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Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome – Molière

Pristatyta policijos kapeliono 
liturginių pamokslų knyga – 8 psl. 

Žinojo, kad sugrįš – 6 psl.
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ŠIAME NUMERYJE:

Iš k.: M. Puidokas, Ž. Pavilionis, S. Balzekas Jr., G. Kirkilas, E. Zingeris, S. Balzekas III, M. Gudynas.           Virginijos Petrauskienės nuotr.

Pagerbti lietuvių kilmės mokslininkai

Vilniuje, Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo įteiktos
2016 metų mokslo premijos.

Nors ir nedidelis, bet visgi jubiliejinis susiėjimas –
jau dešimtą kartą buvo pagerbti užsienio lietu-
viai mokslininkai, turintys Lietuvos pilietybę.

2016 m. užsienio lietuviams skiriamomis mokslo premi-
jomis buvo apdovanoti Jungtinėje Karalystėje gyvenan-
tis lazerių specialistas Rimvydas Juškaitis, Čekijoje dir-
bantis lituanistas Vaidas Šeferis, mokslininkė odontologė
Jolanta Aleksejūnienė iš Kanados, literatūrologas iš JAV
Bronius Vaškelis bei šiuo metu Australijoje dirbantis pus-
laidininkių fizikas Almantas Pivrikas.

Keturi iš penkių premijos laureatų savo akademinį
kelią pradėjo Lietuvoje, beveik visi yra Vilniaus univer-
siteto absolventai. Šiomis premijomis norima paskatinti
užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti
Lietuvos mokslo ambasadoriais. Tuo pačiu siekiama ir
su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti
Lietuvos visuomenę.

Šiemet  mokslo premijoms  buvo pateikta 15 kandi-
datūrų iš 6 šalių. Šešis kandidatus pateikė JAV Lietuvių
Bendruomenė, po dvi paraiškas sulaukta iš Australijos,
Jungtinės Karalystės ir Kanados, ir po vieną kandidatą
pasiūlyta iš Čekijos, Lenkijos ir Norvegijos.

–  9 psl.

Rimvydas Juškaitis, Almantas Pivrikas, Vaidas Šeferis,  laikinai einanti ministrės pareigas  Audronė Pitrėnienė, Jolanta
Aleksejūnienė ir PLB vicepirmininkas Rolandas Žalnierius. Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.

Pirma stotelė – Čikaga

Pasaulio lietuvių centras gruodžio 4-ąją, sekmadienį,
buvo pilnas kalėdinio šurmulio: čia vyko kalėdinė
mugė. Šventiškai pasipuošusi ,,Sielos” galerija kvie-

tė į pianistų Roko ir Sonatos Zubovų koncertą. Prieš jo pra-
džią Lietuvos Respublikos konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas pristatė Lemonte apsilankiusius svečius – naujojo
LR Seimo atstovus Gediminą Kirkilą, Mindaugą Puidoką
ir Žygimantą Pavilionį. Paminėjus pastarojo pavardę,

konsului pristatymo tęsti nebereikėjo – susirinkusieji, svei-
kindami buvusį ambasadorių JAV ir Meksikai, prapliupo
karštais plojimais. Tas pats pasikartojo ir Ž. Pavilioniui dė-
kojant už M. Gudyno iniciatyvą – prieš svarbius susitiki-
mus Washingtone aplankyti Čikagos lietuvius. Buvęs am-
basadorius, naujai išrinktas Seimo narys pavadino M. Gu-
dyną ,,pačiu geriausiu generaliniu konsulu”, kam susi-
rinkusieji pritarė audringais plojimais.                –  3 psl.



ALGIMANTAS MIŠEIKIS, 
ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Šių metų rugsėjį LRT radijo lai doje „Pakartot”
istorikas Alfredas Bumblauskas, kalbėdamas
apie muzi ką su  šios laidos vedėju Karoliu Vyš-

 niausku, švystelėjo „istorinių” min čių pluoštą, te-
igdamas, kad „ne dainų šventės, o roko muzika iš-
laisvino Lietuvą iš komunizmo”. Gal dar no rėjo pri-
durti – ir iš okupacijos, bet su silaikė. Bandydamas
pagrįsti šį savo teiginį, toliau kalbėdamas lyg sąži-
 ningai prisipažino, kad „dainų šventės jam kokčios”.
Apie jų „koktumą” jis sakęs ir kanadiečiams, dės-
tyda mas jiems savo suformuotas isto rines tiesas. Gal
šiam istorikui kokti ir pati lietuviška daina, nes jis
ją prilygino  „per daug dominuojančiai kaimietiškai
kultūrai”. Matyt A. Bum blaus kas, įkvėptas prie-
škario lenkų pašaipų,  jau pamiršo, kad iš to paties
lietuviškai dainuojančio kaimo, kaip sakoma, nuo
žagrės – pakilo ir Lie tuva, kilo ir mūsų šviesuome-
nė, pa dėjusi išlikti lietuviškam žodžiui, ve dusi Lie-
tuvą į Valstybės atkūrimo aušrą. A. Bumblausko tei-
ginius kitu atveju galima būtų palaikyti lengvu nu-
sišnekėjimu, bet kai tokie žodžiai sklinda iš susi-
reikšminusio ar kitų sureikšminto profesoriaus
lūpų, da rosi kažkaip nesmagu ir norisi atsa kyti.  Gal
žinomas istorikas tokiais teiginiais vėl nori pagar-
sėti, bet jo šių „garsių” frazių tikrai teigiamai neį-
vertins dauguma mūsų dvasinę kultūrą nors šiek
tiek pažįstančių ar ja besidominančių žmonių. Ti-
kimės, kad paskaitininkas A. Bumblauskas šio-
mis frazėmis neįtikino ir patrio tiškai nusiteikusių
Kanados lietuvių. Gal kas net nustebo – kur ritasi
tasai istorikas...

Nei dainų šventės, o tuo labiau roko muzika ne-
buvo ir negali būti tiesiogiai išlaisvinančiu veiks-
niu, todėl geriau jau nesisvaidyti garsiais api-
bendrinimais.  Lietuvą išlaisvino ne muzikinio
„roko” elementas, o mūsų dvasinis susitelkimas, di-
džios vienybės išraiška, gimusi Martyno Mažvydo
„Katekizme” – pirmosios lietuviškos knygos ir Mi-
kalojaus Daukšos „Postilės” žodyje, knygnešių pa-
sto gėje, Lietuvos partizanų aukoje, Sibiro, kalėjimų
ir lagerių  kančių bei gilaus Tikėjimo kelyje.

Profesorius A. Bumblauskas pa si žymi naujų šo-
kiruojančių „naraty vų” kūrimu. Vienas ankstesnių
jo „naratyvų” turėjo nužeminti žinomą istoriką
Adolfą Šapoką ir jo garsią, 1936 metais redaguotą
„Lietuvos istoriją”, suvaidinusią sovietinės oku-
pacijos metais didžiulį vaidmenį stiprinant mūsų
tautinę savimonę, padėjusią atsispirti to meto ideo-
loginei klastotei. To meto pasišventėliai, rizikuodami
savo saugumu, kaip Knygnešystės laikų knygnešiai
ją slapta „atšvietę” žibaline „Era”, platino,  įvary-
dami nemažai nerimo  čekistiniam saugumui. Ir
šiandien ši knyga padeda geriau susivokti tiems, ku-
rie bandano ištrūkti iš besiskverbian čios į mūsų gy-
venimą kosmopolitinės ideologijos pinklių.

Neretai A. Bumblausko ir jam akompanuojan-
čių bendraminčių žo džiuose išgirstame, kad Simo-
no Dau kanto lietuvių kalbos raštijos aktualinimo  li-
nija „beviltiškai paseno”, kaip „paseno” ir tautinės
valstybės kūrėjai. Istorikas nusižiūrėjęs į lat vių bei
čekų visuomeninio vystymosi eigą ir Lietuvoje pa-
matė „senlietuvius” ir „naujalietuvius”, reikšda mas
savo simpatiją vadinamiesiems „senlietuviams”, ku-
rie 1919 m. rengė Lietuvos patriotų demaskuotą poe-
viakų sukilimą. Šie ir panašūs jo žečpospolitiniai
„naratyvai”, žinoma, buvo įvertinti kaimyninės
užsienio valstybės atitinkamais „blizgučiais”, vėl pa-
garsinusiais istoriko vardą.

Dabar grįžkime prie profesoriaus „kokčiomis”
vadinamų dainų šven čių. Ne sovietai sukūrė dainų
šventę kaip masinį renginį. Dainų ir šokių šventi-
nės tradicijos gimė jau  XIX amžiuje, kada 1843 me-
tais ji pirmą kartą buvo surengta Švei carijoje, da-
lyvaujant 80 chorų. Po dvejų metų tokia šventė buvo
surengta Vokieti joje. Didžiulė dainų šventė įvyko ir
XX a. pradžioje – 1928 metais Austri joje minint Fran-
zo Shuberto 100-tąsias mirties metines. Baltijos ša-
lyse dainų šventėms pradžią davė Estija, kiek vėliau
ir Latvija. Lietu voje pirmą kartą dainų šventė, pa-
vadinta „Dainų diena”, sutikta su dideliu entu-
ziazmu, buvo surengta 1924 me tais Petro Vileišio
aikštėje Žemės ūkio ir pramonės parodos metu. Iš-
kilios dainų šventės su tūkstančiais klausytojų bei
šimtais chorų vyko ir minint Lietuvos Nepriklau-
somybės 10-metį, ir minint Vytauto Didžiojo mirties
500 metų sukaktį. Susirinku sieji džiaugsmingai
sveikino dainuojamas liaudies dainas, psalmes,
kompozitorių sukurtus originalius kūri nius. Dainų
šventės buvo rengiamos ir dabar vadinamuose Lie-
tuvos re gionuose. Čia  jas daugiausiai rengdavo šau-
liai, ateitininkai, pavasarinin kai. 

Choro dirigentas, pedagogas, so cialinių moks-
lų daktaras Regimantas Gudelis savo plačiame
straipsnyje „Chorai ir dainų šventės Lietuvoje – et-
ninės savimonės žadintojai...” pažymi, kad dainų
šventės yra viena iš įtaigiausių tautinio identiteto
bei etninės savimonės žadinimo ir ugdymo prie-
monių, jos nušviečia tautos būtį ir istorinį kelią. Jų
žanrinės struktūros platuma atveria neribotas so-
cialinio ir kultūrinio bendravimo bei švenčių vi-
suomeninio poveikio stiprinimo galimybes.

Sovietinės okupacijos metais nors iš dainų
švenčių buvo reikalaujama propagandinio turinio
ir procentinio rusų kalba dainavimo, tačiau jose vis
tiek prasiskverbdavo tautiškumo atspindžiai,  raginę
žmonių są monėje palaikyti savo tautinį orumą, do-
mėjimąsi savo krašto isto rija. Tų atspindžių nega-
lėjo užtu šuoti ir partokratų įbrukta Isaako Osipo-
vičiaus Dunajevskio „Ir platus gi kraštas mūs gim-
tasis” ar kitos į ją panašios dainuškos. Dainų šven-
tės sovietinei nomenklatūrai todėl keldavo nemažą
galvos skausmą: susibū rusios žmonių masės gatvių
eitynėse, estradoje ar kitose viešose vietose kalbė-
davo ir dainuodavo sava kalba,  o tai nebuvo labai
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Ar tikrai dainų šventės jau yra  „kokčios”?
įprasta, pavyzdžiui, jau gerokai rusifikuotoje Rygoje.
Ypač daug rūpesčių valdžiai sukeldavo rengiamos Pa-
baltijo studentų dainų šventės. Po 1956 metų dainų
šventės, vykusios Tartu mieste, jos kurį laiką buvo
visai uždraustos rengti dėl vadinamų „nacionalis-
tinių pasireiškimų”. Vėl atnaujintos tik 1968 metais
Vilniaus Vingio parke prikaišiojant jo estradą ka-
gėbistinių šnipų. Tai galima buvo įsitikinti atėjus  ke-
letą minučių anksčiau prieš repeticijos pradžią – vi-
soj estra doj kas 10 metrų sėdėjo nematyti vyrukai.
Chorų vadovai, pažindami savo dalyvius, nelauktus
svečius vydavo lauk. Dažnai tie patys „svečiai” no-
rėdavo prasibrauti ir į eisenų gretas, stengdamiesi
sužinoti, kas traukia „Sėk, sesute, žalią rūtą”...

