 JAV dol. Dėl prenumeratos JAV kreipkitės į Ramunę Kubiliūtę, 808
Judson, 3B, Evanston, IL 60202. USA; el. p. rkkubilius@yahoo.com. Dėl pre-
numeratos Kanadoje kreipkitės į Vincą Kolyčių, 503–15 Michael Power Pl.,
Toronto, ON M9A 5G4, Canada, el. p. vincask@hotmail.com.

,,Ateitis”  – su nugarėle
Susipažinkime su turiningu šių metų pirmuoju numeriu

Dėkojame 
Čikagos ir apylinkių 
sendraugiams 
ateitininkams 
Karolinai Kubilienei,
Vytui Sauliui,
Vaivai Marchertienei bei
Linai ir Arui Žliobams,

kurie prie savo nario
mokesčio pridėjo auką
,,Ateities” žurnalui. Jų aukos
buvo gautos 2013 m.,
todėl  papildome anksčiau
paskelbtą aukotojų sąrašą. 

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

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

Moksleiviai! Ar norėtumėte dirbti JAS stovykloje?
Moksleiviai, norintys vadovauti ar dirbti Jaunųjų atetininkų sąjungos vasa-
ros stovykloje š. m. birželio 30–liepos 9 d. Dainavoje, yra kviečiami užpildyti
prašymo anketą tinklalapyje javjas.org. Anketos turi būti atsiųstos interne-
tu iki kovo 13 d. Jei turite klausimų, parašykite laima.aleksa@gmail.com. 
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Už kiekvieno didžio vyro – didi moteris!
Likimo suvestos Paryžiuje

Tarpukario Paryžius, kuriame vi rė kultūrinis
ir meninis gyvenimas, tarsi magnetas traukė
gabius žmones iš viso pasaulio. Tad nenuo -

stabu, kad jaunimas iš karo pelenų prisikėlusios
Lietuvos irgi vyko ten studijuoti dailę ar muziką.
Savo di plomatines įstaigas Prancūzijoje įkū rė ir
jaunutė Lietuvos užsienio rei kalų ministerija. Li-
kimas suvedė Pa ryžiuje ir dvi 1918 m. Lietuvos ne-
priklausomybės akto signatarų žmo nas – Verą Šer-
nienę ir Bronę Klimienę.

1 + 1 = 4?
Jokūbas Šernas (1888–1926) –  teisininkas, vi-

suomenininkas, žurnalistas, ketvirtoje Lietuvos
vyriau sybėje 1919 m. jis buvo ministras be portfelio;
1923–1926 m. įsteigė ir redagavo žurnalą „Savival-
dybė”; nuo 1925 m. – Vidaus reikalų ministerijos
Savivaldybių departamento organizatorius ir pir-
mas direktorius, Prekybos ir pramonės banko di-

rektorius. Įdomu tai, kad iš 20 signatarų jis vienin-
telis buvo ne katalikas, o evangelikas reformatas. 

Žinojau, kad Šernas turėjo sūnų-aktorių Jac-
ques, bet tik tiek. Ir vėl į pagalbą atskubėjo Kauno
viešosios biblio tekos darbuotojas Alvydas Surblys.
Pasirodo, pirmąją žmoną Kleofą (kai kuriuose šal-
tiniuose ji – Kleopatra – R.M.L.) Brijūnaitę Jokūbas
Šernas ve dė dar Pirmojo pasaulinio karo me tais.
Kada su ja išsiskyrė, nėra tiksliai žinoma (1920 m.
paso kortelė išrašyta dar Kleofai Šernienei). 1917 m.
Šernams gimė dukra Irena Da nutė, kurią po tėvų
skyrybų augino dėdė Adomas Šernas su žmona Zu-
zana, nes Kleofa išvyko į JAV, kur gyveno
jos motina. Vėliau prie jos pri sijungs ir
dukra (Irena Danutė mirė JAV 1998 m.). 

Išsiskyręs su pirmąja žmona, signa-
taras ieškojo laimės su kita moteri mi –
vedė Verą Fainbergaitę-Skorb naja. Su-
tuokė juos evangelikų reformatų kuni-
gas Adomas Šernas. 1925 m. liepos 30 d.
porai gimė sūnus Jo kūbas Bernardas, vė-
liau tapęs žymiu kino aktoriumi – Jac-
ques (Jack) Šer nas (Sernas). Signataras
nuo skrandžio vėžio mirė 1926 m. liepos
31 d., kai sūneliui tebuvo vieneri. Na, o
kaip toliau klostėsi jo antrosios žmonos
gyvenimas? Į daugelį klau simų apie tai
atsakė garsusis Paris iš 1956 m. filmo
„Helen of  Troy”.

Iš Sankt Peterburgo – 
iki  Paryžiaus

Kažkodėl buvau įsitikinęs, kad Jac-
ques Šernas gyvena Paryžiuje ar kur

nors Prancūzijoje. Patikrinau visus te-
lefonų abonentų sąrašus. Malheureu-
sement – pas de chance! Ir štai aptikau
jo pėdsakus Italijoje. Paskambinau, au-
toatsakilis pabėrė daug skaičių italų
kalba. Gal į kokią įstai gą pataikiau?
Nutariau prašyti Lie tuvos Respublikos
ambasados Ita li joje pagalbos. 

Ir štai gaunu ambasados darbuo-
tojos Sondros Litvaitytės laišką: ,,Ger -
biamasis Raimundai, pavyko su sitikti
su Jacques Šernu ir užrašyti jo prisi-
minimus apie mamą Verą Fain -
bergaitę-Šernienę...” Sondra atsipra šo
už nelabai rišlų tekstą, aiškinda ma,
kad nebuvo lengva perteikti lie -
tuviškai Jacques pasakojimo italų
kalba. ,,Jis pats buvo labai susijaudi -
nęs, matyt, ne taip dažnai tenka taip
giliai prisiminti tuos nelengvus  prieš -
kario ir karo metus. Į kai kuriuos klausimus Jac-
ques nelabai galėjo atsakyti, nepamirškime, kad
jam 88 metai ir jau sunku atkurti tam tikrus epizo-
dus”, – savo laiške rašo S. Litvaitytė. Mieloji Sondra,
net žodžių trūksta išreikšti Jums savo dėkingumą! 

Štai kokia Veros Fainbergaitės bio grafija susi-
dėlioja iš jo sūnaus prisiminimų. Vera Fainbergaitė
gimė 1902 m. Sankt Peterburge kailių perdirbėjų
šeimoje. Turėjo seserį Riką ir brolį Monją. Nuo jau-
numės domėjosi me nu  – literatūra, muzika, labai
mėgo šokti. Buvo baleto mokytoja. Dažnai lankėsi
Sankt Peterburgo operoje. Čia 1923 m. ir sutiko bū-
simąjį vyrą – signatarą Jokūbą Šerną. Santuoka
įvyko 1924 m. Jokūbo Šerno gimtinėje, Nemunėlio
Radvi liškyje. Šernai gyveno savo nuosa vame bute
Kaune. 

Vera skaudžiai iš gyveno ankstyvą vyro netektį.
Ypa tingo sielvarto prislėgta našlė net atsisakė va-
žiuoti automobiliu į kapi nes – savo vyrą į paskutinę
kelionę nuo jų geltonojo namelio Laikinojoje sosti-
nėje iki pat kapinių (apie 10 km) ji lydėjo pėsčiomis. 

Po vyro mirties Vera privalėjo viena rūpintis
sūneliu. Darbo ieškoti ji nusprendė užsienyje: iš
pradžių Le ningrade, paskui Berlyne, o galop Pa -
ryžiuje, kuriame ir apsistojo. Čia įsikūrusi, ji pasi-
ėmė ir trejų metukų Jokūbėlį, kurį iki tol (kaip ir
dukrą iš pirmosios signataro santuokos) Lie tuvoje
globojo vyro brolis Adomas. 

Paryžiuje Vera palaikė glaudžius ryšius su ten
gyvenusiais ir dirbusiais lietuviais, dalyvavo Lie-
tuvos pasiuntinybės organizuojamuose ren gi niuo -
se. Tuo metu Paryžiuje Lie tuvos pasiuntiniu dirbo
kitas 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto sig-
nataras Petras Klimas, ir Vera ten buvo mielai lau-
kiama viešnia. 

1930 m. Vera Šernienė (pranc. Charnasse) ište-
kėjo už rusų kilmės prancūzų gydytojo, kepenų ligų
specialisto Nicola Goldenstein. Žiemas jie praleis-
davo Paryžiuje, o vasaras – garsiajame gydomųjų
vandenų mies telyje Vichy, kur, kaip ir Paryžiuje,
gyd. Goldenstein vadovavo savo klinikai. Karo me-
tus Goldenstein šeima praleido ramesniame Vichy.

Vera daug rašė. Nors ji laisvai kalbėjo lietuviš-

kai, rusiškai, pran cūziškai bei vokiškai, jos litera-
tūriniai pėdsakai liko tik prancūzų kal ba. Leidykla
,,Fayard” 1933 m. išleido jos knygą lietuviškos tau-
tosakos mo tyvais ,,Le mal irréparable”, 1934 m. –
,,Tu enfanteras dans la douleur”, o 1935 m. – ,,Le
Charme. Nouvelle inédite”. Ji dalyvaudavo leidyk-
los lite ratūriniuose vakarėliuose ir socia liniuose
pobūviuose, susipažindavo su kitais rašytojais. 

