
Po pasaulį klajojęs baletas sugrįžta į Lietuvos sceną
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Visi keliai veda
į Baltimorę – 5 psl.

Pirmoji lietuviška gimnazija 
ruošiasi 100-mečiui – 9 psl.

Vien tik darbais įrodoma meilės galia  – J. W. Goethe

Sekmadienį, lapkričio 30 d. Čika gos ukrainie-
čiai paminėjo Euromai dano protesto metines.
Minėjimas vyko Voldemiro ir Olgos bažny-

čios aikštėje. Minėjimą organizavo Ukrai niečių
Kongreso komitetas. Gausus dalyviais minėjimas
buvo pradėtas dvasiškių maldomis. 

Minėjime dalyvaves senatorius Mark Kirk už-
tikrino, kad jis darysiąs viską, ką gali Ukrainos
laisvei ir jos suverenitetui apginti. Jis sakė, kad po

pas kutinių JAV rinkimų, pasikeitus Se nato sudė-
čiai, galima tikėtis dar di des nės paramos Ukrai-
nos siekiams.

JAV kongreso nariai Paul Ros kam (R) ir Mike
Quigley (D) taipogi už tikrino, kad palaiko Ukrainos
sie kius. Roskam yra pats dalyvavęs Mai dano įvy-
kiuose, o Quigley pasiūlė įsta tymo projektą dėl pa-
galbos Ukrai nai pasipriešinti prieš rusų agresiją.

– 6 psl.

Po pasaulį klajojo per 70 metų

Savo kelią į Lietuvą sceną „Vai vos
juosta” pradėjo 1993-aisiais, kai bu vo
įkurta kompozitoriaus Vlado Jakubė-
no draugija. Jos pastangomis iš Čika-
goje gyvenančios kompozi to riaus se-
sers šeimos buvo gautas kla vyras.

Dvidešimt metų užtruko, kol bu vo
restauruota baleto muzika, sukurta
orkestruotė.

Šių dienų teatrui kūrinį pritaikė
kompozitorius Marius Baranauskas.

„Baleto muzika – efektinga, ku pi-
na kontrastų, kulminacijų ir lengvai
įsimenančių temų, – sako kompozito-
rius. – Prie šio kūrinio orkes truotės dir-
bau ne vienerius metus. Stengiausi ras-
ti balansą tarp Vlado Ja kubėno stiliaus
ir modernaus orkestro galimybių.
Šiuolaikinėmis orkestro priemonėmis
papildyta orkes truotė atskleidžia ir
nuspalvina subtilius šio baleto niuan-
sus, paryškina kontrastus ir priartina
skambesį prie šiuolaikinio klausytojo”.

– 9 psl.

Baleto „Vaivos juosta” plakatas Organizatorių nuotr. 

Minėjime kalbėjo LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Victor Groszko nuotr.

Prieš septyniasdešimt metų,
anuomet dar jauną kompozi-
torių Vladą Jakubėną parašy-
ti muziką baletui „Vaivos juos-
ta” įkvėpė lite ratūros klasikas
Vincas Krėvė-Mic kevičius. Ta-
čiau Antrojo pa sau linio karo
šmėkla premjeros talentingų
kūrėjų šedevrui su laukti ne-
leido.

1941-aisiais sudegė parti-
tūra, po dvejų metų kompo-
zitorius iš atminties atkūrė
klavyrą, tačiau orkestruotės
sukurti nespėjo, – pa sitraukė
iš tėvynės. Penkiasde šimt
metų Vlado Jakubėno šeimos
archyve Čikagoje išgulėjęs kū-
ri nys šiandien grįžta į Lietuvos
sce ną. Kompozitoriaus Vlado
Jakubė no draugija ir „Balti-
jos baleto teatras” gruodžio 4-
ąją naciona li nio baleto ger-
bėjus kviečia į premjerą – dvie-
jų dalių baletą „Vaivos juosta”.



Prasmingi, vertingi, sveikintini ir Lietuvos va-
dovės vizito į Kijevą me tu pasakyti žodžiai, jog Lie-
tuva su teiks į didelę nelaimę patekusiai Uk rainai
„karinės paramos elementų”. Seniai reikėjo taip pa-
sielgti. Žinoma, skeptikai piktinsis, jog šitaip atvi-
rai remdami ukrainiečius tik dar labiau erzinsime
Kremlių, kuris svaidysis dar didesnėmis „ekono-
minėmis kiau lys tėmis”. Bet neištiesdami pagal-
bos rankos į bėdą patekusiai draugiškai valstybei
mes rizikuojame „likti be draugų, patys pakliuvę į
nelaimę”. Skaičiavimas labai paprastas: jei da bar ne-
padėsime Ukrainai, neturėsi me moralinės teisės ti-
kėtis Ukrainos pagalbos.

Beje, politikų, visuomenininkų, filosofų, ne-
ma tančių Rusijos keliamų pavojų, – daugoka. Jei ru-
siškų pavojų Lietuvoje nematytų tik Socialistinis
frontas – būtų džiugu. Bet tokių esa ma kur kas dau-
giau. Net politikos ap žvalgininkas Kęstutis Girnius
yra tvirtinęs, girdi, V. Putinas – raciona lus, todėl ne-
puls daug sykių galingesnio NATO. Net ES amba-
sadorius Ru sijoje Vygaudas Ušackas prasitarė, esą
Vakarams nederėtų Rusi joje matyti vien blogų,
juodų, negra žių dalykų...

O apie signataro Rolando Pau laus ko antiame-
rikietiškus nusiteiki mus, apie Valdemaro Toma-
ševskio Georgijaus juostelę, Rolando Pakso pareiš-
kimus, girdi, atėjo metas baigti karo kurstymą, –
nėra ko ir bekalbėti. Beprasmiška ginčytis su tais,
kurie mano, jog „Lietuvoje dirbtinai keliamas ažio-
tažas dėl Rusijos grėsmės”. 

Verčiau pasidžiaukime JAV sau su mos pajėgų
vado generolo leitenanto Ben Hodges patikinimu, jog
„ame rikiečių kariai Lietuvoje liks taip ilgai, kiek tik
norės Lietuva”. Šiuos amerikiečių generolo žo-
džius derėtų suprasti kaip rimtą paramą: „ameri -
kiečių kariai bus dislokuoti Baltijos valstybėse tol,
kol Rusija kels pavojų”.

Pasidžiaukime ir Vilniuje su reng ta konferencija
„Pilietinė gynyba hibridiniame kare”. Konferenci-
 joje kalbėjęs „The Economist” apžvalgininkas, kny-
gų „Naujasis šaltasis karas” ir „Apgaulė” autorius
Edward Lucas išvardino lemtingas Vakarų klaidas

bendraujant su Rusija ir Rytų Europa.
Šio eksperto manymu, Va karai per
daug palankiai vertino sa vosios siste-
mos pranašumus, lyginant su Rusijos
„žaidimo taisyklėmis”, per daug aro-
gantiškai žvelgė į Rytų europiečius, nu-
vertino ukrai niečių svarbą, klaidin-
gai manė, esą Rusija išsižada savo im-
perijos... O juk į Rytų Europą vakarie-
čiams derėjo žiūrėti kaip į lygiaverčius

brolius, ne norinčius tik vieno – tapti lengvu ag reso-
riaus grobiu. Taip pat Vakarai pra šovė pro šalį, ma-
nydami, esą Ru sija, išsižadėdama imperijos, išsižada
ir imperinės mąstysenos. 

Ypač vertinga Ukrainos saugumo eksperto Va-
lentino Badrako analizė, ka da ir kaip Rusija pradėjo
ruoštis karui. Kremliaus vadovas Vakarams senų se-
niausiai siuntė dešimtis ženklų, bylojančių apie tik-
ruosius savo ketinimus. Bet Vakarų, taip pat – ir Uk-
 rainos, politikai manė, jog V. Puti no ryžtas ginti net
ir etinius rusus, esančius už Rusijos Federacijos sie-
 nų, – tušti žodžiai. Vakarai naiviai ma nė, jog Krem-
liaus ketinimas nuo kojų iki galvos modernizuoti
savo armiją – skirtas vien paradams, vien žodiniams
pagrūmojimams. Vakarai nematė, kaip V. Putinas
rengia testus, kokiuose regionuose ir šalyse gali pri-
 gyti prorusiškos nuotaikos, kur galima rengti riau-
šes, neramumus.

Ukrainos ekspertas V. Badrakas ragino neap-
sigauti, esą Pskovo ir Narvos rusai – ne tokie pat. Kad
ir kas beatsitiktų, Narvos rusas vis tiek labiau no-
rės gyventi vakarietiškoje, o ne V. Putino valdomo-
je Estijoje? Bu vusio profesionalaus kariškio V. Bad-
 rako įsitikinimu, V. Putinui – nu si spjauti į tokius
skirtumus. Jam rei kia tik preteksto karui. Jam už-
teks ir vieno susijungti su Rusija norinčio rusakalbio
pareiškimo. O jei nebus net tokio, atsiųs keletą „rusų
turistų, kuriuos neva skriaudžia Lietuvos, Latvijos
ar Estijos fašistai”.

V. Putinas taip pat viliasi, jog NATO negins už-
pultų Baltijos valstybių. Ir ši jo viltis nėra labai ab-
surdiška. Vos tik atėjęs į valdžią V. Putinas ėmė skal-
dyti Europos ir Amerikos vie nybę, mainais už lo-
jalumą dalindamas pigią naftą, dujas ir kreditus. O
naivūs Vakarai manė, jog pigesnės žaliavos ir ma-
žiau palūkanų reika laujantys kreditai iš Rusijos at-
keliauja šiaip sau, vien „dėl gražių akių”.

Įsiminė ir konferencijoje kalbėju siųjų paaiški-
nimai, kodėl V. Putinui negalima nubrėžti „raudo-
nosios linijos”, kurios jam negalima peržengti. Jei
tokia linija bus aiškiai nubrėžta, jis būtinai ją per-
žengs.

L ietuvos prezidentė Dalia Gry baus-
 kaitė atkreipė dėmesį, jog Don ba  se
ir Luhanske prieš Ukrainą ka riau-

jantys rusų kariai nedrįsta viešai iškelti
Rusijos valstybės vėliavų, sle pia skiria-
muosius Rusijos ginkluotų jų pajėgų ženk-
lus. Suprask, toks slapukavimas Rusijai
garbės nedaro, ši taip elgdamasi Rusija de-
monstruoja savo menkystę.

Taikliai pasakyta. Taikliau pasa ky ti
neįmanoma. Garbingi, išdidūs, sa vo teisumu ne-
abejojantys kariai niekad neslėptų skiriamųjų ženk-
lų. Savąją priklausomybę dangsto tik nepilnaver-
tiškumo kompleksų ka muo jamos teroristinės vals-
tybės, su vokiančios, kad elgiasi ir neteisingai, ir ne-
teisėtai. 

Iki šiol niekas iš Europos Sąjun gos vadovų taip
skaudžiai nekritikavo Rusijos agresijos. Ar reikėjo
atvirai žerti epitetus ir palyginimus? Tei sybės sa-
kymo nedera laikyti blogu elgesiu. Teisybės sakymas
– sveikin tinas žingsnis tiek kasdieninėje bui tyje, tiek
didžiojoje politikoje. Dau giau skaudžių bėdų atneša
būtent ne noras kalbėti sąžiningai, be užuolan kų. 

Juk požymių, jog Rusijos prezidentas ruošiasi
ne taikiam pasivaikš čiojimui, ne iškilmingiems pa-
ra dams, o rimtam karui, buvo žymiai anksčiau. Tuos
požymius visi matė me. Tik apsimetėme, jog nema-
tome. Noras dar bent kiek pagyventi ramiai bei so-
čiai, o paskui – galbūt pavyks išsisukti, – nustelbdavo
savisaugos instinktą. 

Dabar nieko kito nebelieka, kaip apgailestauti,
skėsčioti rankomis, gūž  čioti pečiais. Jei anuomet Eu-
ro pos Sąjunga nebūtų vadovavusi roži nėmis iliuzi-
jomis, Rusijos impe ri niams planams atkirtį galėjo-
me su duoti kur kas anksčiau, nei „žalieji žmoge-
liukai” įsiveržė į Krymą. Pasi el gusi drąsiai ir ryž-
tingai Europos Sąjunga būtų išvengusi šiandieninių
bėdų, kurios ir rimtos, ir didelės. 

Ir dar nežinia, kuo visai tai baigsis. Vargu ar Vla-
dimirui Putinui už teks Ukrainos. Tik kvaili, pri-
mityvūs politikos apžvalgininkai gali manyti, esą
Kremliaus diktatorius nenorėtų su sigrąžinti į savo
glėbį ir Baltijos valstybių.

Nuskambėjus Prezidentės D. Gry  bauskaitės pa-
stebėjimams, jog Rusija vengia atvirai kariauti,
Krem liaus ideologai išsidavė: jiems skau du girdėti
tokius priekaištus. Rusijos URM atstovo Aleksand-
ro Lukaševi čiaus komanda bandė įkąsti Lietuvos va-
dovei. Nepataikė. Prašovė pro šalį. Manė, jog pa-
reiškimai, esą D. Gry baus kaitė nebepajėgia „su-
valdyti sa vo komjaunuoliško įkarščio”, pada rys
įspūdį komjaunuolių ir komunis tų nemėgstantiems
lietuviams. 

Bet rusiškus priekaištus dėl kom jaunuoliškos
praeities Lietuvos visuomenė suvokė teisingai:
„kuo daugiau Lietuvos valdžioje turėsime tokių
‘komjaunuolių’, tuo mūsų valstybė bus saugesnė,
tvirtesnė ir so lidesnė”.

