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ŠIAME NUMERYJE:

Ir vienas lauke – karys:
lietuvis siekia teismo

M. Gorbačiovui – 3 psl.

Apie istorijos klastojimą ir Lietuvos
šmeižimą – 11 psl.

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

Kalėdinių eglučių metas prasideda: šią savaitę lie-
tuviškais šiaudinukais padabintos eglutės visu gra-
žumu nušvito ne vienoje valstijoje. Jau šią savai-

tę lėktuvais keliaujantys žmonės ga li pasidžiaugti lie-
tuviškai padabintomis kalėdinėmis eglutėmis Atlantos
Hartsfield-Jackson, Čikagos O’Hare ir Midway tarptau -
tiniuose oro uostuose. 

Atlantoje lietuviška eglutė buvo papuošta vaikiško
meno šedevrais  – popieriniais angeliukais, kuriuos su-
kūrė ,,Saulės” lituanistinės mokyklos mokinukai. Eglu-
tę parūpino garbės konsulė Atlantoje Roma Kličius, ją
puošė šio miesto Lietuvių Bendruomenės narės Šarū-
nė Stankevičienė ir Audronė Jagiella. 

– 5 psl.

Keleivius išlydi lietuviškai papuoštos eglės
Atlantos oro uoste eglutės puošėjos (iš k.) A. Jegiella ir Š. Stan -
ke  vičienė.                                                    Šarūnės Stankevičienės FB

Midway oro uoste sutuoktiniai Patty ir Randy Harris, prieš išskris -
dami į Floridą, nusifotografavo prie dar tebepuošiamos eglutės.                                                         

Virginijos Petrauskienės nuotr. 

Sukilėlių laidotuvės: atiduota šimtametė skola
150 metų ant Gedimino kalno užkasti gulėję 1863–1864 m. sukilimo vadai ir dalyviai
pagaliau sulaukė dienos, kai juos į amžinojo poilsio vietą garbingoje vietoje – Rasų ka-
pinių koplyčioje – lydi Lietuvos ir Lenkijos garbės sargybos kuopų kariai. – 2 psl.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

L A I Š K A I

KARDINOLAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Paskutinį liturginių metų sekma dienį
švenčiame Kristaus Kara liaus šventę, ir
mūsų dėmesys kreipia mas į tą, apie kurį
apaštalas Pau lius rašo: Jis yra neregi-
mojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos
pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra
danguje ir žemėje, kas regima ir neregi-
ma, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar ku-
 nigaikštystės ar galybės, – visa su kurta
per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir
visa juo laikosi (Kol 1, 15–17).

Jėzus kaip karalius viešpatauja
ne kovodamas, bet mirdamas už
žmo nių nuodėmes ant kryžiaus.

Evange listas Lukas mums pristato
Kristų Ka ralių, sėdintį ne soste, bet pri-
kaltą prie kryžiaus. Jėzus pasmerktas
ir nukryžiuotas. Karaliaus pavaldi-
niai – žmonės stebi, kaip jų Karalius
nu kryžiuojamas. Visa tai jiems yra
tik spektaklis ir nieko daugiau, nes ano
meto žmonės buvo matę ne vieną nu-
 kryžiavimą ir su žiaurumu apsipratę. 

Neabejotina, kad minioje buvo
žmonių, kurie Jėzaus gailėjo, bet ne trū-

ko ir tokių, kurie džiūgavo, nes pa ša-
lintas jų sąžinių drumstėjas, kvietęs da-
ryti atgailą ir keisti gyvenimą. Minia
nepakenčia sąžinės budintųjų; ji ver-
tina tik populistus, kurie palie ka teisę
patiems žmonėms spręsti, kas moralu
ir kas ne.

Arčiausiai nukryžiuoto Jėzaus
budėjo kareiviai ir tyčiojosi iš jo: „Jei
tu žydų karalius – gelbėkis pats!” Sve-
 timšalius kareivius galima suprasti: jų
akyse Jėzus buvo atstovas tautos, ku-
rią romėnai niekino ir kurios šiek
tiek prisibijojo, kad kartais ji nesukil -
tų prieš pavergėjus.  

Siekdami Jėzų labiau suniekinti,
šalia jo nukryžiavo du nusikaltėlius.
Vienas iš piktadarių įžeidinėjo Jėzų:
„Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir
mus!” Žmogus gali būti taip paverg tas
nuodėmės, kad net mirties akivaizdo-
je lieka aklas ir įžeidinėja ne kaltai ken-
čiantįjį. Šis nusikaltėlis galėjo būti
išgelbėtas – jam reikėjo tik nusiže-
minti ir pripažinti savo kaltę. 

Niūrų Golgotos vaizdą nušviečia
gerasis piktadarys, kuris pripažinęs
savo kaltę prašė Jėzaus bent prisimin -
ti jį, kai nueis į savo karalystę. Ši sce-
na yra pati svarbiausia: Jėzus Kristus
viešpatauja ir patraukia žmo nes savo

gailestingumu. Jis viešpa tauja ne kaip
galią turintis valdovas, bet tiesia kelią
į žmonių širdis meile ir gailestingumu. 

Mūsų dienų didžiausia bėda yra
pykčiai, kaltinimai ir tarpusavio su si-
 priešinimas. Tai nieko gero Lietu vos
ateičiai nežadanti situacija, ir nie kas
nepateikia recepto, kokiu bū du galė-
tume šią pragaištingą situaciją pa-
keisti.

Tačiau yra vaistas, kuris gali vi-
 suomenę išgydyti, ir jį skelbia prie kry-
žiaus prikaltas Kristus Karalius. Tas
vaistas – tai Dievo gailestingumas,
kviečiantis mus, šio Karaliaus sekėjus,
persiimti gailestingumu ir tapti jo ne-
šėjais į mūsų dienų visuo menę. Mes
visi esame nuodėmės su žeisti ir rei-
kalingi dieviškojo Gydy tojo pagalbos.
Sužeisti tie, kurie kentėjo okupacijos
metais ar tapo auko mis laukinio ka-
pitalizmo metais, bet ne mažiau su-
žeisti ir tie, kurie buvo ti ronai ir gy-
vena pamynę tiesą, tei sin gumą ir mei-
lę. Visus gali išgydyti gailestingoji
Dievo meilė, jeigu į ją atsigręš, kaip ant
Golgotos, nuolankiai išpažindamas
savo kaltę, atsigręžė nukryžiuotas pik-
tadarys. 

Ištikimas ėjimas Kristaus Kara-
 liaus pėdomis negarantuoja saugaus

Nukryžiuotas Karalius

gyvenimo. Jėzus aiškiai pasakė: „Jie
persekiojo mane, persekios ir jus.”
Dvidešimtas amžius matė didžiausių ti-
kinčiųjų persekiojimų Sovietų Są jun-
goje, Meksikoje, Ispanijoje, Kini jo je, Ko-
rėjoje, Vietname, Kambodžoje ir kito-
se valstybėse. Mūsų amžius netapo
geresnis. 

Maldaukime Kristų Karalių, kad į
mūsų Tėvynę, į mūsų šeimas ir į kiek-
vieno mūsų širdį ateitų jo karalystė –
tiesos, teisingumo, meilės ir taikos
karalystė.

PAŽINTIS SU INDĖNAIS

Skaitant  A. Vaškevičiaus išsamų
reportažą apie Amerikos indėnų ke-
liaujančią foto parodą Lietuvoj (DRAU-
GAS, lapkr. 9 d.), prisiminiau savo
pirmą susitikimą su tikrais Ameri kos
indėnais.  Tas buvo 1954 m. pra džioj,
garsioj (tais laikais gan baisioj) Ame-
rikos marinų naujokų apmokymo ba-
zėje (boot camp), San Diego.  Ma no kuo-
poj buvo du vyrukai: Tapia ir Zapa-
ta.  Jų pavardės skamba ispa niškai,
bet jie buvo grynakraujai Ho pi genties
indėnai: žemo ūgio, lengvo svorio,
šviesiai bronzinės spal vos. Ma ne labai

nustebino tas, kad jie beveik angliškai
nemokėjo!   Namuo se ir mokykloj –
vien Hopi kal ba. An gliškai pramoko
patys.  Šiaip buvo draugiški, bet ty-
lūs. Visus pratimus ir rikiuotę puikiai
atlikdavo. Niekad nesiskųsdavo ir ne-
sikeikdavo; atlai kydavo visus rikiuotės
instruktoriaus (drill instructor) psi-
chologinius ir net fizinius smū-
gius.  Antrojo pa saulinio karo metu
Amerikos marinai specialiai verbavo
Hopi ir Navajo genties indėnus (code
talkers). Pa ci fiko fronte jie per lauko te-
lefonus perduodavo žinias ir įsaky-
mus indėnų kalba, taip kad priešas (ja-
ponai) ėjo iš proto bandydami iššifruoti
tą negir dėtą kodą.
Amerikos indėnai.  

Darbe buvau susipažinęs su vie nu
afro-amerikiečiu, kuris 1944–45 m. ko-
vojo Prancūzijoj, Belgijoj ir Vokie ti-
joj.  Jo segreguotam šarvuočių dali-
 nyje buvo keli, kaip ir jis pats, labai
šviesios spalvos, beveik europietiškų
bruožų karių. Jie tyčia susitarę vieti-
 niams sakydavo, kad jie Amerikos in-
 dėnai. O šie, tikrų indėnų nematę, jais
be išimties patikėdavo!

R. John Rapšys
Chicago, IL 

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso

Sukilėlių laidotuvės: atiduota šimtametė skola

Atkelta iš 1 psl.
Lapkričio 22-ąją, Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse,  Vilniu-

je vyko 1863–1864 m. sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino
Kalinausko bei dar 18-os sukilimo dalyvių, kurių palaikai rasti Gedimi-
no kalne, valstybinių laidotuvių ceremonija. 

Valstybinėse laidotuvėse už valstybę kovojusiems didvyriams pa-
garbą atidavė ir valstybių vadovai bei eiliniai lietuviai, lenkai, baltarusiai.
Vilniaus arkikatedroje skambėjo garsusis šūkis „Už mūsų ir jūsų laisvę”.

Laidotuvėse dalyvavo Lietuvos, Lenkijos prezidentai, svečiai iš Uk-
rainos, Baltarusijos, Latvijos. Iškilmės tiesiogiai buvo transliuojamos ir
Lenkijos televizijos.

Apie tai plačiau – antradienio „Drauge”.

LRT.lt nuotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Sausio 13-ąją
žuvusiojo
sūnus: M.
Gorbačiovas
turi atsakyti
teisme

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lapkričio pradžioje Lietuvos emo-
cinės paramos tarnybos ,,Vaikų li-
nija” vadovas psichologijos moks-

lų daktaras Robertas Povilaitis buvo at-
skridęs iš Lietuvos  į Čikagą dalyvau-
ti tarptautinėje konferencijoje apie
patyčių prevenciją. Jis apsilankė
,,Draugo” redakcijoje, kur kalbėjo-
mės visai ne apie psichologiją, o apie
jo didžiules pastangas siekti istorinio
teisingumo. 

Lietuvoje gyvenantis dr. R. Povi-
laitis jau ne vienerius metus atkakliai
siekia, atrodytų, beveik nepasiekiamo
dalyko: kad dėl sausio 1991 metų 13-
osios įvykių Lietuvoje būtų teisiamas
ir tuometinis Sovietų Sąjungos vado-
vas Michailas Gorbačiovas. Tą vi-
siems Lietuvos gyventojams įsiminti-
ną dieną Televizijos bokšto šturmo
metu žuvo ir buvo sužeista daug
žmonių. Tarp žuvusiųjų  buvo ir dr. R.
Povilaičio tėvas Apolinaras Povilaitis. 

Per šešerius metus kovos ir ban-
dymo pasodinti tuometinį Sovietų
Sąjungos vadovą į teisiamųjų suolą R.
Povilaitis parašė daugybę raštų Lie-
tuvos generalinei prokuratūrai, net
atliko beprecedentinį veiks-
mą: išsiuntė Nobelio taikos
premijos komitetui laišką,
kuriame prašė atimti M.
Gorbačiovui 1990 metais
skirtą garbingą premiją. 

Nors atkaklus kovotojas
ne kartą yra atsitrenkęs į ne-
permušamą sieną, jis  vis
dar nenuleidžia rankų ir ne-
planuoja pasiduoti. Apie šią
nelygią kovą – pokalbis su
dr. R. Povilaičiu.

1991 metų sausio 13-ąją,
kai Vilniuje prie televizijos bokš-
to žuvo jūsų tėtis, jums buvo 14
metų. Ar jau tada nusprendėte,
ar subrendęs supratote, jog tu-
rite siekti, jog teisme būtų įver-
tinta tuometinio Sovietų Są-
jungos vadovo M. Gorbačiovo at-
sakomybė už šiuos nusikalti-
mus? 

Noras pradėti rimtai gi-
lintis į Sausio 13-osios bylą

Dr. R. Povilaitis apsilankė ,,Draugo” redakcijoje. V. Petrauskienės nuotr.

kilo prieš kokius 6 metus. Kodėl? Sun-
ku pasakyti, matyt, atėjo toks laikas.
Aišku, aš matydavau pranešimų ži-
niasklaidoje apie tai, kaip vyksta šių
įvykių tyrimas. Mačiau, kaip byla buvo
,,įklimpusi”, sustojusi daugeliui
metų… Vis stebėjau, kaip tas tyrimas
vyko, bet paskui pradėjau ir pats labai
tikslingai gilintisir domėtis. Tuomet
parašiau ne vienam advokatui Vilniu-
je, klausdamas, ar jie galėtų padėti
man susigaudyti toje byloje ir taip pat
bandyti kelti klausimą dėl Michailo
Gorbačiovo atsakomybės už  Sausio 13-
osios įvykius Lietuvoje. Nes kiek pa-
stebėjau, kad tas klausimas dėl buvu-
sio Sovietų Sąjungos vadovo kaltės ne-
buvo liečiamas. Esu labai dėkingas
advokatui Albertui Butai, kuris sutiko
man padėti šiuo klausimu ir jau šeše-
rius metus dirba. Nuo to domėjimosi
pradžios esame parašę daugybę raštų
ir prašymų prokuratūrai, teismams.
Mes ne kartą skundėme teismams pro-
kuratūros priimtus sprendimus, taip
pat teisiškai bandėme daugybę kartų
kelti įvairių klausimų, susijusių su
M. Gorbačiovo atsakomybe dėl tuo-
metinių žudynių Vilniuje. Žurnalis-
tams jis yra papasakojęs visokių neį-
tikėtinų istorijų, apie tai, kaip jis nie-
ko nežinojo, miegojo… Bet jis privalo
apie tai kalbėti teisme.

