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PERIODICALS

Laisvės premijų įteikimo iškilmės Seime. Iš k.: kard. Audrys Juozas Bačkis, Prezidentas
Valdas Adamkus, prof. Vytautas Landsbergis ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Olgos Posaškovos nuotr.

2016 metų Laisvės premijos
ŠIAME NUMERYJE:

2016 metų Laisvės premijos iškilmingai įteiktos Prezidentui Valdui Adamkui ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
pirmininkui – aukščiausiam Lietuvos Respublikos pareigūnui,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis laureatams įteikė Laisvės statulėles, Seimo narė, Laisvės premijų komisijos
pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė – Laisvės premijos

diplomus. Premijos įteikimo iškilmės surengtos Seimo Kovo
11-osios Akto salėje minint Laisvės gynėjų dieną. Minėjimo dalyviai plojimais, atsistoję sveikino V. Adamkų ir V. Landsbergį. Paspausdami vienas kitam ranką laureatai pasveikino ir vienas kitą.

Lietuvos laisvės atmintis gyva ir už Atlanto

Apie tai, kaip Lietuva paminėjo Laisvės gynėjų dieną skaitykite 6 psl.

Baigėsi dešimtasis
,,Sniego susitikimas” – 3 psl.

Atminimo žvakutė LR generalinio konsulo Los Angeles kabinete.
LR konsulato nuotr.
inint Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną lietuviai tėvynėje ir užsienyje parodė, kad neužmiršo to, kas vyko Vilniuje prie televizijos bokšto ir
prie Seimo rūmų. Prie Lietuvoje paskelbtos iniciatyvos
,,Atmintis gyva, nes liudija”, pakvietusios uždegti languose atminimo žvakeles, prisijungė daugiau nei 1500
Lietuvos ugdymo įstaigų, valstybės institucijų ir organizacijų. Tokią informaciją gavome iš Lietuvoje esančios
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos
direktoriaus pavaduotojos Eglės Šukytės-Malinauskienės.
Kiek šios iniciatyvos rėmėjų buvo visame pasaulyje,
ten, kur gyvena lietuviai, tikrai niekas nesuskaičiavo.
Tačiau socialiniuose tinkluose ir internete pasklidusi

M

R. Ozolo darbai tęsiami. Pokalbis
su Liūda Rugieniene – 8 psl.

Čikagos Maironio lituanistinės mokyklos penktokai su mokytoja Vesta Steponavičiūte ,,pasodino” Sausio 13-osios neužmirštuolių.
,,Facebook” nuotr.
informacija neleidžia abejoti, kad lietuviai, kad ir kur jie
gyventų, prisimena ir žino, kas įvyko 1991 metų sausio 13
dieną. Mes savo laikraščio puslapiuose spausdiname nuotraukų apie tai, kaip prie akcijos ,,Atmintis gyva, nes
liudija” prisijungė Amerikos lietuviai.

Ateitis prasideda dabar, ne rytoj – Jonas Paulius II

– 5 psl.
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Reiktų susigaudyti laike ir apsieiti be demagogijos
REMIGIJUS KASPUTIS
Labai keistą straipsnį perskaičiau 2016 m. gruodžio
15 dienos „Drauge” (,,Vilnius mūsų, o mes rusų”).
inoma, nesinori leistis į tikrai netaktiškus autorės pasakymus dėl surusėjusios Lietuvos,
kuri lanko rusų dainininkų koncertus, keikiasi
ir vartoja rusiškus išsireiškimus, nes, mano pastebėjimu, dabar kur kas dažniau naudojami angliški,
o jaunesni žmonės laisvių laisviausiai kalba angliškai; ir vis mažiau suprantančių rusiškai. O dėl rusiškų koncertų – gal autorė nėra girdėjusi tokių dalykų, kaip vadinamoji „minkštoji galia”, nėra girdėjusi, kokius didžiulius pinigus Kremlius skiria, kad
Lietuvoje plistų jų kultūra, jų kalba, nieko negirdėjo apie informacinį ir propagandinį karą? Bet tai jau
kita tema, ir nesinori dabar imti ir poniai Kavak pranešti, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai ypač paaštrėjo po Ukrainos okupacijos, kad pastaraisiais metais Putinas užėmė ypač grėsmingos politikos kryptį, kuri jau gąsdina ne vien Lietuvą ar Europą, bet
netgi ir NATO, kuri skubiai kelia ginkluotę į Baltijos šalis, į valstybes, esančias netoli Lietuvos. Na, negirdėjo, tai negirdėjo. Nors, kaip PLB Ekonominės
komisijos pirmininkė, turėtų būti girdėjusi.
Taigi, apie prekybą.
Žinoma, nesu joks specialistas, nesu rinkodaros
,,asas”, tačiau šis rašinys nustebino. Pirmiausiai
reiktų susigaudyti laike ir apsieiti be demagogijos.
Rašoma: „Po 1991-ųjų Rusijon susitikti su ministerijų
vadovais važiavo mūsų vadybininkai su dešrų bei sū-

Ž

rių prikimštais lagaminais ir su storais vokeliais kišenėse, nes buvo pripratę prie ‘netepsi-nevažiuosi’”.
Na, taip, tai yra negražu. Tačiau poniai Kavak būtų
visai nieko, netgi pagirtina, kad, kaip rašoma jos
straipsnyje, „[Lietuvos] gamintojai, noriai ‘tepę
rusų užsakovus, gaili įdėti vieną kitą dėžutę pavyzdžių Amerikos pirkėjui, kad jie galėtų paragauti’.”
Reiktų priminti, kad pas Rusijos ministerijų vadovus mūsų verslininkai važiavo ne kaip pas to paties
kaimo kolūkio pirmininką, bet kaip nepriklausomos
valstybės atstovai – pas kitos šalies ministrus.
Dar vienas susipainiojimas laike – pažymos
apie užkrėstus lietuviškus maisto produktus, kurių
Rusija ėmė nebeįsileisti į savo rinką, atsirado tik po
to, kai Europos Sąjunga rusiškai produkcijai ėmė taikyti embargo sąlygas už Krymo atplėšimą nuo Ukrainos, už nuožmų karą Donbase, už lainerio MH 17
numušimą ir kt. Rusija keršijo už tai ne vien Lietuvai, keršijo visai Europos Sąjungai – buldozerių vikšrais traiškė iš Europos Sąjungos į Rusijos teritoriją
patekusias daržoves ir vaisius, kitus maisto produktus. Todėl nebuvo kalbama apie tai, kad lietuviškos prekės nekokybiškos, tačiau tai buvo grynai
politinis Kremliaus sprendimas, kuris palietė ir
Lietuvą. Štai kokios tų „pažymų” priežastys.
„Manote, kad lietuviai pasisuko į didesnę ir turtingesnę Amerikos rinką?” – klausia retoriškai p. Kavak.
Žinoma, kad ne. A. Kavak vis dėlto reikėtų žinoti,
kad egzistuoja tarptautinės prekybos sutartys, tarptautiniai standartai, tarptautinės normos bei reikalavimai. Negi manote, kad prisikrovei sūrių, dešrų, prisipylei kelis litrus pieno, ir pirmyn – tiesiai

į lėktuvą. Nesuprantu, kam taip suprimityvinti
problemą. Juk ir JAV negalima prigrūsti lagaminų
maisto produktų ir lėkti Lietuvon. Yra sanitarijos ir
higienos normos, kurių laikosi visos šalys, visos šalys, be to, dar gina savo rinkas. Jau kiek metų vis derinama ir vis dar nesuderinama Europos Sąjungos
ir JAV laisvosios prekybos sutartis, kiek metų buvo
ginčijamasi dėl ES ir Kanados prekybos sąlygų. O ponia Kavak ėmė ir visas problemas išsprendė vienu
kirčiu.
Leiskite taip pat suabejoti, ar Lietuvos verslininkai tikrai piršto nejudina, kad įeitų į JAV rinką.
Tikrai tuo abejoju. Argi tikrai į lietuviškų produktų parodas sueina tik pensininkai ir bedarbiai? Na,
o sakinys, esą „Lietuviškas maistas yra skanus ir turintis mažiau chemikalų nei amerikietiškas”, taip pat
turėtų įkvėpti Lietuvos gamintojus ir į eksportuojamą savo produkciją šliūkštelti didesnę saują saldiklių, dažiklių ir pan., ir tokiu būdu susilyginti su
amerikietiška produkcija. Sėkmė tarp amerikiečių
pirkėjų – garantuota. Tik apie tai neprasitarti oficialioms sanitarijos ir maisto kokybės įstaigoms.
Kaip jau sakiau, nesu prekybos industrijos
,,asas”, tačiau abejoju ir, mano žiniomis, iš piršto
laužtu, visiškai nepamatuotu ir neatsakingu Ekonominės komisijos pirmininkės teiginiu: „Ar yra kas
nors daroma, kad lietuvių produkcija galėtų plačiau
įeiti į Amerikos rinką? Praktiškai nieko”.
Ir dar vienas klausimas: jeigu Lietuvos gamintojai tokie apsileidę ir nesirūpina patekti į JAV rinką, kodėl amerikietiški gaminiai neužlieja Lietuvos?