Atmestini ir priekaištai, esą per daug aštriais pa-
reiškimais Lietuvos valdžia provokuoja Kremlių im-
tis ekonominio keršto. Štai lietuviškoje viešojoje erd-
vėje kilo rimti svarstymai, kodėl Rusija staiga ap-
sunkino galimybę mūsų vežėjams patekti į Ka raliau-
čiaus sritį. Pasiaiškinti į Lietuvos užsienio reikalų
ministeriją iškviestas Rusijos ambasadorius Alek-
 sandras Udalcovas melavo, esą čia „negali būti jokios
politinės po tekstės”. 

Politinė potekstė čia akivaizdi. Bet ar šis inci-
dentas reiškia, jog Pre zidentei D. Grybauskaitei ne-
derėjo kritikuoti Rusijos? Šiandieninei Ru si jai įtik-
ti neįmanoma. Dabartinių Kremliaus vadovų malo-
nės sulauksi me nebent ... pritardami Krymo okupa-
cijai ir išstodami iš NATO bei ES. Teisus politikos ap-
žvalgininkas Vy tautas Dumbliauskas, tvirtindamas,
jog „jeigu teisybės Rusijai nesakysi, vis tiek geriau ne-
bus”. Be to, „tiesą kažkas vis tiek turi sakyti”.
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„Raudonoji linija”, kurią 
V. Putinas būtinai peržengs
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ir žmona bei sūnus) dr. Janina Šyvokienė kalbėjo, kad
jo broliui sovietai priskyrė nužudymus (jam sekti
buvo užverbuota daugiau kaip 100 saugumo agentų),
kurie yra suklastoti. Panašiai sako ir Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, ne-
seniai pakartotinai paskelbęs, kad nėra jokių įro-
dymų, jog A. Kaujelis būtų žudęs taikius gyventojus.
Sesuo Janina liudijo, kad pats Antanas yra pasako-
jęs, jog jis tikrai yra nušovęs vieną žmogų, ir tai buvo
jo geriausias draugas, kuris už tai, kad gautų kolū-
kio pirmininko postą, sutiko sunaikinti Antaną. Tik
labai jaudinosi ir užduotį bandė vykdyti dreban-
čiomis rankomis, todėl Antanas spėjo iššauti pirmas. 

Žinios apie partizaną Kraujelį sklido man dar stu-
dentaujant Vilniuje. Jis buvo užsiauginęs ilgus, gar-
banotus plaukus, kaip koks menininkas, ir kartais per-
sirengdavo moteriškais drabužiais. Štai girdėjau vos
ne anekdotinį atsitikimą, kuris esą vykęs Užpalių
miestelio valgykloje: prie vieno stalo su simpatiška
moteriške pietavę keli milicijos ar saugumo parei-
gūnai. Kai papietavusi moteriškė išėjusi, kompanio-
nai po jos lėkšte radę Antano Kraujelio raštelį, bet
šaukštai jau buvo po pietų, partizanas buvo dingęs. 

Minėtoje konferencijoje, skirtoje partizanui A.
Kraujeliui, Seimo narys dr. Mantas Adomėnas par-
tizanavimą labai įtaigiai teorizavo „kaip kraštutinę
pilietiškumo išraišką, kaip besąlygišką ir nevaržo-
mą tėvynės gynimą ginklu. Nors partizaninis judė-
jimas, kaip reiškinys, yra prasidėjęs XIX a. ir susi-
jęs pirmiausia su Napoleono karais, ideologija ir sie-
kis išsikristalizuoja tik XX a. pradžioje. Pradeda do-
minuoti trys temos, siekiai, būdingi klasikiniams XX

a. partizanų judėjimams. Pirmiausia na-
cionalumas, noras turėti tėvynę, – būtų
kaip tautai Dievo duotas namas. Tai Giu-
seppe Mazzini frazė, bet ji nepaprastai
tiksliai įvardija esminį Lietuvos parti-
zanų kovos motyvą. Tai kova už valsty-
bę, kuri būtų kaip tautai duotas namas.
Antras motyvas yra siekis balso teisės
plačiąja prasme – kaip galimybė dary-
ti įtaką valstybės likimui. Ir teisingumo

siekis. Visi šie trys motyvai yra labai svarbūs kalbant
apie Lietuvos partizanų judėjimą. Įdomu, kad tuos
pačius motyvus mes matome ryškiai išreikštus
1944 m. Prancūzijos Nacionalinės pasipriešinimo ta-
rybos programoje. Minima ne tik visuotinė rinkimų
teisė, demokratijos įtvirtinimo būtinybė, bet ir eko-
nomikos pertvarkymas, socialinių garantijų didi-
nimas ir kt. socialiniai momentai. Įdomu, kad pa-
našią pasaulėžiūrą atspindi ir 1949 m. Vasario 16-
osios Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos dekla-
racija. Centrinis vaidmuo tokioje savivokoje, be
abejo, yra tėvynė. Būtent namų sąvokos išplėtimas
ir valstybės paskelbimas tautos namais nulemia –
motyvuoja partizaninę jų gynybą”.

Išsiskirti su skaitytojais nenorėčiau bauginda-
ma, tarsi mums jau reikėtų traukti ginklus ir ruoš-
tis eiti į miškus. Aukščiau minėto rusų rašytojo Vik-
toro Suvorovo (jo motina buvo rusė, o tėvas ukrai-
nietis, bet šiandien jis sako nenorįs būti rusas)
prognozėmis – Rusijos prezidentas Vladimiras Pu-
tinas neištvers ilgiau kaip pusantrų metų, nes vidinė
įtampa didėja, ir jis greitai bus nuverstas, todėl
mums labai baimintis gal ir nereikėtų. Tai tam tik-
ra prasme patvirtina praėjusį savaitgalį Maskvoje į
protesto mitingą susirinkusi kelių tūkstančių me-
dikų ir jų pacientų minia, – mat Rusijos sostinėje tau-
pymo sumetimais norima uždaryti daug ligoninių.
Protestuotojai skelbė: taupykit karui Ukrainoje, o ne
mūsų sveikatai. „Laisvės radijas” sako, kad Rusijo-
je yra daug pasipriešinimo režimui faktų, tik apie
juos neskelbiama.

Kol kas neaišku, ar paskutiniu
Lietuvos partizanu vadinamą
Antaną Kraujelį Lietuva laiko

banditu ar tėvynės gynėju. Anksčiau Pa-
nevėžio apylinkės teismas pasakė, kad
Marijonas Misiukonis, dalyvavęs ope-
racijoje siekiant sunaikinti šį sovietų
priešą, yra kaltas, ir jį nuteisė 6,5 m. ka-
lėjimo. Vėliau vykęs Panevėžio apygar-
dos teismas pasakė, kad M. Misiukonis, ku-
ris K. Prunskienės Vyriausybėje buvo vidaus reikalų
ministras, o sovietų okupacijos metais tarnavo
KGB, yra nekaltas. Esą jis tik vykdė savo tiesioginės
valdžios įsakymus, o tuomet buvo tokie įstatymai.
Be to, A. Kraujelis buvo ieškomas kaip kriminalinis
nusikaltėlis. Pagal tas išvadas išeitų, kad ir Lietuvos
okupacija buvo teisėta, nes raudonieji okupuodami
kraštą atsinešė ir įstatymus, pateisinusius bet kokius
jų veiksmus.

Dar bus vienas teismas – apeliacinis, įdomu, kaip
jis reaguos į tokius skirtingus sprendimus – nuo 6,5
metų nelaisvės iki nekaltumo? 

Reikia atkreipti dėmesį į detalę – kad apylinkės
teismo procesas vyko konservatorių valdymo metu,
o apygardos teismo sprendimas priimtas jau valdant
kairiesiems – buvusios sovietinės valdžios įpėdi-
niams. Na, bet sakykime, kad tai tik sutapimas, kad
mūsų teismai yra laisvi nuo politikos.

Ir dar vienas sutapimas – M. Misiukonį gina gar-
sus advokatas, buvęs aukštas sovietinis nomenkla-
tūrininkas V. Sviderskis, gynęs daugelį įdomių asa-
bų – korupcija kaltinamą V. Uspaskichą, Kauno nu-
sikaltėlių pasaulio  vadą H. Daktarą, prezidentą R.
Paksą, kai tas buvo kaltinamas bendradarbiavęs su
Rusijos žvalgyba sietinu J. Borisovu, ir kt. Žodžiu,
pamąstymams minčių yra.

Beje, 2000 metais tuometinis Prezidentas Valdas
Adamkus 2009 m. M. Misiukonį apdovanojo Didžio-
jo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio or-
dinu už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, ir tai
sukėlė aštrius patriotinės dalies Lietuvos piliečių
protestus. Disidentė Nijolė Sadūnaitė net atsisakė jai
skirto valstybės apdovanojimo. Tuo metu Antanas
Kraujelis jau buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus III
laipsnio ordinu. (Šis partizanas veikė Utenos ap-
skrityje ir 1965 m. nusišovė, prieš tai sunaikinęs do-
kumentus, kai garsiojo saugumo veikėjo N. Du-
šanskio vadovaujamas saugumiečių būrys apsupo
namą, kuriame jis slėpėsi. Jaunesnysis KGB leite-
nantas, vienintelis gyvas likęs operacijos dalyvis M.
Misiukonis pasirašė lavono atpažinimo aktą.)

Šiomis dienomis buvęs sovietų šnipas, žvalgy-
bos karininkas, vėliau perėjęs į priešingą stovyklą
ir tapęs disidentu, Viktoras Suvorovas Lenkijoje pri-
statė savo eilinę knygą „Suvorovo alfabetas”. Pri-
statyme jis į žurnalisto klausimą, ar po Ukrainos Pu-
tinas neis į Baltijos šalis ir Lenkiją, atsakė: „Jis ne-
turi kitos išeities, nes jam reikia pridengti vidines
Rusijos problemas, o jis nežino, kaip jas spręsti”. Ir
apskritai Lietuvos žiniasklaidoje ženklų apie pavo-
jų Lietuvai – daugiau netgi negu apie „pupytes”: Lie-
tuvos šauliai rengė konferenciją apie partizaninį pa-
sipriešinimą, buvo surengtas skubus Valstybės gy-
nimo tarybos posėdis, Seime partizaninio karo Lie-
tuvoje 70-mečiui veikia paroda apie pasipriešinimą
okupacijai, apkeliavusi pusę pasaulio, o (netgi) kai-
riųjų parlamentas padidino krašto apsaugos biudžetą
ir kt. Istorikai pastebi, kad mes turėtume mokytis
iš Lietuvos rezistencinio judėjimo ir rūpintis šalies
saugumu dabar, kol dar turime nepriklausomą vals-
tybę. Taigi partizano Antano Kraujelio-Siaubūno pa-
tirtis mums gali labai praversti. 

Kas buvo tas Siaubūnas, kuris iš tiesų buvo la-
bai romantiška ir netgi žaisminga asmenybė. Apie
jį sklinda legendos. Sovietinė versija – kad jis buvo
žmogžudys, kuris nužudė 11 taikių gyventojų. Tuo
remdamasis M. Misiukonis siekė iš A. Kraujelio at-
imti kario savanorio statusą, suteiktą po mirties, o
pastaruoju metu gindami M. Misiukonį kgb-istinius
purvus ant A. Kraujelio atminimo pila politikas Aloy-
zas Sakalas ir K. Prunskienės Vyriausybėje Saugu-
mo departamento vadovu buvęs Jurgis Jurgelis. Jie
remiasi ta pačia medžiaga, kaip ir apylinkės teismas,
kaip Genocido centras ir kaip, deja, apygardos tei-
smas. Taigi į tuos pačius dalykus galima žiūrėti, pa-
sirodo, kaip tik nori. O kokia valstybės pozicija?

Liaudyje partizanas buvo ir tebėra labai popu-
liarus, nes konfiskuodavo iš sovietinių kolchozų tur-
tą ir perduodavo jį tos pačios valdžios apiplėštiems
žmonėms, palikdamas raštelį, kaip priminimą apie
save. Minint A. Kraujelio 80 m. gimimo sukaktį skir-
toje konferencijoje Seime 2008 m. jo sesuo (dalyvavo

Tai ar paskutinis Lietuvos partizanas 
buvo banditas, ar didvyris?

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Šių metų lapkričio 25 d. LR generalinis konsu-
las Čikagoje Marijus Gudynas dalyvavo susi-
tikime su JAV prezidentu Barack Obama, ku-

rio me tu Prezidentas Čikagos etninių bendruomenių
atstovams pristatė savo siūlomą imigracinę reformą. 

Susitikimo vieta – Amerikos len kų kultūros cent-
ras „Copernicus Cen ter” – buvo pasirinkta siekiant
pabrėžti, jog reforma nėra skirta vien Pietų Ame-
rikos tautybių imigran tams, kurių bendruomenė di-
džiausia, bet aktuali ir  daugelio kitų tautybių dias-
poroms. B. Obama savo poziciją argumentuoja:
„Mes esame ir visuo met būsime imigrantų šalis”, o
taip pat grindžia potencialia ženklia eko nomine

nauda valstybei.  
Prezidento B. Obamos siūlomos imigracinių įsta-

tymų pataisos su teik tų galimybę teisėtai šalyje gy-
venti asmenims, turintiems vaikų, kurie yra JAV pi-
liečiai, gyvenantiems šalyje ilgiau nei penkerius me-
tus ir ne pažeidusiems kitų valstybės įstaty mų. As-
menys, norintys pasinaudoti šia teise, taip pat turėtų
susimokėti visus privalomus mokesčius už per gy-
 venimo JAV laikotarpį gautas pajamas. Manoma, kad
tokių asmenų bū tų daugiau nei 4 milijonai.