Mums buvo labai svarbu, kad LR
generalinė prokuratūra aiškiai pasa-
kytų, jog jie tiria, atlieka ikiteisminį ty-
rimą dėl M. Gorbačiovo veiksmų. Ta-

čiau generalinė prokuratūra ne kartą
atsisakė tą daryti po mūsų siųstų daug-
kartinių ir primygtinių prašymų, krei-
pimųsi, reikalavimų… 

Prokurorai M. Gorbačiovo atsa-
komybės klausimą yra šiek tiek nag-
rinėję, bet tikrai nepakankamai. Lie-
tuvos Baudžiamajame kodekse yra
toks straipsnis, kuris vadinasi ,,Ap-
laidus vado pareigų vykdymas” – tai
yra 113 (prim) straipsnis. Kai proku-
ratūra nurodo, kokios veikos yra ti-
riamos Sausio 13-osios žudynėse, tai
šito straipsnio apie vado pareigų vyk-
dymą ten niekada nebuvo ir jie kate-
goriškai atsisakinėjo jį įtraukti. 

Ką reiškia ,,Aplaidus vado pareigų
vykdymas”? Tai reiškia, kad tuo metu,
kai dar sausio 11 dieną prasidėjo tas vi-
sas puolimas, o jis prasidėjo nuo Spau-
dos rūmų, bei kitų pastatų užiminėji-
mo. Buvo labai kruopščiai pasiruošta,
tam puolimui jie ruošėsi ne vieną mė-
nesį ir tas puolimas tęsėsi ne vieną va-
landą. Patys aktyviausi kariniai veiks-
mai prasidėjo sausio 11 dieną ir baigėsi
13-ąją. Ir tose operacijose dalyvavo net
trijų rūšių karinės pajėgos: reguliarioji
sovietų kariuomenė, vidaus kariuo-
menė ir specialusis Alfa būrys. Kaip
visi šie veiksmai galėjo vykti be vy-
riausiojo karinių pajėgų vado žinios?
Kaip gali kariuomenė kelias paras
vykdyti karinius veiksmus, nežinant
vadui? Šis klausimas iki šiol nėra at-
sakytas. Teismas priėmė kaltinamąjį
nuosprendį 66 žmonėms, įvairaus lygio

vadams, o M. Gorbačiovui nebuvo pa-
teikta nei kaltinimų, nei atlikta tyrimo
dėl jo, kaip vyriausiojo sovietų ka-
riuomenės vado,  veiksmų. Tai yra
tas klausimas, kurį su advokato pa-
galba bandžiau kelti ir bandžiau viso-
kiais būdais generalinės prokuratūros
prašyti, kad jie aiškiai įvardintų, jog ti-
ria vado veiksmus. Bet jie, kaip sakiau,
atsisakė tą daryti. 

Kada gavote galutinį, kategorišką ofi-
cialų atsisakymo laišką? 

Tų atsakymų buvo ne vienas, ne
du ir netrys. Per pastaruosius 6-erius
metus buvo  virtinė veiksmų. Todėl,
kad į generalinę prokuratūrą kreipė-
mės ne vieną kartą. Kodėl? Gavę atsa-
kymą, nenurimdavome, nes vos tik
paaiškėdavo kokių papildomų aplin-
kybių, tuojau pasinaudodavome atsi-
radusia galimybe vėl kreiptis. Nau-
jausias pavyzdys: šią vasarą, rugpjūčio
mėnesį, paaiškėjo dvi aplinkybės. Vie-
na – kad LRT žurnalistai atvažiavę į
JAV, kalbino tuometinį (dirbusį 1987–
1991) Amerikos ambasadorių Sovietų
Sąjungoje Jack Matlock. Žmogus, ku-
ris tiesiogiai bendraudavo su M. Gor-
bačiovu, kuris 1991 metų sausio 12
iniciavo susitikimą su Borisu Jelcinu,
kuris tų pačių metų sausį įteikė M.
Gorbačiovui JAV prezidento George
Bush laišką dėl padėties Baltijos šaly-
se. Šis žmogus turėjo daug informaci-
jos ir, tikėtina, kad dar tebeturi neat-
skleistos. Mes paprašėme generalinės

prokuratūros, kad jie pa-
kviestų J. Matlock liudyti šio-
je byloje. Bet prokuratūra at-
sisakė. Dar viena nauja ap-
linkybė, apie kurią savo FB
paskyroje paskelbė Lietuvoje
gyvenantis dramaturgas Ma-
rius Ivaškevičius: Jis pasa-
kė, kad prieš kurį laiką jis su-
tiko Norvegijos TV žurnalis-
tą, ir šis pasakojo turėjęs pri-
vačių pokalbių su M. Gorba-
čiovu. Mums pasirodė, kad
tai labai reikšminga infor-
macija, todėl vėl kreipėmės į
generalinę prokuratūrą, kad
jie pakviestų tą norvegų žur-
nalistą liudyti. Prokuratūra
vėl atsisakė. Mes daug kartų
kreipėmės su prašymu, kad
M. Gorbačiovui būtų suteik-
tas specialaus liudytojo sta-
tusas, kuris yra vienas žings-
nis iki tokio liudytojo paskel-
bimo kaltinamuoju. 

Nukelta į 14 psl.Istorinis kadras iš Sausio 13-osios įvykių. Nuotr. iš interneto
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TELKINIAI

PLB Lituanistikos katedros veikla 2019 metais

DAIVA LITVINSKAITĖ

Baigiantis metams norėtume su pažindinti „Draugo”
skaitytojus su PLB Lituanistikos katedros, įsikūrusios
University of Illinois Čikagoje (UIC), veikla. 

Pradėkime nuo akivaizdžiausio katedros dar-
buotojų darbo – paskai tų. Šių metų pavasario
semestrą buvo skaitomi trys kursai: ketvirtą-

jį lietuvių kalbos lygį pažengusiems ir lietuvių lite-
ratūros kursą (Lith 130) skaitė dr. Daiva Litvinskai-
tė; tarp studentų populiarų lietuvių kultūros kursą
(Lith 115) skaitė profesorius Giedrius Subačius. Iš viso
paskaitas šį semestrą lankė 34 studentai. 

Rudens semestrą yra skaitomi lietuvių kalbos
pirmasis kalbos lygis pradedantiesiems, lietuvių li-
teratū ros ir lietuvių kultūros kursai. Šį se mestrą
dėsto ir Karilė Vaitkutė. Pa skaitas lanko 46 stu-
dentai. 

Svarbu paminėti, kad lietuvių kalbos ir litera-
tūros kursai yra finansuojami Europos Sąjungos
struktū rinių fondų lėšomis pagal Vilniaus univer-
siteto vykdomą projektą „Už sie nio baltistikos cent-
rų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendra-
darbiavimo stiprinimas”. Šio projekto trukmė – 7 me-
tai (2015–2022 m.). Nuoširdus ačiū už paramą!

Jei tik yra galimybė, į lietuvių kultūros kursą yra
pakviečiami svarbūs lietuvių kultūros, istorijos ar po-
 litikos atstovai, mokslininkai. Šiais metais su stu-
dentais paskaitai ir po kalbiui apie Lietuvos praeitį
ir da bar tį, politiką atvyko Lietuvos Respub likos Sei-
mo narys Vytautas Juoza pai tis. Rudens semestrą PLB
Lituanis tikos katedroje lankėsi ir studentams pas-
kaitą apie daugiakalbišką Vil niaus literatūros pali-
kimą skaitė Lie tuvos Respublikos kultūros ministras
dr. Mindaugas Kvietkauskas.

Uždarius auditorijos duris darbas nesibaigia:
vykdoma mokslinė veikla, rašomi straipsniai, skai-
tomi pranešimai. Profesorius Subačius šie met daly-
vavo Amerikos Lingvis ti kos asociacijos konferenci-
joje, Lietu vos Seime vykusioje konferencijoje apie
Joną Jušką, o neseniai, lapkričio viduryje – XVI Pa-

saulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume Kau-
ne, kur jam buvo įteikta Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos premija už tarptautinio lygio mokslo lai-
mėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva. Šia pre-
mija už aktyvią lituanistinę veiklą ir sociolingvis-
tinius tyrimus profesorius apdovanojamas jau ant-
rą kar tą. Per paskutinįjį dešimtmetį prof. Subačius
išleido dvi monografijas: Simono Daukanto Rygos or-
tografija (1827−1834) ir Lietuvių kalbos eks per tai Ru-
sijos imperijos tarnyboje: Dmit rijus Kaširinas, Za-
charijus Liac kis, Andrius Poidėnas, kuriose  profe-
sorius naujoviškai žvelgia į lietuvių auto rių rašybą
ir jos reikšmę. 

PLB Lituanistikos katedros darbuotojai taip
pat yra ir mokslinių žurnalų redaktoriai: prof. Su-
bačius yra tarptautinio mokslinio žurnalo Ar chi  vum
Lithuanicum steigėjas ir vyriausiasis redaktorius, o

Lietuvių kalbos ir kultūros židinys Čikagos centre

Kitą, 2020 metų pavasario semestrą 
PLB Lituanistikos katedra siūlo šiuos kursus:
Lietuvių kalba pradedantiesiems (Lith 102), 4
kreditai
Lietuvių kalba pažengusiesiems (Lith 104), 4
kreditai
Lietuvių kultūros kursas (Lith 115), 3 kreditai
Lietuvių literatūros kursas (Lith 130), 3 kreditai

Už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos skirta premija apdovanoti penki užsienyje dirbantys moks-
lininkai: lituanistas Giedrius Subačius, lingvistė Sandra Petraškaitė-Pabst, rašytoja Dalia
Staponkutė, genetikė Lina Basel-Salmon ir medikas mokslininkas Rytis Prekeris. Vidury-
je stovi švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Jono Petronio nuotr.

Renginyje „Narratives of Pluralism in Lithuania’s Past and
Present”, vykusiame UIC, dalyvavo poetas prof. Tomas Venc-
lova, YIVO instituto vykdantysis direktorius Jonathan
Brent, LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Lie-
tuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

LR kultūros ministro dr. Mindaugo Kvietkausko vizitas PLB Lituanistikos katedroje. Iš
k.: Lietuvos kultūros ataše New Yorke Gražina Michnevičiūtė, kultūros ministras, pa-
tarėja bendraisiais kultūros reikalais Gabija Čepulionytė ir LR generalinio konsulato
patarėja kultūros ir viešosios diplomatijos reikalams Ieva Dilytė.

Giedriaus Subačiaus nuotraukos

Dr. Mindaugas Kvietkauskas skaitė paskaitą lietuvių kultūros studentams.

dr. Litvins kaitė yra Lituanus žurnalo vyriausio re-
daktoriaus pavaduotoja.

Litvinskaitė be kursų UIC šeštadieniais dar dės-
to lietuvių kalbos kur sus suaugusiems Čikagos litua -
nis tinėje mokykloje. Šiais metais ji dėstė intensyvius
kalbos kursus Dai navos stovykloje lituanistinių
mo kyk lų mokytojų tobulinimosi kursų metu, taip pat
skaitė pranešimą apie PLB Lituanistikos katedros
veiklą, jos praeitį ir dabartį.

Kartu su Lietuvos Respublikos ge neraliniu kon-
sulatu Čikagoje PLB Lituanistikos katedra organi-
zavo su sitikimą ir pokalbį su poetu prof. To mu
Venclova „Narratives of  Plura lism in Lithuania’s
Past and Pre sent”.  Renginyje dalyvavo Jonathan
Brent, YIVO instituto vykdantysis direktorius, LR
kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Lie-
tuvos žydų bendruomenės pirmininkė Fai na Kuk-
liansky.

Be oficialių renginių kiekvieną semestrą yra ve-
damos ekskursijos po Upton  Sinclair „Džiunglėse”
aprašytas Čikagos skerdyklas. Ekskursijose gali
dalyvauti visi norintys.

Pabaigai norėtume priminti, kad PLB Litua-
nistikos katedroje studentai (ne tik UIC, bet ir iš kitų
universi tetų) gali laikyti lietuvių kalbos ži nių įver-
tinimo testą. Jį išlaikius už skaitomas užsienio kal-
bos reikalavimas. Jeigu turite klausimų dėl šio testo,
rašykite šio straipsnio autorei elektroniniu adresu
dlitvi1@uic.edu.

Prof. Giedrius Subačius su UIC studentais ekskursijoje Či-
kagos skerdyklų teritorijoje.
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,,Saulutės” 
NAPOLEONAS

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Didysis karvedys Napoleonas ka riaudamas su Rusi-
ja ir šaltą žiemą žygiuodamas per Lietuvą čia paliko
visokeriopų pėdsakų. Tai byloja ne tik plačiai žinomas
jo posakis apie Šv. Onos bažnyčią (Adomas Honoris
Kir koras 1859 m. išleistame „Vadove po Vilnių” rašė,
kad Prancūzijos impera torius Napoleonas Bonapar-
tas būda mas Vilniuje taip susižavėjo šiuo go tikos ar-
chitektūros paminklu, kad sušuko: „Šią bažnyčią aš ant
delno nusineščiau į Paryžių!”), bet ir kai ku rių įstaty-
mų įvedimas bei Lietuvos žemelėje amžiną atilsį
radę jo kariai.

Bet šiandien kalbame ne apie tą Napoleoną.
Šiandien kalbame apie vi sų tortų karalių –
tortą „Napoleoną”. Vieni bijo net bandyti tokį

iškilų tor tą kepti, o kiti ryžtasi pasivaržyti – ku rio

skanesnis. Daug metų pagal savo mamos receptą Ka-
lėdoms kepu „Napoleoną”. Atėjo metas, kai ir anū-
 kė Daiva Siliūnaitė panoro to meno išmokti. Tai įvy-
ko kaip tik tuo metu, kai man jau būtų reikėję pa-
mainos. Taip Daiva tapo torto „Napoleono” meistre.

Daina Siliūnienė buvo suorganizavusi sėkmin-
gą lietuviškų dešrų ga minimo pamoką, kurią Elzy-
tės ir Vy tenio Lietuvninkų namuose vedė žy mi ku-
linarė Adelė Lietuvninkienė su sūnum Vyteniu.
Tai buvo labdaros ren ginys paremti Lietuvos vaikų
globos būrelio ,,Saulutė” veiklą. Susimo kant už pa-
moką buvo suaukota tiek, kad buvo galima metams
paremti du vaikus per ,,Saulutės” konkretaus vaiko
rėmimo programą (auka 360 dol. metams). 

Patyrusi, kad yra susidomėjimas išmokti kepti
„Napoleoną”, Daina pa skelbė registraciją per in-
ternetą. Skaičius ribotas, nes pamoka vyko Si liūnų
namuose ir Daiva Siliūnaitė sutiko vesti pamoką.
Penktadienį, lap kričio 8 d., dr. Donato ir Dainos Si-
liūnų namuose susirinko: Irena Senkevičienė, Lina
Žliobienė, Rasa Tijūnėlis, Elytė McCarthy, Margarita
Kulys-Hofman, Lina Smilgienė, Faus ta Varaneckie-
nė,  Adria Nevaraus kie nė, Mary Kriauciunas, Dai-
va Majaus kienė, Dainė Quinn ir Loreta Gry bauskie-
nė.