New Yorkas

2017-ieji – Kazio Bradūno metai
Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad šiais metais bus minimos poeto, publicisto Kazio Bradūno 100-osios gimimo metinės, nutarė paskelbti 2017-uosius Kazio
Bradūno metais.
eimo priimtame nutarime pabrėžiama, kad Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatas K. Bradūnas yra vienas ryškiausių
XX amžiaus žemininkų-lankininkų kartos poetų,
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių literatūrinio

S

ir kultūrinio gyvenimo organizatorių.
Seimo nutarimu Vyriausybei pasiūlyta sudaryti Kazio Bradūno metų komisiją, kuri per
mėnesį nuo nutarimo priėmimo parengtų Kazio
Bradūno metų minėjimo veiksmų planą ir 2017
metų valstybės biudžete numatytų lėšų šiam planui įgyvendinti.
Už tai numatantį nutarimą ketvirtadienį balsavo 100 Seimo narių, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.
K. Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11
d. Vilkaviškio rajone. Vėliau Kauno ir Vilniaus universitetuose studijavo lituanistiką, o 1949 metais persikėlė gyventi į JAV.
Čia aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje,
redagavo ,,Aidus”, ,,Literatūrinius lankus”, net du dešimtmečius buvo ,,Draugo”
kultūrinio priedo redaktorius.
Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
1992 m. Nacionalinės premijos laureatas.
Lietuvių poetas, publicistas K. Bradūnas mirė 2009 m. vasario 9 d. Vilniuje,
palaidotas Antakalnio kapinėse.
ELTA
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„Sniego
susitikimas”

Sausio 12–13 dienomis Trakų rajone vyko
tradicinis – dešimtasis – Užsienio reikalų ministerijos rengiamas neoficialus Lietuvos ir
užsienio saugumo politikos ekspertų „Sniego susitikimas”.
idžiausias dėmesys šiemet vykusiose diskusijose buvo skiriamas transatlantinei bendruomenei kylantiems iššūkiams ir atsakui
į juos. „Jubiliejiniame renginyje bus aptariama
transatlantinės bendrijos ateitis po prezidento rinkimų JAV, nuotaikų kaita Europos ir Šiaurės Amerikos visuomenėse, Rusijos iššūkis demokratijos,
žmogaus teisių ir teisės viršenybės vertybėmis pagrįstai tarptautinei tvarkai”, – prieš susitikimą
skelbė Užsienio reikalų ministerija.
„Sniego susitikime” dalyvavo NATO generalinis sekretoriaus pavaduotoja Rose Gottemoeller, Lenkijos prezidento kanceliarijos valstybės sekretorius
Krzysztof Szczerski, Latvijos, Estijos ir Gruzijos užsienio reikalų ministrai, buvęs vyriausiasis NATO
pajėgų Europoje vadas, atsargos generolas Philip
Breedlove.
Renginyje iš viso dalyvavo apie 120 žmonių iš 20
šalių – aukšto rango diplomatų, patarėjų, parlamentarų, ekspertų, analitikų. Susitikimo dalyviai
taip pat diskutavo apie pernai liepą įvykusio NATO
valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimo Varšuvoje sprendimų įgyvendinimą ir kitus būdus
stiprinti sąjungininkų saugumą konvencinių ir
hibridinių grėsmių akivaizdoje. Atskira sesija buvo
skirta glaudesniam NATO ir ES bendradarbiavimui
aptarti.
„Sniego susitikimą” ministerija kasmet organizuoja nuo 2008 m. Susitikimai vyksta už uždarų
durų, paprastai sausio antrąją savaitę.

D

L. Linkevičius: dialogas su Rusija neturi būti
dūmų uždanga neveiklumui
„Tas dialogas vyksta ir vyks, tik jis neturi tapti dūmų uždanga nieko nedarymui. Nes kartais tokie ceremoniniai susitikimai sukuria įspūdį, kad
vyksta kažkoks bendravimas arba netgi bendradarbiavimas, realybėje nieko nekeičiant”, – pasibaigus susitikimui pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
„Mums tokia situacija nepriimtina ir tai neturėtų būti praktika. Toks yra skirtumas su kai kuriais
kolegomis, kurie mano, kad bet koks kontaktas yra
pridėtinė vertė”, – pridūrė jis.

„Sniego susitikimas” paprastai vyksta už uždarų durų.

Philip Breedlove

Edward Lucas

NATO ir Maskvos santykiai stipriai atšalo 2014
metais, Rusijai aneksavus Krymą ir pradėjus remti separatistus Rytų Ukrainoje.
L. Linkevičius teigė besitikintis, kad dialogo su
Rusija principai išliks vertybiniai ir kad „tai nebus
kažkoks interesų sferų pasidalinimas”.
„Mes tikime, (...) kad tai bus pagarba žmogaus
teisėms, pagarba tarptautinei teisei, o ne savo išrastoms taisyklėms, kaip dažnai būna iš mūsų kaimynės Rusijos (pusės)”, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

arba nepakankamai, arba perdėtai.
„Nepakankama reakcija gali sugriauti NATO patikimumą, o perdėta reakcija gali mus atvesti iki Trečiojo pasaulinio karo”, – sakė ekspertas.
Jis nerimaujantis, kad siekdamas atkurti gerus
santykius su Maskva išrinktasis prezidentas su
Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu gali sudaryti
„kažkokį susitarimą”, pavyzdžiui, pasidalinti įtakos
zonomis.

E. Lucas: Kalbos apie dialogą su Rusija
neturėtų siųsti klaidingos žinutės
„Jeigu kalbame apie dialogą, taip pat turime pasakyti, kokią žinutę norime tuo pasiųsti. Ir dar svarbiau, koks (yra dialogo) tikslas, kurį bandome pasiekti”, – sakė britų ekspertas Edward Lucas.
Pasak jo, NATO su Rusija galėtų siekti geresnės
ginklavimosi kontrolės ir skaidrumo.
Tuo pasinaudodamas Aljansas galėtų prašyti
Rusijos priimti stebėtojus į šiais metais vyksiančias
didelio masto pratybas „Zapad 2017”. Anot ekspertų, anksčiau vykusių „Zapad” pratybų metu buvo treniruojamasi pulti Baltijos šalis. Rusija buvo kaltinta
nepateikus realių skaičių apie šiose pratybose dalyvavusius karius ir techniką.
„Mes galėtume jiems pasakyti, kad mūsų stebėtojai nedalyvavo ‘Zapad 2009’, po to mes išsigandome, o to rezultatai atsispindi visuose šiuose Baltijos šalyse vykstančiuose kariniuose reikaluose, kurie jums nepatinka. Todėl jeigu jūs toliau mus gąsdinsite, mes darysime dar daugiau dalykų, kurie
jums nepatiks”, – sakė jis.

Nerimas dėl D. Trump
E. Lucas reiškė nerimą dėl išrinktojo Jungtinių
Valstijų prezidento Donald Trump politinės patirties
stokos. Pasak jo, būsimasis JAV vadovas gali nesusitvarkyti su rimtomis krizėmis, į jas reaguodamas

Delfi, URM, ELTA nuotraukos

Fr. Heisbourg numato
pirmąją D. Trump bėdą
Pirmasis didelis iššūkis, su kuriuo gali tekti susidurti D. Trump tapus JAV prezidentu bus susijęs
su susitarimu dėl Irano branduolinės programos. Jeigu jis pajudins šitą klausimą, savo kelyje susidurs ir
su Rusijos prezidentu V. Putinu, ir su Europos Sąjunga, Kinija, Vokietija, Prancūzija, sako Prancūzijos
strateginių tyrimų fondo specialusis patarėjas,
Tarptautinio strateginių studijų instituto ir Saugumo
politikos centro Ženevoje tarybos pirmininkas Francois Heisbourg.
Ekspertų ir užsienio politikos forume „Sniego
susitikimas” dalyvavęs ekspertas teigė, kad D.
Trump išrinkimas, kaip ir „Brexit”, susijęs su bendrais procesais, vykstančiais po Antrojo pasaulinio
karo, tačiau buvo optimistiškas dėl būsimų rinkimų
Europoje perspektyvos.
„2016 metų geopolitiniai pokyčiai buvo fenomenalūs, tai veikiausiai patys permainingiausi metai nuo 1989-ųjų. Turėjome ‘Brexit’, o tai reiškia, kad
Europos Sąjunga praranda vieną svarbiausių narių.
Išrinktas D. Trump – tai personažas, kurio mes nepažįstame. Tai kuria neužtikrintumo pagrindą visoje
tarptautinėje sistemoje ir, žinoma, didina populistinių partijų populiarumą Europoje. Aljansinė sistema, kuri veikė Vakaruose nuo 1940 metų pabaigos,
tampa vis labiai nestabili ir neprognozuojama, – padėtį Europoje ir pasaulyje įvertino Fr. Heisbourg.
Apie artėjančius rinkimus Prancūzijoje ir Vokietijoje jis kalbėjo:
,,Prancūzai daro visada kitaip nei kiti. Populizmas laimėjo JAV ir Jungtinėje Karalystėje, prancūzai gali pasielgti visiškai atvirkščiai. Žinote, tokie
jau esame. Tai lems ir pasidalijimas ‘Nacionaliniame fronte’, ir Francois Fillon, prancūzų konservatorių, respublikonų kandidato į prezidentus politinė kampanija, kuri taikosi ir į dalį ‘Nacionalinio fronto’ elektorato. Aš manau, kad žaidimas vyks tarp trijų asmenų: Emmanuel Macron, socialistų kandidato), F. Fillon ir Marine Le Pen, ‘Nacionalinio fronto’
lyderės
Vokietijoje rinkimų sistema yra tokia, kad niekas negali pasakyti, kokia bus koalicija, kuri atsiras
rugpjūtį ar rugsėjį, bet, panašu, kad šiai koalicijai
vadovaus Angela Merkel. Yra tam tikro inertiškumo
vokiečių sistemoje, kurio neįveiks tokių partijų atsiradimas kaip ‘Alternatyva Vokietijai’ (AfD)”.
Nukelta į 7 psl.

„Rusnė”
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ruošiasi
5-erių metų
sukakčiai!