Likimo kortos ir karo ašaros
Kaip ir kita signatarienė Sofija Smetonienė,

madame Charnasse mė go lošti kortomis, tik ne pro-
feransą, o bridžą. Šio užsiėmimo dėka Vera suge bėjo
išlaikyti savo šeimą sunkiais karo metais, ir ne tik.
Kaip teigė Jacques, jo motina dalyvaudavo įvai -

riuose bridžo turnyruose, kur dažnai tap-
davo nugalėtoja.   

Karo metais ji nustojo rašyti. Gyve-
nimo sąlygos buvo labai sun kios, teko pa-
tirti daug skausmo. Jacques 1943 m. buvo
ištremtas į Buchenwaldo koncentracijos
stovyklą. Laimė, 1945 m. balandžio 11 d.
jis buvo išlaisvintas ir gegužės 8 d. grįžo
į Paryžių. Čia, pilna vilties, bet nieko
apie savo sūnų nežinanti, laukė motina.
Į Auschwitz koncentracijos sto vyklą
buvo ištremtas Veros vyras Nicola Gol-
denstein. Jis, deja, nesulaukė tokio lai-
mingo likimo kaip posūnis – Auschwitz
žuvo. Po karo Ve ra dažnai lankydavo savo
sūnų Ita lijoje. Ilgiau pabūdavo tai Capri
saloje, tai Romoje. Tačiau geriausiai ji
jau tėsi Paryžiuje. Madame Char nasse čia
mirė 1971 m. 

Jacques Šernas prisimena savo ma -
mą kaip labai gražią, gerą, kilnios sielos,

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kleofa [dokumente Kleopa] Šernienė. Paso kortelės nuotr.
1920 m. balandžio 19 d. KAA, f. 66, ap. 1

Nukelta į 14 psl.

Vera Šernienė su sūneliu Jacques. Vichy, Prancūzija, 1930 m.
Iš asmeninio Jacques Šerno albumo.

Rašytojas Jurgis Savickas, Bronė Klimienė, ministras Eduardas Turauskas ir mi-
nistras Petras Klimas. Cannes pajūrio kurorte, Prancūzijoje, 1942 m. Iš žurnalo ,,Lie-
tuvių dienos”, Los Angeles, 1964 m. vasaris.

Paskutinė signataro Jokūbo Šerno nuotrauka, kurioje jis
su žmona Vera ir sūnumi Jacques, 1926 metai.



Praėjusį savaitgalį sužaistos pir-
mosios JAV futbolo (soccer) pro -
fesio nalų lygos 2013 metų rung-

tynės. Šioje lygoje yra 19 komandų: 10
žaidžia Ry tų grupėje (tarp jų ir Čika-
gos „Fire”), 9 – Vakarų grupėje. Jai
priklauso ir du kartus lygos čempio-
nais buvę Los Angeles „Galaxy” futbo -
lininkai.

Kaip tik „Galaxy” ir „Fire” išmė -
gi no savo jėgas kovo 3 d. čempionų
aikštėje Carson mieste, California.
„Galaxy” futbolininkai buvo žymiai
pra našesni už čikagiečius – įmušė net
4 įvarčius ir laimėjo rungtynes 4:0.
Ne paisant to, kad „Galaxy” ne žaidė
su šiuo klubu jau atsisveikinęs garsu-
sis futbolininkas anglas David Be-
ckham (jis dabar atstovauja Paryžiaus
„Saint-German” komandai) ir laiki-
nai klubą palikęs JAV rinktinės žai-

dėjas Lan don Donovan, tačiau ji ne-
turėjo daug vargo, rungtyniaudama
su svečiais iš Čikagos. Tris įvarčius į
či kagiečių var tus įmušė Mike Magee,
o pasku tinį 80-ą minutę pridėjo Rob-
bie Keane.

Ankstesnėse rungtynėse, kurios
vyko praėjusių metų liepos 8 d. Čika -
goje, „Galaxy” buvo įveikę „Fire” ma -
žesniu rezultatu – 2:0. Čikagiečiai,
rung  tyniavę be dviejų traumuotų ve -
te ranų Arne Friedrich ir Logan Pau -
se, turėjo porą progų įvarčiams pa -
siekti, gaila, jie jų neišnaudojo.

Šį šeštadienį, kovo 9 d., 6:30 val. v.
„Fire” namuose ,,Toyota Park” su si -
tiks su New England ,,Revolution” ko -
man da, tikimasi, jog čia čikagiečiai
pa sirodys žymiai geriau. Namie
„Fire” žais ir kovo 24 d., kur 4 val. p. p.
susitiks su „Chivas”, o balandžio 7 d.
4 val. p. p. rungtyniaus su New York
ko  manda ,,Red Bulls”.
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S P O R T A S

Atrodo, jog jaunos olimpinės
čempionės Rūtos Meiluty tės
laimėjimai įkvėpė ir daugiau

Lietuvos plaukikų. Tai patvirtina ir
faktas, kad net 61 Lietu vos plaukikas
dalyvavo tarptautinėse plaukimo
var žybose Berlyne praėjusį savaitga-
lį. Du iš jų pateko į geriau siųjų de -
šimtuką. Šešiuose plau ki muose Lie -
tuvos atstovai įvykdė B ly gio norma-
tyvus, leidžiančius dalyvauti pa -
saulio čempionate, kuris vyks liepos
mėnesį Barselonos mieste, Ispa ni -
joje. 

Iš viso Berlyne plaukė 27 valsty-
bių sportininkai. Įspūdingai čia pasi -

ro dė Ugnė Mažutaitytė iš Kauno
plau   ki mo mokyklos. Ji, dalyvauda-
ma tri jų nuotolių plaukimo rungtyse,
page rino Lietuvos merginų iki 17
metų re zultatus. 200 m nugara rung-
tyje Ugnė pasiekė Lietuvos mo terų
geriausią rezultatą ir įvykdė B lygio
reikalavimą, patekdama į pa sau lio
plaukimo čempionatą. Jos rezultatai:
50 m nu gara – 30,22 sek., 100 m nuga-
ra – 1 min. 04,11 sek., 200 m nu gara –
2 min. 15,50 sek. 

B lygio reikalavimą įvykdė ir
Kau   no centro sporto mokyklos at -
stovė Jūratė Ščerbinskaitė, 200 m
lais vu stiliumi nuplaukusi per 2 min.
02,18 sek. 

Tarp plaukikų vaikinų ge riau -
siai pasirodė Povilas Strazdas iš Vil -
niaus vandens sporto mokyklos. Jis
pasiekė vaikinų iki 17 metų geriau-
sius rezultatus ir įvykdė pasaulio
čempionato B lygio reikalavimus 200
m (1 min. 51,17 sek.) ir 400 m (3 min.
57,12 sek.) nuotoliuose. 

Plaukdamas 100 m nugara (55,68
sek.) B lygio reikalavimą įvykdė Da -
nas Rapšys. Kaunietis Vaidotas Bla -
žys taip pat įvykdė pasaulio čempio -
nato B lygio reikalavimą Berlyne
plauk tuose nuotoliuose – 50 m krūti-
ne (28,87 sek.) ir 100 m krūtine (1 min.
02,78 sek.).

Į simbolinį geriausių varžybų
plaukikų dešimtuką pateko du Lietu -
vos atstovai: D. Rapšys buvo 5-as (200
m nugara), o V. Blažys – 8-as (50 m
krūtine). 

Geriausi Lietuvos jaunieji plau -
ki kai kovo 8–9 d. dalyvaus Baltijos
šalių čempionate bei jaunučių rung-
tynėse Tartu universitete (Estija).
Lin kime jiems sėkmės.

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos jaunieji plaukikai tobulėja

Nesėkminga Čikagos „Fire” sezono pradžia

Kažkodėl Amerikos lietuviai
spor tininkai vienos iš popu-
liariausių šiame krašte sporto

šakų – beisbolu – iš viso nesidomi (pa-
našiai kaip ir amerikietišku futbolu).
Neturime nė vienos lietuvių beisbolo
komandos, nors kai kuriose futbolo
komandose žaidžia ne vienas mūsų
tautietis, jų yra ir tarp profesionalų. 

Tačiau Amerikos beisbolo profe-
sionalų aukščiausioje lygoje „Major
League Baseball” (MLB) jau senokai
nematėme nė vieno lietuvio. Vis dėlto
tokia galimybė nusimato – kandidatu
į MLB yra beisbolininkas iš Lietuvos.
Vilnietis Dovydas Neveraus kas jau
trejus metus yra Pitts burgh „Pirates”
klubo narys, ne kar tą atstovavęs ant-
rinėms „Pirates” klu bo komandoms.
Šiemet Do vydas gali patekti į pagrin-
dinę ko mandos sudėtį. Šis 19-metis
sporti nin kas, 2009 m. su „Pirates”
klubu pa sirašęs 7 metų sutartį, kas
metai vis tobulėja. Praėjusį sezoną lie-
tuvis pra dėjo „Gulf  Coast” lygoje
(GCL), žai dusioje „Pirates” klubo ant-
rinėje ko mandoje, o baigė jį jau aukš-

tesnėje „Single A” lygos „State Co-
ledge Spikes” komandoje. 