Ypač atmintyje liko 1988 metų dainų šventė Vil-
niuje. Atvažiavę estai plačiai išskleidė savo tautines
vėliavas. Atkuto ir lietuvių daini ninkai, ėmę mokytis
giedoti  Lietuvos himną. Nesnaudė ir „vakarykščiai”,
suorganizavę „komsomolcų” būrį, kuris puolė ei-
nančius choristus su lietuviškomis vėliavomis, jas
atimi nėjo ir laužė. Vis tiek po vykusių muštynių lie-
tuviškų vėliavų buvo įnešta pakankamai. Čia pasi-
tarnavo ir orkestrantai, vėliavas įnešę savo instru-
mentų  dėkluose. Visa estrada suspindo lietuviškų,
latviškų ir estiškų vėliavų vaivorykštės šviesa. Po ga-
lingo „Gaudeamus” dainininkai atsisakė dainuoti ru-
siškai nomenklatūrinę dainą. Dėl to dirigentas S.
Krylovas su būreliu savų choristų paliko estradą. Ta-
čiau dainų šventė pakiliai tęsėsi iki paskutinio
akordo. Tyliai pasitraukė kiek perbalę ar išraudę
„garbingi” vyriausybiniai svečiai. Studentai su
džiaugsmu sugiedojo Lietuvos, Latvijos ir Estijos tiek
metų uždraustus savo tautinius himnus. 

Tai buvo viešo atsako de monstracija už ilgametį
moralinį prievartavimą, už tą skleistą  sovietinę melo
ideologiją. Po šio įvykio jau niekas viešai nedrįso at-
iminėti ir žeminti mūsų Trispalvės. Ji plačiai  ple-
vėsavo Vilniaus ir Kauno Sąjūdžio mitinguose. Tad
nereikėtų pasiduoti tamsiųjų jėgų raginimams, no-
rintiems numarinti  dainų šventes, lietuvišką dainą,
viešą lietuvišką žodį, lai ko patikrintą mūsų raidy-
ną. Turime būti oria, gerbiančia save, savo nacio-
nalinę kultūrą tauta, nelinkusia išsigąsti  kai kurių
profesorių gąsdinimų, kad kas nors mus gali palai-
kyti baudžiauninkų ar mužikų tauta, ignoruojančia
primestus  bajoriškus herbus su lenkiškais užrašais.
Didžiuokimės savo jau visa me kultūringame pa-
saulyje žinomais sukurtų darbų vaisiais, savo dva-
siniu gyvybingumu, reprezentaciniais na cionaliniais
simboliais – Vytimi ir Trispalve. Prisiminkime ir tai,
kad 2003 metais Baltijos šalių dainų šventės, iš jų ir
Lietuvos, buvo įtrauktos į UNESCO sudarytą žmo-
nijos nematerialinės kultūros paveldo sąrašą.

Taigi mūsų dainų šventės yra ne  kažko kia at-
gyvena ar koktumą sukeliantis elementas, o mūsų
dvasinės kultūros pasididžiavimas. Tegul gy vybinga
lietuviška daina visada skamba mūsų lūpose ir šir-
dyje.

Docentas Algimantas  Mišeikis – chorinės muzi-
kos kūrėjas, dirigentas.

Zigmas Tamakauskas – Kauno savivaldybės
Švietimo tarybos narys, Lietuvos sąjūdžio Kauno
skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas.
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Pirma stotelė – Čikaga
Atkelta iš 1 psl.

Apsilankymas galerijoje, jos dirb-
tuvėse Seimo pirmininko pavaduotojui
G. Kirkilui priminė jo profesiją – prieš
pasirinkdamas politiko kelią (beje, G.
Kirkilas yra Seimo narys be pertrau-
kos nuo 1992 metų!) jis dirbo restau-
ratoriumi. Parlamentaras prisiminė,
kaip jie su kolegomis dar tarybiniais
metais, stagnacijos laikais, kai viskas
buvo uždrausta, naudodami origina-
lius medinius kunigaikščių Gedimino,
Vytauto bareljefus gamino gipsines
kopijas ir jas pardavinėjo. Jis prisipa-
žino, kad iki šiol mylįs ir gerbiąs šią
profesiją bei paskatino ,,Sieloje” susi-
rinkusius lietuvius toliau puoselėti
lietuviškas tradicijas, meną ir kultūrą.
,,Visa kita, aš manau, mes su jumis su-
derinsime”, – juokavo parlamentaras.

Rinkimus laimėjusios Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas
M. Puidokas prisipažino, kad jis Či-
kagoje lankosi pirmą kartą ir labai
džiaugiasi šiltu sutikimu, kurį visur
jaučia. ,,Kultūra ir švietimas yra visų
valstybių ašis, ir mes bandysime pa-
siekti, kad šios sritys realiai taptų
valstybės prioritetais”, – kalbėjo jau-
nasis politikas. ,,O kaip žmogus, vals-
tiečių-žaliųjų sąjungoje atsakingas už
užsienio politiką, stengsiuosi padary-
ti viską, kad būtų įteisinta dviguba pi-
lietybė”, – žadėjo jis.

Buvęs ambasadorius Ž. Pavilio-
 nis padėkojo visiems už kartu pra-
leistus penkerius metus ir už paramą,
išreikštą jam Seimo rinkimuose. ,,Ačiū
už tą ateitį, kurią įskiepijote į mano šir-
dį, labai daug iš čia išsivežiau, – sakė
jis. – Aš tikrai manau, kad tos ateities
be jūsų mes nesukursime ir turbūt nuo
priešų be jūsų nelabai apsiginsime”.
Pastebėjęs, kad kiti metai bus didelių
sprendimų metai valstybėse aplink
Lietuvą, Ž. Pavilionis pabrėžė ryšių su
Amerika sutvirtinimo svarbą. ,,Nuo-
širdžiai pasakysiu, kad be jūsų mes to
nepadarysime, – kalbėjo Seimo narys.
– Mes turime 4 000 naujų žmonių JAV administra-
cijoje, nuo kurių priklausys visų mūsų likimas.
Kvieskite juos į savo renginius, nes mes turime at-
rakinti jų širdis. O raktas, aš manau, yra Čikagoje.”

Prieš apsilankymą ,,Sieloje” parlamentarai da-
lyvavo šv. Mišiose, vaikštinėjo po kalėdinę mugę, ben-
draudami tiek su pardavėjais, tiek su lankytojais,
davė interviu ,,Draugui” (jį skaitykite viename iš ar-
timiausių laikraščio numerių) ir LRT laidai ,,Ta-
patybė.lt”. Svečių iš Lietuvos popietė tęsėsi Jauni-
mo centre (čia dalyvavo ir ketvirtasis delegacijos na-
rys, Užsienio reikalų komiteto atstovas Emanuelis

prieš dešimtmetį”, – stebėjosi LR Seimo vicepir-
mininkas G. Kirkilas.  Parlamentaras, Užsienio rei-
kalų komiteto narys Žygimantas Pavilio nis prisi-
minė, kad jam kurį laiką net teko gyventi S. Balzeko
bute. 

Seimo nariai skubėjo. Dar tą patį vakarą jų lau-
kė skrydis į Washing toną. B eje, šeštadienio popie-
tę, tik atskridę į Čikagą, parlamentarai neformalaus
pokalbio buvo susitikę su kitu LR garbės konsulu
dr. Jonu Prunskiu. 

Kelionės į Washingtoną tikslai – tęsti bei at-
naujinti ryšius su JAV politikais, Prezidento ko-
manda, Senato, Kongreso nariais. Čia parlamenta-
rai susitikinėja su senais Lietuvos bičiuliais, ne-
vyriausybinių organizacijų nariais, žiniasklaida ir,
žinoma, bandys užmegsti ryšius su naujais JAV ad-
ministracijos atstovais. Reikia pastebėti, kad vienas
iš pirmųjų naujojo Lietuvos Seimo sprendimų buvo
rezoliucija dėl santykių su Amerika, kurią naujai
išrinktas Seimas priėmė vienbalsiai – visi posėdy-
je dalyvavę 116 narių balsavo ,,už”. Seimo vicepir-
mininko G. Kirkilo žodžiais, ,,Lietuvoje situa cija,
švelniai tariant, yra pakankamai įtempta”, ir po-
kalbiuose Washing tone vyraus saugumo bei gyny-
bos klausimai. Išrinktieji tautos atstovai supažindins
su Lietuvos veiksmais, stiprinant savo saugumą, pa-
kvies JAV politikus į kitų metų sausį Trakuose vyk-
siantį tradicinį saugumo ekspertų susitikimą, ku-
riame diskutuojama pačiais aktualiausiais tran-
satlantinio bendradarbiavimo klausimais Europos
saugumo srityje. 

,,Draugo” info ir nuotraukos

Draugo fondo pirmininkė Marija Remienė ir parlamentaras Emanuelis
Zingeris.  

Svečiuose pas LR garbės konsulą Stanley Balzeką Jr. Iš k.: E. Zingeris, M. Puidokas, S. Balzekas Jr.,
G. Kirkilas ir M. Gudynas.

Zingeris), kur vyko jubiliejiniai metiniai pietūs. 
Sekmadienio vakarą lietuvių parlamentarų gru-

pė, lydima generalinio konsulo M. Gudyno, apsilan-
kė lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjo Stanley Bal-
zeko Jr. namuose, pačioje Čikagos širdyje esančiame
John Hancock pastate. 87 aukšte gyvenantis lietuvių
kultūros puoselėtojas ir Didžiojo Komandoro kry-
žiaus kavalierius svečius pasitiko kartu su sūnumi
Stanley III ir marčia Sigita. Gerą pusvalandį truku-
sio pabendravimo metu buvo kalbėta ne tik apie po-
litiką. ,,Negaliu patikėti, ponas Balzekas prisiminė
mano žmonos vardą. Jiedu buvo trumpam susitikę

Kalėdinėje mugėje prie „Baltic Art studio” stalo (iš k.): Alfredas Sutkus,
Evelina Mayner ir Seimo narys Žygimantas Pavilionis.

Jaunimo centro vakarienės svečiai (iš k.): M. Gudynas, E. Zingeris, M. Puidokas, G. Kirkilas ir Ž. Pavilionis.
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TELKINIAI

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Balzeko lietuvių kultūros muzie juje išmoktos pamokos
apie Lietuvą tapo nauja patirtimi didelei grupei
amerikiečių vaikų ir jų mamų. Tre čiadienį, lapkričio
30 dieną muziejų aplankė 47 žmonių – vaikų ir su-
augusių grupė. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorė
Rita Janz: 

„Tai namuose besimokantys 34 vaikai, kuriuos
atlydėjo jų mamos. Mažųjų lankytojų amžius – nuo
3 iki 14 metų. Ekskursijos vadovė ir dviejų vaikų
mama Christin paskambinusi į muziejų sakė, kad
vaikai šiuo metu mokosi viduramžių istorijos. Todėl
jiems įdomu šią pamoką išmokti vie name iš Euro-
pos šalių muziejų. Po paieškų internete buvo pasi-
rinktas mūsų, Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus”. 

Pagrindinę ekspoziciją smal siems lankytojams
pristatė muziejaus savanorė Daina Smith. Vaikus ypač
domino Žalgirio mūšio diorama, tikri riterio šarvai
ir daugybė kitų eksponatų, pasakojančių apie vidu-
ramžių epochą. 

Patys mažiausieji ekskursantai pamoką mokėsi žaisdami vaikų mu ziejuje. Jų istorijos mo-
kytoja buvo Rita Janz. Ypač vaikams patiko senosios lietuviškos kaimo pirkios maketas. Kai
kurie pasimatavo medines klumpes ir niekaip negalėjo patikėti, kad žmonės su tokiais batais
vaikš čiodavo visą dieną. Berniukai mata vosi žaislinius šalmus, dėliojo šarvų dėlionę. Ar atsimins
amerikiečiai vaikai, ką reiškia Lietuvos herbas Vytis? Apie tai, ką išgirdo ir išmoko apie Lie-
tuvos istoriją, mažieji lankytojai parodė atsakydami raštu į jiems pateiktus klausimus. Kaip
tikroje pamokoje! 

Dar viena pamoka – lietuviškų ornamentų iš šiaudelių kūrimas. Muziejaus darbuotoja Ieva
Ulozaitė pademonstravo, kaip šis darbas atlie kamas. Kai kuriems mažiesiems šiau dinukų ga-
mintojams prireikė mamų pagalbos. 

Amerikiečių grupė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje praleido keturias valandas. Vai-
kai buvo atsinešę maisto, taigi čia muziejaus antrojo aukšto salėje ir papietavo. 

Vaikus atlydėjusioms mamoms didelį įspūdį padarė muziejaus foje eksponuojama Audriaus
Plioplio paroda „Sibiro sielos”. Tai puikus pavyz dys, kaip šiuolaikiniame mene atsi spindi is-
torija ir tautos patirtis. „Daug naujo išgirdome ir sužinojome”, – dėkojo atsisveikindami su mu-
ziejumi lankytojai.