LR generalinio konsulato Čikagoje 
informacija ir nuotrauka

B. Obama Čikagoje pristatė siūlomas  
imigracijos įstatymo pataisas
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TELKINIAI

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro naujienos
LORETA TIMUKIENĖ

Besibaigiantys metai Čikagoje, Jauni-
mo centre įsikūrusiam Lituanistikos
tyrimo ir studijų centrui buvo turtingi
svečių, gautų vertingų archyvų, su-
rengtų parodų. Šįmet LTSC praturtėjo
ne vienu vertingu archyvu – mūsų fon-
dus papildė svarbus išeivijos muzikos
istorijai archyvas, gautas iš a. a. Vytauto
Radžiaus – vieno iš Lietuvių operos Či-
kagoje įkūrėjų ir ilgamečio jos valdybos
pirmininko bei jos nario. Ypatingą vie-
tą užima LTSC gautas fotografo Algi-
manto Kezio archyvas, kuriame – dau-
gelio metų kruopštaus darbo rezulta-
tai: nuotraukos, negatyvai, meno dar-
bai, iškarpos apie dailininkus, progra-
mos – viskas, kas susiję su išeivijos
me nininkais. 

LTSC kartu su JAV LB Archyvų
reikalų komitetu ir Lietuvos
Vyriausiojo archyvaro tarnyba

Čikagoje surengė archyvų seminarą,
kuriame buvo aptarti archyvų tvar-
kymo ir saugojimo klausimai, ben-
dradarbiavimo su Lietuvos archyvais
galimybės. Bendradarbiaudami su LR
generaliniu konsulatu Čikagoje, Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte su-
rengėme parodą, skirtą generalinio
konsulato 90-mečiui. LR Generalinio
konsulato Čikagoje 90-tojo nenu-
trūkstamos veiklos jubiliejaus iškil-
mėse dalyvavo Lietuvos Respublikos
ministras pirmininkas Algirdas But-
kevičius, užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius bei kultūros ministras
Šarūnas Birutis. LTSC saugomuose ar-
chyvuose (Pasaulio lietuvių, Lietuvos
konsulato (1924–1995), asmeniniame
garbės konsulo Vaclovo Kleizos), o
ypač dr. Petro ir Juzės Daužvardžių
fonde, sukaupta nemažai Lietuvos dip-
lomatijos istorijai vertingų dokumentų
bei, žinoma, daug medžiagos, bylo-
jančios apie konsulato Čikagoje vyk-
dytą veiklą. Dalis šios medžiagos – įvai-
rūs konsulato dokumentai, susiraši-
nėjimas su Lietuvos ir JAV valdžios
įstaigomis, spauda, su Amerikos lie-
tuviais, įvairiomis lietuviškomis bei
kitomis tautinėmis organizacijomis, iš-
karpos iš laikraščių, daiktai, nuo-
traukos – buvo pristatyta parodoje.
Pa rodos  rėmėjai:  LR  Užsienio reika-
lų  ministerija  ir  Lietuvių   Fondas,

partneris – laikraštis „Draugas”. Vė-
liau ši paroda buvo pristatyta Švč.
Merg elės Marijos Gimimo parapijos
salėje Marquette Parke. 

* * *
LTSC archyvinė medžiaga sko-

linta Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus parodai ,,Praradę Tėvynę: iš-
eivių iš Baltijos šalių istorija. 1944–
1952”, kuri buvo pristatyta ir Lietuvoje
– joje pristatoma pabaltijiečių išeivių
gyvenimas Vokietijos DP stovyklose.
LTSC prisidėjo prie Kristijono Done-
laičio 300 metų gimimo metinėms skir-
tos meno parodos ,,Metų metai” Čiur-
lionio meno galerijoje rengimo. Spalio
mėn. surengėme kasmetinę knygų
mugę. Pradėjome ruošti parodą apie
JAV lietuvių sportinę veiklą, kviečia-
me turinčius įdomios medžiagos apie
išeivijos sportą ja pasidalinti su mumis
– būsimoje parodoje norime pristaty-
ti turtingą lietuvių sportinio gyvenimo
JAV istoriją. 

Šiais metais sutvarkyti ir aprašyti
naujai gauti JAV Lietuvių Bendruo-
menės archyvai. Lėšų šiam darbui
skyrė  JAV  LB, ateityje numatoma jį
tęs ti. Pradėjome skenuoti senąsias fo-
tografijas ir aprašyti negatyvus, sau-
gomus Budrio lietuvių fotoarchyve, šį
darbą taip pat tęsime ir toliau. Šiais
metais didelis dėmesys buvo skiriamas
vienam iš seniausių ir turtingiausių
LTSC vienetų – J. Žilevičiaus–J. Krei-
vėno muzikologijos archyvui. Ir toliau
bendradarbiaujame su Lietuvos moks-
lo bei tyrinėjimo įstaigomis, archyvais,
tęsiasi bendradarbiavimas su Uni-
versity of  Illinois at Chicago (UIC) Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės Li-
tuanistikos katedra. 

* * *
Lapkričio mėnesį Lituanistikos

tyrimo ir studijų centre svečiavosi
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
Humanitarinių mokslų fakulteto Lie-
tuvių literatūros katedros vedėja, VDU
Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Kui-
zinienė. Jau ne pirmąsyk pas mus ap-
silankanti mokslininkė, savo darbuo-
se analizuojanti lietuvių kultūrinį gy-
venimą Vakarų Europoje 1945–1950
metais, šįkart domėjosi Vokietijos DP
stovyklų Eichstadto ir Freiburgo ar-
chyvuose esančia medžiaga. Kita mūsų
viešnia – Lietuvos edukologijos uni-
versiteto (LEU) Lietuvių ir lyginamo-
sios literatūros katedros docentė, LEU

Sėdi iš kairės: LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, VDU
Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, VDU Lietuvių išeivijos
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Kuizinienė, LEU Lietuvių ir lygina-
mosios literatūros katedros docentė, LEU Lituanistikos fakulteto studijų dekanė, huma-
nitarinių mokslų daktarė Žydronė Kolevinskienė, dailininkė Magdalena Birutė Stankū-
nienė. Stovi iš k.: LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė ir LTSC vicepirmininkė
Loreta Timukienė. LTSC nuotr.

Lituanistikos fakulteto studijų dekanė,
humanitarinių mokslų daktarė Žyd-
ronė Kolevinskienė – LTSC lankėsi
taip pat ne pirmą kartą. Šįkart ji rin-
ko medžiagą moksliniam darbui apie
Lietuvių rašytojų draugiją (LRD) JAV
1950–1990 m., literatūrologę ypač do-
mino LRD archyve esantys laiškai.

Dar vienas LTSC apsilankęs sve-
čias iš Lietuvos – Lietuvos šaulių są-
jungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo
prezidentas, Vyčio Kryžiaus ordino
ka valierius Stasys Ignatavičius do-
mėjosi LTSC esančiais LŠS archyvais,
svečiui dovanų įteikėme turimų leidi-
nių apie LŠS bei Lietuvos istoriją dub-
likatų, išeivijoje leisto žurnalo ,,Karys”
komplektą.

Tad galime džiaugtis, jog mūsų tu-
rimais archyvais domisi Lietuvos is-
torijos, kultūros tyrinėtojai, įvairių
lietuviškų organizacijų atstovai – nėra
dienos, kad mes negautume pasitei-
ravimo elektroniniu paštu ar telefonu
apie įvairiausią mūsų archyvuose
esančią medžiagą, ir kiekvienąkart
džiaugiamės galėdami leisti pasinau-
doti LTSC esančiais dokumentais, nuo-
traukomis,  garso  įrašais,  knygomis
ir kitais leidiniais. Štai neseniai pas
mus užsuko Čikagoje gyvenanti dr.
Gražina Baliūnaitė Austin – ji rašo ro-
maną, kurio veiksmas vyksta 1939–1944
metų Vil niuje. Tikimės, kad būsimos
knygos siužete bus panaudota ir mūsų

archyvuose rasta archyvinė medžiaga
apie to laikotarpio įvykius Vilniuje.
Juk iš tiesų Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centro tikslas ir yra padaryti tu-
rimus archyvus prieinamesnius, kad
jie pasitarnautų kuo  išsamesnės mū-
sų tautos ir valstybės istorijos rašy-
mui.

Jau nuo 1946 metų, kai Pasaulio
lietuvių archyvas buvo įkurtas, išei-
vijos lietuviai kaupė istorinę medžia-
gą. Tikime, kad tai yra svarbu ir šiais
laikais, bei nuoširdžiai viliamės, jog
visi kartu sugebėsime išsaugoti ir tur-
tinti išeivijos archyvus. Kaip tai gali-
ma padaryti? Kiekvienas iš Jūsų gali-
te prisidėti pinigine auka arba per-
duodami saugoti į Pasaulio lietuvių ar-
chyvą asmeninius ar organizacijų do-
kumentus, laiškus, nuotraukas, daik-
tus ir pan., taip pat įrašydami Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centrą į savo
testamentą. Sėkminga Centro veikla
sunkiai įsivaizduojama be aukotojų pa-
ramos – už ją esame nuoširdžiai dė-
kingi. Planuojame įrengti aukotojų
lentą, kurioje būtų surašytos dosnių
aukotojų pavardės. Taip pat esame dė-
kingi Lietuvių Fondui, kiekvienais
metais skiriančiam piniginę paramą
LTSC archyvų tvarkymui ir saugoji-
mui. 

Loreta Timukienė – LTSC vicepir-
mininkė 

Šiais metais didelis dėmesys buvo skiriamas vienam iš seniausių ir turtingiausių LTSC vie-
netų – J. Žilevičiaus-J. Kreivėno muzikologijos archyvui. LTSC nuotraukose – šio  archy-
vo eksponatai.

Pirmoji Lietuvių rašytojų draugijos valdyba (iš kairės): Bernardas Brazdžionis, Stasys Sant-
varas, Jonas Aistis (pirmininkas), Faustas Kirša, Antanas Gustaitis. Bostonas, 1950 m. 

Nuotr. iš LTSC archyvų
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DANGUOLĖ R. VARNIENĖ

Lapkričio 15 d. Čikagoje Lietuvių tautinių šokių ins-
tituto (LTŠI/LFDI Inc.) naujos kadencijos vadovybė bu -
vo susirinkusi į metinį tary bos/val dy bos darbo su-
sirinkimą. Jo tikslas – peržiūrėti ir patvirtinti būsi-
mosios – XV – Tautinių šokių šventės repertuarą.

Lietuvių tautinių šokių institutas, įkurtas
prieš beveik 60 metų, toliau ryžtingai veikia
siekdamas suburti JAV ir Kanados tautinių šo-

kių šokėjus ir užtikrinti, kad tęstųsi šokių švenčių
tradicija. Veikiame kartu su krašto LB-ne. Di-
džiuojamės, kad nuo pirmosios Šokių šventės 1957
m. Čikagoje jau vyko 14 tokių švenčių, kurios vyko
ir kituose JAV miestuose – Clevelande, Los Angeles,
net ir Kanadoje – Hamiltone, Mississaugoje. 14-toji
Šokių šventė vyko Bostone 2012 metais. Tai rodo,
kad tradicijos siūlas nenukirptas, kad tikslas – su-
siburti, švęsti ir bendrauti  – gyvuoja.

Nelengva kas 4–5 metus prisitaikyti prie naujų
sąlygų ir iššūkių, bet šokių vadovai ir mokytojai iš-
eivijoje yra užsispyrę. Ir maži miestukai kartu su di-
deliais lietuvių telkiniais svajoja apie būsimas šo-
kių šventes. Šokėjų šeimos, kurios šoko pirmosio-
se šventėse, į šokių grupes atveda savo vaikus, ir gru-
pės gyvuoja toliau.

Kai prieš 25 metus atsidarė „geležinės uždangos”
langas ir iš Lietuvos į JAV ir Kanadą atvyko naujų
gyventojų, sustiprėjo ir mūsų išeivijos ryžtas gyvuoti
užsieny je. Šiemet į Lietuvą iš viso pasaulio buvo su-
važiavę apie 600 šokėjų lietuvių, kurie įsijungė į Lie-
tuvos šokių šventės dieną. Iš Amerikos stipriausi
miestai pasirodė – Čikaga, Torontas, Bostonas ir Los
Angeles, subūrę daugiau kaip 300 šokėjų, kurie ke-
liavo į Lietuvą ir dalyvavo Šokių šventėje!

O mūsų žemyne pasisekusi 14-toji Šokių šven-
tė 2012 metais Bostone sustiprino norą šokių šven-
čių tradiciją puoselėti JAV rytuose. Tais metais su-
sirinko daug žiūrovų, nes į Bostono miestą žmo-
nės galėjo atvykti automobiliais. Pamatėme, kaip
sma gu suburti rytinio pakraščio žiūro vus, ypač tuos
iš Pennsylvanijos angliakasių miestelių ir pasi-
džiaugti lietuvybės „Lithuanian roots”. Atvy ko ka-
nadiečiai, „atsibudo” keli „miegantys” šokėjų mies-
tai, atvyko atstovai net iš tolimojo Montrealio ir Cal-
gary! 

2013 metais pasisekė, kad mažos kolonijos Bal-
timorėje ir Washington, DC (paskatinti ambasado-
riaus Žy gimanto Pavilionio ir LB veikėjo Al gio
Luko ) subūrė puikų  XV Šokių šventės organizaci-
nį komitetą, dabar vadovaujamą Lino Orento.  

Pasisekė LTŠI organizacijai at rasti ir išrinkti
būsimos šven tės me no vadovą. Visos jėgos kartu su
LB veikėjais sklandžiai bendradarbiauja įgyven-
dindamos XV Šokių šven tės sva  jo nę. Jau užtikrin-
ta stadio no salė, o dabar vyksta progra mos repertua-
ro kūrimas.