D. Neverauskas pasiekė didelį ka -
muoliuko metimo greitį. Jo mestas
beis bolo kamuoliukas skriejo 97 my -
lių per valandą greičiu, kas atitinka

MLB reikalavimus. Nors Dovydui dar
trūksta metimo patirties, tačiau tai
nėra patys svarbiausi dalykai ir tai
įgyjama ilgiau žaidžiant. 

Dovydo tėvas, beisbolo specialis-
tas Virmidas Neverauskas teigia, kad
Amerikos beisbolo apžvalgininkai Do-
vydą įtraukė į penkių geriau sių jau-
nių (iki 19 metų) komandos metikų
sąrašą. V. Neverauskas neabejoja, jog
toks sūnaus pripažinimas teikia vil-
čių, kad jis dar šiais metais žengs
vieną ar du žingsnius pirmyn. Pasak
Dovydo tėvo, sūnaus ateitis – kada jis
bus pakeltas į aukštesnę lygą – dabar
priklauso nuo trenerių ir Dovydo at-
stovo. 

„Šis sezonas dar svarbus ir tuo,
kad tai bus penktieji sutarties metai,
ir jų pabaigoje ‘Pirates’ turi apsispręs -
ti – ar apsaugoti Dovydą nuo kitų
klubų, ar palikti jį neapsaugotą. Jei gu
klubas suteiks jam neapriboto agento
statusą, tai ne tik apsaugotų sporti-
ninką nuo perėjimo į kitą klu bą, bet ir
suteiktų MLB lygio žaidėjo statusą. O
jeigu ‘Pirates’ vadovai to nepadarys,
tai yra kitas variantas – Dovydas atsi-
durs kitos MLB komandos gretose”, –

teigia V. Neverauskas. 
Dovydas gerai kalba angliš-

kai, nes JAV gyvena nuo 16 metų
amžiaus ir jau spėjo priprasti
prie šio krašto gy venimo būdo.
„Aš manau, kad jau esu pasiren-
gęs naujiems iššūkiams”, – ti -
kina ir pats vaikinas. 

Šiuo metu lietuvis gauna
apie 1,000 dol. per mėnesį dien-
pinigių, o pragyvenimas jam
nieko nekainuoja (išvykose dar
mokama papildomai). Jeigu D.
Neverauskas pakliūtų į MBL
lygą, ten pati mažiausia naujoko
metinė alga yra nuo 485,000 dol.,
tačiau tada jau jam pačiam rei-
kėtų rūpintis pragyvenimo iš-
laidomis. 

Greitai sužinosime, kaip to-
liau susiklostys Dovydo likimas
ir kokia ateitis jo laukia Ameri-
koje. Kaip lietuvaičio atstovas-
sako, jeigu jis neįsi tvirtins „Pi-

rates” klube, šį žaidėją į savo ko-
mandą nori paimti jau ne vie nas JAV
beisbolo klubas. Tikėki mės, kad anks-
čiau ar vėliau JAV aukščiausioje beis -
bolo lygoje žais ir lietuvis ir juo bus
Dovydas Neverauskas.

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Ar išvysime lietuvį JAV beisbolo 
aukščiausioje lygoje 

Lietuvos Respublikos ambasada JAV ir ŠALFASS kviečia dalyvauti
krepšinio turnyre „Lituanica-80. krepšinio taurė” kovo 30 d., šeštadienį,
10 v. r.–6 v. v. Columbia Heights Education Campus 3101 16th St. nW,
Washington, CD 20010  (http://checdc.org). Komandų registracija turnyrui
vyks iki kovo 20 d. el. paštu rytupakrante@yahoo.com arba tel. 203-895-
7147 (komandos dalyvavimo mo kestis – 250 dol.) Čekius prašome ra šyti ,,LAC
NJ sports club” vardu ir siųsti adresu: Laurynas R. Misevi čius, 37 Elliot Pl.,
Edison, nJ 08817. Rungtynių tvarka raš čiai bus paskelbti kovo 22 d. 

Po turnyro 7 val. v. maloniai kvie čiame žaidėjus ir sirgalius į turnyro apdo-
vanojimus, kurie vyks LR am ba sadoje Washington, DC (2622 16th Street
nW, Washington, DC 20009). Specialus vakaro svečias – NBA ir Lietuvos
nacionalinės krepšinio rinktinės žaidėjas Jonas Valančiū nas.

Ugnė Mažutaitytė su olimpine čempione Rūta Meilutyte (d.). 
www.ltuswimming.com

Povilas Strazdas. 
www.lmssc.smm.lt

Dovydas Neverauskas.  www.sportas.info
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Pagerbtas žymus mokslininkas ir visuomenininkas Tomas Remeikis

LAIMA APANAVIČIENĖ

Gausus būrys vy dūniečių, narių, brolių ir se-
sių skautų, bičiulių š. m. vasario 24 d. rin-
kosi į Lietuvių dailės muziejų, Pasaulio lie-

tuvių centre, Lemont. Proga – neeilinė – žinomo po -
 litologo, Calumet College of  St. Jo seph, IN profeso-
riaus emerito, Vil niaus universiteto garbės daktaro
Tomo Remeikio mokslinės veiklos 50-me čio pa -
minėjimas. T. Remeikį į pagerbimą at lydėjo žmo na
Nijolė, sūnūs Aud rius ir Petras su žmona, dukra
Ginta Re mei kytė-Gedo ir anūkė Gab rielė Gedo. 

Salėje – gausus būrys garbių profesorių, ži-
nomų įvairių sričių specia lis tų, JAV Lietuvių Ben -
druomenės ir įvairiausių organizacijų veikėjai.
Draugų būryje – ir buvęs Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Val das Adam kus. Visi sveikinasi, glėbes-
čiuojasi, juokauja. Ta smagia, jaukia gaida ir pra-
sidėjo gerbiamo profesoriaus pa gerbimas, su -
ruoštas Vydūno jaunimo fondo ir su kaktuvi ninko
bičiulių. T. Remei kio 50-ties me tų mokslinės veiklos
šventę atida rė Vydūno fondo valdybos pir mi nin kas
fil. Gintaras Plačas, įteikda mas sukaktuvininkui
Vydūno fondo planketę. Gėles N. Remei kie nei įteikė
dr. Romualdas Kašuba.

Popietę vedė Vida Brazaitytė, kuri į sceną pa -
kvietė prezidentą  V. Adam kų. ,,Dar bo sukaktis –
reikš min gesnė, nei gy venimo sukaktis. Tomas Re-
meikis gali didžiuotis, jo darbai gy vuos ir tada, kai
mūsų nė vieno nebebus šioje ašarų pakalnėje. Jo
darbai – tai įnašas į Lietuvos lais vę. (...) Ačiū, To-
mai. Tavo darbai yra prasmingi ir tautai, ir valsty-
bei, ir ateities kartoms”, – susijaudinęs kal bėjo V.
Adamkus. 

Po to ren ginio vedėja V. Bra zai tytė perskaitė LR
prezidentės Da lios Gry baus kaitės, LR ambasado-
riaus  JAV ir Meksi kai Žy gimanto Pavilio nio, Vil-
niaus univer si  tete einančio rektoriaus pa rei gas Ju -
ro Banio atsiųstus sveikini mus. Už didžiulius nuo-
pelnus lietuviškoje veikloje JAV LB Krašto val dy -
bos Žalgirio medalį T. Remei kiui įteikė Krašto val-
dybos vicepirmi nin kė in for  ma cijai Loreta Timu-
kienė. Gra žios sukakties proga sveikino Aka -
deminio skautų sąjūdžio valdybos pirmininkas prit.
sv. s. fil. Ri čar das Chiapetta.

Po sveikinimų V. Brazaitytė žodį suteikė prof.
fil. R. Kašubai. Pradė da mas savo pranešimą ,,Pro -
 fesoriaus T. Re meikio asmenybė”, R. Kašuba, asme -
niš kai pažįstantis T. Remeikį nuo 1956 m., sakė: ,,To -
mo pasirinkti futbolas ir politiniai mokslai yra įdo-
mus derinys. Todėl buvo įdomu sekti, kur šis deri-
nys Tomą nuves”. Kaip pranešėjas pa b rėžė, T. Re-
meikį spor tininko (jis buvo Morton gimnazijos ir
Univer si ty of  Illinois at Chicago išskirtinė futbolo
komandų žvaigždė, apdova no tas auk š čiausiu UIC
sporto ženklu ,,Varsi ty Letter”)  savybės – nu matyti
žaidimo eigą, iš tvermė, nebijojimas prisiimti
atsako my bės – ly dėjo ir per visą jo aka deminį bei vi -
suomeninį gyvenimą. Šalia aktyvios moks linės
veik los T. Remeikis buvo akty vus vi suomenininkas,
ėjo svarbias pa rei gas tiek Pasaulio Lietuvių, tiek
JAV Lietuvių Bendruo me nėse, aktyviai reiškėsi
skautijoje, redagavo ,,Lituanus”, ,,Akiračius”, dėstė.
Pra nešėjas api bū dino T. Re mei kį kaip didžią ir įvai-
riapusę asmenybę, kurio pavardę ,,jo atlikti darbai
ir nuopelnai įrašė į iškiliau sių lietuvių sąrašą abie-
jose Atlanto pu sėse.”