Pasitinkant 5-erių metų jubiliejų tautinių šokių grupė „Rusnė” svajoja apie
mišrią suaugusiųjų šokėjų grupę. Norisi
paįvairinti grupės repertuarą, įtraukiant daug gražių, mišrių šokių, kadrilių, norisi pakeisti grupės estetiką, daugiau įdomesnių koncertų, išvykų. Tautinių šokių grupė „Rusnė” kviečia visus
– ir jaunus, ir vyresnius – prisijungti prie
mūsų šaunaus ansamblio.
m. rudenį Čikagos šiaurės
lietuvių bendruomenės gyvenime įvyko nepaprastas įvykis! Prie
lietuviškos Gedimino mokyklos susibūrė didelis, gražus mažųjų šokėjėlių
būrys. Nuo įsikūrimo dienos šokėjai ir
jų vadovė Nijolė Černiauskienė puoselėja lietuviško tautinio šokio meną.
Praėjus šiek tiek daugiau nei mėnesiui,
mažieji šokėjai surengė savo pirmąjį
koncertą, pasipuošė naujais tautiniais
kostiumais ir atliko du šokius: „Kalvelį” ir „Žirnį ir pupą”. Tuo metu šokių grupę sudarė 22 keturmečiai-aštuonmečiai šokėjėliai. Taip gimė nauja tautinių šokių grupė, kuri pasivadino „Rusne”.
Kitų metų pavasarį grupė jau koncertavo Čikagos, Navy Pier bei Millwaukee, WI. Kovo pabaigoje pasirodė
ČLKL „Žvaigždžių dienose”, kur sušoko visų pamėgtą žaismingą „Pupą”,
„Pavasario polką”, „Rusnės valsą” ir
kt. O prabėgus dar metams tautinių šokių grupė „Rusnė” paruošė savo pir-
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Tautinių šokių grupė ,,Rusnė” (vadovė N. Černiauskienė stovi šešta iš kairės) didžiuojasi savo senbuviais ir kviečia į savo kolektyvą prisijungti naujų narių.
,,Rusnės” archyvo nuotraukos

mąjį solinį koncertą „Vasarėlės belaukiant”, kuriame jau šoko ir suaugusių merginų grupė. Grupę sudarė 16
merginų. Repertuare – 12 naujų šokių.
Taip grupės vadovei N. Černiauskienei gimė idėja kasmet lietuvių bendruomenei, draugams, svečiams surengti gražų koncertą, pasikviečiant
kitų tautinių grupių šokėjus. „Rusnės” koncertuose jau šoko žinoma tautinių šokių grupė „Laumė” (vadovė
Vaida Indriliūnas), tautinių šokių grupė „Žaibas” ir „Žaibutis” iš Madisono,
WI (vadovė Nijolė Etzwiler). Šiais metais jubiliejiniame „Rusnės” koncerte
mielai sutiko pasirodyti geriausios Čikagoje ir JAV tautinių šokių grupės
„Grandis” (vadovas Gintaras Grinkevičius), „Laumė” (vadovė Vaida Indriliūnas), „Suktinis” (vadovė G. Knieža).
Tautinių šokių grupės „Rusnė”
repertuaras tampa vis sudėtingesnis,
linksmesnis, nors ir keičiasi grupės šokėjų sudėtis, atlikimo kokybė nenukenčia. Naujai atėję šokėjai greitai
įsitvirtina kolektyve, greitai perpranta grupės ir vadovės keliamus tikslus,
puikiai išmoksta šokių žingsnius, įsilieja į grupės repertuarą.
Šiuo metu grupę sudaro 38 šokėjai,
grupės repertuare – 35 šokiai, sušokta
daugiau kaip 30 koncertų! Į Pasaulio
lietuvių šokių šventę Baltimorėje 2016
m. liepos 3 d. tautinių šokių grupė
„Rusnė” išvežė 3 grupes! Šventė kaip
niekad praėjo puikiai, šokėjai parsivežė puikią nuotaiką, gražių prisimi-

nimų, susirado daug draugų, praturtino savo akiratį, pamatė nuostabų
būrį šokėjų, susirinkusių iš įvairių pasaulio kampelių. Pamatė, kaip visame
pasaulyje išsibarstę lietuviai puoselėja savo tautinį šokį, dainą, lietuvišką
žodį, kultūrą.
Labiausiai grupės vadovė didžiuojasi savo „senbuviais” šokėjais,
kurie grupėje nuo pirmos susibūrimo
dienos. Tai Ema Adakauskas, Greta
Grigaravičiūtė, Rapolas Zviedris, Adomas Mrazauskas, Rita Abbinati, Goda
Zmuda, Valentina ir Sofia Bellagambos, Lukas Evans, Matas Tuska ir kt.
Moterų grupėje išbandymus šokiu atlaikė Eglė Grobe, Alina Felde, Ineta
Zmuda, Giedrė Reklaitytė, Karolina ir
Loreta Tuska, Sandra Haloway, Žaneta Steponavičius ir kt. Dėl įvairių priežasčių moterų grupėje taip pat keitėsi
šokėjos, šiuo metu grupę papildė nuostabūs šokėjai Edita ir Giedrius Pavilonis, Gabija Šlutaitė, Indra Joseths...
Atėjo ir daug mažųjų šokėjėlių, kurie
sėkmingai įsiliejo į grupės repeticijų,
koncertų ritmą.
Grupės vadovė didžiuojasi ne tik
savo šokėjais, jų sušoktais koncertais,
bet ir dideliu entuziazmu. Su meile ir
šiluma prisimena, kaip grupės merginos po repeticijų, vakarais pačios siuvosi tautinius kostiumus, prijuostes,
karūnas. Didžiausios pagalbos sulaukėme iš savo nuostabios šokėjos, dailininkės Eglės Grobe. Jos pasiūti kostiumai išsiskiria kokybiškumu, ra-

Mes visos esame gražios, smagios ir kūrybingos – prie tautinių kostiumų kūrimo kiek galėdamos prisidėjome ir pačios.

mių, subtilių spalvų deriniu. Kiek
daug savo laisvo laiko, dienų ir vakarų, praleistų kartu su grupės vadove N.
Černiauskiene, ieškant tinkamos medžiagos, juostų, juostelių, kuriant kostiumo modelį, vartant tautinio kostiumo knygas, internetą...
Mūsų vienas iš pagrindinių grupės projektų, didžiulis darbas – kad
kiekvienas grupės šokėjas turėtų patogų, gražų sceninį kostiumą.
Ačiū, merginos, ačiū, Egle.
Tautinių šokių grupė „Rusnė”
kviečia visus – ir jaunus, ir vyresnius
– prisijungti prie mūsų šaunaus ansamblio.
Laukiame naujų šokėjų, gausių
žiūrovų!
Parengė Nijolė Černiauskienė
Suaugusiųjų grupė repetuoja trečiadieniais – 7:30 val. v. – 9 val. v.
Vaikų grupės repetuoja trečiadieniais – 6 val. v. – 7:30 val. v.; šeštadieniais
– 1 val. p. p. – 2:30 val. p. p. – 1005 kambaryje (2-as aukštas).
Repeticijos vyksta: 116 N. Lake
str., Mundelein, IL 60060; tel. 847-3731729
Paskubėkite registruotis, dar spėsite sušokti jubiliejiniame „Rusnės” koncerte!
Tautinių šokių grupės „Rusnė” 5-erių
metų jubiliejinis koncertas vyks 2017
m. balandžio 29 d. 6:30 val. v. – 151 N.
Linkoln Ave., Mundelein, IL 60060.
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,,Atmink” – taip savo pagarbą Sausio 13 aukoms išreiškė Lietuvos ambasados Washingtone darbuotojų kolektyvas.
LR ambasados archyvo nuotr.
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Atminimo žvakutė generalinio konsulo Čikagoje kabinete.
A. Vertelkaitės nuotr.

Lietuvos laisvės atmintis gyva ir už Atlanto
ir pagarbos mūsų tautos
didvyriams simbolis, bet
kartu ir puiki proga priČikagos konsulato atstovė Agnė Vertelkaitė inminti ar papasakoti apformavo, kad šiais metais sausio 13 dieną tradilinkiniams apie Lietuciškai prisijungdami prie akcijos „Neužmirštuolė”,
vą, jos istoriją, pakvieskonsulato darbuotojai atlapuose segėjo neužmiršti diskusijai apie šių dietuolės žiedus bei dalino juos konsulate apsilannų geopolitinius iššūkiusiems tautiečiams. Neužmirštuolės žiedas saukius.
sio 13 d. segimas prie drabužio yra ne tik atminties
Tad generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas šią dieną visuose susitikimuose dalyvavo
švarko atlape segėdamas neužmirštuolės žiedą.
Dalyvaudamas Či- Bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu” akimirka.
S. Basijokaitės nuotr.
kagos miesto mero
organizuotuose Martin Liuther King pagerbi- sulo išleistuvių renginyje.
mui skirtuose maldos pusryčiuose M. Gudynas
Gražia tradicija taip pat jau tapo Čikagoje rengapie Sausio 13-osios reikšmę ir šių dienų geo- ti bėgimą ,,Gyvybės ir mirties keliu” Michigano ežepolitinius iššūkius kalbėjosi su miesto meru ro pakrante ir tokiu būdu pagerbti už Lietuvos laisRahm Emanuel, senatoriumi Richard Durbin, vę žuvusius. Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams:
Čikagoje reziduojančiais diplomatais, mies- Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje, Čikagos lietuvių
to institucijų, organizacijų bei religinių ben- bėgimo klubui, Čikagos skautų vietininkijai, o taip
druomenių lyderiais. Tą patį vakarą segėda- pat visiems gausiai dalyvavusiems.
mas neužmirštuolę atlape Lietuvos diplomatas dalyvavo kolegos Indijos generalinio konGeneralinis konsulas M. Gudynas su senatoriumi R. Durbin.
„Draugo” info
Atkelta iš 1 psl.

Maldos pusryčių Čikagoje akimirka.

M. Gudyno nuotr.
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Po tamsiausios Nakties
šviesiausias Rytas

Parlamento gynėjai. 1991 metų nuotrauka.

Kaip ir tą neužmirštamą naktį vilniečiai vėl rinkosi prie Seimo.

Atminimo akcijoje dalyvavo ir patys mažiausieji Lietuvos piliečiai.

Troškimas gyventi laisvėje buvo stipresnis
už baimę…

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Sunku, labai sunku kalbėti apie
Sausio 13-ąją ramiai. Vis tas ašarų gumulas gerklėje... Sunku
klausyti tomis dienomis dvasią ir
drąsą kėlusių dainų, klausyti ar
skaityti prisiminimus tų dienų
liudytojų, netgi praeiti pro tas
vietas.