Pagal LTŠI tradicijas, bendromis jėgomis su-
darytas repertua ras tu ri tu rėti viziją, kuri rodytų
mūsų evoliuciją ir meilę tautiniam šokiui toli nuo
tėvynės. Šiuolaikiniai Lie tuvos šokiai ne visiems
mums pri einami. Išeivijos šokių repertuaras turi ro-
dyti  mūsų istorinį kelią ir sau goti tradicijas.

LTŠI pirmininkė Nijolė Semė naitė Etzwiler
iš  Madison, Wiscon sin,  „Žaibo” šokių grupės va-
dovė, kartu su dvi kadencijas buvusia LTŠI pirmi-
ninke Danguole Varnie ne iš Los Angeles glaudžiai
dirba toliau su Tomu Mikuckiu, kuris yra išrinktas
šios šventės meno vadovu bei LTŠI valdybos iždi-
ninku.  Svarbu rašyti prašymus  Lietuvių Fondui,
kad šis toliau remtų būsimų šokėjų kursus, reika-
lingus paruošti šią programą. Reikia užtikrinti, kad
mokytojai ir vadovai būtų paruošti ir galėtų „įkąs-
ti” repertuaro mokymo užduotis. Dėl to LTŠI vado-
vybė nuoširdžiai  ir pasišventusiai dirba.

Bendramintis LTŠI komitetas gražiai bendra-
darbiauja su Baltimo rės komitetu. Rytis Grybaus-
kas, Baltimorės „Malūno” šokių gru pės vadovas, yra
ne tik LTŠI valdybos vicepirmininkas, bet ir XV Šo-
 kių šven tės Organizacinio komiteto vicepirminin-
kas. Turėdami daug patirties visuomeniniame dar-
be LT ŠI nariai žino kaip susikal bėti. Savo patirtimi
prisideda ir naujoji sekretorė Rūta Mickūnienė – il-
gametė Bostono „Sambūrio” šokių mokytoja ir bu-
vusioji XIV Šokių šventės registracijos vadovė. Vi-
sas LTŠI komitetas yra prityręs rengiant išeivijos šo-

Visi keliai veda į Baltimorę

Kent ir Šiaulių universitetų ryšiai

kių šventes. Visi supranta, kaip sunku surinkti ir pa-
skatinti šokių grupes Amerikoje, kad jos gyvuotų ir
įsijung  tų į šventes.

Mūsų gyvybinė užduotis  – kad mokytojų ir va-
dovų atsirastų mažesnėse vietovėse, kad išeivijos vei-
das atsispindėtų ne tik didelėse ir seniai gyvuojan-
čiose grupėse, bet ir mažuo se miesteliuose ir šia pro-
ga susitiktume Baltimorėje. Svajonė – kad bū tų kiek
daugiau šokėjų, ypač jauniausių kartų!

Kviečiame visus įsijungti į mūsų planus, o 2016
m. liepos mėn. įtraukti į savo kalendorius. Sekite

spaudą ir  skelbimus www.lttsi.org   tinklala pyje.
Gyvename  ypatingais laikais, kada informacija
lengvai prieinama ir per „Facebook”. Ten lengva su-
rasti ir įsirašyti šokių muzikos bei pastudijuoti ar-
chyvinę medžiagą.

2015 metais dainų ir šokių mylėtojus keliai ves
į Dainų šventę Či ka goje. Iškart po to,  rugpjūčio mė-
ne sį, bus organizuojama šokių kursų sa vaitė Daina -
voje, MI. O 2016 metais – visų keliai suks į BALTIMO -
RĘ!

Iki malonaus pasimatymo! 

DR. VIKTORAS STANKUS

Dr. Marcello Fantoni, Kent universiteto pro-
rektorius globalinei edukacijai, grįžęs iš pa-
sitarimų Šiaulių universitete bei pokalbių su

Kauno technologijos ir Vilniaus universiteto atsto-
vais lapkričio 24 d. Kente tarėsi su LR garbės kon-
sule Ingida Bubliene ir Kent Lituanistinės progra-
mos pirmininku dr. Viktoru Stankumi.

Dr. Fantoni papasakojo apie pasitarimus su
Šiaulių universiteto rektoriumi, kaip toliau vysty-
ti fakultetų ir studentų mainų programas. Esama pla-
nų Šiaulių universitetą įtraukti į Istorijos magistrų
programą, kurioje su Kent universitetu bendradar-
biauja Vokietijos Wurzburg universitetas. Kent uni-
versitetas pasiryžęs išleisti knygą „Lietuvių ben-

druomenių istorija Amerikoje”, kurią rengia Šiau-
lių universiteto profesoriai. 

Kent universiteto prorektorius minėjo ir apsi-
lankymą Kauno Technologijos universitete, kur ta-
rėsi dėl galimybės pradėti technologijos, sveikatos
ir farmakologijos (su naujuoju Farmakologijos ir
sveikatos technologijos centru) mokslų mainus.
Vilniaus universitete gvildenta galimybė pradėti ben-
dradarbiauti su fizikos fakultetu.

Konsulė I. Bublienė (kuri yra ir Kent Lituanis-
tinės programos valdybos narė) ir dr. V. Stankus su-
tiko, kad itin svarbu pradėti glaudžiau bendradar-
biauti ir su Šiaulių universiteto biblioteka dėl Kent
lietuviško archyvo/rinkinio tyrinėjimo. 

Lietuvių bendruomenės atstovai išreiškė pasi-
tenkinimą, kad dr. Fantoni nuoširdžiai rūpinasi aka-
deminių santykių su Lietuva plėtojimu.

LTŠI valdyba – Rytis Gry baus kas, vicepirmininkas ir tinklalapio vedėjas, Danguolė Razutytė-Var nie nė, narė, Nijolė Se -
mėnaitė Etzwi ler, pirmininkė, Tomas Mikuckis, XV Šo kių šventės iždininkas ir meno va do vas, ir Rūta Mickūnienė, sek-
re torė.

Dr. Marcello Fantoni, Kent pro rektorius globalinei edukacijai (kairėje), LR garbės konsulė Ingrida Bublienė ir Kent
Lituanistinės programos pirm. dr. V. Stankus. Shui Yu nuotr.
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Po PAsAuLIo LIETuvIų sPAudą PAsIdAIrIus

Minint Ukrainos Euromaidano metines, priešais Rusijos ambasadą Vilniuje atidary-
tas Euromaidano skveras. Renginio metu buvo renkamos aukos Ukrainos pabėgėlių
vaikams.   Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

„Tėviškės aidai”

Gruodžio pabaigoje, kai Čikagos lietuviai, be
abejo, kovos su šalčiais ir sniegu, Australijoje
gyvenantys džiaug sis vasara. Jie, be kita

ko, tuomet ruošia Australijos lietuvių dienas, kurios
vyks Sydney priemiesčiuose – Bankstown ir Lid-
combe. Tai jau 28-tosios Australijos lietuvių dienos,
jos prasidės šeštadienį, gruodžio 27-tą ir baigsis Nau-
jųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ą. Australijos lie-
tuvių die nų šūkis – „Ten mūsų tėvynė – čia mūsų na-
mai”.  

Pirmąją šventės dieną, gruodžio 27-tą dieną, 10
val. r., Šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe miestelyje
bus aukojamos šv. Mišios. Po pietų Lietuvių klube
Bankstown mieste vyks Australijos lietuvių katali-
kų fe deracijos suvažiavimas, o 2:30 val. p. p. šventės
atidarymas – Bankstown krepšinio stadione, po ati-
darymo – krepšinio varžybos. Vakare – susiti ki mo va-
karas Lietuvių klube.  

Sekmadienį, gruodžio 28-tą die ną, Lietuvių klu-
be 2 val. p. p. vyks baleto, dainos ir kultūros popie-
tė, o vakare Bankstown stadione – Šokių šventė.    

Pirmadienį, gruodžio 29-tą dieną, Lietuvių klu-
be rengiamas Australijos Lietuvių Bendruomenės su-
važiavimas. Posėdžiai vyks nuo 9 val. ryto iki 4 val.
p. p.  Tą dieną taip pat rengiama tautodailės paroda
ir jaunimo koncertas (Lietuvių klube). Vakare, po
visų posėdžių ir diskusijų, suvažiavimo dalyviai ga-

lės atsigauti, plau kiodami laivu. Iškyla prasidės
Syd ney „Circular Quay” prieplaukoje, netoli žy-
miųjų Sydney Operos rūmų ir tęsis nuo 7 val. v. iki
11 val. vakaro.    

Antradienio, gruodžio 30-tos rytą Lietuvių klu-
be vyks mokytojų konferencija. Vakare „Brian
Brown” teatre Bankstown miestelyje vyks Dainų
šventė.

Trečiadienį, gruodžio 31 d. vyks Australijos

Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo užbaigiamie-
ji posėdžiai, o 3 val. p. p. Condell Park stadione – ofi-
cialus 2014 metų Australijos lietuvių dienų uždary-
mas.  Tačiau tai dar ne viskas, 8 val. v. Bankstown
miestelio „Emporium Function Centre” sa lėje vyks
Naujų metų pokylis.  

Laikraščio „Tėviškės aidai” ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenės info

„Ten mūsų tėvynė – čia mūsų namai”
Australijos lietuviai ruošia 28-tąsias Australijos lietuvių dienas

Gausiai susirinkę čikagiečiai paminėjo Maidano metines
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas užtikrino,
kad Lietuva yra kartu su Ukraina, kad
abiejų kraštų siekiai sutampa – tai ne-
priklausomybės stiprinimas ir įsijun -
gimas į demokratinių kraštų šeimą.
Tarp kitų lietuvių minėjime taip pat
dalyvavo LR garbės konsulas dr. Jonas
Prunskis, ,,Bičiulystės” redaktorė Li-
gija Tautkuvienė, Amerikos Lie tu vių
Tarybos pirmininkas Saulius Kup-
rys. Pastarasis, kalbėdamas  Jung ti nių
pabaltiečių komiteto ir ALT’o vardu
užtikrino, kad lietuvių, latvių ir estų
organicijos visokeriopai palaiko Uk-
rainos laisvės siekį ir apie teisėtus Uk-
rainos reikalavimus nuolat primena
JAV sostinėje. Jis taip pat paminėjo,
kad aikštę priešais Rusijos ambasadą
Vilniuje ketinama pavadinti Euro-

maidano skveru. Ši žinia susilaukė
en tuziastingo dalyvių pritarimo.

Minėjime buvo pabrėžta, kad Uk-
 rainai reikia ne vien žodinių užtikri ni-
 mų, bet realios paramos, kad ji ga lėtų
efektingai atsikirsti Rusijos de facto in-

vazijai. 
Sveikinimo žodžius tarė ir Ukrai-

 nos generalinis konsulas bei Lenkijos
vicekonsulas. Minėjime dalyvavę stu-
dentai, Maidano įvykių liudi ninkai,
jautriai dalijosi savo įspū džiais ir pa-

tirtimi.
JAV  ir  Ukrainos himnus sugiedo -

jo ukrainiečių jaunimo choras. Dalį
programos įrašė ABC televizijos ka-
nalas.

ALT’o info

Senatorius Mark Kirk tikisi dar didesnės JAV paramos Ukrainos siekiams.
Jono Karolio Kuprio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETuvA Ir PAsAuLIs

Rusija pažadėjo netrukdyti Lietuvos vežėjams

Lietuva steigs generalinį konsulatą Los Angeles

Kijevas paminėjo Maidano išvaikymo metines

Kijevas (ELTA) – Tūkstančiai uk-
rainiečių naktį į lapkričio 30 d. Ne-
priklausomybės aikštėje (Maidane)
Kijeve paminėjo pirmąsias metines
įvykių, kai policija prieš provakarie-
tiškus demonstrantus panaudojo jėgą.

Dideliuose ekranuose buvo rodomi
tada vykusių proeuropietiškų protes-
tų vaizdai. Šie protestai nuvertė Mask-
vai ištikimą Prezidentą Viktorą Ja-
nukovyčių ir į valdžią atvedė prova-
karietišką vadovybę.

Į sceną šalia Nepriklausomybės
monumento lipo buvę Maidano akty-
vistai ir politikai, tarp jų –  2004 metų

,,Eurovizijos” dainų konkurso nuga-
lėtoja Ruslana. Keletas atminimo ak-
cijos dalyvių metalinėse statinėse įžie-
bė ugnį. Taip demonstrantai šildėsi per
tuometinius protestus.

Ukrainos policijos specialusis da-
linys 2013 metų lapkričio 30-ąją Kijeve
išvaikė proeuropietišką demonstraci-
ją. Tada buvo sužeista dešimtys žmo-
nių. Prieš tai V. Janukovyčius įšaldė
Ukrainos kursą į Vakarus ir labiau at-
sigręžė į Rusiją. Tai sukėlė didžiulius
protestus, galiausiai pakeitusius val-
džią. Per juos žuvo daugiau kaip 100
žmonių.

Moldovoje – ateičiai svarbūs parlamento rinkimai
Kišiniovas (ELTA) – Moldovos

gyventojai lapkričio 30 d. rinko naują
parlamentą. Artimiausiomis dieno-
mis prasidės derybos dėl naujos val-
dančiosios koalicijos sudarymo, pa-
reiškė  Demokratų partijos garbės pir-
mininkas Dmitrijus Djakovas.

Pasak jo, demokratai apskritai
patenkinti šalies parlamento rinkimų
rezultatais. ,,Maždaug to mes ir tikė-
jomės. Iš pirmo žvilgsnio tai nėra labai
geras rezultatas valdančiosios koali-
cijos partijoms. Bet reikia suprasti, kad
mes pradėjome kai kurias radikalias
reformas. O reformos niekada neįgy-
vendinamos lengvai, nereikia laukti
žaibiškų rezultatų. Žmonės visada lau-
kia daugiau, šie lūkesčiai turėjo įtakos
rinkimų baigčiai”, – pareiškė jis.

