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Portlande paminėtos istorinės
sukaktys – 4 psl.

Lietuvos prisikėlimo
metraštis – 10 psl.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metis
Almai Adamkienei šiemet tapo dar didesne
švente. Kovo 11-osios vakarą Lietuvos nacio-

nalinėje filharmonijoje dešimtą kartą vyko „Lietu-
vos garbės” iškilmės – paprastų Lietuvos žmonių ap-
dovanojimai už nepaprastus jų poelgius. Iškilmėse
buvo pagerbta ir Alma Adamkienė.

Salėje nugriaudėjus plojimams scenoje pasiro-
dė Prezidentas Valdas Adamkus. Per dalyvių rankas
keliavęs A. Adamkienei skirtas specialus „Lietuvos
garbės” apdovanojimas pirmiausia atsidūrė Prezi-
dento rankose.

Valdas Adamkus apdovanojimo statulėlę  per-

davė  kovo 11-ąją savo 10-ąjį gimtadienį švenčian-
čiai mažajai šokėjai Emilijai. Mergaitė ir įteikė ap-
dovanojimą  A. Adamkienei, kuri jau daug metų už-
siima labdaringa veikla, remia kaimo mokyklas.

A. Adamkienę pasveikinęs vyras tarė jai emo-
cingus meilės žodžius: „Mes kartu jau 64 metus. Tai
buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Esu laimingas, kad
man tai pavyko išlaikyti iki šios dienos.”

Susigraudinusi A. Adamkienė padėkojo už jai
skirtą įvertinimą: „Linkiu toliau žengti tokius pačius
žingsnius Lietuvoje. Kad ji mums visuomet būtų pa-
sididžiavimas. Linkiu stebėti ir matyti Lietuvą judant
į priekį.” 15 min.lt info

,,Lietuvos garbės” apdovanojimas – A. Adamkienei

Seimo ir PLB komisijos likimas pakibo ant plauko
DALIA SHILAS

Kovo 19 d. LR Seime bus svarstoma LR Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (LRS/PLB) ko-
misijos likimas ir tolimesnė veikla. Planuojamas

priimti LR Seimo statuto pakeitimo įstatymo pro-
jektas Nr. XIIP-2291(2). Juo siūloma įkurti naują Sei-

mo Migracijos ir užsienio lietuvių komisiją, kuri pa-
gal proporcinio frakcijų atstovavimo principą būtų
sudaroma iš 9 Seimo narių. Po pirmo svarstymo už
šias Seimo statuto pataisas balsavo 66 Seimo nariai,
prieš – 7, susilaikė 30 parlamentarų.

– 3 psl.

2014 m. lapkričio 13 d. vyko diskusijos tema ,,Patriotinis ugdymas ir tautos auklėjimas patriotiškumo dvasia, pasirengimas krašto gy-
nybai galimos Rusijos agresijos akivaizdoje". LR Seimo ir PLB komisija su pranešėjais ir svečiais. Pirmoje eilėje (iš k.): R. Jonaitienė (Ka-
nada), M. Dambriūnaitė-Šmitienė (Vokietija), D. Teišerskytė (LRS), Komisijos pirmininkai O. Valiukevičiūtė (LRS) ir dr. J. Prunskis (JAV),
PLB pirmininkė D. Navickienė (JAV), LR Švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis, LR atstovė iš JAV V. Bandis, D. Shilas (JAV). Antroje
eilėje: G. Damašius (JAV), J. Šniaukštienė (LRS), M. Leonavičienė (P. Amerika), I. Degutienė (LRS), D. Petrulis (LRS), V. Juozapaitis (LRS),
H. Antanaitis (Kanada), Lietuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. ltn. L. Gumbinas.  Olgos Posaškovos nuotr.



Kovo 11-osios proga sveikinu Lietuvos
žmones, jau 25-erius metus einan-
čius į laisvę. Sakau – einančius, nes

iki galo laisvi būsime tik tenai, aukštybėse,
kai susitiksime prie Dievo Avinėlio sosto.

Mūsų ėjimo į laisvę tobuliausias vaiz-
dinys yra išrinktoji tauta, keliaujanti per dy-
kumą į Pažado žemę. Apie tai pasakojama Iš-
ėjimo knygoje. Izraeliečiai, ilgus metus nešę
vergystės jungą, norėjo laisvės, tik nesuprato, nei kas
yra laisvė, nei kokia jos kaina. Dykuma, per kurią
Mozė vedė tautą, nebuvo svetinga: joje trūko viso to,
ką izraeliečiai turėjo Egipte – maisto ir vandens, to-
dėl laisvė greitai apkarto ir žmonės pradėjo maištauti.
Per 25-erius metus ir mums, lietuviams, laisvė ne kar-
tą apkarsdavo. Mozė, nežinodamas, ką daryti, maldavo
Viešpatį pagalbos: „Ką man daryti su šia tauta? Ne-
daug betrūksta, kad jie akmenimis mane užmuštų.”
Išėjimo knygoje plačiai pasakojama, kaip Dievas
stebuklingai maitino į laisvę keliaujančius. Tačiau
Dievas, mylėdamas šią tautą, siekė išlaisvinti žmo-
nes ne tik iš fizinės vergovės – jie turėjo tapti laisvi
savo dvasia.

Tik ką buvusiems Egipto vergams reikėjo gerai
suprasti, kokie turės būti, pasiekę Pažado žemę. Ke-
turiasdešimt metų trukusios kelionės į laisvę pa-
grindinė vieta buvo Sinajaus kalnas, prie kurio iz-
raelitai prisiartino trečią kelionės mėnesį. Ant šio kal-
no Mozė gavo Dievo įsakymų akmenines plokštes. Šie
įsakymai buvo aiškus Dievo nurodymas, kokie turės
būti laisvi žmonės: privalės gerbti ir mylėti Dievą, ša-
lia esantį tautietį ir net ateivį. Mes šiuos įsakymus
esame išmokę dar vaikystėje drauge su religinių ži-
nių pradmenimis, tai buvo reikalinga pradedant as-
meninę kelionę su Dievu. O jei mes per 25-erius at-
kurtos Nepriklausomybės metus dažniau būtume pri-
siminę Dekalogą, iš tiesų jaustumės kur kas lai-
mingesni. 

Mūsų laikų žmogui žvelgiant į Dekalogą dažnai
atrodo, kad krikščioniškasis tikėjimas paremtas
vien draudimais. Net pats Dievas kai kam atrodo vos

ne tironas, besikėsinantis į mūsų trokštamą laisvę,
siekiantis iš žmogaus išplėšti visa, kas tam žmogeliui
malonu ir brangu. Iš tiesų, mūsų tikėjimas remiasi
ne draudimais, bet  tiesa ir meile. Laikydamiesi tie-
sos, mes garbiname ne stabus, bet dangaus ir žemės
Kūrėją; be to, nelaikome savęs dievais, o tik Dievo kū-
riniais. Vykdydami meilės įstatymą, kiekviename
žmoguje bandome įžvelgti Dievo paveikslą, todėl su
žmogumi nesielgiame kaip su daiktu. Didysis Dievo
įsakymas mums primena mylėti Viešpatį Dievą visa
širdimi, o artimą – kaip save patį. Taigi, į klausimą,
ar tikrai esu laisvas žmogus, atsakymo toli ieškoti ne-
reikia. Reikia tik atsakyti: ar tikrai mylime Dievą ir
žmones? Jei mylime tik save, esame pakeliui į didesnę
ar mažesnę vergovę, nors laikytume save pačiais li-
beraliausiais žmonėmis.

Už laisvę visuomet reikia mokėti tam tikrą kai-
ną, kartais labai didelę, kurios nemokėdami rizi-
kuojame dvasiškai degraduoti ir grįžti į vergovės lai-
kus. 

Prieš 25-erius metus apsisprendėme eiti laisvės
keliu ir mokėti už tai tokią kainą, kuri bus reikalin-
ga, nujautėme, kad ji bus nemaža. Po Kovo 11-osios
buvo ekonominė blokada, grasinimai ir net Sausio 13-
osios bei Medininkų aukos. Tokia buvo laisvės kai-
na.

Šiandien Ukrainos žmonės moka nepalyginamai
didesnę laisvės kainą. Ji kartais gali atrodyti net per
sunki. Tačiau į laisvę Dievas veda kiekvieną tautą ir
nori ją lydėti, kaip lydėjo anuomet išrinktąją tautą.
Tik mums, žmonėms, reikia neužmiršti, kad eiti į lais-
vę, remiantis vien savo jėgomis, yra rizikinga ir pa-

vojinga. Galima pavargti, gyvenimo dyku-
moje prarasti viltį ir suabejoti, ar reikėjo pra-
dėti eiti laisvės keliu.

Laisvės keliu jau einame 25-eri metai.
Per tą laiką matėme laisvės euforiją, kai su-
sikibome rankomis nuo Vilniaus iki Talino,
kai virš Gedimino kalno pakilo Trispalvė ar
kai išriedėjo paskutiniai okupacinės ka-
riuomenės vagonai. Tačiau ne kartą laisve

nusivylėme, nes atrodė, kad ji neduoda to, ko iš jos ti-
kėjomės. 

Blogiausia, kas gali nutikti mūsų laisvės kelyje,
– tai laisvės atskyrimas nuo tiesos, teisingumo ir mei-
lės, atskyrimas nuo Dievo. Kai kam atrodė, kad lais-
vas žmogus gali nepaisyti jokių moralinių nuostatų
bei įstatymų, net į mūsų žmogiškąją prigimtį įrašy-
to Dievo įstatymo. Tokiais atvejais jau neinama į lais-
vę ir trukdoma Lietuvai eiti laisvės keliu. 

Kelyje į laisvę nereikėtų, kaip tiems izraeli-
tams, nuolat mąstyti tik apie Egipto mėsą ir svogū-
nus. Reikia matyti ir mąstyti apie priekyje mūsų ei-
nantį ir kelią rodantį Dievą. Gal šie žodžiai kam nors
gali nuskambėti labai naiviai, bet mes, Kristaus se-
kėjai, žinome, ką įtikėjome ir ką pasirinkome savo gy-
venimo vedliu. Apaštalas Paulius rašė pirmiesiems
Kristaus sekėjams: „Žydai reikalauja stebuklų, grai-
kai ieško išminties, o mes skelbiame Jėzų nukry-
žiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims
– kvailystė. <...> Dievo kvailybė išmintingesnė už žmo-
nes ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones” (1 Kor
1, 22–25).

Švęsdami Kovo 11-ąją, pasitikrinkime, kokiu
keliu einame į laisvę. Ryžkimės šiuo keliu eiti drau-
ge su Dievu ir nebijoti, kad mus nešanti laisvės upė
turi krantus. Pats Dievas juos pastatė, nes jei laisvė
prarastų krantus, ji būtų ne gyvybę nešanti upė, bet
pelkė, bala ar kažkas panašaus. Jėzaus Kristaus
Prisikėlimas yra mūsų vėliava, rodanti kelią, kuriuo
turime eiti į laisvę, kurdami savo, savo vaikų ir Lie-
tuvos ateitį. 

Vilniaus Lukiškių aikštėje kovo 11-osios
popietę pirmą kartą į 25 metrų aukštį iš-
kelta įspūdinga istorinė vėliava. Didžiulė

istorinė herbinė su baltu raiteliu vėliava bus lai-
kinas paminklas kovotojams už Laisvę ir Nepri-
klausomybę.

,,Vytis – priemonė kalbėti apie istoriją, kel-
ti pasididžiavimą tuo, kad esame lietuviai. Su šita
vėliava niekas nebuvo nutautinamas, perse-
kiojamas dėl religijos”, – sako VšĮ ,,Mūsų vėliavos”
steigėjas, pilietinių akcijų iniciatorius Deivydas
Rimkevičius. Jis pabrėžia, kad 1918 m. Lietuvos
nepriklausomybė buvo atkurta su istorine her-
bine vėliava, Trispalvė atsirado vėliau.

Vėliavos pakėlime dalyvavo ir Leokadija Juš-
kienė – moteris, įamžinta garsiojoje fotografo
Zino Kazėno nuotraukoje – iškilusi virš šalmuo-
tų kareivių mergaitė, išdidžiai laikanti lietuvišką
trispalvę. Ši fotografo įamžinta ypatinga akimirka
tapo Nepriklausomybės bei Laisvės troškimo sim-
boliu Lietuvoje. 

,,Nuotraukoje – ne aš viena. Ten mes visi kar-
tu – visa Lietuva, – sako L. Juškienė, pabrėžda-
ma, kad yra daugybė labiau nusipelniusių žmo-
nių iškelti istorinę vėliavą. – Man sunku šiandien
nusakyti tą šventą jausmą, kuriuo mes, jauni pa-
triotai, gyvenome ir kaip tvirtai mes visi tikėjo-
me, kad sulauksime Nepriklausomybės”.
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Apžvelgdamas Lietuvos valstybės 25-erių metų ke-
lią, Vytauto Didžiojo universiteto žurnalistikos ka-
tedros dėstytojas, buvęs „Amerikos balso” radijo lie-
tuvių redakcijos va dovas ROMAS SAKADOLSKIS
,,Laisvo sios bangos” eteryje sakė, kad mes ne same nei
labai atsilikę, nei gyvenam užkampyje, tačiau atsi-
sakyti mąs tymo, kad valstybę galima kurti ir visuo-
menę keisti „pigiai”.

– Kokie didžiausi Lietuvos pasiekimai per 25-erius Ne-
priklausomybės metus, kokios pagrindinės nesėkmės?

– Tarp svarbiausių pasiekimų – Lietuvos išori-
nis saugumas. Nepai sant Rusijos dabartinių veiks-
mų ir mūsų geografinės padėties neramioje Europos
dalyje. Vis dėlto dera pa žymėti: mūsų sienos su
kaimynais yra sutvarkytos. Ir ypač – su Lenkija. Pri-
klausome Vakarų struktūroms – NATO ir Europos
Sąjungai (ES). Įsivaiz duokime, kaip atrodytų Lietu -
vos perspektyvos, kaip mums atrodytų Rusija ir
mūsų likimas, jeigu nepriklau sytume NATO ir ES?
Sakyčiau, kad šie dalykai yra tarp didžiausių Lie-
tuvos pasiekimų.

Tarp didžiausių Lietuvos nesėkmių, sakyčiau,
yra nesugebėjimas sukurti modernios, pilietiškos, sa-
vimi pasitikinčios visuomenės. Man atrodo, mes, lie-
tuviai, vis dar gyvename apkasuose, mes dar „gi-
namės”. Suprantu, kodėl taip yra, turint galvoje
mūsų istoriją. Tačiau pasaulis pasikeitęs, tas puslapis
užverstas. Ir man atrodo, kad mes, kaip visuome nė,
nesame tinkamai pasiruošę gy venti XXI amžiaus Eu-
ropoje. Ruošia mės, iš esmės nėra tai tragiška. Tačiau
pagalvojus, supranti, kad nė ra tokios pilietiškos vi-
suomenės, kurios galima buvo tikėtis, ir apie kurią
kadaise kalbėjo Meilė Luk šienė, kiti Lietuvos švie-
suoliai. Tokios visuomenės šiandieną dar neturime.