Nuplauta gėda

Paprasta herojė
Teko kalbėtis su gydytoja, kuri tą
Sausio naktį budėjo Šv. Jokūbo ligoninėje. Ji negalėjo tramdyti ašarų,
pasakodama, kaip jai užveriant namų
duris, du šešiamečiai vaikai tarpduryje verkdami prašė: „Mamyte, nežūk...”
Paprasta, garbinga Vilniaus Pylimo poliklinikos daktarė Aldona Burneikienė.
Ji per šitiek metų nė kiek nenublukusiu jausmu kalba apie tą naktį
sužeistuosius ir žuvusiuosius. Jau nebebuvo vietos palatose, kas dar pajėgė,
gulėjo ant ligoninės laiptų, ramstėsi
ant palangių, o greitosios medicininės
pagalbos automobiliai vis važiavo, važiavo ir važiavo, gabendami naujus sužeistuosius...

kalnelio vietoje, atidengtas šešių metrų aukščio tamsiai pilko granito Atminties obeliskas. Tuomet tankų salvės, sukeldamos vėtrą, plėšė nuo galvų moterų skareles ir nublokšdavo
jas į čia augančių medžių šakas, ir jos
dar ilgai plaikstėsi vėjyje, tarsi tibetiečių maldos vėliavėlės. Čia stovėję
mediniai kryžiai buvo perduoti muziejui.
Dalyvavo Prezidentai Valdas
Adamkus, Dalia Grybauskaitė, atkurtosios Lietuvos valstybės pirmasis
vadovas prof. Vytautas Landsbergis.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo: „Bebaimė Sausio 13-osios Lietuva visa širdimi tikėjo, kad bet kokia
kaina apgins atkurtą Nepriklausomybę, ir laimėjo neįtikimą dvikovą
prieš milžinišką sovietinę imperiją.
Kad istorija nepasikartotų, iš šios dienos pasisemkime naujų jėgų ir įkvėpimo, kad išliktume tokie pat drąsūs,
tokie pat budrūs ir vieningi, kokie
buvome nepamirštamais 1991-aisiais”.
Sausio 13-oji prasidėjo ankstų rytą
daugybėje langų uždegtomis žvakutėmis.

Iškilmingas Sausio 13-osios minėjimas. Karių eiseną stebi Seimo pirmininkas V. Pranckietis
ir Prezidentė D. Grybauskaitė.
Aldona darė viską, ką galėjo, negalvodama apie save ir ją išlydėjusius
vaikus.
„Daktare, o ar buvote apdovanota?” – paklausiau. Ji liūdnai nužvelgė
mane: „Ne, ne apie tai galvoju ir kalbu,
ne apie apdovanojimus”.
Ir iš tiesų, kiek tokių nepažymėtų
didvyrių yra tarp mūsų, gyvename
kartu su jais, su jais matomės diena
dienon, prasilenkiame gatvėje ar prekybos centre, prisėdame greta troleibuse ar pliaže prie jūros, nė nenujausdami, kokios pagarbos jie verti.
Vienas ryškiausių mano prisiminimų iš tų dienų – tyla gatvėse, nuščiuvusios kaimynės, susikaupę ben-

dradarbiai ir draugai. Tarsi išsiverkus
po didžiulio, visą lig tol buvusį gyvenimą apvertusio įvykio.
Toks buvo tas Sausis.

26-asis Sausis
Būtų sudėtinga aprašyti visus šių
metų Sausio 13-osios minėjimo renginius.
Sausio 12-osios vėlų vakarą Vilniuje, prie Lietuvos televizijos pastato,
toje vietoje, kur Rusijos okupacinės kariuomenės kareiviai šautuvų buožėmis
daužė susirinkusius vyrus ir moteris, norėjusius savo kūnais apginti
Lietuvos televiziją, buvusio Kryžių

Kiek vėliau iškilmės prasidėjo
Seimo rūmuose. Pilnutėlėje salėje – tų
dienų parlamento gynėjai, buvę Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariai, signatarai, Vyriausybės
atstovai, buvę ir esamieji šalies vadovai. Iškilmingame posėdyje kalbėjęs
kardinolas Audrys Juozas Bačkis sakė,
kad šiandien parlamento ginti nebereikia, tačiau akių nuleisti negalime –
pavojus vis dar čia pat, – jis turėjo galvoje suaktyvėjusios Rusijos politiką,
nuolatinius grasinimus mūsų šaliai ir
pasauliui, nesiliaujančius karo veiksmus Ukrainoje bei Sirijoje.
Jaudinančiai kalbėjusi Seimo
narė Irena Degutienė taip pat pabrėžė:
ką Lietuva išgyveno tomis Sausio dienomis, šiandien išgyvena Ukraina.
Kaip tomis dienomis mūsų Aukščiausiąją Tarybą gynė ukrainiečiai, visa
širdimi palaikę ne tik iš tolo, iš Kijevo
ar Lvovo, jų daug tą naktį buvo ir
aikštėje prie Seimo. Gindami mus jie
buvo pasiryžę viskam. Taip ir dabar –
Ukrainai reikalinga mūsų pagalba.
Galbūt mes esame vienintelė šalis,
taip gerai suprantanti Ukrainą, jos
laisvės siekius.
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Iškilmingame Seimo posėdyje išrinktieji tautos atstovai gieda valstybės himną.
Sausio 13-ąją jau daug metų įteikiamos Laisvės premijos. Dėl tarpusavio rietenų, dėl liguistų ambicijų
praėjusios kadencijos Seimas buvo
atsisakęs teikti premiją pirmajam atkurtosios Lietuvos valstybės vadovui
Vytautui Landsbergiui. Šiemet klaida
buvo ištaisyta – Seimas nusprendė
premiją skirti iškart dviem: Vytautui
Landsbergiui ir prezidentui Valdui
Adamkui.
Atsiimdamas Laisvės premijos
statulėlę prezidentas Valdas Adamkus prisiminė savo jausmus tomis
dienomis. Tuomet Lietuvoje jo nebuvo,
tačiau, – pasakojo jis, – buvo neišpasakytai sunku ir slogu. Netilo telefono
skambučiai iš Lietuvos, be perstojo jis
pats skambino į Lietuvą, į Vilnių, į apsuptąjį Seimą. Laukimas buvo baisus, žudė klausimas: kas bus...? Ar nepasikartos represijos? Bejėgiškumo
jausmas esant toli nuo Lietuvos... Agresorius nepasisotina – nerimsta iki
šių dienų. Jam nepakanka Gruzijos,
Ukrainos... Žiūrėdami į šias šalis, matome, kuo galėjome tapti mes, – kalbėjo
V. Adamkus.
Atsiimdamas Laisvės premijos
statulėlę Vytautas Landsbergis ragino
praėjusiųjų metų sprendimo nesuteikti jam premijos nesureikšminti. Pasak jo, visai nesunku šiuos laikus lyginti su 1990–1991-aisiais. „Tada laisvei

„Sniego
susitikimas”

grėsė tiesioginė prievarta, smurtas ir
reikėjo kvalifikacijų atlaikyti, apginti. Daugybė žmonių turėjo tą kvalifikaciją ir buvo pasiryžę nesitraukti net
prieš mirties pavojų. Vardan ko? Vardan to, ką jautė savyje. Tą didžiąją vertybę ir jau turimą laimėjimą. Dabar
yra kitaip. Dabar prievartavimas, laisvės apribojimai yra daug rafinuotesni. Yra daugybė veikimo, kad mes
patys apribotume savo laisvę, kad
mes patys bijotume”.
Abu apdovanotieji vienas kitą šiltai apkabino. Iškilmingame posėdyje
dalyvavo užsienio šalių ambasadoriai, tarp kurių Rusijos ir Baltarusijos
atstovų nebuvo.

Paprastas didvyris
Vienos įmonės darbuotojas Vytautas Pečiukonis dar 1991 m. sausio
11 dieną pasiprašė atleidžiamas iš
darbo. Darbdaviai sutiko. Visas tas dienas jis nesitraukė nuo parlamento
rūmų. Lemtingąją naktį nuskubėjo
prie Televizijos bokšto. Tai jis, beginklis, tik su pareigos jausmu širdyje, stojo prieš okupantų tanką.

Prie Lietuvos televizijos, buvusio Kryžių kalnelio vietoje, atidengtas paminklas laisvės gynėjams – Atminties obeliskas.

Atkelta iš 3 psl.
Į pastabą dėl F. Fillon prorusiškumo Fr. Heisbourg atsakė: „Žinoma, F. Fillon santykiai su V. Putinu geri, jis supranta Rusijos politiką Sirijoje, bet
jis yra golistas. Jo prioritetų tvarka nėra sudėtinga:
pirmasis – Vokietijos ir Prancūzijos santykiai, antrasis – Europa, trečiasis – aljansas, o Rusija lieka ketvirtoje vietoje kartu su Vidurio Rytais”.
Prancūzų ekspertas įsitikinęs, kad V. Putinas
bandys destabilizuoti rinkimus Vokietijoje, ir galbūt Prancūzijoje, kurioje tai padaryti sunkiau dėl
žemo techninio lygmens rinkimų sistemos – ,,su
pieštuku ir popieriumi”.

Ph. Breedlove: dialogas su
Rusija neišvengiamas
Buvęs NATO pajėgų vyriausiasis vadas JAV atsargos generolas Philip Breedlove sakė, kad dialogas su Rusija yra neišvengiamas, bet ragina jį pradėti nuo smulkių klausimų, prieš imantis strateginių sprendimų. Kartu jis pripažino šiuo klausimu
nesąs nusiteikęs itin optimistiškai.
Tik pasibaigus „Sniego susitikimui”, Ph. Breedlove buvo paklaustas apie Rusijos ir D. Trump santykius.