D. Djakovas pridūrė, kad derybos
vyks sunkiai, bet turėtų būti sėkmin-
gos. ,,Mūsų duomenimis, naujoji eu-
ropinė koalicija gali gauti 58 iš 101

mandato naujajame parlamente. Tai –
stabili dauguma, nereikia pamiršti,
kad iki šiol valdančiąją koaliciją su-
darė 53 deputatai”, – sakė politikas.

Suskaičiavus 83,7 procento balsų,
Socialistų partija turi 21,63 procento,
Liberalų demokratų partija – 19,19
procento, Komunistų partija – 17,94
procento, Demokratų partija – 15,9
procento, Liberalų partija – 9,25 pro-
cento balsų. Kitos partijos neįveikė 6
procentų barjero.

Moldova vasarą pasirašė Asocia-
cijos ir laisvosios prekybos sutartį su
ES. Nuo šių metų balandžio moldavai
į Šengeno zoną gali įvažiuoti be vizų.

Rusijoje toks Moldovos europie-
tiškas kursas sulaukė labai griežtos
kritikos. Kišiniovui buvo paskelbtas
prekybos embargas. Maskva sustabdė
vyno, vaisių, daržovių ir mėsos im-
portą iš Moldovos.

Iš „Mistral“ pavogta slapta informacija

Paryžius („Draugo” info) – Pran-
cūzijos prokuratūra iškėlė baudžia-
mąją bylą dėl iš Saint-Nazaire uoste
esančio rusams statomo lėktuvnešio
„Mistral” pavogtos labai svarbios ir
vertingos įrangos.

Iš laivo „Vladivostok” pavogta
kompiuterinė įranga, kurią lėktuvne-
šyje buvo sumontavusi įmonė „Tha-
les”. Pranešama, kad pavogtuose ser-
veriuose buvo saugoma slapta infor-

macija.
Primename, kad Prancūzijos pre-

zidentas Francois Hollande, atsi-
žvelgdamas į dabartinę situaciją Uk-
rainoje, nusprendė sustabdyti pirmo-
jo „Mistral” tipo lėktuvnešio pristaty-
mą Rusijai. Hollande sakė, kad pirmąjį
laivą „Vladivostok” perduos tik tuo at-
veju, jeigu Ukrainos konflikte bus su-
daryta tvari paliaubų sutartis ir rastas
politinis sprendimas.

Rusija pasiūlė iš NATO išmesti JAV
Maskva ( BNS) – Rusijos Dūmos

pirmininkas Sergejus Naryškinas pa-
siūlė europiečiams išvyti Jungtines
Valstijas iš NATO.

„Turiu fantastišką pasiūlymą: part  -
neriams Europoje pasiūlyčiau išmesti
iš aljanso Jungtines Amerikos Valsti-
jas”, – pareiškė politikas per tarptau-
tines „apvalaus stalo” diskusijas, ku-
rių tema buvo „Kaip išvengti krizės Eu-
ropoje”.

S. Naryškinas pažymėjo, kad iš-

vijus iš NATO Jungtines Valstijas,
„stabilumo ir saugumo lygis Europoje
ganėtinai greitai grįžtų prie normalios
padėties”.

S. Naryškinas pasisakė ir apie
Ukrainos krizę, kuri, jo teigimu, yra
„istorijoje precedento neturinčių ban-
dymų izoliuoti Rusiją” rezultatas. Dū-
mos pirmininkas tokius bandymus
pavadino „niekiniais ir be jokių per-
spektyvų”. 

Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius per po-
kalbį telefonu iš Rusijos transporto mi-
nistro Maksimo Sokolovo išgirdo pa-
žadą pasirūpinti pasienyje įstrigusių
Lietuvos vairuotojų laukimo sąlygo-
mis. 

L. Linkevičius išsakė susirūpini-
mą dėl pasienyje laukiančių vairuo-
tojų, kurie turi kęsti nepatogumus vis
labiau krentant oro temperatūrai, ypač
Terechovo punkte Rusijos – Latvijos pa-
sienyje.

Vilnius kaltina Maskvą įvedus
diskriminacinius apribojimus auto-
mobiliams ir prekėms iš Lietuvos.

Rusijos muitinės vadovas pranešė,
kad nuodugniai tikrinti lietuviškus
krovinius padėta, nes per Lietuvą esą
gabenama uždrausta Europos Sąjun-
gos (ES) produkcija.

Anot vežėjų, jei situacija nesikeis,
krovininiai automobiliai gali būti įstri-
gę kelioms savaitėms ar net mėnesiui.

Rusijos muitinė panašias priemo-
nes prieš Lietuvos vežėjus taikė ir
pernai rudenį, kai Lietuva pirminin-
kavo ES Tarybai. Tuomet apribojimai
truko maždaug apie mėnesį.

Lietuva taip pat paprašė Europos
Komisijos pagalbos susidariusiai si-
tuacijai spręsti.

Vilnius (URM info) – Vyriausybės
nutarimo projektą Los Angeles steig-
ti Lietuvos generalinį konsulatą pa-
teikė Užsienio reikalų ministerija
(URM). URM nuomone, Lietuvos ge-
neralinio konsulato Los Angeles įstei-
gimas turėtų teigiamos ekonominės,
prekybinės ir kultūrinės įrakos, reikš-
mingai prisidėtų prie konsulinių pa-
slaugų teikimo kokybės gerinimo ir
skvarbos didinimo vakarinėse Jung-
tinių Amerikos Valstijų teritorijose, pa-
dėtų plėtoti kultūrinius ryšius su vie-
tos bendruomene.

URM duomenimis, Los Angeles
yra trečias pasaulyje miestas (po New
Yorko ir Honkongo) pagal jame įsteig-
tų generalinių konsulatų skaičių. Jame
šiuo metu veikia daugiau kaip 60 ge-
neralinių konsulatų. Daugelis Europos

Sąjungos valstybių Jungtinių Ameri-
kos Valstijų vakarų pakrantėje yra
įsteigusios konsulatus.

Neoficialiais duomenimis, vien
tik Los Angeles gyvena daugiau nei 10
tūkst. Lietuvos piliečių ir lietuvišką
kilmę turinčių amerikiečių. Nuo 2012
metų kasmet maždaug trečdaliu padi-
dėja Californijos valstijoje gyvenančių
Lietuvos piliečių skaičius, kuriems
įvairias konsulines paslaugas per kon-
sulines misijas suteikia generalinis
konsulatas New Yorke.

Užsienio reikalų ministerijos skai-
čiavimais, generaliniam konsulatui
Los Angeles įsteigti ir išlaikyti 2015 me-
tais reikėtų apie 2,5 mln. litų. Konsu-
late dirbtų du diplomatai, valstybės tar-
nautojas ir du darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis.

Anglijos lietuviai prarado legendinę sodybą 

Vilnius (BNS) – Prieš 60 metų iš-
eivių iš Lietuvos netoli Londono esan-
čiame Headley Parke įkurta Lietuvių
sodyba – žemės sklypas su viešbučiu,
ežeru šiomis dienomis buvo perimta už
skolas ir uždaryta. Maždaug keliais mi-
lijonais svarų sterlingų vertinama so-
dyba bus parduota.

Dalis bendruomenės dėl to kaltina
prastą valdymą, košės privirusius gir-
taujančius tautiečius, kiti mano, kad
sužlugdyti lietuvybės oazę kai kam
buvo tiesiog naudinga.

Dėl esą netinkamai atstovautų
Jungtinės Karalystės Lietuvių Ben-
druomenės (JKLB) interesų Lietuvių
sodybos klausimu suspenduota pir-
mininkė Zita Čepaitė tvirtino, kad da-
bar Lietuvių sodybą valdančios įmonės
skolos siekia apie 400 tūkst. svarų
(apie 1,75 mln. litų). 52 proc. Lietuvių
sodybą valdžiusios įmonės akcijų turi
JKLB, likusią dalį – Lietuvių socialinis
ir sporto klubas, privatūs asmenys,

Tautos fondas, įsikūręs JAV.
Kelis mėnesius 2013 metais Lietu-

vių sodybai vadovavęs JKLB narys
Artūras Indriūnas tvirtino, kad jam va-
dovaujant įstaigos apyvarta siekė 460–
500 tūkst. svarų (per 2 mln. litų) per me-
tus. Esą per pusantro mėnesio atiduo-
ta 27 tūkst. svarų skolų ir planuota, kad
per tam tikrą laiką jų apskritai neliks.

Kalkutoje įvertintas keliautojas Antanas Poška
Vilnius (Švietimo ir mokslo mi-

nisterijos info) – Garsiam lietuvių ke-
liautojui Antanui Paškevičiui Poškai
lapkričio 28 dieną už indėlį į indologi-
jos studijas suteiktas seniausio Indijoje
Kalkutos universiteto garbės daktaro
vardas (po mirties).

„Pripažinti Antano Poškos nuo-
pelnus užtruko beveik 80 metų”, – sakė
Lietuvos ambasadorius Indijoje Lai-
monas Talat-Kelpša.

Šventėje taip pat dalyvavo Indijos
Prezidentas Pranab Mukherjee, Vaka-
rų Bengalijos valstijos bei Kalkutos
universiteto vadovai.

„Dėkoju Indijai ir Kalkutos uni-
versitetui už šį dėmesio ženklą, kuris
svarbus ne tik mano šeimai, bet ir vi-
sai Lietuvai”, – atsiimdama garbės
daktaro regalijas sakė į iškilmes Kal-
kutoje specialiai atvykusi A. Poškos
duktė Laimutė Kisielienė.

Londono lietuvių sodyba

Tūkstančiams ukrainiečių dainavo populiarioji  Ruslana EPA-ELTA nuotr.
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Rimgailė Zotovienė, gyvenanti Juno Beach, FL, savo tėvų a. a.
Zigmo ir a. a. Antaninos Jonynų at minimui aukoja 100 dol. Nuošir džiai
Jums dėkojame už auką.

Domas Lapkus, gyvenantis Hins dale, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu at siuntė 50 dol. Nuoširdžiausius pa dėkos žodžius
skiriame Jums.

dATos ir suKAKT YsŠvENTAdIENIs

Gruodžio pirmoji savaitė
Gruodžio 1 d. 

Tarptautinė kovos su AIDS diena.

– 1415 m. gimė Janas Dlugošas, lenkų kroni-
kininkas, istorikas ir diplomatas (mirė 1480 m.).

– 1761 m. gimė Madame Tussaud, prancūzų
skulptorė (mirė 1850 m.)

– 1918 m. Kaune į vyskupus įšventintas Jur-
gis Matulaitis.

– 1835 m. išleista pirmoji Hans Christian An-
dersen pasakų knyga.

– 1891 m. fizinio lavinimo mokytojas James
naismith sugalvojo savo auklėtiniams žaidi-
mą patalpoje: skirtinguose salės galuose pri-

kalė po pintinę, davė jiems futbolo kamuolį ir
paaiškino, kad jį reikia įmesti į pintinę. Taip
gimė krepšinis. 

– 1952 m. JAV sėkmingai atlikta pirmoji lyties
pakeitimo operacija.

Gruodžio 2 d. 

Tarptautinė vergovės panaikinimo diena.

– 1814 m. mirė Marquis de Sad, prancūzų aris-
tokratas ir rašytojas. Savo romanuose vaiz-
duodavo agresyvias, prievartines lytinės elg-
senos formas, kurios vėliau pavadintos sa-
dizmu (gimė 1740 m.).

– 1823 m. JAV prezidentas James Monroe pa-
skelbė vadinamąją „Monro doktriną” – „Ame-
rika – amerikiečiams”, pagal kurią turėjo būti
užkirstas kelias Europos valstybėms kolonizuoti
Ameriką.

– 1870 m. Roma paskelbta Italijos Karalystės
sostine.

– 1945 m. JAV sukurtas pirmasis branduolinis
reaktorius.

– 1994 m. Vatikane popiežius Jonas Paulius
II priėmė Lietuvos prezidentą Algirdą Bra-
zauską.

Gruodžio 3 d.

Pasaulinė žmonių su negalia diena.

– 1586 m. iš Amerikos į Angliją atvežtos bul-
vės.

– 1931 m. mirė Danielius Dolskis, XX a. pra-
džios dainininkas, tarpukario Lietuvos estrados
(šlagerių) pradininkas (gimė. 1891 m.).  

– 1959 m. mirė Juozapas Jonas Skvireckas, ar-
kivyskupas, vertėjas (gimė 1873 m.).

– 1967 m. atlikta pirmoji širdies persodinimo
operacija žmogui: Keiptaune chirurgas Chris-
tiaan neethling Barnard persodino širdį
žydų išeiviui iš Lietuvos Luisui Vaškanskiui. Pa-

cientas po operacijos išgyveno aštuoniolika
dienų. 

Gruodžio 4 d.

Šv. Barboros šventė.

– 306 m. gimė Šventoji Barbora, katalikų šven-
toji ir kankinė.  

– 1674 m. Prancūzijos jėzuitai įsteigė Čikagos
miestą.

– 1941 m. mirė Stasys Šalkauskis, Lietuvos fi-
losofas, pedagogas, paskutinis tarpukario Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius
(gimė 1886 m.).

– 1970 m. mirė Mykolas Krupavičius, Lietuvos
dvasininkas ir politikas, žemės ūkio ministras,
prelatas (gimė 1885 m.). 

Gruodžio 5 d.

Tarptautinė savanorių diena už ekonominį ir so-
cialinį vystymąsi.

– 1867 m. gimė Juozas Pilsudskis, Lenkijos re-
voliucinis ir valstybės politinis veikėjas, Lenkijos
maršalas, 1926–1935 m. diktatorius (mirė
1935 m.). 

– 1908 m. Pittsburge įvyko pirmosios ameri-
kietiškojo futbolo varžybos.

– 1949 m. Jeruzalė paskelbta Izraelio sostine.

Gruodžio 6 d. 