– Esate, galima sakyti, ir Amerikos, ir Lietuvos žmo-
gus, galite lyginti. Dabar girdėti balsų, esą kopijuojame Ame-
riką, einame jai iš paskos, keliaklupsčiaujame, bandome
mėgdžioti…

– Ne, nesakyčiau, kad Ameriką mėgdžiojame ar
einame jos keliu. Man atrodo, einame Europos keliu.
Europa turi savo kelią, kuris skiriasi nuo Jungtinių
Valstijų kelio. JAV atskirtos vandenynų – Atlanto ir
Ramiojo, – jų geopolitinė padėtis visiškai kitokia. Be
to, labai sunku yra lyginti nykštukinę Lietuvą su
Jungtinėmis Valstijomis. JAV yra imigrantų šalis. Jos
pamatas – anglo saksų arba Didžiosios Brita nijos po-
litinis, teisinis, socialinis paveldas. Ten yra Ameri-
kos intelektualinis ir kitoks svorio centras. Lietuvos
pa dėtis yra visiškai kita. Ji yra tarp Rytų ir Vakarų,
kiti net sakytų tarp Šiaurės ir Pietų. Vienaip ar ki-
taip, Lietuva integruojasi į Europą ir Europos gy-
venimą. Ji daugiau dairosi Briuselio nei Washing-
tono. Ir aš visai nenustebęs, kad ji taip daro. Ji dau-
giau dairosi Berlyno nei dairosi New Yorko.

– Dabar Lietuva išsilaikė ilgiau nei tarpukarinė. Ku-
riose srityse pažangos daugiau padaryta tarpukariu, kuriose
– dabar?

– 1918 metais pradėta beveik nuo nulio. Tada bet
kokia pažanga buvo didelė pažanga. Ekonominiu po-
žiū riu tada šoktelėta sąlygiškai toliau nei per pa-
staruosius 25-erius metus. Tačiau turėkime omenyje,
kur buvo pradėta. Tuo pat metu buvo daug problemų,
kurios nebuvo išspręstos ir labai rimtai kenkė Lie-
tuvos gyvenimui. Nesugebėta sureguliuoti santykių
su kaimynais. Spaudos laisvė buvo problemiška
sritis. Po 1926 metų perversmo demokratiniai idea-
lai padėti į šalį. Šiandien spauda sąlyginai laisves-
nė. Šiandien demokratija labiau įtvirtinta. Ly ginant
šiuos laikotarpius – prieš karą ir dabar, nuo 1990-ųjų
– sunku pasakyti, kada daugiau pažangos padaryta.
Galbūt, sakyčiau, daugiau pažangos padaryta šian-
dien. Kadangi mes kitoje vietoje pradėjome.

– Kaip atrodo Lietuvos pasiekimai greta kitų Baltijos
šalių, Rytų Europos valstybių?

– Mano nuomone, Lietuva, Lat vija ir Estija
eina daugiau ar mažiau tuo pačiu keliu. Yra ir skir-
tumų. Latviams kartais netgi sunkiau sekasi su pi-
lietine visuomene negu lietuviams. Estams geriau se-
kasi siekti novatoriškumo. Jų bendruomenė atrodo

Kad visuomenė keistųsi, būtina investuoti į vaikus ir jaunimą

labiau susiklausiusi. Bet reikia pripažinti, kad jie turi
stiprų užnugarį – „pusbro lius”suomius. Nei Latvija,
nei Lietu va to neturi.

Rytų Europoje apskritai yra visko. Pavyzdžiui,
Vengrija. Valdan čioji Fidesz partija, jos vadas Viktor
Orban. Vengrija turi daug problemų. Turint galvoje
jos tradicijas – 1956 m. sukilimą prieš komunistinį re-
žimą ir pan. Lietuva išvengė tokių problemų, kurias
sau susikūrė Vengrijos valdžia. Man atrodo, kad tai
didelis pliusas Lietuvai. O kaimynei Lenkijai galime
pavydėti daugelio dalykų. Vien jau tai, kad jų yra de-
šimt kartų daugiau nei mūsų. Tarp Lenkijos pasi-
ekimų, pasižiūrėjus iš mūsų, žurnalistų, virtuvės, jų
spaudos įvairovė didesnė, profesionalumas žymiai
aukštesnis nei pas mus. Visko yra Rytų Europoje. Bet
aš nemanau, kad mes esame kažkaip labai atsilikę,
gyvenam kažkokiam užkampyje. Mes žengiame kar-
tu su kitais, pamažu integruojamės į Euro pos struk-
tūras. Ne tik stebime jas iš toliau, bet dirbame kar-
tu su kitais europiečiais, siekdami bendrų ES tikslų,
pvz.,  kad ir energetikos srityje…

– Kas labiausiai trukdo siekti spartesnės socialinės pa-
žangos?

– Čia sunkus klausimas. Bet jeigu reikėtų rink-

tis kažkokią bendrą mintį, reikėtų, sakyčiau, atsi-
sakyti mąstymo, kad valstybę galima kurti ir vi-
suomenę keisti pigiai – tikėtis deramos kaitos be di-
desnių investicijų. Verta atkreipti dėmesį į tokias sri-
tis, kaip švietimas. Pasižiūrėkime į Suomijos patir-
tį. Ten mokytojas yra ne tik prestižinė profesija, bet
mokytojo darbą gali dirbti tik labai aukštus reika-
lavimus atitinkantys žmo nės. Mums iki to dar toli.
Daug kas sako, kad švietimas keičia žmonių gyve-
nimą. Jeigu reikėtų kalbėti apie pažangą visuomenėje
– socialinę ar ekonominę pažangą, – vienas iš pag rin-
 dinių stabdžių, sakyčiau, yra tai, kad mes manėme,
jog valstybę galime kurti daug į ją neinvestuodami.
O iš tiesų į ją investuoti reikia daug – tiek pinigų, tiek
žmoniškųjų išteklių. Dabar tai suvokiama geriau nei
anksčiau. Tačiau praėjo jau daug laiko, labai daug lai-
ko prarasta. Bet prarasta ne viskas. Yra būsimos kar-
tos. Yra Meilės Lukšienės idėjos. Ir ne vien jos, taip
pat ir jos bendraminčių idėjos. Jos niekur nedingo.
Pagaliau tam tikrus dalykus galbūt metas kurti iš
naujo. Aš sakyčiau, kad in vesticija į vaikus, į jauni-
mą, atsigrę žus į Suomijos patirtį, mums būtų labai
geras pavyzdys.

,,Laisvoji banga”

Atkelta iš 1 psl.

Vytautas Juozapaitis,
Seimo TS-LKD frakcijos narys, 
LRS/PLB komisijos narys:

„Seimo valdantieji ‘buldozeriu’ stumia Seimo
statuto pakeitimo projektą, kuriuo būtų panaikinta
LRS ir PLB bendra komisija ir sudaryta Migraci-
jos ir užsienio lietuvių komisija. Mūsų TS-LKD
frakcija pareikalavo šio klausimo svarstymą išim-
ti iš darbotvarkės, kol nebus rastas visus tenki-
nantis ir motyvuotai paruoštas Seimo nutarimas,
užtikrinantis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at-
stovams galimybę betarpiškai dalyvauti naujos ko-
misijos darbe. Deja, deja... Todėl kviečiu visus ne-
abejingus pasaulio lietuvius pareikšti savo nuo-
monę ir aktyvią poziciją”.

Irena Degutienė,
Seimo vicepirmininkė, TS-LKD frakcijos 
ir LRS/PLB komisijos narė:

„Mūsų Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų frakcija laikosi pozicijos, kad ku-
riant šią naująją Migracijos ir užsienio lietuvių ko-
misiją Seimo svarstymui būtinai turi būti teikia-
mas dokumentas, kaip naujoji komisija bendra-
darbiaus su Pasaulio Lietuvių Bendruomene, kaip
Bendruomenės atstovai galės įsijungti į komisijos
darbą. Todėl mūsų frakcija, svarstant šį klausimą
posėdyje susilaikė. Kokia yra valdančiųjų pozici-
ja, šiandien nėra aišku, nes nuomonės skirtingos”. 

Linas Balsys,
Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininkas,
Žaliųjų partijos pirmininkas, Konstitucijos pataisų
komisijos narys:

„Seime yra įregistruotos pataisos, ir joms po
pateikimo jau pritarta, steigti kitą komisiją –
Migracijos ir užsienio lietuvių reikalų, kurią su-
darytų vien tik Seimo nariai. Mano įsitikinimu,
būtų didelė klaida, jei PLB atstovai būtų eliminuoti
iš jiems svarbių sprendimų priėmimo. Taip pat
kreipiausi į kolegas Seimo narius, kurie dirba šia-
me komitete, kad būtų rastas būdas, kaip ir toliau
kuo glaudžiau įtraukti PLB atstovus į bendrą
veiklą. Argumentai, jog, pagal Seimo statutą, par-
lamentinių komisijų nariais negali būti nerinkti
į Seimą asmenys, nėra, mano manymu, rimti. Tu-
rime žiūrėti į esmę – ar norime priartinti tautie-

čius prie Lietuvos, ar dar labiau atstumti. Džiau-
giuosi, kad ne vienas kolega palaiko šią mano nuo-
statą, tikiuosi, kad rasime tinkamą bendradar-
biavimo būdą. Linkiu visiems kuo geriausios sėk-
mės ir neblėstančios energijos mūsų Tėvynės la-
bui!” 

Jonas Prunskis, 
Komisijos pirmininkas nuo PLB:

„LRS/PLB komisijos išlaikymas yra ypatingai
svarbus šiuo laiku. Lietuvos priešams būtų gera ži-
nia, jeigu komisija nebeegzistuotų. Be abejonės, rei-
kia keletos pakeitimų, kad ji būtų efektyvesnė. Rei-
kėtų komisiją stiprinti, gal remti finansiškai, juk
nariai iš PLB patys apsimoka kelionių ir nakvynių
išlaidas. Reikėtų pakeisti ir procesą dėl rezoliuci-
jų priėmimo. Dabar jeigu vienas iš 20 komisijos na-
rių balsuoja prieš, tai rezoliucija nebūna priimta.
Siūlau, kad rezoliucijos būtų priimtos su 2/3 bal-
sų. Dėkoju visiems LR Seimo nariams, kurie su-
pranta šios komisijos svarbumą, ypač dabar ir pri-
taria jos tolimesnei veiklai”.

Kaip sakoma LRS kanceliarijos pranešime
spaudai, pagal svarstomas Seimo statuto pa-
taisas Migracijos ir užsienio lietuvių komi-

sija turėtų rengti nuoseklią, ilgalaikę valstybės po-
litikos migracijos srityje strategiją, teiktų siūlymus
dėl jos finansavimo, taip pat teiktų Seimui svars-
tyti migracijos poveikio šalies socialinei ir ūkio rai-
dai vertinimo sistemą bei susietų migracijos duo-
menis su valstybės ilgalaikės raidos strategija. Ko-
misija privalėtų teikti Seimui išvadas bei pasiū ly-
mus dėl migracijos srautų valdymo ir valstybės po-
litikos migracijos srityje formavimo, skatintų Lie-
tuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimą, rūpintųsi abipuse pagalba ir pa-
rama, keistųsi mokslo, kultūros ir kita informacija,
Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teiktų pa-
siūlymus, kurie padėtų stiprinti Lietuvos valsty-
bingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą ir
kt.

Dokumento aiškinamajame rašte pažymina,
kad šias pataisas paskatino tai, jog emigracijos
srautai iš Lietuvos didėja, o Lietuvos gyventojų ma-
žėja, tolesnėje perspektyvoje lietuvių tautai tai gali
turėti pražūtingų pasekmių, kad migracija tampa
epochinio masto socialinė problema, o emigracija
kelia ekonominius, politinius ir kultūrinius iššū-
kius nacijai ir tarptautinei bendruomenei, todėl
migracijos klausimams spręsti būtina skirti ypa-
tingą dėmesį.

Seimo ir PLB komisijos likimas 
pakibo ant plauko
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INGRIDA MISEVIČIENĖ

Kuomet Lietuva šventė 25-ąjį Ne priklausomos
Lietuvos gimtadienį, lietuviai JAV Portlando
(Oregono) bendruomenėje minėjo ir kitas ne

ma žiau svarbias gimtosios šalies sukaktuves. 25-100-
150 – tai nedidelis, bet be galo turiningas laiko tarpas
Lietuvos istorijoje. Daugelis minėjimo dalyvių patys
išgyveno 1990-ųjų metų euforiją, kai LR Aukščiausioji
Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklau somybės atkūri-
mo aktą. Tarp susi rin kusiųjų buvo ir tokių, kurie iš
tė vų ar senelių pasakojimų prisiminė prieš beveik 100
metų vasario 16-ąją vykusį valstybės atkūrimą. Tą lem-
tingą laikotarpį minėjimo dalyviams priminė Nepri-
klausomybės akto signataro Saliamono Banaičio anū-
kas bei ilgametis Portlando Lietuvių Ben druomenės
narys Sigitas Banaitis. Na, o apie pokario laikotarpiu
vykusį stiprų partizanų pasipriešinimą išei vijos lie-
tuviams pasakojo ne kas ki t as, o iš New Yorko spe-
cialiai į mi nė jimą atvykęs dokumentinio filmo „Ne mat-
omas frontas” kūrėjas Vincas Sruoginis. „Apie parti-
zanus Lietuvo je ilgą laiką niekas nekalbėjo, bet visi tai
laikė širdyse. Jeigu nebūtų buvę jų kovos, kažin, ar
šiandien turėtume nepriklausomybę”, – tokiais žo-
džiais į susirinkusius Portlando lietuvius bei svečius
iš kaimyninės Seattlo bendruomenės kreipėsi reži-
sierius V. Sruoginis.