Pamokai buvo pasiruošta iš anks to. Moterys ruo-
šiant tešlą galėjo išbandyti kapoti šaltą sviestą su mil-
tais. Visus reikiamus produktus įka pojus į miltus, su-
formuojamas „kepa liukas” ir per naktį paliekamas

šaldytuve. Kitą dieną ,,kepaliukas” supjaus tomas rie-
kutėmis, kočiojamas ir kepami trapūs ,,blynai”.
Moterys pa matė, kaip iškočioti tešlą ir kokio storu-
mo turėtų būti tie ,,blynai”. Virė kre mą. Sudėjus pro-
duktus masė kai tinama puode ilgai, kol neužverdant
sutirštėja. Atvėsusią masę reikia įsukti į suminkš-
tėjusį sviestą ir ne storai pertepti tešlos lakštus – ,,bly -
nus”. Taupant laiką iš anksto buvo paruošta puode
sutirštėjusi masė, iškepti keli ,,blynai”. Labai gera
pa moka, kai akivaizdžiai matai visą procesą ir savo
rankomis ką nors ban dai padaryti. Nors Daiva Siliū -
nai tė studijavo ekonomikos dėsnius, gal dabar susi-
gundys tapti kulinare, kaip Martha Stewart ar Beata
Nickolson Lietuvoje… 

Mokant gaminti tortą „Napoleo ną” Lietuvos
vaikų globos būreliui ,,Sau lutė” buvo suaukota 6,135
dol. Už tą sumą ne tik vėl bus metams parem ti du vai-
kai, bet bus galima padėti ir kitiems į vargą pate-
kusiems. Pasau lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pir-
mininkui Broniui Nainiui ir dr. Petrui Kisieliui pa-
kvietus įkurti prie PLB humanitarinės pagalbos Lie-
tu vai komitetą, 1993 m. kovo mėn. pra dėjusi savo veik-
lą, o 2007 m. įsiforminusi ,,Saulutė” (pirm. Indrė Ti-
jūnė lie nė, vicepirm. Raminta Marcher tie nė, sekre-
torės Laima Braune ir Biru tė Nalienė, iždininkė dr.
Ramunė Račkauskienė ir tinklalapio vedėja Ele na
Ablingytė, JAV Rytuose – Gin ger Houghton) nuo-
širdžiai dėkoja Dainai Siliūnienei ir visiems par-
ėmusiems jos gražią iniciatyvą. 

Iš močiutės išmokusi kepti ,,Napoleoną” Daina Siliūnaitė (k.) surengė smagią torto kepimo pamoką kitoms šeimininkėms.   Dr. Aro Žliobos ir Mary Kriauciunas nuotraukos 

Atkelta iš 1 psl.

Čikagos oro uostuose egles papuo šė Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus direktorė Rita Janz ir sa-
vanorė Deive Butvila. Eglutės puošimas oro uostuo -
se – ilgametė muziejaus tradicija. 

Ketvirtadienį Midway oro uoste daugiau nei 3
metrų aukščio lietuviška eglutė padabinta net 250-
čia rankų darbo šiaudinukų. Didžiąją dalį šių puoš-
menų pagamino buvusi muziejaus Moterų gildijos

narė a. a. Mary Krauchunas (Marija Kriaučiūnienė).
Šiuos iš popierinių šiaudelių sukurtus unikalius eg-
lutės žaisliukus muziejus labai brangina ir saugo: kai
kuriems iš jų – jau daugiau nei 50 metų. 

Midway oro uoste eglutė stovi netoli lentos,
skirtos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlan-
tą prisiminti. Kol muziejaus atstovės kabino šiau-
dinukus, ne vienas lėktuvo laukiantis keleivis ar oro
uosto darbuotojas sustojo paklausti, iš ko pagamin-
tas tas grožis. Į Washington, DC skrendanti Marianne

sakė užaugusi Cicero miestelyje, todėl jai nereikia aiš-
kinti, kur yra Lietuva ir kokie šaunūs yra lietuviai.
Vieni keleiviai patys pasiprašė leidimo nusifotog-
rafuoti šalia puošiamos eglės, kitus – sustojusius ir
susidomėjusius – pakvietė linksmai nusiteikusios
puošėjos. Daugelis praeivių su šypsenomis linkėjo
muziejaus atstovėms gero darbo ir smagių artėjan-
čių švenčių.

,,Draugo” inf.

Iš ko pagaminti šie nuostabūs kalėdiniai papuošalai? R. Janz (k.) ir D. But-
vila pasakoja smalsaujančiai praeivei (d.).

Midway eglutė – daugiau nei trijų metrų, tad puošėjoms reikėjo kopėčių.
Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Keleivius išlydi lietuviškai papuoštos eglės
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

GINTARĖ DAULYTĖ

Lapkričio 15–17 d. keliasdešimt stu-
dentų Lemonte buvo susibūrę šių
metų studentų ateitininkų sa-

vaitgaliui. Penktadienio vakarą trum-
pai pabendravome restorane Downers
Grove, bet pati programa prasidėjo
šeš tadienį. Susitikome Ateitininkų na-
muose ir sužinojome savaitgalio dar-
botvarkę. Po to žiūrėjome Ramunės Ra-
kauskaitės dokumentinį filmą ,,Kelio-
nės namo”. Filmui pasibaigus, turėjo-
me progą padiskutuoti ir užduoti Dai-
nai Čyvienei klausimų apie jos patir-
tį sovietų okupuotoje Lietuvoje ir apie
tai, kaip ji prisidėjo prie Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kronikos platinimo
darbų.

Po skanių pietų vyko studentų at-
eitininkų suvažiavimas. MAS centro
valdybos vardu mus pasveikino Daina

Polikaitytė, o Darius Polikaitis – ŠAAT
vardu ir pasidalijo keliais praneši-
mais. Jis kalbėjo apie 2020 m. reikšmę
ateitininkijai – kitais metais sukanka
110 metų nuo organizacijos įsteigimo. 

Penki studentai – Gilius Aleksa,
Kipras Belopetravičius, Gintarė Dau-
lytė, Kamilė Mitkutė ir Matas Skeber-
dis – davė įžodžius. Po to nusifotogra-
favome bendroje nuotraukoje.

Šeštadienį, po vakarienės, sma-
giai pabendravome, padainavome ir
pabuvome prie laužo. Danielius Good-
man dainoms pritarė akordeonu. 

Sekmadienio rytą, po šv. Mišių Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
ir pusryčių, pasidaliję savaitgalio įspū-
džiais, atsisveikinome. Nors susitikti
Dainavoje dėl ten kilusio gaisro nega-
lėjome, džiaugėmės, kad vis tiek su-
važiavome ir prasmingai praleidome
laiką kartu.

Suvažiavimo metu penki studentai davė ateitininko įžodį. Iš k.: Gilius Aleksa, Kamilė
Mitkutė, Gintarė Daulytė, Kipras Belopetravičius ir Matas Skeberdis.      

Ar norite įsijungti į
Ateitininkų sąjūdį? 
Bus galima pasiruošti Sendraugių

ateitininkų įžodžiui internete
Pirmas susirinkimas – lapkričio 30 d.

Ateitininkų istorijoje dauguma narių į organizaciją įstodavo būdami
mokyklinio amžiaus. Keičiantis gyvenimo sąlygoms, atsirado ir vyres-
nio amžiaus žmonių, norinčių įsijungti į ateitininkų gretas. Kviečiame
visus, norinčius dalyvauti sendraugių ateitininkų įžodžio pasiruošimo
programoje.

Planuojama per „ZOOM“ interneto programą susisiekti keturis sy-
kius. Numatyta pirmoji data – š. m. lapkričio 30 d., 7:30 val. v. (Čikagos
laiku). Perskaitę skaitinius kartu diskutuosime, gvildensime pareikštas
mintis. Malonėkite pranešti el. paštu rkasniunas@gmail.com iki lapk-
ričio 25 d., jei norėsite prisijungti. Jums bus persiųstos nuorodos,kaip
pasiruošti ir prisijungti prie pokalbio.

Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdyba
Rasa Kasniūnienė, Marius Kriaučiūnas, Audrius Rušėnas, 

Rita Rušėnienė ir dvasios vadovas kun. Lukas Laniauskas SJ.

Moksleivių
ateitininkų
Žiemos kursai
Gruodžio 26 d. – sausio 1 d.

Dainavos stovyklavietėje,

Manchester, Michigan

Kviečiame lietuviškai kalbančius
moksleivius – ateitininkus ir ne ateiti -
ninkus, norinčius praleisti savaitę su ki-
tais lietuviais katalikais, pajausti atei-
tininkišką dvasią. 

Išsamesnė  informacija ir registra-
cijos nuorodos yra paskelbtos mes-
mas.org tinklalapyje.

Kursus rengia Moksleivių 
ateitininkų sąjungos CV

Ateitininkų namuose Lemonte
Šeštadienį, gruodžio 14 d., 4 val. p. p.
Tradicinė Čikagos ateitininkų Kūčių agapė su šv.

Mišiomis, bendru giedojimu ir lietuviška vakariene

Auka: $25 suaugusiems • $10 jaunimui 9-22 m.

Vietų skaičius ribotas. Būtina iš anksto
užsiregistruoti ir užsimokėti iki gruodžio 9 d. 

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-400-1302 arba odaugirdas@hotmail.com

Studentai ateitininkai Ateitininkų namuose Lemonte. Dešinėje stovi – naujasis Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirm. Darius Polikaitis.                              Dainos Čyvienės nuotraukos

Studentų ateitininkų rudens suvažiavimas

Draugaukime per Facebook:
Šiaurės Amerikos ateitininkai



STASYS IGNATAVIČIUS

Minime Lietuvos kariuomenės savanorio, Nepri-
klausomybės kovų dalyvio, paskutinio tarpukario
Lietuvos krašto apsaugos ministro brigados ge-
nerolo Kazio Musteikio 125-ąsias gimimo metines. 

B
ūsimasis krašto apsaugos ministras gimė
1894 m. lapkričio 22 d. Utenos apskrities
Tauragnų valsčiaus Stučių kaime. Mokėsi
Zarasų progimnazijoje ir Utenos gimnazi-

joje. 1915 m. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuome-
nę. Už narsą kautynių metu praporščikas K. Mus-
teikis apdovanotas Šv. Anos 4-to laipsnio ordinu ir Šv.
Georgijaus Kryžiumi su ąžuolo šakele. Buvo kontū-
zytas, pagijęs iki 1918 m. liepos mėn. buvo Atskiro-
jo lietuvių bataliono Rovne (Ukraina) vado adju-
tantas, rūpinosi lietuvių dalinių steigimu Rusijoje.
Bolševikų valdžiai uždraudus lietuviškų dalinių
steigimą ir juos jėga išformavus, grįžo į Lietuvą. 1918
m. gruodžio 1 d. savanoriu įstojo į steigiamą Lietu-
vos kariuomenę. 

Buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos val-
dybos asmeninės sudėties skyriaus raštvedžiu; per-
keltas į Vilniaus komendantūrą; į 2-ąjį pėstininkų
pulką; Kauno komendantūros kulkosvaidžių ko-
mandos viršininko padėjėjas; Karo mokyklos lek-
torius; 2 kuopos vyr. karininkas; suteikiamas kapi-
tono laipsnis; 1 kuopos vadas; šarvuočių būrio vadas.
Kovose su lenkais dalyvavo mūšiuose prie Rykantų,
Seinų, Gilių ir Augustavo, vadovavo šarvuočiams
„Perkūnas”, „Šarūnas” ir „Aras”. Jo sumanaus va-
dovavimo dėka pavyko pridengti Lietuvos karių at-
sitraukimą iš lenkų apsupties žiedo. 1921 m. suteiktas
majoro laipsnis; šarvuočių rinktinės vadas. 1924 m.
mjr. K. Musteikis pačiam prašant išleistas į atsargą
siekti aukštojo mokslo. 1924–1927 m. –  Vienos (Aust-
rija) aukštoji prekybos mokykla.

1928 m. atšaukiamas iš atsargos ir skiriamas
Karo aviacijos viršininko padėjėju rikiuotei ir tak-
tikai, o netrukus – Karo mokyklos inspektorius; karo
inžinerijos pulkininko leitenanto laipsnis; po metų
– pulkininko laipsnis. 1930 m. siunčiamas mokytis
į Briuselio (Belgija) generalinio štabo akademiją, ku-
rią gerai baigęs 1932 m. grįžta į Lietuvą ir skiriamas
Generalinio štabo valdybos I  (mobilizacijos) skyriaus
viršininku; 1934 m. – Karo mokyklos viršininku. 1937
m. Respublikos Prezidentas A. Smetona K. Mustei-
kiui suteikia brigados generolo laipsnį, o 1938 m. pa-
siūlo tapti krašto apsaugos ministru naujai for-
muojamame XIX Vlado Mirono ministrų kabinete. 

Virš Europos slinko juodi karo debesys. Nauja-
sis Lietuvos krašto apsaugos ministras pagrindiniu
uždaviniu iškėlė Lietuvos kariuomenės moderni-
zavimą naujausiais ginklais ir technika, Lietuvos
šaulių sąjungos sustiprinimą. Deja, jo siekiai nebuvo
pilnai įgyvendinti... 1939 m. kovo 20 d. (praėjus vos
5 d. po Vokietijos įsiveržimo į Čekoslovakiją) Vo-
kietija įteikė ultimatumą dėl Klaipėdos krašto „grą-

VARDAN TOS LIETUVOS
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)
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žinimo” Vokietijai. Neįvykdžius ultimatumo sąlygų
grasino vermachto kariuomenės invazija. Lietuva ne-
turėjo pajėgumų pasipriešinti, ir ultimatumas buvo
priimtas, Klaipėdos kraštas atiduotas. V. Mirono
vyriausybė atsistatydino. Gen. Jonui Černiui buvo pa-
vesta sudaryti naują (XX) ministrų kabinetą. Brg. gen.
K. Musteikiui vėl buvo pasiūlytos krašto apsaugos mi-
nistro pareigos (jas ėjo ir A. Merkio ministrų kabi-
nete). 