„Nereikėtų daryti skubotų išvadų. Sklando
daug gandų, nemanau, kad yra kokios nors naudos
dėl jų per daug nerimauti, – sakė generolas. – Jeigu
atkreipėte dėmesį į visus tikėtino valstybės sekretoriaus ir tikėtino gynybos sekretoriaus kandidatūrų
tvirtinimo posėdžius, šie žmonės, išrinktojo prezidento Trump pasirinkti tapti jo komanda, vadovaujančia minėtoms politikos sritims, jų pareiškimai
ir tvirtinimo procesas yra labai tvirti. Tvirti pareiškimai apie Rusiją, NATO ir apskritai apie mūsų
aljansus. Nežinau, koks yra valstybės sekretoriaus
požiūris, bet gynybos sekretoriaus požiūrį žinau itin
gerai. Jis itin protingas žmogus, supranta NATO, jis
užėmė vyriausiojo sąjungininkų pajėgų pertvarkos
vado pareigas. Sakyčiau, kad reikėtų leisti šiam procesui žengti į priekį ir šiuo metu per daug nesirūpinti
dėl gandų.
Manau, dialogas vyks. Tačiau turėtume pasirūpinti struktūrizuoti šį dialogą, kad jis būtų konstruktyvus ir atitiktų bei perteiktų visų mūsų sąjungininkų ir partnerių Europoje bei Jungtinių Valstijų troškimus.
Nuskambės šaltokai, bet aš šiuo atžvilgiu nesu
nusiteikęs itin optimistiškai. Manau, kad Rusija nuo
2008 metų savo veiksmais Gruzijoje, vėliau Kryme,
Donbase ir šiaurės Sirijoje gana aiškiai atskleidė savo
ketinimus. Manau, kad tai bus toliau kultivuojama.
Manau, kad Rusija pademonstravo, jog jai labai
rūpi, kas geriausia Rusijai. Manau, normalu, kad šalis rūpinasi savais interesais, bet taip pat manau, kad
kolektyvine prasme mes visi – europiečiai, Rusija ir
Atlanto partneriai Jungtinėse Valstijose, Kanadoje
– turime eiti į ateitį, kuri būtų gera kolektyvui, o ne

LRS (Olga Posaškova), LRT, Alfredo
Pliadžio, ELTA (Martyno Ambraso) nuotraukos

individualiems veikėjams”.
O kaip NATO pajėgų vyriausiasis vadas JAV atsargos generolas Philip Breedlove vertina neseniai
į Lenkiją atvykusius pirmuosius amerikiečių tankų
brigados dalinius?
„NATO aiškiai parodė, kad sustiprintas priešakinis NATO buvimas reiškia, jog NATO nusiteikusi būti Baltijos šalių viduje. Pas jus, aišku, bus vokiečių (vadovaujamas) batalionas. Manau, jūs veikiau klausiate, kur ketina būti Jungtinės Valstijos.
NATO, kurioje Jungtinės Valstijos neabejotinai atlieka didelį vaidmenį, labai aiškiai pareiškė užtikrinsiančios buvimą Baltijos šalyse. Kur ir kada atsiras JAV karių, manau, bus nuspręsta ilgainiui – taip
pat atsižvelgiant, koks bus sustiprintas priešakinis
buvimas. Taigi, kalbėkime labai atvirai: aš jau ne vienerius metus labai garsiai sakydavau, kad sustiprintas priešakinis dalyvavimas yra nuostabus dalykas, bet reikia daugiau”.
Į klausimą, ar NATO pajėgi sustiprinti Baltijos
šalis krizės atveju, ar ji jau pasirengui užsitikrinti
pranašumą ore, Ph. Breedlove atsakė:
„NATO neabejotinai turi šią galimybę. Klausimas, ar NATO bus pasirengusi ir ar ryšis tai padaryti. NATO turimos pajėgos iš tikrųjų yra gana geros. Jeigu stengsimės padidinti visų NATO pajėgų pasiruošimą greitai reaguoti, tai būtų labai įspūdinga.
Klausimas, ar šalys investuos lėšų, reikalingų apmokyti (pajėgas), kad pasirengimas reaguoti būtų geresnis, taip pat į savo geresnes pajėgas”.

Pagal ELTOS ir BNS medžiagą parengė
Vitalius Zaikauskas
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„Respektą visuomet reikia užsidirbti”
Pokalbis su Liūda Rugieniene

Romualdas Ozolas.

A. Sartanavičiaus nuotr.

tytė, o iš mūsų pusės – Regina Narušienė ir aš. Mums
pasakojo, kad prieš atvykstant jie tarėsi, kaip reikėtų
elgtis su „amerikietėmis”, tačiau jokio skirtumo nejautėme, kad elgtųsi kitaip nei su vyrais. Respektą
visuomet reikia užsidirbti. Kuomet buvau išrinkta
mūsų pusės pirmininke, viskas vyko natūraliai. Komisijoje Lietuvos atstovų pirmininku buvo paskirtas „amerikietis” Feliksas Palubinskas. Visi dirbome nuoširdžiai ir be ypatingų konfliktų. Jei kas
iš Komisijos narių mums nepritarė, tai per daug
triukšmo nekėlė ir darbo netrukdė.

omualdo Ozolo įsteigti ir redaguoti
„Nepriklausomybės sąsiuviniai” leidžiami toliau, nors žurnalo steigėjo
tarp mūsų nebėra. Vėliausiame numeryje Liūda Rugienienė toliau aprašo Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės
komisijos veiklą ir darbus. „JAV lietuviai” biografijų žinyne ji pristatoma kaip pedagogė,
skautų ir visuomenės veikėja, įrėžusi gilią
vagą išeivijos lietuvių gyvenime. Ji rašo spaudoje ir įvairiomis progomis pateikia pranešimus visuomenei. Paprašyta šį kartą ką nors
daugiau papasakoti apie save, ji sutiko su tam
tikru dvejojimu. Svarbu, kad sutiko.

R

Pradėkime nuo Romualdo Ozolo, su kuriuo Jūsų namuose ir man teko susipažinti. Kokiomis aplinkybėmis Jūs
su juo susipažinote?
1991 m. Lietuvoje buvo rengiamos IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Romualdas Ozolas vadovavo
Žaidynių organizaciniam komitetui. Šventės metu
turėjau galimybę kalbinti jį dienraščio „Draugo” vardu ir susipažinti.
Kuo jis iš to meto veikėjų išsiskyrė ir Jums imponavo?
Pirmiausiai jis imponavo savo nuoširdumu ir
prieinamumu. Jis sugebėjo įžvelgti esamą padėtį ir
nevengė reikšti savo nuomonės, siūlyti sprendimus. Romualdas Ozolas giliai mylėjo lietuvių tautą
ir rūpinosi valstybės ir tautos ateitimi, jos santykiu
su pasauliu. Jis vedė užrašus, rinko įvairią medžiagą,
buvo nepaprastai darbštus ir raštingas. Jam buvo
svarbu, kad atgimstančios Lietuvos tikslai būtų
įamžinti istorijai, tai atsispindi jo knygose ir „Nepriklausomybės sąsiuviniuose”.
Kiek suprantu, Romualdas Ozolas nebuvo didelis Vytauto Landsbergio gerbėjas, nors yra galvojančių, kad be
Landsbergio nebūtume taip greitai sulaukę Lietuvos Nepriklausomybės. Kokia Jūsų nuomonė dėl tokio teigimo?
Nenoriu liesti klausimo, ką gerbė ar negerbė Romualdas Ozolas, tai buvo jo asmeniškas reikalas. Atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę prof. Vytautas
Landsbergis ir Romualdas Ozolas buvo labai svarbios
asmenybės. Prof. Landsbergis, kaip muzikas, turėjo ypatingų gabumų apeliuojant į Lietuvos ir pasaulio
žmonių jausmus.

Liūda Rugienienė.

Asmeninio archyvo nuotr.

Ozolo įsteigtame žurnale Jūs toliau gvildenate LRSJAV LB Komisijos darbus. Kaip ir kada Jūs į tą Komisiją įsijungėte? Teko girdėti, kad mintis tokią Komisiją sudaryti kilo Jūsų ir vyro Algio namuose vieno suėjimo ar pasitarimo metu.
Regina Narušienė teigia, kad idėja steigti Komisiją kilo mūsų namuose, nors aš pačiame pirmame pasitarime nedalyvavau, bet tuoj pat man
buvo pranešta. Tai buvo 1993 m. Visuomeninės politinės konferencijos metu, į kurią buvo atvykę nemažai žinomų politikų ir veikėjų. Mūsų namuose
buvo apsistoję Romualdas Ozolas, Aloyzas Sakalas,
Algimantas Gečys ir nuolatos svečiavosi įvairūs veikėjai. Tikiu, kad jie tarėsi dėl bendros LR Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos. Konferencijos metu PLB vadovams buvo pasiūlyta tokią
komisiją organizuoti, tačiau jie atsisakė. Apie komisijos organizavimą plačiai rašiau „Nepriklausomybės sąsiuviniuose”.
Pradžioje toje Komisijoje buvote viena iš dviejų moterų. Kita buvo Regina Narušienė. O 1997 metais, prieš dvidešimtį metų, buvote išrinkta Komisijos pirmininke, ar viena iš dviejų pirmininkų. Teko tiesiog įsitraukti į „vyrų pasaulį”. Kaip jie Jus priėmė ir kaip bendravo?
Komisija darbą pradėjo 1996 metais. Tuomet Komisijoje iš Lietuvos pusės buvo devyni, po vieną nuo
kiekvienos politinės partijos, o mes buvome penkiese, JAV LB Tarybos išrinkti nariai. Buvome
trys moterys. Iš Lietuvos pusės – Nijolė Ambrazai-