Lietuvos emigrantai simboliškai paminėjo ir 150-
ąsias metines... kuo met, XIX a. viduryje, pirmieji lie-
 tu viai pasiekė tolimosios Šiaurės Ame rikos pakran-
tes, nors tikslius metus būtų sunku nustatyti. Šiam is-
torijos laikotarpiui atminti JAV LB Portlan do apylinkė
kartu su Lietuvių Fondu surengė parodą „Pirmoji ban-
ga”. Minėjimo metu Lietuvių Fondo atstovas Vakarų
pakrantėje Laurynas Mi se vičius pasveikino visus
susirinkusius ir pristatė Lietuvos Nacionalinės Mar-
tyno Mažvydo bibliotekos archy vinių bei spausdintų
dokumentų rin kinį. Ši paroda supažindina visuo-
 menę su XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvių emig-
racijos į Jung tines Amerikos Valstijas istorija, lietu-
vių kultūrine ir visuomenine veikla JAV, lietuviškų
knygų leidyba ir pagalba Lietuvai siekiant atkurti ne-
priklausomybę. Gausi lietuvių emi gracija įtakojo
tautos ir kultūros formavimąsi; ji buvo ypač svarbi
1864–1904 metais, kuomet buvo už drausta lietuviška
spauda. „Lietuvos istorija, o tame tarpe ir paroda ‘Pir -
moji banga’, iš kartos į kartą atskleidžia didžius žyg-
darbius, kuriais gar sėja mūsų tautiečiai”, – sakė
Laury nas Misevičius. Vienas iš Lietuvių Fondo tiks-
lų yra išlaikyti ir remti lie tuvišką kultūrą. Per 52-ejus
veiklos metus Fondas yra skyręs daugiau nei 16 mi-
lijonų JAV dolerių paramos bei stipendijų. „Ši be galo
reikalinga pa rama įmanoma tik tuomet, kai tarp
Amerikos lietuvių atsiranda tokių žmonių kaip Juo-
zas Vilcha-Vilčiaus kas, kurie dosniai aukoja Lietuvių
Fondui, tuo skatindami tolesnę lietuvių veiklą Ame-
rikoje bei paramą jai visame pasaulyje”, – tęsė L. Mi-
sevi čius. 

Paroda „Pirmoji banga” paliko neišdildomą įspū-
dį Portlando lietuviams, o labiausiai sujaudino ilga-
metį bendruomenės veikėją bei buvusį apy linkės pir-

mininką Vilių Žalpį, kuris tarp eksponatų netikėtai
surado savo senelio brolio nuotrauką. „Pirmoji
banga” bus eksponuojama Portlando Latvių na-
muose iki š. m. balandžio vidurio. Po to eksponatai
keliaus į Washingtono universitetą Seattle (Uni-
versity of  Washington) – Baltijos studijų skyrių bei
į Lietuvių dienas Los Angeles. Paroda jau yra ap-
keliavusi nemažą Jungtinių Ame ri kos Valstijų re-
gioną: Balzeko lietuvių kultūros muziejų Čikagoje,
Lie tuvos generalinį konsulatą New Yorke, George-
town universitetą Wa shingtone, Elizabeth (NJ) lie-
tuvių apylinkę, Lietuvių dienas Frackville (PA), Ka-
nados lietuvių kultūros ar chyvą Mississauga (šalia
Toronto), New Britain ir Hartfordą (CT), Phi la-
delphiją, Clevelando Lietuvių klu bą. Praėjusį mėnesį
eksponatai „persikraustė” į Vakarų pakrantę.

Jaudinantis vakaras baigėsi Port lando litua-
nistinės mokyklos „Atžalynas” auklėtinių pasiro-
dymu bei Portlando jaunimo ir tautinių šokių gru-
pės „Aitvaras” progra momis. JAV Lietuvių Ben-
druomenės Portlando apylinkės valdyba bei „At ža -
lyno” tėvų komitetas pasveikino vedėją Ingą Sa-

daunikaitę-Kozhevni kov bei mokytoją Ernestą In-
gelevi čiūtę ir padėkojo joms už pastangas bei pasi-
aukojimą steigiant ir vystant šią pirmus metus vei-
kiančią lituanistinę mokyklą.

Portlando lietuviai paminėjo istorines Lietuvos sukaktis

Portlando LB apylinkės valdyba bei mokyklos „Atžalynas” tėvų komitetas pasveikino vedėją Ingą Sadaunikaitę-Koz-
hevnikov ir mokytoją Ernestą Ingelevičiūtę.

Programą baigė tautinių šokių grupė „Aitvaras”.

Portlando lituanistinės mokyklos auklėtiniai deklamavo išei vijos poetų eiles bei dainavo lietuvių liaudies daineles.
Portlando jaunimas atliko programą I. Narkutės dainos „Rau -
doni vakarai” partizanų tema motyvais.

„Pirmoji banga” supažindina visuomenę su XIX a. pabaigos–
XX a. pradžios lietuvių emigracijos į Šiau rės Ameriką istorija. 

Dariaus Kuzmicko nuotraukos
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VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Vasario 28 d., šeštadienį, Wauke -
gan Lake County apylinkės lie-
tuviai kartu su šiauriniame

Illinois Munde lein veikiančia Gedi-
mino lituanisti ne mokykla iškilmingai
paminėjo visiems lietuviams brangias
dienas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją,
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo 25-me tį. „Kad ir kaip tolimi, bet šir-
dimi nesvetimi – mes lyg paukščiai kas-
 kart susišaukiam”, susiburiam į ben-
drą tautiečių būrį, nes visus mus vie-
 nija Lietuva, meilė tėvų žemei, jos li-
kimas. Šventė vyko  Santa Maria del
Popolo parapijos centro salėje. Gau siai
susirinkusius apylinkės lietuvius (di-
delius ir mažuosius) pasveikino ren-
ginio vedėja Aušra Jasaitė-Paulaus-
kas ir apylinkės valdybos pirmininkas
Audrius Abrutis. Šventė pradėta JAV
ir Lietuvos himnais. E. Skališienė pa-
kvietė susikaupti maldai ir perskaitė
kun. G. Keršio pa rengtą invokaciją. Ty-
los minute pa gerbti apylinkės kariai
savanoriai, ko vojusieji už Lietuvos
laisvę ir ne priklausomybę, taip pat
visi 2014 m. amžinybėn išėjusieji apy-
linkės na riai. Pagrindinį pranešimą,
skirtą Ko vo 11-osios 25-mečiui, per-
skaitė ilgametė apylinkės narė, buvu-
si jos  pirmininkė, vėliau JAV LB Kraš-
to val dybos pirmininkė, JAV LB Tary -
bos pirmininkė, Pasaulio Lietuvių
Ben druomenės pirmininkė, pati savo
dar bais ir veikla daug prisidėjusi prie
Lietuvos Nepriklausomybės įtvir tini-
mo, aktyvi visuomenininkė, teisės
mokslų daktarė Regina Naru šienė.
Savo pranešime prelegentė kal bėjo ne
apie praėjusius įvykius ir nuveiktus
darbus, o apie ateitį, apie tai, kaip
svarbu budėti, saugoti sun kiai atkovotą
laisvę ir kaip kiek vie nas iš mūsų gali
ir turi prie to ak ty viai prisidėti jung-
damasis į lietuviškas bendruomenes ir
jose veikdamas. Šventės meninę prog-
ramą atliko Ge dimino lituanistinės
mokyklos mo kiniai bei tautinių šokių
gru pės „Rusnė” ir „Vėjūnė”. Moki-
 niai pa deklamavo eilėraščių apie Lie-
tuvą ir padainavo dvi būsimos Dainų
šventės repertuaro dainas: „Už žalių
miškelių” ir „Mano vardas – Lietuva”.
Dai nuoti juos moko ir šiai šventei pa-
 ruošė muzikos mokytoja Agnė Januš-
 kis. Smagu paminėti, kad šiais me tais
Gedimino lituanistinė mokykla daly-
vaus  Dainų  šventėje Čikagoje ir labai
atsakingai jai ruošiasi, repetuoja. Gra-
žiai šventėje pasirodė šokėjų grupės
„Rusnė” ir „Vėjūnė”. Joms va dovauja
Gedimino lituanistinės mo kyklos mo-
kytoja Nijolė Černiaus kie nė. Visų pa-
mėgtą tautinį šokį „Kepu rinė” šoko
abiejų grupių šokėjos. Vaikų tautinių
šokių grupė „Rusnė” pašoko dar du šo-
kius: „Žilvitį” ir „Moksleivišką pol-

DR. RŪTA SIDABRIENĖ

Vasario 20-osios vakarą Lietuvos Nepriklausomy-
bės 97-ąsias metines minėjo Beverly Shores bei ap-
linkinių miestelių lietuviai. Minėjimas vyko Šv.

Onos bažnyčioje. Atvykstančius pa sitiko Amerikos lietuvių
klubo val dybos narė Elžbieta Starevizc, prisegdama sim-
bolinį neužmirštuolės žie dą. Elžbieta priminė, kad tas žie-
das – 1991 m. sausio 13-osios aukų Lietu voje prisiminimo
ženklas. Minėjimo pradžioje susirinkusieji pasimel dė lie -
tu vių ir anglų kalba. 

Po to, va dovaujant vargonininkei Revitai Dur tinavičiū-
tei, buvo atlikti Ameri kos ir Lietuvos himnai. Rūta Sidab-
 rienė perskaitė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės svei kinimą pasaulio lietuviams Va sario 16-
osios – Valstybės atkūrimo dienos proga. Tylos minute ir
žvakės uždegimu buvo pagerbti kovotojai už Lietuvos lais-
vę.

Vedančioji pristatė pagrindinį kal bėtoją – Detroito
Dievo Apvaizdos parapijos kleboną Gintarą Joniką. R. Si-
dabrienė prisiminė straipsnį, skelb tą dar 2006-ais metais,

kai kun. G. Jonikas gavo žinią, jog turės vykti sielovados dar-
bams į Ameriką. Žinią ypač skaudžiai pergyveno Radviliš -
kio Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa rapijos tikintieji. Šian-
dien šio ener gingo kunigo veikla džiaugiasi ne vien Detroito
lietuviai, jis su džiaugsmu sutinkamas visuose lietuvių tel-
kiniuose. 

Kun. G. Jonikas savo kalboje pa minėjo simbolinę ne-
užmirštuolės žie do reikšmę, kvietė išsaugoti lietuviš kas or-
ganizacijas, palaikyti lietuvių bendruomenes, remti lietu-
višką spau dą. Kvietė ruoštis Lietuvos Ne priklausomybės
100-osioms meti nėms.

Linksmąją dalį atliko per Ameri ką keliaujanti kai-
miškos muzikos grupė „Šeduvos bernai”. Po smagaus kon-
certo buvo malonu pabendrauti, nusifotografuoti, pasi-
vaišinti.

Bendros pastangos davė gražių vaisių – prasmingą ir
malonią šventę. Minėjimą organizavo Beverly Shores Ame-
rikos lietuvių klubas ir Lietuvos Vyčių postas 156. JAV Lie-
tuvių Ben druomenės ir Detroito Dievo Apvaiz dos parapi-
jos klebono kun. G. Joniko dė ka atvyko muzikantai, o jų at-
vyki mą rėmė Lietuvių Fondas. Ačiū visiems.

Iš k.: Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Gintaras Jonikas, minėjimo vedan čioji Rūta Sidabrienė, smuikininkas ir dūde-
lių pūtikas Remigijus Peleckis, barškučių, rumbės ir šokių vadovas Valdas Budinavičius, Akvilina Laucius ir Danutė Bačiauskienė (jos
pasirūpino svečių nakvyne ir aprodė vietines įžymybes bei Čikagą), vadovas ir ,,armoni kierius” Gintaras Rutkauskas, būgno ,,tram-
dy tojas” Kęstutis Bartkus, didelio smuiko – Besedlos valdytojas Albinas Lukoševičius. Kęstučio Sidabro nuotr.

Vasario 16-oji paminėta Beverly Shores, IN

Lyg paukščiai kaskart susišaukiam...

kutę”. Vienintelis šiaurinėje pusėje
gyvuojanti moterų šokių grupė „Vė-
jūnė” šventės pro gramą papuošė
„Smag polke”. 

Šventinę programą šiltai sutiko
žiūrovai. Visi džiaugėsi gražia švente
ir neskubėjo skirstytis. Buvo renkamas
bendruomenės nario solidarumo įna-

šas. Po šventės visų laukė vaišės ir ma-
lonus pabendravimas. Dėkoja me šio
gražaus renginio organiza to riams ir
talkininkams už malonias akimirkas.

Meninėje programoje dalyvavo Ge dimino lituanistinės mokyklos mo kiniai bei tautinių šokių gru pės „Rusnė” šokėjai   Alinos Oliandraitės ir Auksuolės Marciulevičienės nuotraukos

Moterų šokių grupės „Vėjūnė” šokėjos (vadovė Nijolė Černiauskienė).
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Kryžiaus kelias
su Adele Dirsyte
Tegul ji mus veda į šventumą.

Bažnyčia nepaskelbs Adelę Dirsytę šventąja
tol, kol ji mums netaps reikalinga ir aktuali.
Šią Gavėnią kartu su Adele Dirsyte, jos rašy-
tais žodžiais vedami, einame Kryžiaus kelią.
(Tęsinys iš pereito ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriaus)

3. Jėzus pirmą kartą puola po kryžiumi
Papratimas – antras prigimimas. Padėkime vaikams,
jaunesniems švelniu patarimu, gražiu pavyzdžiu,
budria apsauga. Sklaidykime piktam sąlygas. Jėzau,
saugok mūsų jaunimą nuo pirmo puolimo, o suklu-
pusiems padėk prisikelti. Duok man meilės ir geru-
mo spinduliavimo dvasios.

4. Jėzus susitinka su savo Motina
Du žibintai – saulė ir mėnulis, mylimiausias Sūnus ir
kilniausia Motina susitinka išganymo kely. Dvi širdys
išgyvena visą kančios, skausmo kartumą. Dvi širdys
yra jautriausios mūsų vargui, nelaimėms.
Skausmingoji Motina, padėk mums suprasti dabar-
tinio vargo esmę. Padėk mums greitai sugrįžti į tavo
numylėtą žemę ir kiekvienam atrasti kelią į laimingą
amžinybę.

5. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių
Kai lankau sergantį, kai padedu liūdinčiam, kai mel-
džiuos už mirusius, klystančius, kai padedu naš-
lėms, našlaičiams, seneliams, kai savo gyvenimu
spinduliuoju, aš ir šiandieną padedu Jėzui nešti kry-
žių. Šventoji Dvasia, duoki man minčių, jėgos,
išminties gera daryti, sudvasinti save ir kilniai
pagarbinti Išganytojo kančią. Šv. Dvasia, leiski kas-
dien pajusti Dievo mintį.

Adelė Dirsytė, † 1955

Ateitininkų šalpos fondo
Metinis susirinkimas ir vakarienė
Kovo 7 d. Ateitininkų namuose Lemonte įvyko Atei-
tininkų šalpos fondo metinis susirinkimas. Atvyko ne-
didelė grupė susidomėjusių fondo veikla.

Kaip jau įprasta metiniuose susirinkimuose,
pradžioje buvo išklausyti tarybos ir valdybos
pranešimai. Sekretorė Ramunė Račkauskie -

nė perskaitė pereito susirinkimo protokolą. 
Tarybos pirmininkas Gediminas Damašius pa-

sidžiaugė, kad taryba
dirba atsakingai. Per
metus sušaukė 5 posė-
džius, per kurios aptarė
dotacijų prašymus, per-
žvelgė palūkanų augi-
mą. Šiais metais spau-
doje prisiminė du reikš-
mingesnius aukotojus
– a. a. kun. Kęstutį Tri-
maką, kuris save testa-
mente paliko stambią
sumą Šalpos fondui, ir
100 metų sulaukusį Pet-
rą Jokubką.