1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjus Antrojam pasau-
liniam karui ir Vokietijai užėmus Lenkiją, ministras
K. Musteikis rėmė Lietuvos neutralitetą ir buvo
prieš A. Hitlerio raginimą lietuviams užimti Vilnių.
Jis teigė, kad nors ir yra senų nesutarimų su Lenkija,
Lietuva turi išlaikyti neutralitetą pasaulio valstybių
akyse ir nesinaudoti pralaimėjusios valstybės (Len-
kijos) sunkia dalia. Rugsėjo 17 d. (remiantis Moloto-
vo-Ribbentropo paktu) sovietinė Raudonoji armija už-
ėmė Lenkijos okupuotas žemes Ukrainoje, Baltaru-
sijoje ir Lietuvoje. Spalio 10 d. buvo pasirašyta Sovietų
Sąjungos-Lietuvos Savitarpio pagalbos sutartis, pa-
gal kurią Vilniaus kraštas grąžinamas Lietuvai, įsi-
leidžiant į Lietuvą Raudonosios armijos įgulas. Ši su-
tartis labai neramino krašto apsaugos ministrą, nes
jis jautė, kad įsileidus Raudonosios armijos įgulas,
prasidės Lietuvos okupacija. Apie tai dažnai kalbė-

josi su artimais draugais,
ministrais ir aukštaisiais
karininkais. Lietuvos ka-
riuomenė į Vilnių įžygia-
vo spalio 27 d. Netrukus
Alytuje, Prienuose, Gai-
žiūnuose ir Naujojoje Vil-
niuje atsirado Raudono-
sios armijos įgulos (20
tūkst. karių).

1940 m. birželio 14 d.
sovietams paskelbus ul-
timatumą Prezidentas A.
Smetona sušaukė minist-
rų kabinetą. Pasitarime
tik prezidentas, krašto
apsaugos ministras brg.
gen. K. Musteikis, žemės
ūkio ministras J. Audė-
nas, švietimo ministras
K. Jokantas ir valstybės
kontrolierius K. Šakenis
pasisakė už ultimatumo

Prisimenant brigados generolą Kazį Musteikį
atmetimą ir ginkluotą pasipriešinimą. Birželio 15 d.
Raudonoji armija, sulaužydama pagrindines tarp-
tautines teisės normas ir principus, Lietuvos Res-
publikos ir TSRS sutartimis įtvirtintus pasižadėji-
mus, peržengė Lietuvos sieną – prasidėjo Lietuvos
okupacija. 

Prezidentas A. Smetona su šeima buvo nu-
sprendęs per Kybartus pasitraukti į Vokietiją. Mi-
nistras K. Musteikis, norėdamas pridengti Prezi-
dento ir kitų vyriausybės narių atsitraukimą, nurodė
Tauragėje ir Marijampolėje dislokuotiems 7 pėsti-
ninkų Žemaičių kunigaikščio Butigeidžio ir 9 pės-
tininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkams
žygiuoti į Kybartus, pridengti Prezidento ir vy-
riausybės narių pasitraukimą į Vokietiją ir simbo-
liškai pasipriešinti sovietinei kariuomenei. 7 pės-
tininkų pulko vadas plk. Antanas Breimelis šį įsa-
kymą atmetė. Plk. Antanas Gaušas išvedė savo 9 pės-
tininkų pulką, bet Vilkaviškyje pulkas buvo su-
stabdytas ir grąžintas į Marijampolę. Drauge su žmo-
na Gražina ir dukra Gražina birželio 15 d. į Vokie-
tiją pasitraukė ir brg. gen. K. Musteikis. Apsigyve-
no Berlyne. Kilus Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui,
grįžo į Lietuvą ir dirbo Verslų ūkio inspekcijos di-
rektoriumi Kaune. Artėjant antrajai sovietinei oku-
pacijai, 1944 m. vasarą, K. Musteikis su šeima pasi-
traukė į Vokietiją, gyveno Augsburgo pabėgėlių
stovykloje. 

1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje, kur
aktyviai įsijungė į lietuvišką veiklą. Buvo Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos na-
rys, Karininkų ramovės seniūnas, Lietuvos šaulių
sąjungos tremtyje Centro valdybos ir Šaulių Žvaigž-

dės ordino tarybos narys, 1970 m. parašė prisimi-
nimų knygą „Prisiminimų fragmentai”. 1974 m.
Musteikių šeimą ištiko nelaimė – mirė duktė Gra-
žina. 

Generolas tikėjo, kad Lietuva nutrauks sovie-
tinės okupacijos grandines... Deja, mirė 1977 m. bir-
želio 6 d., palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero kapinė-
se. Jo kapas lankomas šaulių ir lietuviškų organi-
zacijų atstovų. 

Už nuopelnus Lietuvai brigados generolas Ka-
zys Musteikis buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 3
laipsnio (1935), DLK Gedimino 3 laipsnio (1929), Lat-
vijos „Trijų žvaigždžių” 3 laipsnio (1937) ir „Jauno-
sios Lietuvos” sąjungos „Trijų liepsnų” 1 laipsnio or-
dinais (1938), Šaulių Žvaigžde (1939), Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių (1928) ir Lietuvos Ne-
priklausomybės  10-mečio  (1928) medaliais,  Latvi-
jos Aizsargų organizacijos „Nuopelnų kryžiumi”
(1940).  

Stasys Ignatavičius – LŠS V. Putvinskio-Pūtvio 
klubo prezidentas

Kazys Musteikis

 

Lapkričio 24d. 1:00 v.p.p. 

Vytauto Didž. šaulių rinktinė išeivijoje kviečia  
į atkurtos Lietuvos kariuomenės  

100-čio paminėjimą 
  

 

  

 Renginyje svečiuosis Artūras Jakubonis – antras pasaulyje lietuvis 
 oficialiai įveikęs Appalačian kelią (3542km) pėsčiomis. 
 Apie jo kelionės patirtį išgirsite atvykę į Šaulių namus. 
 
 Adresas: 2417 W 43rd. St., Chicago, IL 60632 

 Renginio metu veiks virtuvė ir baras 

 Pasiteiravimui: 773-875-4531 

 Renginys nemokamas 

Adresas: 2417 W 43rd St., Chicago, IL 60632
Renginio metu veiks virtuvė ir baras
Pasiteirauti tel. 773-875-4531
Renginys nemokamas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pasirašyta sutartis dėl šarvuotųjų visureigių įsigijimo
Vilnius (KAM inf.) – Gynybos re-

sursų agentūra prie Krašto apsaugos
ministerijos pasirašė sutartį su JAV
gynybos departamentu dėl 200 šar-
vuotųjų kovinės paramos visureigių
JLTV (angl. Joint Light Tactical Ve-
hicle, JLTV) įsigijimo. Lietuva visu-
reigius JLTV perka iš JAV Vyriausy-
bės, kuri visureigių gamybai pasirin-
ko „Oshkosh Defense” kompaniją.

Sutartį Krašto apsaugos minis-
terijoje pasirašė Gynybos resursų
agentūros direktorius Sigitas Dze-
kunskas ir JAV Sausumos pajėgų sek-
retoriaus pavaduotojas įsigijimams
Jeffry S. White.    

Visureigiai bus gaminami pagal
Lietuvos kariuomenės iškeltus ope-
racinius reikalavimus. Technika turi
atitikti Lietuvos kariuomenės tiek ša-
lies gynybos, tiek dalyvavimo tarp-
tautinėse operacijose poreikius. 

Naujieji visureigiai bus su bokš-
teliais, apginkluoti 12,7 mm kulkos-
vaidžiais M2 QCB. Planuojama, kad
pirmieji visureigiai Lietuvos kariuo-
menei bus perduoti 2021 m. pabaigoje.

JLTV visureigių, juos komplek-
tuojančios įrangos ginkluotės, perso-
nalo mokymo, atsarginio dalių įsigi-

Prezidentė – pasaulio moterų lyderių forume
Reikjavikas/Vilnius (Prezide-

nūros inf.) – Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Islandijos sostinėje daly-
vauja metiniame Pasaulio moterų ly-
derių forume.   

Reikjaviko susitikimą rengia Mo-
terų politinių lyderių forumas kartu su
Pasaulio moterų lyderių taryba ir Is-
landijos Vyriausybe, dalyvaujant Jung-
tinėms Tautoms.  

Forume tarp kitų klausimų apta-
riami ir šiemet startavusios Jungtinių
tautų kampanijos, skirtos kartų lygy-
bei ir moterų teisių į lygią ateitį „Ly-
gių teisių karta” („Generation Equa-
lity”) tolimesni veiksmai. 

Prezidentė, penkerius metus va-
dovavusi Pasaulio moterų lyderių ta-
rybai, yra tapusi šios iniciatyvos am-
basadore. 

Prezidentė pakviesta kalbėti ke-

liose forumo sesijose, tarp kurių vieną
rengia Islandijos ministrė pirmininkė
Katrin Jakobsdóttir, kitą – Harvardo
universiteto Kennedy School of  Go-
vernment. Taip pat numatytas Prezi-
dentės dvišalis susitikimas su Islan-
dijos respublikos prezidentu Guðn
Th. Jóhannesson.

Lyderės iš viso pasaulio siekia
bendro tikslo, kad kuo daugiau mote-
rų ne tik įgytų lygias teises į darbą ir
vienodą atlygį, į mokslą ir sveikatos
priežiūrą, bet ir išdrįstų keisti gyve-
nimą savo šalyse, aktyviai įsitrauk-
damos į politiką ir ekonomiką. 

Kiekvienais metais šis forumas į
Reikjaviką sukviečia apie 500 dalyvių
– prezidenčių, ministrių pirmininkių,
visuomenės veikėjų, akademinės ben-
druomenės ir verslo, kultūros ir ži-
niasklaidos atstovų.

Neolito vertybės – pensininko bagažinėje
Klaipėda (Klaipėda.lt) – Pasieny-

je su Latvija sustabdytame automobi-
lyje VSAT pareigūnai aptiko neolito
laikotarpio istorinių vertybių, kurių
apyvarta draudžiama. Jas vežęs klai-
pėdietis uždarytas į areštinę. 

VSAT Pakrančių apsaugos pasie-
nio rinktinės Palangos pasienio už-
kardos pareigūnai kelyje Klaipėda–Lie-
poja, prie pat Lietuvos sienos su Lat-
vija, pasirinktiniam patikrinimui su-
stabdė Latvijos kryptimi važiavusį
automobilį „Audi 80” lietuviškais nu-
meriais. Jį vairavo 72-ejų klaipėdietis.
Automobilio bagažinėje tarp kitų daik-
tų buvo senovinė bronzinė apyrankė,
akmens kirvukas – plaktukas ir kau-
linė smaigtis. Pasieniečiams kilo įta-
rimų, kad tokie neįprasti seni daiktai
gali būti vertybės, turinčios mokslinės,
istorinės ar kultūrinės reikšmės. 

Apžiūrėję klaipėdiečio gabentus
daiktus Kultūros paveldo departa-
mento prie Kultūros ministerijos Klai-
pėdos skyriaus specialistai patvirtino
pasieniečių įtarimus. 

Ekspertai konstatavo, kad bron-
zinė apyrankė, akmens kirvukas –

jimo ir išlaikymo vertė 2019–2024 me-
tais – 145 mln. eurų su PVM. 

Bendradarbiaudama su JAV Vy-
riausybe, Lietuva siekia užsitikrinti pa-
lankiausias JLTV visureigių įsigiji-
mo ir išlaikymo sąlygas. Kadangi šie
visureigiai bus perkami  per JAV Vy-
riausybę, kuri ir pati yra pateikusi di-
delį JLTV užsakymą, todėl Lietuvai tai-
koma kaina bus daug mažesnė nei pa-
prastai.

Krašto apsaugos ministerijos Gy-
nybos resursų taryba dar 2017 m. pa-
baigoje nusprendė, kad JAV gaminami
kariniai šarvuoti visureigiai JLTV ge-
riausiai atitinka funkcionalumo ir
kainos santykį, tuomet ir buvo pradė-
tos derybos su JAV Vyriausybe dėl šių
visureigių įsigijimo.

Visureigiai yra svarbi Lietuvos ka-
riuomenės modernizavimo programos,
kuri apima ir pėstininkų kovos maši-
nų „Vilkas/Boxer” ir savaeigių hau-
bicų PZH 2000 pirkimą, dalis. Šarvuo-
tųjų visureigių trūkumą Lietuvos ka-
riuomenė identifikavo vertindama po-
tencialias grėsmes ir tokio tipo tech-
nikos poreikį tiek krašto gynybos už-
duotims vykdyti, tiek dalyvauti tarp-
tautinėse operacijose.

Briuselis (BNS) – NATO genera-
linis sekretorius Jens Stoltenberg pra-
nešė, kad Aljansas nutarė pripažinti
kosmosą nauja savo operacijų erdve,
bet jokių ginkluotės sistemų į orbitą iš-
kelti neplanuojama.

„Pasiekėme susitarimą, kad kos-
mosas turi tapti nauja NATO operaty-
vinės veiklos erdve kartu su oro erdve,
sausuma, jūrų vandenimis ir kiberne-
tine erdve”, – po Briuselyje surengto Al-
janso narių užsienio reikalų ministrų

susitikimo kalbėjo J. Stoltenberg.
Vis dėlto jis patikino, kad jokios

ginkluotės į kosmosą iškelti nepla-
nuojama.

J. Stoltenberg priminė, kad ap-
link Žemę skrieja apie 2 000 palydovų
ir kad apie pusė jų priklauso NATO ša-
lims.

Jis aiškino, kad Aljansas domisi
galimybėmis veikti kosmose, nes jam
reikalingos ankstyvojo perspėjimo,
ryšių ir navigacijos sistemos.

Vatikanas (BNS) –
Vatikanas pasisakė prieš
Jungtinių Valstijų spren-
dimą nebelaikyti izrae-
liečių nausėdijų neteisė-
tomis, prisidėjęs prie šį
žingsnį griežtai kritikuo-
jančių tarptautinio bal-
sų choro.

Lapkričio 18 dieną
JAV valstybės sekretorius
Mike Pompeo paskelbė,
kad izraeliečių nausėdijos
„nėra prieštaraujančios
tarptautinei teisei”, nors
tokia pozicija kertasi su
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos
rezoliucijomis, skelbiančiomis šias
gyvenvietes neteisėtomis, nes jos sta-
tomos okupuotose palestiniečių že-
mėse.

M. Pompeo paskelbtas politikos pa-
keitimas supriešino Jungtines Valsti-
jas beveik su visa likusia tarptautine
bendruomene. Washingtoną kritikavo
Europos Sąjunga, JT ir Arabų Lyga.

Gyvenvietėse Izraelio aneksuoto-
je Rytų Jeruzalėje ir okupuotame Va-
karų Krante gyvena daugiau kaip 600
tūkst. izraeliečių, kurių kaimynai yra
daugiau kaip 3 mln. palestiniečių.

Kijevas (LRT.lt) – Trys ukrainie-
čių kariniai laivai, kuriuos pernai
prie Krymo krantų perėmė rusų pa-
sieniečiai ir kurie šią savaitę buvo pa-
leisti, atvyko į vieną Ukrainos uostą.