Komisija buvo tarsi parlamentinis eksperimentas. Kaip
įvertintumėte rezultatus?
Šitam klausimui reikėtų ištiso straipsnio. Komisija nebuvo vykdytoja, o tik apklausė pareigūnus
ir visuomenininkus įvairiais klausimais ir teikė siūlymus. R. Ozolo vertinimas: „Kai pasižiūriu į Komisiją iš šono, klausiu: kas ji yra? Savo svarstymų
pobūdžiu ji yra tarsi mažasis parlamentas, gal kažkas tarp Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo ir
LR Seimo. Tačiau Komisijoje veikianti sprendimų
tvarka yra panaši į Vyriausybės darbą: nors Komisijos rezoliucijos neturi imperatyvinės galios, jos
formuluotės rekomendacinės, tačiau jos ne mažiau konkrečios, negu Vyriausybės sprendimai”.
Pirmiausia mintin ateina Rytų Lietuvos švietimas, lietuviškų mokyklų padėtis. Į kiekvieną iš
mūsų posėdžių, rengtų šiuo klausimu, ateidavo dr.
Kazimieras Garšva, Vilnijos draugijos pirmininkas.
Jis pateikdavo išsamius pranešimus, organizavo
mūsų išvykas į lietuvių mokyklas šiame regione, padėdavo surašyti rezoliucijas. Reikalas buvo labai
jautrus, tačiau Lietuvos lenkai pamažėle integruojasi į Lietuvos valstybę. Man pačiai visados rūpėjo
Lietuvos jaunimo reikalai, ypač jų auklėjimas. Dirbome kartu su skautų ir ateitininkų vadovais. Į posėdžius ateidavo valančiukų, kudirkiečių ir maironiečių atstovai. Lygiagrečiai tuo reikalu rūpinosi švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius,
su kuriuo nuoširdžiai bendravome.
Vienas iš svarbiausių reikalų tuo laikotarpiu
buvo Lietuvos nacionalinio saugumo prioritetai: Lietuvos stojimo į NATO perspektyva ir JAV lietuvių
galima įtaka šiame procese. Posėdžiuose dalyvaudavo užsienio reikalų, krašto apsaugos ministrai.
Pranešimų buvo ir iš mūsų pusės. Bendromis jėgomis paruošdavome rezoliucijas, kurių pagrindinės mintys atsispindėdavo JAV LB Tarybos rezoliucijose ir Pasaulio lietuvių seimų rezoliucijose. Dirbome sutartinai.
Negaliu nepaminėti Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 m. sukakties. 1996 m. pirmajame Komisijos posėdyje pasiskundžiau, kad
Lietuva rengia šios svarbios knygos sukaktį, pa-
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miršdama išeiviją. Kitą dieną į posėdžius atvyko prof. Domas Kaunas ir lituanistinio skyriaus vedėja M. Mažvydo bibliotekoje Silvija Vėlavičienė.
Užsimezgė bendras darbas. Rezultatas
– JAV išleista pirmoji lietuviška knyga, surengti minėjimai. Prof. Kaunas
išleido plačios apimties knygą „Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis”,
kurioje minimi visi JAV rengti minėjimai.
Skirtingomis temomis posėdžių
buvo gausu. Planuodami posėdžius
rėmėmės „Integralios tautos” dokumentu. 2000 m. atėjęs į Komisijos posėdį Seimo pirmininkas V. Landsbergis kalbėjo: „Žinau, kad Komisijoje
buvo svarstomi labai įvairūs klausimai, teikiami pasiūlymai, formuojamos bendros pozicijos. Galbūt tokie du,
kurie daugiausia sulaukė dėmesio ir
patys svarbiausi, kaip aš matau, klausimai – tai turbūt Lietuvos nacionalinis saugumas ir švietimo reikalai.”
Prisimena Komunizmo pasmerkimo
tribunolo veikla Lietuvoje ir po to išleista
„Komunizmo juodoji knyga”. Koks buvo minėtos Komisijos vaidmuo šio tribunolo
veikloje ir rezultatuose?
Į Komisijos posėdžius pakvietėme
Antikomunistinio kongreso vadovus,
kurie padarė išsamų pranešimą apie
Kongreso programą ir tikslą. Tam sumanymui visiškai pritarėme ir suorganizavome finansinį vajų JAV, kuriam vadovavo komisijos narė Dalia
Puškorienė. Ji artimai dirbo su konferencijos vadovais. Išleistos knygos
„Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas” bei „Juodoji komunizmo knyga” lietuviškai.
Komisijos sudėtis buvo praplėsta, dabar joje dirba PLB atstovai. Kada tai įvyko ir kokios šios komisijos perspektyvos?
2007 m. balandžio mėn. LR Seimo
ir JAV LB komisija buvo perorganizuota į LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisiją. PLB kraštai
domėjosi komisijos darbu ir pageidavo į komisiją įsijungti. Komisija turi
vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvių Charta, o ne Briuselio sprendimais. Globalizacija yra
naudinga verslui, tačiau prisideda
prie mažų tautų nykimo, kurioms yra
būtinos savosios valstybės. St. Lozoraitis prieš mirtį perspėjo: „Saugokit
sienas!” Komisijos didelė atsakomybė
yra dirbti toliau ir būti naudinga lietuvių tautai ir valstybei.
Kurį laiką buvote JAV LB Michigano
apygardos valdybos pirmininkė. Jūsų kadencijos metu 1993 m. įvyko suvažiavimas,
laikytinas istoriniu. Kuo jis buvo svarbus ir
kokių pasekmių atnešė?
JAV LB Michigano apygardos pirmininke buvau daugelį metų, 1992 m.
pareigas man perdavė Vytautas Kutkus, o aš jas perdaviau dabartinei pirmininkei Janinai Udrienei.
Jau aukščiau minėjau, kad į Visuomeninę politinę konferenciją buvo
suvažiavę labai daug veikėjų, verslininkų ir svečių. Iš Lietuvos atvyko ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius, Romualdas Ozolas, Aloyzas Sakalas, Saulius Šaltenis ir kiti. Atkūrus
nepriklausomybę buvo pirmas tokio
aukšto lygio susitikimas su išeivija.
Sutarta, kad „Lietuvių tautą sudaro
bendros tautinės sąmonės lietuvių
kilmės lietuviai, todėl pilietybės, nuosavybės ir žmogaus teisių požiūriu
jie yra lygūs, nepaisant, kur jie gyvena”. Priimta dešimt išvadų.
Ar šį suvažiavimą laikytumėte svarbiausiu Jūsų visuomeninės veiklos pasiekimu?
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DAnTŲ GYDYTOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ

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

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

AKiŲ LiGOS
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

Suvažiavimas buvo svarbus, tačiau jį nelaikau svarbiausiu, nes konferenciją rengėme kartu su Krašto
valdyba, apygardai teko visi techniški
darbai, turėjome labai gerą, skaitlingą rengimo komitetą, kuris puikiai atliko savo pareigas. Tai buvo daugelio
darbščių rankų rezultatas. Svarbiausiu savo visuomeninės veiklos pasiekimu laikyčiau LR Seimo ir JAV LB
komisijos organizavimą ir šešerių
metų jai pirmininkavimą.

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

Remkime
Draugo fondą

www.draugofondas.org

Daug ir įvairiose pareigose dirbote
su skautais, mokytojavote „Žiburio” aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, pirmininkavote Lietuvos krikščionybės jubiliejaus
minėjimo Michigano valstijoje komitetui.
Neužmirštinas Jūsų įnašas Dievo Apvaizdos
parapijoje, JAV LB Taryboje, Pasaulio lietuvių seimuose, spaudoje. Iš tų suminėtų ir
nepaminėtų darbų, kurie davė daugiausia
pasitenkinimo?
Visi darbai, kurie gerai sekėsi, atnešė pasitenkinimo, nes visais laikais Detroite buvo asmenų, kurie
rėmė prasmingą darbą. Smagu buvo
dirbti Lietuvių skautų sąjungoje, nes
labai mėgau jaunimą, ypač kuomet vadovavau tautiniam auklėjimui Seserijoje. Rengdavome suvažiavimus Dainavoje, parinkdavome temas ir tuomet
prasidėdavo mūsų kūrybingumas.
Programą sudarydavome kartu su
kun. Antanu Saulaičiu ir sese Danute
Eidukiene. Nors suvažiavimai buvo
skirti prityrusiems skautams, tačiau
atvažiuodavo ir vyresnio amžiaus
skautų. Tris dienas praleidę „Lietuvoje” grįždavome namo pilni puikių
įspūdžių.
Daug pasitenkinimo atneša spauda, nes iš tikrųjų – tai mano pasirinktoji profesija.
Kita pusė to paties klausimo. Kokios
pareigos ar darbai neigiamai Jus veikė? Kaip
mano kaime sakytų, kas Jus iš proto varė?
Niekuomet neapsiimu pareigų,
kurių, jaučiu, kad nesugebėsiu atlikti, nors buvo daug įvairiausių siūlymų.
Nė vienos pareigos manęs neigiamai
neveikė, vienos pasisekė geriau, o kitos ne taip gerai, tačiau darbas buvo atliktas. Mane „iš proto” varo asmenys,
kurie apsiima darbą ir jo neatlieka,
arba atlieka labai paviršutiniškai.
Ką dar norėtumėte pridėti ar praplėsti šio pokalbio proga?
Su vyru Algiu užauginome tris
vaikus – Daivą, Giną ir Algį. Dabar turime šešis vaikaičius – dvi sesutes
Aleksą ir Kasandrą ir keturis vyrus –
Gilių, Gytį, Kovą ir Taurą. Visi šeši yra
lietuviai skautai, buvo Lietuvoje ir
man nuolatos primena, kad esu atsilikusi: „Močiute, dabar yra kitaip”.
Ačiū už vertingą pokalbį!

Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas

JAV LB Brighton Parko apylinkė, Chicago, IL, atsiuntė dosnią 100
dol. paramą ir linki linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų metų.
Nuoširdus ačiū už paramą.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Chicago, IL, „Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 100 dol. Nuoširdi padėka už dosnią
paramą.

Tautinių šokių grupė „Lietuvos Vyčiai” atsiuntė 100 dol. „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti. Esame nuoširdžiai dėkingi už dosnią paramą.

Irena Gečas-McCarthy, gyvenanti Garden City, NY, suprasdama
nelengvą „Draugo” finansinę padėtį, laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

http://draugokalendorius.org
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Paaiškėjo Seimo ir PLB komisijos sudėtis
Vilnius („Draugo” info) – Seimo
narys socialdemokratas Antanas Vinkus išrinktas naujos kadencijos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku, Seimo narys Stasys Tumėnas – jo pavaduotoju.
Pagal nuostatus komisija turi du
pirmininkus ir du pavaduotojus: paprasta balsų dauguma vieną pirmininką ir pavaduotoją renka ne mažiau
kaip 2/3 Seimo narių, dalyvaujančių
rinkimuose, o kitą pirmininką ir pavaduotoją bendru sutarimu renka
JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos išrinkti atstovai.
PLB atstovai komisijos pirmininku išrinko Rimvydą Baltaduonį (JAV),
o pirmininko pavaduotoju – Henriką

Antanaitį (Australija)
Komisijos pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų kandidatūras dar
turės patvirtinti Seimas. Komisijoje
dirbs 10 Seimo narių ir 10 PLB atstovų.
PLB šioje komisijoje taip pat atstovaus: Vida Bandis (PLB atstovybė,
JAV), Kęstutis Eidukonis (JAV), Gediminas Karoblis (Norvegija), Jolanta
Nagle (Latvija), prelatas Edmundas
Putrimas (Pietų Amerika), Aidis Staskiewicz (Lenkija), Laura Vidžiūnaitė
(JAV), Rytis Virbalis (Liuksemburgas).
Seimą be A. Vinkaus ir S. Tumėno
atstovaus Seimo nariai: Virgilijus
Alekna, Linas Balsys, Juozas Imbrasas,
Vytautas Juozapaitis, Algimantas Kirkutis, Žygimantas Pavilionis, Dovilė
Šakalienė ir Rita Tamašūnienė.