Valdybos pirmi-
ninkas Audrius Rušė-
nas pabrėžė, kad Šal-
pos fondas parėmė Atei-
ties žurnalo leidybą Lie-
tuvoje ir Ateitininkų
jaunimo veiklą Šiaurės
Amerikoje. Didesnės
paramos sulaukė Š.
Amerikos ateitininkų
konferencija, vykusi

rugpjūčio mėnesį, Washington, DC.
Iždininkas Antanas Gilvydis glaustai pateikė

fondo apyskaitą. Fonde dabar yra beveik 828 000 do-
lerių. Šiais metais investicijos padidino iždą per

50,000 dol. o aukomis bei palikimais iždas padidėjo
38,000 doleriais. 

Pranutė Domanskienė, Revizijos komisijos narė,
perskaitė komisijos raštą, kad knygos yra vedamos
tvarkingai. 

Po to vyko rinkimai. Trys nariai – Ramunė Rač-
kauskienė, Petras V. Kisielius ir Palmyra Janušo-
nienė-Westholm, atidirbę 6 metus,  pasitraukė iš ta-
rybos mažiausiai vieneriems metams (taip nustatyta
įstatuose). Išrinkti trys nauji nariai:  Laima Alek-
sienė, Viktoras Kaufmanas ir Vida Kuprytė, kurie
dirbs kartu su taryboje pasiliekančiais Gediminu Da-
mašiumi, Vyteniu Damušiu, Laima Garbonkiene,
Vidu Neveraus ku, Daine Quinn ir Audriumi Ru šė-
nu.

Sėdėjau   salėje ir vis skaičiavau  – trūksta tik
172 000 dol. iki siekiamo milijono. Pradėjau įsivaiz-
duoti,  kaip 172 asmenys rašo čekius po tūkstantinę
arba 1 720  žmonių – po šimtinę. Kadangi dabar vyks-
ta aukų vajus,  per daug negalvodami išsiimkime če-
kių knygutę ir paskirkime didesnę auką Šalpos
fondui. Didelių formalumų nėra: čekį išrašykite Atei-
tis Relief  Fund  ir išsiųskite adresu 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439. Pridėkite pastabą, kad
auka skiriama Šalpos fondui, taip pat parašykite savo
pavardę  ir adresą, kad taryba žinotų, kam padėko-
ti.

Po metinio susirinkimo naujoji taryba trumpai
susirinko aptarti skubius klausimus, daugiausia su-
sijusius su tvarkingu  aukotojų sąrašų ir paaukotų
sumų vedimu, naudojant  kompiuterines programas.
Viktoras Kaufmanas sutiko perimti iždininko pa-
reigas.  

Po posėdžio,  vakare,  fondo rėmėjai susirinko
Ateitininkų namų menėje šeimyniškai pavakarie-
niauti.  Vidui Neverauskui užgrojus  akordeonu, sve-
čiai linksminosi skambant  lietuviškoms dainoms ir
muzikai.

Vida Kuprytė

Ateitininkų šalpos fondo vakarienėje – Rita Kaufmanienė, viešnia iš Baltimorės Isabelė Laučkaitė-Howes ir Jolita Kisieliūtė-
Narutienė. 

Pranutė Laučkaitė Domans-
 kienė jau kelintus metus su-
ruošia Šalpos fondo metinę
vakarienę.

Kun. Kęstutis
Trimakas –
kunigas,
mąstytojas,
kūrėjas

Prisiminimų popietė  
kovo 22 d. 12:30 val. p.p.
Ateitininkų namuose

Popietės programoje:  
Kun. Trimako pomirtinės knygos: ,,Mano pasau-
lėjautos kelionė” sutiktuvės. (Knygą bus galima
įsigyti popietės metu.)

Bus skaitomos ištraukos iš kun. Trimako dieno-
raščio,  rodomos skaidrės iš jo gyvenimo, išstaty-
ti kun. Trimako tapyti paveikslai. Kun. Trimako
kolegos pasidalins prisiminimais.

Cicero Šv. Antano parapijos choras, vadovauja-
mas muz. Vilmos Meilutytės, atliks kun. Trimako
giesmę  ,,Švęskime gyvenimą”. 

Visi yra maloniai kviečiami dalyvauti ir pagerbti
a. a. kun Kęstučio Trimako šviesų atminimą, susi-
pažinti su jo darbais  bei kūryba.

Ruošia Čikagos Sendraugiai ateitininkai,
Ateitininkų namai ir Ateitininkų šalpos fondas.

Ateitininkų namai: 1380 Castlewood Dr, Lemont, IL

Ateitininkų šalpos fondo tarybos pirmas posėdis po metinio susirinkimo. Kalba Dainė Quinn, šalia – tarybos pirm. Ge-
diminas Damašius, valdybos pirm. Audrius Rušėnas. Priekyje Viktoras Kaufmanas, Vida Kuprytė ir Vida Neverauskas,
dešiniam kampe Ramunė Račkauskienė,  pasitraukianti iš valdybos pareigų. Ramunės Kubiliūtės nuotraukos



Pavadinime atsispindi 
renginio sumanymas

Bendraminčių susiti-
kimo metu, aptariant pro-
ginio koncerto detales, vie-

nos mamytės pasiūlytas jo pa-
vadinimas puikiai atitiko ren-

ginio sumanymą. Į žodžius „gelto-
na, žalia, rau dona” telpa labai daug
prasmių – tai lietuvybė, draugystė,
patriotizmas, stiprybė, bendramintiš-
kumas – visa, kuo išeivijos lietuviai
gyvi. 

Kadangi organizatorių noras buvo
apjungti visus lietuvių bendruo menės
narius, tad ši šventė turėtų bū ti kito-
kia – nepakartojamai linksma, spal-
vinga, triukšminga, įspūdinga, ilgam
paliekanti neišdildomą įspūdį.

Todėl visiems, ateinantiems į ne-
 tradicinį koncertą, organizatoriai pri-
 mena, kad renginio pavadinimas „Gel-
tona-žalia-raudona” turi gilią pras mę,
kurios neturėtų pamiršti ir dalyviai.

Rengėjai tikisi išvysti visus šventės da-
lyvius ir žiūrovus su lietuviška atri-
butika – kuo daugiau gel tonos, žalios
ir raudonos spalvos! O svarbiausia – su
savimi nepamiršti  pasiimti gerą nuo-
taiką!

Renginio „vinis” – 
Rudolfas Budginas

Kai kuriems mūsų bendruome  -
nės nariams Rudolfas Budginas ir jo ta-
lentas yra žinomas iš jau Čika goje
įvykusių koncertų.

Pirmą kartą Čikagos lietuviai Ru-
 dolfą išvydo 2013 m. Lietuvių Fon do
metiniame pokylyje, antrą kartą 2014
m. labdaringame renginyje Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčiai pa-

remti. Abiejų renginių klausytojai
buvo sužavėti Rudolfo profesionalumu,
muzikiniu išradingumu (nuo for tepi-
jono iki armonikėlės), mokėji mu ir be-
galiniu noru betarpiškai bendrauti
su žiūrovais.

Atsitiktinai išvydus Rudolfo prog-
ramą, skirtą vaikams, su kuria jis ke-
liavo po Ameriką, ir pilnas sales vai kų,
kurie nenustigo vietoje ir ne paliko
nei vieno abejingo, ir šio koncerto
rengėjai nusprendė dar kartą plates-
niam lietuvių ratui parodyti Ru dolfo
talentą, t. y. į koncertą pa kviesti ir vai-
kus.

Rudolfas Budginas sako: „Kuriu
skirtingų muzikos krypčių ir stilių sin-
tezę. Kaip dabar liejasi pasaulis, iš-
nyksta ribos tarp šalių,... taip ir ma no
muzikoje nėra ribų – neaišku, kur
prasideda ir baigiasi klasika, rokas,
džiazas.”

Rengėjai tikisi, kad šis charizma-
 tiškas artistas padovanos mums links-
 mą ir įdomią šeimos šventę, kokios tik-

rai Čikagoje dar nebuvo! 
Prie renginio programos mielai

prisidėjo Darius Polikaitis su „Vytu -
rio” choru ir lituanistinių mokyklų
vaikų chorai ir jų vadovai: Dalia Ged-
 vilienė (Čikagos mokykla), Reda Dir-
ti navičiūtė (Maironio mokykla), Agnė
Januškis (Gedimino mokykla) ir Ali-
na Šimkuvienė (choras „Svajo nės”).
Kaip žinia, jie visi dalyvaus Dai nų
šventėje, kuri įvyks jau šią va sarą lie-
pos 3–5 d. Čikagoje.

Mūsų tikslas –
lietuvybės išlaikymas

Šventės metu visų lauks ir dau-
giau pramogų: daugybė balionų, klou-
 nas, vaikų darbų paroda ir kt. 

Nors Lietuva ir toli už Atlanto, o
mūsų tik 3 milijonai, išsibarstę po
visą pasaulį, tačiau mūsų meilė Lie tu-
vai šio atstumo nejaučia. Ir todėl, kad
esame lietuviai, dirbame kartu vienam
tikslui – lietuvybės išlaikymui. 

Renginio organizatoriai dėkoja
šventės rėmėjams – Lietuvių Fondui,
JAV Lietuvių Bendruomenei ir Čika-
 gos lietuvių Rotary klubui ir primena,
kad renginio metu surinktos lėšos bus
skiriamos pagrindiniams lietuvybės
centrams – Pasaulio lietuvių cen trui ir
Čikagos Jaunimo centrui.
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JANINA SUČYLIENĖ

Kovas... Ne tik pakvipo pava sa riu, bet ir
lietuvio siela džiugi nan čiais bei tautiš-
kumą žadinančiais renginiais. Vienas iš
jų – kovo 22 d. 4 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centre R. Riš kus salėje išskirtinis
geros valios, su manių, entuziastingų lie-
tuvių suburtas renginys-koncertas „Gel-
tona-ža lia-raudona”, kuriame dėme-
sio centre bus lietuvių bendruomenei
jau žinomas ir pamiltas pianistas virtuoz -
as Rudolfas Budginas.

Stiprybė vienybėje

Kaip žinia, Čikagoje yra susitel ku-
 si gausi lietuvių bendruomenė, todėl
nenuostabu, kad būtent čia vei kia dau-
gybė lietuviškų organizacijų. Jos visos
vienaip ar kitaip susijusios (per tė-
vus, vaikus, įvairias veiklas), todėl sa-
vaime kyla noras suburti visus vienam
bendram įspūdingam renginiui, ku-
riame visiems – ma žiems ir dideliems

– būtų smagu. Su manymui pagreitį
suteikė šiais me tais minimas garbingas
Lietuvos ne priklausomybės atkūrimo
25 metų ju biliejus. Juk visi žinome
įkvepiantį šūkį: „Mūsų stiprybė – mūsų
vienybėje”. Būtent tai ir pagreitino
šio projekto įgyvendinimą.

Ėjimas ta pačia kryptimi

Į renginio organizatorių gretas
įsiliejo JAV Lietuvių Bendruomenė,
Maironio, Čikagos, Gedimino, Rasos li-
tuanistinės mokyklos, Lietuvių Fon das,
Pasaulio lietuvių centras, Čikagos
skautai ir ateitininkai bei Čikagos lie-
tuvių Rotary klubas. Toks susibūri-
mas ir ėjimas ta pačia kryptimi – ne tik
gražus, sveikintinas, bet tuo pačiu iš-
reikšta  aiški visų nuostata, kad mes,
išei vijos lietuviai, nori me dirbti, kur-
ti, švęsti, džiaugtis ir bū ti kartu. Ren-
ginio sumanytojai ir organizatoriai ti-
kisi, kad šventės da lyvių ir žiūrovų ge-
ranoriški  atsiliepimai   paskatins
mus visus didesniems projektams ir
darbams.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Visi į tautiškumo šventę – koncertą 

„GELTONA-ŽALIA-RAUDONA”

Rudolfas Budginas James Blue nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Lietuvos stipruoliui Žydrūnui Sa-
 vickui nepavyko aštuntą kartą
lai mėti Ohio valstijoje, Colum-

bus mies te vykusių prestižinių galiū-
nų varžybų „Arnold Strongman”. 39
metų, 175 kg svorio atletas dvi dienas
(kovo 6–7 d.) vykusiame stipriausių pa-
saulio atletų turnyre iškovojo antrąją
vietą, likęs per plauką nuo aštuntosios
pergalės šiose varžybose. 

Praėjusių metų čempioną Ž. Sa vic-
 ką nukarūnavo šešiais metais jau nes-
nis amerikietis Brian Shaw, ku riam tai
buvo antroji pergalė šiose stipruolių
varžybose. Jų nugalėtojas laikomas
stipriausiu pasaulio žmogumi.

33 metų B. Shaw šių varžybų čem-
 pionu tapo antrą kartą po 2011 metų.
Pernai jis liko už Ž. Savicko, o užpernai
– už kito lietuvio Vytauto Lalo nugaros.
Pastarasis šiemet dėl traumos nesi-
varžė.

2015 m. „Arnold Strongman” var-
žybų nugalėtojas iš kultūrizmo legen-
dos Arnold Schwarzenegger rankų at-
siėmė 70 tūkst. dol. piniginį prizą, o Ž.
Savickas tenkinosi gerokai kuklesniu
prizu – 20 tūkst. JAV dol.

Nepaisant šio pralaimėjimo, Ž. Sa-
vickas išliko daugiausiai apdova no ji-
mų pelniusiu sportininku šiose pres-
tižinėse varžybose. Stipriausias Lie-
tuvos žmogus „Arnold Classic” turnyre
dalyvavo jau jubiliejinį – 10-ą kartą ir
jo nugalėtoju tapo net septynis kartus
(2003–2008 ir 2014 metais). 2011 ir 2012
metais unikalių gabumų mūsų šalies
sportininkas šiose pres tižinėse varžy-
bose liko trečias, o 2010 m. – antras.

Lemtinga klaida kainavo
čempiono vardą

14-ą kartą Columbus mieste (OH)
vykusiame dviejų dienų „Arnold Clas-
 sic” galiūnų turnyre dalyvavo dešimt
stipriausių planetos stipruo lių. Kaip
jau tapo įprasta, jie išbandė jėgas pen-
kiose rungtyse. 

Pirmoje rungtyje – 205 kg sve rian-
čio australietiško rąsto kėlime Ž. Sa-
vickas jį iškėlė net 4 kartus ir pa-
 gerino sau pačiam priklausiusį pa sau-
lio rekordą! Visiems kitiems lietuvio
varžovams pakluso mažesni svoriai.

Antroje rungtyje – 500 kg medi nės
platformos nešime į įkalnę Ž. Sa vickas
liko antras, o trečioje rungtyje – 482 kg
svorio visureigio „Hum mer” padangų
atkėlime lietuvis ga liū nas pasidalino
trečią vietą su ame rikiečiu Jerry Pri-
tchettu (482 kg). Čia Ž. Savicką aplen-
kė net 506,5 kg iš kėlęs amerikietis B.
Shaw bei britas Eddie Hallas (504 kg).