Pranešimą ,,Dr. Tomo Remeikio moksliniai dar-
bai ir veikla” skaitė Li tuanistikos tyrimo ir studijų
centro valdybos pirmininkas dr. Augustinas Id zelis.
Pranešėjas pažvelgė į sukak tu vi ninko mokslinę
veiklą iš asmeni nio taško ir iš savo kartos per -

spekty vos, sakė, kad T. Remeikio darbai tu rėjo įta-
kos ir jo mokslinių tyrimų temos pasirinki mui. 

Prof. T. Remeikio mokslinė bei vi  suomeninė
veikla apima jo aktyvų da lyvavimą tarptautinėse ir
lietuvių or ganizacijose. Jis – Ame rikos politologų
sąjungos (Ame rican Political Science Asso ciation),
Amerikos slavų studijų (American Association for
Advan cement of  Sla vic Studies), Sovietų Sąjungos
ir Ry tų Europos tautinių studijų (Ame ri can Asso-
ciation for the Study of  Na tionalities of  the USSR
and Eas tern Europe) bei Baltų studijų (Asso cia tion
for Advance ment of  the Baltic Studies) draugijų na-
rys, daug metų jose ėjęs vadovaujančias pareigas. 

Plačiai ir išsamiai apibūdinęs jo mokslinius
darbus ir veiklą, A. Id ze lis pabrėžė mokslininko T.
Remei kio įžvalgumą. Žinomas išeivijos istori kas ir
politologas T. Remeikis svečioje šalyje įgytą išsi-
mokslinimą bei di džiąją gyvenimo dalį skyrė tėvy-
nei Lie tuvai. Neabejotinai jis yra vienas iš pagrin-
dinių mokslininkų, pasipriešinusių sovietinio melo
dvasiai, nepailstantis mokslininkas-kovotojas, sie-
kiant išsaugoti JAV Lietuvos inkorporacijos į So-
vietų Sąjungą ne pri pažinimą. Prof. Remeikis – vie-
nas  pagrindinių politologų laisvajame pa  saulyje,
tvirtai pasipriešinęs sovie tiniam melui. Lietuvai
atkūrus ne priklausomybę, nors ir gyvendamas JAV,
jis tęsia savo veiklą, tal kin  da mas Lietuvos mokslo

įstai goms, Vy riausiojo archyvaro tarnybai. 2002 m.
dalį savo archyvų žinomas politologas pado vanojo
Lietuvos centriniam valstybės archyvui (čia įsteig-
tas prof. T. Remeikio asmens fondas).

Šiltai apie savo tėvą, kuris kartu su mama
juos – visus tris savo vaikus – auklėjo lietuviška
dvasia, susirin ku  siems pasakojo dukra  G. Remei ky -
 tė-Gedo, o anūkė Gabrielė gra žia lietuviška kalba
sakė: ,,Aš tik dabar pra dedu suprasti jo gyveni -
mą...”. 

Gražios sukakties proga T. Re mei kį pasveikino
draugai ir bičiu liai: prof. Algirdas Avižienis, Bro-
nius Nai   nys, Povilas Sodeika, sveikini mus atsiuntė
Julius ir Gražina Sla vė nai, Arvydas Barzdukas,
Vidman tas Valiu šai tis ir kt.

Popietės pabaigoje žodį tarė ir pats prof. T. Re-
meikis. ,,Per daug čia šiandien prikalbėjome apie
‘milžiniš kus’ mūsų darbus. Aš tik šiek tiek prisidė-
jau rašydamas, – susirinku siems sakė T. Remeikis. –
Visas šis susiėjimas – yra mūsų darbų Lie tu vai at-
žymėjimas. Per 50 metų dalinai prie to prisidėdami
mes verkėme ir dainavome. Ir šiandien dėl jos išgy-
vename. Už tą dainavimą bei pagalbą ir dėkoju.” 

Popietės metu veikė T. Remeikio išleistų knygų
parodėlė. Joje matėme vieną svarbiausių jo darbų –
išsa mią studiją apie pasipriešini mą so vie ti nei sant-
varkai Lietuvoje „Oppo sition to the Soviet Rule in
Lithua nia: 1945–1980” (išleidimą parėmė Li tua nis -
tikos institutas ir JAV LB), T. Re mei kio sudarytą ir
redaguotą vei kalą „Li thuania Under German Oc cu -
pa tion 1941–1945” (išleido Vil niaus universiteto lei-
dykla), prof. T. Remei kio suredaguotą keturių tomų
dokumentų rinkinį „Lietuvos Respublikos už sienio
politika”, apimantį 1938–1940 m. laikotarpį (įvadų
autoriai – prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas ir buvęs
už sienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas) ir
kitus leidinius.

Mokslininkas, redaktorius, kny gų autorius, vi-
suomenės veikėjas, tėvas, bet svarbiausia – žmo-
gus. Tokį tą po pietę pamatėme dr. T. Remeikį. Džiau -
 giamės ir didžiuojamės jo darbais ir linkime jam
kuo geriausios sveikatos. 

Prof. Tomas Remeikis (kairėje) kalbasi su buvusiu Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi. 

Inž. Antanas Dundzila (kairėje) ir dr. Romualdas Kašuba – vieni iš popietės
rengėjų.

Pranešėjas dr. Augustinas Idzelis.

Prof. Tomo Remeikio leidinių paroda. Laimos Apanavičienės nuotraukos.
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Kada bus ištirta pulkininko V. Pociūno žūtis?

Generalinės prokuratūros pro-
kuroras Artūras Urbelis, įver -
ti nęs per ikiteisminį tyrimą

surinktus duomenis, šių metų vasa-
rio pradžioje padarė išvadą, jog Vals-
tybės sau gumo departamento (VSD)
pul kininko ir diplomato Vytauto Po -
ciūno mirtis nėra nusikaltimo ar bau-
džiamojo nusižengimo pasekmė ir
bylą nutraukė. Ši žinia nebuvo neti-
kėta tiems, kurie šios bylos įvy kius
sekė nuo pat pradžios, nuo 2006 m.
rugpjūčio mėnesio. Praėjo jau septy-
neri metai, o atsakymo apie ka rininko
žūtį iki šiol nerasta. Tiesa, esama ir
šio kios tokios „pažangos” – bent ne-
bekalbama apie įvykio versijas, ku-
rios mestų šešėlį V. Pociūno geram
var dui. Juk vos pasklido žinia apie šią
nelaimę, išsyk žiniasklaidoje pasirodė
versijų, kad mūsų valstybės pareigū-
nas aną lemtingą vakarą girtuokliavo,
bendravo su prostitutėmis, kurios esą
jį galėjo nunuodyti, net atliko gamti-
nius reikalus atsistojęs ant palangės.
Už šių paskalų skleidimą atsakingųjų
taip ir neatsirado. Visuomenė iki šiol
nežino, kodėl buvę Valstybės saugu -
mo departamento vadovai po V. Po-
ciūno žūties nutekino dienraščiui
„Lie tuvos ry tas” ikiteisminio tyrimo
medžiagą ir organizavo jo žeminimo
kampaniją. 

Galima sakyti, kad tai pa pras -
čiausi žiniasklaidos paistalai, tačiau
jie savo tikslą pasiekė, nes pasėjo abe-
jonių dėl V. Pociūno vardo. Aukščiau
minėti pramanai buvo veiksmingi tik
kai kurių žmonių galvose, o žinia, kad
pulkininkas buvo nusivylęs savo šei-
myniniu gyvenimu, turėjo „pataiky -
ti” tiksliau. Juk po Generalinės pro -
ku ratūros sprendimo tokia įvykių
eiga (savižudybė) turėtų atrodyti rea-
liausia. Kiek vienas, kas yra matęs
vaizdo reportažų iš „Inturist” viešbu-
čio Breste, kur žuvo mūsų karininkas,
atmes nelaimingo atsitikimo versiją,
nes ten persisverti per langą bei ne-
tyčia iškristi reikėtų pasistengti. Tad
žmogus turėjo būti išmestas per langą
(oficialiai atmesta versija) arba pats
šokti žemyn. Būtent pastaroji versija,
garsiai jos neformuluojant, ir yra bru-
kama Lietuvos žmonėms. 

Norisi pri min ti, kad kalbama
apie žmogų, kuris netrukus iki savo
mirties draugams žadėjo netylėti apie
tai, ką žino. Spėjama, kad pulkinin-
kas V. Pociūnas prieš žūtį nustatė
schemą, kaip Dainiaus Dabašinsko
vadovaujami VSD 1-osios (žvalgybos)
valdybos pareigūnai, globojami Už-
sienio reikalų ministerijos vadovų,
galėjo savintis dideles sumas Jungti-
nių Valstijų paramos Baltarusijos
opozicijai. Grynieji pinigai į Baltaru-
siją buvo gabenami kurjerių iš Vil-

niaus. Šios versijos pėdsakais ėjo ir
Lietuvos teisėsauga. Prieš mirtį šią
surinktą itin slaptą informaciją pul-
kininkas ketino perduoti Jung tinių
Valstijų tarnyboms. Ir netrukus V. Po-
ciūnas žūsta neaiškiomis aplinkybė-
mis... 