Kariniai laivai „Nykopol” bei
„Berdiansk” ir vilkikas „Jany Kapu”
buvo perimti praėjusių metų lapkritį
Kerčės sąsiauryje, kilus rimčiausiai
Maskvos ir Kijevo konfrontacijai nuo
konflikto Rytų Ukrainoje pradžios 2014
metais.

Pasak Maskvos, jie buvo konfis-
kuoti „kaip įrodymas”, kad esą netei-
sėtai buvo kirsta Rusijos siena.

Grįžtančius laivus pasitiko Uk-
rai nos karinis jūrų laivynas ir prezi-
dentas Volodymyras Zelenskis, kuris
juos apžiūrėjo Juodosios jūros Očaki-
vo mieste, kur įsikūręs laivyno ope-
racijų valdymo centras.

„Pasigedome kai kurios įrangos,
taip pat dalies ginklų, – pareiškė jis. –
Bus atliekamas tyrimas. Nustatysi-

me visas detales.”
Pasak Ukrainos gynybos minis-

terijos, „rusai laivuose išardė tam tik-
rą ryšių ir navigacijos įrangą”, o laivus
dabar turėtų apžiūrėti ukrainiečių ty-
rėjai ir kariniai prokurorai.

Per patikras surinkta informacija
leis Ukrainai panaudoti ją „teismine
tvarka įvertinant Rusijos veiksmus
Ukrainos ir tarptautiniuose teismuo-
se”, išplatintame pareiškime cituoja-
mas admirolas Ihoris Vorončenka.

Rusijos federalinė saugumo tar-
nyba (FSB), prižiūrinti šalies pasienio
tarnybą, paneigė, kad laivai buvo pa-
liesti, tvirtindama, kad jie buvo „per-
duoti Ukrainai normalios būklės”.

Žurnalistai, dalyvavę laivų ap-
žiūroje, šaiposi – išvogti net tualetų
unitazai. 

Trijuose laivuose buvę jūrinin-
kai buvo areštuoti keliems mėnesiams;
jie buvo paleisti rugsėjį per ilgai lauk-
tą apsikeitimą kaliniais. 

Vakarų Krante gyvena daugiau kaip 600 tūkst. izraeliečių.
15 min.lt nuotr.

Taip vadinami „juodieji archeogai” daro di-
džiulią žalą – jiems pasidarbavus, moksli-
ninkams jau nebėra ką ten veikti. 

Policijos nuotr. 

Nausėdijų klausimas yra vienas opiau-
sių per dešimtmečius besitęsiantį Iz-
raelio ir palestiniečių konfliktą.

Šventasis Sostas nurodė palai-
kantis Izraelio teisę taikiai ir saugiai
gyvuoti teritorijoje, kurios sienas pri-
pažįsta tarptautinė bendruomenė. Ta-
čiau Vatikanas pabrėžė remiąs nuo-
statą, kad „tokia pati teisė priklauso Pa-
lestinos žmonės; ji turi būti pripažįs-
tama, gerbiama ir įgyvendinama”.

JAV prezidento Donald Trump ad-
ministracija „ištaisė istorinį neteisin-
gumą ir palaikė tiesą ir teisingumą”,
pabrėžė B. Netanyahu.

Kosmosas taps nauja NATO operacijų erdve

Vatikanas sukritikavo JAV požiūrį

Maskva (BNS) – Rusijos antrasis
eksporto dujotiekis per Baltijos jūrą iki
Vokietijos „Nord Stream 2” pradės
veikti 2020 metų viduryje, pareiškė
Rusijos vicepremjeras Dmitrijus Ko-
zakas.

Daugiau kaip 1,2 tūkst. kilometrų il-
gio, 55 mlrd. kubinių metrų metinio pra-
laidumo, beveik 10 mlrd. eurų kainuo-
siantis vamzdynas klojamas greta nuo
2011-ųjų pabaigos veikiančio, tokio pat

pajėgumo dujotiekio „Nord Stream 1”.
Vienintelis projektą vystančios

bendrovės „Nord Stream 2 AG” akci-
ninkas yra Rusijos vyriausybės kont-
roliuojamas koncernas „Gazprom”.
Jo partnerės šiame projekte – Vokie-
tijos „Wintershall” bei „Uniper”, Aust-
rijos OMV, Prancūzijos „Engie”, Di-
džiosios Britanijos ir Nyderlandų
„Dutch Shell” – yra finansavimo dali-
ninkės ir būsimos naudos gavėjos.

„Nord Stream 2“ pradės veikti 2020-ųjų viduryje

Į Ukrainą sugrįžo Rusijos perimti kariniai laivai

plaktukas ir kaulinė smaigtis yra ne-
olito laikotarpio, o jų apyvarta teisės
aktais yra draudžiama. 

Dėl nusikalstamu būdu gauto di-
delės mokslinės, istorinės ar kultūrinės
reikšmės turinčių vertybių įgijimo,
naudojimosi arba realizavimo VSAT
Pakrančių apsaugos pasienio rinkti-
nėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Už tokį nusikaltimą Baudžiama-
jame kodekse numatyta bauda arba
areštas, arba laisvės atėmimas iki ket-
verių metų. 

Klaipėdietis uždarytas į areštinę.
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SpORTAS

Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA)
lapkričio 15 d. paskelbė ketu rias šalis,
kuriose vyks olimpiados atrankos tur-
nyrai. Lietuvos krepši nio federacija
(LKF) pasiekė savo – kvalifikacija vyks
ir Lietuvoje, Kau no „Žalgirio” areno-
je. 

Taip pat kovos dėl bilietų į olim-
 piadą vyks ir Kroatijoje (Splite),
Ser bijoje (Belgrade) bei Kana-

doje (Vik torijoje). Jau aišku, kad Da-
riaus Mas koliūno auklėtiniai tikrai
nežais vie noje atrankoje su minėtų
šalių atstovais, tad taip išvengs trijų
ypač pa jėgių varžovių. 

Visi atrankos dalyviai: Angola,
Bra zilija, Kanada, Kinija, Kroatija,
Če kija, Dominikos Respublika, Vo kie-
 tija, Graikija, Italija, Pietų Korėja,
Lietuva, Meksika, Naujoji Zelandija,
Lenkija, Puerto Rikas, Rusija, Sene ga-
las, Serbija, Slovėnija, Tunisas, Tur-
kija, Urugvajus, Venesuela. Ofi ciali
olimpinės atrankos turnyro bur tų trau-

kimo ceremonija vyks FIBA būstinėje
lapkričio 27 dieną.

Keturi atrankos turnyrai vyks bir-
 želio 23–28 dienomis. Kiekvie na me
turnyre varžysis po 6 rinktines ir tik
nugalėtoja gaus bilietą į Tokiją. Į olim-
piadą jau iškopė Japonija, Ispa nija,
Prancūzija, JAV, Argentina, Australi-
ja, Nigerija ir Iranas.

„Džiaugiamės tokiu parodytu dė-
 mesiu ir įvertinimu… Džiaugiamės,
kad patekome tarp keturių šalių. Tu ri-
me tikrai gerą patirtį, dabar tikriausiai
reikės viską iš naujo įrodyti… Turime
sirgalių armiją – šeštą žai dėją – bus
puikus pagalbininkas ir net neabejoju,
kad bus puiki atmosfera Kauno ‘Žal-
girio’ arenoje, – kal bė jo Lietuvos krep-
šinio federacijos gene ralinis sekreto-
rius Mindaugas Špokas.

Praėjusią savaitę taip pat paaiš kė-
jo, kas pakeis po pasaulio čempio nato
atsistatydinusį rinktinės vyriau siąjį
trenerį Dainių Adomaitį. Prie nacio-
nalinės komandos vairo stos 48-erių D.
Maskoliūnas.

Su džiaugsmu, kad D. Masko liū no
treniruojama komanda dėl olim-
 pinio bilieto kovos namie, ateina

ir įsipareigojimai. Savaitės trukmės še-
šių komandų turnyro kaina – apie 3
mln. eurų. Iš jų 2,1 mln. eurų nusės
FIBA banko sąskaitoje – po tokią su mą
mokės ir Kroatijos, Serbijos bei Kana-
dos krepšinio federacijos. Dar apie 900
tūkst. eurų prireiks turnyro rengimo
kaštams: šešių komandų apgyvendi-
nimui, maitinimui, transportui, ap-

saugai ir kitoms išlaidoms.
Apie milijoną eurų turėtų skirti

Lietuvos vyriausybė. Antrą milijoną
turėtų suteikti Kauno savivaldybė.
Tre čiojo milijono naštą dalinsis Lie tu-
vos tautinis olimpinis komitetas ir
LKF. Skaičiuojama, kad federacijai pa-
vyks susigrąžinti savo investicijas par-
davus bilietus. Tačiau kiek sirgalių ir
kokią sumą galima būtų surinkti 15
tūkst. vietų „Žalgirio” arenoje sunku
prognozuoti.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė sto jo į
kovą dėl „Turkish Airlines Baltic Chal-
lenge Cup” turnyro nugalėtojų titulo, o
jos sudėtyje Estijos sostinėje Taline šį-
kart išvydome naują veidą – lietuviškų
šaknų turintį Brendan Lea vitt, kuris
neseniai gavo lietuviš ką pasą ir išban-
dė savo jėgas su geriausiais mūsų šalies
ledo ritulinin kais. „Kaunas Hockey” ko-
mandai ats tovaujantis 27-erių metų
ledo rituli ninkas neslepia, jog kvietimas
į rinktinę jį gerokai nustebino. 

Neslėpdamas džiaugsmo dėl to-
 kio trenerių sprendimo, puo-
lėjas už tai atsidėkojo atsidavi-

mu ir darbu ant ledo. „Buvau labai nus-
tebęs, kai rinktinės vadovas Vidmantas
Micke vi čius man pranešė šias naujie-
nas. Negalėjau net įsivaizduoti, kad
rungtyniaučiau rinktinėje, bet man
yra didžiulė garbė atstovauti Lietuvai
ir esu labai dėkingas ir labai sujau-
dintas dėl tokios galimybės. Norėčiau
už tai padėkoti ir Čikagos lietuviui Pi-
jui Rulevičiui bei Petrui Nausėdai,
nes be jų tokios galimybės aš tikrai ne-
 turėčiau”, – teigė ledo ritulininkas.

,,Man tai buvo pirmasis kartas
žaidžiant tarptautines rungtynes, ne-
 kantravau susipažinti su visais žaidė-
jais, treneriais ir rinktinės personalu.
Kalbant apie žaidimą, tai dariau viską,
ką man liepė treneris ir siekiau pri-
taikyti visus savo sugebėjimus rung-
tynėse”, – pasakojo JAV gimęs puolėjas.

Šių metų pradžioje rungtyniauti į
Lietuvą persikėlusiam B. Leavitt tai ne-
buvo visiškai svetimas kraštas – Lie-
tuvoje gyveno ledo ritulininko pro sene-
lė. Jis prisipažįsta, jog atvykdamas į
Kauną daug apie šalį nežinojo, tačiau
pirmieji metai jam paliko puikų įspū-
dį. „Lietuvoje gyveno ma no prosenelė
– ji buvo gimusi ma ža me Perlojos kai-
melyje. Visgi, prieš atvykdamas į Lie-
tuvą daug apie ją ne žinojau, neskaitant
to, jog tai yra pui ki krepšinio šalis. Kai
čia atvykau praėjusį sausį bei prisi-
jungiau prie ‘Kaunas Hockey’ koman-
dos, nežinojau ko tikėtis iš šios vieš-
nagės, tačiau tikrai mėgaujuosi savo
laiku čia. Visi mano komandos draugai
Kauno klu be yra puikūs ir santykiai su
jais stiprėja kiekvieną dieną, taip dar
pa lengvinant mano gyvenimą Lietuvo -
je. Vienintelė problema, su kuria su si-

NBA čempionai Toronto ,,Rap tors” nu-
tarė, kad šioje komandoje pra ėjusiame
sezone žaidusiam Lietu vos krepšinin-
kui Jonui Valančiūnui jie nekaldins
NBA aukso žiedo.

Ir nesvarbu, kad Lietuvos rinkti nės
vidurio puolėjas Kanados klube
žaidė net 6,5 metų, o šių metų va-

sarį buvo iškeistas į Marc Gasol ir at-
sirado Memphis ,,Grizzlies” klube.
Lie tu vis praėjusį sezoną „Raptors” su-
dėtyje sužaidė 30 rungtynių, tačiau
To ronto klubas žiedus įteikė tik iki se-
zono pabaigos su komanda buvu siems
žaidėjams.

Vis dėlto J. Valančiūnas tikėjosi

gauti NBA aukso žiedą, nes per pa sau-
lio pirmenybes Kinijoje prie jo priėjo
buvęs komandos draugas Kyle Lowry
ir klausinėjo jo apie piršto dy dį – gali-
ma buvo suprasti, kad buvo manoma
kaldinti čempionišką žiedą lietuviui.

Tai sukėlė ne tik diskusijų audrą
tarp NBA sirgalių, bet ir paties krep ši-
ninko reakciją. „Tai yra jų sprendimas,
– kiek nuliūdęs teigė 27-erių 211 cm
ūgio krepšininkas. – Jie taip nuspren-
dė, tad viskas gerai. Dabar aš gal voju
tik apie sezoną ‘Grizzlies’ klube.”

Į Los Angeles ,,Clippers” perėjęs
Kawhi Leonard ir Los Angeles ,,La -
kers” dabar žaidžiantis Danny Green
žiedus gaus Toronto arenoje, kai jie at-
vyks kovoti su „Raptors”.

NBA čempionate dviejų pralai mė jimų
paeiliui seriją nutraukė In dianos „Pa-
cers” komanda su Do man tu Saboniu, iš-
vykoje neturėjusi vargo su Brooklyno
„Nets” krepšininkais – 115:86.

Nors prieš susitikimą buvo dve-
jojama, ar klubą susižeidęs lie-
tuvis ga lės žaisti, 23-ejų puolė-

jas pasirodė „Pacers” starto penkete ir
per 29 min. ant parketo surinko jau aš-
tuntąjį dvigubą dublį iš eilės.

Puolime ne kartą efektingai savo
oponentus klaidingų judesių serija
„išmaudęs” D. Sabonis pelnė 16 taškų
(7/14 dvitaškiai, 0/2 tritaškių, 2/2 bau-
dos), atliko 3 rezultatyvius perda vimus
ir po lenta sugriebė 18 ka muo lių.

18 atkovotų kamuolių – naujas lie-
 tuvio asmeninis rekordas NBA lygoje.
Paskutinį kartą tiek daug kamuolių
„Pacers” gretose dar 2015-aisiais buvo
atkovojęs David West.

Identišką rekordą pagerino ir Ki-
 nijoje rungtyniaujantis Donatas Mo tie-
jūnas. Jo vedamas Šanchajaus
„Sharks” klubas namie 99:92 įveikė
Dziangsu „Dragons” krepšininkus ir
nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją.