Rusijos ambasadorius priimtas netinkamu laiku
Vilnius (BNS) – Seimo
konservatoriai aštriai kritikuoja Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sprendimą
susitikti su Rusijos ambasadoriumi Aleksandru Udalcovu prieš pat Laisvės gynėjų dieną.
„Kodėl Sausio 13-osios
savaitę susitinkama su atstovu valstybės, kuri neigia
Sausio 13-osios tragediją –
ne tik kad neprisiima atsa- Seimo pirmininkas kritikuojamas už netinkamu laiku prikomybės, atsisako išduoti imtą Rusijos ambasadorių. LRS (O. Posaškovos) nuotr.
nusikaltėlius, neigia ir skleidžia mus žeminančią informaciją, kad o ne kaip vasalas pas savo senjorą”, –
‘savi šaudė į savus’. Ar nebuvo įma- kalbėjo M. Adomėnas.
Seimo pirmininkas V. Pranckietis
noma pamatyti simbolinės šio susitikimo reikšmės?” – klausė Seimo narys anksčiau komentuodamas susitikiMantas Adomėnas Seimo posėdžių sa- mą su Rusijos ambasadoriumi sakė
esantis nustebintas pasirodžiusia krilėje perskaitytame pareiškime.
Jis sakė suprantantis, kad Seimo tika, anot jo, susitikimas diplomatipirmininkas turi susitikti ir su ne- niam atstovui nebuvo itin malonus,
draugiškų Lietuvai valstybių diplo- nes buvo priminta apie nenorą išmatiniais atstovais, tačiau sakė jį bu- duoti teisiamuosius Sausio 13-osios byvus netinkamai organizuotą viešųjų loje.
„Tai buvo proga pareikšti – praryšių prasme.
„Noriu priminti, kad po Kovo 11- šome kreipti dėmesį į tai, kad pas
osios šio Seimo pirmininkas, kuriuo mus vyksta teismai, mes norime paįpėdiniai esame mes, Vytautas Lands- traukti tuos žmones baudžiamojon atbergis, labai sąmoningai nuo pat pra- sakomybėn, dabar teisiame juos už
džių nustatė bendravimo stilių su Ru- akių, ir tai buvo sakoma ambasadosijos atsovais, su kuriais buvo vykdo- riams būtent šiuo metu”, – sakė V. Pramos derybos – kad tai lygiavertės de- nckietis. Jis taip pat tą savaitę susitirybos ir kai jis atvažiuoja kaip vals- ko ir su Baltarusijos ambasadoriumi
tybės vadovas pas valstybės vadovus, Aleksandru Koroliu.

Statys tvorą pasienyje su Karaliaučiumi
Vilnius („Draugo” info) –
Šių metų biudžete numatyta
lėšų tvorai atsitverti nuo Rusijai priklausančios Karaliaučiaus srities.
Iki šiol sausumoje valstybės sieną žymėjo tik specialūs
ženklai ir 13 metrų pločio kontrolės juosta, kuria driekiasi
pėdsakų juosta, patrulinis takas.
Vidaus reikalų ministras
Eimutis Misiūnas teigė, kad Siena su Rusijos Kaliningrado sritimi bus atitverta tvošiemet iš valstybės biudžeto ra ir įrengta stebėjimo įranga.
Ve.lt nuotr.
pirmą kartą per visus nepriklausomybės metus skiriama apie 3,6 legalai negalėtų patekti į mūsų šalį.
Tvora bus pastatyta maždaug 135
mln. eurų fizinei sienai su Karaliaučiaus sritimi pastatyti. Šalia tvoros bus kilometrų ruože nuo Vištyčio apylinsumontuota ir moderni valstybės sie- kių, kur susikerta trijų šalių – Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos – valstybės
nos stebėjimo sistema.
Anot ministro, tai nebus kinų sie- sienos, iki Nemuno.
Tikimasi paramos iš NATO sąna, o tik sustiprinta tvora, kuri leis užtikrinti, kad kontrabandininkai, ne- jungininkų.

D. Trump laukia ataskaitos apie programišių atakas
Washingtonas (BNS) – Išrinktasis
JAV prezidentas Donald Trump pareiškė, kad jo komanda per 90 dienų
gaus pilną ataskaitą apie programišių
atakas.
Jis pakartojo, kad neseniai pasirodę pranešimai, jog Rusija neva turi
jį kompromituojančios medžiagos, yra
netikri.
D. Trump socialiniame tinkle
„Twitter” parašė, kad minėtas informacijos sąvadas yra „pasileidusių politinių veikėjų – tiek demokratų, tiek
respublikonų – visiškai išgalvoti da-

lykai – NETIKROS NAUJIENOS!”
„Rusija sako, kad nieko panašaus
neegzistuoja”, o minėti kaltinimai niekada nepasitvirtins, rašė jis.
Amerikos žvalgybos vadovai
praeitą savaitę pateikė D. Trump ir kadenciją baigiančiam Prezidentui Barack Obama dviejų puslapių santrauką apie keblumų galinčius sukelti,
bet jokiais įrodymais nepagrįstus tvirtinimus, susijusius su Rusija. Joje be
kita ko minimi ir neva nufilmuoti
keisti D. Trump sekso įrašai su prostitutėmis.

Sunerimo ir JAV, ir Europos žvalgybininkai
Washingtonas (LRT.lt) – Jungtinėse Valstijose kadenciją baigiantis
Centrinės žvalgybos agentūros vadovas
perspėjo Donald Trump, kad vengtų
spontaniškų pareiškimų, nes jie kenkia
Amerikos interesams. D. Trump karas
su savo žvalgyba demoralizavo žvalgybininkus ir patyrę veteranai pasirengę išeiti į atsargą.
Didžiosios Britanijos ir Izraelio
spauda rašo, kad šių šalių žvalgyba
svarsto galimybę nebesidalyti jautriausia informacija su Amerika, kol ne-

bus paneigti įtarimai dėl D. Trump ryšių su Rusija.
Izraelio žiniasklaida skelbia, kad
šios šalies žvalgybininkus būti atsargius perspėjo patys Amerikos kolegos. Jie patarė nesikeisti jautria informacija, visų pirma apie Iraną, kol
bus įrodyta, kad D. Trump negali būti
šantažuojamas. Žvalgybininkai esą
perdavė manantys, kad Vladimiras
Putinas turi svertų prieš D. Trump ir
jautri informacija per Maskvą esą gali
pasiekti Teheraną.

Palestina atidarė atstovybę Vatikane
Roma (Vatikano radijas) – Palestinos prezidentas Mahmud Abbas Vatikane atidarė Palestinos atstovybę
prie Šventojo Sosto ir įspėjo, kad galimas JAV ambasados Izraelyje perkėlimas iš Tel Avivo į Jeruzalę nepadės taikos procesui.
Palestinos diplomatinė atstovybė
įsikūrė pastate, kuriame taip pat yra
Peru ir Burkina Faso ambasados. Prieš
atidarymo iškilmes M. Abbas priėmė
popiežius Pranciškus.
Kalbėdamas su žurnalistais M.
Abbas pakartojo, kad nepritaria išrinktojo JAV prezidento Donald Trump
pažadėtam Amerikos ambasados perkėlimui į Jeruzalę.
Kiek anksčiau M. Abbas sakė, kad
palestiniečiai gali svarstyti galimybę
nebepripažinti Izraelio, jei D. Trump
perkels JAV ambasadą į Jeruzalę.
D. Trump rinkimų kampanijos
metu žadėjo pripažinti Jeruzalę Izrae-

lio sostine ir perkelti į ją Amerikos ambasadą.
Toks žingsnis iš esmės prieštarautų JAV ir daugumos tarptautinės
bendruomenės narių nuostatai, kad Jeruzalės statuso klausimas turi būti
sprendžiamas derybų keliu, mat palestiniečiai taip pat laiko šį miestą
savo būsimos valstybės sostine.
Popiežius ir M. Abbas susitiko
jau trečią kartą. 2014 metais Izraelį ir
okupuotąsias Palestinos teritorijas aplankė popiežius, o po metų palestiniečių lyderis dalyvavo dviejų Palestinoje gyvenusių krikščionių vienuolių
kanonizavimo iškilmėse Vatikane.
Praėjus dvejiems metams po to, kai
Vatikanas pripažino Palestinos valstybę, šis susitarimas sukėlė Izraelio
pyktį. Žydų valstybė supyko, kai popiežius 2015 metų gegužę įvykusio susitikimo su M. Abbas metu pavadino
palestiniečių vadovą taikos angelu.

Ukraina neįsileis radikalės M. Le Pen
Kijevas (Faktai.lt) – Ukrainos užsienio reikalų ministerija pranešė,
kad į juodąjį sąrašą įtrauks Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų veikėją Marine Le Pen, jai pareiškus, kad
2014 m. Rusijos įvykdyta Krymo pusiasalio aneksija nebuvo neteisėta.

„Prancūzijos politikė, reikšdama
Kremliaus propagandą kartojančius
pranešimus, rodo nepagarbą Ukrainos
suverenumui ir teritoriniam vientisumui bei visiškai atmeta pagrindinius
tarptautinės teisės principus”, – teigia
Ukrainos užsienio reikalų ministerija.

JAV pristatyta auksinė moneta
Washingtonas (BNS) – JAV pinigų kalykla pristatė proginę 100
JAV dolerių auksinę monetą, kurioje Laisvė (Liberty) vaizduojama
kaip juodaodė moteris žvaigždėmis
papuošta galva.
Šios pinigų kalyklos 225-ųjų
metinių proga išleistoje proginėje
auksinėje monetoje „2017 American Liberty” juodaodė moteris pavaizduota profiliu su žvaigždžių
vainiku ant galvos. Ant jos įspausti skaičiai 1972 ir 2017 – kalyklos įkūrimo ir monetos išleidimo metai.
Naujoji moneta pasirodys birželį.
Monetos reverse pavaizduotas
Coin News nuotr.
skrendantis erelis.
Prekyboje moneta prekyboje pa- rios taip pat bus skirtos iš Azijos, Issirodys balandžio 6 dieną. Tai pirmo- panijos kilusiems amerikiečiams ir
ji iš 24 karatų aukso monetų serijos, ku- indėnams.
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Paminklas dr. J. Basanavičiui
renkamas iš 16 pasiūlymų

A†A
IZABELEI STONČIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms, buvusiai
Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkei DANGUOLEI KUOLIENEI ir LORETAI GRYBAUSKIENEI, sūnui PIJUI, jų šeimoms ir artimiesiems.
Š. Amerikos ateitininkų taryba ir valdyba

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams
DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE prenumeratą.

Du leidiniai — viena prenumerata!
Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą:
šalies žmones, politiką, kultūrą, istoriją, meną,
sportą, kulinariją ir kt.
www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh • www.facebook.com/DraugasNews

Tapkite

DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Paminklo projektai.

Sukurti paminklą ir sutvarkyti aikštę,
skirtą dr. Jonui Basanavičiui įamžinti, ryžosi 16 skulptorių ir architektų pajėgos
– tiek darbų, kurie šiuo metu jau vertinami Ekspertų komisijos, pateikta Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtame
viešame konkurse. Visi norintys pamatyti paminklo dr. J. Basanavičiui ir
aikštės sutvarkymo idėjų konkurso parodą, kviečiami apsilankyti Vilniaus rotušėje iki vasario 16 d.
not savivaldybės pranešimo,
tai – pats atviriausias viešas
konkursas, kurio sąlygos buvo
parengtos įsiklausius į visuomenės
nuomonę, bendradarbiaujant su Dailininkų ir Architektų sąjungų bendruomene, pagaliau užbaigsiantis dešimtmečius trukusias diskusijas dėl
paminklo vienam iškiliausių Lietuvos veikėjų. Jau dabar kviečiama pamatyti vizualizacijas, kokius konkursui pateiktus darbus šiuo metu vertina ekspertų komisija.
Iki sausio 10 d. konkursui buvo pateikta 16 paminklo ir aikštės prie Nacionalinės filharmonijos įrengimo idėjų. Tikimasi paminklo ir aikštės dr. Jonui Basanavičiui laimėtojus atsirinkti iki šių metų vasario 16 d. Trims projekto konkurso laimėtojams (prizi-

A

Vilniaus savivaldybės nuotr.
ninkams) numatyta skirti pinigines
premijas: pirmosios vietos laimėtojui
– 5 tūkst. eurų, antrosios – 4 tūkst.
eurų, trečiosios – 3 tūkst. eurų. Dvi paskatinamosios premijos po 2 500 eurų
atiteks ketvirtos ir penktos vietų laimėtojams. Paminklo atlikimo ir sutvarkymo projekto rengėjai bus atrinkti iki pavasario neskelbiamų derybų metu.
Į Ekspertų komisiją narius delegavo Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos dailės akademijos bendruomenė:
skulptoriai, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai Edita Utarienė, Stasys
Žirgulis, prof. Arvydas Ališanka, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas
prof. dr. Algimantas Mačiulis, VGTU
Architektūros katedros prof. Rolandas Palekas, VU Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto Politikos
teorijos katedros vedėjas Alvydas Jokūbaitis, VU Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros doc. Eligijus
Raila, Kultūros paveldo departamento
Vilniaus skyriaus vedėjas Vitas Karčiauskas ir Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis.
Komisijai pirmininkauja Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius
prof. Gediminas Karalius.
Šiame konkurso etape komisija
visapusiškai vertina tiek architektūrinius, meninius, technologinius, tiek

Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

paminklų apsaugos ir kitus specifinius
sprendinius, kad iš konkursui pateiktų projekto idėjų būtų išrinkta geriausia skulptūra ir aikštės įrengimo
projektas. Idėjos vertinamos pagal
skaidrius ir aiškius kriterijus: skulptūros idėjinių-plastinių sprendimų
meninę kokybę, idėjos originalumą,
kontekstualumą – skulptūros ir architektūros sprendinių ansambliškumą ir dermę su istorine aplinka, bei
projekto ekonominį pagrįstumą.
Aptariant meninę kokybę, ekspertams svarbu įvertinti paminklo
idėją, originalų šiuolaikinį interpretavimą esamoje aplinkoje, skulptūros
mastelį, estetinius aspektus, stilistinį
vientisumą, medžiagų spalvų, faktūrų
tarpusavio dermę. Ekspertai vertina,
kiek siūlomi sprendimai atitinka aplinkos mastelį, koks medžiagų il-

www.draugas.org

gaamžiškumas, kokia yra šviesos, medžiagų, formų ir spalvų dermė su aplinka. Ekonominiam pagrįstumui įvertinti yra reikšminga prognozuojama
paminklo modelio ir aikštės statybos
kaina, kokybės ir kainos santykio optimalumas.
Estetiškai sutvarkyti miesto aikštę ir iškilmingai atidengti skulptūrą dr.
J. Basanavičiaus 167-ųjų gimimo metinių proga planuojama iki 2018 m. spalio 23 d. Minėdamas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį, Vilnius pagaliau
sukviestų visus susiburti aplink paminklą tautos patriarchui dr. J. Basanavičiui sutvarkytoje aikštėje priešais Filharmoniją, kurioje 1905 metais
įvyko vienas svarbiausių Lietuvos Nepriklausomybės istorijai faktų – Didysis Vilniaus seimas.
ELTA
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Šeštadienį, sausio 28 d., 5 val. p. p.

Ziono lietuvių liuteronų
parapijos salėje
(9000 Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)

■ Sausio 10 dieną eidamas 60-uosius metus mirė boksininkas, bokso teisėjas, Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje Centro valdybos narys, Baltijos jūros šaulių kuopos vadas Rimantas Šalaviejus. Atsisveikinimas su velioniu vyks sausio 21 dieną, šeštadienį, 12
val. p. p. Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. 2 val. p. p. bus aukojamos
šv. Mišios.
■ Sausio 19 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Montserrat Gallery (547 W 27th St., New York,
NY 10001) vyks grupinės parodos „Blending
Boundaries” atidarymas, kurioje bus eksponuojami ir Sigitos R. Pranevičienės grafikos darbai. Visi labai laukiami.
■ Sausio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Jaunimo
centre Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 South
Claremont Av., Chicago, IL). Mišias atnašaus
kun. Jaunius Kelpšas. Palaikykime šią gražią, neseniai atgimusią tradiciją – kartą per
mėnesį susirinkti pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių bus vaišės JC
kavinėje. Laukiame visų.
■ Sausio 29 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) ir JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kviečia visus į pokylių
salę prie kavos puodelio pasiklausyti dr. Roberto Vito įdomaus pranešimo ,,Lietuvos ir
JAV ryšiai Šaltojo karo metu”.
■ Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. LDM galerijoje „Siela” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks Giedrės (koliažai)
ir Povilo (fotografijos) Žumbakių parodos
„MES ABU” atidarymas. Visi labai laukiami!
■ Vasario 3 d., penktadienį, 9 val. v. Des-

mond’s Tavern (433 Park Ave. S, New York,
10016) vyks Lietuvos-Amerikos rokerių
„Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės
naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapusios dainos. Visi labai laukiami!
■ Vasario 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į Pasaulio lietuvių centro didžiąją
salę pasiklausyti organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” metinio pranešimo. Bus apibūdinami
organizacijos projektai ir planai, pristatyta finansinė ataskaita ir rodomos skaidrės iš organizacijos remiamų centrų veiklos Lietuvoje bei JAV. Laukiame organizacijos narių, rėmėjų ir visų, kuriuos domina ,,Vaiko vartai į
mokslą” siekiai bei veikla.
■ Vasario 25 d., šeštadienį, 5:30 val. p.p.
New Yorko Lietuvių Bendruomenės valdyba
drauge su LR generaliniu konsulatu New Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės
šventę. Apreiškimo bažnyčioje (259 North
5th St., Brooklyn, NY 11211) sveikinamąjį žodį tars Lietuvos generalinis konsulas New
Yorke Julius Pranevičius, muzikinę programą atliks Dariaus Polikaičio vadovaujamas
lietuvių meno ansamblis iš Čikagos „Dainava”. Vėliau šventė tęsis Mount Carmel bažnyčios salėje (North 8th St. ir Havemeyer St.
Corner, Brooklyn, NY 11211), kur jus
linksmins DJ/VJ Rimas Samis, bus patiektos vaišės. Daugiau informacijos el. paštu:
zybuokle@gmail.com arba paskambinus
tel. 347-415-6379.

vyks kunigo dr. Valdo Aušros eilėraščių
ir fotografijų knygos/albumo

,,KELIONĖ arba žodžiai ir vaizdai”
sutiktuvės.
Knygą pristatys ir autorių kalbins
Vytas Čuplinskas.
Pianinu gros Nojus Aušra,
bus skaitomos eilės.
Galėsite įsigyti knygą (jums
pageidaujant ją pasirašys
autorius), bus kuklios vaišės ir
nuoširdus pabendravimas.
Renginys nemokamas.

■ Vydūno jaunimo fondas minės savo
veiklos 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje salėje. Maloniai prašome
pasižymėti šią datą. Lauksime vardinių
stipendijų steigėjų, rėmėjų ir svečių drauge
atšvęsti šią reikšmingą sukaktį. Daugiau informacijos pateiksime vėliau.

A CHILD LOST
by Janina B. Nawarskas
MY LIFE’S JOURNEY FROM WAR-TORN
EUROPE TO PROUD AMERICAN
Born in Lithuania, Janina found herself
alone, an orphan at age 6, struggling to
survive WWII.

A riveting TRUE STORY –
Order your copy!
Soft cover $13. –
Hard cover $22. + $2.50 S & H
The author is available for
presentations.
203-879-1109 – kogelyte@yahoo.com

Remkime
Draugo fondą
www.draugofondas.org
Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Nereikia ypatingos progos,
kad praturtintumėte savo artimųjų gyvenimą

Padovanokite jiems pasaulį – užsakykite ,,Draugą”
Internetinė prenumerata (pdf)
pusmečiui – 60 dol., ketvirčiui – 30 dol.
Į Lietuvą metams paprastu paštu – 120 dol.
Kreipkitės į Audronę Kižytę
Tel. 630-805-1404, el. paštas: audreykizys@gmail.com
,,Draugo” padėka jums – du bilietai į spektaklį

,,The Rosenkranz Mysteries”
istoriniame Royal George teatre Čikagoje
Pasiūlymas galioja iki sausio 20 dienos