Po šios rungties Ž. Savicko (25,5
tšk.) persvara bendroje įskaitoje prieš
B. Shaw (23 tšk.) sumažėjo iki 2,5 tšk. Be

Lietuvos
galiūnui

Ž. Savickui iki
čempiono vardo

pritrūko vos
vieno taško

482 kg svorio visureigio „Hum mer” padangų atkėlime traumą pa tyręs lietuvis galiūnas liko trečias. Prieš metus analogiškoje rungty-
je, pagerinęs pasaulio rekordą (522 kg), jis neturėjo sau lygių. Andriaus Sprindžio nuotraukos

to, keldamas sunkiasvorę štangą lie-
tuvis patyrė pakinklinės sausgyslės
traumą.

Kitą varžybų dieną, šeštadienį,
sportininkai varžėsi kas greičiau nu sta-
tytą atstumą nuneš 682 kg sveriančius
naščius. Nors ir turėjo puikią galimy-
bę laimėti, nedovanotiną klai dą nešimo
pabaigoje padaręs Ž. Sa vickas šią at-
karpą įveikė per 29.25 sek. ir buvo pri-
verstas pripažinti B. Shaw (27.57 sek.)
pranašumą. 

Lietuvis su amerikiečiu buvo vie-
ninteliai, kurie sugebėjo įveikti visą šį
atstumą. Likus vos vienai rung čiai Ž.
Savicko (34,5 tšk.) persva ra prieš B.
Shaw (33 tšk.) siekė 1,5 tšk., o visi kiti
atletai jau nebeturėjo galimybių kovo-
ti dėl nugalėtojo var do.

Deja, paskutinėje rungtyje – 125 kg
svarmens kėlime viena ranka – lietu-
vis liko trečias (4 iškėlimai), o jo pa-
grindinis konkurentas B. Shaw svo rį iš-
kėlė 6 sykius bei aplenkė lietuvį ben-
droje įskaitoje. Amerikie tis surinko
42,5 tšk. ir vos 1 tšk. ap lenkė lietuvį, ku-
riam šis taškas kai navo 50 tūkst. dole-
rių. Trečias liko šio turnyro debiu-
tantas – lenkas Ma teusz Kieliszkowski
(31 tšk.).

„Arnold Strongman” turnyre
nebedalyvaus

Po apmaudžiai pasibaigusių ga-
liū nų varžybų, Ž. Savickas teigė, kad
čempiono titulą apginti sutrukdė tei-
sėjai, kurie ketvirtoje rungtyje pri-
 stabdė link pergalės artėjantį lietuvį. 39

metų biržietis iškart protestavo prieš
teisėjų sprendimus, tačiau iš girstas ne-
buvo.

Viešėdamas JAV ir čia patyręs
kartų pralaimėjimo kartelį, Ž. Savic-
 kas tvirtai pareiškė, kad neketina to-
liau dalyvauti „Arnold Strongman”
turnyruose, tačiau apie sportinės kar-
jeros pabaigą dar negalvoja. 

Paklaustas, kiek ilgai dar žada
tęsti savo sportinę karjerą, Ž. Savic kas
atviravo: „Aš kiekvienais metais sa-
kau, kad baigiu savo sportinę karjerą,
tačiau vis dar aktyviai sportuoju. Vis
dar bandau pasiekti savo jėgos gali-
mybių ribą, tačiau manau, kad jo pa-
prasčiausiai nėra – žmogaus gali my bės
beribės...”

Trumpam apsilankius gimtinėje,
stipruoliui teks vėlgi krautis lagami-
nus kelionei į Malaiziją – čia balan džio
mėnesio 18 d. vyks Pasaulio galiūnų
čempionatas, kuriame lietuvis (jei ne-
sutrukdys traumos) tikisi apginti čem-
piono vardą.

65 sporto šakos, 200 tūkst. 
žmonių, 45 mln. dolerių

„Arnold Strongman” varžybos
yra viena kultūrizmo legendos, da-
bartinio Californijos gubernatoriaus
Arnold Schwarzenegger sumanyto
renginio „Arnold Sports Festival” da-
lių. Kasmet ši vis populiarėjanti spor-
to šventė vyksta Columbus mies te
(JAV) ir yra vienas stambiausių tarp-
tautinių sporto renginių pasaulyje ir
didžiausias sporto festivalis JAV, ku-

Gausioje sporto sirgalių grupėje, kaip įprastai, buvo ir nemažas būrys JAV gyvenančių iš-
eivijos lietuvių.

riame varžosi daugiau kaip 18 tūkst.
sportininkų!

Šiemet sporto festivalio progra-
 moje buvo 65 sporto šakų (14 – iš olim-
pinių žaidynių programos) atsto vų
varžybos. Jas stebėjo per 200 tūkst.
žmonių, kurie per keturias sportinio sa-
vaitgalio dienas išleido net 45 mln. do-
lerių.

Gausioje sporto sirgalių grupėje,
kaip įprastai, buvo ir nemažas būrys
JAV gyvenančių išeivijos lietuvių, ku-
rie karštai palaikė Ž. Savicką bei kitus
šiame renginyje dalyvavusius ir šau-
niai pasirodžiusius Lietuvos mėgėjus
sportininkus: boksininką Mantą Na-
vicką, štangos kėlimo ir bė gimo rung-
ties dalyvį – Gendrutį Moc kūną, ga-
liūną – Antaną Abrutį.

Tinklininkai pradeda
atkrintamąsias
varžybas dėl medalių

Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) čempionate – kovo 8 d. sužaistos
paskutinės II varžybų rato rungtynės, po
kurių 6 čempionate dalyvaujančios ko-
mandos jau šį sek ma dienį pradės at-
krintamąsias varžybas.

Paskutinėse reguliaraus sezono
varžybose vienvaldžiai pirmaujantys
čempionate „Atlantic Express” tink li-
ninkai rezultatu 2:1 (26:24, 25:15, 22:25)
nugalėjo „Šiaulių” komandą ir per 10 ant-
rojo etapo varžybų nepra laimėjo nė
vienerių rungtynių.

„Panevėžio” ir „Gubernijos” tinkli-
ninkų dvikovoje sprendėsi, kuri ko-
manda, po II etapo varžybų, iško vos ant-
rąją vietą ir pirmose finalinio etapo
rungtynėse kovos sąlyginai  susilpnes-
niu varžovu – „Šiaulių” ko manda. Šiose
atkakliose rungtynėse sėkmė lydėjo pa-
nevėžiečius, kurie nu galėjo savo pa-
grindinius varžovus rezultatu 2:1 (25:21,
23:25, 25:18).

Svečių iš Bulgarijos „BG Team” ko-
manda nesunkiai, rezultatu 3:0 (25:19,
25:13, 25:15) nugalėjo ALTL de biutantę
„Nemuno” komandą ir atkrin tamosiose
varžybose kovos su „Gubernija”.

Kovo 15 d. PLC salėje Lemonte
prasidės III varžybų etapas – ALTL fina-
linės varžybos: 5 val. p. p. susitiks „At-
lantic Express” – „Nemunas”, 6 val. v. „Pa-
nevėžys” – „Šiauliai”, 7 val. v. „BG Team”
– „Gubernija”.
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TVF skirs finansinę paramą Kijevui

Ukraina aukoja lietuvį ministrą A. Abromavičių? 

Berlynas (Ber-
nardinai.lt)  – Vokie-
tijos kanclerė Ange-
la Merkel pareiškė
nusprendusi nevyk-
ti į gegužės 9 d.
Mask voje Antrojo
pasaulinio karo pa-
baigos minėjimui
skirtą paradą. Atsi-
sakymo priežastis –
Rusijos agresija Uk-
rainoje.

Jos atstovas
Steffen Seibert pa-
komentavo: „Regint Rusijos veiksmus
Kryme ir rytinėje Ukrainoje, mus at-
rodo, kad dalyvauti būtų netinkamas
sprendimas”.

Tačiau A. Merkel vis tik kartu su
Vladimiru Putinu gegužės 10 d. padės
atminimo vainiką prie Maskvoje esan-
čio nežinomo kareivio kapo. S. Sei-
bert tokį sprendimą komentavo tuo, kad
A. Merkel mano esant svarbu bendrai
paminėti karo pabaigą ir išlaisvinimą
nuo nacizmo.

Parade taip pat nedalyvaus ir Pran-
cūzijos prezidentas Fracois Hollande,
kuris skelbia turįs keliauti į Martinikos
salą, kur vyks susitikimas dėl klimato

kaitos. V. Putino parade taip pat neda-
lyvaus ir Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
Lenkijos vadovai. Į Maskvą nevyks ir
JAV prezidentas Barack Obama.

Iš ES valstybių vadovų savo daly-
vavimą kol kas patvirtino tik V. Putino
sąjungininkas Čekijos prezidentas Mi-
loš Zeman. Tarp pakviestųjų yra ir
Graikijos, Vengrijos bei Slovakijos va-
dovai, kurie apie savo sprendimą kol
kas dar nepranešė. Tiesa, ekspertai
sako, kad Vokietijos sprendimas tarti
dalyvavimui „ne”, nepaisant istorinės
kaltės naštos, palengvins ir kitų vals-
tybių apsisprendimą atsisakyti daly-
vavimo. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Siūlo keisti NATO sutarties 5-ąjį straipsnį

Vilnius (BNS) – Sveikindamas su
nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiu,
Europos Komisijos pirmininkas Jean
Claude Juncker Lietuvą pavadino sėk-
mės pavyzdžiu visoms Europos Sąjun-
gos (ES) Rytų kaimynėms.

Liuksemburgo politikas pabrėžė,
kad 1990 metų kovo 11-oji „įėjo į pa-
saulio istoriją kaip ryžtingas Lietu-
vos žmonių žingsnis į laisvę ir teisę pa-
tiems spręsti savo likimą”.

„Tai buvo laikas, kai buvo atkurta
Europos vienybė, o milijonai žmonių iš-
silaisvino iš tironijos. Tai tikras isto-
rijos stebuklas. Europoje nebėra vietos
sienoms ir nelaisvei”, – teigiama J. C.

Juncker sveikinime.
Pasak jo, Lietuvos žmonės per ket-

virtį amžiaus pasiekė „svaiginančiai
daug – modernizavo ekonomiką, atliko
sudėtingas reformas, įsijungė į ES šei-
mą”.

„Pirmininkaudami Europos Są-
jungos Tarybai ir įstodami į   euro
zoną, įrodėte savo ryžtą ir pasišventimą
pačiame Europos Sąjungos branduo-
lyje. Jūs esate sėkmės pavyzdys vi-
soms mūsų Rytų kaimynėms. Per 25
metus užaugo nauja Lietuvos laisvės
karta. Tikiu, kad ji ves Europą į prie-
kį”, – sakė jis.

Washingtonas (BNS) – Lietuvoje
viešėjęs buvęs NATO generalinio sek-
retoriaus patarėjas Chris Donnelly iš-
kėlė idėją keisti Šiaurės Atlanto sutar-
tį ir joje numatyti, kad kolektyvinė gy-
nyba turi būti taikoma ne tik ginkluo-
to užpuolimo atveju.

„Besikeičianti situacija pasaulyje
reikalauja iš naujo iškelti klausimą
dėl Washingtono sutarties. Ir tai gali
būti padaryta šiandien panaikinus vie-
ną žodį iš penktojo straipsnio – tas žo-
dis yra ‘ginkluotas’”, – sakė C. Donnel-
ly.

Washingtono sutartimi NATO ša-
lys sutarė, kad „vienos ar kelių iš jų

ginkluotas užpuolimas Europoje ar
Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų
visų užpuolimu”, ir kitos valstybės ne-
delsdamos suteiks pagalbą.

Pasak C. Donnelly, tokia sutarties
pataisa leistų NATO taikyti kolektyvi-
nę gynybą nuo vadinamojo „hibridinio
karo”, kuris gali pasireikšti kiberneti-
niais išpuoliais ar energijos tiekimo nu-
traukimu.

Pastaraisiais mėnesiais keletas
aukštų Vakarų politikų perspėjo, kad
Rusija gali mėginti destabilizuoti si-
tuaciją Baltijos šalyse provokacijomis,
kurios nebūtų laikomos ginkluotu už-
puolimu.

Washingtonas (ELTA) – Tarptau-
tinio valiutos fondo (TVF) Valdytojų ta-
ryba sutiko skirti Ukrainai 17,5 mlrd.
JAV dolerių finansinę paramą pagal ket-
verių metų paramos programą.

TVF jau antrą kartą per metus
skiria paramą Ukrainai, kurios eko-
nomika atsidūrė ties nemokumo riba.
TVF vadovės Christine Lagarde pa-
reiškime nenurodytas pirmosios pa-
ramos išmokos dydis. Kol kas nežino-
mas ir lėšų skyrimo grafikas. Manoma,
kad Ukraina sulauks paramos ir iš

kitų šalių-donorių. Bendras paramos
Ukrainai paketas sieks iki 40 mlrd. do-
lerių. 

Taip pat pranešama, kad Jungtinės
Amerikos Valstijos siųs Ukrainai ne-
ginkluotų bepiločių lėktuvų ir daugiau
kaip 200 karinių automobilių „Hum-
vee”. Vieno JAV pareigūno teigimu,
siunčiami bepiločiai „Raven” bus pa-
rengti žvalgymo misijoms. Tarp 230
„Humvee” bus ir 30 šarvuočių; visi jie
būsią išsiųsti „per artimiausias kelias
savaites”.

Kijevas (ELTA) – Vos prieš tris mė-
nesius paskirtas Ukrainos ekonomi-
kos ministras lietuvis Aivaras Abro-
mavičius gali būti atleistas kartu su ke-
liais kitais vyriausybės pareigūnais. 

Neįvardintų šaltinių šalies prezi-
dento administracijoje ir Aukščiausio-
joje Radoje duomenimis, Prezidentas
Petro Porošenka ir ministras pirmi-
ninkas Arsenijus Jaceniukas susitarė
performuoti ministrų kabinetą po kovo
11 d. Į „juodąjį sąrašą”, be A. Abroma-
vičiaus, pateko dar keturi ministrai.

Manoma, kad A. Abromavičiaus at-
leidimo priežastys gali būti kelios: dalį
Vyriausybės narių Ukrainos vadovai

gali paaukoti po numatomo kainų ener-
getikos ištekliams padidinimo nuo ba-
landžio 1-osios. Antroji priežastis, tie-
siogiai siejama su A. Abromavičiaus
darbu: valstybinių įmonių pertvarka,
kuri kelia turtingiausių Ukrainos vers-
lininkų nepasitenkinimą.

Neatmetama, kad kai kurie refor-
mų trukdžiai yra užprogramuoti dėl
prezidento P. Porošenkos ir premjero A.
Jaceniuko politinės konkurencijos. A.
Abromavičius, taip pat kiti vyriausybės
ekonominio bloko ministrai, į Vyriau-
sybę yra deleguoti Prezidento politinio
bloko.