Galima klausti, kodėl reikia tiek
vargti dėl kažkokios mįslingos bylos
ir, kaip sakė vienas VSD vadovų, knai-
siotis po kaulus? Viena vertus, kal-
bama apie aukštą VSD pareigūną, ap-
dovanotą už nuopelnus valstybei, ta-
čiau jo mirtis gaubiama daugybės ne-
žinomųjų. Antra vertus, dar ir dabar
yra jėgų, kurios labai stengiasi nu-
slėpti ir iškreipti V. Pociūno bylos įvy-
kius. 

Kodėl žino žinovai?

Štai iš karto po prokuroro pareiš-
kimo V. Pociūną po mirties šmeižu-
siame dienraštyje žurnalistė Asta
Kuznecovaitė ir buvęs VSD vadovas
Mečys Laurinkus praneša sensacingą
žinią, kad tai – nelaimingas atsitiki-
mas. „Ko gero, Lietuvoje dar niekada
taip ilgai nebuvo tirtas nelaimingas
atsitikimas. Tačiau tuo, kad V. Pociū-
nas užsimušė, o ne buvo nužudytas,
atrodo, kai kas nepatikės niekada.” Šį
žurnalistės atradimą perima ir M.
Laurinkus, kolegą pulkininką šmei-
žusiame dienraštyje aiškinantis:
„Mąs tantiems žmonėms esmė jau
aiški – tai tragiška, tačiau atsitiktinė
mirtis.” Jam kyla įspūdis, kad aiški-
nantis V. Pociūno žūties aplinkybes
buvo tiesiog žaidžiami purvini žaidi-
mai, buvo norima sunaikinti VSD ir
pakenkti Lietuvos valstybei. Buvęs
VSD vadovas kaltina ir konservato-
rius, kurie esą iš aukštų tribūnų, kas-
metiniuose politiniuose forumuose
skleidė šimtaprocentinį įsitikinimą,
kad V. Pociūnas buvo nužudytas ir tai
kažkokiu būdu padarė blogiečių pa-
reigūnų grupė iš Lietuvos. 

Iš tikrųjų prokuroras A. Urbelis
nepasakė nustatęs, kad V. Pociūnas
žuvo dėl nelaimingo atsitikimo. Kons-

tatuotas vienintelis dalykas: šiuo
metu byloje nėra duomenų, kad V. Po-
ciūnas būtų nužudytas. Bet prokuro-
ras neatmetė galimybės, kad tokių
duomenų gali atsirasti ateityje ir ty-
rimas gali būti atnaujintas. Tai kodėl
laikraštis „Lietuvos rytas” bando
įteigti tai, ko prokuroras A. Urbelis
ne sakė?

Iššauna tylėjusi konservatorė

Reaguodama į M. Lau rin kaus pa-
sisakymus Seimo narė, konservatorė
Rasa Juknevičienė per socialinį tinklą
„Facebook” išplatino laišką, kuriame
papasakojo, kaip po V. Pociūno mir-
ties ją ir kitus konservatorius bei vi-
suomenininkus aplankė VSD atstovas
A. Pen kauskas ir kalbėjo keistus da-
lykus apie pulkininko žūtį. Jai buvo
pa pasakota mįslinga istorija, pilna
užuo minų apie V. Pociūno asmeninį
gyvenimą ir žūties detales. Ji turėjusi
suprasti, kad šioje istorijoje geriau ty-
lėti. Supratusi, kad A. Penkauskas at-
lieka kažkokį tarpininko vaidmenį,
kad bando daryti įtaką, nors nežinia,
kodėl. Todėl M. Laurinkus, R. Jukne-
vičienės manymu, „be reikalo bando
nuplauti mundurą tų, kurie bandė (ir
tebebando) sukurti valstybę valsty-
bėje, manipuliavo žiniasklaida, poli-
tikais ir žmonių jausmais, kuriems
aistra valdyti buvo užtemdžiusi protą
ir sąžinę. Kaip tik tuometinė Valsty-
bės saugumo departamento vadovybė
išprovokavo įvykius, dėl kurių dabar
bando kaltinti visus, tik ne save”.

Vis dėlto kyla klausimai, kodėl
ketvertą metų būdama valdžioje, dirb-
dama krašto apsaugos ministre ir
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto nare R. Juk nevičienė
tylėjo apie V. Pociūno šmeižto istoriją?
Neužkirto kelio Seimui liudijusių
VSD kontržvalgybos karininkų Vy-
tauto Damulio ir Kastyčio Braziulio
persekiojimui? Negynė VSD ir prezi-
dentūros per sekiojamų FNTT vadovų
Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Gir-
žado? Gal apie tokios savo elgsenos

priežastis R. Juknevičienė taip pat ga-
lėtų pa pasakoti?

Neatskleistos paslaptys

Kaip teigia teisininkai, V. Pociūno
bylos visas tyrimas užtruko taip ilgai
ir dėl prokuratūros nenoro aiškintis
visas aplinkybes ir atlikti išsamų ty-
rimą. Juk įrodymus, ypač biologinius,
reikia surinkti nedelsiant, nes vėliau
jie išnyksta ir dažnai nebeįmanoma
įrodyti nusikalstamos veikos. Lietu-
vos teisėsaugos bėda – tai vangiai at-
liekami tyrimai ir per vėlai suren-
kami įrodymai ne tik V. Pociūno žū-
ties arba Garliavos bylose, bet ir dau-
gybėje kitų bylų, kurios yra nutrau-
kiamos tik todėl, kad prokurorai laiku
nesurenka įrodymų.

VSD veiklą tyręs Seimas yra nu-
statęs, kad vienas saugumo va dovų D.
Dabašinskas organizavo pomirtinį V.
Pociūno šmeižtą. Jei V. Pociūnas iš-
krito pats, tai kam reikėjo jį šmeižti po
mirties? Tačiau ir pats prokuroras
pripažįsta, kad tyrimas atsakė ne į vi-
sus klausimus. Iki šiol taip pat neat-
skleista, kodėl neparankus „Gazp-
rom” tarpininkei Lietuvoje „Dujote-
kanai” ir su ja neskaidrius ryšius pa-
laikantiems VSD bei Užsienio reikalų
ministerijos vadovams, valstybės sau-
gumo pul kininkas V. Pociūnas buvo
išsiųstas dirbti į generalinį konsulatą
Gar dine, Baltarusijoje. Kriminalinės
policijos biuro viršininko pavaduo-
toju dirbęs ir V. Pociūno tyrimą kura-
vęs dabartinis Seimo An tikorupcijos
komisijos pir mininkas Vitalijus Gai-
lius nežinomuosius paaiškina viena
fraze – tai galėjo būti slapta specia-
liųjų tarnybų operacija. Generolas V.
Gailius sako, kad tada net profesiona-
lūs tyrėjai yra bejėgiai. Jeigu tos nu-
sikalstamos operacijos buvo atliktos
gerai – kad norimas įvykis įvyktų no-
rimu laiku norimoj valstybėj nori-
mom aplinkybėm, bendradarbiaujant
su Bal tarusijos teisėsauga ir žinant
Lie tuvos baudžiamąjį įstatymą, tai to -
kius nusikaltimus atskleisti gali pri-
reikti labai daug metų. 

Vis dėlto pulkininko našlė Liud-
vika Pociūnienė sako, kad tai yra tar-
pinis sprendimas: prokuroras iš tiesų
norėjo pasakyti, kad jis tiesiog nerado
žudikų ir nerado tiesioginių nužu-
dymo motyvų. Bet tai dar nereiškia,
kad tokių nėra. L. Pociūnienė dar tiki
stebuklais, kad tiesa išryškės. Ar Lie-
tuvos tei sėsauga, visuomenė, Lietu-
vos valstybė pajėgi atskleisti tiesą?

Parengta pagal Alfa.lt, Bernardinai.lt,
Ekspertai.eu, Tiesos.lt

Galima klausti, kodėl reikia tiek vargti dėl kažkokios mįslingos by-

los ir, kaip sakė vienas VSD vadovų, knaisiotis po kaulus? Viena

vertus, kalbama apie aukštą VSD pareigūną, apdovanotą už nuo-

pelnus valstybei, tačiau jo mirtis gaubiama daugybės nežino-

mųjų. Antra vertus, dar ir dabar yra jėgų, kurios labai stengiasi nu-

slėpti ir iškreipti V. Pociūno bylos įvykius. 
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

ES liberalai siūlo atnaujinti Helsinkio procesą

Paskirta H. Mubarak pakartotinio teismo data

JAV teis O. bin Laden žentą 

Prisaikdintas naujasis Čekijos 
prezidentas M. Zeman

Jungtinės Tautos paskelbė naujas sankcijas
Šiaurės Korėjai

Vilnius (Bernardinai.lt) – Kovo 6
d. buvo paskirtos stipendijos ir vien -
kartinės socialinės išmokos išeivijos
ir lietuvių kilmės užsieniečiams, stu-
dijuojantiems Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Iš viso skirtos 148 stipen-
dijos ir 68 vienkartinės socia linės iš-
mokos. Vienos išmokos dydis siekia
nuo 700 iki 1,100 litų priklausomai nuo
studento so cialinės padėties. Dau-

giausiai vien kartinių išmokų pa-
skirta išeiviams ir lietuvių kilmės už-
sieniečiams, studijuojantiems Vil-
niaus Gedimino technikos universi-
tete.  Stipendijos dydis – 390 litų per
mėnesį. Sti pendijų gavėjai studijuoja
21 Lietuvos aukštojoje mokykloje.
Daugiausia prašymų pateikė studen-
tai, atvykę studijuoti iš Lenkijos, Ru-
sijos ir Baltarusijos. 