– 347 m. mirė šventasis Mikalojus, katalikų ir
stačiatikių gerbiamas šventasis. Galėjo būti vie-
nas iš Kalėdų Senelio prototipų (gimė 270 m.).

– 1520 m. gimė Barbora Radvilaitė, LDK didi-
kė, antroji Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žy-
gimanto Augusto (Zigmanto Augusto) žmo-
na, Lenkijos karalienė (nuo 1550 m.) (mirė 1551
m.).   

– 1865 m. ratifikuota tryliktoji JAV Konstitu-
cijos pataisa, kuria atšaukta vergvaldystė visose
valstijose.

Gruodžio 7 d.

Tarptautinė civilinės aviacijos diena.

– 1764 m. Rusijos imperatorė Jekaterina II iš
Vokietijos pirklio Johann Ernst Gotzkowsky įsi-
gijo flamandų ir olandų tapybos darbų ko-
lekciją. Taip buvo įkurtas Ermitažas.

– 1921 m. mirė Žemaitė, lietuvių rašytoja, lais-
vamanė (gimė 1845 m.).

Paskatinta Povilo Višinskio, Žemaitė Ušnė-
nuose 1894 m. parašė pirmąjį apsakymą „Ru-
dens vakaras”, maišydama mažąsias ir di-
džiąsias raides. P. Višinskis šį apsakymą pasi-
ūlė G. Petkevičaitei-Bitei ir J. Jablonskiui, ku-
rių dėka apsakymas išspausdintas „Tikrajame
Lietuvos ūkininkų kalendoriuje 1895 me-
tams”. J. Jablonskis pasiūlė autorei Žemaitės
slapyvardį, kadangi apsakymas parašytas že-
maičių tarme. 

Žemaitė parašė apie 354 apsakymus, apysa-
kas, apybraižas, vaizdelius, keliolika pjesių, pa-
sakojimą apie vaikystę, publicistinių straipsnių,
korespondencijų. Žymiausi jos kūriniai: Mar-
ti, Topylis, Petras Kurmelis,  Sučiuptas  velnias,
Sut kai.

Žmogaus sūnus 
– visatos valdovas 

ARKIVYSKUPAS SIGITAS TAMKEVIČIUS

1925metais popiežius Pijus XI
įsteigė Kristaus Karaliaus

šventę. Tuo metu Rusijoje šėlo revo-
liucija, persekiojusi tikinčiuosius ir
ban džiu si sukurti „naują žmogų” be
Dievo. Diktatoriai kovojo prieš Dievą
kaip prieš didžiausią blogį. Kodėl dik-
tatoriams yra pavojingas į Dievą ir
Jėzų Kristų tikintis žmogus? Ogi todėl,
kad tokio žmogaus neįmanoma iki
galo pavergti. Kai Meksikoje už viešą
tikėjimo praktikavimą žmonės buvo
žudomi, daugelis katalikų pasitikdavo
mirtį su šūkiu: „Tegy vuoja Kristus Ka-
ralius!” Tikintis žmogus suvokia, kad
aukščiausias jo valdovas yra Dievas.

Jėzus Kristus viešojo gyvenimo
metu atsiribojo nuo politinės val džios,
tačiau sukūrė dangaus karalystės sie-
kiančią žmonių bendruomenę – Baž-
nyčią. Poncijaus Pi loto paklaustas, ar
jis esąs karalius, Jėzus patvirtino:
„Taip yra, kaip sakai: aš esu kara-
lius”, tačiau pridūrė: „Mano karalys-
tė ne iš šio pasaulio” (Jn 18, 33–36). Jė-
zus politinės valdžios siekį atmetė
kaip šėtono gundymą. Kai velnias pa-
siūlė Jėzui pagarbinti jį ir pažadėjo už
tai pasaulio karalystes, šis atsakė:
„Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: ‘Vieš-
patį, savo Dievą, tegarbink ir jam vie-
nam tetarnauk!’” (Mt 4, 10).

Vienu metu žmonės, sužavėti duo-
nos padauginimo stebuklo, norėjo Jėzų
paskelbti  karaliumi, bet jis neleido šito
padaryti ir pasitraukė į kalnus (plg. Jn
6, 15). Jėzaus viešpatavimas prasidės
tuomet, kai jis bus prikaltas prie kry-
žiaus. Nuo kryžiaus Jėzus labiausiai
trauks žmones prie savęs. Prieš nu-
kryžiavimą Jėzus kalbėjo mokiniams:
„O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, vi-
sus patrauksiu prie savęs” (Jn 12, 32).
Besigailinčiam plėšikui ir prašančiam
jį, nusikaltėlį, prisiminti savo kara-
lystėje Jėzus ištars žodžius, kuriuos
kiekvienas norėtume išgirsti savo mir-
ties valandą: „Aš tau pažadu: dar šian-
dien su manimi būsi rojuje” (Lk 23, 43).

Kryžius taps karališkąja vėliava,
apie kurią bursis Jėzus sekėjai. Jiems,
kaip ir anam nusikaltėliui, Jėzus ne-
žadės žemiškos gerovės, kaip žada šio
pasaulio galingieji, bet žadės amžiną-
ją garbę, į kurią kvies eiti kryžiaus ir
meilės keliu. Kristus Karalius savo
sekėjus vertins ne už nuveiktus hero-
jiškus darbus, bet už tai, kiek jie mylėjo
ir mylėdami darė gera, nesitikėdami
sau kokios nors matomos naudos.

Kalbėdamas apie paskutinius da-
lykus, kai į žemę ateis Žmogaus Sūnus
teisti pasaulio, Jėzus sakė: „Ir tars
karalius, stovintiems dešinėje: ‘Atei-
kite, mano Tėvo palaimintieji, pavel-
dėkite nuo pasaulio sukūrimo jums pa-
ruoštą Karalystę! Nes aš buvau išalkęs,
ir jūs mane pavalgydinote, buvau iš-
troškęs, ir mane pagirdėte, buvau ke-

leivis, ir mane priglaudėte, buvau nuo-
gas – mane aprengėte, ligonis – mane
aplankėte, kalinys – atėjote pas mane.
<...> Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai
padarėte vienam iš mažiausių mano
brolių, man padarėte’” (Mt 25, 34–46).
Atmetusieji meilės kelią išgirs kitokį
sprendimą: „Eikite šalin nuo manęs,
prakeiktieji!” Taigi Jėzus aiškiausiai
tvirtina, kad istorijos Viešpats žmones
teis už meilės trūkumą ir atlygins
tiems, kurie meilę praktikavo, rūpin-
damiesi silpniausiais broliais ir sese-
rimis. Kristus Karalius verčia labai
rimtai susimąstyti, kiek mūsų gyve-
nime yra meilės.

Tikinčiųjų į Kristų bendruomenė
– Bažnyčia yra mistinis Kristaus Kū-
nas,  matomas, nors ir netobulas Die-
vo karalystės atvaizdas. Jos visi nariai
per Krikštą yra pašaukti į šventumą,
tačiau kol gyvena žemėje, jie gali my-
lėti, bet taip pat gali nematyti šalia sa-
vęs kenčiančių žmonių, gali būti taikos
ir teisingumo nešėjai, bet gali būti
gundomi elgtis kaip Kristaus  nepa-
žįstantys ir tik savo interesus ginantys,
gali laikytis Kristaus Evangelijos, bet
gali rinktis kitą kelią, kuriuo einan-
tiems Jėzus pasakė: „Vargas jums, nes
ne pai sote teisingumo ir Dievo mei-
lės” (plg. Lk 11, 42). 

Jėzus žinojo, kad jo sekėjai taip pat
bus gundomi nesilaikyti teisingumo
bei meilės kelio, bet rinktis nuodėmę,
todėl jis nuolat ragino žmones atsi-
versti. Kristaus karalystei priklauso
žmonės, kurie kasdien atsiverčia iš
klaidų, iš nuodėmių ir renkasi Jėzaus
kelią. Neseniai kalbėdamas popiežius
Pranciškus labai vaizdžiai pasakė:
„Kai atsivertimas pasiekia ir kišenę,
piniginę, tuomet jis yra tikras atsi-
vertimas.” Tikras atsivertimas įvyks-
ta, kai žmogus dėl Dievo ir kitų žmonių
labo sugeba atsisakyti, kas jam bran-
gu. Todėl kasdienis atsivertimas yra
reikalingas kiekvienam žmogui, taip
pat ir vyskupui, ir kunigui, ir pasau-
liečiui katalikui, nes visi esame gun-
domi būti savanaudžiais ir rūpintis tik
savo reikalais.

Po Kristaus Karaliaus vėliava ne-
gali stovėti lepšiai, kurie geba tik de-
juoti, kad jiems sunku, ir vos ne vos
prisiverčia padaryti ką nors gero. Pri-
siminkime, ką Jėzus atsakė tiems ne-
ryžtingiems jo sekėjams, kurie pa-
kviesti sekti paskui jį atsikal binėjo:
„Nė vienas, kuris prideda ranką prie
arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo
karalystei” (Lk 9, 62). 

Dažnai kalbame maldą „Tėve
mūsų” ir sakome žodžius: „Teateinie
Tavo karalystė!” Kristaus Karaliaus
šventė kviečia mus pasitikrinti, ar
tikrai stovime po jo vėliava, ar tik
vaiz duojame sekantys Kristumi.  

D. Dolskio paminklas Kaune, Laisvės alėjoje. 
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akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DantŲ gyDytojai

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Baletas sugrįžta į Lietuvos sceną
Atkelta iš 1 psl.

Idėja sukurti pirmąjį trijų veiks-
 mų baletą kompozitoriui Vladui Ja ku-
bėnui kilo 1933 metais, kai to meto
spaudoje užvirė diskusija – kodėl nė ra
nacionalinio baleto.

„Vaivos juostai” atgimti Lietuvos
scenoje padeda ir Nacionalinis simfo-
ninis orkestras. Dirigento Modesto
Pitrėno vadovaujamas, praėjusią va sa-
 rą jis atliko ir įrašė baleto muziką.

„Baleto muzika patyrė skaudžią
lemtį, – sakė dirigentas Modestas Pit-
rėnas. – Gražu, kad po tiek metų gali-
me įžvelgti lietuvių išeivijos kūrybos
kontūrus bendroje muzikos literatū-
roje ir koncertinėje veikloje”. 

Septyniasdešimt metų po pasaulį
klaidžiojusiam, scenos per tą laiką
taip ir nepamačiusiam kūriniui kūną
suteikti ėmėsi jauna „Baltijos baleto te-
atro” trupė ir choreografė Marija Si-
mona Šimulynaitė.

„Lietuviškoji mūza – Vaiva pri si-
dės prie nūdienos pasaulio blogybių ir
grėsmių moralinio teismo, – neabejo-
ja choreografė. – Baletas, su kurtas pa-
gal lietuvių literatūros kla siko Vinco
Krėvės-Mickevičiaus stili zuotą nacio-
nalinį mitą, yra gražiausias ir skaus-
mingiausias paminklas Lietuvai visoje
mūsų tautinio baleto istorijoje. Gi-
musi „ant parako stati nės”, išgyve-
nusi karo dramas, Vaiva juk išdrįso pa-
sipriešinti agresijai ir žuvo, įkvėpda-
ma žmonėms atgimimo viltį. Tai ak-
tualu iki dabar, įamžina lietuvių išei-
vijos kūrėjų įnašą į taikią pasaulio at-
eitį. Tokio veikalo mums gali pavydė-
ti ne tik Europos teatrai, bet ir visa
tarptautinė baleto arena”.

Išeivijos lietuviai daug prisidėjo,
kad „Vaivos juostos” premjera Vil niu-
 je įvyktų. Valstybė spektaklio kū rėjų
neparėmė, savo lėšomis prisidėjo kom-
pozitoriaus Vlado Jakubėno se sers
dukra Erika Brook, Dalia Bobe lienė bei
kiti JAV gyvenantys lietuviai.

Kūrė ir gete

Idėja sukurti pirmąjį trijų veiks-
 mų baletą kompozitoriui Vladui Ja ku-
 bėnui kilo 1933 metais, kai to meto
spaudoje užvirė diskusija – kodėl nė ra
nacionalinio baleto. To meto Valstybės
teatras buvo kaltinamas aplaidumu,
apie tai kalbėjo ne tik menininkai,

bet ir kultūrininkai.
Diskusijų sūkuryje įvykęs Vlado

Jakubėno ir Vinco Krėvės-Mickevi -
čiaus susitikimas buvo lemtingas –
rašytojo stilizuotas lietuviškas mitas
„Perkūnas, Vaiva ir Straublys” jauną
kompozitorių įkvėpė sukurti muziką
mitinės sakmės motyvais.

Vladas Jakubėnas pasistengė, kad
gete jo bičiulis dirigentas gautų leidi-
mą perrašyti baleto „Vaivos juosta”
partitūrą.

Libretą parašyti sutiko pats sak-
mės autorius. Muzikinė kūrinio dra-
maturgija plėtojama buvo iki pat 1939
metų. Baleto premjera, gali būti, būtų
įvykusi 1941-aisiais, jei to meto Vals ty-
bės teatro dirigentas Leiba Hof mekle-
ris nebūtų patekęs į žydų getą. Vladas
Jakubėnas pasistengė, kad gete jo bi-
čiulis dirigentas gautų leidimą perra-
šyti baleto „Vaivos juosta” partitūrą.
Tačiau 1941 metais gete ki lęs gaisras
sunaikino ir partitūrą, ir patį diri-
gentą. Tokią netektį išgyventi kom-
pozitoriui nebuvo lengva, tačiau jis pa-
sistengė iš atminties atkurti baleto
fortepijono klavyrą. Instru men tuoti
jo nespėjo, – ir Vladas Ja kubėnas, ir
Vincas Krėvė-Mickevi čius 1944-aisiais
pasitraukė iš tėvy nės. Abu kūrėjai
mirė užsienyje, o jų bendras kūrinys il-
giems dešimt me čiams liko komodos
stalčiuose.