Amerikiečių vaikams – apie Lietuvos istoriją

Muziejaus savanorė Daina Smith pasakoja apie Lietuvą. 

Jaunimo
kongresams
pusšimtis metų

KUNIGAS ANTANAS SAULAITIS SJ
prisimena

Rūpestis jaunimu ir Lietuvių Bendruomenių veiklos
pasaulyje tęs tinumu subrandino mintį 1966 su-
kviesti atstovus į pasaulinę konferenciją, ar renginį,
globojamą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės. Tuo-
metinis PLB pirmininkas Juozas Bachunas sugalvo-
jo ir uoliai palaikė 1963 m. pradėtą ruošą, pavestą pir-
mojo Pa saulio lietuvių jaunimo kongreso (PLJK) pir-
minin kui Algiui Zaparac kui. Iki 1991 m. PLJK vyko už-
sienyje, vėliau iš dalies Lietuvoje ir kurioje nors šalyje.
Tra dicija tęsiama 1972 m. įkurtos Pasau lio lietuvių jau-
nimo sąjungos ir LJS įvairiose šalyse, kuriose po At-
gimi mo pasipildė ir Rytų Europos valstybių lietuviai.
Pastaruoju metu tai virto PLJ suvažiavimais Lietuvoje.

Pirmajam kongresui sukurtas modelis, tarna-
vęs bent trylika kartų keturiuose žemynuose:
studijų sa vaitė, iškilmingas renginys, jaunimo

stovykla, kultūrinis įvykis, susipaži nimas ir ben-
dravimas vietinėje bendruomenėje su mintimi ją at-
gaivinti ar pastiprinti. Ilgalaikių pasekmių tikėta-
si iš tradicinių rezoliucijų ir veiklaus 16–35 m. am-
žiaus vietinio jau nimo ryžto bei sugebėjimo paska-
 tą įgyvendinti.

1966 m. septyniolikos kraštų at stovai susibūrė
Dainavos stovykloje (netoli Detroito). Pirmoji savaitė

Mažieji muziejaus svečiai išmoko, kaip pagaminti kalėdinės eglutės žaisliuką iš plastikinių šiaudelių.
Karilės Vaitkutės nuotraukos

– studijų arba vadovų lavinimo dienos, tuo pačiu šim-
to dalyvių susipažinimas tarpusavyje ir su lietuvių
gyvenimu keturiuose žemynuose. Tada keturioms
dienoms prigužėjo daugiau nei 400 jaunų žmonių, iš
pagrindinių bendrijų – ateitininkų, skautų, neoli-
tuanų, Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos.
Antrajame (1972, JAV ir Kanadoje) kongrese jau visi

bendrai suburti, trečiajame (1975–1976 m. Argenti-
noje, Urugva juje ir Brazilijoje) – išrinkti kraštų LJS
atstovai.

Pirmoji iškilminga diena – Čikagoje su Da-
riaus Lapinsko opera „Lokys”, pietumis, posėdžiais,
dainų ar šokių švente, suderinta programa. Kultū-
rinėse PLJK dienose vykdavo me no parodos, kon-

certai, tautinių šokių ar kitos šventės, iškilmingos
pamaldos, apeigos lietuviškose vietose (pvz., prie pa-
minklų), jaunų talentų vakaras pagal to krašto ar
miesto galimybes ir pajėgas. Pietų pusrutulyje vy-
kęs PLJK ilgam liko atmintyje, kai iš daugybės ša-
lių suvažiavęs jaunimas kartu šventė Kūčias ir Ka-
lėdas, Naujuosius metus toli nuo savo šeimų ir
namų. Stengtasi įtraukti vietinius lietuvius į kul-
tūrinius bei šventinius rengi nius – dažnai daly-
vaudavo tūkstančiai.

Nuo pirmojo PLJK teko susidoroti su kalbos
klausimu, pasirūpinti kuo daugiau lietuviškai kal-
bančių ir surasti vertėjų, šnibždančių dar kalbos ne-
mokantiems. Rūpi įtraukti visus galimus lietuvių kil-
mės, kartais ir lietuvių renginiuose  dalyvaujančius
kitos tautybės asmenis. Kaip stovyklose, lituanisti-
nėse mokyklose, organizacijose, taip ir PLJK svar-
bų vaidmenį turėjo dainos, kokių nors lietuviškų tra-
dicijų bei papročių mokymas ir puoselėjimas (1979
m. netoli Londono visi suruošė lietuviškas vestuves).

Kai kurie PLJK paženklinti netikėtais ar ypa-
tingais atvejais. Artėjant  1972 m. Jaunimo kongresui
Kaune susidegino Romas Kalan ta, o pačių studijų sa-
vaitės metu Lietuvoje tą patį padarė antras vyras. III
PLJK surengtas trijose tuomet karinių diktatūrų val-
domose P. Amerikos šalyse, kur visą programą reikėjo
iš anksto pateikti  ir  gauti jai leidimą. Visada kilda-
vo klausimas dėl jaunimo iš okupuotos Lietuvos da-
lyvavimo. Kar tą pavyko įsijungti vienam iš Punsko
krašto. Vėliau buvo ir iš Lietuvos, tik patyliukais, kol,
aišku, 1990–1991 m. jau atvyko visas būrys.

Suprantama, kad pats jaunimas lėšų sutelkti ne-
galėjo, kad kiek ir besistengtų. Veikė PLB globoja-
mos finansų komisijos, remiamos tiek fondų, tiek at-
skirų šeimų bei žmonių, prisidėdavo dar ir jaunų
žmonių savo renginėliais, rinkliavomis ir kitais pi-
nigų rinkimo būdais. PLJK nebūtų galėję įvykti nei
Š. Amerikoje, nei kitur be visuomenės palaikymo ir
solidarumo.
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A. a. Stasė Vanagaitė-
Petersonienė

1916 kovo 22 – 2016 lapkričio 30

Sutikdami šią istorinę, Lietuvos rašytojų draugi-
jos (LRD) 60-mečiui skirtą parodą, kartu liūdime
netekę paskutiniosios LRD pirmininkės, peda-
gogės ir rašytojos Stasės Petersonienės, kuri
savo turiningo ir gražaus gyvenimo šimto metų
jubiliejų atšventė šių metų pavasarį, kovo 22-ąją. 

Liko jos JAV parašytos ir išleistos knygos:
,,Nulaužta šaka” (apsakymai, 1964), ei-
liuota pasaka ,,Laumė Daumė” (1969), poe-

ma ,,Skomantų piliakalnio legnda” (1984), atsi-
minimų knyga ,,Kunigas Alfonsas Lipniūnas”
(sudarytoja ir redaktorė, 1985 ir 1989), ,,Lietu-
viškasis švietimas Šiaurės Amerikoje” (kartu su
Juozu Masilioniu, 2000).

A. a. Stasė Petersonienė buvo ilgametė Či-
kagos Pedagoginiame lituanistikos instituto
dėstytoja ir direktorė, daug metų dirbo JAV LB
Švietimo taryboje, buvo ALVUD’o (Amerikos lie-
tuvių vaikų ugdymo draugijos) pirmininkė ir AL-
VUD’o teatro administratorė. Ilgametė LRD
narė, nuo 1998 metų – jos pirmininkė. 

S. Petersonienė apdovanota ,,Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi” (1997), Lietuvos vyčių
,,Metų moters” žymeniu (2001), JAV LB Švietimo
tarybos premija (2003), Vytauto Didžiojo ordinu
už nuopelnus Lietuvai (2004). Bet didžiausia do-
vana jai turbūt visą gyvenimą buvo mėgstamas
darbas ir graži šeima – a. a. vyras Ričardas Pe-
tersonas, su kuriuo susipažino dirbdami Ol-
denburgo gimnazijoje, duktė Daiva ir sūnus Vy-
tautas. 

Prisimindami brangią Stasę Petersonienę,
spausdiname jos eilėraštį, kurį ji mėgo skaityti
per LRD organizuojamas ,,Poezijos pavasario” po-
pietes. 

Samana

Norėčiau būti samana
Ant seno, žalio stogo.
Visad jauna, visad žalia –
Gyventi nepabostų.

Pirmasis saulės spindulys
Rytais mane prikeltų.
Ir taip toli, toli matyt
Už beržynėlio balto.

Prie kaimo kaukai nakčia
Susėdę laimę žarsto,
Jiems pašnibždėčiau paslapčia
Man vieną brangų vardą.

Norėčiau būti samana
Ant seno, žalio stogo:
Visad žalia,visad jauna –
Gyvenimas viliotų

Lietuvių ir anglų kalbomis pa rengta paroda
„Lietuvių rašytojų draugija: septyni de-
šimtmečiai isto rijos” kviečia lietuvių išei-

vijai ir literatūrai svetur neabejingus skaitytojus
ir tyrėjus pakeliauti šios organizacijos veiklos ke-
liais.

Lietuvių rašytojų draugija (LRD), įsteigta
1932 m. vasario 21 dieną Vytauto Didžiojo univer-
siteto Humanitarinių mokslų fakultete, yra pirmoji
savarankiška lietuviškai rašančių rašytojų, vertėjų,
literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija. Iki 1944
metų veikusi Lietuvoje, organizacija 1946 metais
pavadinimu Lietuvių rašytojų tremtinių draugija
buvo atkurta Vokietijoje nuo antrosios sovietų oku-
pacijos pasitrauku sių pabėgėlių. Nuo 1950 metų iki
dabar draugija veikia Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose.

Parodoje pateikiami Lietuvių lituanistikos
tyrimo ir studijų centre (LTSC) Čikagoje saugomo
gausaus LRD archyvo dokumentai: laiškai, pra-
nešimai, posėdžių protokolai bei kiti su draugijos
veikla susiję dokumentai, taip pat nuotraukos ir
garso įrašai. Juos papildo Lietuvos nacio nalinės
Martyno Mažvydo biblio tekos archyve esanti me-
džiaga.

LTSC archyve saugomas Lietu vių rašytojų
tremtinių (vėliau Lie tuvių rašytojų draugijos) ar-
chyvas (5 archyvinės dėžės – apie 1 100 puslapių),
kurį sudaro 1946–1990 metų veiklos medžiaga, yra
svarbus dokumentinis šaltinis tyrinėjant išeivijos
kultūrinę veiklą. Tik susikūrus draugijai, visi do-
kumentai buvo laikomi pas draugijos pirmininką
Stasį Santvarą, kuris, kartu su kitais Vokietijos DP

stovyklų dokumentais, juos atgabeno į JAV. Vėliau
kurį laiką juos dar saugojo (pirmininkaujant  Jo-
nui Aisčiui), o vėliau perdavė Čikagoje draugijai
pirmininkavusiam Beniui Babrauskui. Vadovau-
jant Bernardui Brazdžioniui (per pirmąją kaden-
ciją) ypatingas dėmesys buvo skirtas rašytojų
veiklai įamžinti. Buvo nutarta padaryti keletą
dalykų: pirmasis – įrašyti kiek galima daugiau lie-
tuvių rašytojų išeivijoje garso įrašų; antrasis
reikšmingas nutarimas buvo perduoti rašytojų
draugijos dokumentus Pasaulio lietuvių archy vui
(PLA), kuriam tuo metu vadovavo draugijos narys
Česlovas Grincevi čius. Ten sudarytas atskiras
LRD fondas. LRD valdybos nuosekliai laikėsi šio
nutarimo. Ypač tvarkingai ir iš samiai dokumentus
perdavė Alė Rūta (sekretoriavo pirmininkaujant
B. Brazdžioniui). Šiuo metu jame saugomi drau-
gijos dokumentai iki Pau liaus Jurkaus kadencijos.
P. Jurkaus archyvas, deja, PLA nepasiekė, LRD fon-
de tėra nedidelė dalis šio laikotarpio dokumentų.
Parodoje esantys dokumentai iš pastarųjų metų
veiklos yra paskolinti paskutinės draugijos pir-
mininkės Stasės Petersonie nės.

Virtualią parodą galima pama tyti adresu:
http://bit.ly/2gJ5q44

Parodą parengė LNB Informa cijos mokslų
departamento Lituanis tikos tyrimų skyrius. Pa-
rodos partneris – Lietuvių lituanistikos tyrimo ir
studijų centras (Čikaga, JAV). Parodos autorės: dr.
Dalia Cidzikaitė ir Kristina Lapienytė-Bareikienė.
Parodą internete parengė Eglė Karalienė.

Lietuvos nacionalinės M. Mažvy do bibliotekos info 

Apsilankykite Lietuvių rašytojų draugijos 
70-mečiui skirtoje virtualioje parodoje

Rašytojų draugijos pirmojo suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: dail. Osmolskis, A. Nyka-Niliūnas, B. Gražulis, K.
Bradūnas, S. Santvaras, B. Brazdžionis, knygų leidyklos „Patria“ savininkas J. Lenktaitis, V. Ramonas, A. Škėma ir
H. Nagys. Don Šulaičio nuotr./Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvas

Lietuvių rašytojų draugijos renginyje (iš k.): Vainis Aleksas, neatpažinta, Audra Daulienė, Loreta Umbrasienė, Linas
Umbrasas, draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, Vlija Eivaitė, Eglė Juodvalkė, Dalia Cidzikaitė ir Lietuvių Fondo
atstovas Antanas Razma.
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LINA VAITIEKŪNAITĖ

Į Jungtines Amerikos Valstijas jis atvyko Lietu-
vai skaičiuojant pirmuosius nepriklausomybės me-
tus, kai emigruoti nebuvo taip populiaru. Tuomet lie-
tuviams atsirado galimybė mokslo siekti užsienyje ir
čia įgyti daugiau patirties. Biochemikas Daumantas
Matulis priėmė JAV profesoriaus Rex E. Lovrien kvie-
timą ir po bakalauro studijų (dabar tapatinamų su
magist ro studijomis) 1993 m. išvyko į JAV. Čia – Min-
nesotos universitete toliau mokėsi ir apsigynė bio-
medicinos mokslų (biochemijos, molekulinės biologijos
ir biofizikos) daktaro laipsnį, įgijo nau jų žinių, pa-
tirties ir pelnė tarptautinį pripažinimą.

Prof. Daumantas Matulis skaičiuoja jau dvy-
liktus metus, kai su šei ma grįžo į Lietuvą, čia įsikūrė
ir sėkmingai dirba mėgstamą darbą – va dovauja Vil-
niaus universiteto Bio tech nologijos instituto Bio-
termodi na mikos ir vaistų tyrimo skyriui. Jis tę sia
JAV pradėtą biomedicinos tyri mų kryptį kuriant
priešvėžinius vaistus.

Mokslininko darbas vertinamas tiek Lietuvoje,
tiek tarptautiniu mastu. 2007 m. prof. D. Matuliui
buvo įteikta „Telia Sonera” premija kaip geriausiam
grįžusiam mokslininkui, 2009 m. XI Baltijos plėtros
forume – prestižinis „ScanBalt akademijos” apdo-
vanojimas už pasiekimus skatinant tarpvalstybinį
bendradarbiavimą, 2010 m. – apdovanojimas kon-
ferencijoje Italijoje, 2012 m. – konferencijose Vo-
kietijoje ir Lietuvoje, „Life Science Baltics Startup”
sesijoje Vil niuje. Už pasiekimus biomedicinos moks-
lų srityje 2013 m. įteikta Lietu vos nacionalinė moks-
lo premija.

Nori vaikus užauginti Lietuvoje

„Tikslą sugrįžti į Lietuvą nusibrėžiau iš anks-
to, dar prieš išvažiuodamas mokytis į JAV, – prisi-
mena lietuvis. – Gyvenimas Amerikoje už sitęsė, nes
vėliau žmona taip pat pra dėjo doktorantūros studijas
(Minne so tos universitete Jurgita įgijo mole kulinės,
ląstelinės, vystymosi biologijos bei genetikos dak-
taro laipsnį), aš mokiausi podaktarinėse studijose,
po to dar ketverius metus dirbau moks linį tiriamąjį
darbą kompanijoje ‘3-Dimensional Pharmaceuti-
cals’, ku rią nupirko koncernas ‘Johnson & Johnson’
Philadelphijoje”.

Mokslininkas pasakoja, kad buvo ir kita svari
priežastis, dėl kurios Ma tulių šeima pasirinko gim-
tinę: „Ste bėdami JAV gimusį vyriausiąjį sūnų Ei-
mantą, supratome, kad į Lietuvą reikia grįžti, kol jis
dar yra vaikas, nes vyresniam berniukui ar paaug -
liui būtų sunku prisitaikyti tiek mo kykloje, tiek ki-
tose gyvenimo srityse, – tvirtina D. Matulis ir pa-
aiškina, kokios priežastys pradėjo trumpinti gyve-

nimo laiką JAV.
Dar viena ir galutinai apsispręsti padėjusi prie-

žastis, pasak D. Matulio, buvo gauta parama darbui
– moksliniams tyrimams biomedicinos srityje: „Lie-
tuvai įstojus į Europos Są jungą (ES) buvo galima teik-
ti paraiš kas ES finansavimui gauti. Ir 2004 m. man
pasisekė laimėti ES Marie-Curie dotaciją, leidusią
Lietuvoje įkurti laboratoriją (anksčiau – Rekombi-
 nan tinių baltymų laboratorija, dabar – Biotermo-
dinamikos ir vaistų tyrimo skyrius – aut. p.)”. Čia
mokslininkui atsirado galimybės atlikti moksli-
nius tyrimus. To paties Enzimologijos instituto pa-
grindu susikūrusi įmonė „Fer mentas”, pasak D. Ma-
tulio, sąlygojo ir Lietuvoje įsikurti JAV susivieniji-
mui „Thermo Fisher Scientific”, gaminančiam ir siū-
lančiam produktus bei paslaugas gyvybės mokslų ty-
rimams ir diagnostikai.

Darbe – šeimyninis duetas

„Skyrius, kuriame dirbu, kuria naujus chemi-
nius junginius, kurie, tikimės, bus naudingi ir nau-
dojami kaip vaistai, pasižymintys priešvė ži niu po-
veikiu, – veiklą pristato mokslininkas ir paaiškina,
kad vaistų kūrimas susideda iš skirtingų fazių, o vi-
sas procesas trunka daug metų. – Visų pirma ku-
riame chemines medžiagas, kurios gali paveikti
tam tikrą žmogaus baltymą, tikriname jų efektyvu-

mą ir stebime, ar jos slopina tą taikinį, kurį reikia.
Tada pradedami vykdyti toksikologiniai ir farma-
ciniai tyrimai su gyvūnais, kol galiausiai leidžiama
atlikti pirmuosius kliniki nius tyrimus su žmonėmis.

Mūsų skyrius dirba pačioje vaistų kūrimo pra-
džioje, nes sukuriame junginius ir juos išbandome.
Po to juos, galima sakyti, ‘stumiame’, kad jie pasie-
ktų žmones.” 

Savo darbu tiki ir Daumantas, ir Jurgita, dir-
bantys tame pačiame Biotermodinamikos ir vaistų
tyrimų skyriuje. „Jurgita vadovauja žmogaus bal-
tymus gaminančiai darbo grupei, aš – cheminius jun-
ginius kuriančiai mokslininkų komandai. Nagri-
nėjame, kokios šių jun ginių sąveikos, tačiau be Jur-
gitos patirties ląstelės ir molekulinėje biologijoje aš
negalėčiau visiškai realizuoti savo darbo, man būtų
sunku, – šeimyninio dueto darbą paaiškina Dau-
mantas. – Kadangi šiek tiek skiriasi mūsų veiklos sri-
tys, tai ji nesikiša į mano darbą, aš – į jos. Kartais
būna pakankamai daug vargo su keturiais vaikais
šeimoje, todėl mums ir to užtenka, – juokdamasis
sako biochemikas. – Moksle problemos tikrai nėra,
kad žmona yra šalia. Kita vertus, tai mums tik pa-
deda. Jei ne Jurgita, daug ko mūsų darbe nebūtų buvę
įmanoma pasiekti. Jos atlikti eksperimentai jau at-
skleidė nepaprastai daug informacijos apie mūsų ku-
riamus cheminius junginius ir jų naudą žmogaus
sveikatai”.

JAV išlieka vaistų 
kūrimo lydere

Dabar vaistų kūrimas,
pasak prof. D. Matulio, vi-
same pasaulyje yra sulė-
tėjęs, nes pabrango proce-
sas. „Kai buvo pradėtos
naudoti sudė tingesnės
technologijos ir sugriežtė-
jo reikalavimai naujiems
vaistams, mokslininkai ne-
besugebėjo padaryti tiek,
kiek norėtų. Visuomenėje
atsirado daug šarlataniz-
mo ir magijos, – mokslo
problemas vardija lietu-
vis. – Mes moksle dažnai
su tuo susiduriame, ir visa
tai reikia įveikti”. 

Profesoriaus teigimu,
absoliuti vaistų kūrimo ly-
derė yra JAV. Euro poje
vaistų pagaminama pen-
kis kartus mažiau. Lygin-
damas Amerikos ir Lietu-
vos mokslinius pasieki-
mus prof. D. Matulis sako,
kad lietuviai, deja, dar at-
silieka. Ir priežastys yra
kelios: „Visų pirma moks-

Išvykdamas iš Lietuvos žinojo, kad sugrįš

Biochemikas Daumantas Matulis (d.) su partneriu iš Taivano (k.) ir mokslininku iš Švedijos (v.) prie Jungtinio gyvybės moks-
lų centro, kuriame 2016 m. pavasarį įsikūrė prof. D. Matulio laboratorija. Asmeninio archyvo nuotraukos

Jurgita Matulienė prie Tiškevičių rūmų Palangoje. Vyriausias sūnus Eimantas, iškėlęs brolius Tautvydą ir Vaigintą, prie Tiškevičių rūmų.
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las JAV vystomas kitaip nei Lietuvoje.
Ameri koje du trečdalius pinigų skiria
privatūs šaltiniai, tuo tarpu pas mus
– gal tik 10 proc. Kitaip tariant, Lie tu-
voje yra silpna pramonė ir silpnas
privatus mokslas. Verslininkai dau-
giau remia ne patį mokslą, bet pro-
dukto gamybą – kitaip tariant, kada iš-
radimo stadija jau yra praeita”.

Antrąja priežastimi mokslinin-
 kas įvardija Lietuvoje įsišaknijusią
biurokratiją: „Amerikoje ir pinigų ga-
vimas, ir jų išleidimas yra daug leng-
vesni. Tuo tarpu Lietuvoje su kurta
daug nereikalingo tikrinimo ir pla-
navimo. Dėl viešųjų pirkimų su dėtin-
gų procedūrų sugaištame keletą mė-
nesių vien tam, kad galėtume įsigyti
paprasčiausią daiktą. O kiek viena su-
gaišta diena stabdo mokslo procesą.
Lietuva dar nepakankamai efektyviai
remia mokslą, todėl labai stipriai pri-
klausome ir nuo Europos struktūrinių
fondų paramos. Bėda yra ta, kad ateis
laikas, ir pinigų pri trūks, nes gyve-
name paskutiniame rėmimo periode.
Lietuva nuėjo leng viausiu keliu – visi
mokslui skiriami pinigai (daugiau
kaip 90 proc.) atė-jo būtent iš tų Euro-
pos struktūrinių fon dų, o ne iš Lietu-
vos biudžeto. Todėl iškils didelis klau-
simas – iš kur paimti pinigų mokslui?
Tačiau, mano manymu, vilties yra, nes
Lietuvos verslas auga ir stiprėja. Ma-
tau daug šaunių pavyzdžių”.

Kelias į chemiją prasidėjo 
mokykloje

Dėl savo pasirinkimo Daumantas
dėkoja chemijos mokytojai Veronikai
Paberžytei, praėjusiais metais šven-
tusiai 90-metį. „Ir dabar su ja susi sie-
kiu, ji mane prisimena ir labai džiau-
giasi, kai paskambinu. Ji yra tas žmo-
gus, kuris mokydamas mane Vilniaus
Salomėjos Nėries mokykloje, ‘užde-
gė’ tuo, kuo dabar domiuosi ir, galima
sakyti, gyvenu, – prisimena moksli-
ninkas. – Iš pradžių mokytis chemijos
buvo labai sunku, bet vėliau ‘persi-
laužiau’, ji tapo įdomi, už che miją
pradėjau gauti vis geresnius pažy-
mius, vis daugiau matydavau chemi-
jos grožio, ypač dvyliktoje kla sėje, kai
dalyvavau Lietuvos olim pia doje ir už-
ėmiau prizinę trečią vietą. Gerai pa-
sirodžiau ne tik mieste, bet ir visoje ša-
lyje! Tai buvo didžiulis stimulas, pa-
dėjęs renkantis specialybę aukštojoje
mokykloje.  Laimėjimas mane moty-
vavo ir dar davė papildomų balų per
stojamuosius. Pasi rinkau biochemiją”. 

Pažintis – studijų metu

Netiesiogiai studijos jį suvedė ir su
Jurgita. „Dar Lietuvoje mūsų keliai su-
sikirto kelis kartus. Bet vėliau draugai
mus supažindino kelionėje, kai studi-
javau antrame kurse, o Jur gita buvo
pirmakursė, – prisimena Daumantas.
– Studentavimo lai kais draugavome, o
šeimą sukūrėme 1993 metais”.

Į Ameriką Daumantas su Jurgita
atvyko beveik kartu. „Po 4 mėnesių ji
prisijungė prie manęs. Iš pradžių į JAV
atvyko kaip mano šeimos narys ir sa-
vanoriavo mokomojoje laboratorijo-
je. Vėliau ji taip pat pradėjo dokto-
rantūros mokslus Minnesotos uni-
versitete. Mūsų studijos buvo pa našios
– tai ir padėjo mums vėliau, grįžus į
Lietuvą, įkurti laboratoriją, kurioje at-
liekame biomedicinos tyrimus”, – pa-
sakoja Daumantas.

Lietuvoje jie kartu su Jurgita gy-
vena jau dvylika metų. Tačiau pirmieji
namai jaunai šeimai, galima sakyti,
vis tiek buvo JAV, kur gimė ir du Ma-
tulių pirmagimiai. „Dabar augi name
keturis vaikus – kaip sakome, du ame-

rikiečius ir du ne ameri kiečius, – juok-
damasis vardija D. Matulis ir pabrėžia,
kad vaikai žino, jog jie gimė ir šiek tiek
laiko gyveno Amerikoje, tačiau to ne-
sureikšmina. – Šeimoje mes visą laiką,
ir Ame rikoje, kalbėjome tik lietuviškai.
Gal tik moksle dažniau naudojome
ang liškus terminus. Todėl grįžus į Lie-
 tuvą dėl kalbos nekilo jokių problemų.

Dėl vaikų pilietybės buvo įdomus
atvejis. Kai lankėmės JAV ambasadoje,
mums užsiminė, kad svarbu infor-
muoti ambasadą, jog jie yra JAV pilie-
čiai, nes karo ar panašiais atvejais JAV
savo piliečius evakuotų, t. y. pasiimtų.
Tada supratau, kad juos evakuotų, o ma-
nęs – ne. Todėl ir atsakiau, kad nera-
šysiu jų į JAV piliečių sąrašą, nes ne-
noriu, kad mus nelaimės atveju išskir-
tų. Šeimos neleisiu perskirti, nors ir ža-
viuosi JAV rūpesčiu savo piliečiais”.

Pagalba planuojantiems 
grįžti į Lietuvą

Daumantas, gyvendamas Lietu vo-
je, neužmiršta ir Amerikos, joje pra-
leistų dvylikos metų. Todėl bent kartą
per metus lankosi JAV: „Pačios Ame-
rikos labai daug pamačiau ją lanky-
damas pastaruosius vienuolika metų.
Dabar esu aplankęs jau visas JAV vals-
tijas, išskyrus Aliaską. Čia aš su bro-
liu Visvydu, galima sakyti, lenkty-
niauju – jam liko kelios neap lankytos
valstijos, bet jis dar likęs šio je šalyje –
gyvena Washingtone. Brolis taip pat
galvoja apie grįžimą. Norėčiau, kad
greičiau tai įvyktų”.

Grįžęs į Lietuvą D. Matulis kartu su
bendraminčiais įkūrė lietuvių, gyve-
nusių užsienyje, visuomeninę organi-
zaciją „Sugrįžus” (2007–2009 m. buvo
prezidentas – aut. p.), taip pat išeivijos
mokslininkams grįžti pade dančią aso-
ciaciją „Futura Scientia” (buvo valdy-
bos narys – aut. p.). 2007–2009 m. dirbo
Lietuvos Respublikos prezidento Valdo
Adamkaus visuo me niniu konsultantu
emigracijos ir repatriacijos klausimais.

„Prieš dešimt metų ‘Sugrįžus’ kū-
rėme turėdami tikslą padėti atsa kyti į
įvairius grįžtančiųjų klausi mus. Pa-
vyzdžiui, ar turės mokėti mokesčius
Lietuvoje už tai, ką užsi dirbo Ameri-
koje. Kai nežinai, tai šis ir kiti klausi-
mai lietuvius baugina, o sprendimą su-
grįžti į Lietuvą priver čia atidėti”, – aiš-
kina lietuvis ir prisimena, kaip jo šei-
mai grįžus gyventi į Lietuvą užgriuvo
šimtai smulkių rūpesčių, kuriuos iš-
spręsti su kitų pagalba buvo daug leng-
viau ir pa prasčiau. – Todėl atsirado no-
ras padėti kitiems.

Organizacija „Sugrįžus” gyvuoja
jau dešimt metų. Tuoj švęsime įkūrimo
jubiliejų. Reguliariai, kartą per mėnesį,
susitinkame. Kartais užtenka tik su-
sibėgti kavinėje, pabendrauti ir gerai
praleisti laiką. Ateina vis naujų žmo-
nių. Kiti išeina, bet branduolys išlieka.
Organizacija dabar vienija ne tik Ame-

rikoje gyve nusius ir iš jos sugrįžu-
sius lietuvius, – į susitikimus ateina ir
kitose pa saulio šalyse gyvenę ar lan-
kęsi lietuviai. Mūsų bendravimo pa-
grindine priežastimi tapo grįžimas į
Lietuvą”.

Amerikoje praleisti metai 
yra brangūs

„Praleisti metai Amerikoje mums
yra svarbūs ir brangūs. Todėl jų neuž-
mirštame ir tikrai neužmir šime”, –
sako Daumantas. JAV jis ne tik apsi-
gynė daktaro laipsnį ir pasisėmė dar-
bo patirties, bet aktyviai dalyvavo ir
Amerikos lietuvių veikloje. 2002–2004
m. ėjo JAV Lietu vių jaunimo sąjungos
Philadelphijos skyriaus, 2003–2004 m.
– JAV Lietuvių Bendruomenės Phila-
delphijos apy lin kės pirmininko pa-
reigas.

„Džiugu, kad JAV gyvuoja Lietu-
 vių Bendruomenės ir vienija ten gy ve-
nančius tautiečius. Man ir mano šei-
mai Minnesotos bei Philadelphijos

LGUVO „Sugrįžus” visuotiniame susirinkime 2016 m. vasario 27 d.

Kolektyvas „Sugrįžus” 2012 m. vasarą XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Bostone: „Su-
grįžome į Lietuvą, sugrįžome ir į JAV”.

Lietuvių Bendruomenės buvo didžiu-
lė parama, padėjusi sunkiomis aki-
mir komis ir, žinoma, neleidusi ati-
trūkti nuo tėvynės. Nepaisant to, kad
grįžau į Lietuvą, Philadelphijos lietu-
viai man ir mano šeimai labai rūpi”, –
sako D. Matulis.

Amerikos lietuvių paramos Dau-
 mantas sulaukė įvairiomis priemo nė-
mis: „Pavyzdžiui, esu dėkingas Julijai
Dantienei, kuri mane priėmė ir globo-
jo, kai mano daiktai laivu jau buvo iš-
keliavę į Lietuvą, o aš dar buvau likęs
– galėjau pas ją prisi glausti ir užbaig-
ti darbus. Man tai buvo labai didelė pa-
rama”.

Pasiilgsta tikro žmonių 
nuoširdumo

Į JAV atvykusiems Daumantui ir
Jurgitai padėjo ne tik jų tautiečiai.
Kitas šviesulys buvo Minnesotos uni-
versiteto profesorius Rex E. Lovrien,
kuris vienu metu rūpinosi visais Min-
nesotoje besimokančiais lietuviais.
„Vienu metu jo name gyveno gal dvy-
lika lietuvių, nors jis pats nėra lietuvis,
– prisimena D. Matulis. – Man šis žmo-
gus yra pavyzdys tikro amerikiečio, ku-
ris mus, atvykėlius, taip nuoširdžiai
prižiūrėjo ir mokė amerikietiško gy-
venimo, – jeigu yra taisyklės, tai nuo-
širdžiai jų reikia laikytis, gerbti tą
teisę ir susitarimą”.

Prisimindamas JAV praleistus me-
tus lietuvis sako, kad Amerikoje jautė
tikrą žmonių nuoširdumą. Lietuvoje
taip pat yra daug tokių žmonių, bet, ga-
lima sakyti, dar yra sužalotų soviet-
mečio – jie jaučiasi užguiti ir bijo ap-
ginti savo nuomonę, – aiškina Dau-
mantas Matulis. – Ir aš pats kartais taip
elgiuosi. Jei būčiau išauklėtas Ameri-
koje, tikrai nenuty lėčiau. Stengiuosi
taip gyventi!”

2016 m. kovo 11-ąją į Vilniaus gatves išriedėjo autobusai su žymių žmonių mintimis apie
laisvę. Ant vieno iš jų – mokslininko Daumanto Matulio žodžiai.
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Pristatyta
policijos
kapeliono
liturginių
pamokslų 
knyga

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

„Žmogaus ir Dievo metai” – taip vadinasi ką tik pa-
sirodžiusi kunigo, Lietuvos policijos vyriausiojo ka-
peliono Algirdo Toliato knyga, į kurią sudėti liturginių
metų pamokslai. Li turginiai metai – tai kasmet pa-
sikartojantis Dievo ir žmogaus gyvenimo ciklas, ku-
ris prasideda puošniu pa siruošiamuoju ad-
vento laikotarpiu ir baigiasi Kalėdomis.
Krikščionių me tuose yra trys pagrindinės
šventės: Šv. Kalėdos, Šv. Velykos ir Sekminės.

Pirmojoje savo knygoje, kuri gi mė iš
kunigo pamokslų, pasakytų Vil niaus
Šv. Rapolo bažnyčioje, A. Tolia tas,

remdamasis Šventuoju Raštu ir interpre-
tuodamas jo fragmentus kal ba apie dvasines
ir dorovines žmogaus vertybes, atskleidžia
teigiamą požiūrį į žmogaus ir Dievo santy-
kį, dėsto svarbiausias tikėjimo tiesas. 

„Knyga gimė išties neįprastai. Mišių
metu mano sakomi pamokslai mobiliuoju te-
lefonu buvo įrašyti ir kaupiami, o po to vie-
na pažįstama šeima pasiūlė sukurti inter-
neto svetainę ir ten juos patalpinti. Po to
šiais mano pamokslais susidomėjo leidyk-
la ‘Tyto alba’, kuri ir pasiūlė išleisti knygą. 

Tai tarsi nerašyta knyga, aš nie ko ne-
dariau, tik kalbėjau, o pirmieji susitiki-
mai su skaitytojais parodė, kad ta knyga
jiems labai reikalinga, kad ji sulaukė daug
dėmesio. Esu laimingas, kai žiūriu į žmonių
akis, nes aš labai daug gaunu iš kitų ir jau

seniai supratau, kad geriausia daugyba yra daly-
ba – jei tu kažkuo daliniesi, tai pats gauni dar dau-
giau”, – sakė 38-erių metų A. Toliatas.   

Jis baigė Vilniaus kunigų seminariją, po to stu-
dijavo Prancūzijoje, o 2007 m. buvo įšventintas į ku-
nigus. Po studijų Italijoje 2012 m. kunigas apsigy-
nė dvasinės teologijos licenciato laipsnį ir buvo pa-

Susitikimas su knygos autoriumi Marijampolėje sulaukė nemažo susi domėjimo. A. Vaškevičiaus nuotraukos

skirtas kunigu Šv. Rapolo bažnyčioje. Nuo 2013 m. jis
eina ir vyriausiojo Lietuvos policijos kapeliono pa-
reigas. 

„Jau trejus metus einu šias pareigas, ir man jos
labai brangios. Policija yra šeima, bendruomenė, ji
turi būti stipri, nesavanaudiška, puoselėti pagrin-
dines vertybes – pagarbą, pasitikėjimą, įsiklausymą.
Policininkai yra arti bendruomenės, arti ir jos
skaudulių, jie dažnai turi sugerti daug blogų emocijų.
Jų rū pestis – ir saugi bendruomenė, ir mū sų pačių
atsakomybė, nes yra sakoma, kad net Dievas yra be-
jėgis, jeigu žmogus nenori. 

Tai misija, kuri man labai brangi, ir galiu pa-
sakyti, kad iš jų, po licininkų aš gaunu šimtą kartų
daugiau negu pats jiems atiduodu. Ži noma, yra vis-
ko, ir jei manęs paklau site, ar policininkai yra reli-
gingi, tai atsakysiu, kad nelabai, bet ar yra dva singi
– tikrai taip, ir kartais gero kai dvasingesni už ku-
nigus”, – teigė kapelionas.

Jau ne viename mieste visuome nei ir policijos
bendruomenei naująją knygą pristatęs A. Toliatas
sakė, kad šie susitikimai jam labai brangūs, nes jų
metu galima kalbėti apie tai, kas svarbu, kas rūpi,
o kalbėtis tarpusavyje yra būtina. Klausimų susiti-
kimų metu būna įvairiausių, net ir tokių, iš kur ki-
lusi reta Lietuvoje Toliato pavardė. Kunigas sako, kad
jo protėviai buvę bajorai, o Toliatai – kažkada Šiau-
lių rajone egzistavusio ir jau seniai išnykusio kaimo
pavadinimas.  

Pasak Marijampolės P. Kriaučiū no viešojoje
bibliotekoje knygą pristačiusio svečio, reikia mokytis
džiaugtis kiekviena akimirka čia ir da bar, nes mes
dažnai tiesiog priprantame prie rutinos ir nesuge-
bame įver tinti akimirkos grožio. Dažnai vienas po-
kalbis, geras žodis gali pakeisti labai daug.

Pirmieji knygos skaitytojai ir vertintojai pa-
stebėjo, kad „Žmogaus ir Dievo metai” – tai guo-
džianti ir raminanti knyga, sielos kalbėjimas sie lai.
Knygos anotaciją parašęs šviesios atminties filoso-
fas Leonidas Donskis pabrėžia, kad „kunigo Algir-
 do Toliato pamokslai, man regis, yra XXI amžiaus ku-
nigo kreipimasis į visus – tikinčiuosius, netikin-
čiuosius ir ieškančiuosius. Kai kurie jo žodžiai
man atrodo tokie įtikinami, kad pagaunu save gal-
vojantį, jog turbūt pats mėginčiau savo ar draugo ti-
kė jimą pažadinti panašiu kreipimusi ir jam artima
tiesosakos forma. 

Štai kad ir toks pa sažas iš jo pamokslo: „Jeigu
neapnuoginsime savo tobulų netobulumų, niekada
nesugebėsime priimti realybės, priimti gyvenimo,
akimirkos, o jeigu nesugebėsime priimti akimir kos,
šiandienos čia ir dabar, nepajėg sime priimti ir am-
žinybės. Įsivaiz duojame, kad amžinybė – tai kažkoks
dogmų rinkinėlis: tereikia atsakyti į klausimus, iš-
laikyti egzaminą ir... skrendame į dangų. Nieko pa-
našaus! Mus egzaminuoja akimirkos, kasdie nybė,
šiandiena čia ir dabar: ši aki mirka yra mūsų egza-
minas, mūsų gyvenimas.” Arba: „Pilna bažnyčia –
dar ne ženklas, kad viskas gerai, kad tvarka. Iš esmės
nėra didelio skirtumo, ar bažnyčia yra pilna, ar joje
meldžiasi trys žmonės, ar net vienas. Niekada neži-
nai, ar žmogus atėjo į bažnyčią kaip turistas, ar kaip
piligrimas, neparašyta jam ant kaktos, svarbu, koks
bus jo santykis. Galima spėti ir labai apsirikti”. 

Autografas skaitytojams.
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ViDAUS LiGOS 

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

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

SKAUSMO 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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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
Tel. 708-422-8260 

Atkelta iš 1 psl.

Kandidatų paraiškas vertino Lie-
tuvos mokslų akademijos ekspertai,
laimėtojus atrinko komisija, sudaryta
iš Švietimo ir mokslo ministerijos,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, JAV
Lietuvių Bendruomenės, Lietuvos
mokslų akademijos, Lietuvos mokslo
tarybos, Prezidentūros ir Užsienio rei-
kalų ministerijos atstovų.

Švietimo ir mokslo ministerija
iškiliausiems užsienyje gyvenantiems
lietuviams mokslo premijas skiria jau
dešimtus metus.

Iki šiol premijas yra gavę 34 moks-
lininkai.

Premijų tikslas – skatinti išeivijos
mokslo šviesulius puoselėti lietuvybę.
Taip pat  siekti, kad jie garsintų Lie-
tuvą, palaikytų glaudžius ryšius su
Lietuvos mokslo bendruomene, akty-
viai dalyvautų užsienio lietuvių ben-
druomenių veikloje. Mokslo premi-
jos dydis – 3 800 eurų.

Lituanistas Vaidas Šeferis – Lietuvos
kultūros ambasadorius Čekijoje.

Vilniaus universiteto absolven-
tas, daktaro laipsnį įgijęs 2003 m. Vie-
nos universitete, Vaidas Šeferis ak-
tualizavo donelaitikos tyrimus. Sura-
do pirmosios pasaulyje 1928 m. para-
šytos čekų mokslininko Karelo Jana-
čeko disertacijos Donelaičio tema
rankraštį, Vokietijos archyvuose ap-
tiko iki šiol nežinotų Kristijono Do-
nelaičio darbų. Savo tyrinėjimų re-
zultatus pateikė 2014 m. išleistoje mo-
nografijoje „Kristijono Donelaičio
Metų rišlumas”. Ne mažiau svarbus V.
Šeferio įnašas į Jono Basanavičiaus
mokslinės tematikos tyrimus. Dirbant
Čekijoje Brno mieste veikiančio Ma-
saryko universiteto Kalbotyros ir bal-
tistikos institute, V. Šeferiui pavyko su-
kurti gyvą ir besiplėtojantį lituanis-
tikos centrą su dideliu bendradarbių
tinklu ir noriai jame besimokančiais
studentais. Dr. V. Šeferis yra Lietuvos
kultūros ambasadorius Čekijoje, iš-
leido čekų ir lietuvių kalbų žodyną.

Puslaidininkių specialistas fizikas Al-
mantas Pivrikas – mokslo be sienų pa-
vyzdys.

Vilniaus universitete akademinę
karjerą pradėjęs puslaidininkių fizikas
Almantas Pivrikas 2006 m. daktaro di-
sertaciją apgynė Suomijoje, dirbo Aust-
rijoje, vėliau persikėlė į Australiją.
Nuo 2015 m. dirba Murdocho univer-
sitete. Yra žymus organinių puslaidi-
ninkių savybių tyrinėtojas. Jo inova-
tyvūs darbai svarbūs kuriant organi-
nius saulės elementus. A. Pivriko  pa-
tobulinti metodai buvo įdiegti dauge-
lyje pasaulio laboratorijų ir svariai pri-
sideda prie pažangos organinių me-
džiagų elektronikos srityje. Dirbdamas
prestižiniuose šios srities pasaulio

mokslo centruose, lietuvis išplėtojo jų
bendradarbiavimą su Lietuvos moks-
lininkais. A. Pivriko straipsniai plačiai
cituojami pripažintuose mokslo leidi-
niuose.

Literatūrologas Bronius Vaškelis – su-
sisteminta išeivijos teatro istorija.

Literatūros mokslų doktoratą 1964
m. įgijęs University of  Pennsylvania
JAV, Bronius Vaškelis svariai pasi-
darbavo lietuvių literatūros ir teatro
tyrinėjimų baruose. 1984–1992 m. buvo
University of  Illinois  Čikagoje Li-
tuanistikos katedros vedėjas, aktyviai
publikavo darbus apie išeivijos lite-
ratūrą JAV akademinėje spaudoje,
1985–1989 m. – Lituanistikos instituto
Čikagoje pirmininkas. Lietuvoje pro-
fesorius aktyviai prisidėjo atkuriant
Vytauto Didžiojo universitetą, įkūrė
jame Teatrologijos katedrą. Ypatin-
gas jo nuopelnas – susisteminta išei-
vijos lietuvių teatro istorija. 2011 m. B.
Vaškelis įsteigė vardinę stipendiją,
tuo motyvuodamas jaunuosius meno
ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus
siekti akademinių aukštumų.

Gydytoja Jolanta Aleksejūnienė – dan-
tų sveikatos populiarintoja

Gydytoja odontologė Jolanta Alek-
sejūnienė medicinos internatūrą bai-
gė Kauno medicinos akademijoje, dak-
taro disertaciją 2001 m. apgynė Oslo
universitete Norvegijoje. Nuo 2005 m.
yra  University of  British Columbia
Kanadoje docentė. Aktyviai bendra-
darbiauja su Lietuvos universitetais,
dalyvauja bendroje mokslinėje veik-
loje, dirba su studentais, rezidentais ir
doktorantais, padeda jiems megzti ry-
šius su užsienio partneriais. 1996–
1997 m. vedė laidas LRT televizijoje
apie dantų sveikatą. Didelė dalis dr. J.
Aleksejūnienės publikacijų, esančių
aktyvioje pasaulio mokslo bendruo-
menės apyvartoje, parengtos bendra-
darbiaujant su Lietuvos mokslinin-
kais.

Lazerių specialistas Rimvydas Juškaitis
– prestižinė Karalienės premija už
inovacijas.

Rimvydas Juškaitis, 1989 m. ap-
gynęs daktaro disertaciją Maskvos fi-
zikos ir technikos institute, dirbo VU
Lazerinių tyrimų centre. Į Jungtinę
Karalystę išvyko 1991 m. Dar Vilniuje
pradėti skenuojančios optinės mik-
roskopijos tyrimai jau dirbant Oks-
fordo universiteto Inžinerijos mokslų
katedroje paskatino naujo didelės sky-
ros optinio tyrimo metodo – struktū-
rinio apšvietimo mikroskopijos – at-
siradimą ir pritaikymą. Kartu su ko-
legomis Oksforde 2004 m. įkūrė uni-
versiteto atžalinę įmonę Aurox Ltd,
kuri 2012 m. gavo prestižiškiausią
Jungtinėje Karalystėje įmonės įverti-
nimą – Karalienės premiją už inova-

cijas. Dr. R. Juškaitis yra ir jaunų ta-
lentų bei Lietuvos kultūros puoselė-
tojas. Aktyviai bendradarbiauja su
Lietuvos lazerių įmonėmis. Nuo 2009
m. prisijungė prie Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumo, vėliau – Global
Lithuanian Leaders veiklos. Aktyviai
palaiko ryšius su LR ambasada Lon-
done, prisidėjo prie iškilaus lietuvių
kilmės istoriko Mykolo Giedraičio bib-
liotekos ir archyvų perdavimo Lietuvos
mokslų akademijos bibliotekai.

Apdovanojimai 

Renginį vedė žinomas žurnalis-
tas Audrys Antanaitis.

Iškilmes L. Beethoveno „Odė
džiaugsmui” interpretacija pradėjo
Vilniaus Vario kvintetas.

Iškilmių pradžioje sveikinimo
žodį tarė Švietimo ir mokslo ministrė
Audronė Pitrėnienė. Vienas po kito vi-
siems keturiems laureatams įteikiami
diplomai, gėlių puokštės. Čikagiečiui
profesoriui dr. Broniui Vaškeliui šis
diplomas bus įteiktas vėliau, nes jis į
Vilnių atvykti negalėjo.

Ministrė kalbėjo: „Jau dešimt
metų, kaip Švietimo ir mokslo minis-
terija kiekvienais metais pagerbia nu-
sipelniusius lietuvius, prisidedančius
prie Lietuvos mokslo auginimo. Per šį
dešimties metų laikotarpį buvo apdo-
vanoti 34 mokslininkai. Daugiausia jų
buvo iš Jungtinių Amerikos Valstijų –
18,  taip pat 11 iš Vokietijos, Jungtinės
Karalystės, Lenkijos, Airijos, Austra-
lijos, Austrijos, Japonijos, Kanados ir
Latvijos. Tai tarptautiniu mastu pri-
pažinti specialistai, dirbantys inžine-
rijos, filosofijos, fizikos, kalbotyros,

istorijos bei medicinos srityse. (...)
Norėčiau padėkoti už jūsų bendra-
darbiavimą su Lietuvoje esančiais
mokslininkais. Tikėkimes, kad ši jūsų
veikla ir toliau išliks tokia pat aktyvi
ir vaisinga kaip ir iki šiol...”  

Po šios dalies, kaip ir ankstes-
niais metais, kalbėjo patys diploman-
tai. Jie pasakojo apie savo kelią nuo Vil-
niaus iki dabartinių karjerų aukštu-
mų, padėkojo savo buvusiems profe-
soriams (dauguma jų ir stebėjo iškil-
mes) pastūmėjusiems ir suintrigavu-
siais dar visai jaunus savo studentus
neapsiriboti vien universiteto diplomu,
o gilintis  toliau į mokslus. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
vardu laureatus pasveikino specialiai
apdovanojimams atvykęs PLB vice-
pirmininkas Rolandas Žalnierius. Jis
diplomantams  padėkojo už Lietuvos
vardo ir mokslo garsinimą, už lietuvio,
gabaus, darbštaus žmogaus ir puikaus
specialisto įvaizdžio kūrimą pasauly-
je. 

Kai kurie laureatai dar keletą die-
nų liko Vilniuje. Ji su savo tyrinėjimais
supažindino visuomenę skaitydami
viešas paskaitas. Dr. Vaidas Šeferis
„Donelaitis, Lietuva ir šiuolaikinis
mokslas” skaitė Vilniaus universiteto
dėstytotojams ir studentams, dr. Al-
mantas Pivrikas „Elektrinis laidumas
moderniuose optoelektronikos prie-
taisuose” to paties universiteto Fizikos
fakulteto studentams ir dėstytojams, ir
dr. Jolanta Aleksejūnienė kalbėjo tema
„Odontologijos studijos – iššūkis dės-
tytojui šiandien ir rytoj” – būsimie-
siems Vilniaus universiteto medikams.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Dešimtą kartą pagerbti lietuvių kilmės mokslininkai

Bronius Vaškelis Užsienio lietuvių mokslininkų apdovanojimo iškilmės. Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva kreipėsi į JAV televizijas
Vilnius (BNS) – Lietuvos Res-

publikos ambasada Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose ir Jungtinėms Meksi-
kos Valstijoms atkreipė Jungtinių
Amerikos Valstijų regioninės kabeli-
nės ir satelitinės televizijos ir radijo
asociacijos (MSG), Šiaurės Amerikos
Nacionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) komisaro ir JAV krepšinio ko-
mandos „Knicks” vadovų dėmesį dėl
transliacijų metu nurodomos klaidi-
nančios informacijos apie JAV žai-
džiančių lietuvių krepšininkų kilmės
šalį.

Užsienio reikalų ministerija pra-
nešė, kad kreipimesi ambasada pa-
brėžė, kad visai lietuvių bendruomenei
pasaulyje sukėlė didelį susirūpinimą
tai, kad varžybų transliacijos metu
JAV krepšinio komandoje „Knicks”
žaidžiančio Mindaugo Kuzminsko gi-
mimo vieta buvo nurodyta Vilnius,
Sovietų Sąjunga, kadangi Sovietų Są-
junga nebeegzistuoja.

Tai ne pirmas atvejis, kai lietuvių
kilmės krepšininkai NBA  nurodomi
kaip kilę iš Sovietų Sąjungos.

Liepą Lietuvos ambasadorius JAV
Rolandas Kriščiūnas paprašė NBA
klubo New Yorko „Knicks” ištaisyti
klaidą apie Lietuvos krepšininko Min-
daugo Kuzminsko kilmę. Klubas vėliau
panaikino M. Kuzminsko profilyje
esančią informaciją, kad jis žaisti į klu-
bą atvyko iš SSRS. Dabar ten įrašyta
Lietuva.

2016 metų pradžioje sporto inter-
neto svetainė „Yahoo Sports” buvusio
Houstono „Rockets” krepšininko Do-
nato Motiejūno aprašyme taip pat nu-
rodė, kad šis gimė SSRS.

„Kaunas, SSRS” kaip D. Motiejū-
no gimimo vieta buvo parodyta ir per
NBA rungtynių transliaciją, o prašy-
damas ištaisyti šią situaciją į klubą
taip pat kreipėsi ir pats krepšininkas,
ir ambasadorius R. Kriščiūnas. Šios
klaidos buvo ištaisytos.

Kremliaus rėmėjai pralaimėjo Austrijoje ir Italijoje

Vilnius (BNS) –
Seimo nariai šiemeti-
nę Laisvės premiją
siūlo skirti disidentei
Nijolei Sadūnaitei.
Tokį kreipimąsi Lais-
vės premijų komisijai
pasirašė 52 parlamen-
tarai iš skirtingų Sei-
mo frakcijų. 

Kreipimesi pa-
brėžiama, kad N. Sa-
dūnaitė sovietmečiu
ne kartą buvo suimta
ir tardoma KGB, bet ir
toliau veikė Lietuvos
labui, neišsižadėjo
savo pažiūrų, vertybių ir nuosekliai ko-
vojo prieš sovietinę santvarką.

Taip pat primenama, kad nuo 1988
metų N. Sadūnaitė yra Helsinkio gru-
pės narė, 1990 metais Los Angeles Res-
publikonų partijos buvo apdovanota
medaliu už ilgametę kovą už žmogaus
teises, 2009 metais JAV Lietuvių Ben-
druomenė jai skyrė Laisvės premiją.

Kandidatūras Laisvės premijai
gauti visuomeninės organizacijos, fi-
ziniai asmenys kandidatus gali siūlyti
iki gruodžio 9 dienos. Iš jų bus atrink-
tas nominantas 2016 metų Laisvės pre-
mijai gauti, jo kandidatūra bus teikia-
ma Seimui tvirtinti.

Komisija taip pat nutarė prašyti
Seimo teisininkų paaiškinimo, ar ga-
lima iš naujo parlamentui pristatyti
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio
kandidatūrą 2015 metų Laisvės premi-
jai gauti.

Pernai komisija Laisvės premiją

pasiūlė įteikti pirmajam šalies vadovui
atkūrus nepriklausomybę V. Lands-
bergiui, bet tam nepritarė Seimas. Po to-
kio Seimo sprendimo atsistatydino da-
lis komisijos narių, premija liko niekam
nepaskirta, pasigirdo siūlymų visai ją
naikinti.

Laisvės premija siekiama įvertin-
ti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir
indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant
demokratiją, skatinant tarpvalstybinį
bendradarbiavimą kovojant už Rytų
ir Vidurio Europos tautų laisvą apsi-
sprendimą ir suverenitetą. Pretenden-
tais Laisvės premijai gauti gali būti Lie-
tuvos ir užsienio valstybių fiziniai,
viešieji ir privatūs juridiniai asmenys,
nusipelnę laisvei, demokratijai ir žmo-
gaus teisėms.

Laisvės premiją Lietuvos Seimas
įsteigė 2011 metų rugsėjo 15 dieną. Pre-
mija siekia 5 tūkst. eurų. Ji teikiama
kasmet sausio 13-ąją per iškilmingą
Laisvės gynėjų dienos minėjimą.

Laisvės premiją siūlo skirti N. Sadūnaitei

Vilnius (ELTA) – Visoje Europoje
prasidėjo Profesinių gebėjimų savaitė.
Lietuvoje ją atidarė Technologijų mo-
kykla ant ratų – inovatyvia technolo-
gijų ir inžinerinio mokymo įranga ap-
rūpintas specialus autobusas.

Pirmiausiai keliaujanti mokykla
įsikūrė Vilniuje, Rotušės aikštėje. Visą
dieną ji buvo atvira mokinių grupėms
ir pavieniams smalsuoliams. Kitomis
dienomis ji lankysis Kaune, Alytuje,

Šiauliuose, Panevėžyje ir supažindins
8–12 klasių mokinius su šiuolaikinėmis
technologijomis, kurios naudojamos
profesiniame mokyme.

3D spausdintuvas, robotai, senso-
riai – tai tik nedidelė dalis įspūdingų
šiuolaikinių priemonių, telpančių į
didžiulį autobusą. Tikslas – parodyti
technologiškai pažangų profesinį mo-
kymą ir paskatinti mokinius ir suau-
gusiuosius pasinaudoti jo galimybėmis.

Kviečia mokykla ant ratų

Pekinas (BNS) – Pekinas pareiškė
protestą Jungtinėms Valstijoms dėl
jų išrinktojo Prezidento Donald Trump
pokalbio telefonu su Taivano vadove
Tsai Ing-wen, sakoma paskelbtame Ki-
nijos užsienio reikalų ministerijos
pranešime.

„Jau pareiškėme oficialų protestą
dėl šio įvykio atitinkamai JAV pusei.
Pabrėžtina, kad pasaulyje yra tik vie-
na Kinija. Taivanas yra neatskiria-
ma Kinijos teritorijos dalis”, – sakoma
URM pranešime.

D. Trump biuras anksčiau nurodė,
kad išrinktasis prezidentas telefonu
kalbėjosi su Tsai Ing-wen, o šis žings-
nis sulaužė kelis dešimtmečius tru-

kusią JAV diplomatinę politiką.
„Per pokalbį jie aptarė artimus

ekonominius, politinius ir saugumo ry-
šius” tarp Taivano ir Jungtinių Vals-
tijų, nurodė D. Trump biuras.

Neaišku, kuri pusė inicijavo tele-
fono skambutį.

Kinija laiko suverenų Taivaną
savo teritorijos dalimi ir siekia su-
vienijimo valdant Pekinui. Todėl bet
kokie JAV veiksmai, turintys užuo-
minų apie Taivano nepriklausomybę,
reikštų sunkų įžeidimą.

Washingtonas formalius diplo-
matinius santykius su sala nutraukė
1979 metais ir pripažįsta „Vienos Ki-
nijos” koncepciją.

Protestuoja dėl D. Trump skambučio į Taivaną

Londonas (ELTA) – Didžiosios
Britanijos Aukščiausiasis Teismas
pradėjo nagrinėti vyriausybės apelia-
ciją dėl žemesnės instancijos teismo
sprendimo, anot kurio, parlamentas
turi pritarti britų išstojimo iš Europos
Sąjungos (ES) proceso pradžiai. Nag-
rinėjimas truks iki ketvirtadienio, o
vienuolikos teisėjų sprendimas turėtų
paaiškėti kitų metų pradžioje.

Lapkričio pradžioje Aukštasis
Teis-mas Londone nusprendė, kad bri-
tų vyriausybė „Brexit” derybas gali
pradėti tik pritarus parlamentui.

Į teismą kreipėsi grupė britų, tei-
gusių, kad vyriausybė, jų nuomone, ne-
gali aktyvuoti 50-ojo ES konstitucijos
straipsnio dėl išstojimo, jei tam prieš
tai nepritars parlamentas. Ministrė
pirmininkė Theresa May vėliausiai iki
kovo pabaigos ketina duoti pradžią
išstojimo procesui.

Britai birželį vykusiame referen-
dume nedidele balsų dauguma pritarė
pasitraukimui iš Bendrijos. Kai tik bus
aktyvuotas 50-as straipsnis, Didžioji
Britanija turės dvejus metus laiko de-
ryboms su ES dėl skyrybų.

JK teismas ėmėsi apeliacijos dėl „Brexit”

Maskva (BNS)
– Rusijos ginklų ga-
mintojas „Te-
chmash” į JAV išsi-
untė pirmąją parti-
ją nemirtino povei-
kio pistoletų „Osa”
(„Širšė”), kuriais
apsiginkluos Arizo-
nos valstijos šerifų
įgaliotiniai.

„Pirmoji parti-
ja – daugiau kaip 60
‘Osa’ pistoletų ir 10
tūkst. šovinių jiems
– užsakovus jau pa-
siekė ir ginklai yra bandomi”, – tei-
giama Rusijos susivienijimo „Te-
chmash” pranešime spaudai.

Jame pažymima, jog tai – pirmasis
šių laikų atvejis, kai JAV jėgos struk-
tūros oficialiai įsigyja Rusijoje paga-
mintus neletalinius ginklus, kurie
skirti ne priešininkui nukauti, o jam
neutralizuoti. Vadinamasis „huma-
niškas” trauminis pistoletas, galintis

šaudyti guminėmis kulkomis, mažais
kurtinamaisiais užtaisais, pipirinio
gelio kapsulėmis ir kitų tipų šovi-
niais, yra visų pirma atgrasymo ir
psichologinio poveikio priemonė.

,,’Osa’ per pirminius bandymus
JAV sulaukė puikių įvertinimų. Dabar
deramasi dėl kitų valstijų policininkų
apginklavimo šiais pistoletais”, – pra-
nešė „Techmash”.

JAV policininkai finansuos Rusiją  

Roma/Viena („Draugo” info) –
Gruodžio 4 dieną Italijos gyventojai re-
ferendume aiškia balsų dauguma at-
metė ministro pirmininko Matteo Ren-
zi inicijuotą konstitucijos reformą,
taip sukeldami vyriausybės krizę. Dar
naktį į sekmadienį premjeras paskel-
bė apie savo atsistatydinimą. 

Referendume prieš reformą bal-
savo apie 60 proc. rinkėjų, 40 buvo
„už”. Protesto judėjimo „Penkios
žvaigždės” vadovas Beppe Grilo šven-
tė referendume tartą „ne” ir vyriau-
sybės vadovo M. Renzi atsistatydinimą.
Balsavimo rezultatus jis pavadino „de-
mokratijos pergale”.

Referendumu buvo siekiama su-
paprastinti dviejų parlamento rūmų
sistemą. Senato narių skaičius turėjo
sumažėti nuo 315 iki 100, juos rinktų ne
tauta. Senatas nebūtų turėjęs teisės bal-

suoti dėl visų įstatymų. M. Renzi ar-
gumentavo, kad tai leistų užbaigti be-
sitęsiantį vyriausybės darbo blokavi-
mą Italijoje.