Paskirtos stipendijos 

Londone diskutavo lietuvių jaunimas 

Washington, DC (ELTA) – JAV
pareigūnai patvirtino, kad New York
bus teisiamas praėjusią savaitę Jor-
danijoje sulaikytas Osama bin Laden
žentas Sulaiman Abu Ghait. Jis daly-
vavo planuojant rugsėjo 11-osios iš-
puolius. S. Abu Ghait pareikšti kalti -
ni mai sąmokslu, siekiant nužudyti
JAV piliečius. Sulaikytasis ,,al Qae -

da” grupuotėje užėmė aukštas parei-
gas, kurios prilygsta propagandos mi-
nistro pareigoms totalitarinėje vals-
tybėje. Jordanijos pareigūno teigimu,
S. Abu Ghait buvo išduotas JAV parei -
gūnams pagal šalių ekstradicijos su-
tartį. Jis bus vienas iš pirmųjų aukšto
rango ,,al Qaeda” narių, teisiamų JAV
teritorijoje. 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus mies-
to taryba raginama pradėti svarstyti
klausimą dėl Lukiškių aikštės perva-
dinimo Laisvės aikšte. Aikštės perva-
dinimas Laisvės vardu yra istoriškai
ją įprasminantis ir politiškai įkve-
piantis pagaliau baigti ties planavi-

mu vis užstringančius aikštės tvar-
kymo darbus. Kovo 8 d. turėjęs pasi-
baigti Kultūros ministerijos konkur-
sas, skirtas Lietuvos laisvės kovotojų
atminimo įamžinimui Lukiškių aikš-
tėje, yra dar kartą pratęstas ir tai jau
tampa liūdna tradicija.

Lukiškių aikštė gali tapti Laisvės aikšte

Apdovanoti J. P. Kazicko konkursų laureatai

Geneva (BNS) – Jungtinių Tautų
Saugumo Taryba kovo 7 d. įvedė nau-
jas sankcijas Šiaurės Korėjai, Pchen-
janui pagrasinus suduoti ,,įspėjamąjį”
branduolinį smūgį Jungtinėms Vals-
tijoms. Taryba vienbalsiai priėmė
JAV  ir Kinijos paruoštą rezoliuciją,
pagal kurią į JT sankcijų sąrašą yra
įtraukta daugiau naujų pavardžių ir

dar labiau sugriežtinti Šiaurės Korė-
jos finansiniai apribojimai, uždrausti
grynųjų pingų pervedimai, prabangos
prekių eksportas. Prieš Tarybos po-
sėdį Šiaurės Korėja sakė, kad karas
yra ,,neišvengiamas" dėl Pietų Korėjos
ir JAV vykdomų karinių pratybų.

Kaunas (KTU info) – Kovo 2 d.
KTU Informatikos fakultete šešioliktą
kartą vyko baigiamasis Dr. J. P. Ka-
zicko moksleivių kompiute ri ninkų fo-
rumas. Jaunieji informatikai susi-

rungė programavimo, informacinių
technologijų taikymo, multimedijos
ir sukurtų programų konkursuose.
Šiais metais Forume dalyvavo 165
moksleiviai ir beveik 40 mokytojų. 

Londonas (Bernardinai.lt) – Jun -
 g  tinės Karalystės lietuvių jaunimo są-
junga (JKLJS) kovo 9 d. pakvie tė į kas-
metinį Jaunimo susitikimą Londone.
Septinto susitikimo tema – „Mobili
Lietuva: tiltai tarp Lietuvos ir pasau-

lio”. Susitikimo metu aptartas išeivių
dabartinis vaidmuo ir dar neišnaudo-
tos galimybės skleidžiant naują po-
žiūrį ir diegiant naujoves Lietuvos
kultūriniame, akademinia me bei
verslo pasaulyje. 

Praha (ELTA) – Buvęs kairės pa-
kraipos premjeras Miloš Zeman kovo
8 d. prisaikdintas naujuoju Čekijos
prezidentu. Jis pakeitė euroskeptiką
Vaclav Klaus ir tapo pirmuoju šalies
vadovu, išrinktu tiesioginio balsa-
vimo keliu. 68-erių M. Zeman savo
inauguracijos kalboje pažadėjo būti

,,tarpininku ir vadovu" prieštaringoje
šalies politikos arenoje. Nuaidėjus pa-
būklų salvėms, M. Zeman priesaiką
davė istorinėje Vladislovo salėje Pra-
hos pilyje, į kurią susirinko parlamen -
tarai, ministrai, diplomatai, teisėjai
ir dvasininkija.

Tibeto sukilimo metinių minėjimo proga prie Kinijos ambasados Vilniuje surengtas pi -
ketas. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Kairas (ELTA) – Egipto apeliaci-
nis teismas paskyrė buvusio šalies
prezidento Hosni Mubarak pakartoti-
nio proceso datą – jis prasidės balan-
džio 13 d. Be H. Mubarak, prieš teis mą
stos du jo sūnūs, Gamal ir Alaa, buvęs
vidaus reikalų ministras Habib al
Adly ir šeši jo padėjėjai. Praėjusių
metų vasarą H. Mubarak ir H. al Adly

buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos.
Jie buvo pripažinti kaltais dėl to, kad
neužkirto kelio žmonių žūčiai per ma-
sines protesto akcijas 2011 metais. H.
Mubarak sūnūs buvo apkaltinti ko-
rupcija, bet nuosprendis jiems taip ir
nebuvo paskelbtas. Šiuo metu jie yra
kalėjime, o jų tėvas – ligoninėje. 

Talinas (BNS) – Europos Są -
jungos (ES) liberalų ir demokratų par-
tijų bei judėjimų nariai pareiškė, kad
Maskvos nukrypimas nuo jos tiesio-
ginių pareigų Europos Ta ryboje ir Eu-
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo
Organizacijoje (ESBO) jiems kelia su-
sirūpinimą, ir pasiūlė atnaujinti Hel-
sinkio procesą. Europos Parlamento
narė iš Estijos Kristiina Ojuland sakė,
kad siūlydami Helsinkio proceso at-
naujinimą liberalai pirmiausia re-
miasi Rusijos žmogaus teisių akty-
vistų ir tarptautinių organizacijų ty-

rėjų nuomone. Pasak europarlamen-
tarės, Rusijos atžvilgiu taikyta tole-
rantiškumo diplomatija yra labai klai-
dinga, nes ignoravimas ir problemų
vengimas gali sukelti daugiau sun-
kumų ateityje. Helsinkio proceso at-
naujinimo galimybė neseniai buvo ap-
tarta Jungtinėse Valstijose vykusiame
kongrese, kuriame dalyvavo ES de pu -
tatai, taip pat Rusijos delegacija, ku-
rioje buvo ir žmogaus teisių aktyvistė
Liudmila Aleksejeva, opo zicijos poli-
tikas Michail Kas janov, Valstybės Dū-
mos deputatas Dmitrij Gudkov ir kiti.

Kovo 11-ajai ruošiasi ir policija

Palestinos delegacijai suteiktas aukštesnis statusas

Vilnius (ELTA) – Sostinės poli-
cija Kovo 11-osios renginiams telkia
dideles pareigūnų pajėgas. Numatyti
veiksmai neramumų atveju, budės iki
300 policijos pareigūnų. Kovo 11 d. pa-
triotiškai nusiteikęs jaunimas ketina
rengti eitynes Gedimino prospektu,
nors Vilniaus miesto savivaldybė at-
sisakė išduoti leidimą žygiuoti Gedi-
mino prospektu bei Senamiestyje. Sa-

vivaldybė teigia, kad galioja leidimas
nacionalistines eitynes rengti Upės
gatvėje ir kitose vietose šios de-
monstracijos neleista rengti. 2008 me-
tais nesankcionuotas eitynes surengę
skustagalviai jaunuoliai nešė Lietu-
vos, Latvijos bei svastikomis ir kau-
kole išpaišytą vėliavą, skandavo įvai-
rius nacionalistinius, antisemitinius
šūkius.

Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius, su-
sitikęs su Palestinos generalinės de-
legacijos Helsinkyje vadovu Nabil
Darwish Alwazir, įteikė Užsienio rei-
kalų ministerijos notą, kuria infor-
muojama, kad Palestinos generalinės
delegacijos vadovo statusas paaukšti-
namas į Palestinos misijos vadovo sta-
tusą su rezidavimo vieta Helsinkyje.
Susitikimo penktadienį Vilniuje metu

L. Linkevičius pabrėžė, jog Lietuva
nuosekliai pasisako už dviejų valsty-
bių – Izraelio ir Palestinos – taikiai
gyvenančių viena šalia kitos, sukū-
rimą. Suomija, Latvija ir Estija taip
pat pakeitė Palestinos generalinės de-
legacijos statusą į Palestinos misijos
statusą.

Lietuva ir Palestina nėra užmez-
gusios diplomatinių santykių.

Miloš Zeman prisaikdintas naujuoju Čekijos prezidentu. EPA -ELTA nuotr.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

century 21

Accent Realty

PASLAUGOS

IEŠkO BUTO

Sudoku Nr. 61
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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

Tel. 773-707-7902.