Nuausta iš prisiminimų

„Vaivos juosta” pasakoja apie dan-
gaus centre viešpatavusią gėrio ir gro-
žio dievaitę Vaivą. Pamilusi že mės
sūnų Straublį, ji padovanoja jam pa-
sakiško grožio juostą ir palieka dan-
giškąjį rojų. Perkūnas, negalėda mas
susitaikyti, kad juosta skirta ne jam,
pagrobia Vaivą ir parsigabena į savo
rūmus jūros dugne.

Perkūno žmona tapusi Vaiva iš
savo sielvarto, širdgėlos, ašarų ir nuo-
 stabių žemės prisiminimų nu au džia
dar vieną juostą ir pabėga pas savo my-
limąjį. Tačiau jos laimė ilgai netrunka
– grėsmingos jūros bangos ima daužyti
krantą, o galingas Per kūno trenks-
mas nusineša Vaivą am ži nybėn. Dan-
guje suspindusi vaivo rykštė – tai Vai-
vos siela, įkvėpimą ir talentą žadi-
nanti, juos globojanti esybė.

Rengėjų info

Brangūs mūsų absolventai, buvę kolegos, mokytojai, darbuotojai ir jų
artimieji, po platųjį pasaulį išsibarstę mūsų broliai ir seserys, artėja
mūsų Nepriklausomos Lietuvos valstybės 100 metų sukaktis (1918–
2018).

Pirmajai lietuviškai gimnazijai 
Lietuvoje 100 metų

(1915–2015)
Ugdymo procesą, senąsias tradicijas puoselėja ir tęsia Vilniaus Vy -

tauto Didžiojo gimnazija, kuri mini savo senojo vardo susigrąžinimo 10

metų sukaktį (2005–2015).

Iš pirmosios lietuviškos gimnazijos geneologinių ištakų išsivystė ir

išaugo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Vilniaus Salomėjos Nėries

gimnazija, Vilniaus Antano Vienuo lio pagrindinė mokykla, Vilniaus

Vytės Nemunėlio pradinė mokykla.

2015 metai Lietuvos švietimo sistemos raidoje yra ypatingi – sukanka
100 metų nuo to laiko, kai buvo įsteigta pirmoji lietuviška gimnazija Lietuvoje,
aukštesnio lygio lietuviška mokymo įstaiga, kuri tapo tautiškumo lopšiu.
Dr. Jonas Basanavičius, steigdamas lietuvišką gimnaziją su bendraminčiais
ir prof. M. Biržiška, mokytoju P. Gaidelioniu, subrandino idėją apie laisvą
nepriklausomą Lie tuvos valstybę. Šioje gimnazijoje dir bo Nepriklausomy-
bės akto signata rai, kurie kartu su kitais akto signatarais 1918-ųjų Vasario
16-ąją pa si rašė tautos apsisprendimą – Nepri klausomybės aktą. Gimnazijoje
mo kė si keturios kartos, iškilo didelės mūsų tautos asmenybės. 

Šventės paįvairina žmonėms gy venimą, suteikia džiaugsmo. Jų lau kiama
su jauduliu. Ypač jaudina ju biliejai. Ši šventė  tarsi brėžianti ribą tarp „va-
kar” ir „rytoj”, kviečianti šyp sotis ir drauge susimąstyti apie prabėgusį lai-
ką. 

Kreipiamės, mieli lietuviai, į Jus, gyvenančius plačiajame pasaulyje, ma-
loniai kviečiame visus Jus atsi liepti, ypatingai, kurie mokėtės ar Jūsų ar-
timieji mokėsi tarpukaryje šiose mokymosi įstaigose: „Dr. Jono Basanavi-
čiaus, Mykolo Biržiškos ir Povilo Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos
kurso pamokose”, „Ryto draugijos Vilniaus lietuvių gimnazijoje”, „I Vilniaus
vyrų gimnazijoje”, „Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje”, „I berniukų gim-
nazijoje”, Vil niaus Kunigaikštienės Birutės valstybi nėje mergaičių gim-
nazijoje, „Vals tybinėje Salomėjos Nėries mergaičių gimnazijoje”.

Mielieji, prisidėkime visi įamžinant pirmosios lietuviškos gimnazijos
(1915–2015) ir mūsų valstybės (1918–2018) 100 metų jubiliejų. Pra šome pasi-
dalinti prisiminimais (iki 2 mašinraščio A4 puslapių), senomis nuskenuo-
tomis nuotraukomis, dokumentų kopijomis, kitais eksponatais, taip pat pa-
sidalinti ir kita svarbia, įdomia istorine medžiaga. Mums la bai svarbi Jūsų
nuomonė, idėjos, kaip paminėti artėjantį 100 metų pirmosios lietuviškos gim-
nazijos jubi liejų. Medžiagą, pasiūlymus galite at siųsti į Vilniaus Vytauto Di-
džiojo gimnaziją iki 2015 kovo 1 dienos adre su:  Augustijonų g. 8/10, Vilnius,
LT-01127 arba el. paštu: rastine@vytautodidziojo.vilnius.lm.lt 

Jūsų pateikta autentiška medžiaga yra reikalinga rengiamiems leidi-
niams, taip pat ugdymo įstaigų muziejų ekspozicijoms. 

„Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos”, „Vilniaus Salomėjos Nėries gim-
nazijos”, „Vilniaus Antano Vie nuo lio pagrindinės mokyklos”, „Vil niaus Vy-
tės Nemunėlio pradinės mokyklos” bendruomenės dirbame drauge vienam
tikslui, kad būtų galima paminėti artėjantį gražų gimnazijos ir valstybės ju-
biliejų.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos info
P.  S. „Draugo” redakcija taip pat mielai lauktų buvusių mokinių prisi-

minimų bei nuotraukų!

Pirmoji lietuviška gimnazija 
ruošiasi 100-mečiui
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Gyvenimo universitetai
Laikinojo emigranto istorija

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Druskininkuose įsikūręs 61-erių
metų Vytautas Skrabulis per
savo gyvenimą pakeitė daugybę

profesijų, sutiko labai daug įvairių
žmonių, automobiliu įveikė šimtus
tūkstančių kilometrų, dirbo įvairiose
šalyse ir apie visą savo patirtį galėtų pa-
rašyti įdomią knygą. Nuo 17 metų am-
žiaus sunkiai dirbęs ir mokslų nebai-
gęs vyras sako, kad jam visada buvo
svarbiausia jo šeimos gerovė – būtent
dėl jos teko sunkiai dirbti ir Didžiojo-
je Britanijoje, ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose, ir kitose šalyse.

„Esu baigęs gatvės aukštąją mo-
kyklą ir gyvenimo universitetą”, –
šypsosi apie savo įdomias patirtis su-
tikęs papasakoti vyras. Kažkada pa-
auglystėje, kai buvo vos šešiolikos, la-
bai domėjosi ledo ritulio žaidimu, net
buvo patekęs į tuometę Sovietų Są-
jungos jaunimo rinktinę trečiuoju var-
tininku. Tačiau  teko ieškoti pragyve-
nimo šaltinio, ir jis įsidarbino viename
Druskininkų restorane kulinarijos ce-
che. Netrukus buvo pakviestas į so-
vietinę armiją, iš jos vėl grįžo prie ku-
linaro darbo. Jau armijoje jis atrado po-
mėgį fotografuoti, kuris išliko visą gy-
venimą – ir dabartinis jo darbas susi-
jęs su fotografija.

„Restorane, kur dirbau, žmonės
ieškodavo progų nusifotografuoti. Man
tas patiko, įsidarbinau fotoateljė. Fo-
tografu Druskininkuose dirbau daug
metų, kelios kartos jų gyventojų mane
laikė vos ne šeimos nariu – fotogra-
fuodavau krikštynas, gimtadienius,
vestuves, laidotuves. 

Buvau labai susidraugavęs su
Druskininkų parkuose gyvenančio-
mis voverėmis – jas prisipratindavau
riešutais, tad žvėreliai nebijodavo, at-
eidavo ant rankų, o tokias fotografijas
su voverėmis labai mėgdavo kurorto
lankytojai. Tūkstančiai tokių nuo-
traukų iškeliavo į daugybę šalių. ,,Aš
turėjau prisijaukinęs net 13 voverių.
Buvau tapęs net savotišku jų daktaru
– pastebėjau, kad kai kurios voverės
kentė skausmą dėl blogo dantų su-
kandimo, tai paimdavau pirštine žvė-
relį už galvos ir tuos dantis joms ap-
karpydavau”, – pasakojo V. Skrabulis.

Artėjant Lietuvos Nepriklauso-
mybei vyras atrado savyje ir versli-
ninko gyslelę – jis foto būdu gaminda-
vo horoskopus, kalendorius, kurie tada
buvo labai populiarūs. Įvairiais ka-
čiukais, šuniukais ar ryškiomis blon-
dinėmis papuošti kalendoriai keliau-
davo į Rusiją – Maskvoje, tuomečiame
Leningrade juos graibstydavo. Šie ga-
miniai apsiekdavo net buvusią Jugos-
laviją, į kurią juos veždavo V. Skrabu-
lis savo „Žigulių” automobiliu. Į šią
šalį, taip pat Vengriją vėliau jis važia-
vo daugybę kartų, kai lietuviai pir-
maisiais Nepriklausomybės atkūrimo
metais  veždavosi buities prekes, au-
tomobilius. 

Gyvenimas apsivertė, kai Rusijoje
prasidėjo finansinė krizė. Buvę san-
taupos prapuolė, Rusijos rinka užsi-
darė, tad teko galvoti, iš ko gyventi to-
liau ir kaip atiduoti pasiimtas paskolas.
1998-aisiais V. Skrabulis atsidūrė Lon-
done, kur jį pakvietė ten jau anksčiau
įsikūrę giminaičiai. Čia jam teko pri-
siminti kažkada puikiai įvaldytą kuli-
naro specialybę – restorane gaminti sa-

lotas, taip pat ir indus plauti. 2000-ai-
siais jis grįžo namo į dukters vestuves
ir netrukus jo žvilgsnis nukrypo į
Ameriką.

„Skolos vis dar slėgė, nors dirbti
stengiausi iš paskutiniųjų. Amerikoje
gyveno mano krikšto dukra, kuri pa-
kvietė atvažiuoti. Nesunkiai gavau tu-
ristinę vizą, bet važiavau, žinoma,
dirbti ir užsidirbti. Taip 2001-aisiais at-
sidūriau Clevelande, kur teko dirbti pa-
čius įvairiausius darbus. Tie septyni
mėnesiai buvo labai sunkūs, nes nak-
timis valydavau didžiulius prekybos
centrus, ryte grįžęs numigdavau kelias
valandas, o po to važiuodavau atlikti
žmonėms įvairius remonto, statybų
darbus. Per dieną iš vienos darbo vie-
tos į kitą nuvažiuodavau apie 40 kilo-
metrų. Buvo labai sunku, nusivary-
davau nuo kojų, buvau ir prie auto-
mobilio vairo beveik užmigęs, tačiau
kito kelio nebuvo”, – prisimena Ame-
rikoje praleistą laiką druskininkie-
tis.

Į Ameriką dirbti jis sugrįžo dar ke-
lis kartus. Gyveno parapijos namuose,
čia bendravo su lietuviais, apie kuriuos
parsivežė gerus prisiminimus. Jam
labai gerus įspūdžius paliko draugys-
tė su Lietuvos garbės konsule Ohio
valstijoje Ingrida Bubliene ir jos vyru
Romu. Šeimai jis įrenginėjo rūsį jų na-
muose, darbu šeimininkas liko labai
patenkintas, Bubliai daug papasakojo
druskininkiečiui apie Ameriką ir joje

gyvenančius tautiečius, kartu jie pra-
leisdavo laisvas akimirkas. Kasdieny-
bę V. Skrabuliui praskaidrindavo tik
galimybė pažaisti jo mėgstamą biliar-
dą, taip pat pažvejoti Ontario ežere. Ten
jam pavyko sugauti 8 kilogramų kar-
pį bei 4 kilogramus sveriančią lašišą.

„Per tuos metus Amerikoje įgavau
daug neįkainojamos patirties, sutikau
daug gerų žmonių, ir ne tik lietuvių. Iš-
mokau gyventi taupiai, koncentruotis
į svarbiausius dalykus. Vietos lietuviai
mane kviesdavo atlikti įvairiausius
santechnikos, statybos darbus, ir vis-
ką stengdavausi atlikti kiek įmanoma
gerai. Kai nudažęs namus dar įreng-
davau stoginę, tai lenteles išpjausty-
davau tautiniais motyvais ir raštais, o
vietos lietuviams tai labai patikda-
vo”, – prisiminė vyras. 

Paklaustas, ką pamatė Amerikoje

ir kaip jam patiko ta šalis, atsako,
kad Amerikos visiškai nematė ir nie-
ko apie ją pasakyti negali. Dirbda-
mas kartais ir trijuose darbuose, tam
aukodamas savaitgalius, jis gal tik
kartą apsilankė vietos restorane, o il-
gai planuota kelionė pamatyti Niaga-
ros krioklius sužlugo dėl blogo oro.  Iš-
tverti šeimos ir namų ilgesį vyrui pa-
dėjo užsispyrimas ir supratimas, jog
sunkus darbas duos atpildą, bus gali-
ma susigrąžinti skolas, susitaupyti
pinigų šeimos reikalams, paremti Lie-
tuvoje likusius sūnų ir dukrą. 