Lietuvis per 42 min. pelnė 23 taš kus
(10/16 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai, 3/6
baudos), atkovojo 18 ir perėmė kamuo-
lį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus,
blokavo metimą ir triskart suklydo.
Pagal atkovotus kamuolius D. Motie-
jūnas pasiekė savo šio sezono rekordą.

Dėl olimpinio kelialapio Lietuvos krepšininkai kovos Lietuvoje, Kauno „Žalgirio” arenoje.

Trys milijonai eurų

J. Valančiūnas liks be NBA aukso žiedo

Kvietimas į rinktinę B. Leavitt gerokai nu-
stebino: ,,Man yra didžiulė garbė atsto-
vauti Lietuvai.”

Lietuvos rinktinėje – JAV gimęs 
ledo ritulininkas

Nauji A. Sabonio ir 
D. Motiejūno rekordai 

Olimpiados atrankos turnyras 
Lietuvoje – ir garbė, ir išlaidos

duriu, yra lietuvių kalba, kuri yra la-
bai sunki. Dedu visas pastangas, bet iki
to, kol ją išmoksiu, manęs dar laukia il-
gas kelias”, – sakė Brendan. 

Per savo karjerą Lietuvos rinkti nės
debiutantas jau spėjo nemažai pa keliau-
ti. Pradėjęs karjerą JAV bei Ka nados
jaunimo lygose, vėliau jis iš bandė že-
mesnių divizionų JAV, Šve dijos ir Pran-
cūzijos lygas. Jis pagyrė Lietuvos ledo
ritulio lygį. „Naciona li nės pirmeny-
bės čia yra stiprios. Be veik visose šio se-
zono rungtynėse vy ravo aukšto tempo
kova, o tai pasi reiškia ir dėl to, kad yra
vos keturios komandos. Manau, kad ly-
gose, kurio se aš žaidžiau, Lietuvos klu-
bai pasi rodytų labai gerai”. 

B. Leavitt pakeis D. Bogdziulis 

Švedijoje sezoną pradėjusio lietu-
vio Dominyko Bogdziulio karjera
krypsta atgal į JAV – puolėjas prisi-
jungė prie buvusios B. Leavitt Water-
 town ,,Wolves” komandos.

„Wolves” klubas rungtyniauja
FPHL lygoje – penktoje pagal pajėgu mą
profesionalioje JAV ir Kanados lygoje.
Ši komanda yra viena iš pajėgiausių
FPHL: per pastaruosius pen keris me-
tus dukart laimėjo čempio natą, o šie-
met po šešių turų žengia tarp trijų pir-
maujančių komandų. Šio je lygoje dar
praėjusį sezoną žaidė ir neseniai lie-
tuvišką pasą gavęs bei Lietuvos rink-
tinėje debiutavęs B. Leavitt.

Priminsime, kad į JAV 21-erių me -
tų D. Bogdziulis išvyko dar 2015 vasa-
rą bei penkis metus rungtyniavo įvai-
riose šios šalies jaunimo lygose. Pra-
ėjusį sezoną jis praleido NCDC lygos
„Stars” komandoje.
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VITALIUS ZAIKAUSKAS
Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus 

Lapkričio 18–22 d. Vilniuje, Seimo rūmuose vyko ben-
dra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Seimo
komisijos sesija. Joje diskutuota apie gimimu įgytos
Lietuvos pilietybės išsaugojimo galimybes po pava-
sarį vykusio referendumo bei artėjančių Seimo rinkimų
organizavimą užsienyje, aptarti tautinės tapatybės
ugdymo Lietuvos švietimo įstaigose, demografijos ir
migracijos politikos, lietuvių mažumos padėties
klausimai.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus į posėdį
susirinkusiems pasaulio lietuviams perdavė
nuoširdžius Prezidento Valdo Adamkaus, kar-

dinolo Sigito Tamkevičiaus ir vyskupo Kęstučio Kė-
valo sveikinimus ir linkėjimus.

„Nebėra jūs ir mes”, – kalbėjo į posėdį atvyku-
si Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės
(LB) pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, pabrėždama,
kad „esame viena tauta, viena bendruo menė, o Lie-
tuvos valstybė – tai mes”.

„Ryšys su išvykusiais tautiečiais mums labai
svarbus, o nuolatinis bendravimas tiesia tiltą jų su-
sigrąžinimui”, – sako komisijos pirmininkas ir dip-
lomatas A. Vinkus, pabrėždamas, kad „žmogus Lie-
tuvai yra didžiausia vertybė.”

PLB pirmininkė Dalia Henke, atkreipdama dė-
mesį, kad lietuvių tauta pavasarį vykusiame refe-
rendume tarė svarų žodį dėl gimimu įgytos piliety-
bės išsaugojimo, siūlė inicijuoti teisininkų, moks-
lininkų ir visuomenės diskusijas dėl galimų tolesnių
Lietuvos pilietybės išsaugojimo, įgijus kitos valsty-
bės pilietybę, klausimo sprendimų.

„Po žinios apie būsimą atskirą vienmandatę Pa-
saulio lietuvių rinkimų apygardą, išeivijoje gyve-
nantys tautiečiai kitų metų Seimo rinkimų laukia su
viltimi, kad įvyks proveržis”, – sakė komisijos ko-
pirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis iš Jungtinių
Amerikos Valstijų, pabrėždamas, kad  „partijos tu-
rėtų rimtai apgalvoti savo kandidatus Pasaulio lie-
tuvių rinkimų apygardoje, nes tai bus reikšmingas
balsas, skleidžiantis Lietuvos idėją tarptautinėje erd-
vėje.”

Lapkričio 21 d. laidoje „Draugas” jau rašė apie
Seimo ir PLB sesijos posėdžius, kuriuose buvo ap-
žvelgtas šį pavasarį įvykęs referendumas dėl dvi-
gubos pilietybės, pabandyta suvokti, kodėl jis baigėsi
taip, bet ne kitaip, ir kokie bus tolimesni žingsniai. 

Emigruoti tapo madinga 

Viena sesijos diena buvo pavadinta „Metai po
‘Demografiijos, migracijos ir integracijos politikos
2018–2020 metų strategijos’ patvirtinimo: įgyven di-
nimas ir pasiūlymai rengiamai Nacionalinės pa-
žangos programai”.

Šiais klausimais kalbėjo Vyriausybės kanclerio
pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis, Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis,

Baigėsi PLB ir Seimo komisijos žiemos sesija

LR ambasadorius Airijoje E. Meilūnas

LR Seimo kanceliarijos/Dž. Barysaitės nuotraukos

Lenkijos LB valdybos narys A. Staskevičius

Ekonomikos ir inovacijų viceministras dr. Marius
Skuodis, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamento didektorius Marijus Gudy-
nas ir Seimo narys dr. Kęstutis Masiulis. 

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas
D. Matulionis, kalbėdamas apie šią strategiją pasi-
džiaugė, kad nors ir ne taip sparčiai kaip norėtųsi,
tačiau gimstamumo rodikliai Lietuvoje auga. Tai pa-
deda kontroliuojama imigracija iš trečiųjų šalių, ir
reemigracijos skatinimas. Jis tikisi, kad Vyriausybė
pasistengs, kad vyresnio amžiaus žmonės dar ilgiau
išliktų darbo rinkoje ir integruotųsi į visuomenę.
Be to, džiaugiamasi ekonomikos stabiliu augimu. Vi-
dutinis darbo užmokestis per metus paaugo net 10
procentų, todėl dar ir tai sulaiko žmones nuo išvy-
kimo dirbti ir gyventi į kitas šalis. 

Pastebima dar viena tendencija – emigruoti iš
Lietuvos tampa madinga. Emigruoja žmonės, kurie
ekonomiškai stabiliai gyvena, turi perspektyvų
darbuose, tačiau išvyksta dirbti ir gyventi į užsienį.
Vyriausybei nėra iki galo aiškios šio naujo reiški-
nio priežastys, – kalbėjo D. Matulionis.  

Lituanistinis švietimas Airijoje

Komisijos posėdžių dienomis buvo nagrinėtas
tautinis tapatybės ugdymas švietimo įstaigose. 

Lietuvos ambasadorius Airijos Respublikai Egi-
dijus Meilūnas pasakojo apie lituanistinį švietimą šio-
je šalyje, kurioje lietuvių diaspora yra bene di-
džiausia Europoje. 

Airija yra pavyzdys valstybės, kurioje iki ne-
priklausomybės atkūrimo 1990 metais net nebuvo lie-
tuvių bendruomenės. Tačiau jos švietimo patirtis yra
visiškai kitokia, nei JAV, Australijoje ar kitose šalyse,
su senosiomis lietuvių bendruomenėmis. 

Airija savo dydžiu yra antra po Jungtinės Ka-
ralystės lietuvių bendruomenių Europoje ir trečio-
ji pasaulyje. Skirtingos institucijos skaičiuoja skir-
tingomis metodikomis, dėlto skaičiai žymiai skiria-
si. Bet, kaip teigia ambasadorius, lietuvių Airijoje gy-
vena apie 80 tūkstančių. Tai daugiausia jauni žmo-
nės, nes amžiaus vidurkis – 32 metai. Daug vaikų.
PLB duomenimis vaikų iki 17 metų yra apie 15
tūkstančių. Mišrių šeimų yra nedaug – vos 4 pro-
centai. 

E. Meilūnas teigia, kad tai labai aktyvi ir gyvy-
binga bendruomenė. Jis sako, kad čia lituanistinis
švietimas galėtų būti puikiu pavyzdžiu net ir šim-
tametėms lietuvių bendruomenėms. 

Dubline veikia neformaliojo ugdymo mokykla
„Keturi vėjai”, įkurta prieš 15 metų. Tai ne tik di-
džiausia tokia lietuviška švietimo įstaiga Europoje,
bet trečia pagal dydį pasaulyje su 70 mokytojų ir 450
mokinių. 

Viso Airijoje yra 18 lituanistinio švietimo mo-
kyklų. Jose visose mokosi daugiau nei 800 mokinių.
Netrukus bus atidaryta ir 19-oji mokykla.

Airija unikali dar ir tuo, kad šios šalies vyriau-
sybė nuo pernai metų ėmėsi įgyvendinti naują pro-
jektą, kuris vadinamas „Heritage language”, kai Ai-
rijos vidurinėse  bendrojo lavinimo mokyklose vai-
kai gali mokytis savo gimtosios kalbos. Tai nėra pri-
valomasis – greičiau fakultatyvo statuso trumpasis
lietuvių kalbos kursas. Tokią galimybę turi keturių
Airijos mokyklų moksleiviai. 

Kas vyksta Lenkijoje? 

Dar viena apsvarstyta tema – lietuvių padėtis et-
ninėse žemėse. 

Aidis Staskevičius – komisijos narys – Lenkijos
LB tarybos narys, pasa kojo, kad Lenkijos lietuviai
savo veiklą pradėjo organizuoti 1956 metais, kai
buvo įkurti kultūros namai ir bendrojo lavinimo li-
cėjus Punske. Dabar čia veikia trys mokyklos ir mi-
nėtasis licėjus. To tikrai nepakanka, kad būtų už-
tikrintas lietuvių švietimas Suvalkų krašte. Aiškiai
jaučiamas nerimas, pasak A. Staskevičiaus, kas bus
po 10 ar 20 metų. Šias mokyklas finansuoja Lenkijos
vyriausybė, prisidedant Lietuvos švietimo ir Užsie-
nio reikalų ministerijoms. Vykstant migracijai labai
nerimaujama dėl ateities. Prieš porą metų vos vos pa-
vyko surinkti tokį moksleivių skaičių, kad nebūtų už-
darytas šis licėjus. 

Nukelta į 14 psl.
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VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Š. m. spalio 11–13 d. Čikagos prie miestyje Oak Broo-
ke vyko JAV Lie tu vių Bendruomenės (LB) XXII Tary-
 bos  antroji sesija. Taryba yra vyriausias JAV LB or-
ganas, kurį sudaro 60 asmenų, renkamų trejų metų
kadencijai visuotiniuose JAV LB rinkimuo se, bei 10
apygardų pirmininkų, ats to vaujančių savo vieto-
vėms pagal pasi skirstymą atskirais regionais. 

Sesijo je diskutuota įvairiais JAV LB aktua-
liais klausimais, taip pat priimta eilė svarbių
rezoliucijų kultūros, švie  timo, religijos,  jau-

nimo, visuome ni nių reikalų bei Lietuvos aktualijų
ir istorijos klausimais (jos buvo skelb tos ,,Draugo”
lapkričio 7 d. laidoje – Red.). Ruošiantis šiai sesijai,
svars tant ir aptariant atskiras pasiūlytas rezoliu-
cijas, iškilo reikalas kai ku rias rezoliucijų temas ap-
tarti plačiau, detaliau pristatant jų svarbą vi suome-
nei. Per sesijos posėdžių pertraukas į skaudžias is-
torijos temas pa vyko atkreipti Tarybos darbe daly-
vavusių Lietuvos Seimo atstovų Žygi manto Pavi-
lionio ir dr. Stasio Tu mė no dėmesį, kartu su kitais
sesijos da lyviais išreikšti JAV lietuvių  susirū-
 pinimą dėl toliau tęsiamo Lietuvos ir jos didvyrių
šmeižto, atskirų Lietu vos institucijų menkinimo bei
neati tinkančių tiesos istorijos faktų ir NKVD/KGB
klastočių platinimo visuomenėje. 

NKVD, KGB ir kitų sovieti nių/komunistinių struk-
tūrų pa skleistos klastotės ir plačiai naudojami
leidiniai daro žalą Lietuvai ir Lietuvos istorijai

Okupuotos Lietuvos centriniame valstybės ar-
chyve, kontroliuojamame KGB, 1959 m. buvo įkur-
tas dokumentų publikavimo skyrius, kurio pag rin-
 dinis tikslas buvo skleisti mela gin gas žinias ir fal-
sifikacijas, žeminančias Lietuvos patriotų ir laisvės
kovotojų vardą. Siekiant kompromituoti antisovie-
tinio pasipriešinimo ju dėjimo dalyvius, Lietuvos ko-
munis  tų partijos (LKP) CK nutarimu 1959 m. pra-
džioje buvo įkurta speciali archyvinių dokumentų
skelbimo re dakcija. Jai vadovavo buvęs NKVD/KGB
tardytojas Boleslovas Ba ranauskas, redakcijai ak-

E.  Rozausko ranka surašytas  mirties bausmės vykdymo  miš-
ke prie  Bigosove (Baltarusija) aktas, 1941 m. birželio 26 d.
Kopija  iš knygos ,,Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir ant-
roje pusėje”. Aut. Severinas Vaitiekus, Vilnius, 2018., psl. 226.