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

Tel. 630-674-1545.

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

Tel. 708-248-0891.

VIRGIS 
TVASkUS, CPA
užpildo asmenines ir kompanijų

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

REAL ESTATE

Apsilankykite ,,Draugo” 

internetinėje svetainėje

www.draugas.org

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

Tel. 1-630-915-3019.

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.
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teisingą, bet griežtą. Vaikys tėje ji jam
daug pasakojo apie Lietuvą ir jo tėvą
– signatarą. Šiandien gar saus akto-
riaus namuose pagarbioje vietoje ka -
bo jo tėvo ir motinos nuot raukos.

,,Tik tos šventės malda 
aš ir šiandien gyvas” 

Ieškodamas žinių apie Petro
Klimo (1891–1969), Lietuvos teisi -
ninko, istoriko, publicisto, redakto-
riaus, diplomato, užsienio reikalų mi-
nistro, Vasario 16-osios akto signa-
taro, žmoną Bronę Klimienę, pir-
miau sia nutariau kreiptis į Paryžiuje
gyvenantį jų sūnų Petrą Jr., kurį pa-
žįstu jau beveik 40 metų. Petro at -
sakymas nenudžiugino. ,,Deja, – rašė
jis, – visi šeimos dokumentai liko Lie-
tuvoje. Dokumentai ir nuotrau kos, ku-

riuos mano tėvai turėjo Pary žiuje,
buvo sovietų pavogti 1940 me tais.” Pet-
ras Klimas tik trumpai pa rašė, jog jo
mama susipažino su tėvu 1920 m.,
dirbdama užsienio reikalų ministeri-
joje. Apsivedė 1921 m. Palan goje. Prieš
karą diplomatiniuose pa suose nebuvo
žymima gimimo data, tačiau jam pa-
vykę nustatyti, kad jo mama Bronė
Mėginaitė gimė 1892 m. lapkričio 17
d. Kunigiškių kaime. Mirė ji 1957 m.
gegužės 12 d. Grasse, Pietų Prancūzi-
joje. Ten ir palaidota. Jos motina Kse-
verija Tumaitė buvo Vaižganto sesuo.

„Savo atostogas tuo neramiu
metu aš vainikavau savo vestuvėmis,
– knygoje „Iš mano atsiminimų” (Bos-
tonas, Lietuvių enciklopedijos lei-
dykla, 1979) rašė Petras Klimas. –
Mano pažintis su būsimąja žmona,
Brone Mėginaite, buvo jau sena. Karo
metu jinai mokytojavo Voroneže, o
1918 m. per Skandinaviją sugrįžo į Vil-
nių. Vėliau dirbo šifrante (ste no gra -
fiste – R.M.L.) užsienio rei kalų minis-
terijoje. Kai atėjo apsisprendimo va-
landa, aš spyriausi nebūsiąs tin kamas
šeimos žmogus dėl apsi kro vimo dar-
bais. Bet ji priėmė visas sąlygas. Šliū -
bą davė jos dėdė kunigas Tumas-Vaiž-
gantas Palangoje. Jis bu vo tiek libe-
ralus, kad net neužsiminė apie išpa-
žintį, žinodamas mano antiritualinį
nusistatymą. Nebuvo nė iškil mių. Aš
net neturėjau puošnaus juodo kos-
tiumo ir stovėjau prie altoriaus su pil-
kuoju darbiniu. Bet gal labai retai

būna toks darnus, sklandus, meilės
kupinas sugyvenimas, kaip buvo mū-
siškis. Po vestuvių (1921.VII.7) mes pa-
darėm trumpą ek s kursiją į Drezdeną,
susipažindami su jo paveikslų gale-
rija. Grįžę Kaunan, apsigyvenome
bute Poškos gatvėje. Ir vėl prasidėjo
darbas.”

Kitoje vietoje randame Petro Kli -
mo nuostabų savo žmonos cha rakterio
apibūdinimą: ,,Ji pasi ryžo paaukoti
viską mūsų draugystei. Mus surišo ne
padėtis, ne turtai, net ne intelektuali-
niai interesai, bet kažkas paslaptin-
gesnio, ko dar nie kas nesugebėjo api-
brėžti. Žodžiais ne apsakomas adora-
cijos jausmas mus jungė savo galinga
misterija. Per visą gyvenimą jis ne-
pasikeitė, nenubluko, neišsibaigė ir
neišsigimė... Tik savyje mes šventėme
tą mūsų šventę lai mėse ir nelaimėse.

Tik tos šventės mal da aš
ir šiandien gyvas….” (iš
knygos ,,Vaižgantas Laiš-
kai Kli mams”, Vilnius,
Lietuvių  literatūros ir
tautosakos institutas,
1998).

Klimams gimė du
vaikai – sūnus Petras ir
duktė Eglė. Bet karas iš -
skyrė ir šią šeimą. 1941
m. pavasarį Klimai apsi-
gyveno Grasse, Pietų
Prancūzijoje. 1943 m. rug-
sėjo 18 d. gestapas suėmė
Petrą Klimą. Kelis mėne-
sius jis buvo kalinamas
Pran cūzijos, Belgijos, Vo-
kietijos ir Len ki jos kalė-
jimuose. 1944 m. kovo 19
d. at vežtas į  Kauno kalė-
jimą ir paleistas, o 1945 m.
rugsėjo 19 d. suimtas
NKVD. Nuteisiamas 10
metų Sibiro la gerių. Pra-
radęs sveikatą, 1954 m.
sausio 1 d. grįžo į Lietu -
vą. Kamuo jamas ligų,
sun kių praeities išgyve-
nimų, ilgėdamasis šei-

mos, kuri liko Prancūzijoje, dvasiškai
nepalūžo, vėl pradėjo rašyti. Mi rė
Kaune 1969 m. sau sio 16 d. Palaidotas
Petrašiūnų ka pinėse.

P.S.
Tuo ir baigiu  straipsnių ciklą apie

signatarų žmonas, nublokštas toli nuo
Lietuvos. Tai, ką skaitėte, buvo ne ma -
no vieno dviejų mėnesių darbo rezul-
tatas. Tad nuoširdžiausiai dė ko ju vi-
siems prisidėjusiems: Ingai Viz gir die -
nei (Lietuvos centrinis valstybės archy-
vas), Ire nai Kvie selaitienei  (Lietuvos
Nacionalinė Martyno  Ma žvydo biblio-
teka), Daliai Keršytei  (Lie tuvos na -
cionalinis muziejus), Birutei Rai lienei
(Lietuvos mokslo akademija), Nijolei
Šulgienei (Vilniaus universitetas), Mei-
lutei Preikštenienei (Sig natarų namai),
istorikams Alfonsui Eidintui, Alfred
Erich Senn, Vaidui Šeferiui bei Ingai
 Ja  kubavičienei, LR ambasados Itali-
joje darbuotojai Sond rai Litvaitytei.
Taip pat signa tarų giminėms: Ramai
Backer ir Da nutei Mažeikienei (JAV),
Petrui Kli mui, Jr. (Pa ryžius), Jacques
Šernui (Ro  ma). Išskirtinę padėką ski-
riu prof. Stasiui Vaitekūnui, knygos
„Sta nislovas Narutavičius: signataras
ir jo laiškai” autoriui, už leidimą pasi -
naudoti  jo paskelbta medžiaga bei neį-
kainojamam patarėjui ir pagalbinin-
kui, Kauno viešosios bibliotekos dar-
buotojui Alvydui Surbliui. Visoms šio
avilio bitutėms tariu bičiulišką ačiū!

Likimo suvestos Paryžiuje
Atkelta iš 7 psl.

Vytenis kirvelaitis
Vicepirmininkas finansų reikalams

Andrius Rasutis
Finansų patarėjas

Skirmantė Miglinienė
Archyvų direktorė

Vytas Beleška
Muzikologijos archyvo direktorius

Enata Skrupskelytė, Leonas Putrius
Pasaulio lietuvių archyvo bendradarbiai

dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas

dr. Augustinas Idzelis
LTSC valdybos pirmininkas

kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė

dr. kazys Ambrozaitis
dr. Vytautas Bieliauskas
dr. Jonas Račkauskas
LTSC Garbės pirmininkai

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, tai didžiausias moksli-
nis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų. LTSC šįmet švenčia savo 30
metų jubiliejų. Mūsų darbai iš tikrųjų prasidėjo pokario Vokie tijoje, kai a. a.
Vincentas Liule vičius pradėjo rinkti ir saugoti lietuvių knygas, spaudą, rank-
raščius bei kitus vienetus. Dėka jo ir kitų švie suolių pastangų išaugo mūsų
laikų LTSC.

LTSC siunčia sveikinimus lietuvių tautai Kovo 11-tos dienos proga.
Lietuvių tauta yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia išsaugoti mūsų kultū -
rines vertybes bei puoselėti mokslą lietuviškomis temomis visur, kur lietu-
viai gyvena ir veikia.

Bronės Klimienės diplomatinis pasas, išduotas 1930 m.
gegužės 15 d.  LCVA, f. 383, ap. 18, b. 78, l. 282

Ben ir Vida Grigaliūnai, gyvenantys St. Charles, IL, kartu su meti-
nės prenumeratos mokesčiu at siuntė 150 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remia-
te.