Lietuva – sėkmės pavyzdys Rytų kaimynėms

Vilnius (ELTA) – Prezidentas Val-
das Adamkus remia šauktinių grąži-
nimo idėją, tačiau pabrėžia, kad pa-
šaukiant jaunuolius turi būti nustaty-
ti racionalūs ir objektyvūs kriterijai.

,,Kiekviena tauta iš principo turi
savo karines pajėgas, apmoko jaunimą
ir tai daugiausiai yra šauktinių forma,
todėl to bijotis nereiktų ir Lietuvoje. (...)
Jaunam žmogui kariuomenė nepa-
kenktų – 9 mėnesių laikotarpis yra
gana trumpas. Iš jaunimo pusės – tai ir
savotiška patriotizmo išraiška. Remiu
pačią idėją, tik man atrodo, kad reikia

labai protingai ir atsargiai daryti tam
tikras atrankas, kadangi yra atvejų, kai
šaukimas gali paveikti šeimos padėtį ar
jos egzistenciją. Į tą reikalą reikia pa-
žiūrėti kitaip, ir neversti šauktinių
amžiaus jaunuolių įsijungti į kariuo-
menę. Tikiuosi, kad Vyriausybė ir Sei-
mas turės tai omenyje priimdami ga-
lutinį sprendimą”, – interviu ,,Žinių ra-
dijui” sakė V. Adamkus.

Klausimas dėl šauktinių grąžinimo
turėtų būti įtrauktas į kitos savaitės Sei-
mo plenarinių posėdžių darbotvarkę.
Jis bus svarstomas skubos tvarka. 

Prezidentas V. Adamkus remia šauktinių grąžinimą

Vilnius (ELTA) – Dvidešimtojo
,,Kino pavasario” metu Vilniuje lan-
kysis garsus prancūzų kino režisie-
rius Michel Hazanavičius, kuris yra ki-
lęs iš Lietuvos žydų šeimos. Jo vardas
kino pasaulyje tapo plačiai žinomas po
didžiulės nebyliojo filmo ,,Artistas”
(,,The Artist”, 2011) sėkmės. 

,,Kino pavasaryje” kovo 31 d. reži-
sierius pristatys naujausią karinę dra-
mą ,,Ieškojimai” (,,The Search”), kuri
įtraukta į programą ,,Festivalių favo-
ritai”. 

,,1999 metų Čečėnijos ir Rusijos
karas kine nėra išsamiai aptartas. Tad
šia itin opia tema norėjau prabilti bū-
tent kino kalba. Šis konfliktas parei-
kalavo labai daug gyvybių, suluošino
galybę žmonių. Šioje juostoje nerasite
užslėptos politinės žinutės, nes sten-
giausi pažiūrėti į šį košmarą iš abiejų
kariaujančių pusių ir sukurti kuo žmo-
giškesnį filmą, kiek tik to žmogiškumo

gali būti tokių tragiškų įvykių šešėly-
je”, – sakė M. Hazanavičius.

Filmo pasaulinė premjera įvyko
2014 m. Kanų festivalio oficialiojoje
konkursinėje programoje, jis užėmė
antrąją vietą žiūrovų simpatijų balsa-
vime Sarajevo kino festivalyje, daly-
vavo Toronto kino festivalyje.

Po penkiais ,,Oskarais”, trim ,,Auk-
siniais gaubliais” ir dar per 150 įvai-
riausių apdovanojimų pelniusio ,,Ar-
tisto” M. Hazanavičius užsibrėžė am-
bicingą tikslą sukurti ką nors kitokio
ir išbandyti save naujame žanre. Jis
pats pritaikė amerikiečių režisieriaus
Fred Zinnemann 1948 m. karinės dra-
mos ,,Ieškojimai” scenarijų, kuriam
ir atiteko vienas ,,Oskarų”. Šioje jaut-
rioje dramoje vėl vaidina režisieriaus
žmona Berenice Bejo, keturiems ,,Os-
karams” pristatyta Annette Bening ir
neprofesionalūs aktoriai.

M. Hazanavičius Vilniuje pristatys naują filmą

Vilnius (BNS) – Europos Komisi-
ja Kauno tarpukario moderniajai ar-
chitektūrai suteikė Europos paveldo
ženklą. Apie šį sprendimą paskelbta
Europos Sąjungos oficialiajame leidi-
nyje.

Kauno modernizmas susiformavo
ketvirtajame praėjusio amžiaus de-
šimtmetyje, kai miestas buvo Lietuvos
laikinoji sostinė, Lenkijai okupavus
Vilniaus kraštą.

Mieste yra kelios dešimtys iš-
skirtinės modernistinės architektū-
ros pavyzdžių. Pirmuoju lietuviškojo
modernizmo pastatu laikomas Cent-
rinis paštas, pastatytas 1930–1931 me-

tais.
Architektūros ir urbanistikos ty-

rimų centras nurodo, kad tarpukariu
Europoje plitusias modernizmo idėjas
į Lietuvą parsivežė užsienyje studija-
vę architektai. Lietuvoje modernistinė
architektūra įgavo savitą formą, dėl to
ji vadinama kaunietiškąja architek-
tūros mokykla.

Europos paveldo ženklą Briuselis
šią savaitę skyrė šešiolikai objektų,
tarp jų ir 1791 metų Gegužės trečiosios
Konstitucijai. Ją įtraukti į sąrašą pa-
siūlė Lenkija.

Europos paveldo ženklo sąrašas
kuriamas nuo 2006 metų. 

Įvertinta Kauno modernizmo architektūra

Nedalyvaus Pergalės dienos parade Maskvoje

Pergalės prieš Vokietiją paradas Maskvoje. 
Reuters/Scanpix nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kalėdos. Gimtadienis. Vestuvės. Krikštynos.
Vardadienis. Tai progos, kai mylimam žmo-
gui dovanojame do vaną. Gaila, kad per retai

tai būna knyga – ypač lietuviška. O kaip norė tųsi, kad
per mūsų tautines šventes (1923 m. Klaipėdos su ki-
limo metines – sausio 10-tą, Lietuvos nepriklauso-
mybės paskelbimą – vasario 16-tą, Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimą – kovo 11-tą, 1939 m. Vilniaus
sugrąžinimo proga Lietuvai – spalio 10-tą) būtų
įvestos naujos tra dicijos – dovanoti spausdintą  lie-
tuviš ką žodį – periodikos prenumeratą ar knygą.

Laimei, kad šiais pasaulį valdan čios virtualio-
sios erdvės laikais knygos tebėra vertinamos. Lie-
tuviai taip pat nesnaudžia. Teberašo. Kuria. Ir užsi-
ima taip reikalinga leidybine veikla. Ypač geras įro-
dymas – kasmet vasario mėnesį vykstanti Vilniaus
knygų mugė.

Su žymiu fotografu, kauniečiu Romualdu Po-
žerskiu paskutinį kartą susitikau pernai lapkritį
Draugo re dakcijoje. Jo apsilankymas mūsų pa-
 dangėje buvo netikėtas. Ir tada jis pranešė džiugią ži-
nią – kad netrukus rinkoje pasirodys jo fotografijų
albumas Lietuva 1988–1993. Atsisveikin dami apsi-
keitėme pažadais. Romual das prižadėjo atsiųsti kny-
gą, o aš – ap rašyti ją Draugo puslapiuose. 

Ši knyga iš Didžiosios raidės – tai  ne tik viena
geriausių Atgimimo laikų istorijų, bet ir pats gra-
žiausias fotografijos albumas, kada nors išleis tas Lie-
tuvoje. 

– Romualdai, sakykite, kaip Jus pasiekė žinios apie
1988 metų įvykius – prasidėjusį Sąjūdį? Kiek žinau, Jūsų
net Lietuvoje tuomet nebuvo?

– 1986 ir 1987 metais turėjau iš kvietimus aplan-
kyti Čikagoje gyvenančią pusseserę Kristiną Martin -
kutę, bet sovietinės Lietuvos valdžia nedavė leidimo.
Tik 1988 metų pava sarį išleido, ir aš net tris mėnesius
buvau JAV. 1988 m. vasario 16 d., so vie tinė valdžia ir
visos represinės struk tūros saugojo miestų aikštes,
bažnyčias – stengėsi užgniaužti mažiausius Lietuvos
nepriklausomybės paminėjimus. Tai buvo sovietinės
ideologijos agonija. Čikagoje pirmą kartą pama-
čiau trispalvę ir išgirdau Lietuvos himną. Algi-

mantas Kezys Čiurlionio galerijoje padėjo suruošti
mano fotografijų parodą. 1988 birželio 3 d. buvo ati-
daryta paroda „Atlai dai Lietuvoje”. Šią seriją kūriau
nuo 1974 metų, bet tik tuomet pirmą kartą parodžiau.
Jungtinėse Valstijose pa vasarį ir vasarą godžiai
klausiausi ži nių iš Lietuvos. Lietuvoje vyko neįti kė-
tini įvykiai. Suplevėsavo trispal vės, žmonės už-
traukė himną.

– Dvasinę užuovėją radote ir Draugo redakcijoje?
– Mano parodą ir kūrybą labai plačiai pristatė

Draugo laikraštis. Dėkingas redakcijai – per visus
pra ėjusius metus mano fotografijos spausdinamos
Jūsų laikraštyje. Daž niau negu Lietuvoje.

– Turėjote progos apsilankyti ir Lietuvos ambasadoje
Washing ton, DC?

– Washingtone svečiavausi pas Vi tolį Vengrį, ir
jis supažindino su ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu.
Tai buvo labai šviesi asmenybė, kuris visą gyvenimą
paskyrė Lietuvai. Lan  kiausi taip pat Amerikos bal-
so redakcijoje.

– Ko gero, prisimenate ir birželio 14 d. įvykusias de-
monstracijas Čikagos miesto centre, Daley Pla za? 

– Jungtinėse Valstijose man daug pagelbėjo Ra-
mutė Plioplytė. Ji planavo susitikimus su leidėju Bro-
niumi Kvik liu, spaustuvininku Mykolu Mor kūnu,
dailininku Viktoru Vizgir da, Portlande besigydančiu
Arvydu Saboniu ir Valdu Adamkumi. Birže lio 14 d.
jos dėka dalyvavau trėmimo į Sibirą paminėjime, ku-
ris vyko Čika gos centre. Daug laksčiau ir fotogra fa-
vau. Teko girdėti, kaip demonstrantai kalbėjo – tas
jaunuolis turbūt iš Lie tuvos. Ten susipažinau su
Draugo fotografu Jonu Kupriu.

Ant naujos bangos

Anuometiniai įvykiai Lietuvoje privertė ži-
niasklaidos atstovus ope ratyviai dirbti. Grįžęs iš
Amerikos, dar tą pačią vasarą Požerskis įamžino eko-
loginį žygį Nerimi ir Nemunu. „Nusipirkęs trispal-
vę, 1988 metų lie pos pabaigoje sugrįžau namo ir visa
galva įkritau į politinius įvykius. Mi lžiniški mitin-
gai, spalvotos vėliavos, džiaugsmingi veidai”, – nos-
talgiškai prisimena Požerskis.

Iš tikrųjų spaudos fotografai įvy kių vietoje ilgai
neužsibūdavo, skubėdavo atgal į redakcijas atiduo-
ti nuotraukas, o patys įdomiausi dalykai prasidė-
davo mitingams pasibaigus, kai jų dalyviai atsipa-
laiduodavo, susikabinę dainuodavo – tada atsi skleis-
davo kitokia, ne oficiali, žmo nių nuotaika. „Kai visi
fotografai baigia dirbti, Požerskis tik pradeda fo-
tografuoti”, – juokauja Kau ne gyve nantis vyras.

– Atmintinas įvykis Jums, ko gero, buvo tautinės vė-
liavos pakėlimas Kaune?

– 1988 m. spalio 9 d. pašventintą trispalvę nuo
Kauno pilies per miestą nešė iki Karo muziejaus, iš-
kėlė bokš te, sugiedojo himną ir visi miesto gy vento-
jai, sveikindami vienas kitą, neskubėdami išsi-
skirstė. Sunkiai nu sakomas džiaugsmas užpildė šir-
dį, net ašaros byrėjo. 

Nebylus, bet iškalbingas Lietuvos prisikėlimo metraštis

Romualdas Požerskis. Fotogra fi jų albumas Lietu-
va 1988–1993. 288 puslapiai, 313 juodai baltų fo-
tografijų. Leidėjas: Lietuvos fotomenininkų są-
jungos Kauno skyrius, 2014. Daili ninkas: Arvydas
Poška. Pratarmė: Lie tuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė. Tekstų autoriai: Valdas
Adamkus, Vytautas Landsber gis, Algirdas Kauš-
pėdas, Algirdas  Patackas, Veronika Povilionienė,
Arū nas Andriuškevičius, Antanas Terleckas, Ri-
mantas Dichavičius, Gytė Liandzbergienė, Ro-
bertas  Grigas ir Romualdas Požerskis. 

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fa-
kulteto profesoriaus, fotomenininko Romualdo Po-
žerskio naujas fotoalbumas Lietuva 1988–1993
skirtas istoriniams įvykiams, vedu siems į mūsų ša-
lies nepriklausomybės atgavimą. Iš aštuonioli-
kos tūkstančių kadrų, įamžintų nuo 1988 m. iki 1993
m. albume, išspausdinta 313 fotografijų. Jas pa-
pildo žymių asme nybių prisiminimai apie lem-
tingus Lietuvai įvykius ir tų įvykių vertinimai iš šian-
dienos perspektyvos. 

Naujajame albume pateikiamos fotografijos
ir tekstai kartu kuria autentišką pasakojimą apie Lie-
tuvos kelią į laisvę. Vaizdai, užfiksavę dramatiškus
istorinius įvykius – nuo pirmųjų Sąjūdžio mitingų
iki Sovietinės kariuomenės pasitraukimo iš Lietu-
 vos – turi neįkainojamą dokumentinę vertę. Tačiau
tai – daugiau nei vien istorijos vaizdiniai doku-
mentai. Fo tografijose įamžinti ne tik svarbūs įvy-
kiai, bet ir jų dalyvių išgyvenimai, netiesiogiai per-
teiktos paties fotografo anuomet patirtos emocijos. 

1988-10-23. Sąjūdžio suvažiavimas Romualdo Požerskio nuotraukos

1989-08-23. Baltijos kelias

1988-08-02. Mitingas Kaune
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– Kiek suprantu, Jūs buvote privilegijuotas, lengvai nau-
doti brangiai kainuojančias fotografines medžiagas. Kokiu
bū du vokiečiai tapo Jūsų „materia liniu angelu sargu”? 