E. Rozauskas – NKVD  tardytojas.

Jungtinių Amerikos  Valstijų Holokausto muziejaus  leidi-
nys: „Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945.  T. 2,
dalis B – Getai Vokietijoje – okupuotoje Rytų Europoje”.

Leidinio 1062 psl. skirtas Joniškiui ir Jurbarkui su nuoroda
į  B. Baranausko ir E. Rozausko Lietuvoje 1973 m. išleistą do-
kumentų rinkinį.

Buvusių NKVD  tardytojų  E.  Rozausko ir B.  Baranausko pa-
vardės  nurodomos kaip pirminiai šaltiniai,  ruošiant  enciklo -
pe diją. 

Kodėl šmeižiama Lietuva ir jos didvyriai?

tyviai tal kino KGB operatyvinių darbuotojų gru pė,
atrinkinėjusi KGB saugomus archyvinius doku-
mentus, daiktinius įro dymus, rinko ir sistemino ar-
chyvi nę medžiagą, atskleidžiančią „nacio nalistų
veiklą”, skelbė dokumentus, kompromituojančius pa-
sipriešinimo dalyvius ir Laivės kovotojus, partiza-
nus. Vien šiais tikslais 1959–1960 m.  respublikiniuose
laikraščiuose KGB duomenimis buvo paskelbta per
452 straipsniai, dokumentinės apybrai žos, kuriose
negatyvių faktų pagrin du buvo niekinama antiso-

Pavyzdys. Autorių kolektyvo JAV Holokausto
muziejaus 2012 m. leidi nys ,,Encyclopedia of  camps
and Ghettos 1933–1945” 2 tomo 1032–1157 psl. skirti
Lietuvai, jos miesteliams ir vietovėms ir ten įkurtų
žydų getų ir lagerių istorijai aprašyti. Įdomu tai, kad
leidinyje plačiai naudojama ir Lietuvai nusikaltusių,
NKVD liūdnai pagarsėjusių lietuvių  tautos budelių
paruoštos ir redaguotos knygos, do kumentai ir šal-
tiniai. Šioje enciklopedijoje NKVD tardytojų – Eu-
siejaus Rozausko ir  Bronislovo Baranausko – kny-
gos kaip pirminiai šaltiniai pa naudoti net  82 kartus,
tuo tarpu šiuolai kiniams Lietuvos mokslininkams,
besispecializuojantiems to laiko isto ri joje, dėmesys
gerokai mažesnis: A. Bubnio tyrimais pasiremta 35
kartus, o  A. Eidinto – tik  apie  20 kartų. Ne  ma žesnį
nusistebėjimą kelia tai, kad, atrodo, šios ir panašios

vietinio pa sipriešinimo ir jo organizacijų, Lie tu vos
Respublikos politinių institucijų veikla. KGB se-
lektyviai parinktos archyvinės medžiagos pagrindu
iš leis tos knygos „Žudikai bažnyčios prieglobstyje”
(1960), „Archyviniai do kumentai apie nacionalistų
antiliaudinę veiklą” (1961), „Hitlerininkų penktoji ko-
lona Lietuvoje” (1961),  „Ma sinės žudynės Lietuvoje
(1941–1944)” (I ir II t., 1965 ir 1973 m.), „Hit leriniai pa-
rašiutininkai” (1966), serija „Faktai kaltina”(iš viso
17 šios serijos knygų).  Šios ir dar daugelis kitų šios
redakcijos leistų knygų dar ir dabar plačiai naudo-
jamos ra šant skaudžią karo metų Lietuvos istoriją. 

knygos kaip tyrimų kelrodis yra J. Noreikos-Ge nerolo
Vėtros anūkei Silvijai Foti, ra šančiai knygą apie savo
senelį, ir jos pačios seneliui keliamus kaltinamus dėl
nusikaltimų žmogiškumui. Čia ver tėtų priminti,
kad B. Baranauskas dar 1940–1941m. buvo paskirtas
Šiau lių apskrities NKVD viršininku, o vė liau tapo ir
visos Lietuvos NKVD viršininko  pavaduotoju. Taip
pat yra žinoma, kad E. Rozauskas asmeniš kai daly-
vavo tardant J. Noreiką ir jo bendražygius bei dau-
gelį kitų Lietu vos patriotų.

NKVD nusikaltėlių paruošti šaltiniai klaidina tarp-
tautinius istorikus

Vertėtų prisiminti kiek konkrečiau šių nusi-
pelniusių sovietų Lietuvos  ,,kultūros ir švietimo” vei-
kėjų darbus ir jau visiems primirštas šių veikėjų pa-
reigas. 

Kijeve gimęs ir 1921 m. į Lietuvą imigravęs Eu-
siejus Rozauskas (Ov siej Rozovskij), nuo 1935 m. vei-
kęs ne legalioje LKP, 1936 m. buvo Lietuvos valstybės
saugumo organų suimtas už antivalstybinę veiklą.
Pirmosios so vietų okupacijos metais jis tapo NKVD
tardymo viršininku, vėliau – NKGB ypač svarbių
bylų tardytoju. Pasak istoriko Arvydo Anušausko, jau
iki 1940 m. rugpjūčio 17 d. „E. Rozauskas buvo iš-
plėšęs 70 kalinių ‘pri sipažinimus’”.  Ir tai buvo tik jo
sa distinės veiklos pradžia. 1941 m. bir želio 26 d. E. Ro-
zausko ranka su rašytu nuosprendžiu įvykdyta mir-
ties bausmė miške prie Bigosovo (Bal tarusija) 26 iš
Lietuvos kalėjimų konvojuojamiems politiniams
kaliniams. 

Nukelta į 15 psl.
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

perėmė dr. Petreikytės kabinetą. 
Laukiami ir seni, ir nauji pacientai.

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PADEDAME
SURASTI,

NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2020 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2020 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463

IEŠKO DARBO
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

SIŪLO DARBĄ

,,Draugo” sudoku nr. 148
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Vytas Nenorta, Los Angeles, CA
Romutė Juška, Darien, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

www.draugas.org

Reikalingas sandėlio darbuotojas
pilnai darbo dienai automobilių

pakrovimui į konteinerius. 
Būtinas legalus statusas

(dokumentai), pageidautina
darbo su krautuvu patirtis.

tel. 708-907-3005

Reikalingas sandėlio
darbuotojas pilnai darbo dienai

pakavimo skyriuje. 
tel. 708-930-5290

Melrose Park, IL Power Plant Services ieško patyrusių
CNC staklininkų

(Computer Numerical Control Machinists). 
Darbas dviem pamainomis. 
Pasirašius  darbo sutartį  –

1 000 dol.  bonusas! (vienkartinė premija)
Kreipkitės į Vince Tallarico

el. paštas: vtallarico@ppsvcs.com tel. 708-514-0751
tinklalapis: www.ppsvcs.com

-----------------------

Power Plant Services is hiring experienced
CnC machinists

for first and second shift  job openings. 
$1000 signing bonus!

BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!



Atkelta iš 3 pl.

Tų įrodymų yra pakankamai daug,
kad M. Gorbačiovas bent jau nestabdė
tų sausio 11–13 karinių veiksmų Lie-
tuvoje. Priešingai, prabėgus mėnesiui,
ar daugiau, jis apdovanojo ir paaukš-
tino vieną iš tų žudynių organizatorių. 

O kokia buvo teismo reakcija į papil-
domus jūsų prašymus? 

Kita mūsų veiksmų linija buvo
pačiame teisme, kai buvo nagrinėjama
byla dėl 66 žmonių atsakomybės už 1991
metų sausio įvykius Vilniuje. Tada
paprašiau teismo, kad jis iškviestų M.
Gorbačiovą liudyti. Keistai atrodo, kai
yra kaltinami žmonės, tokie, kaip
Dmitrijus Jazovas, kuris tuo metu
buvo Sovietų Sąjungos gynybos mi-
nistras ir visokie kiti vadai, tačiau toje
byloje visai nefigūruoja M. Gorbačio-
vas. Tarsi tie vadai veikė savarankiš-
kai, o M. Gorbačiovas buvo ,,nė prie
ko”, nežinojo, kas tuo metu vyksta
Lietuvoje. Teismas sutiko išsiųsti kvie-
timą M. Gorbačiovui, kad šis atvyktų
liudyti byloje dėl nusikaltimų žmo-
giškumui. Kaip ir buvo galima nu-
jausti, M. Gorbačiovas nesutiko daly-
vauti. Bet labai svarbu, kad jis buvo pa-
kviestas. 

Ar jūs pats tuose teismų posėdžiuose
dalyvavote epizodiškai, ar nuolatos sekėte
įvykius? 

Bylos eigą stebėjau nuolatos, da-
lyvavau tikrai nemažai posėdžių, ypač
bylos nagrinėjimo pradžioje. Bet tie po-
sėdžiai vyko labai ilgai, apie trejus me-
tus, tai labai sudėtinga buvo nuolat da-
lyvauti. Aš labai stengiausi juose kuo
daugiau dalyvauti. Kol vyko liudytojų
ir nukentėjusiųjų apklausa, tai žmonės
dar ateidavo į tuos teismo posėdžius,
kuriuose turėjo dalyvauti.  Tačiau vė-
lesniuose posėdžiuose iš 500 nukentė-
jusių dažniausiai būdavau vienintelis,
kuris ateidavo į bylos svarstymą. Ma-
nau, kad daugeliui tų žmonių, kurie
yra nukentėję, yra per daug sunku ir
skaudu apie tai vėl galvoti ir kalbėti.

Paminėjote, kad buvo 500 nukentė-
jusiųjų. Jūs – vienas iš jų. Kaip jūs jaučia-
tės dabar, kai po šių baisių įvykių praėjo 28-
eri metai. Ar jūsų šis noras, kad būtų įver-
tintas teisiniu būdu M. Gorbačiovo elgesys,
yra teisybės vardan kaip Lietuvos piliečio,
ar kaip sūnaus, kuris tuo metu neteko savo
tėvo? Ką jums asmeniškai reiškia ši sunki
kova, kuri nežinia, kaip baigsis? 

Sausio 13-osios įvykiai  paveikė –
be abejonės. Nukentėjusiems žmonėms
– daug jų jau mirusių – tai skaudi
tema, apie kurią sunku kalbėti. Aš
radau advokatą, todėl turėjau profe-
sionalią pagalbą, mano, kaip psicho-
logo, išsilavinimas man taip pat padė-
jo, kad galėjau pradėti kalbėti apie
savo patirtį, imtis veiksmų ir aktyviai

spręsti tą situaciją. M. Gorbačiovo at-
sakomybė svarbi ne tik man, kartais
sutinku nepažįstamų žmonių, kurie
sako: kaip gerai, kad keliamas tas
klausimas. 

Jau tik pradėjus jį kelti buvo aiš-
ku, kad didelės sėkmės nereikia tikė-
tis, kad tai bus sudėtingas procesas. Bet
man atrodo, jog pavyko bent jau tiek,
kad nuolat buvo ,,judinama” ta tema
dėl M. Gorbačiovo atsakomybės. Apie
tai buvo rašoma ne tik Lietuvos, bet ir
Rusijos bei tarptautinėje žiniasklai-
doje, diskutuojama viešoje erdvėje.
Berods 2011 metais mane pakvietė pa-
sisakyti per iškilmingą Seimo posėdį
sausio 13 dieną – išsakiau savo mintis. 

Tą dieną aš padariau dar vieną
veiksmą: išsiunčiau laišką į Nobelio
taikos premijos komitetą, prašydamas
atšaukti Nobelio taikos premiją M.
Gorbačiovui. Į tą savo laišką gavau at-
sakymą, kad tokios procedūros nėra.
Bet jau buvo iškeltas toks klausimas,
kad taikos premija neturėtų priklau-
syti žmogui, atsakingam už  žmonių žu-
dynės.

Dabar, kai žiūriu į tą teisingumo
paieškos procesą, tai iš vienos pusės
džiaugiuosi, kad Lietuva padarė la-
bai daug, kad šis nusikaltimas būtų iš-
tirtas, kad būtų  įvardinti asmenys, ku-
rie nusikalto, kad šie žmonės būtų tei-
siami. Panašios žudynės, už kurias
atsakinga Sovietų Sąjunga, organiza-
vusi šią agresiją, 1989 metais vyko
Tbilisyje, 1990 metais – Azerbaidžane,
Baku, o 1991 metais Vilniuje. Gruzijo-
je ir Azerbaidžane iki šiol dėl tų nusi-
kaltimų, kaip suprantu, nevyko jokių
teismo procesų. Matau tas Lietuvos pa-
stangas ieškoti tiesos ir vertinu. Bet
man atrodo yra nepakankama tai, kas
padaryta. Nežinau, koks mano kovos
motyvas, kaip jį paaiškinti. Bet jaučiu,
kad tai neatsakomi ir apeinami svar-
būs klausimai, todėl pats bandau juos
kelti ir ieškoti atsakymų. 

Kaip suradote galimybę ir nusprendė-
te pabandyti šį M. Gorbačiovo atsakomy-
bės klausimą kelti JAV? 

Aš pradėjau gilintis, kaip pasau-
lyje sprendžiami atsakomybės už nu-
sikaltimus žmogiškumui klausimai.
Kas gali tuos nusikaltimus įvertinti?
Kur dar juos galima kelti? Į tai gili-
nuosi ir bandau išsiaiškinti galimybę
per Amerikos teismą kalbėti apie M.
Gorbačiovo atsakomybę. Kol kas dar
tik pradėjau aiškintis su teisininkais,
išmanančiais tarptautinę teisę. Man
reikia teisinės pagalbos, kad galėčiau
susigaudyti, kaip galima kreiptis į
JAV teismą. Todėl ieškau ir bandau
kalbinti žmones čia, Amerikoje, ban-
dau susipažinti su specialistais, klaus-
ti patarimo tų, kurie išmano JAV tei-
sinę sistemą. 

Norėčiau susipažinti su JAV Lie-
tuvių Bendruomenės atstovais. Gal ir
nieko čia nepavyks, nes užduotis yra
beveik neįmanoma. Bekalbėdamas su
jumis, prisiminiau iliuzionisto David
Copperfield patirtį, kurią jis pasakojo
per savo pasirodymus. Kai jis vaikys-
tėje patyrė nesėkmių ir nusprendė at-
sisakyti savo bandymų kurti triukus,
išmetė savo iliuzionisto reikmenis, jo
tėtis viską surinko, atnešė, sudėjo ant
sūnaus stalo ir parašė trumpą laiške-
lį: ,,Siek neįmanomo”. 

Man atrodo, kad tai, ką aš bandau
pasiekti, yra beveik neįmanomas daly -
kas, bet vis vien bandau. Jei yra bent
maža dalis tikimybės, kad pavyks, tai
ir siekiu.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atkelta iš 10 psl.
Be to, Lenkijoje vykstanti švie-

timo reforma ne visais atžvilgiais į
gerą išėjo lietuviškoms mokykloms. 