Primename, kad M. Renzi rikimų
kompanijos metu kalbėjo apie Italijos
suartėjimu su Rusijos vadovu, visada
priešindavosi prieš Europos sąjungos
taikomoms sankcijas V. Putino reži-
mui. 

Tą pačią dieną nesėkmę patyrė
kitas kraštutinių dešiniųjų kandidatas
Norbert Hofer pakartotiniuose Aust-
rijos prezidento rinkimuose. N. Hofer
taip pat kalbėjo apie Austrijos suartė-
jimą su Rusija, priešinosi sankcijoms
Maskvai. Nors Žaliųjų remiamas A.
van der Bellen laimėjo gegužę vykusius
Austrijos prezidento rinkimus, rezul-
tatai buvo panaikinti ir turėjo būti
surengti pakartotiniai rinkimai.

Kalbą 1987 metų rugpjūčio 23 dienos mitinge prie A. Micke-
vičiaus paminklo rėžė N. Sadūnaitė (d.).

„Lietuvos žinios” nuotr. 

JAV policininkai bus apginkluoti rusiškais ginklais „Osa”.
Wikipedia. Org nuotr.
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Ilgametei Pedagoginio lituanistikos instituto di-
rektorei

A † A
STASEI VANAGAITEI 

PETERSONIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą DAIVĄ ir sū -
nų  VYTĄ bei visus artimuosius.

Liūdime kartu su jumis.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 
taryba ir valdyba

Ilgametei Pedagoginio lituanistikos instituto direk-
torei

A † A
STASEI VANAGAITEI 

PETERSONIENEI

mirus, nuoširdi  užuojauta  vaikams DAIVAI  ir VY-
 TUI, artimiesiems bei giminėms Kanadoje ir Lietu vo-
 je.

Prof. dr. Jonas Račkauskas 
PLI rektorius

Popiežius Pranciškus  š.
m. gruodžio 1 d. įgalio-
jo Šventųjų skelbimo
kongregaciją paskelbti
dekretą, pripažįstantį
Dievo tarno arki vys ku-
 po Teofiliaus Matulionio
(1873–1962) kankinystę
ir taip atveriantį kelią
paskelbti jį palaimin-
tuoju. Iškil min gas arki-
vysk. T. Matulionio skel-
bimas palaimintuoju tu-
rėtų įvykti tuomet, kai
bus baigtos derinti visos
detalės su Šv. Sostu. Pa-
skutinį kartą Lietuvoje
palaimintuoju buvo
skelbiamas vyskupas
Jurgis Matulaitis 1987
metais. Skelbimas pa-
laimintuoju – žingsnis į
pripažinimą šventuoju.
Arkivyskupas T. Matu-
lionis yra sa kęs: Kai pa-
manai, koks geras ir gai-
 lestingas yra Viešpats:
savuosius su randa miš-
kuose, tundrose, vidur-
naktį... Širdingai dėkui
Jam! Gerai sutvarkė Ap-
vaizda, kad ir mus – brolius ku-
nigus  – atsiuntė ten, kur tikintieji.
Kur avys – ten ir ganytojai. 

Dievo tarnas arkivysk. T. Matu -
lio nis patarnavo visiems žmo-
nėms, neatsižvelgdamas į jų

tautybę: latviams, lenkams, baltaru-
siams, lietuviams. Jis pasižymėjo
ypatinga ištiki mybe Bažnyčiai, so-
vietmečiu atsisa kė kurti nacionalinę
Lietuvos Kata likų bažnyčią. Nors
buvo nuolat per sekiojamas, patyrė
įvairių represijų, Dievo tarnas T.
Matulionis pasitikėjo Dievu ir at-
kakliai laikėsi apsispren dimo vyk-
dyti Dievo valią. Tai gyvo krikščio-
niško tikėjimo pavyzdys kiekvie-
nam. Dievo tarnui ypač artima buvo
malda į Švč. Jėzaus Širdį, pamaldu-
mas Švč. M. Marijai. Stipry bės jis sė-
mėsi adoruodamas Švč. Sakramentą. 

T. Matulionis gimė 1873 m. bir-
želio 22 d. Kudoriškio k., Alantos pa-
rapijoje, mokėsi Daugpilio gimnazi-
joje ir Petrapilio kunigų seminarijo-
je. 1900 m. kovo 4 d. T. Matulionis Pet-
rapilyje buvo įšventintas kunigu,
darbavosi Latvijoje – Varaklianų ir
Bi kavos parapijose, o nuo 1910 m.–
Pet rapilyje. 1923 m. kunigas T. Ma tu-
lionis suimamas ir nuteisiamas ka-
lėti trejus metus. Grįžusį iš kalėjimo,
1929 m. vasario 9 d. Petrapilyje vys-
kupas A. Maleckis slapta konsek-
ruoja vyskupu. 1929 m. rudenį T.
Matulionis vėl suimamas ir išsiun-
čiamas dešimčiai metų į koncentra-
cijos lagerį Solovkų salose (Rusija).
1933 m. spalio 19 d. Lietuvai ir Sovietų
Sąjungai keičiantis kaliniais, jis kar-
tu su kitais sugrįžta į Lietuvą. Nuo
1936 m. rudens apsigyvena prie se-
serų Benediktinių bažnyčios Kau ne
kaip jos rektorius. Įveda nuolatinę
Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.
Kurį laiką 1940 m. eina vyriausiojo
Lietuvos Kariuomenės kapeliono pa-

reigas. 
Mirus Kaišiadorių vyskupui Juo-

zapui Kuktai, popiežius Pijus XII
1943 m. T. Matulionį paskiria Kaišia -
dorių vyskupu. 1946 m. gruodžio 18 d.
jis vėl suimamas ir išvežamas į Vla-
 dimiro kalėjimą, vėliau į Mordoviją.
Į Lietuvą vyskupas T.  Matulionis
grįžta tik 1956 m. pavasarį. Tuome-
tinei valdžiai neleidus sugrįžti į Kai-
šia doris, apsigyvena Birštone. 1957 m.
pirmąją Kalėdų dieną Birštone, savo
kambaryje, slapta vyskupu konsek-
 ruo ja kunigą Vincentą Sladkevičių.
Už šį „nusikaltimą” 1958 m. spalio 17
naktį valdžia vyskupą Teofilių išve-
ža iš Birštono ir apgyvendina Šedu-
voje. Už ypatingą ištikimybę Bažny-
čiai popiežius Jonas XXIII 1962 m. va-
sario 9 d. vyskupui Teofiliui suteikia
arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio
pradžioje arkivyskupas Teofilius gau-
na kvietimą dalyvauti Vatikano II Su-
sirinkime. Netrukus, 1962 m. rugp-
jūčio 17 d. arkivyskupo bute Šeduvoje
daroma krata, kurios metu jam su-
leidžiama neaiškios sudėties injek-
cija. Praėjus trims dienoms, rugpjū-
čio 20-ąją arkivyskupas Teofilius
miršta. Palaidojamas 1962 m. rugp-
jūčio 23 d. Kaišiadorių katedros vys-
kupų kriptoje. 1989 metais prelatas
Stanislovas Kiškis parašo prašymą
pradėti paskelbimo palaimintuoju
procesą. Vyskupijos lygmeniu atlie-
kamas  tyrimas 2008 m. buvo baigtas
ir byla perduota toliau nagrinėti
Šventųjų skelbimo kongregacijai Ro-
moje. 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius
Pranciškus priėmė Šven tųjų skelbi-
mo kongregacijos prefektą kard. An-
gelo Amato ir pritarė kongregacijos
parengtam dokumentui, kuriuo pri-
pažįstama Kaišiadorių vyskupo ar-
kivysk. T. Matulionio (1873–1962) kan-
kinystė. Šis šv. Tėvo sprendimas at-
veria kelią skelbti kankinį arkivysk.
T. Matu lionį palaimintuoju. 

ELTA 

Lietuva turės 
dar vieną palaimintąjį 

Arkivyskupas T. Matulionis.
Kaišiadorių vyskupijos nuotr.

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

http://draugokalendorius.org
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Laukiame visų visų mažų ir didelių iš NJ,
PA, NY ir aplinkinių rajonų „Lietuvėlės” li-
tuanistinės mokyklos Kalėdinės eglutės
šventėje gruodžio 10 d., šeštadienį, 5 val.
p. p. Estų namuose (4 Cross St. & Veterans
Hwy., Jackson, NJ 08527). Iš Californijos
atskrenda Garnys Garniauskas ir Varliukas
Tutis. Matysite spektaklį „Paslaptis ‘O’”. Po
spektaklio susitiksite su nepaprastai links-
mu Kalėdų seneliu, kuris ruošia dovanėles
ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Visų lau-
kia siurprizai, kokie būna tik kartą metuo-
se! Šventės metu veiks Kalėdų senelio už-
eiga. Didelis pasirinkimas lietuviškų mais-
to produktų ir saldumynų. Bilietus galite už-
sisakyti paskambinę tel. 848-525-9570,
732-939-5334.

� Gruodžio 10 d., šeštadienį, 8 val. v. PLC
galerijoje „Siela” (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks muzikinis poezijos vakaras
ir Kristinos Jurkutės knygos pristatymas „Lie-
tus kvepia plienu”. Bilietus galėsite įsigyti
prie įėjimo.

� Gruodžio 11 d., sekmadienį, 1:30 val.
p. p. Seton Catholic School Gym (165 Rhi-
necliff Drive, Rochester, NY 14618) Edvardo
Gervicko lituanistinė mokykla, Rochester lie-
tuvių draugija, Amerikos Lietuvių Ben-
druomenė ir  Šv. Jurgio parapija visus kvie-
čia prisijungti prie šventės „Eglutė ir Kūčios”.
Daugiau informacijos el. paštu regina_juo-
deikiene@yahoo.com arba paskambinus tel.
585-364-6554 (R. Juodeikienė). 

� Sekmadienį, gruodžio 11 d., kviečiame
į Čikagos Mokslo ir pramonės muziejų
(Museum of Science and Industry), kur 2:45
val. p. p. vyks lietuviškų kalėdinių tradici-
jų programa. Tai – muziejaus programos
,,Kalėdos pasaulyje ir šviesų šventė’’ dalis.
Programą atliks ,,Lietuvos Vyčių” (vad. L.
Ringienė) bei ,,Suktinio" (vad. G. Kniežie-
nė) šokėjai ir jauna solistė Agnė Giedraity-
tė. Kasmetinėje eglučių parodoje, kaip ir per
pastaruosius 60 metų, spindės lietuviška eg-
lutė (puošta Sue Radavich-Whalen). Mu-

ziejaus adresas: 5700 South Lake Shore Dri-
ve, Chicago, IL. Laukiame visų!

� Gruodžio 12 d., pirmadienį, 6:30 val. v.
minint LR generalinio konsulato New Yor-
ke 90-metį, maloniai kviečiame į šiai pro-
gai skirtos ekspozicijos atidarymą (420 Fifth
Ave., 3rd Floor, New York, NY 10018) ir su-
sitikimą su Lietuvos Respublikos ambasa-
doriumi JAV Rolandu Kriščiūnu.

� Gruodžio 11 d., sekmadienį, 4:30 val.
p. p. PLC Fondo salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) kviečiame visus į „Švel-
niukų šaly” miuziklą! Kiekvieno mažojo žiū-
rovo laukia siurprizas-dovanėlė! Bilietus ga-
lite įsigyti lietuviškose parduotuvėse. Dau-
giau informacijos el. paštu popchorassva-
jone@ gmail.com arba paskambinus tel.
630-936-7745. 

� Gruodžio 17 d., šeštadienį, 6 val. v. Moo-
se Lodge (51 Madison St., Riverhead, NY
11901) visus visus, didelius ir mažus, JAV
LB Rytinio Long Island apylinkė maloniai
kviečia į labai smagią ir linksmą Kalėdinę
šventę „Muzikinės Kalėdos” kartu su mu-
zikantu-DJ Eugenijumi Disevičiumi. Labai
prašome užsisakyti vietas ir susimokėti  iki
gruodžio 12 d. el. paštu: rasamaja@
gmail.com arba tel. 631-764-1932.

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (3855
Evans St., LA, CA 90029) kviečiame visus
sutikti Naujuosius metus! Svečiuose lankysis
grupė „Studija”. Bus šventinė vakarienė,
veiks baras. Užsisakyti vietas galite pa-
skambinus tel. 323-360-7786 (Ričardas). 

� Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos su-
sirinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konfe-
rencijų salėje du kartus per savaitę: sek-
madieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir tre-
čiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v.

www.draugas.org
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