– Tais metais užsienio žurnalistai labai sunkiai
pasiekdavo Lietuvą, įvykių fotografijų užsienio
agentū roms labai trūko. Mano puikūs draugai, fo-
tografai iš Rytų Vokietijos, mane suvedė su Ham-
burge leidžiamo žurnalo Stern redaktoriumi, ir aš ke-
 lis metus jiems siųsdavau fotografijas. Fotografijas
reikėdavo skubiai spausdinti, per pažįstamus siųs-
ti į Maskvą – iš ten lėktuvu į Hamburgą. Iš redakci-
jos fotojuostelių gaudavau tiek,  kiek pageidaudavau
– svarbiausia, kad laiku ant redakcijos stalo at-
 sirastų geros nuotraukos. Sąjūdžio ak cijų fotografi-
jos buvo atrinktos Amsterdame vykusiai World
Press Photo 1989 parodai ir atspausdintos knygoje.
Taip pat fotografijos buvo atspausdintos Čikagoje 1991
metais išleistame albume The Gift of  Vil nius, Public
Affairs Council. Politinių įvykių fotogra fijas spaus-
dino Šveicarijoje, Italijoje, Čekoslovakijoje ir kitose
šalyse.

– Ar Jūs traktuojate savo tuo metinius kadrus kaip me-
nines, ar kaip fotoreportažines  nuotraukas?

– Prieš prasidedant politiniams įvykiams 15
metų fotografavau atlai dus. Procesijos, maldos, se-
nučių por tretai, švytintys vaikų veidai. Foto gra fuo-
damas Sąjūdžio mitingus žinojau iš kur, ką ir kada
fotografuoti, buvau subrendęs ir profesionaliai, ir
dvasiškai. Sąjūdžio fotografijos – ir dokumentas, ir
mano asmeninė pozicija. Stengiuos nedaryti nei
meninių fotografijų, nei bejausmės žur na listinės fo-
tografijos. 

– Tuomet keliavote per visą Lietuvą. Ar įvairūs mitin-
gai, suva žiavimai buvo vienodai įdomūs?

– Pirmaisiais metais mažų mies telių seni žmo-
nės su baime ir nepasitikėjimu žiūrėjo į įvykius. Jie
gyve nime buvo susidūrę su žvėrišku sovietinės
ideologijos brutalizmu ir neti kėjo, kad Lietuva iš-
trūks iš juodos imperijos glėbio. Jų veiduose atsi spin-
 dėjo susirūpinimas. 

Visko tekdavo paragauti

Mudu su Romualdu prisiminėme žymaus pran-
cūzo fotografo Henri Cartier-Bresson teiginį, kad ,,fo-
togra fas yra šaulys, bet ir kartu – ir tai kinys”. Tą Po-
žerskis gerai suprato...

– Prisiminkime, kokius pavojus teko patirti befotog-
rafuojant anuometinius įvykius.

– Baisiausia buvo 1991 metų sausio dienomis. Įsi-
jungęs televizo rių sužinojau apie Vilniaus Televi zijos
bokšto užėmimą. Kaune gaudė bažnyčių varpai ir
kaukė sirenos. Ne svarstydamas į krepšį pradėjau
krau ti fototechniką, juosteles. Pasijutau kaip karei-
vis, kuris prieš mūšį de dasi kulkas. Palikau ver-
kiančią žmo ną, mažus vaikus, sėdau į automobilį ir
išlėkiau į Vilnių. Tris paras praleidau Aukščiausioje
Taryboje. Kas ke lias valandas aidėdavo pavojaus sig-
nalai pranešdami, kad artėja rusų šar vuočiai, ir gy-
nėjai prisipylę „molotovo kokteilių” laukdavo gali-
 mo šturmo. Kunigai gynėjus pašven tindavo ir visi
laukdavo neišvengia mos mirties. Nieko baisesnio nei
tomis valandomis gyvenime nesu išgyvenęs. Anks-
tyvą sausio 13-osios rytą skubėjau į morgą. Ten

Pratarmė
Lietuva – tūkstančių žmonių išsaugotas troškimas gyventi laisvai. Troškimas, stipresnis už Sibiro spei-

 gą, stribų išdavystę, politinius lage rius. Jį pavyko užfiksuoti ir albume Lietuva 1988–1993.
Akimirka, kai paskutinis sovietų armijos tankas palieka Lietuvą, galu tinai pabaigia okupacijos, prievartos,

bukinimo ir melo etapą, kurį lietuvių tauta kentė pusę šimtmečio.
Ilgus metus Lietuvos žemę slėgė brutali geležinė jėga. Pasitelkdama me lą ir šantažą ji peržengė mūsų

sienas penktajame dešimtmetyje ir ketino čia pasilikti amžinai.
Lietuva atkakliai varė svetimą kariuomenę. Tai darė mūsų partiza nai, disidentai, visa tauta, neprara dusi

laisvės ir nepriklausomybės vilties.
Su paskutiniais sovietų kariuo menės daliniais pasitraukė ir baimė, ir netikrumo jausmas. Vietoj jų įsi-

 tvirtino tikėjimas mūsų valstybės, Lie tuvos, ateitimi.
Ši knyga – nebylusis, tačiau tiek daug pasakantis Lietuvos prisikė limo metraštis. Joje įamžintos ašaros

ir vilties kupinos akys, ryžtas ir su sikibusios  rankos tegul visada  primins, kokie galime būti vieningi ir kiek
daug galime pasiekti.

Dabar žinome, kad be šūvio įsilei dę okupanto tanką, jo  taip lengvai neišvarysime. Savo Nepriklau somybę
turime  ginti kasdien. Čia mū sų įsipareigojimas kovotojams už Lietuvą

.                                                                                                                       Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos prezidentė

buvo at vežtos tos nakties aukos. Jų vardai dar
buvo nežinomi. Teko fotografuoti kulkų suvarpytus,
sužalotus jaunų žmonių kūnus.

Kai griuvo ideologinės 
doktrinos ir stabai

Šis albumas, kuriame spausdinama dalis mil-
žiniško Požerskio ar chyvo fotografijų, skirtas kiek-
vienam lietuviui patriotui, o ypač jaunam žmogui.
Tai tarsi istorijos vadovėlis, saugantis ir žmonių as-
meninius pri siminimus, ir patvirtinantis, kad to kie
įvykiai tikrai buvo. Tai pamoka jaunimui, padėsianti
suvokti, kaip viskas buvo, kaip Lietuva išsilaisvino,
kiek būta optimizmo, džiaugsmo, emocijų ...

– Romualdai, sakykite, kada gimė mintis tokią kny-
gą parengti?

– 2003 metais ruošiau parodą Vo kietijoje apie
Lietuvos politinius įvy kius. Paroda buvo skirta
paminėti 10-čiui, kai paskutinis rusų kareivis paliko
Lietuvą. Vytautas Landsbergis parašė anotaciją ir
vietoje „parodos” jis parašė – „knyga”. Vis prisi-
mindavau, kodėl parašė – knyga. Peržiū rėjau ar-
chyvą ir supratau, kad turiu išleisti autorinę fo-
tografijų knygą. O čia dar prasidėjo įvykiai Ukrai-
noje. Knyga išėjo pačiu laiku.

– Nuotraukos – nuostabios. Bet, manau, buvo dide-
lis kūrybinis gal vosūkis atrinkti dalį šiam albumui iš dau-
gelio tūkstančių Jūsų darytų nuotraukų.

– Per penkerius metus, nuo 1988 iki 1993 metų,
padariau per  18 000 kadrų, atrinkau ir suskaitme-
ninau 1 600 fotografijų ir 313 fotografijų pakliuvo į
knygą. Atrinkti padėjo knygos sudarytojas VDU me-
notyrininkas Tomas Pabedinskas. 

– Labai taiklūs ir trumpi tekstai lietuvių ir anglų kal-
bomis. Ar jie buvo specialiai parengti Jūsų albumui?

– Pradžioje planavau albume spausdinti tik vie-
ną tekstą, kurį pa rašė Vytautas Landsbergis, bet dė-
liojant atvertimus, reikėjo sugalvoti rit mą, atskir-
ti užfiksuotus įvykius. Va karais mąstydavau, kas ga-

1988-06-14. Čikaga 1988 m. Stasys Lozoraitis, Washington, DC

lėtų prisi minti Sąjūdžio įvykius, kas galėtų papa-
sakoti apie sovietų žudynes, trėmimą į Sibirą. Ga-
liausiai kreipiausi į Lietuvos prezidentę Dalią Gry-
 bauskaitę, kuri parašė pratarmę.

– Pasigendu albume rusiško teksto. Man regis, kad
anuometiniai įvykiai labiausiai turėtų būti atskleidžiami mūsų
buvusiems oku pantams, kurių dauguma net nežino tikros
anuometinės istorijos?

– Lietuvoje jau senokai fotografijos albumuose
nėra tekstų rusų kal ba. Už šio albumo laikymą Ru-
sijoje dabar grėstų didžiulė bauda. Nufoto grafuotose
plakatuose yra Rusijoje uždraustų simbolių. Prieš
dvejus me tus šias fotografijas rodžiau Peter burge, žiū-
rovai stebėjo sustingę. Ru sija dabar yra ideologinės
komos bū senoje. Rusija jau šimtą metų vykdo kru-
vinus nusikaltimus, ji pasikeis, jei gu suvoks, kad iki
kelių kojos kraujuotos ir pradės atgailauti.

– Ar su albumo pasirodymu užskleidžiamas dar vie-
nas mūsų tautos istorijos puslapis?

– 1988–1993 metais Lietuvoje įvy ko milžiniškas
lūžis. Griuvo ideolo ginės doktrinos ir stabai, pa-
naikinta cenzūra, iš esmės pasikeitė ekonomi niai
santykiai, socialinė apsauga, žmonių savivoka. At-
statyta Lietuvos istorija, paskelbti siaubingi faktai
apie pokario partizanų kovas ir trė mimus į Sibirą.
Dabar Lietuva laisva ir pilnavertė Europos šalis. Jau-
na karta net nesuvokia, kaip mes gy ve nome sovie-
tų laikais. 

Baigdamas mudviejų pokalbį, mano pašnekovas
prisipažino: „Į Lie tu vos Nepriklausomybės atkūri-
mą vedę įvykiai, kuriuose teko dalyvauti, juos pa-
jausti tiek fotografui, tiek bet kuriam kitam žmogui
– didžiulė gyvenimo dovana, o juos fotografuoti – dar
ir didelė laimė.” Manau, kiek vie nas iš mūsų tą lai-
me džiaugsimės dar ilgai, ilgai, turėdami savo tarpe
tokį talentingą fotografą kaip Ro mualdas Požerskis
ir savo rankose itin brangų jo albumą Lietuva 1988–
1993. Tai knyga, kurią privalo įsigyti kiekvienas lie-
tuvis.
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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 

beNDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, NOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
www.draugas.org
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiūLo dARBĄ
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DANtŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išnuomoja
žemės ūkio paskirties že mę. Jei man ne-
tiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkininkams.
Apmo kėjimas per banką. Tel. Lietuvoje
+370-650-20755, Rolandas

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
25-eri metai

DRAUGAS
773-585-9500

www.draugas.org

Sudoku Nr. 90
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

ĮVAiRūS

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Siū-
lyti įvairius variantus. 
Tel. 773-960-6278.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo arba
gali prižiūrėti asmenį savo bute. 
Tel. 708-441-9090.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-4619. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-

limi pakeitimai. Tel. 773-615-5235. 

� Sąžininga moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali prižiūrėti 2 žmones,
skaniai gamina valgyti, gali išleisti atostogų,
turi dokumentus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.  

� Moteris gali prižiūrėti pagyvenusį žmogų
bet kurioje valstijoje. Turi rekomendacijas, pa-
tirtį. Tel. 847-281-6659.  

� Galiu nuvežti į parduotuves, pas gydyto-
ją, oro uostą, ar kur reikia. Tel. 708-361-9962,
Kęstas.  

� Vyras ieško išsinuomoti kambarį Lemont,
IL ar aplinkiniuose rajonuose. 
Tel. 630-670-0813.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Tel. 630-240-8237.



AGNĖ GERULYTĖ

Vasario 13-ąją Vytauto Didžiojo
universitete vyko iškilmingas
Senato posėdis, skirtas Lietuvos

valstybės at kūrimo dienai ir univer-
siteto 93-ajai sukakčiai paminėti. Iš-
kilmėse dalyva vo Vytauto Didžiojo
universiteto Ta  rybos, Senato, Rekto-
rato nariai, garbės profesoriai ir eme-
ritai. Tarp jų – Senato  pirmininkas
prof. Zig mun  tas Kiaupa, universiteto
rekto rius prof. Zigmas Lydeka, moks-
lo pro rektorius prof. Juozas Augutis,
komunikacijos prorektorė prof. Auk sė
Balčytienė, ankstesnis rektorius prof.
Vytautas Kaminskas ir kiti, moks lui
bei visuomeninei veiklai atsidavę žmo-
nės. Taip pat naujieji Vy tauto Didžio-
jo universiteto mokslo daktarai ir jų ar-
timieji. 

Iškilmių metu buvo įteiktos VDU
vardinės garbės stipendijos. Jomis  ap-
 dovanoti studentai gerai mokosi, yra
iniciatyvūs ir aktyviai dalyvauja uni-
versiteto gyvenime. Taip pat išda linti
VDU daktaro diplomai bei ženk lai ir
profesoriaus bei  docento atestatai.

Didelę reikšmę universitetui ir jo
studentams turi 1918 m. Vasario 16-
osios Nepriklausomybės akto signa-
taro, žymaus Lietuvos ekonomisto ir vi-
suomenininko Jono Smilgevi čiaus var-
do stipendijų įteikimas. Kaip tapo
įprasta, stipendijas įteikė Jono Smil-
gevičiaus stipendijos Gar bės komiteto
narys advokatas Jonas Kairevičius.
Šiais metais stipendijos paskirtos Vy-
tauto Didžiojo universi teto Ekonomi-
kos ir vadybos fakulteto studentams
Dariui Tverskiui, Karoli nai Mešky-
tei, Sandrai Mikalauskai tei, Aistei Os-
teikaitei ir Agnei Geru lytei. Šie stu-
dentai puikiai mokosi ir greta kitų
disciplinų domisi prieška rio Nepri-

klausomos Lietuvos ekono mika. Kad
galėtų toliau tęsti studijas, jiems yra
būtina materialinė parama. 

Būdama viena iš Jono Smilgevi-
 čiaus vardo stipendininkų, už šį svar-
bų ir reikšmingą įvertinimą esu dė kin-
ga pagrindiniams stipendijų stei gė-
 jams ir mecenatams: Janinai Smil ge vi-
čiūtei-Petrušienei, Onai Smilge vi čiūtei-
Žolynienei, Kristinai Smil ge vičiūtei-
Senulienei, Elenai Smilge vičiūtei-Mik-
nienei, Antaninai Danu tei Smilgevi-
čienei-Petronytei, Edga rui Smilgiui-
Smilgevičiui, Raymon dui Smilgiui-
Smilgevičiui ir Jo han nes Urbui.

Stipendijų fondo steigėjai tiki,  kad
jų skirta parama yra svarbus in dėlis,
kuriant ateities Lietuvą. 