Viktoras A. Kuraitis, gyvenantis Mokena, IL, pratęsė metinę
„Drau go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Stasė B. Bacevičienė, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metine
„Draugo” prenumerata atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

John Radas, gyvenantis Livonia, MI, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū už paramą.

Aleksandras Verikas, gyvenantis Racine, WI, pratęsė metinę
„Drau go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už para-
mą.

Arūnas Stašaitis, gyvenantis Redford, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.
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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

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Mielam pusbroliui

A † A
PRANUI SABALUI
(SABALIAUSKUI)

mirus, giliai užjaučiame dukras KRISTINĄ ir ALDO -
NĄ bei jų šeimas.

Su meile
Mečys Mikutaitis ir šeima

Mindaugas, Vilija, Sigutė,
Aušrinė ir jų šeimos

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai –
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi.

Sulaikęs juodbėrį staiga,
Į žemę pažiūrėsi:
Ir žemė taps žiedais marga...
Aš diemedžiu žydėsiu.

S. Nėris

Pranešame giminėms, draugams ir  pažįstamiems, kad 2013 m.
kovo 3 d., sulaukęs 93 metų, žemiškąją kelionę užbaigė ir į Am -
žinybę iškeliavo 

A † A
PRANAS SABALAS 
(SABALIAUSKAS)

Gimė Lietuvoje, Jurbarke.
Gyveno Covelo, CA, Harbert, MI, anksčiau Marquette Park,

Chicago, IL.
Pranas mylėjo gamtą, poeziją ir nuostabią gyvenimo kelio-

nę.
Nuliūdę liko: dukterys Kristina ir Aldona, anūkės Erika ir

Cy ra, sesuo Viktorija, giminės ir draugai.
A. a. Pranas buvo vyras a. a. Birutės.
Atsisveikinimas  su a. a. Pranu įvyks šeštadienį, balandžio

20 d., 10 val. r. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r.
Palai mintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str. Le -
mont, IL.

Laidotuvės Kalifornijoje bus privačios.

Nuliūdusi šeima 

LDK mūšiams atminti – 
naujas monetų rinkinys

Šių metų vasario pabaigoje į apyvartą išleistas 2013 metų laidos Lietuvos
Respublikos apyvartinių monetų numizmatinis rinkinys su atminimo ženklu,
skirtu pergalingiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mūšiams atminti.
Rinkinys skirtas šioms pergalingų istorinių mūšių sukaktims pažymėti: Mė-
lynųjų Vandenų 650-mečiui (minėtas 2012 m.), Chotyno 390-mečiui (2011 m.),
Saulės 775-mečiui (2011 m.), Durbės 750-mečiui (2010 m.), Žalgirio 600-mečiui
(2010 m.) ir kitais metais minėsimam Oršos mūšio 500-mečiui. Prof. Alfredas
Bumblauskas, kurio tekstas, sukurtas naujajam rinkiniui, puikuojasi ant mo-
netų dėklo, šias sukaktis vadina „LDK ginklo šlovės sukakčių metais”.

Monetų rinkinį, skirtą LDK pergalingų mūšių sukaktims, sudaro 10, 20 ir
50 centų, 1, 2 ir 5 litų apyvartinės monetos ir atminimo ženklas. Jų plokštumos
ir reljefo paviršius yra blizgantis (kokybė BU). Monetas ir ženklą nukaldino
UAB Lietuvos monetų kalykla. Pagaminta 3,500 vienetų.

Bernardinai.lt

Atskleista, kaip skambėjo 
senosios kalbos

Kalbos, kaip ir gyvi organizmai, keičiasi. Kinta žodžiai, garsai, iš senųjų
formuojasi naujos tarmės. Atrastas algoritmas leidžia sužinoti, kaip skambėjo
senosios kalbos, rašo newscientist.com. Viso šio kismo „žemėlapis” dažniausiai
sudarinėjamas atliekant fizinius tyrimus. Tačiau padėtis verčiasi aukštyn ko-
jom: šiandien įmanoma vien kompiuterio pagalba atstatyti, kaip skambėjo
mirusios kalbos. Pakanka įrašyti, kaip skamba jos tolimos palikuonės – da-
bartinės kalbos žodžiai.

Alexandre Bouchard-Côté iš University of  British Columbia Vancouver,
Kanadoje, kartu su kolegomis sukūrė algoritmą, pritaikantį taisykles, nuro-
dančias, kaip žodžiai dažniausiai linkę fonetiškai keistis. Tai leidžia nuspėti,
kaip skambėjo senosios kalbos. Tyrimo komanda naują techniką pritaikė tūks-
tančiams žodžių 637 autronezinei kalbų šeimai priklausančiomis kalbomis. Sis-
tema leidžia nuspėti, kaip kalba galėjo skambėti ankstesniais laikais, ir atpa-
žinti, kurie garsai labiausiai linkę kisti.

Lrt.lt

Garaže rasta paveikslų kolekcija
verta milijonų

Investuotojai Thomas Schultz ir Larry Joseph 2007 metais nusipirko griū-
nantį namą Bellport mieste, ketindami jį atnaujinti. Tačiau garaže netikėtai
rado paveikslų kolekciją, kuri vertinama 30 mln. JAV dol., praneša ,,The Te-
legraph”. Paveikslų autorius buvo armėnų kilmės abstrakcionistas Arthur Pi-
najian, miręs 1999 m. ir mažai žinomas, kol gyveno. Rasta apie 3,000 jo kūrinių.
Kai kurių kaina siekia iki 87,000 JAV dol. Naujieji namo savininkai už teises į
rastus paveikslus sumokėjo 2,500 JAV dol. Vėliau kolekciją įvertino Peter Has-
tings Falk, knygos ,,Kas yra kas Amerikos mene” autorius.

ELTA
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

SKELBIMAI

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėSE

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Meno aukcionas
Susivienijimo lietuvių Amerikoje patalpų išlaikymui paremti

307 W. 30th St. New York, NY 10001

Internetiniame aukcione parduodama per 50 lietuvių dailininkų darbų
Akcionas baigsis kovo 31 d.  Apsilankykite: 

ARTatSLA.com
Daugiau apie Susivienijimą lietuvių Amerikoje rasite tinklalapyje LithAlliance.com

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, kovo 13 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk lą,
kur bus rodomas filmas apie Lietuvos
karalių Mindaugą.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
jos ,,Sriubos pietūs” – sekmadienį, kovo
17 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių
cen t ro pokylių salėje. Pelnas bus skiria -
mas ,,Caritas” maitinimo tarnystės prog -
ra mai Lietuvoje. Prašoma iš anksto užsi -
re  gistruoti misijos raštinėje tel. 630-
257-5613. 

� LTSC taryba ir valdyba kviečia į Li -
tua nistikos 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 „LTSC tris dešimtmetis
ir mok slo svarba išeivijos lie tuvių gyve -
nime” skaitys dr. Rober tas Vi tas, LTSC
tarybos pirmininkas.

� Šeimos teatro ,,Lino lėlės” vaidini -
mas ,,Vilkas ir ožiukai” šeštadienį, kovo
23 d., 12 val. p. p. ir sekmadienį, kovo
24 d., 12 val. p. p. ir 2 val. p. p. PLC
Fon do salėje. Bilietus galima nusipirkti
kavinėje ,,Smilga”, parduotuvėje ,,Old
Vilnius” ir restorane ,,Kunigaikščių užei-
ga”. Daugiau informacijos tel. 815-505-
7459.

� 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. Palaimintojo Jurgio Ma  tulaičio m -

i sijos raštinėje tel. 630-257-5613 arba el.
paštu matulaitis mi ssion@ sbcglobal.
net. Registracijos mo kestis – 25 dol.

IŠ ARTI IR TOLI...

� 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.  

� Kviečiame New York lietuvius daly -
vauti penktajame bėgime ,,Už blaivią
Lie tuvą”. Renkamės balandžio 6 d., šeš -
tadienį, 11 val. r. prie Coney Island
(Broo klyn) ka ru selių (važiuoti N,D,F,Q
met ro iki pas kutinės stotelės). Bėgsime
(eisime) 1,5 km palei Atlanto vande -
nyną link Brai ton ir tiek pat – atgal.
Viso – 3 km. Siūlome tu rėti lietuviškus
žen klus, fotoaparatą. Rengėjai – Vil -
niaus Pi laitės sveikuolių klu bas ,,Gilu -
žis”. Re gis truotis pas Ge no vaitę Meš kė -
lienę el. paš tu: genesar tai@ya hoo.com
arba tel. 917-399-1730 (skam binti po
9 val. v. darbo dienomis, o šeštadienį ir
sekma die nį bet kuriuo laiku).

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras gavo Lietuvių filatelistų draugijos „Lie tuva“
archyvą. Draugijos pirmininkas Jonas Variakojis perdavė organizacijos veiklos medžia-
gą gražiai sutvarkytą, suskirstytą pagal metus ir veiklos pobūdį: parodų albumai, pro-
tokolai, nuotraukos. Iš kairės: LTSC bendradarbis Juozas Ben dikas, LTSC archyvų direk-
torė Skirmantė Miglinienė, Lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva“ pirmininkas Jonas
Variakojis, Jūratė Variakojienė.                                                     Kristinos Lapienytės nuotr.

Genovaitė Meškėlienė bėga ,,Už blai vią
Lietuvą”.                       Organizatorių nuotr.