„2005-aisiais dirbdamas Cleve-
lande jau buvau apsisprendęs, kad
grįšiu namo ir į Ameriką daugiau ne-
važiuosiu, nors galėjau tada čia ir lik-
ti. Tai jau buvo praeitas etapas, atėjo
laikas judėti toliau, tad iš pradžių iš-
siunčiau namo savo darbo įrankius, o
paskui išskridau ir aš pats. Grįžęs
ėmiausi taksi verslo, vežiojau keleivius
po visą Lietuvą, pasakodavau apie
mūsų gražią tėvynę, o sustojęs pakeliui
padarydavau kokią nors gražią fotog-
rafiją su tekančia saule ar rūke pa-
skendusia giria. Norėjau sukurti ki-
tokį taksi verslą, kur gražia uniforma
pasipuošęs vairuotojas keleivius pa-
vaišina saldainiais bei dirba ir savo-
tišku gidu”, – sakė Druskininkų gy-
ventojas.

Tokie sumanymai nelabai patiko
kitoms miesto taksi firmoms, tad po
kurio laiko vyras grįžo prie to, ką ge-
riausiai išmano ir kam skyrė daug
metų – fotografijos. Dabar jis verčiasi
gamindamas daugelyje šalių populia-
rius magnetukus su Lietuvos miestų
vaizdais, taip pat ir su Rygos atvaiz-
dais. Šiuos magnetukus mielai įsigy-
ja į Druskininkus gydytis ar poilsiauti
atvykę svečiai. V. Skrabuliui smagu,
kad turistai į savo šalį parsiveža gra-
žiausius Lietuvos vaizdus – štai nese-
niai viešnios iš Norvegijos įsigijo net
kelias dešimtis skirtingų magnetukų,
dažniausiai laikomų virtuvėse ant
šaldytuvo durelių.

Apie savo gyvenimą, susitikimus
su įvairiausiais žmonėmis, netikėtus
nuotykius V. Skrabulis gali pasakoti
valandų valandas. Viso to pasakojimo
metu nuo žilagalvio vyro veido ne-
dingsta šypsena. Ir kaip nesišypsosi,
jei likimas nuolat pakiša įvairiausių
staigmenų – štai vien per šiuos metus
jis visiškai atsitiktinai surado trijų
žmonių pinigines. Ir ne tik surado – pa-
gal rastus dokumentus ieškojo ir išsi-
blaškiusių šių piniginių savininkų, o
juos suradęs ir pinigus, ir dokumentus
sugrąžino be jokio atlygio. Kitaip ir ne-
galėjo būti, nes toks jo būdas ir taip jis
supranta svarbiausias gyvenimo ver-
tybes. 

Taksi automobilyje

Vytautas Skrabulis: „Gyvenau kelerius
metus Amerikoje, bet jos nemačiau”.

A. Vaškevičiaus nuotr.
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naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys’’ išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo’’ kny-
gynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti pa-
likti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja
apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsi-
sprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

112014 GRUODŽIO 2,  ANTRADIENISDRAUGAS

,,Draugo’’ prenumeratoriai gali skaityti 
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internete be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai 
administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in’’ bei slaptažodį. 

Skaitykite  ,,Draugą’’ greičiau!

A † A
DANA STANKAITYTĖ

Mirė 2014 m. lapkričio 26 d.
Gimė 1927 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvoje, Joniškyje.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: dukterėčios Vida Pargauskaitė Burklow  ir vai-

 kai Amber ir Ryan su šeimomis; Dana Pargauskaitė Murray su
vyru Kevin ir vaikai Shawn ir Macy; sūnėnai Louis Stankaitis
su žmona Julyte ir vaikai Lucė ir Gabija; Allan Stankaitis ir vai-
kai Grant ir Alena; brolienė Dalia Stankaitienė ir kiti giminės
Lie tuvoje.

A. a. Dana buvo sesuo a. a. Onos Baužienės, Vlados Pargaus -
kienės ir Liudo Stankaičio.

Buvo pagrindinė solistė lietuvių Operoje Čikagoje, dainavo
užsienyje ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 2 d. nuo 9 val. r. iki 11
val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont,
kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Dana bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
VALERIJA YURKIENĖ

GRYBAUSKAITĖ
Mirė 2014 m. lapkričio 21 d.
Gimė 1924 m. vasario 5 d. Lietuvoje, Telšiuose.
Gyveno Bristol, IL, anksčiau Naperville, IL ir Čikagoje

Marquette Park.
Nuliūdę liko: duktė Nijolė Zolotienė su vyru Jerrold; sūnus

Linas su žmona Susan; sūnus Rimas su žmona Diane; anūkai
Lydia Johnson su vyru Tyler, Alexandra Morrow su vyru
Scott, Linas Yurkus ir Elytė Baykun; keturi proanūkai; brolis
Ste po nas su žmona Danute ir šeima Lietuvoje; sesuo Aldona
Seymour su vyru Rick bei kiti giminės.

A. a. Valerija buvo žmona a. a. Juozo ir sesuo a. a. Antano,
Aleksandro ir Vyto, anyta a. a. Cammy.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 6 d. 10 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont,
kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a.
Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
Sesuo REGINALD

TAMULEVICH, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2014 m

lapkričio 30 d.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 76

metus.
Sesuo Reginald gimė Haverhill,

MA, patarnavo St. Casimir Academy
ir Maria High School, Chicago, taip
pat kitose mokyklose IL, PA ir New
Mexico.

Daug metų mokė muzikos ir
smuiko, pati grojo smuiku daugelyje
orkestrų, o taip pat mokė anglų kal-
bos emigrantus iš Lietuvos.

Nuliūdę liko: trys sūnėnai ir trys
dukterėčios, gyvenantys Massachusetts: Elaine Cristoferi, Ma-
ria Tamulevich, Andrea Tamulevich, John Tamulevich, David
Tamulevich ir Timothy Tamulevich; pusbrolis Jack Tamul, gy-
venantis Rhode Island.

Velionė buvo duktė a. a. Mary ir a. a. Adolf  Tamulevich, se -
suo a. a. Adolph ir a. a. John, teta a. a. Peter ir a. a. Paul Tamu -
levich, pusseserė a. a.  Anne Ferrara.

Sesuo Reginald bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 3 d.
Fran ciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, nuo 1
val. p. p. iki 2 val. p. p. ir nuo 3:30 val. p. p. iki 7 val. v. Šv.
Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL.
Mišparai miru siems 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, gruo-
džio 4 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund.

Šv. Kazimiero seserys

Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700 arba 773-776-1324
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 3 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinį filmą „15
metų kartu”. Filme išsamiai apžvelgiama
Almos Adamkienės labdaros ir paramos
fondo penkiolikos metų veikla. 

� Suvalkiečių  klubo susirinkimas įvyks
ketvirtadienį, gruodžio 4 d., 1 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje,
6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629. Kviečiame narius dayyvauti.

� Gruodžio 6 d. šeštadienį, nuo 10 val. r.
iki 5 val. p. p. Latvių namuose, 425 Hoff-
man Ave., San Francisco, CA vyks pirmoji
Baltijos Kalėdinė mugė. Meno dirbiniai,
tautodailė, etniniai skanėstai, muzika, vai-
dinimai, žaidimai vaikams. Kviečiami at-
vykti visi San Francisco apylinkių lietuviai,
latviai ir estai. Įėjimas nemokamas.

� Maloniai kviečiame į Miglės Žaliukaitės
(mecosopranas) ir Anthony Baron (fortepi-
jonas) koncertą, skirtą Danutės Liaubos
atminimui. Koncertas vyks gruodžio 6 d. St.
Anne Church, 1600 Mount Hope Avenue,
Rochester, NY. Gėrimai ir vaišės – 6:30 val.
v., koncerto pradžia – 7 val. v. Įėjimas ne-
mokamas.

� Gruodžio 7 d. Švč. Mergelės Marijos Ap-
reiškimo parapijos apatinėje salėje ruo-
šiama antroji Advento mugė. Bus kalėdinių
gėrybių, vyks šiaudinukų gaminimo pamo-
kos. Mugę rengia parapijos nariai, New
Yorko skautai ir Tautodailės institutas. Visi
laukiami. Parapijos adresas: 70 Havemeyer
Street, Brooklyn, NY.

� Sekmadienį, gruodžio 7 d. visi yra kvie-
čiami į Cicero lietuvių Adventinę agapę.
Šv. Mišios 9 val. r. Cicero Šv. Antano baž-
nyčioje (50 Ave ir 15 gatvės kampas). Po

pamaldų – agapė parapijos salėje. Aldona
Zailskaitė pasidalins mintimis apie Ad-
ventą. Vilmos Meilutytės vadovaujamas
parapijos choras atliks šventinę meninę
programą. Visus maloniai kviečia svetingi
ciceriečiai ir Lietuvių Bendruomenės Ci-
cero apylinkės valdyba.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) gruodžio 7 d. 10 val. r. švęsime
antrąjį Advento sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Jaunius Kelp-
šas. Gruodžio 13–14 d. kviečiame į ad-
vento rekolekcijas su tėvu Pauliumi iš Ka-
nados. Šeštadienį, gruodžio 13 d., 1 val. p.
p. vyks susitaikinimo pamaldos, o sekma-
dienį, gruodžio 14 d., 10 val. r. – šv. Mi-
šios. Sekmadienį, gruodžio 21 d., po šv.
Mišių parapijos salėje vyks suneštinis ka-
lėdinis pobūvis. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.   

� Prieškalėdinės Advento šv. Mišios Wau-
kegan-Lake County  apylinkių lietuviams
bus atnašaujamos gruodžio 14 d., sekma-
dienį, 2 val. p. p. Santa Maria Del Popolo
koplyčioje,  116 N. Lake St. Mundelein
60060. Po Mišių bus kavutė. Maloniai
prašome prisidėti sumuštinukais ir pyragė-
liais.  Kviečiame visus kuo gausiau daly-
vauti, pakviesti savo šeimos narius ir drau-
gus atvykti Advento susikaupimui ir maldai
prieš Šv. Kalėdas. Informacija tel. 847-
244-4943.

� Po kelių metų pertraukos gruodžio 21
d., sekmadienį, 2 val. p. p. Ziono Lietuvių
liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard
Ave., Oak Lawn, IL 60453) bus laikomos
Kalėdinės pamaldos vokiečių kalba. Pa-
mokslą sakys kun. Georg Mrochen. Giedos
parapijos choras. Ateikite ir atsiveskite
draugus. Telefonas pasiteirauti: 708-422-
1433.

TIK

$35
pirmiems

Pal. Jurgio Matulaičio misijos 

šv. Kūčių vakarienė
2014 m. gruodžio 24 d., 

trečiadienį, 6:30 val. v. 
PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje 

(14911–127th St., Lemont, IL)

Norinčius kartu švęsti Kūčias maloniai kviečiame!
Auka: suaugusiems – 25 dol.; 

vaikams nuo 10 m. ir vyresniems – 15 dol.
Registruotis iki GRUODŽIO 20 dienos

Čekį rašyti: 
Matulaitis Mission 

(memo: Kūčių vakarienė)
Registruotis: 

Misijos raštinėje tel. 630-257-5613 arba 
rašyti  el. paštu matulaitismission@gmail.com; 

taip pat galite paskambinti 
seselei Laimutei tel. 630-243-1070

arba rašyti el. paštu seslaimute@gmail.com
Nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, 

elektroninio pašto adresą  ir dalyvausiančių žmonių skaičių.

ADVENTO vakaras namuose
pakvieskite šeimos narius ar savo draugus praleisti kartu

valandėlę susikaupus ir dėmesį sutelkus į Viešpatį. 

– paskirkite vieną valandą
– paskirkite dieną (tarp gruodžio 1–14 d.)
– pasirinkite laiką (dienos metu ar po darbo)
– pasikvieskite draugus/kaimynus

Sustok! Pagalvok! Pasimelsk!
ADVENTO VALANDĖLĖ namuose

*Valandėlę ves s. Ignė ar tėv. A. Baniulis, SJ
*mintys * diskusijos * malda

tik arbatėlė (ne vaišės)
Norėdami susitarti dėl dienos ar laiko

skambinkite misijos seselėms tel. 630-243-1070

2014 m. gruodžio 4–6 dienomis Lie-
tuvos Respublikos ambasada Jungti-
nėse Amerikos Valstijose ir Meksiko-
je, bendradarbiaudama su Lietuvos
Respublikos garbės konsulatu Meksi-
ke (Mexico), rengia konsulinę išvyks-
tamąją misiją į Meksiko miestą. Kon-
sulinės paslaugos bus teikiamos penk-
tadienį, gruodžio 5 d., nuo 9 val. r. iki
5 val. p. p. Lietuvos garbės konsulato
Meksike patalpose, esančiose adresu
Avenida Veracruz 62-301 Colonia Roma
Norte, México 06700.

Konsulinės misijos metu bus pri-
imami prašymai dėl pasų keitimo ir iš-
davimo, asmens grįžimo pažymėjimų,
užsienyje registruotų civilinės būk-
lės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvo-
je, gyvenamosios vietos deklaravimo,

Lietuvos Respublikos pilietybės, kon-
sulinės registracijos. Taip pat Lietuvos
Respublikos piliečiams bus atliekami
notariniai veiksmai, įskaitant ir no-
tarinius liudijimus, kad asmuo yra
gyvas ir gyvena Meksikoje, skirtus
kompetentingoms Lietuvos instituci-
joms dėl senatvės pensijos ir kitų so-
cialinių išmokų mokėjimo pratęsimo
2015 metais.

Užsiregistruoti konsulinių pa-
slaugų gavimui ir dėl išsamesnės in-
formacijos prašome skambinti į Lie-
tuvos Respublikos garbės konsulatą
Meksiko m. tel. +52 55 5596 2945 bei ra-
šyti el. paštu consul@consuladolitua-
niamex.org. 

LR ambasados Washingtone info

Meksikoje bus teikiamos
konsulinės paslaugos