Siektinas pavyzdys – doc. dr. Mig-
 lė Šontaitė-Petkevičienė, kuriai prieš
trylika metų buvo paskirta pirmoji
Jono Smilgevičiaus vardo stipendija.
Dabar Miglė Šontaitė-Petkevičienė yra
socialinių mokslų daktarė, VDU Eko-
nomikos ir vadybos fakulteto pro deka-
nė, Marketingo katedros docentė, Lie-
tuvos marketingo asociacijos Kauno
skyriaus valdybos pirminin kė. Skaity-
dama paskaitas ne tik Lie tuvos, bet ir
užsienio studentams, Mig lė Šontaitė-
Petkevičienė  garsina Vytauto Didžiojo
universiteto ir mū sų šalies vardą.

Dalyvavimas Senato posėdyje, ku-
ris subūrė, kaip prof. Zigmas Ly deka
sako, „aukštojo mokslo statytojus”,
paskatino sekti žmonių, nusipelniusių
mokslo srityje ir dirbančių vi suomenės
labui, pavyzdžiu. O Jono Smil gevičiaus
vardo stipendija yra motyvacija bei su-
teikta galimybė to siekti ir, be abejo,
įgyvendinti. 

Agnė Gerulytė – Jono Smilgevi-
 čiaus vardo stipendininkė, VDU 4 k.
Mar  ketingo vadybos studentė
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Signataro J. Smilgevičiaus
stipendija

Prof. V. Landsbergis: 

,,Linkiu, kad tai būtų ne 
vien Čikagos šventė”

LORETA TIMUKIENĖ

Pirmiems pavasario pranašams beldžiantis į duris net nepa-
stebėsim, kad greitai ir gražuolė vasara vėl mus džiugins ši-
luma, atostogomis, šventėmis. Kas domisi lietuvišku gyvenimu

Amerikoje, nekantriai skaičiuoja savaites, dienas, likusias iki svar-
baus ir smagaus renginio – X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šven-
tės, sukviesiančios dainorėlius ir dainos mylėtojus ne tik iš Amerikos,
Kanados, bet ir iš Lietuvos, Anglijos.

Vasario pabaigoje Pasaulio lietuvių centre Lemonte lankantis
prof. Vytautui Landsbergiui, būsimos Dainų šventės marketingo koor-
dinatorius Šarūnas Daugirdas paprašė svečio pasidalinti mintimis
apie šią vasarą Čikagoje nuskambėsiantį lietuvišką renginį.

Paklaustas, kodėl yra svarbu organizuoti lietuviškas dainų
šventes už Lietuvos ribų, profesorius sakė: ,,Gana stebėtina maty-

ti, kad ėmėtės tokio drąsaus projekto ir kad jis bus įgyven-
dintas – tai yra svarbus ženklas. Mums ne-

ramu ir širdį skauda, jog daug lietuvių
išvažiuoja – Lietuva tuo būdu kaip ir
nusilpsta. Tačiau tuo pačiu yra sma-
giau matant, kad lietuviai nepražū-

va išvažiavę, kad čia yra gyvybinga Lie-
tuva ir lietuviška bendruomenė, kad
vyksta tokie dideli gražūs renginiai.”

Trumpo pokalbio pabaigoje prof.
Landsbergis paragino visus, kas gali, at-

vykti  į renginį ir palinkėjo, kad tai
būtų ne vien Čikagos šventė. 

,,Džiaugčiausi, jei šventėje būtų
kuo daugiau bei įvairių kartų lietuvių:

ir tie, kurie atvyks pasimatyti, pasinaudoti re-
tesne proga vėl susitikti po daugelio metų, ir tie, ku-

rie galės tiesiog susipažinti – juk nuo seno buvo tradicija jaunimą
atvežti [į tokias šventes], gal daugiau atsiras lietuviškų šeimų po to…”
– viltingai sakė svečias.

Pritardami jo raginimui kviečiame visus į X Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventę ir jau šiandien įsigyti bilietus į renginį – tai
galite padaryti apsilankę tinklalapyje www.dainusvente.org Ne-
praleiskime progos pabuvoti šioje neeilinėje mūsų visų šventėje!

Advokatas Jonas Kairevičius (d.) ir J. Smilgevičiaus vardo stipendininkas Darius
Tverskis Jono Petronio nuotraukos

J. Smilgevičiaus vardo stipendijų įteikimas VDU

Jono Prunskio nuotr.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

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

Prasidėjo Draugo fondo  pavasario vajus

Draugo fondo (DF)  pavasario  va jaus laiškai buvo išsiųsti vasario 23 d.,
čikagiečius pasiekė kovo 3 d., o priemiesčiuose gyvenančius – tik kovo
7 d. Ne ži nia, kiek dienų keliavo laiškai į Flo ridą,  Californiją ar kitas vie-

toves, bet iš visur jau sugrįžta vokeliai su čekiais DF. 
Taigi, pavasario vajus prasidėjo.  Jis tęsis iki birželio mėnesio pabaigos. Dar

daug sugrįžtančių vajaus laiškelių laukia DF. Lašas po lašo ir akmenį pratašo,
sako priežodis. 

Vėl išgyvename istorines dienas. Visur, kur tik yra lietuvių, vyksta Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimai.  ,,Draugo” puslapiuo se mirgėte mir-
ga jaunųjų nuotrau kos, renginių aprašymai ir meilės Lietuvai išraiška. Kovo
11-toji, Lietu vos Nepriklausomybės  atkūrimo diena,  yra viena svarbiausių datų
mūsų istorijoje, ne mažiau svarbi nei Vasario 16-oji, kai buvo paskelbta Lietu-
vos Nepriklausomybė. Lietuviš kų telki nių veiklos aprašymai ,,Drau ge” paro-
do, kaip svarbu išlaikyti ,,Draugą” ir kaip svarbu auginti Drau go fondą, kuris
reikalingas laikraščio leidybai pa remti. Visi pa minėjimai, informacija ,,Drau-
ge” lie ka istorijai, kurią studijuos atei ties kartos. 

Labai dėkojame visiems DF pa vasario vajaus dalyviams, labai lau kiame tų,
kurie dar nesuspėjo pa rem ti Draugo fondo. 

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 18,100 dolerių, Oakland, CA
Jim ir Gražina Liautaud, garbės

nariai,  iš viso 16,550 dol., Chicago, IL

Su 200 dolerių:
Vytas ir Ona Koliai, garbės na-

riai, iš viso 3,400 dol., Palos Hills, IL
Vytautas Graužinis, garbės narys,

iš viso 2,920 dol., Elgin, IL

Su 100 dolerių:
Irena Jolita Mazurkiewicz, garbės

narė, iš viso 3,800 dol., North Riversi-
de, IL

Gediminas ir Sigita Damašiai,
garbės nariai, iš viso 3,025 dol., Li-
bertyville, IL

Julius ir Regina Matoniai, garbės
nariai, iš viso 3,000 dol., Burbank, IL

Vytautas ir Aldona Čepėnai, gar-
bės nariai, iš viso 2,050 dol., Darien, IL

Ramunė Račkauskienė, garbės
narė, iš viso 1,450 dol., Oak Lawn IL

Raminta Sinkienė, garbės narė, iš
viso 1,360 dol., Lemont, IL

Srs. of  the Immaculate Concep-
tion, iš viso 800 dol., Putnam, CT

Valerian ir Nijolė Cijūnėliai, iš
viso 500 dol.,  Willowbrook, IL

W. ir Nijolė Barnet, iš viso 425
dol., New York, NY

Ona Keraminienė, iš viso 300 dol.,
Rockford, IL

Alma Petkevičienė, iš viso 250 dol.,
Chicago, IL

Marija Vizgirdienė, iš viso 200
dol., Putnam, IL

Alvydas ir Eglė Paulikai, iš viso
100 dol., Downers Grove, IL

Su 50–60 dolerių:
Vaclovas ir Margarita Momkai,

garbės nariai, iš viso 2,750 dol., Le-
mont, IL

Elena Majauskienė, garbės narė,
iš viso 1,900 dol., Chicago, IL

Rimas Černius, garbės narys, iš
viso 1,600 dol., La Grange Park, IL

Viktorija Pikelienė, garbės narė,
iš viso 1,425 dol., Chicago, IL

Algimantas Vaičiulis, iš viso 870
dol., Chicago, IL

Vytautas ir Stasė Žemaičiai, iš
viso 640 dol., N. Riverside, IL

Robertas ir Gailė Vitai, iš viso 610
dol., Chicago, IL

Elena Wasilewski, iš viso 385 dol.,
Lemont, IL

Birutė ir Vytautas Zalatoriai, iš
viso 300 dol., Berwyn, IL

Jonas Valaitis, iš viso 300 dol., Le-
mont, IL

Regina Juškaitienė, iš viso 275
dol., Oak Lawn, IL

Bronė Volertienė, iš viso 250 dol.,
Delran, NJ

Danutė Surdienienė, iš viso 175
dol., Turnersville, NJ

Kęstutis Černis, iš viso 100 dol., W.
Bloomfield, MI

Donna Laureckienė, iš viso 50 dol.,
Darien, IL

Regina Vaišvilienė, iš viso 50 dol.,
Chicago, IL

Alvira Gedaminas, iš viso 50 dol.,
Chicago, IL

Catherine ir Lina Bertuzis, iš viso
50 dol., Downers Grove, IL

Audra Adomėnas, iš viso 50 dol.,
Chicago, IL

Ray ir Dana Norvaišos, iš viso 80
dol., Aurora, IL

Su 30-25-20-5 dolerių:
Eugenija Kolupailaitė, garbės

narė, iš viso 1,275 dol., Chicago, IL
Juozas Kalvaitis, iš viso 700 dol.,

Chicago, IL
Pranas ir Danutė Jarai, iš viso 435

dol., Chesterton, IN
Dalia Saulys, iš viso 372 dol., Chi-

cago, IL
Algimantas ir Rugilė Šlapkaus-

 kai, iš viso 310 dol., Glen Ellyn, IL
Antanas ir Apolonija Tuskeniai, iš

viso 145 dol., Burbank, IL
Povilas ir Loraine Vaičekauskai, iš

viso 130 dol., Chicago, IL
Jonas Mežinskas, iš viso 120 dol.,

Oak Lawn, IL
Rita Durickaitė-Moore, iš viso 120

dol., Gulfport, FL
Ancius ir Birutė Laniauskai, iš

viso 20 dol., Carol Stream, IL

Nuoširdus ačiū už paramą.

Praėjusių metų gruodžio 11
d., eidama 77 metus, mirė
veikli Lietuvių skautų są-

jungos ir JAV Lietuvių Bendruo-
menės narė, JAV LB Archyvų ko-
miteto pirmininkė a. a. Dalė lu-
kienė. Kovo 28 d., šeštadienį, 11
val. r. jos palaikai bus laidojami
Čikagoje, Lietuvių tautinėse ka-
pinėse. Kovo 29 d., sekmadienį,
11 val. r. Lemonte, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje už ve-
lionę bus aukojamos šv. Mišios. Kovo 29 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Drive,
Lemont, IL 60439) vyks šviesaus atminimo Dalės Lukienės pa-
gerbimo popietė. Jei planuojate joje dalyvauti, praneškite tel.
773-434-4545 arba el. paštu info@lithuanianresearch.org

DRAUgo FoNDAS

Draugo fondo pavasario vajaus  įnašai

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams

www.draugofondas.org

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą su-
daro trys dalys: 1. kun. Tri-
mako parašyti tekstai apie
savo jaunų dienų patirtį; 2.
jaunytės dienoraščiai iš karo
pabėgėlių stovyklų Vokieti-
joje; 3. atsiminimai apie au-
torių – su juo bendravusių,
dirbusių asmenų įžvalgos.
Knyga išleista kun. Trimako
testamento paskirtomis lė-
šomis.

Knyga parduodama
,,Drauge”. Jos kaina – 30
dol. (be persiuntimo išlaidų).
Visos surinktos lėšos bus
per siųstos į Lietuvą, į kanki-
nės Adelės Dirsytės fondą. 



16 DRAUGAS2015 KOVO 14, ŠEŠTADIENIS

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Patikslinimas. 2015 m. kovo  5 d. pa-
skelbtame mirties pranešime įsivėlė klaida.
A.a. Giedrė Bičiūnaitė gimė 1957.VIII.22,
mirė 2015.II.3.

� Kovo 15 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa-
rapijos salėje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL 60632) įvyks Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečio šventė. Pagrindinę kal-
bą pasakys visuomenininkas Algis Kaz-
lauskas. Po to – cepelinų pietūs, o meninę
programą atliks viešnia iš Lietuvos dainininkė
Rūta Morozovaitė.  

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 18 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-

lą, kur matysite režisieriaus Arvydo Baryso
filmą  ,,Trakai – Istorijos muziejus”, vaizdingai
parodantį mūsų didingą praeitį. 

� Lietuvių rašytojų draugija balandžio 19
d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jaunimo cent-
ro Čiurlionio galerijoje rengia literatūrinę po-
pietę. Programa bus paskelbta vėliau.  Visi
kviečiami apsilankyti.

� Gegužės 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. PLC didžiojoje salėje Korp. Giedra rengia
humoro popietę ,,Juoktis sveika!” ir kviečia
visus atvykti, atsigauti po žiemos rūpesčių.
Renginio režisierė – Giedrė Griškėnaitė-Gil-
lespie. Bus puiki   proga susipažinti su
Aloyzo Barono, Pulgio Andriušio, Vytautės Ži-
linskaitės ir kitų humoristų kūryba.

Lietuvių Fondas (LF) priima paraiškas 2015 m. projektų paramai gauti.
Išsamesnę informaciją apie LF paramos skyrimo pirmumą, apribojimus, svars-
tymo ir patvirtinimo eigą, reikalingus dokumentus ir elektroninę paraišką
rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org 

Registruotis ir pildyti elektroninę paraišką galite iki  š. m. balandžio 15 d.  

Kviečiame į naujos knygos

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

pristatymą 
kovo 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

Lietuvių dai lės muziejuje 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte

Knygą pristatys advokatas Donatas Januta

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultū-
rinį paveldą krašto, iš kurio kilo Mažvydas, Donelaitis
ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietuviška
knyga ir pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame
kny  gos buvo spausdinamos spaudos draudimo laiku
ir knygnešių slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą.
No rint pasiekti didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra
išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas
(MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustraci-
jos, žemėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo MLF rėmėjai ir Lietuvių
Fondas.

Ją platina: „Draugas”, 4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629; tel. 773-585-
9500; el. paštas: administracija@draugas.com; 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus, 6500 South Pulaski Road,  Chicago, IL 60629;
tel. 773-582-6500; el. paštas: info@BalzekasMuseum.org.

http://draugokalendorius.org

Čikagos Lietuvių tautodailės institutas kviečia aplankyti Margučių paro-
dą, kuri veiks Tautodailės galerijoje, Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio
lietuvių centre Lemonte nuo kovo 28 d. iki balandžio 19 d. Parodą apžiū-
rėti galite šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. ir sekmadieniais nuo 11
val. r. iki 2 val. p. p. 