Iš  A. Staskevičiaus pranešimo
galima susidaryti įspūdį, kad Len-
kijos lietuvių švietimui tikrai trūks-
ta Lietuvos institucijų dėmesio ir
pagalbos. Lietuvių kalbos besimo-
kančių vaikų skaičius sumažėjo ket-
virtadaliu. To priežastimi įvardijama
gyventojų migracija į kitus Lenkijos
miestus, o pirmiausia – į Suvalkų
miestą ieškant darbo. Suvalkuose
pagrindinės lietuviškos mokyklos
jau nebelikę. Tačiau įsteigtas lietu-
viškas vaikų darželis. Anot A. Stas-
kevičiaus, Lenkijos lietuvių vaikų
švietimo ir ugdymo kelias eina „vin-
giuotai” – jei vienur tas kelias page-
rėja, tai kitur tampa mažai naudoja-
mas. 

Mokinių skaičius mažėja kas-
met – pagrindinė Lenkijos lietuvių
problema. Lenkijos švietimo sistema
reikalauja bent minimalaus moks-
leivių skaičiaus mokyklose ar kla-
sėse, o tai padaryti kasmet sekasi vis
sunkiau. 

Bet kalbant apie kultūrinę veik-

lą, čia padėtis visai kitokia – daug op-
timistiškesnė, nei švietimas ir ug-
dymas. „Turime kuo pasidžiaugti”, –
sakė Lenkijos LB atstovas Aidis Stas-
kevičius.  

Lapkričio 18–21 d. posėdžiavusi
Seimo ir PLB komisija baigiamojoje
spaudos konferencijoje pristatė  rezo-
liucijas:

„Dėl gimimu įgytos Lietuvos
Respublikos pilietybės išsaugojimo”;

„Dėl rengiamos 2021–2030 m. na-
cionalinės pažangos programos”;

„Dėl tautinės tapatybės ugdy-
mo”;

„Dėl etninių žemių lietuvių pa-
dėties”.

„Parlamentinė komisija dirban-
ti kartu su diaspora – tai unikalus
parlamentinės demokratijos pavyz-
dys”, – sako komisijos pirmininkas
A. Vinkus, džiaugdamasis, kad „tik-
rai pavyksta išspręsti daug globa-
laus pasaulio diktuojamų iššūkių ir
problemų bendradarbiaujant su lie-
tuviais visame pasaulyje”.

Į kitą posėdžių sesiją Seimo ir
PLB komisija planuoja susirinkti
2020 m. kovo mėnesį.

Baigėsi PLB ir Seimo
komisijos žiemos sesija

Sausio 13-ąją žuvusiojo sūnus: 
M. Gorbačiovas turi atsakyti teisme



,,Sugar mountain” –
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inkstų per-
sodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy venimo kely. Bet

gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šekspy rinio masto dramos su-
de damoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo Strat-
 ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaiki-
nis pa sakojimas apie lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku
pentimento. Pasakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akis-
tatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie du 11e ar-
rondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais
į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria komunizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį
nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape
Towno. Kraujo tyrimai persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plau-
čių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of
Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuopiama,
bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pa simetę žvaigždėse. 

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) 

Teiraukitės tel. 773-585-9500. 
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
ELLA BARTMIN 

(ELA BARTMINAITĖ)

Gailestingasis Viešpats Dievas lapkričio 21 d. pasišaukė savo my-
 limą dukrą į Amžinosios Ramybės namus.

Ela gimė 1933 m. rugpjūčio 22 d. Urvinių kaime, Tauragės ap-
skri  tyje Martyno Bartmino šeimoje. 

Anksti neteko mamos. Karo audros nubloškė šeimą į Vokietiją,
iš kur Ela su tėvu 1952 m. gegužės mėnesį atvyko į New Yorką. Į
Čikagą šeima persikėlė tų pačių metų spalį.

Lapkričio 25 d., pirmadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. velio-
nė bus pašarvota Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie
Ave., Evergreen Park, IL 60805. Pamaldos vyks 7 val. vakaro.

Lapkričio 26 dieną, antradienį, Ziono Lietuvių liuteronų baž-
nyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) lankymas nuo
9 iki 10 val. r., laidotuvių pamaldos – 10 val. ryto. Laidojama bus
Betanijos kapinėse.

Vietoj gėlių prašome skirti atminimo aukas Ziono lietuvių liu-
 teronų bažnyčiai – Zion Evangelical Lutheran Church.

Liūdintys parapijiečiai

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Kodėl šmeižiama Lietuva ir jos didvyriai?

LTSR Komunistų partijos mokslinių tyrimų
koordinavimo tarybos posėdis 1971 m. B.
Baranauskas – kairėje stalo  pusėje antras iš
kairės. Nuotrauka iš knygos: Boleslovas Ba-
ranauskas. Raštai. Vilnius 1983 m. 

B. Baranauskas  (su NKVD uniforma pirmas iš kairės) išvaduotame nuo vokiečių Kaune 1944
m. Šalia B. Baranausko stovi sovietiniai veikėjai: J. Šimkus, J. Vosylius, M. Marcinkevičie-
nė, A. Venclova, J.  Marcinkevičius. Nuotrauka iš knygos : Boleslovas Baranauskas. Raštai.
Vilnius 1983 m. 

Boleslovo Baranausko portretas, 1950 m. 

Atkelta iš 11 psl.

1960 m. E. Rozauskas tapo Ar chy vų
valdybos prie LTSR Ministrų tarybos
viršininku, 1970 m. kartu su jau minė-
tu žiauriu enkavedistu B. Ba ranausku
išleido knygą anglų kal ba „Documents
Accuse”. Knyga tapo pagrindiniu šal-
tiniu Amerikos istori kams, kurie rašė
apie holokaustą Lie tuvoje. Veikalas

taip pat tapo svarbiu šaltiniu OSI imig-
racijos bylose prieš Amerikos lietu-
vius, kurie buvo kaltinami kolabora-
vimu su naciais. Wa shingtono Holo-
kausto muziejaus in ter neto svetainėje
ši sovietinės propagandos ir dezinfor-
macijos tikslais iš leista knyga iki šiol
pristatoma kaip „istorinių dokumentų
šaltinis”. Ten pat rasime nuorodas ir į
kitas mi nėtų autorių knygas, paruoštus
dokumentų rinkinius. Daugelyje užsi-
enyje leistų knygų, susietų su holo-
kausto įvykiais Lietuvoje, šis asmuo
prista tomas kaip dirbęs ,,Security Ser-
vice”, mandagiai nutylint jo nusikals-
tamą veiklą NKVD organuose ir daly-
vavi mą žmonių žudymuose ir sovietų
val džios vykdomuose trėmimuose. E.
Ro zauskas gyveno Vilniuje, gražiame
sostinės kampelyje, Algirdo gatvėje
Nr. 18–2,  puikiame bute.  Apie 1983 m.
išvyko į Maskvą, vėliau, mėtydamas pė-
das, tikėtina, į Izraelį, kur nuo seno gy-
veno visa jo šeima ir artimieji. 

Antrasis KGB  šaltinių sudarytojas
turi ne mažiau įspūdingesnę bio grafiją
ir praeitį. Boleslovas Bara naus kas savo
antivalstybinę antilie tuvišką veiklą
pradėjo dar Pirmojoje Lietuvos Res-
publikoje. Kaip užgrūdintas komunis-
tas pogrindininkas jau 1940 m. paski-
riamas NKVD Šiaulių apygardos vir-
šininku, vėliau paskirtas į dar aukš-
tesnes pareigas – tapo  LSSR valstybės
saugumo liaudies ko misaro pavaduo-
toju. Vėliau, kaip jau buvo pastebėta,
tapo specialios komi sijos vadovu, besi-

rūpinusiu Lietuvos patriotų kompro-
mitavimu ir šmeiži mu. 1978 m. liepos 19
d.  Vilniuje prie namo A. Mickevičiaus
g. Nr. 20), kuriame 1944–1975 m. gyveno
šis „nusipelnęs” enkavėdistas buvo ati-
dengta jo atminimui skirta memoria-
linė lenta. Beveik nėra abejonių, kad šių
dienų įvykiai, iškylantys dėl Škirpos,
Ramanausko, J. Noreikos-Gen. Vėt ros
yra šių veikėjų paskleisto melo ir šių as-
menų aktyvios veiklos pasekmė.

Nejauku būtų pamąstyti, kad šiuo-
 laikiniai rimti tyrėjai taip nuo lankiai
ir plačiai platintų kokių nors nacių nu-
sikaltėlių sudarytus dokumen tų rin-
kinius ir priimtų juos kaip pirminius
patikimus šaltinius, kaip kad jie priima
šių NKVD ir KGB nusikaltėlių pa-
skleistą melą. Dauge lyje demokrati-
nio pasaulio šalių teisinėje praktikoje
galioja principas: jei liudytojo rankos
yra kruvinos, jo liu dijimai teisme yra
bereikšmiai. Bet kuris nusikaltėlis yra
linkęs savo nu sikaltimus slėpti, mėty-
ti pėdas, klaidinti, o dažnai ir visai ne-
kaltiems žmo nėms prikabinti savo nuo-
dėmes.  Šiuo Lietuvos atveju kaip tik ir
mato me tą KGB nusikaltėlių primeta-
mą metodą. Sunku suvokti, kodėl oku-
pa cinių represijų vykdytojai, dalyvavę
Lietuvos žmonių žudynėse, yra pri-
ima mi kaip rimti tyrėjai-mokslinin -
kai, nusipelnę archyvų darbuotojai, o
jų sudaryti dokumentų  rinkiniai iki

šiol pristatinėjami kaip neginčytini
pirminiai „istorijos šaltiniai”. Kiek
dar leisime šitiems KGB falsifikato-
riams klaidinti pasaulio istorikus ir ty-
rinėtojus? 

Bus daugiau 
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.draugas.org

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

�  Kitą savaitę išeis du ,,Draugo” numeriai
– antradienio ir šeštadienio. Linkime visiems
malonios Padėkos dienos.

�  Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviš-
kės parapija išsikelia į naują šventovę. Pir-
mosios pamaldos naujoje šventovėje įvyks
gruodžio 8 d. 11:30 val. r. – įprastu laiku ir
toliau vyks kiekvieną sekmadienį. Naujasis
adresas: Lithuanian Evangelical Lutheran
Home Church (St. John), 7214 S. Cass Ave.,
Darien, IL 60561. Dabartinis adresas: 5129
Wolf Rd., Western Springs, IL 60558, tel. 708-
567-9044, el. paštas:
teviskes.parapija@gmail.com

�  Atlantos lietuviai lapkričio 23 d. 1 val.
p. p. kviečiami į kasmetinį Atlantos litua-
nistinės mokyklos ,,Saulė” mokinių pasi-
rodymą ir parodą. Renginys vyks Šv. Onos
katalikų bažnyčioje, Donnellan salėje (4905
Roswell Rd, Marietta, GA 30062). Ateikite
ir susipažinkite su mokyklos veikla bei pa-
laikykite ,,Saulės” mokinukus!

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Vytauto Didžiojo rinktinė kviečia visus į
atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-čio
paminėjimą ir susitikimą su Artūru Jaku-
boniu. A. Jakubonis – antrasis pasaulyje lie-
tuvis, oficialiai pėsčiomis įveikęs Appala-
chian kelią (3542 km). Apie kelionės sun-
kumus ir nuotykius išgirsite atvykę į Šaulių
namus, 2417 W. 43rd St., Chicago, IL,
60632. Renginys nemokamas. Tel. pasitei-
rauti: 773-875-4531.

�  JAV Lietuvių Bendruomenės Lemon-
to apylinkės Socialinių reikalų skyrius pra-
neša, kad trečiadienį, lapkričio 27 d., sa-
vaitinė istorinių filmų popietė neįvyks.
Linkime gražiai pasiruošti Padėkos die-
nos pietums. 

�  Lapkričio 30 d., šeštadienį, 7 val. v. vi-
sus kviečiame pasinerti į stebuklingą ir am-
žiną Vivaldi ciklą ,,Metų laikai”. Koncertas
vyks Šv. Onos bažnyčioje (Saint Ann of the
Dunes Church), 433 East Golfwood Rd., Be-
verly Shores, IN 46301. Auka – 10 dol.
Koncerto lėšos skiriamos užsienio lietu-
viškoms bažnyčioms paremti.

�  Jaunimo centro metinis pokylis vyks
gruodžio 8 d., sekmadienį. 1 val. p. p. – šv.
Mišios Jėzuitų koplyčioje, 2 val. p. p. di-
džiojoje salėje – pietūs, programa, loteri-
ja. Programą atliks solistai Agnė Giedrai-
tytė ir Marty Matutis bei Dance Duo stu-
dijos šokėjai. Užsisakyti vietas (60 dol.) ga-
lima skambinant Mildai tel. 708-447-4501
arba Viktorijai tel. 312-493-8754. Laukiame
visų.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos (Brighton Park, IL) Kūčių
šventė vyks po sekmadieninių Mišių gruo-
džio 8 dieną.

�  Gruodžio 8 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. visus maloniai kviečiame  į Audrės Bud-
rytės-Nakienės  Nepriklausomos Lietuvos
šimtmečio poezijos popietę  ,,Taip niekas ta-
vęs nemylės”. Renginio metu skambės ei-
lės ir muzika, taip pat bus rodomas Vyto
Čuplinsko sukurtas filmas ,,Lithuania 101”.
Filmas ir poezijos subtitrai – anglų kalba.
Renginį organizuoja korporacija ,,Giedra”.
Jis įvyks galerijoje ,,Siela”, PLC, 14911 127th
St., Lemont, IL 60439. Įėjimas – 20 dol.

� Gruodžio 14 d., šeštadienį, vyks tradi-
cinė Čikagos ateitininkų Kūčių agapė su šv.
Mišiomis, bendru giedojimu ir lietuviška va-
kariene. Kūčios vyks Ateitininkų namuose,
Lemont, IL, pradžia – 4 val. p. p. Daugiau in-
formacijos bus paskelbta prasidėjus re-
gistracijai. Kviečiame visus.

BILIETAI: www.dainava.us - 800-838-3006 - Pasaulio lietuvių centre,
Švč.  Mergelės Marijos Gimimo parapijoje - Pal. Jurgio Matulaičio misijoje

$25   suaugusiems (iš anksto)   -   $30  suaugusiems (koncerto dieną)
$10   jaunimui (iki 17 metų)   -   (iki 9 m. nerekomenduojama)

lietuvių meno ansamblis

Chorinės muzikos koncertas ir 

apmąstymai Advento ir

Šv. Kalėdų proga.

DIEVO ŽODIS IŠĖJO IEŠKOTI, KAS BUVO PRARASTA

šeštadienį,
2019 m. gruodžio 21 d.
7:00 v.v.

Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL


