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Pritarta šauktinių 
kariuomenei – 9 psl.

Valstybės šimtmečiui – 
žygis aplink pasaulį – 14 psl.

Kovo 1 d. Los Angeles vyko
ypatingas koncertas – „Dis-
ney Hall” salėje grojo Los

Angeles filharmonijos orkestras,
kuriam dirigavo lietuvė dirigentė
Mirga Gražinytė-Tyla. Praėjusią va-
sarą ji sėkmingai dirigavo Los An-
geles filharmonijos orkestrui di-
džiuliame „Hollywood Bowl”amfi-
teatre, po atviru dangumi. Dabar
naujai paskirta vyriausiojo diri-
gento asistentė vedė orkestrą jau
įspūdingoje „Disney Hall” salėje.
Programoje buvo Mozarto, Stra-
vinskio ir Beethoveno kūriniai.  

„Los Angeles Times” kores-
pondentas Mark Swed labai gerai
įvertino Mirgos Gražinytės-Tyla pa-
siro dymą. Anot jo, ‘Mirgos manija’
jau gali prasidėti oficialiai”. Recen-
zentas pažymėjo, kad koncertas vyko
sun kiomis sąlygomis. Tą pačią sa-
vaitę orkestras atliko ir Unsuk Chin
operą „Alice in Wonderland” („Ali-
sa stebuklų šalyje”), kurią dirigavo
suomė dirigentė Susanna Malkki, to-
dėl laikas repeticijoms buvo labai ri-
botas. Nepaisant to, Mirga Graži-
nytė-Tyla sugebėjo sėkmingai pa-
ruošti orkestrą. Anot recenzento, ji
kiekvieną kūrinį ne pradėjo, o įskė-
lė kaip ugnį. Jis įvardijo stiprią-
sias dirigentės savybes, ypač jos ge-
bėjimą ritmu sukelti jaudulį.

– 10 psl.

Tyla sukėlė triukšmą

Daivos Litvinskaitės pokalbis
su „Nusipelniusio švietėjo” 
premijos laureate 
Rima Polikaityte-Birutiene

Šiais metais JAV Lietuvių Ben-
d ruo menės Švietimo taryba
„Nusipel niusio švietėjo” pre-

miją paskyrė Ri mai Polikaitytei-Bi-
rutienei (premijos mecenatas –
Lietuvių Fondas). Tie, ku rie turėjo
progą lankyti lietuviš kas šešta-
dienines mokyklas, Rimą Birutie-
 nę atsimena kaip mokytoją – li-
tuanis tinėse mokyklose ji išdirbo
keturiolika metų. Švietėjos kelią ji
pra dėjo Kris tijono Donelaičio li-
tuanistinėje mo kyk loje, vėliau, kai
mo kykla buvo už daryta, Rima mo-
kytojavo Maironio lituanistinėje
mokykloje Lemonte. Mokiniai ir jų
tėveliai labai šiltai pri simena savo
mokytoją – kaip pavyzdingą, ak-
tyvią, išradingą pedagogę ir links-
mą, šviesią asmenybę.  – 7 psl.

„Reikia vaikams suteikti progą
pažinti savo lietuvybę”

,,Lithuanian Heritage” stovyklautojai su savo vadovais. 2014 m. vasara.       
R. Polikaitytės-Birutienės asmeninio archyvo nuotr.

Į jaunos dirigentės koncertą LA susirinko gražus būrys lietuvių.                     
K. Kazlausko nuotr.

Alexandros Kudukis pokalbis su
kylančia žvaigžde – dirigente 
Mirga Gražinyte-Tyla 



Apaštalas Jonas aprašė fariziejaus Ni-
kodemo apsilankymą pas Jėzų
naktį. Nikodemą pasiekiančios ži-

nios apie Jėzų lenkė jį mąstyti, kad Gali lė-
jos Mokytojas tikrai yra Dievo žmogus ir
verta su juo arčiau susipažinti. Tačiau Ni-
kodemas nebuvo iš drąsių jų ir, kad išvengtų
bet kokių nema lo numų, aplankė Jėzų naktį.
Be jokios abejonės, jo draugai, fariziejai,
būtų priekaištavę, kaip jis išdrįsęs lanky tis pas, jų
manymu, žmones klaidinan tį mokytoją.

Pokalbyje su Nikodemu Jėzus pasakė labai svar-
bią žinią – apie būtinumą atgimti: „Kas negims iš
vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę” (Jn 3,
5). O šio atgimimo būtina sąlyga yra tikėjimas. Jė-
zus kalbėjo: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė
savo vienatinį Sūnų, kad kiek vienas, kuris jį tiki,
nepražūtų, bet tu rėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3,
16). 

Dievo žodis skelbia pačią brangiausią žinią: už
mūsų nuodėmes yra sumokėta Dievo Sūnaus mir-
ties ant kryžiaus kaina. Jėzus aiškino Niko de mui:
„Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iš-
keltas ir Žmo gaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį
tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3, 14). Ši kaina
už mūsų amžinąjį gy ve nimą yra sumokėta visiškai
be mū sų nuopelnų, vien iš begalinio Dievo gailes-
tingumo. Šią dovaną gauname vien įtikėdami į
Dievo Sūnų: „Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas
netiki, jau yra nuteistas” (Jn 3, 18).

Vieni pasmerkti likti nuodėmės tamsoje ir su
šia tamsa eiti per visą savo gyvenimą, kiti išteisinti,

nes įsi leido Dievo Sūnaus šviesą, kurioje lengvai
atpažįsta tikrąjį gėrį ir jo siek dami susikrauna gerų
darbų krai tį. Apie tai apaštalas Paulius ra šo: „Mes
esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems
darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums
atlikti” ( Ef  2, 10).

Ruošdamiesi Velykoms, mes esa me kviečiami
pasitikrinti savo tikėji mą, kiek jis yra panašus į tą,
apie ku rį Jėzus kalbėjo Nikodemui. Tikėti į Jėzų
Kristų reiškia įsileisti jį į visą savo gyvenimą. Žmo-
nės dažnai elgia si nenuosekliai. Jei žmogaus gyve-
ni mą palygintume su namu, turinčiu daug kamba-
rių, tai dažnai žmonės Jėzų įsileidžia tik į vieną
kambarėlį, kuris vadinasi bažnyčia. Kiti kamba riai
– asmeninis šeimos gyvenimas, studijos, profesinis
darbas, politika, visuomeniniai reikalai – dažnai
tvar komi be Jėzaus, be Evangelijos. Ši toks tikėji-
mas, kuriam širdyje palie kama labai mažai vietos,
nenušviečia žmogaus gyvenimo ir jame gali būti
daug tamsos. Labai liūdna, kai žmo nės su tikėjimu
bando suderinti visiš kai nesuderinamus dalykus –
nesąži nin gumą, santuokinę neištikimybę, nepa-
garbą gyvybei ir daug kitų da ly kų, nepuošiančių

mūsų, žmonių, gy ve nimo.
Koks turėtų būti autentiškas ti kė jimas,

į kurį galėtume žvelgti kaip į etaloną? Tai
Švč. Mergelės Marijos tikėjimas. Marija
buvo tikėjimo žmogus. Gal mažiausiai ste-
bina Marijos tikėjimas angelo apsireiškimo
metu, kai jai buvo praneštas Dievo spren-
dimas apie Jėzaus įsikūnijimą. Marija grei-
tai pareiškė priimanti Dievo va lią. Labiau-

siai stebina ir žavi Marijos tikėjimas sunkiausių iš-
bandymų me tais. Su vos gimusiu Kūdikiu naktį ji
bėga į Egiptą ir gyvena tremtyje. Te nai ji nematė
dangaus angelų, bet ma tė vien vargą, kuris buvo
nepalyginamai didesnis už tą, kokį kartais ma tome
dabartinėje Lietuvoje.

Pats sunkiausias Marijos tikėjimo išbandymas,
be jokios abejonės, buvo Jėzaus kančios metu. Evan-
ge lis tai užrašė Jėzaus skundą ant kryžiaus: „Mano
Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?” Tačiau
evangelistai neužrašė Marijos skundo. Ji tyliai ken-
 tėjo drauge su Sūnumi. Tai yra jos tikėjimo didybė.

Mūsų laisvės kelyje tikėjimas la bai reikalin-
gas. Vienoje televizijos laidoje buvo kalbinami aukš-
čiausi bu vę ir esantys Lietuvos vadovai. Visi kalbėjo
apie Lietuvos gerovę ir reiškė viltį, kad, kai bus ge-
rovė, tai bus ir šeimos didelės, ir niekas ne emigruos
iš Lietuvos. Nė vienas ne pasakė, kad, greta medžia-
ginės gero vės, reikalinga ir dvasinė gerovė: ti kė ji-
mas į Dievą ir iš šio tikėjimo ky lanti pagarba žmo-
gui. Juk Europos valstybėse yra daug gerovės, ta-
čiau šeimos mažos, o demografinė būklė tiesiog
skandalinga.
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Kovo 13-osios vakarą Šv. Petro bazili-
koje vadovaudamas atgailos pa mal-
doms, kuriomis buvo pradėta an trą
kartą švenčiama maldos iniciatyva „24
valandos Viešpačiui”, popie žius Pran-
ciškus pranešė apie skel biamą neeilinį
jubiliejų – Šventuosius Gailestingumo
metus. Jie prasidės šių metų gruodžio
8 d. Bažnyčiai šven čiant Mergelės Ma-
rijos Nekal to jo Prasidėjimo iškilmę ir tą
dieną taip pat minint Vatikano II Susi-
rin ki mo uždarymo 50-ąsias metines, ir
už sibaigs 2016 m. lapkričio 20 d. – Kris-
 taus Karaliaus sekmadienį. Popie žius
taip pat pranešė, kad visus organizaci-
nius būsimojo jubiliejaus rei kalus tvar-
kys Popiežiškoji naujosios evangeliza-
cijos taryba.

Popiežiškoji naujosios evangeli-
zacijos taryba informuoja, kad
oficiali Jubiliejaus skelbimo bulė

bus iškilmingai perskaityta prie Šv. Pet-
ro bazilikos Šventųjų durų šių metų ba-
landžio 12-ąją, Antrąjį Velykų sekma-
dienį, tai yra tą dieną, kurią minima ir
šv. Jono Pauliaus II įvesta Gai lestingu-
mo šventė.

Kaip pats popiežius Pranciškus
sakė penktadienio vakarą pranešda-
 mas apie būsimus Šventuosius me tus,
šių neeilinių jubiliejinių metų skel bi-
mu jis nori iškelti Dievo gailes tingumą
į viso pasaulio tikinčiųjų bendruome-
nės dėmesio centrą. Dievo gailestin-
gumas yra labai dažna tema Pranciš-
kaus mokyme, pradedant jo pirmuoju

Šventųjų Gailestingumo metų skelbimo bulė bus perskaityta per Atvelykį

oficialu dokumentu – apaštališkuoju
paraginimu „Evangelii gaudium” ir
baigiant labai dažnais mąstymais apie
Dievo gailestingumą jo beveik kasdien
sakomose rytinių Mišių homilijose.

Iškeldamas Dievo gailestingumą į
Bažnyčios dėmesio centrą, būsimam
minėjimui popiežius nusprendė su-
teikti pačią iškilmingiausią formą –
skelbia ne šiaip proginius metus, bet vi-
sos Bažnyčios jubiliejų.

Bažnyčios švenčiami jubiliejai is-
toriškai kildinami iš Senojo Testa-
 mento laikų Izraelio tautos tradicijos
kas 50 metų švęsti jubiliejinius me tus,
kuriais buvo atstatoma Dievo iš rinktos
tautos narių lygybė, dovanojamos sko-
los. Pirmasis bažnytinis jubiliejus
buvo švenčiamas 1300 m.  ir juo buvo
pažymimos Dievo Įsikūni jimo ir Jėzaus
gimimo 1300-osios metinės. Nuo 1475 m.
jubiliejai minimi kas 25 metai, kad

juos galėtų dalyvauti kiekvienos kar-
tos žmonės. Tokių jubiliejų jau buvo 26,
paskutinis buvo švenčiamas 2000 m.
1933 m. ir 1983 m. buvo švenčiami ne-
eiliniai Išganymo jubiliejai, minint
1900-ąsias ir 1950-ąsias Kristaus mirties
ir prisikėlimo metines. Dabar popie-
žius Pranciškus skelbdamas naują ne-
eilinį jubiliejų, skirtą Dievo gailes-
tin gumui, susieja jį su didžiojo da-
bar tinių laikų Bažny čios gyvenimo
įvy kio – Vatikano II Susirinkimo 50-
osiomis metinėmis.

Kaip ir švenčiant ankstesnius ju-
 biliejus, jis prasidės Šventųjų durų
atidarymu Šv. Petro ir kitose trijose di-
džiosiose Romos bazilikose. Švento-
 sios durys tai pagrindinis jubilieji-
 nių metų simbolis – tai tarsi vartai, pro
kuriuos veda kelias į išganymą.

Vatikano radijas

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turė-

tų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!



Ši mintis nuskambėjo Irenos Na -
kienės-Valys pokalbyje su JAV LB
New Yorko apygardos ir  JAV LB

Krašto rin kimų komisijos pirmininku
Al girdu Gry bu, vado vau jančiu XXI Tary-
bos rinkimams. (Daugiau apie rinkimus
galima suži noti svetainėje www.rinki-
mai2015.us). 

Noriu pristatyti keletą įvadinių
minčių apie Lietuvių Bendruomenę kaip
sąjūdį ir kaip organizaciją. Da bar tinė
Pasaulio Lietuvių Bendruo me nė (PLB) prasidėjo kaip
sąjūdis, savo pradžią gavęs 1949  m. birželio 14 d. Vy-
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto tremtyje
paskelbtoje Lietu vių chartoje. Kaip ir visi kiti są jū -
džiai, šis irgi turėjo įkvepiančius va dus, tokius
kaip prelatą Mykolą Kru pa vičių, pedagogą Stasį Barz-
duką, filo sofą Juozą Girnių ir kitus. Šio do kumento
antrajame paragrafe skaitome: „Žmogus turi
prigimtąją teisę lais vai išpažinti ir ugdyti savo ta-
patybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir vi sada. Savo
tėvų išlaikytą Lietuvių tau tos gyvybę lietuvis per-
duoda atei ties kartoms, kad amžinai gyventu me”. Po
dvejų metų buvo įsteigta JAV Lietuvių Bendruomenė
– organizacija.

Bronius Nainys savo knygoje „Lie tuviai ir lie tu-
vybė” rašė, kad or ganizacija yra grupė žmonių,
laisvai susijungusių kuriuo nors specifi niu tikslu.
Kas kita yra bendruome nė. Jai priklauso žmonės,
kuriuos jun gia ilgamečiai istoriniai arba pri gimties
ryšiai. Tad lietuviai sudaro lietuvių bendruomenę.
Tokia bendruomenė tegali būti viena, nes tėra viena
lietuvybė. Bendruomenė, rašoma mažąja raide,

reiškia tos pačios kilmės ben drai gyvenančių žmonių
prigimtinę jungtį. Bendruomenė, ra šo ma didžiąja
raide, reiškia tos pa čios kilmės žmonių organizaci-
ją, ku ri  susiskirs čiu si  į apylinkes, turi ren kamus
vie  tinius ir centrinius orga nus. Taigi, turime lietu-
vių bendruo menės sąjū dį (arba bendruomenę) ir
turime Lie tu vių Bendruomenės organizaciją.

Prieš tuziną metų kalbėdamas JAV LB Krašto
valdybos suruoštoje Darbo konferencijoje Dainavos
jaunimo stovykloje teigiau, kad JAV LB su mažomis
išimtimis yra atsinaujinimo ir pasipildymo pakopo-
je. Pastebė jau, kad lituanistinių mokyklų moki nių
ir mokytojų gretos pasipildo naujais veidais ir nau-
ja energija. Apy lin kių ir apygardų valdybose didėja
jų įtaka. Tada dar paminėjau kitus tau tinės gyvybės
pavyzdžius – jaunimo organizacijas, sportinę veik-
lą, tauti nių šokių ratelius ir chorus, spaudą. Tačiau
Lietuvių Bendruomenė jungia tik savo valia apsis-
prendusius są moninguosius bei aktyviuosius lietu-
vius, neprarasdama principinio savo visuotinumo.
Viena iš tos Darbo konferencijos dalyvių buvo vos
prieš metus iš Lietuvos atvykusi Sigita Šim kuvienė,

dabartinė JAV LB Kraš to valdybos
pirmininkė, tarnaujanti antrą kaden-
ciją. Neseniai ji pastebė jo, kad per
dešimtį metų į lietuvišką veiklą įsi-
traukė daug naujos kartos žmonių:
„Keičiantis kadencijoms, at jaunėjo
apylinkių valdybos. Gražus kartų ben-
dradarbiavimas, glaudus ry šys su Li-
etuva ir jos institucijomis Lietuvių Ben-
druomenės veiklą pakė lė į kitą, aukštes-
nį lygį. LB labai rei kia naujų idėjų ir

naujų veidų”.
Lietuvoje apstu visokių naujų pa tarlių. Viena  jų

yra:  „Pagyven sim – išvažiuosim”.  Kur benuvažiuo-
 tu me, ir toliau liekame lietuvių bendruo me  nės dali-
mi.  Daugelis (nors ne visi), netrukus įsitraukia į Lie -
tuvių Ben druo menę kaip gaivalingą organiza ciją ir
ją savo dalyvavimu praturtina. Ir praturtėja patys.

Didelė proga įsitraukti į šią veiklą yra JAV LB
XXI Tarybos rinkimai. Jau minėtas Rinkimų komisi-
jos pirmininkas A. Grybas primena, kad labai svar-
 bu kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvau ti rinkimu-
ose ir atsakingai iš rink ti kandidatus, kurie vadovaus
šiai organizacijai ateinan čius trejus metus.  Balsuoti
gali visi JAV LB nariai trimis būdais: internetu, pa-
prastu paštu ir asmeniškai rin kiminėse apy linkėse.
Balsavimas pra sidės ne anks čiau kaip 2015 m. ge -
gužės 1 d. ir baigsis ne vėliau kaip 2015 m. gegužės
15 d. Sėkmingų rinkimų!

Porą mėnesių po rinkimų tūks tan  čiai lietuvių
džiaugsis Dainų šven te Čikagoje. Tai dalis atsakymo
klausiantiems, ką jiems ta lietuvybė duoda. Būkime
kartu, balsuokime kar tu, dainuokime kartu!
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Lietuvybė – ne prigimtinė 
prievolė, o vertybė
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Dažnai plyštančia
širdimi skaitome
ir klausome apie

Rusijos Federacijos pre-
zidento Vladimiro Vladimirovičiaus
Putino ambicijas savo pirmtakų –
carų ir Stalino – metodais užkariauti
kaimynines šalis. Skaudu televizijos
ekranuose ar spaudos puslapiuose
matyti kruvinas kovas lietuviams
draugiškoje Ukrainoje, tačiau pri-
slėgtą nuotaiką mažina „Draugo” pus-
lapiuose skelbiami straipsniai apie
LR prezidentės Dalios Grybauskaitės
duotą ištikimybės tėvynei priesaiką –
griežtai saugoti Lietuvos valstybin-
gumą, žemių vientisumą ir laisvę. 

Laisvę, kurią tik po 50 metų, ne-
tiesiogiai padedant išeivijai, atgavo pa-
sišventėliai – pokario partizanai, „Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios kronikos”
leidėjai, disidentai, tarp jų – Lietuvos
laisvės lygos atstovai ir, anot istorijos
profesoriaus ir daugelio knygų auto-
riaus Juozo Skiriaus, Sąjūdžio inteli-
gentijos atstovai bei kraštotyrinin-
kai, skiepiję žmonėms skaudžios mūsų
tautos istorijos patirtį. Prisimenu ir
šviesios atminties profesorių Česlovą
Kudabą, Lietuvos laisvės gynėjų 1991-
aisiais paaukotas gyvybes Vilniuje ir
Medininkuose. 

Šiandien mums ramybės vėl ne-
duoda ginklų žvangėjimo aidas. Lai-
mei savo kolegą – kaimyninės šalies
Prezidentą Putiną gerai pažįsta ir su-
pranta jo nepasotinamą apetitą mūsų
Prezidentė. Prasidėjus neramumams
Ukrainoje Lietuvos vadovė viena pir-
mųjų tiesiai šviesiai įvardijo agresy-
vią Kremliaus politiką ir nuolai-
džiaujančių ES valstybių galvų dė-
mesį atkreipė į pavojų Baltijos šalims
ir visai Europai. Suprasdama, kad iš-
kilusios realios grėsmės akivaizdoje
Baltijos šalys pačios turi būti pasi-
ruošusios ir turėti savo greitojo rea-
gavimo pajėgas, kol reikalui esant at-
vyktų įsipareigojusieji Lietuvos laisvę
apginti NATO daliniai, Prezidentė

ėmėsi iniciatyvos grąžinti LR krašto
apsaugos ministro pareigas ėjusio Juo-
zo Oleko dekretu 2008 m. panaikintą
šauktinių kariuomenę. Dar šiemet,
rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, bus pa-
šaukta apie 3 tūkstančiai pajėgių 19–26
metų jaunuolių, kurie per privalomą-
ją 9-ių mėnesių karo tarnybą bus pa-
ruošti apsaugoti tautą nuo įsibrovėlių.
Tarnybai pasibaigus jie įsilies į re-
zervą. Šauktinių kariuomenė yra grą-
žinama to paties Juozo Oleko, LR kraš-
to apsaugos ministro pareigas vėl per-
ėmusio 2012 m. gruodžio mėnesį. Tad
sveikinu ministrą J. Oleką už laiku pa-
keistą ankstesnį kritišką požiūrį šauk-
tinių kariuomenės atžvilgiu ir linkiu
aistringai padėti kariuomenės vadei
Prezidentei Lietuvoje išsaugoti taiką.

Beje, 1990–1992 m. būdamas sveikatos
apsaugos ministru med. daktaras Juo-
zas Olekas paruošė dirvą  ,,Dantų svei-
katos talka Lietuvai” (ADAL) organi-
za cijai bendradarbiauti su Kauno me-
dicinos akademijos Stomatologijos fa-
kultetu – dabar Kauno medicinos uni-
versiteto Odontologijos fakultetas. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
atsakydama į „Draugo” koresponden-
to Vitaliaus Zaikausko klausimus
(„Draugas”, 2015-03-10), sako, kad iš-
eivija gali nesunkiai atsirinkti, kur tie-
sa, o kur propagandinis didžiosios
kaimynės melas ir linki lietuviams
emigrantams bendraujant su išeiviais
iš Rusijos ar Ukrainos tapti tiesos ir de-
mokratijos ambasadoriais. Nors ir ne-
klausiamas, bet vedamas savo patirties,

norėčiau patarti budėti
ir būti dėmesingiems
tam, kas vyksta aplink
mus. Porą dešimtmečių

beveik kas savaitę tekdavo sutikti ir
gana gerai pažinti iš Lietuvos netru-
kus po nepriklausomybės atgavimo
atvykusį, didžiausiu patriotu apsi-
metusį individą, kuris mažose gru-
pelėse pagiežingai dėstydavo „savą iš-
mintingą užsienio politiką” prieš
NATO ir Europos Sąjungą. Galų gale,
2014 m. spalio 30 d. „Amerikos lietu-
vio” laidoje, straipsnyje „Grėsminga
negirdėta šeštoji kolona” paklausiau,
kokiems galams savaitraštis taip daž-
nai skelbia šio autoriaus tekstus
prieš LR prezidentus Valdą Adamkų
ir Dalią Grybauskaitę vien dėl to, kad
abu Lietuvos reikalais glaudžiai ben-
dradarbiauja su NATO ir ES partne-
riais ir rūpinasi Ukrainos likimu. Po
šio viešo klausimo jau kuris laikas,
ačiū Dievui, savaitraštyje akį ba-
dančių straipsnių prieš Lietuvos vals-
tybingumą ir prieš Lietuvą palai-
kančias JAV nebesimato.

Tarp penkių reikšmingiausių
Europos politikų įvardinta mūsų Pre-
zidentė, ėmusis ryžtingo užmojo gin-
ti Lietuvą kad ir maža šauktinių ka-
rių kariuomene, primena spartiečių
karaliaus Leonido nuostabų žygį 480
pr. Kr. Graikiją užpuolus skaitlingai
persų armijai, karalius Leonidas su
300 ištikimų karžygių, laikydamiesi
duotos priesaikos, didvyriškai gynė
savo kraštą Termopilų perėjoje, kol
per Efialto išdavystę žuvo priešo ap-
eiti. Iš šio heroiško žygdarbio, tapu-
sio narsumo simboliu, kyla mintis: jei
1940 m. Prezidentas Antanas Smeto-
na būtų nors vienu tanku ar bent vie-
na kulka pasipriešinęs, jis nebūtų ta-
pęs gaisro auka 1944 m. Clevelande, o
būtų likęs tarp pasaulio didvyrių
greta karaliaus Leonido.

Leonidas Ragas
Bloomingdale, IL

Narsi ir atvira mūsų Prezidentė

Tuometinis LR sveikatos apsaugos ministras J. Olekas (k.) ir  dr. L. Ragas 1991 m. gruo-
dį Vilniuje. Asmeninio archyvo nuotr.
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DR. VIKTORAS STANKUS

1990 metų kovo 11-oji Lietuvos istorijoje
– išskirtinė data, nes tą die ną Sovietų Są-
jungos okupuotos Lie tuvos Aukščiausioji
Taryba, vėliau pavadinta Seimu, drįso
balsuoti už atsiskyrimą nuo sovietinės
imperijos ir atkurti laisvos valstybės
galiojimą, nutrūkusį 1940 m.

Lietuvių Bendruomenės Cleve-
 lan do apylinkės valdyba ir LR
garbės generalinė konsulė In-

grida Bublienė kovo 11-ąją Columbus,
Cincinnati ir Daytono lietuvius su-
kvietė į Ohio sostinę Columbus, kur
kartu su Ohio gubernatoriaus John
Kasich atstovais Kapitolijaus aikštėje
buvo keliama Lietuvos trispalvė. Gu-
bernato riaus atstovė Lynette Stevens
nuošir džiai perskaitė gubernatoriaus
pro klamaciją ir sveikinimą. Keliant vė-
 lia vą iškilmingai buvo sugiedotas Lie-
tuvos himnas. Nuotaika buvo pakili. 

Po iškilmių surengtuose pietuose
teko įdomiai pabendrauti su susirin ku-
siais. Savo nuomonę apie Kovo 11-

osios svarbą ir kaip padėti Lietuvai at-
sispirti prieš Kremliaus grasini mus,
kaip išvengti pavojingos Ukrai nos pa-
dėties, taikliai kalbėjo LB Columbus
pirmininkė Jūratė Phil lips, Cincinna-
ti bendruomenės atstovai dr. Jūratė Vir-
kutytė, Algirdas ir Erika Peckiai, Lau-
ra Brazinskaitė iš Black Lick, Ohio, gu-

bernatoriaus atstovė Lynnette Stevens
ir kt.

Grįžus į Clevelandą Clevelando
LB pirmininkas Algis Gudėnas ir dr. V.
Stankus sustojo pagerbti Lietuvos tris-
palvę, kuri Clevelando miesto mero
Frank Jackson įsakymu plevė savo virš
rotušės. 

Lietuvių pastangos iškelti ir taip
pagerbti trispalvę yra sena Amerikos
lietuvių tradicija ir turi tikslą ame ri-
kiečių valdžios įstaigas įtraukti į Lie-
tuvos laisvės išsaugojimo pastangas.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas.

Sudie
Sovietų 
Sąjungai

Ohio sostinėje Columbus keliama Lietuvos vėliava: pirmas iš kairės – LB Clevelando pirm. Algis Gudėnas, trečia – Laura Brazinskaitė,
dr. V. Stankus, dr. Jūra tė Virkutytė, konsulė Ingrida Bublie nė, už jos – Algirdas Peckys, antra iš dešinės – LB Columbus pirmininkė Jū-
ratė Phillips. Jūratės Phillips nuotr.

Lietuvių Fondo paramos įteikimo metu (iš k.): JAV LB Detroito apylinkės pirm. Rigonda
Savickienė, ,,Žiburio” mokyklos atstovė Rasa Karvelienė, Lietuvių Fondo įgaliotinis
Det roite Narimantas Udrys. Juozo Vaičiūno nuotr.

MVSC prezidentė Daina Zemliauskaitė-Juozevičienė skaito garbės konsulės Leslie
Liau taud sveikinimą.

Parama Detroito ,,Žiburio” mokyklai Madisone visą savaitę kvepėjo cepelinais

Lietuvių Fondo parama lituanistiniam švietimui yra didžiulė ir vi-
siems žinoma. Vasario 22 d., Lietuvos Nepriklausomybės  minė-
jimo metu,  Lietuvių Fondo paramos sertifikatas buvo įteiktas  Det-

roito ,,Žiburio” mokyklos atstovei Rasai Karvelienei. Susirinkusiems
buvo priminta, kad per praeitus 10 metų LF parama ,,Žiburio” mokyk-
lai viršijo 20 000 dol.  Tuo pačiu dalyviai buvo skatinami dosniai auko-
ti Lietuvių Fondui, nes paramos pinigai mokykloms stebuklingai ne-
atsiranda, o naudojamos palūkanos, gautos už suaukotus Fondui pini-
gus.

Narimantas Udrys

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Madi-
sono lietuviai susirinko Wisconsino universiteto University Club
atšvęsti šios džiugios šventės. ,,Negaliu patikėti, kad praėjo jau

25-eri metai”, – sakė ne vienas. Visi turėjo ką prisiminti ir kuo pasida-
linti – nuo jaunesnių, kurie augdami Lietuvoje išgyveno šį istorinį virs-
mą, iki vyresnių, kurie džiugią žinią sutiko šioje Atlanto pusėje. Šie-
metinį minėjimą rengė Madisono-Vilniaus susigiminiavusių miestų ko-
mitetas (MVSC – Madison Vilnius Sister Cities, Inc.). Garbės konsulė
Wisconsine Leslie Liautaud negalėjo dalyvauti dėl ligos, tačiau atsiuntė
jautrų ir susimąstyti verčiantį sveikinimą, kuriame cituoja įžymių Lie-
tuvos žmonių mintis apie situaciją Ukrainoje, apžvelgia, kokie praėję
metai buvo Madisono lietuvių bendruomenei ir dalinasi savo ateities
planais. Vienas iš įdomiausių jos sumanymų – kiekvienai Wisconsino
mokyklai padovanoti po Rūtos Šepetys knygą ,,Tarp pilkų debesų” (angl.
Between Shades of  Gray). 

Madisone visą savaitę buvo švenčiama ,,Lietuvos savaitė” – visą sa-
vaitę klubo virėjas siūlė paragauti lietuviškų patiekalų – cepelinų, šal-
tibarščių, medaus pyrago. Už šiuos skanumynus ir šventinį renginį dė-
kojame klubo vedėjo pavaduotojai Agnei Dabrukaitei, virėjui Nick Du-
lak ir visai University Club komandai.

Nijolės Semėnaitės Etzwiler info ir nuotr. 
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Brighton Parko lietuviai šventė Kovo 11-ąją

Lietuvos Nepriklausomybės at-
 kū ri mo 25-erių metų šventė
Brighton Parko lietuvių ben-

druomenėje įvyko kovo 15 d., sekma-
dienį. Šv. Mišias at na šavo kun. Gedi-
minas Keršys, dalyvavo Gen. S. Dau-
kanto jūrų šaulių kuopa su vėliavomis,
giedojo Brigh ton Parko parapijos cho-
ras, tų gies mių žodžiai nukėlė mus į to-
limą lais vą tėvynę. Po šv. Mišių atnau -
jintoje kavinėje įvyko prasminga bei
įvairi Kovo 11-ajai paminėti skirta
programa. Gen. S. Daukanto jūrų šau-
lių kuo pai įnešus vėliavas buvo sugie-
doti Amerikos ir Lietuvos himnai. Ak-
torė Apolonija Steponavičienė dra ma-
tiškai padeklamavo eiles apie Lietuvos
laisvę. Ji ir JAV LB Brighton Parko

apylinkės pirminin kas Viktoras Kel-
me lis pakvietė visus tylos minute  pa-
gerbti žuvusių už Lietuvos laisvę at-
minimą. Valdybos na rys Vytas Stane-
vičius uždegė žvaku tę. 1990 m. Lietuvos
Nepriklausomy bės atkūrimo aktą ir
2015 m. rezoliucijas perskaitė litur-
gis tų grupės va do vė Joana Drūtytė. Vi-
sus susirinkusiuosius sveikino JAV
LB Vakarų Vidurio apygardos vicepir -
mininkas Algimantas Barniškis, kuris
ir buvo pagrindinis šventės prelegen-
tas. Jis kalbėjo tema „Lietuvos tūks-
tantmečio istorija Europoje”, kuri ypač
sudo mino susirinkusiuosius. Meninę
programą atliko poetė Vilija Vakarytė
ir viešnia iš Lietuvos estrados daini-
ninkė Rūta Morozo vai tė. Koncerte

skam bėjusios dainos išju dino dalyvius,
į šokių ratelį buvo įtrauktas ir kun. Ge-
di mi nas Keršys. Svečiai džiaugėsi nau-
ja mokyklos kavinės aplinka ir skaniais
na mi niais cepelinais, kuriuos gaminda -
mos savo brangų laiką paaukojo Sa lomė-
ja Daulienė, Palmyra Gylienė ir Irena
Noreikienė. Brighton Parko apylinkės
nariai, gimę kovo mėnesį, buvo pasvei-
kinti jiems sugiedant „Ilgiausių metų”.
Brighton Parko apy linkės pirminin-
kas Viktoras Kel melis dėkojo visiems
prisidėjusiems prie šventės ruošimo
ir pakvietė gausiai dalyvauti šv. Mišio-
se sekma die niais, 10 val. r. Minint šią
svarbią Lietuvai dieną dar ilgai visus ly-
dėjo pakili nuotaika.

Brighton Parko parapijos narė

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Kovo 7 d., šeštadienį, Pasaulio lie tuvių centre
(PLC) Lemonte, R. Riš kus sporto salėje jau 12-
ą kartą buvo surengta žaisminga ČLKL

„Žvaigž džių dienos” šventė, kurioje vyravo plati
sportinė – kultūrinė programa. 

Be geriausių ČLKL krepšininkų pasirodymų,
krepšinio aikštelėje gau siai susirinkusius žiūro-
vus links mino „Egle’s Dance World”, „Dance Duo”
bei „Rusnės” šokių kolektyvų šo kėjai, vaikų pop cho-
ras „Svajonė”, muzikos grupė „Skylė” su Aiste
Smilgevičiūte, Rasos Zubreckaitės ir Jaronimo Vi-
tavičiaus bei grupės „R&R” (Rolandas ir Romas) due-

Lemonte praūžė 12-oji ČLKL „Žvaigždžių diena” tai, fokusininkas-iliuzionistas Mickey. Krepšinio
sirgalius taip pat sveikino LR generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas, Švč. Mergelės Ma rijos Gi-
mimo bažnyčios kleb. Jau nius Kelpšas.

Pagrindinė šių metų ČLKL „Žvaigždžių die-
nos” šventės naujovė ta, kad jau įprastas ČLKL
„žvaigždžių” rungtynes pakeitė 3x3 trijulių koman-
dinis turnyras. 

Šias varžybas pradėjo 13 į keturis pogrupius su-
skirstytų didžiausios išeivijoje krepšinio lygos ko-
mandos. Visiškai nenuostabu, kad atrankos varžy-
bose geriausiai sekėsi ir į pusfinalius pateko šiuo
metu ČLKL pirmaujančių „Lituanicos”, „Juodk-
ran tės”, „Radviliškio” ir „Atleto” ko mandų krepši-
ninkai.

Į finalą pateko sėkmingiausiai rungtyniavusios
„Juodkrantės” ir „Atleto” komandos. Jų dvikovoje
stip resni 12:8 buvo „Atleto” krepšininkai – Evaldas
Jacunskas, Vaidotas Lyde ka, Karolis Vaičius ir
Chriss Miller. Jiems ir atiteko ČLKL „Žvaigždžių die-
 nos” čempionų taurė, kurią nu galėtojams įteikė ly-
gos vadovas Auri mas Matulevičius. Iš jo rankų nau-
 dingiausio turnyro žaidėjo (MVP) prizą atsiėmė nu-
galėtojus į pergalę vedęs E. Jacunskas.

Nauju principu vykusiame ČLKL „Snaiperio”
konkurse taikliausius krepšininkus išsiaiškino ne
tik pavieniai krepšininkai, bet ir komandos. Taik-
liausiai tolimus metimus metė ČLKL čempionės
„Radviliškio” komandos duetas – Andrius Petkūnas
ir Ernestas Stanulis. Jie finale įveikė Pauliaus Ot-
ruškevičiaus ir Manto Tamošauskio („Juodkrantė”)
bei Dei vido Markevičiaus ir Svajūno Miri na vičiaus
(„Lietava”) komandas.

ČLKL „Oro karaliaus” vardą pirmąkart laimėjo
daugiausiai žiūrovų ir vertintojų balsų surinkęs
„Juod krantės” komandos krepšininkas Man tas Du-
bauskas. Kamuolio dėjimų iš viršaus konkurse jis įvei-
kė savo komandos draugus Paulių Otruškevi čių, Ed-
viną Masilionį, Mantą Tamo šauskį, taip pat Vaidą An-
tanavičių („Vilnius”) ir Dee Purnell („Lituani ca”).

Po emocionalaus ČLKL „Žvaigž džių dienos”
šventės vakaro, kitą di eną, kovo 8 d., visi krepšininkai
bei jų gerbėjai turėjo puikią progą atsi kvėp ti žiūrė-
dami filmą – jiems buvo parodytas filmas apie ge-
riausią visų laikų Lietuvos krepšininką – „Arvy das
Sabonis 11. Visa galva aukščiau”. 

ČLKL „Snaiperio” konkurse nugalėjo ČLKL čempionės
„Radvi liškio” komandos duetas – Andrius Petkūnas (d.)
ir Ernestas Stanulis

„Atleto” komandos trijulė – 12-osios ČLKL „Žvaigždžių
dienos” nugalėtoja. Pirmas iš kairės – 3x3 turnyro MVP –
E. Jacunskas 

ČLKL šventės metu žiūrovus linksmino „Egle’s Dance World” šokėjai                                                      Rengėjų nuotraukos

JAV LB Brighton Parko apylinkės pirm. V. Kelmelis
Iš kairės: Rima Vilutienė, Rūta Kutavičiūtė, viešnia iš Lietuvos, Vilija Vakarytė, Rūta Morozovaitė, Jūratė Čepaitienė ir
Li gita Barniškienė. Visos, iškyrus R. Morozovaitę, gimusios kovo mėnesį! 

A. Barniškis su viešnia iš Lietuvos R. Moro-
zovaite         Ligitos Barniškienės nuotraukos
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iš ateitiNiNkų gyveNimo

Ateitininkų namų metinis susirinkimas
DAINĖ QUINN

Kovo 14 d., šeštadienį, savaitę po Ateitininkų šalpos
fondo įvyko Ateitininkų namų metinis susirinki-
mas. Tai dvi atskiros organizacijos veikiančios tuo

pačiu tikslu – įgyvendinti ateitininkijos šūkį ,,Visa at-
naujinti Kristuje”.

Šalpos fondas remia ateitininkų veiklą finansiškai, o
Ateitininkų namai suteikia jai pastogę. Juose krikščio-
niškais ir lietuviškais pagrindais auklėjamas jaunimas,
puoselėjamas visuomeniškumas. Čia į susirinkimus, posė -
džius bei šventes renkasi ir  lietuviškų organizacijų na-
riai. 

Ateitininkų namų valdyba siekia, kad šiuos Namus
naudotų kaip galima daugiau žmonių, tad ir stropiai dirba,
kad jie būtų gražiai sutvarkyti  ir iš vidaus, ir iš lauko, tel-
kia lėšas nuolatiniams atnaujinimams.

Ateitininkų namų metiniame susirinkime valdybos
pirmininkė Dainė Quinn papasakojo apie valdybos rū-
pesčius ir nuveiktus darbus, kuriuos atliko kartu su Atei-
tininkų namų prižiūrėtojais Virginija ir Dainiumi Ko-
pūstais.

Štai kas buvo atlikta 2014 metais: atnaujintas a. a. An-
tano Poskočimo kryžius, kuris buvo supuvęs ir vėtros nu-
griautas. Seni krūmai buvo iškirsti ir susodinti nauji. Me-
cenato dėka nupirktas naujas traktorius žolei pjauti ir la-
pams rinkti. Namų lauko vamzdžiai apsmaluoti, o nute-
kėjimo vamzdžiai išvalyti ir prie jų pritvirtintos grotelės,
kad vamzdžių neužkimštų lapai. Įjungti šildymo kabeliai.
Viduje: atnaujinta pagrindinio koridoriaus ir laiptinės į
rūsį sienos bei turėklai, sudėtos naujos grindys, sutaisyti

vandens siurbliai, pertvarkyta virtuvės elektra, sutaisytos
antro aukšto lauko durys.

Gavus a. a. kun. Trimako meno darbų bei dalį jo ar chy -
vo, o taip pat lentynų ir vitrinų iš Seselių kazimieriečių
Motiniško namo Marquette Parke, nutarta jais pagražinti
antrąjį pastato aukštą. Išneštos senos sofos ir sugriuvę
sta lai. Kambariai dabar jaukiai įrengti ir tinkami rengti
posėdžius ir susirinkimus. 

Kad galėtų atlikti šiuos darbus ir padaryti Namus ma-
lonius naudojimui, valdyba kasmet praveda du lėšų tel-
kimo vajus: gegužinę ir loteriją bei kalėdinių atvirukų
pardavimą. Pereitais metais valdyba dar suruošė vartotų
daiktų išpardavimą Ateitininkų namų garaže ir 35 metų
jubiliejaus pokylį.

Ar Ateitininkų namai reikalingi? Pirmininkė, per-
žiū rėjusi kalendorių, papasakojo apie tai, kaip naudoja-
mos Namų patalpos. Be šeimos švenčių – krikštynų, ves-
tuvių, gimtadienių, čia vyko Čikagos ir jos apylinkų jau-
nučių ir moksleivių ateitininkų susirinkimai, posėdžiai,
kursai pasiruošti įžodžiui, susikaupimai, šventės, susibū-
rimai prie laužo. Ateitininkų namais naudojasi ir kitos or-
ganizacijos – Lietuvos Vyčiai, Filisteriai Skautai, ,,Gran-
dies” šokių grupė, ,,Dainavos” choras, Pal. Jurgio Matu-
laičio misija. Vyksta stovyklos, seminarai, popietės, posė-
džiai, repeticijos, rekolekcijos, kursai bei konferencijos. 

Siekiant, kad Namai būtų naudojami ir savaitės metu,
prieš metus susikūrė Knygų klubo būrelis, kuris renkasi
sykį per mėnesį, trečiadieniais iš ryto. Pir mininkė pri-
minė, kad Ateitininkų namus gali naudotis visi, ypatingai
kultūriniams ir religiniams renginiams. 

Iždininkė Žibutė Pranckevičienė supažindino su fi-
nansine padėtimi. Kasos stovis labai kuklus, bet 2014 m. iš-
laidos neviršijo pajamų dėka kruopščiai dirbančių Ateiti-
ninkų namų prižiūrėtojų ir savo laiką bei darbą aukojan-
čių valdybos narių. 

Kokie ateities planai? Kaip ir kiekviename name, prie-
žiūros darbai nesibaigia. Svarbiausia – sutvarkyti asfaltą
mašinų statymo aikštėje, toliau tęsti sienų bei lubų da-
žymą ir taisymą, įvesti geresnį apšvietimą lauke, įtaisyti
rampą invalidų vežimėliams, perdažyti Daumanto kryžių
ir sutvarkyti biblioteką bei archyvą. 

Į naują 2015–2016 m. valdybą išrinkti: Pranutė Do-
 mans kienė, Loreta Grybauskienė, Rimantas Guraus kas,
Rita Kaufmanienė, Vida Maleiškienė, Raminta Marcher-
 tienė, Ramunė Motekaitienė, Žibutė Pranckevičienė, Dai -
nė Quinn ir Kostas Stankus. 

Pirmininkė Dainė Quinn užbaigė susirinkimą saky-
dama: ,,Esame labai dėkingi visiems rėmėjams, kurie pa-
sitiki Ateitininkų namų valdyba ir remia mūsų užmojus ir
darbus. Dirbame ir aukojame savo laiką jums visiems,
kad Ateitininkų namai atliktų savo paskirtį ir toliau kles-
tėtų.”

Kryžiaus kelias su

Adele Dirsyte
Tegu ji mus veda į šventumą.
(Tęsinys iš pereito ,,Iš ateitininkų gevenimo”
skyriaus)

6. Veronika nušluosto Jėzui veidą
Savo širdyje tapykim Jėzaus paveikslą,
kovodami už tiesą, gėrį ir grožį. Jėzau,
padėki man teisingai suprasti tiesos,
gėrio ir grožio vertybes, leiski man
nenuilstamai jų siekti, kad visa savo
esybe tarnaučiau Dievui ir Tėvynei.

7. Jėzus antrą kartą puola po kry-
žiumi
Saugokimės neskaisčių minčių, jaus-
mų. Sudarykime sąlygas klestėti
mumyse skaistumo dorybei.
Padėkime jaunimui pavyzdingu gyve-
nimu. Jėzau, numylėjęs skaistybę,
padėk žalių rūtų, lelijų, tulpių kraštui,
Marijos žemės vaikams auginti nema-
rius skaistumo idealus.

8. Jėzus ramina verkiančias moteris
Padėti apleistiems, kenčiantiems kūno
ir sielos sielvartus, padėti sergantiems
– reiškia užjausti kenčiantį Išgany toją.
Jėzau, guodęs Jeruzalės moteris,
paguoski šiandien mūsų seseris, duk-
teris, sužadėtines, žmonas, skausmo
suspaustas motinas dėl savo brangių-
jų kančių.

9. Jėzus trečią kartą puola po kry-
žiumi
Visiška neviltis, begalinis dvasinis
skausmas, visiškas kūno nusilpimas,
senatvės negalia pakerta dvasinio
skrydžio sparnus. Visiškai nusilpęs
Jėzau, padėki man ir maniesiems
didžiausioje dvasios ir kūno negalioje
kantriai ištverti.

10. Jėzus išvelkamas iš rūbų
Kūno begėdystė, dvasios apnuogini-
mai, visko neteki mas – tai mūsų išvil-
kimas. Jėzau, apsaugok mus nuo dide-
lio skurdo, kuris veda į nusikaltimus,
kuris trukdo dvasinę pažangą.

11. Jėzų prikala prie kryžiaus
Įžeidimais, blogomis nuotaikomis,
pykčiu, neapykanta, kerštu, apkalbo-
mis žudome kitų sielas. Jėzau, mokyki
mane kitų laisvės nevaržyti, duoki
ištvermės iškęsti visus sielvartus,
skausmus, paniekas, užmiršimą, o jei
reikės, ir karčią mirtį, tik nebauski
amžinuoju pasmerkimu manęs ir
mano Tautos.

Adelė Dirsytė, † 1955

Išrinkta nauja Ateitininkų namų valdyba. Ją sudaro: Rimantas Gurauskas, Rita Kaufmanienė, Loreta Grybauskienė, Dainė Quinn, Pranutė Domanskienė, Žibutė Pranckevičienė,
Raminta Mar cher tienė ir Kostas Stankus.  Nuotraukoje nėra Vidos Maleiškienės ir  Ramunės Motekaitienės. Dainos Čyvienės nuotr.

Lietuvos studentai išleido
Prano Dovydaičio

,,Tris pamatinius klausimus”

Praėjus daugiau nei 100 metų
Prano Dovydaičio kreipimasis
išlieka mums aktualus. 
1. Kuo mes save vadiname ir
kodėl? 
2. Ką mes aplink save matome? 
3. Kokios mūsų priedermės, sie-
kiai ir keliai? 
Lietuvos studentai ateitininkai
dar kartą išleido ateitininkijos
pradininko atsakymus knygutės

formoje, kad ,,jie ir toliau virpintų jaunas bei didžiadvasiškas
sielas uždegdamas jas meile žmogui, Tėvynei ir Dievui”.
Naujai išleistą leidinį galite skaityti internete: 

http://issuu.com/menulis/docs/pamatiniai

Dažnai paskaitykite ateitininkų tinklalapį 

ateitis.org 
Ten rasite vėliausias žinias apie vasaros stovyklas
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Rimos Birutienės švietėjos darbas tęsiasi ir už klasės ribų.
Netu rintis galimybės lankyti lituanistinės mokyklos, bet norintis
pažinti savo lietuviškas šaknis, jaunimas Rimą Birutienę žino
kaip „Lithuanian He ritage” stovyklos organizatorę ir va dovę.
Šią lietuviško paveldo stovyklą Rima organizuoja jau dvidešimt
tre čius metus. Jai vadovaujant stovykla labai išsiplėtė: kas va-
sarą į stovyklą vienai savaitei su savo tėveliais su važiuoja 150–
160 vaikų. Čia jie moko si lietuvių kalbos, istorijos, geografijos,
dainų, šokių, papročių, domisi naujausiomis žiniomis iš Lietuvos,
stengiasi pažinti save ir savo santykį su Dievu. Tikriausiai visi
sutiksime, kad tokia stovykla yra labai svarbi, nes kiekvienas
lietuvių kilmės vai kas apsilankęs lietuviško paveldo sto-
 vykloje turi progą ne tik susipažinti, bet ir pagalvoti, ką jam reiš-
kia lietuviškumas. Apie lietuvišką veiklą su Rima Birutiene kal-
basi Daiva Litvins kaitė. 

– Kur ir kaip prasidėjo jūsų kaip švietėjos kelias? 
– Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokyklo-

je. Aš pati baigiau šią mokyklą, vėliau lankiau Peda -
goginį institutą. Ir vos jį baigusi, tų pačių 1987 metų
rudenį, gavau Do ne laičio lituanistinės mokyklos di-
rektoriaus Juliaus Širkos pakvietimą padėti mo-
kykloje. Truputį padėti (juo kiasi). Tais metais dar ofi-
cialiai nemokytojavau, tik padėjau mokytojai, bet jau
nuo kitų metų buvau pa kviesta dirbti kaip mokyto-
ja. Mokiau ketvirtą skyrių iki pat mokyklos už-
 darymo 1992 metais. Tų pačių metų rudenį man pa-
skambino iš Maironio mokyklos ir kvietė padėti,
jiems rei kėjo tikybos mokytojo. Dabar juokin ga, bet
tuo metu aš naiviai pagalvojau, kad esu tikintis
žmogus, tad kodėl negalėčiau mokyti tikybos? Tiky-
bą dėsčiau metus, o 1993 metų rudenį pakvietė mo-
kytojauti darželyje, ten išdirbau dešimt metų. 

– Kodėl sakote, kad naiviai gal vojote?
– Kadangi žmogus kol dar jaunas, nepatyręs, ne-

supranti, kiek reikia lai ko ir pastangų pasiruošti pa-
mo koms.  Ir tas pasiruošimas vyksta po pagrindinių
darbų, savaitės bėgy. Ta da visą šeštadienį nebūni na-
muose, dirbi. Kartais, atsimenu, atvažiuodavom kiek
anksčiau į penktadienio chorų repeticiją ir su kito-
mis mokytojomis ruošdavomės pamokoms. Bet čia ir
slypi visa esmė – jauną žmogų reikia pasikviesti dirb-
ti anksti. Jeigu pastebime tokį jaunuolį, kurį skati-
na šeima, kuriam bent kiek rūpi jo tapatybė, reikia
jį kviesti. Nes tuo metu jis dar negalvoja, kiek daug
jo darbas gali reikšti ateityje ir kiek daug jis gali duo-
ti savo bendruomenei. Tokius žmones reikia suras-
ti, nesvarbu kur – mokyklose, šokių grupėse, sto-
vyklose – stebėti juos ir lavinti.

– Tikiu, kad mokytojavimo me tus prisimenate labai šil-
tai, bet, ko gero, būta ir iššūkių? 

– Svarbiausia buvo neprarasti į mokyklą atve-
damų vaikų, sudominti juos, išmokinti galvoti, pažinti
save kaip lietuvius. Iš pat pradžių man klasėje tal-
kindavo viena padėjėja, pas kui dvi, nes vienu metu
darželio klasėje buvo 37–38 mokiniai. Per daug. Tai
tos padėjėjos kaip Dievo siųs tos buvo. Mes suskirs-
tydavome vaikus grupelėmis, kad paskatintu me, la-
biau sudomintume. Skaudžiau sia būdavo, kai su-
pranti, kodėl tam vaikui sunku – tėvai atveža vaiką
prie mokyklos ir sako: „Have a good day, honey”. Kitą
savaitgalį aš paka binau plakatą prie mūsų durų: „Lie-
tuviškoje mokykloje visi kalba lietuviškai – ir tėvai,
ir vaikai”. Mo kytojas negali padaryti stebuklo per ke-
turias penkias valandas. Aš visiškai nekritikuoju
žmonių, kurie savo gyvenimuose neranda laiko ar ba
nusprendžia neauginti šeimos lie tuviškai. Čia yra jų
sprendimas, ne mano. Bet jeigu atveda vaiką į litua-
nistinę mokyklą, tai tada mes esame komanda – mo-
kytojai, vaikai ir tėvai.  

– O kaip įvyko perėjimas iš mokyklos į „Lithuanian He-
ritage” stovyklą? Kiek žinau, jūs organizuojate stovyklą jau
daugiau nei dvidešimt metų.

– Ši vasara bus dvidešimt trečia. Nesijaučia, kad
tiek daug, bet turi būti tiek, nes mūsų komendantas,
kuris jau penkerius metus mums talkina, buvo sep-
tynerių, kai pradėjo stovyklauti. Kaip viskas prasi-
dėjo? Aš visas vasaras leidau Dainavos sto vykloje, Mi-
chigane. Šią stovyklą su gražia žmonių grupe pradėjo
dr.  Adolfas ir Jadvyga Damušiai. Gerb. Jadvyga
buvo labai pažangaus mąstymo  moteris, ji ir pradė-
jo lietuviško paveldo  stovyklą, nes  suprato, kad mūsų
lietuviškoms kolonijoms bus sunku, kai praeis kelios
kartos ir vaikai nebeaugs lietuviškoje aplinkoje,
kaip kad mes augome Marquette Parke. Dėl įvairių

„Reikia vaikams suteikti progą pažinti savo lietuvybę”

Stovyklos vadovė Rima Polikai tytė-Birutienė su vyru Tadu
Dainavos raštinėje. 
Nuotraukos iš asmeninio Rimos Polikaitytės-Birutienės archyvo

priežasčių – dėl atstumo ar mišrių vedybų. Paveldo sto-
vyklą ji vedė 25 metus ir, jeigu ne klystu, ji pradėjo ieš-
koti pagalbos, kai jai buvo 76 metai. J. Damušienė pa-
kvietė mane vadovauti stovyklai. 1992 metų vasarą jau
buvau organizaciniame komitete, kuris susidarė iš pa-
čios Damušienės ir manęs (juokia si). 2010 m. mudvi
ruošėm stovyklą, bet likus savaitei iki pradžios,
mane pasiekė žinia, kad ji šiemet nedalyvaus. Dar ne-
sibaigus stovyklai J. Da mušienė mirė... 

Stovykla praėjo labai gerai. Pa sikviečiau savo
draugus ir pažįstamus, šeima labai mane palaikė, mes
visi ten buvome kartu. Kitų metų sto vyklą ruošiau su
savo broliais ir draugais. Tą darau iki šiol. Kai aš pra-
dėjau stovyklai vadovauti, mano brolis Marius Poli-
kaitis buvo pirmasis komendantas ir  komendantavo
10 metų! Po to komendantu buvo Marius Gražulis, o
dabar Ričardas Tarbūnas. Pagalba ateina ne tik iš šei-
mos ir draugų, bet ir iš mano vyro Tado, ku rį taip pat
pasikviečiau dirbti į sto vyklą. Jis kiekvieną vasarą
buvo su manimi... Sugrįžta žmonės, tik juos reikia pa-
kviesti.

– Kas vis dėlto traukia vaikus į jūsų organizuojamą sto-
vyklą? Ga limybė paatostogauti gamtoje, o gal proga susi-
tikti savo draugus, kurių nemato per visus metus?

– Tikriausiai taip. Bet aš esu įsitikinusi, kad jie
trokšta pažinti savo lietuvybę. Gal jie to nežino, bet
aš  pa stebiu. Stovykla yra
tiems vaikams, kurie gal
supranta kelis lie-
tuviškus žode-

lius, bet nekalba. Pasitaiko tokių akimirkų, kai sto-
vykloje vaikai pamato ką nors vaikštinėjantį su už-
rašu  „100 % Lithuanian” ant marškinėlių. Vaikams
tai jautru ir jie pradeda skai čiuoti: „tai aš 30 pro-
centų lietuvis”, „aš – 50 procentų”. Kai aš iš girstu
skaičiuojant, visada sakau, kad pažįstu žmonių, ku-
rie yra dides ni lietuviai, nors lietuviško kraujo ne-
turi nė vieno procento. Neretai pasitaiko, kad
mums padeda vaikų mamos, kurios nėra lietuvės.
Jų vy rai lietuviai, tačiau stovyklos metu dirba, tad
jos atvažiuoja ir džiaugiasi savo lietuvybe kartu su
vaikais. Lie tuvybė gali reikšti labai daug ką. Ne bū-
tinai reiškia, kad turi kalbėti lietuviškai. Stovykla
yra vedama anglų kalba, bet ne tik. Reikia bandyti
kal bėti lietuviškai, net ir tiems žmo nėms, kurie ne-
kalba lietuviškai. Ne svarbu kaip ištarsi lietuviškus
žo džius, bet bandyk.

– Turite nemažai pagalbos, sa vanorių. Kas jie?
– Tėvai, kurie atsimena, kaip būdavo smagu sto-

vykloje. Jie nori būti su savo draugais ir vaikais.
Jau nuoliai, kurie pas mus stovykloj užaugo ir nori
surasti savo vietą. Jie nekalba lietuviškai, todėl ne-
gali būti vadovais kitose stovyklose. 

– Kokio amžiaus stovyklautojus priimate?
– Pas mus stovyklauja platus skirtingo amžiaus

žmonių ratas. Mes priimam nuo 7 iki 16 metų jau-
nuo lius, gimnazistus ir mažesnius. Taip pat yra  „He-
ritage klubas”, o jeigu tėvai dirba, turime ir darželį
patiems mažiausiems. Tad pas mus susirenka visa
šeima. Tai labai svarbu. Nes jeigu vaikai jaučia, kad
stovykla – tai šeima, tada bus tvarka. Čia vėl su-
grįžtam į tą pirmutinį dalyką, apie kurį kalbėjom
– negalim prarasti lie tuvių. Mūsų tiek mažai, mes
negalim vieni kitų prarasti. Taip, mes keisi mės, visi
keiskimės, tik kiekvienam duokime progą supras-
ti savo lietuvybę. Kiekvienam iš mūsų lietuvybė reiš-
 kia visai ką kitą. Gal tie vaikai pasirinks sugrįžti į
Lietuvą, gal pra dės mokytis lietuvių kalbos. Žmo-
gus negali pasirinkti, jeigu nežino, kad yra gali-
mybė, kad lietuvybė yra dalis to žmogaus tapatybės.

– Ne kartą minėjote, kad labai svarbus yra šeimos vaid-
muo vai kui. Kaip jūsų šeima suformavo jus?

– Mano tėvai mus mokė savo pavyzdžiu. Beveik
visi mūsų užsiėmimai buvo lietuviški. Ir jų buvo
daug. Bet buvo smagu, nes mes visi buvome kartu.
Mama ir Tėtis labai daug auko josi mums ir kitiems:
organizavo, mokytojavo (Tėtis dar vis moko litua-
nistinėse mokyklose), vadovavo, paskui mus rėmė
ir ragino vadovauti – lietuviškose mokyklose, atei-
tinin kuose, šokių grupėse, choruose, kursuose, sto-
vyklose... Mums buvo aiš ku, kiek jiems svarbi lie-
tuvybė, nes apie tai kalbėdavomės. Mes suprato me,
kodėl jie taip aukojosi, net kai mes buvome maži.
Niekas nepasi kei tė ir dabar – jie ir toliau aukojasi
ir (dažniausiai) džiaugiasi!

– Esate „Grandies” šokių gru pės mokytoja, dirbote mo-
kykloje, darželyje,  vadovaujate „Lithua nian He ritage” sto-
vykloms, dai nuo jate „Dainavos” chore. Kas ska tina žmo-
gų imtis tiek veiklos, nors galėtume laiką leisti kitaip?

– Ne taip įdomu, man patin-
ka žmonės. Man tėvai įskiepijo
meilę lie tuvybei ir meilę Die-
vui. Ir noriu tuo pasidalinti su ki-
tais. Ir tada džiau giesi jų pasie ki-
mais.

– Ką veikiate be lietuviškos
veiklos? 

– Jau 20 metų dirbu logope-
de  Marianjoy ligoninėje. Įdomu
tai, kad beveik pusę darbo dienos
kalbu lietuviškai. Niekad nebū-
čiau patikėjusi, kad kalbėsiu tiek
daug lietuviškai. Subūrėme lie-
tuviškai kalbančią grupelę „Pa-
sikalbėjimai”. Tai kalbos gru-
 pelė dvikalbiams vaikams, ku-
 riems sunkiau sekasi kalbėti
tiek lie tuviškai, tiek angliškai.
Čia naujausias mano užsiėmi-
mas darbe ir aš labai tuo džiau-
giuosi. 

– Dėkoju Jums už pokalbį ir kuo
geriausios kloties tęsiant švie tėjos
darbą!  

2011 metų vasaros „Lithuanian Heritage” stovyklautojai kelia meis tro Mariaus Nar-
butaičio sukurtą kryžių Dainavos Kryžių kalne – lietuviško paveldo stovyklos ir Dai-
navos stovyklavietės steigėjos gerb. Jad vygos Damušienės atminimui.
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Parengė Dainius Ruževičius

sPortas

Tai – prasideda. NCAA pirmeny-
bėse prasidėjo „Kovo beproty-
bė”. Ko vo 20-ąją NCAA koman-

dos pradėjo se kinantį rungtynių ma-
ratoną, ku ria me vienintelis pralaimė-
jimas už baigs visus žygius šį sezoną.
Negai lestingoms kovoms ruošiasi ir
Gon zaga universiteto debiutantas Do-
 man tas Sabonis.

18-metis 207 cm ūgio Arvydo Sa bo-
nio sūnus džiaugsmingai sutiko ži nią,
kad jo universitetas „Kovo be protybę”
pradės kaip antras geriausias Pietų re-
gione.

32 pergales per 34 rungtynes pa-
 siekusi „Bulldogs” – geriausia Vaka rų
pa krantės komanda ir viena iš pir-
maujančių šio sezono NCAA. Pernai
„Bulldogs” iškrito trečiajame etape.

Pirmajame NCAA atkrintamųjų
etape Gonzaga universitetas susitiks su
North Dakota krepšininkais, kurie
įvertinimų lentelėje yra penkioliktoje
vietoje.

„Kovo beprotybėje” dalyvauja 32 di-
vizionų čempionai ir iš viso – 68 ko man-
dos iš keturių regionų. Trečiojo etapo
rungtynės bus žaidžiamos kovo 21–22 d.,
„Sweet 16” susitikimai – ko vo 26–27 d.,
elitinio aštuntuko kovos – kovo 28–29 d.,
finalo ketverto varžybos prasidės ba-
landžio 4-ąją, o NCAA čempionai pa-
aiškės balandžio 6-ąją Indianoje.

D. Sabonis šį sezoną NCAA pir-
menybėse vidutiniškai rungtyniauja po
21,5 minutės, pelno 9,5 taško (67,7 proc.
dvitaškių, 68,3 proc. baudų), su griebia
6,9 atšokusio kamuolio, at lieka 0,9 re-
zultatyvaus perdavimo ir blokuoja 0,3
metimo.

Beje, Lietuvos krepšininkas su-
 laukė ypatingo įvertinimo JAV. D. Sa-
bonis buvo išrinktas į du simbolinius
penketus. „Gonzaga Bulldogs” naujo-
kas pateko į NCAA Vakarų pa krantės
konferencijos antrąjį simbolinį pen-
ketą. Jis taip pat buvo iš rinktas į ge-
riausią naujokų penketą.

Be D. Sabonio, „Kovo beprotybėje”
kovos  dar du lietuviai – „UC Irvine
Anteaters” universiteto (Ry tų regione
– tryliktas) gy nėjas iš Klai pėdos Ha-
roldas Sapry kinas ir „Notre Dame
Fighting Irish” (Vidurio Va karų re-
gione – trečias) puo lėjas iš Vilniaus
Martinas Gebe nas. Tiesa, jų indėliai
kur kas mažesni – 19 metų 188 cm ūgio
H. Sapry kinas vidutiniškai pelno 1,9
taško, o 20 metų 206 cm ūgio M. Gebe-
nas – 1,6. Abu jie – NCAA naujokai.

Čikagos lietuvių krepšinio ly-
gos (ČLKL) čempionate kovo
14–15 die nomis sužaidus pa-

skutines II etapo varžybas, baigėsi
reguliariojo sezono varžybos, po kurių
kovo 20 d. komandos pradėjo atkrin-
tamąsias varžybas.

Tiesa, iš 11-os praėjusį savaitgalį
turėjusių vykti paskutiniųjų 2014–2015
m. reguliariojo sezono rung tynių,
buvo sužaistos tik 6, o į var žybas ne-
atvykusioms komandoms, pagal
ČLKL nuostatus, buvo įskaityti pra-
laimėjimai 0:20. Tokiu būdu dvi per-
gales prieš neatvykusias „Karių” ir
„Vilniaus” komandas be žaidimo į
savo sąskaitą įsirašė jaunieji „Pri-
ma-Lituanica” krepšinin kai, o dar
trys komandos – „Lietka belis”, „Rad-
viliškis” ir „Lituanica” lengvus taškus
be kovos iškovojo prieš žaisti nepa-
norusias „Vilniaus” ir „Kunigaikš-
čių” komandas.

ČLKL vicečempionė „Lituani ca”,
nors ir pralaimėjusi paskutines II
etapo rungtynes „Atletai” (64:65), už-
 sitikrino reguliaraus sezono nuga lė-
tojos vardą ir praleis atkrintamųjų
ČLKL varžybų („play-off ”) pirmąjį
etapą.

Be žaidimo į pusfinalį pateko ir
dvi svarbias pergales praėjusį savait-
galį iškovojusi ir antrąją vietą regu-
liariajame sezone užėmusi „Švytu -
rio” komanda. Pirmose rungtynėse „Švy turys” rezultatu
75:66 nugalėjo į „Juodkrantės” krepšininkus, o antra me su-
sitikime – 81:65 ir ČLKL čempionų titulą ginančius, ket-
virtoje vietoje likusius „Radviliškio” krepšinin kus.

„Atleto” komanda dar vieną pergalę, rezultatu 66:58, iš-
kovojo rungtyniaudama su „Juodkrantės” krepši nin kais.
Šiame susitikime „Atletą” į pergalę vedė 27 taškus pelnęs
šios komandos juodaodis amerikietis Chriss Miller. Šis krep-
šininkas didžia dalimi nulėmė ir „Atleto” pergalę prieš pir-
maujančią ČLKL „Lituani ca” komandą, į kurios krepšį su-
gebėjo įmesti 28 taškus.

ČLKL „Iššūkio” taurės šešių
ko mandų grupės nugalėtojais, ne-
pai sant dviejų techninių pralaimė-
jimų 0:20, tapo ČLKL naujokai „Vil-
niaus” krepšininkai. Už jų liko
dviem pergalėmis mažiau iškovojusi
ČLKL senbuvė „Stumbro” komanda.
Pastaroji itin svarbiame susitikime
dėl antrosios  vietos rezultatu 65:55
nugalėjo trečioje vietoje likusią
„Prima-Li tuani ca” komandą.

Pergalingai reguliariojo sezono
varžybas užbaigė „Lietkabelio” ko-
 man da, kuri pačiose nerezultaty-
viausiose rungtynėse rezultatu 52:35
nu galėjo visas 16-a šio sezono rung-
tynių pralaimėjusius ČLKL naujo-
kus „Ka rių” krepšininkus.

Pusfinaliuose žais PLC –
„Jaguaras” ir „Britė” –

„Arka”

ČLKL mėgėjų lygos čempionate
kovo 14–15 dienomis sužaistos ket-
 virt finalio rungtynės, kuriose kelia -
lapius į pusfinalio varžybas užsi-
tikrino Pasaulio lietuvių centro
(PLC) ir „Britės” komandos.

PLC krepšininkams kelią į pus-
finalį atvėrė solidi pergalė pirmose
ketvirtfinalio rungtynėse rungty-
niaujant su „Ąžuolo” komanda –
64:35. Nors antroje tarpusavio dvi-

kovoje „Ąžuolo krepšininkams pavyko atsilyginti už pra-
laimėjimą (51:46), tačiau pagal dviejų tarpusavio rungtynių
kur kas geresnį taškų santykį (+24) dėl ČLKL apdovanoji-
mų toliau kovos PLC komanda.

Į pusfinalį patekusi „Britės” komanda abejose ket-
virtfinalio rungtynėse įrodė savo pranašumą rungtyniau-
dama su „Pelenų” krepšininkais (60:51 ir 56:42) ir taip pat
nesunkiai prasibrovė į pusfinalio varžybas. Čia „Britės” var-
žove bus „Arkos” komanda, o kitame ČLKL mėgėjų lygos
pusfinalyje susirems reguliariojo sezono nugalėtojas „Ja-
guaras” ir PLC.

Do man tas Sabonis Martinas Gebe nas Haroldas Sapry kinas

„Kovo beprotybėje” kovos ir trys lietuviai
B. Obama netiki 

D. Sabonio komandos sėkme

Prieš NCAA „Kovo beprotybę”
JAV prezidentas Barack Obama tra di-
ciškai  užpildė  savo prognozių  len te-
lę.

Prisiekęs krepšinio sirgalius B.
Obama nuo savo kadencijos pradžios

spėdavo pakankamai tiksliai. Specia lis-
tų teigimu, šiais metais jis rinkosi pir-
maujančius. Tačiau politiko spėjimas
nieko gero nežada Domanto Sa bonio at-
stovaujamai „Gonzaga Bull dogs” ko-
mandai.

B. Obama būsimais nugalėtojais
įvardijo šį sezoną dar nepralaimėju sią
Kentucky universiteto komandą. Fi-

nale, pasak Prezidento, ji turėtų var-
žytis su Vilanova universiteto koman-
da. Fina lo ketverte dar žais Arizonos ir
Duke universitetai.

B. Obama mano, kad Gonzaga uni-
versitetas pateks į antrąjį etapą, tačiau
ten pralaimės Davidson kolegijos ko-
mandai.

ČLKL komandos pradeda „Play-off” varžybas

ČLKL turnyrinė lentelė 
po reguliariojo sezono varžybų

vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai:

1. „Lituanica” 14 2
2. „Švyturys” 13 3
3. „Juodkrantė” 12 4
4. „Radviliškis” 11 5
5. „Atletas” 9 7
6. „Kunigaikščiai” 6 10

ČLKL „iššūkio taurės”
tur ny ri nė lentelė:

1. „Vilnius” 9 7
2. „Stumbras” 7 9
3. „Prima-Lituanica” 6 10
4. „Lietkabelis” 5 11
5. „Lietava” 4 12
6. „Kariai” 0 16

ČLKL mėgėjų lygos 
turnyrinė lentelė:

1. „Jaguarai” 13 2
2. „Arka” 12 4
3. „Britė” 10 6
4. „Ąžuolas” 6 9
5. PLC 5 11
6. „Pelenai” 2 14
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Šauktiniai kariai. Batalionas.lt nuotr.

Seriale Lietuvos prezidentas – rusas

Kremlius minėjo Krymo aneksijos metines 

Stokholmas (ELTA) – Švedijos
saugumo tarnybos metinėje ataskaito-
je įvardijo Rusijos šnipinėjimą kaip
didžiausią žvalgybos grėsmę, su kuria
susiduria Švedija, pastaraisiais mėne-
siais pastebėjusi padidėjusią Rusijos ka-
rinių laivų ir orlaivių veiklą regione.

Kontržvalgybos ekspertas Vilhelm
Unge nurodė, kad Rusijos žvalgybos
operacijos Švedijoje gali būti interpre-
tuojamos kaip karinės operacijos prieš
Stokholmą. Parengtoje ataskaitoje nu-

rodoma, kad Rusija prieš šią šalį vyk-
do kibernetines atakas, bando verbuo-
ti agentus.

V. Unge pažymėjo, kad Rusijos šni-
pai išsilavinę, jauni, motyvuoti ir kom-
petentingi. Jo teigimu, trečdalis Rusi-
jos diplomatų, dirbančių Švedijoje, ma-
noma, yra žvalgybos pareigūnai.

Švedija, nors ir nėra NATO narė,
tačiau priklauso Europos Sąjungai,
kuri pritaikė ekonomines sankcijas
Rusijai dėl jos vaidmens Ukrainoje.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva ir PasauLis

Rusija demonstruoja milžinišką karinę galią

Vilnius (Seimo info) – Kovo 19 d.
Seimas ypatingos skubos tvarka priė-
mė Seimo Statuto pataisas, taip pat
Karo padėties įstatymo pataisų įstaty-
mą ir Nepaprastosios padėties įstatymo
pataisų įstatymą. 

Šių teisės aktų papildymais siekta
detalizuoti karo ar nepaprastosios pa-
dėties įvedimo, mobilizacijos ar de-
mobilizacijos skelbimo bei sprendimo
panaudoti ginkluotąsias pajėgas priė-
mimo Seime procedūrinius klausimus.

Pataisomis įtvirtinta, kad priimti
Seimo nutarimai dėl karo padėties įve-
dimo ar atšaukimo, mobilizacijos ar de-
mobilizacijos skelbimo, nepaprasto-
sios padėties įvedimo ar atšaukimo,
ginkluotųjų pajėgų panaudojimo ne-
delsiant būtų skelbiami per visuome-
nės informavimo priemones ir įsiga-
lioja Teisėkūros pagrindų įstatymo
nustatyta tvarka.

Nustatyta, kad paskelbus mobili-

zaciją ar įvedus karo padėtį Seimo val-
dyba vykdytų įgaliojimus, numatytus
šio Statuto 32 straipsnyje, taip pat
svarstytų Seimo sesijos darbų progra-
mas bei Seimo posėdžių darbotvarkes
ir joms pritartų, derintų Seimo komi-
tetų ir frakcijų darbo organizavimo
klausimus ir teiktų sprendimų šiais
klausimais projektus Seimui.

Seimo komitetų ir komisijų posė-
džiai, išskyrus Seimo Europos reikalų,
Nacionalinio saugumo ir gynybos, Tei-
sės ir teisėtvarkos bei Užsienio reika-
lų komitetus, būtų organizuojami tik
Seimo valdybos pavedimu. 

Seimo sesijos metu paskelbus mo-
bilizaciją ar įvedus karo padėtį Seimo
posėdžiai būtų organizuojami tik Sei-
mo valdybos sprendimu. Jeigu Seimas
negalėtų susirinkti Seimo rūmuose
Seimo valdyba laikinai paskirtų kitą
posėdžių vietą.

Maskva (BNS) – Rusijos Šiaurės
karinio laivyno pratybose, kurios vyks-
ta nutarus staiga patikrinti šių pajėgų
parengtį, dalyvauja apie 76 tūkst. karių,
daugiau kaip 10 tūkst. šarvuotos gink-
luotės ir technikos vienetų, 65 karo
laivai, 16 aprūpinimo laivų, 15 povan-

deninių laivų, daugiau kaip 200 lėktu-
vų ir sraigtasparnių. 

Tokius skaičius pateikė Rusijos
gynybos ministras Sergejus Šoigu su-
sitikęs su Nacionalinio valstybės gy-
nybos valdymo centro pareigūnais.

New Yorkas (15min.lt) – Trečiasis
pasaulinis karas gali kilti ne dėl Rusi-
jos įsiveržimo į Ukrainą, bet slaptame
Baltarusijos, Lietuvos ir Latvijos vir-
šūnių susitikime nunuodijus Lietuvos
prezidentą Dmitrijų Krešenko. Tokį
geopolitinių įvykių scenarijų siūlo JAV
televizijos CBS serialo „Skorpionas”
(„Scorpion”) 18 serijos autoriai. 

Ne tik Lietuvos prezidento pavardė
slaviška, bet ir jo patarėjas yra Mikko
Aleska, o Latvijos premjeras – Juris Ni-
konov.

Tiesa, seriale skamba ir lietuviška
pavardė – pasaulinio masto artilerijos
gamintojas ir tiekėjas Eras Ilgauskas,
kuris organizuoja Lietuvos prezidento
nužudymą, trokšdamas sukelti pasau-
linį konfliktą.

Seriale pateikiama daug keistos
informacijos apie Lietuvą. Pavyzdžiui,

žiūrovai sužino, jei paduosi ranką Lie-
tuvos prezidentui, jį įžeisi, nes svei-
kintis per slenkstį Lietuvoje blogas
ženklas, todėl gali žlugti net aukšto
rango derybos. Lietuvoje tradicijos yra
aukščiau etiketo,  šalis knibžda nuo-
dingomis gyvatėmis, o  pagal gyvento-
jų skaičių užima 89 vietą pasaulyje. Se-
riale pasigirsta ir darkytos lietuviškos
frazės, kurias supranta tik latviai ir gu-
dai.

Žiūrovams suteikiamos pikantiš-
kos istorinės žinios: 1897 m. tarp Lie-
tuvos ir Baltarusijos kilo 4 metų truk-
mės karas, kuris atnešė nesantaiką
tarp dviejų tautų. Jis kilo po to, kai įkan-
dus gyvatei mirė Lietuvos prezidentas,
o gudai neatvykę į laidotuves tuo su-
pykdę lietuvius.

Seriją premjeros vakarą matė 11
mln. amerikiečių.

Maskva (faktai.lt) – Rusijai minint
pirmąsias Krymo aneksijos metines,
daugybė žmonių dalyvavo iškilmėse
Maskvoje ir Kryme, įskaitant didelį
koncertą prie Kremliaus sienų. Šie
renginiai vainikavo kelias dienas vy-
kusias oficialias iškilmes

Prieš metus V. Putinas ir Krymo
„premjeras” Sergejus Aksionovas pa-
sirašė sutartį, sakančią, kad tas re-
gionas tampa Rusijos Federacijos da-
limi, kai per kovo 16-ąją pusiasalyje su-
rengtą ginčijamą referendumą dau-
giau negu 97 proc. dalyvių nubalsavo
už prisijungimą prie Rusijos.

Tas balsavimas, kurio tarptautinė
bendruomenė nepripažįsta teisėtu,
vyko prižiūrint Rusijos elitiniams ka-

riams, dėvintiems uniformas be atpa-
žinimo ženklų, kurie dviem savaitėmis
anksčiau užėmė strategiškai svarbius
Krymo objektus.

V. Putinas teigė, kad buvo pri-
verstas užimti Krymą, kuriame įsi-
kūrusi Rusijos Juodosios jūros laivy-
no bazė, kad apsaugotų gyventojų dau-
gumą pusiasalyje sudarančius rusa-
kalbius.

Daugelis rusų šį žingsnį laiko tei-
singu atsaku į Sovietų Sąjungos vado-
vo Nikitos Chruščiovo sprendimą 1954
m. perduoti tą pusiasalį administruo-
ti Ukrainai.

Kijevas ir Washingtonas pareiškė,
kad Krymo aneksijos niekada nepri-
pažins teisėta.

Seimas pasiruošė karo atvejui

Vilnius (1 psl.lt ) – Seimas ypa-
tingos skubos tvarka priėmė spren-
dimą, kad į Lietuvos kariuomenę būtų
grąžinti šauktiniai. Pirmasis šauki-
mas, krašto apsaugos ministro Juozo
Oleko teigimu, turėtų būti vykdomas
rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.

Priimta įstatymo pataisa nusta-
tyta, kad bendras ribinis karių skai-
čius šiais metais bus nuo 16 840 iki 21
960. Anksčiau buvo patvirtinti ma-
žesni skaičiai – nuo 14 340 iki 18  460.

Taip pat nustatyta, kad ribinis
privalomosios pradinės karo tarny-
bos karių skaičius bus nuo 3 550 iki 5
090 per metus, iš jų, atliekančių nuo-
latinę privalomąją pradinę karo tar-
nybą, bus 3 000 – 3500. Tuo metu daly-
vaujančiųjų baziniuose kariniuose
mokymuose sumažinta nuo 700 iki 200
asmenų.

Dabar rengiami trijų mėnesių ba-
ziniai kariniai mokymai neleidžia už-
pildyti kariuomenės struktūros. Pro-
fesionaliais kariais galima papildyti
tik 600–800 karių kasmet. Anksčiau
skelbta, kad kai kurie Lietuvos ka-

riuomenės batalionai užpildyti vos 13
proc., kiti – 35 proc.

Kaip bus daroma atranka į priva-
lomąją tarnybą, numato kiti teisės ak-
tai. 

J. Olekas, paklaustas apie emig-
rantų šaukimą į privalomąją karo tar-
nybą, tvirtino, kad išvykimas iš ša-
lies nepanaikina pareigos tėvynei.

Reaguodama į Rusijos agresiją
Ukrainoje Valstybės gynimo taryba
pa -siū lė penkeriems metams grąžinti
šaukimą į kariuomenę. Į privalomąją
pradinę karo tarnybą kasmet planuo-
jama šaukti 3–3,5 tūkst. 19–26 metų
jaunuolių.

Šauktinių Lietuvos kariuomenėje
buvo atsisakyta 2008 metais.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje
yra apie 8 tūkst. profesionalių karių.
Krašto apsaugos savanorių pajėgose,
kur pratybos dažniausiai vyksta sa-
vaitgaliais, yra apie puspenkto tūks-
tančio žmonių.

Iš aplinkinių šalių šauktinius
turi Estija. Lenkija ir Latvija šaukti-
nių neturi.

Lietuva grąžino šauktinius į kariuomenę 

Vilnius (BNS) – Vilniaus geležin-
kelio stotyje kovo 19 d. buvo sustiprin-
tas saugumas kilus įtarimams, kad į Ka-
raliaučiaus kraštą gali būti gabenami
Rusijos kariuomenės šauktiniai. Gau-
sios policijos specialiųjų pajėgų ir pa-
sieniečių pajėgos apsupo Vilniaus ir
Naujosios Vilnios geležinkelio stotis.
Sustojusį traukinį stebėjo Vilniaus po-
licijos ir pasieniečių pareigūnai. Sąs-
tatas buvo patikrintas, nieko įtartino

nepastebėta. Iš Vilniaus į Karaliaučių
traukinys išvyko pagal grafiką.

Kaip sakė krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas, patikrinus trau-
kinį paaiškėjo, jog juo vyko ne kariai,
o jūrininkų mokyklos studentai. Jie
buvo praleisti į Karaliaučių.

Rusija neseniai paskelbė ginkluo-
tųjų pajėgų kovinės parengties patik-
rinimą kai kuriuose šalies regionuose,
įskaitant Karaliaučių. 

Geležinkelio stotyje sustiprintas saugumas

Rusų šnipai kelia grėsmę Švedijai 

Praėjus keturioms dienoms po Kremliaus aikštėje vykusių daugiatūkstantinių „palaikančiųjų”
Krymo prijungimo prie Rusijos iškilmių, išsirikiavo milžiniška eilė, norinčių atsiimti val-
džios žadėtų pinigų už dalyvavimą šiuose renginiuose.                                  Facebook nuotr.  
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Atkelta iš 1 psl.

Salė buvo pilna klausytojų. Mirgos Gražinytės-
Tylos dirigavimą taipogi stebėjo muzikos impresa-
rijai iš New Yorko ir Čikagos. Ateinančią vasarą vėl
numatytas šios dirigentės koncertas su Los Angeles
filharmonijos orkestru „Hollywood Bowl” amfi-
teatre.  

Prieš koncertą su dirigente kalbėjosi „Draugo”
korespondentė Alexandra Kudukis. Spaudai pa-
ruošė Rimas Černius.

– Jūs 2014-aisiais buvote paskirta Los Angeles fil-
harmonijos orkestro vyriausiojo dirigento asistente dvejiems
metams. Ar Jums tai buvo staigmena?

– Didesnė staigmena buvo 2013-aisiais, kai čia at-
važiavau pirmą kartą penkioms savaitėms kaip or-
kestro vadovo Gustavo Dudamelio „fellow”. Buvo la-
bai graži pirmoji patirtis ir pirmasis bendradar-
biavimas su orkestru. Po poros mėnesių grįžusi į Eu-
ropą gavau žinią, kad Los Angeles siūlo asistentės
poziciją. 2013–2014 m. sezone to projekto negalėjau
įgyvendinti, nes dirbau Berno operos teatre Švei-
carijoje. Taip projektas nusikėlė. 

– Jums tik 30 metų, o Jūs jau tiek daug pasiekėte.
Ar Jūs pati tai suvokiate?  

– Žinote, yra taip – džiaugiesi, kad susiduri su
tokiu orkestru, esi dėkingas ir laimingas, kad gau-
ni tokių dovanų. Bet vieną rytą atsikeli ir su siau-
bu pagalvoji: aš juk nieko nesugebu... Jeigu atvirai
– tai po repeticijos galvoju – jie tokie puikūs muzi-
kantai, varge, ką aš jiems galiu duoti... Kiekvieno
žmogaus gyvenime yra pakilimų ir nusileidimų, bet
nuolatos jaudinuosi, kad labai mažai žinau ir labai
mažai moku. Dirbant su mėgėjų arba jaunimo or-
kestrais kartais pradedi labai sunkiai – muzikantai
nežino kūrinių, niekas neskamba, bet daug repetuoji,
eini ir eini ir galų gale žiūri – o! jie groja tokią sim-
foniją, kuri verta profesionalų. Kelias nuo pirmos re-
peticijos iki rezultato yra ilgas netgi profesionalams.
Kuo toliau eini, tuo sunkiau sustoti. Esu įsitikinu-
si, kad pats svarbiausias dalykas yra procesas – ėji-
mas nuolatos pirmyn, nesustoti, neužmigti ant lau-
rų.  Tas – pasiekei ar nepasiekei – kažkaip neduoda
ramybės.    

– Esu mačiusi Jūsų video įrašą nuo 1996 m., kai dai-
navome „Dainų dainelėje”. Buvote ketvirtoje klasėje. La-
bai ramiai, drąsiai atsistojote scenoje prieš žiūrovą. Orkestras
buvo Jums už nugaros. Ir dainavote „Gera būtų”.

– Buvo tokia Anatolijaus Šenderovo dainelė iš
ciklo Sigito Gedos žodžiais. Labai graži dainelė. Tė-
veliams esu dėkinga, kad mane paruošė tam kon-
kursui. Prisimenu, namie buvo didelės kovos, nes aš
nenorėjau tame koncerte dalyvauti, jie įkalbinėjo. O
pačios didžiausios kovos vyko, matėte filmuke, dėl
tos dainelės režisūros. Tėveliai nutarė, ypač tėvelis,
kad šitai dainai reikia režisūros – ne tik padainuot,
bet ir suvaidinti – pradžioje personažas miega, po to
bunda, po to visokie ten tekšt, pliaukšt. Režisūrą su-
galvojo tėtis, o aš labai niršau, – kam čia reikia, ko-
dėl jūs man kišat!?  Bet po to, žinoma, buvo labai sma-
gu.   

– Ar tada jau supratote, kad Jūsų vieta yra scenoje?
– Tokio supratimo tada dar nebuvo. Gerai pri-

simenu jaudulį einant į sceną, tai būdavo sunkios mi-
nutės. Kai jau išeini, tada gerai, tada jau darai tai,
dėl ko išėjai. Kad aš noriu savo gyvenimą sieti su mu-
zika, aiškiai pajutau, kai buvau vienuolikos metų.
Iki tol nesimokiau muzikos – nei kokiu instrumen-
tu grojau, nei teorinių dalykų muzikos mokykloje
mokiausi. Tėvelių tarsi buvo suplanuota manęs ne-
leisti į muziką, nesieti mano gyvenimo su muzika.
O mane užtvindė toks jausmas, kad visas gyvenimas
namie ir šeimoje sukosi tiktai apie muziką. Mano tė-
veliai – muzikantai, tai man atrodė, kad jeigu aš ne-
būsiu muzikantė, tai būsiu atskirta nuo gyvenimo.
Aš turiu mažesnius sesutę ir broliuką. Tėveliai
buvo nusprendę savo pirmajam vaikui sukurti geras
sąlygas ir duoti kokią nors praktišką specialybę, kuri
suteiktų gerą pagrindą gyvenimui. Jie taip planavo,
bet taip neišėjo.   

– Jūs mokėtės Graze, Leipcige, Ciuriche. Kada Jūsų

meilė nuo dainavimo nukrypo į dirigavimą?
– Tai buvo labiau evoliucija. Meilė, kaip gražiai

sakot, augo, ji ir toliau auga. Apsisprendimas pasukti
į orkestrinį dirigavimą įvyko Graze, mano pirmojoje
studijų vietoje, Austrijoje. Iki tol mano namai buvo
vokalinė muzika. Profesorius, operos dirigentas,
kuriam turėdavau operos klavyrus groti prie forte-
pijono ir dainuoti, vis klausdavo manęs – gal jūs vis
dėlto norite studijuoti orkest rinį dirigavimą? Ta min-
tis iš pradžių atrodė labai tolima. Ne, ne, tai ne mano
sritis, sakydavau, bet jo pasėta sėkla augo ir augo, ir
galiausiai užaugo tiek, kad savęs paklausiau – o ko-
dėl nepabandžius? Šalia vokalo. Vėliau reikėjo ap-
sispręsti, ar po bakalauro studijų mokytis toliau abie-
jų dalykų, ar tiktai vieną kažkurį. Taip atėjo apsi-
sprendimas. 

– 2012 m. Jūs laimėjote Nestle ir Salzburgo jaunojo
dirigento premiją. Buvote išrinkta iš 91 kandidato. Ką jau-
tėte nugalėjusi tiek talentingų jaunų dirigentų?

– Papasakosiu labai atvirai. Pirmiausia – tai nuo-
stabus prizas, tik rai prestižinis, ir jis man daug pa-
dovanojo, labai daug. Tai faktas, bet čia yra ir šiek
tiek išpūstų dalykų. 91 kandidatas buvo, bet aš jų ne-
mačiau. Juos matė tik vertinimo komisija, kuriai
kandidatai siuntė savo dokumentus ir įrašus, – taip
dažniausiai vyksta dirigavimo konkursai. Rei kėjo dar
parašyti motyvacinį laišką ir išdėstyti savo kon-
cepciją. Iš visų kandidatų vertinimo komisija iš rinko
tris, kurie dalyvavome finale. Koncertas, po kurio
man buvo įteiktas prizas, buvo nelengvas, nes Salz-

burgo festivalis yra ypatinga institucija. Ten buvo
daug puikaus meno ir labai daug svarbių žmonių, me-
nininkų. Sunkiausia buvo tai, kad buvo daug žur-
nalistų ir reikėjo duoti daug interviu, o darbo tiek
daug. Aš repetavau su Gustavo Mahlerio jaunimo or-
kestru, – per dieną tris kartus, o po to dar kalbėtis su
daugeliu žmonių. Man buvo labai sunku... Tas prizas
man davė tikrai daug, bet kartu... tiesiog gyvenimas
turi daug pusių. 

– Pastebėjau, kad Jūs su žurnalistais kalbėjote labai
gražiai vokiškai. Kur išmokote?

– Austrijoje. Vienoje šeimoje gyvenau dvejus me-
tus, o dabar jau dešimt su puse metų daugiausiai su-
kuosi vokiškai kalbančiuose kraštuose – Austrijoje,
Vokietijoje ir Šveicarijoje.  Tik nepilnus metus gy-
venau Italijoje. Laikui bėgant kalba įsiskverbia į žmo-
gų... Vokiečių kalboje jaučiuos kur kas stipresnė, už-
tat ieškau galimybių patobulinti savo anglų kalbą. Ir
kartu toliau turiu prižiūrėti lietuvių kalbą.    

– Mano mamos draugės Clevelande labai gerbia maest-
ro Dudamelį, sako, kad jis yra daugiau negu dirigentas. Kiti
dirigentai diriguoja mechaniškai, o jis – iš širdies, atiduo-
damas visą savo sielą. Kas Jums labiausiai imponuoja dir-
bant su juo? 

– Taip, ta jo aistra, su kuria jis viską daro, kaip
jūs sakot, atiduodamas visą sielą. Tai įspūdinga. Kiek-
vieną kartą, kai jisai čia būna, atrodo, ir oras įsi-
elektrina. Manau, jis labai daug atsinešė iš tos ap-
linkos, kurioje gimė ir augo – iš Venezuelos. Man dar

Tyla sukėlė triukšmą

Į Mirgos Gražinytės-Tylos koncertą susirinko gražus būrys lietuvių (iš k.): Vida Markevičienė, Claudia Kazlauskienė, Car-
los Navarrette, LR garbės konsulė LA Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla, Janina Čekanauskienė
ir Marytė Newsom. Antroje eilėje (iš k.): Amandas Ragauskas, dr. Audra Deveikaitė, Marytė Šepikaitė, Olita Dautartaitė,
Violeta Gedgaudienė, Vaida Mikuckienė, Dalia Černienė, Aldona Venckūnienė, dr. Algirdas Avižienis ir Rasa Šilkaitienė.
Trečioje eilėje (iš k.): Romas Dabravalskis, dr. Danutė Giedraitienė, Neringa Railytė, dr. Rolandas Giedraitis, Birutė Klio-
rienė, Ina Sekienė, Raimundas Šilkaitis ir Robert Newsom. Ketvirtoje eilėje (iš k.): Rimtautas Dabšys, Elenutė Jasiulevi-
čiūtė, Vincas Stokas, Mindaugas Gedgaudas, Railytė Golding ir Estijos garbės konsulas Jaak Treiman.  Penktoje eilėje (iš
k.): Algis Mikuckis, Kęstutis Daugirdas, Marius Markevičius, Vytautas Černius, Albinas Sekas ir Virgis Kasputis.

Kęsto Kazlausko nuotr.

Jay L. Clendenin/Los Angeles Times nuotr.
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Brian Meinhart, vyresnysis Kongreso nario Scott Tipton patarėjas, Lietuvos garbės kon-
sulė Alaska valstijoje Svaja Worthington ir kiti garbūs svečiai Lietuvos garbės konsulo As-
pen, Coloraro, dr. Jono Prunskio kvietimu kovo 14 d. susirinko pažymėti Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečio. Konsulas J. Prunskis apžvelgė sėkmingą šalies
kovą dėl nepriklausomybės, stiprius ryšius su JAV ir didžiulę pažangą, kuria Lietuva per
tuos metus padarė verslo, švietimo, turizmo ir kitose srityse, jau nekalbant apie tai, kad
ji tapo ES ir NATO nare. Patarėjas B. Meinhart kalbėjo apie ekonominio bei karinio ben-
dradarbiavimo svarbą, pabrėždamas Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimą. 

Dr. J. Prunskio info ir nuotr.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Aspen

1 eil. iš k.: Brian Meinhart, vyresnysis Kongreso nario Scott Tipton patarėjas, Lietuvos
garbės konsulas Aspen, Colorado dr. Jonas Prunskis ir Lietuvos garbės konsulė Alas-
ka valstijoje Svaja Worthington. 

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

Tęsiasi Draugo fondo pavasario vajus 

Gera pradžia – pusė darbo, sako lie tuviškas priežodis. Tvirtai, sėkmin gai
pradėjus bet kurį darbą, jo tolesnė eiga įgauna pagreitį ir ima  didėti kaip
nuo kalno paleistas  snie go kamuolys. Kad pavasario vajus sėkmingai

įsibėgėtų, reikalingas mūsų visų da lyvavimas. Ir nebūtinai stambiomis sumomis.
Fondo nario ar rėmėjo nors ir nedidelis įnašas parodo dėmesį, paramą lietuviškos
spaudos išlaikymui išeivijoje. Be aukų nei vienas lietuviškas laikraštis nega-
li išsilaikyti. 

Labai vertiname laiškelius, kurie ateina su DF įnašais. Ypatingai dėkoja-
me Hartfordo skautams ir skau tėms, kurie po sėkmingos skautų Kaziuko mu-
gės,  per vadovę Dan guo lę Banevičienę, atsiuntė 50 dol., linkėdami ,,Draugo” laik-
raščiui sėkmės. Jau nuo 1950 metų kartą per savaitę ,,Drauge” pasirodo skau-
tų  veiklos sky rius.

,,Draugo” laikraštis dar reikalingas daug kam. Galime džiaugtis sėkmin-
gu ,,Dainavos” koncertu, prie kurio sėkmės prisidėjo ir ,,Draugas”, pabrėžda-
mas renginio svarbą ir kvies damas visus į koncertą. Net  ir interneto laikais
labai svarbu  iš lai kyti  ryšį su ,,Draugu”  bei au ginti Draugo fondą, kuris rei-
kalingas leidybai paremti. Tad tapkime DF  nariais!

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Danutė Paškonienė, garbės na -

rė, iš viso 7,600 dol., Eastlake, OH
Nemira Šumskienė, garbės na -

rė, iš viso 6,300 dol., Chicago, IL
Stasys Rudys ir Rimantas Rudys

iš viso 500 dol., Portland, OR

Su 100 dolerių:
Irena Ancerienė, garbės narė, iš

viso 3,400 dol., Porter, IN
Valerija Aukštikalnienė, garbės

narė, iš viso 1,380 dol., Boston, MA
Dr. Jonas Liutkus, iš viso 905 dol.,

Waterbury, CT
Viktoras Kuraitis, iš viso 900 dol.,

Mokena, IL
Dalia Dzikienė, iš viso 800 dol.,

West Hartford, CT
Jonas Šarka, iš viso 225 dol.,

Oma ha, NE

Su 50 dolerių:
Ona Ročiūnienė, garbės narė,  iš

viso 1,800 dol., Independence, OH
Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,

garbės nariai, iš viso 1,750 dol.,
Willoughby, OH

Rožė Ražauskienė, garbės narė,
iš viso 1,520 dol., Dearborn Hts., MI                                    

Enata Skrupskelytė, garbės na -
rė, iš viso 1,350 dol., Chicago, IL

Algirdas Muliolis, iš viso 810
dol., Euclid, OH

Danguolė Banevičienė, iš viso

590 dol., West Hartford, CT
Aldona Kavaliūnienė, iš viso 575

dol., Waukegan, IL
Danguolė Ilginytė, iš viso 335

dol., Palos Hills, IL
Danguolė Bernatavičienė, iš viso

250 dol., Westchester, IL
Dalia Bobelienė, iš viso 150 dol.,

Treasure Island, FL
Dr. Jonas ir Eugenija Geniai, iš

viso 70 dol., Lanham, MD
Hartford, CT skautai ir skautės,

per vadovę Danguolę Banevičienę, iš
viso 50 dol.

Vladas ir Julija Žukauskai, iš
viso 50 dol., Riverside, IL 

Su 30-25-20-10 dolerių:
Roma Čepulienė, garbės narė, iš

viso 1,525 dol., Willoughby Hills, OH
Diana Noreikienė, garbės narė,

iš viso 1,175 dol., Beverly Shores, IN
Jonas Radas, garbės narys, iš

viso 1,095 dol., Livonia, MI
Marija Arštikienė, iš viso 565

dol., N. Riverside, IL
Andrius Butkūnas, iš viso 510

dol., Farmington Hills, MI
Erika ir Edmund Brooks, iš viso

220 dol., Cedar Lake, IN
Msgr. Al Bartkus, iš viso 175 dol.,

St. Petersburg Beach, FL
Dalia Puškorienė, iš viso 30 dol.,

Willoughby Hills, OH
Algimantas Bublys, iš viso 25

dol., Miami, FL

Draugo FoNDas

Draugo fondo pavasario vajaus  įnašai

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams

www.draugofondas.org

iki susiduriant su Gustavu žavėjo tas
jo atėjimas iš Venezuelos; kartu su
Deborah Borda jie čia įkūrė YOLA
(Youth Orchestra Los Ange les), prog-
ramą pagal „El Sis temos” modelį. Jo
visa širdis muzikoje ir kartu ieškoji-
mas, kaip į salę atsivesti klausytoją,
kaip vaikams parodyti, papasakoti,
kas ta muzika, kokie stebuklai joje
ga li vykti. Labai vertinu jo asmenybę
ir jo darbą.  

– Jeigu reiktų išsirinkti mėgiamiausią
kompozitorių, koks jis būtų?

– Išrinkti vieno turbūt neįmano-
 ma. Tas kūrinys, kuriuo tuo metu už-
siimi, į kurį įdedi savo širdį, ir būna
pats mėgiamiausias. Kai kada tas pro-
cesas lengvesnis, kai kada sunkes-
nis. Kartais būna ir kitokios patirties
– dirbdamas galvoji – čia ne pati ge-
riausia muzika, bet reikia tą jos gro-
žį surasti, pažinti. Aš dar esu tokioje
stadijoje, kai labai daug dar reikia pa-
žinti. Tik žinodamas visą horizontą ga-
lėtum išsirinkti – aha – čia mano na-
mai, čia aš labai gerai jaučiuosi.  

– Ar norėtumėte amerikiečius supa-
žindinti su lietuviais kompozitoriais?  

– O taip! Europoje, kai tik yra to-
kia galimybė, bandau tai daryti. Ra-
mintos Šerkšnytės, mūsų jaunosios
kartos vienos iš ryškiausių kompozi-
torių, kuriai Mariss Jansons, irgi pui-
kus maestro, prieš keletą metų buvo už-
sakęs kūrinį „Ugnys” („Fi res”) atlikti
prieš Beethoveno kompozicijas, kūri-
nius Lietuvoje esame atlikę keletą kar-
tų, neseniai atlikome Augsburge, Vo-
kietijoje, su „Deutsche Staatsphilhar-
monie” orkestru Ludwigshafene. Ir B.
Kutavičiaus „Je ruzalės vartų” pirmą-
ją dalį esame groję Salzburge. Kristinos
Vasiliaus kaitės „Saulės giesmę” pagal
šv. Pran  ciškų esame atlikę su Miun che-
 no radijo choru. Buvo puiki patirtis.
Kol kas Amerikoje tokios progos dar
laukiu.  

– Ar jaučiate skirtumų tarp Lietuvos,
Vokietijos  ir  Amerikos muzikinės kultū-
ros?  

– Kiekviena šalis turi savo orą,
savo gamtą ir savo muzikinę sistemą.
Kiekvienoje šalyje skirtingai su-
prantamas ir dirigento darbas. Lie-
tuvoj yra toks anekdotas, kad kas ant-
ras gyventojas yra chorvedys. Iš tiesų
mes turim nuostabią sistemą, kuri iš-
ugdo daug chorvedžių. Dauguma
mūsų orkestrų dirigentų yra buvę

chorvedžiai. Toks būtų, šabloniškai
kalbant, lietuviškas kelias. Vokietijo-
je, Austrijoje ir Šveicarijoje įprasta į
orkestrinį dirigavimą ateiti per teat-
rą, per operą, iš pradžių grojant for-
tepijonu ir akompanuojant daininin-
kams, grojant per režisūrines repeti-
cijas ir šitaip pažįstant kūrinius, ope-
rinį repertuarą. Italijoje vėl kitaip. Ten
visi studijuoja kompoziciją. Tik pa-
studijavus kompoziciją leidžiama pra-
dėti studijuoti orkestrinį dirigavimą.
Amerikos ypatybė – štai tokios asis-
tentų pozicijos. Tokių dalykų Europoje
pasitaiko, bet tai nėra standartas. O
čia beveik kiekvienas orkestras turi
savo asistentą. Kartais tai būna žmo-
gus, kuris trejus metus arba daugiau
gyvena su orkestru, kartais keletą
savaičių. Vokiškuose kraštuose yra la-
bai daug teatrų, ten meną labai stip-
riai remia valstybė. 

– O kur Jūsų namai?
– 2011-aisiais pradėjau dirbti Hei-

delbergo operos teatre, ten liko mano
„centras”, aš ir dabar ten turiu butą.
Be Lietuvos ten yra mano kiti na-
mai, į kuriuos aš būdama Europoje vis
sugrįžtu. Heidelberge gyvena panašiai
tiek gyventojų, kiek Vil niuje, gal kiek
mažiau.  Heidelbergas turi savo operos
teatrą ir orkestrą, ne patį didžiausią,
apie 60 žmonių (daugiau nei pusė Los
Angeles filharmonijos orkestro). Už
maždaug 20 kilometrų nuo Heidel-
bergo yra Mannheimas, kuris irgi
turi savo orkestrą, didžiulį, apie šim-
tą žmonių, ir didelį operos teatrą su la-
bai daug dainininkų. Už 20 minučių
kelio į kitą pusę nuo Heidelbergo yra
Ludwigshafenas, ten taip pat yra di-
delis orkestras. O dar valanda nuo Hei-
delbergo yra Frankfurtas, kuris ap-
skritai yra kultūros centras. Žinoma,
visų šių kolektyvų yra skirtingas lyg-
muo, bet visi jie yra remiami valsty-
bės, o operos teatrai muzikams sutei-
kia ypatingą dirvą.  

– Ar būdama moteris patyrėte kliūčių
savo darbe?

– Tokį klausimą išgirstu dažnai.
Sakyčiau, kad ne. Bet šį klausimą
reikėtų užduoti ne dirigentėms, o or-
kestro muzikams ir kitiems žmonėms,
kurie galėtų įvertinti, ką reiškia dirb-
ti su moterim ir dirbti su vyru.

– Ką planuojate ateityje?
– Toliau eiti šiuo nelengvu keliu.

Koks  jis  bus  ir  kur  nuves,  nežinau.
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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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

www.draugas.org

,,DRAUGAS”
773-585-9500
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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

13DRAUGAS

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

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 – atsily-

ginsiu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +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

Surašymas nr. 43
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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 ir ten,  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.

5 raidės:
AUSIS – EINIS – IKSAS – KŪNAS – TAKSI – TIESA.

6 raidės:
AMŽIAI – BALSAI – ĮSČIOS – MARSAS – RAPSAS – SKALSĖ – SOS-
TAS – SVĖRĖS.

7 raidės:
ANATEMA – ARIZONA – AUKŠTYN – AVIETĖS – BAROKAS – ČIA-
BUVĖ – DAUGMAŽ – DAŽYKLA – ĖDALIUS – IBSENAS – ĮKAMPIS –
IMTINAI – IŠMATIS – IZMITAS – KADETAI – LETENOS – LIEKANA
– MEDŽIAI – MOTORAS – MUŠEIKA – OBELIAI – ONDATRA –
PANERYS – PAULIUS – PŪDYMAS – PURKŠNA – RAMUNĖS –
RAUKŠLĖ – REPINAS – REŽIMAS – SĄJŪDIS – SKĖRIAI – STIKSAS
– ŠIMTINĖ – TITANAI – VERŠENA.

8 raidės:
ARAMĖJAI – ATKRANTĖ – ATOTAMPA – BRUNETAS – IŠNARŠOS
– KARVELIS – LEONIDAS – UŽPENTIS.

Ieškome lietuvės auklės 4 ir 1,5 m. vai-
kams. Darbas  Washington, DC gyve-
nant kartu  su šeima. Atlyginimas ,,kon -
kurencingas”. 

Tel. 310-962-4760, Agnė
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Simbolinėje vietoje – Vilniaus ka tedros varpinėje –
kovo 18 d. pristatytas atitikmens neturintis lietuvių
žygis per pasaulį, jo idėja bei tikslai. Treji metai ke-
lyje, 100 valstybių, 200 tūkst. kilometrų ir po visą pla-
ne tą skleidžiama pasaulio Lietuvos idė ja – tokį žygį
per pasaulį Lietuvos ne priklausomybės 100-mečio
proga rengia aktyvūs keliautojai bei visuome nės vei-
kėjai.

Žygio pradžia planuojama 2016 m. rugpjūtį,
grįžimas į Lietuvą – 2019 m. pabaigoje. Į žygį
keturiais visurei giais leisis 10 žmonių. Kely-

je prie jų prisijungs „turistų”, kurių bus apie 80. Lie-
tuvos nepriklausomybės 100 me  tų jubiliejų 2018 m.
vasario 16 d. žygeiviai turėtų švęsti Ekvadore.

Pasiruošimas žygiui per pasaulį ir pats žygis at-
sieis apie 2 mln. eurų. 

Vienas žygio idėjos autorių – „Kla jūnų klubo”
vadovas Gintautas Babravičius. Jis pabrėžė, kad žy-
gio per pasaulį įkvėpėjas – lietuvių ke liautojas Ma-
tas Šalčius. G. Babravičius pripažino, kad tai bus sun-
kiausia ir ilgiausia jo gyvenimo ekspedicija. 

„Keliauju daugiau kaip 40 metų, per tą laiką teko
organizuoti įvairiausius žygius. Tarp jų
buvo ir pirmasis savarankiškas plaukimas
paauglystėje savadarbiu plaustu nuo Vil-
niaus iki Rusnės, ir tokios visai neseniai vy-
kusios kelionės, kaip jojimas žirgais iki Juo-
dosios jūros ar dardėjimas 800 km pašto ka-
rietomis senuoju Sankt Peterburgas-Kau-
nas-Varšuva pašto keliu. Tačiau trejų metų
žygis per pasaulį, aplankant visus žemy nus,
išskyrus Antarktidą, būtų iššū kis bet ku-
riam keliautojui. Esu tik ras, kad šis žygis
bus didžiausias gy venimo iššūkis, vaini-
kuosiantis visą sukauptą kelionių patirtį, ir
tuo pa čiu bus geriausia įmanoma dovana
Lie tuvai 100-mečio proga”, – sakė G. Bab-
ravičius.

Pasak jo, žygio planavimo darbai jau
trunka ketverius metus. „Darbų kiekis mil-
žiniškas – vieną dieną turi važinėti po Lie-
tuvą ir pristatinėti idė ją visiems susido-
mėjusiems, kitą die ną jau reikia planuoti iš-
ankstinę ke lionę į Aliaską, kur turėsime pa-
tik rin ti galimybę automobiliais persi kelti
per Beringo sąsiaurį. Tai, beje, bus vienas
didžiausių ir sunkiausiai nuspėjamų šios ke-
lionės iš šū kių”, – sakė „Klajūnų klubo” va-
do vas.

Nors tikslus žygio planavimas dar derinamas,
siekiant įtraukti kuo daugiau lietuvių bendruome-
nių už sie nyje, tačiau jau planuojama, kad jis driek-
sis aplink Baltijos jūrą, per Pa myro ir Tianšanio kal-
nynus, per be kraštes Jungtinių Amerikos Vals tijų
lygumas, per Gobio, Atakamos, Na mi bijos ir Aust-
ralijos dykumas, per Brazilijos džiungles, per Andus,
per atšiaurią Rusijos tundrą, Beringo są siaurį, per
Aliaskos upes bei kitas pa saulio vietas. Nepriklau-
somybės 100-mečiui pažymėti bus siekiama aplan-
 kyti 100 pasaulio valstybių, surasti lie tuvių ben-
druomenes jose ir kartu pasauliui papasakoti apie
Lietuvą.

„Vis dar ieškome tinkamiausio pavadinimo žy-
giui. Kol kas jį vadina me naudodami keliautojo Mato
Šal čiaus citatą – ‘Lietuvai apie pasaulį, pasauliui apie
Lietuvą’. Manau, tai pui kiai vienu sakiniu perteikia
šio projekto idėją”, – teigė G. Babravi čius.

Architektas, grupės „Antis” va do vas Algirdas
Kaušpėdas ne tik ke liaus dalį žygio maršruto, bet ir
yra ke lionės idėjinio turinio kūrėjas – vė liav nešys. 

„Kažkada teko prisidėti prie Lie tuvos budinimo
Sąjūdžio laikais, da bar matau galimybę prisidėti prie
pa saulio Lietuvos kūrimo. Praėjusį de šimtmetį Lie-
tuva pasiekė esminių strateginių tiks-
lų, dabar jaučiamas blaškymasis, ne-
turime vienos atei ties vizijos. Manau,
pasaulio Lietuvos idėja, suvienijanti
milijonus lietuvių visame pasaulyje, ar-
timiausiu metu gali tapti nauja kelro-
de žvaigžde mū sų šaliai”, – dėstė A.
Kaušpėdas.

Jis prisiminė, kad žodžiai „Lietu -
vos valstybė – pasaulio Lietuva” „An -
ties” dainoje nuskambėjo jau seniai.
„Tada buvome neseniai pami nėję Lie-
 tuvos 70-metį, o dabar tuoj mi nėsime
100-metį. Lietuva turi iš naujo save at-

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui –— žygis per pasaulį

rasti. Lietuvai reikia naujo Kolum bo, kuris ją atrastų.
Kas tas Kolum bas? Vytis ir pasaulio Lie tuva. Mes no-
rime pamatyti Lietuvą pasaulyje. Mes išplėsime
Vyčio įtakos zonas”, – žygio idėjinį turinį aiškino A.
Kauš pėdas. O paskui paragino: „Atei na pasaulio Lie-
tuvos laikas. Nepražiop sokite to momento”.

Viena sudėtingiausių žygio pla na vimo dalių –
techniniai bei logisti kos dalykai. Jais rūpinasi vers-
linin kas ir kelionių organizatorius Vaido tas Maro-
zas. 

Į žygį keliautojai lei-
sis „Toyota Landcruiser
78” automobiliais, kurie
gaminami jau 30 metų ir
yra patikimi. Išvažiuos į
žygį naujais, o grįš „kle -
darais”. 

„Keturi automobi-
liai turi būti parengti
taip, kad atlaikytų 100
laipsnių temperatūrų
skirtumą – nuo -50 iki
+50 laipsnių. Kiekvienas
iš jų turi būti pasirengęs

nuvažiuoti po 200 tūkst. km, būti tin-
kamai paruoštas ir karščiausioms dy-
kumoms, ir plukdymui per Beringo są-
siaurį. Bent men kiausia pasiruošimo
klaida gali su stabdyti kelionę, todėl itin
atsakingai atliekame šiuos namų dar-
bus. Esu tikras, kad po pusantrų metų
būsime visiškai pasirengę startui”, –
sakė V. Marozas.

Svarbi visos trejų metų kelionės
dalis – greitas informacijos perdavimas
iš įvairiausių planetos taškų. Tam už-
tikrinti žygeiviai gabensis pa lydovinę
įrangą. Tokiu būdu kelionę bus galima
sekti realiuoju laiku, žiū rėti parengtus
reportažus arba skai tyti keliautojų
įspūdžius. 

Projekto iniciatoriai dėl to jau su-
tarė su kelionių filmų kūrėju Mi chaeliu
Mattig-Gerlachu iš Vokieti jos. Jis anks-
čiau padėjo įsikurti pirmosioms ne-
valstybinėms ir priva čioms radijo sto-
tims Lietuvoje, prisi dėjo rengiant ben-
dras ekspedicijas į Kamčiatką bei Af-
riką. Jis organizuos filmų apie kelionės
metu aplankytas šalis kūrimą Vokie-

tijos televizijai „Deutsche Welle”, įamžins žygio
aki mirkas bei rengs reportažus pasau liui.

Lietuvos 100-mečiui skirtą kelio nę organizuo-
jantis „Klajūnų klubas” jau 23 metus rengia įvairias
ekspedicijas bei žygius po pasaulį. Keliau tojai yra pa-
siekę Tunguską (1997 m.) Baikalą (2011 m.), Meksi-
ką (1999 m.), Boliviją ir Peru (2005 m.), Mongoliją (2007
m.). 

ELTA

Iš k.: filmų apie keliones kūrėjas Michael Mattig-Gerlach, vienas iš žygio organizatorių Vaidotas Marozas, kelionės or-
ganizatorius – žinomas keliautojas ir politikas Gintautas Ba bravičius ir kelionės idėjinio turinio kūrėjas – grupės ,,Antis”
vadovas, visuomenės veikėjas Algirdas Kaušpėdas. Dainiaus Labučio nuotraukos

Unikali kelionė automobiliais per pasaulį pristatyta Vilniaus katedros varpinėje.

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



15DRAUGAS 2015 KOVO 21, ŠEŠTADIENIS

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties.html

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

A † A
JUOZAS BALTRUS
(BALTRUŠAITIS)

mirė Daytona Beach, FL slaugymo namuose
2015 m. kovo 16 d., sulaukęs 91 metų amžiaus.

Nuliūdę Amerikoje liko: dukterys Dale
Baltrus ir Laura Coats, sūnus Michael Balt-
rus, sesuo Australijoje ir giminaičiai Vilniuje.

Laidotuves tvarkys Volusia Memorial Funeral Home Ormond
Beach, FL, 386-673-5373.

Amžiną atilsį jo sielai tesuteikia Viešpats.

University of  Illinois 1955 m. baigusiųjų draugų vardu,
Antanas Dundzila

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS
A † A

VINCAS 
ŽEBERTAVIČIUS
Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 2015

m. kovo 29 d. 9 val. ryto Šv. Teresės bažnyčioje Sunny Hills,
FL.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus
prisiminti a. a. Vincą savo maldose.

Liūdinti žmona Elena

A † A
DANUTEI VĖLAVIČIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnums LINUI
ir DON, jų šeimoms bei artimiesiems ir kartu liūdi-
me.

Sunny Hills, FL Lietuvių Bendruomenė

A † A
ELŽBIETA PIEŠINAITĖ

PAULIUKONIENĖ-RUDIENĖ
Gimė 1918 rugpjūčio 31 d., Harbin Mandžiūrijoje.
Amžinybėn iškeliavo 2015 m. kovo 17 d.
Liūdesyje liko: sūnūs Rimas su žmona Dalia, Kastytis ir dr.

Kęstutis su žmona Cornelia su šeimomis; dukterys Gražina
Kriaučiūnienė su vyru dr. Romualdu, a.a. Jūratės Gentlesk
vyras dr. Michael, Živilė Rudienė su vyru dr. Stasiu, Eglė
Paulikienė su vyru Arvydu, dr. Laima Bendel su vyru David ir
Rūta Convent su vyru John ir šeimomis – viso 32 anūkai ir 46
proanūkai; Kanadoje sesuo Adelė Jaunienė su šeima, Lietuvoje
a.a. brolių Alberto, Jurgio ir Povilo šeimos bei kiti artimieji.

Elžbietos gyvenimas nuo Mandžiūrijos iki Massachusetts
buvo ilgas ir turiningas.  Po Pirmojo pasaulinio karo su tėvais
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kybartuose.  Čia Elžbieta išmoko
lietuviškai, baigė gimnaziją, kur sutiko savo būsimą vyrą moky-
toją Praną Pauliukonį. Baigė Klaipėdos Mokytojų institutą tap-
dama matematikos ir vokiečių kalbos mokytoja. Sukūrusi
šeimą, už poros metų persikraustė į Zarasus.  Rusams artėjant,
iš ten su keturiais mažais vaikais  teko pasitraukti į Vokietiją
ieškant  nacių išvežto vyro. Ateinančius penkerius metus pralei-
do DP stovyklose Vokietijoje. 1950 metais atsirado rėmėjas, kuris
sutiko globoti šeimą su šešiais vaikais ir Elžbieta su šeima
atvyko į Worcester, Massachusetts, JAV. Čia teko juodo darbo
duoną valgyti. Prie kasdieninių darbų ji prijungė mokytojavimą
šeštadieninėje mokykloje, o parapijoje dalyvavo bažnyčios cho -
re, Mother’s Guild ir kitokioje katalikiškoje veikloje.  Jos namai
visad kvepėjo kepamais skanėstais ir girdėjosi tik lietuvių
kalba.  Šiandien jau trečia karta – proanūkai – rašo į lietuvišką
spaudą. Po 33 vedybų metų mirė Pranas, ją palikdamas su trim-
is mažamečiais vaikais ir senais tėvais. Ji tada perėmė Prano
įsipareigojimą – tvarkyti lituanistinę mokyklą. Po devynerių
metų ištekėjo už mokytojo Stasio Rudžio, su kuriuo išgyveno 26
metus.  Visi anūkai džiaugėsi turėdami tokį puikų senelį.  Stasys
mirė beveik sulaukęs savo 99-tojo gimtadienio.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, kovo 20 d.
Tancrell-Jackman Funeral Home, 35 Snowling Rd., Uxbrige, MA.
Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, kovo 21 d., 10
val. r., St. Mary’s Church, Uxbridge, MA.  

Vietoje gėlių, prašome aukoti:  Sisters of  the Immaculate
Conception, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260, arba Camp
Neringa, http://www.neringa.org/en_support_donate.html.

Liūdinti šeima

PADĖKA
A † A

JONAS MILDAŽIS
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis iškeliavo Amžinybėn

2015 m. vasario 12 d., Juno Beach, Floridoje.
Dėkojame kun. Chamindra Williams už vasario 21 d. atnašau-

tas gedulingas atsisveikinimo šv. Mišias bei prasmingą ir rami-
nantį pamokslą Juno Beach, Floridoje.

Nuoširdus ačiū vargonininkui John Shea ir solistei Peggy
Skan tar. Širdingai dėkojame Renatai Armalaitei, kuri jaudinan -
čiai lydėjo šv. Mišių dalyvius giesmėje, „Marija, Marija”. Nuo -
širdus ačiū mieliems šeimos draugams Eglei ir Vytautui Dudė -
nams, nešusiems aukas šv. Mišių metu. Esame dėkingi Daliai
Augūnienei už skaitinius šv. Mišiose bei pasidalinusią mintimis
apie a. a. Jono rezistencijos veiklą Lietuvoje.

Tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems atsisveikini-
mo Mišiose, atsiuntusiems gėlių, pareiškusiems užuojautą
žodžiu, raštu ir spaudoje, užprašiusiems šv. Mišias.

Dėkojame už aukas skirtas Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjun-
gai a. a. Jono Mildažio vardu.

Velionio palaikai bus laidojami Čikagoje, Šv. Kazimiero kapi -
nėse.

Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima
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Gegužės 10 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
14911 127th St., Lemont, IL. vyks solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rūtos Mi-
kelaitytės Kašu bie nės koncertas „Su meile...”. Į labdaros koncertą visus maloniai
kvie čia Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”.

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

   

� Rež. Giedrės Žickytės filmą ,,Kaip mes
žaidėme revoliuciją” galite pamatyti Gene Sis-
kel kino centre, Čikagoje (164 N. State St.)
vykstančiame Europos Sąjungos šalių kino
festivalyje kovo 21 d., šeštadienį, 7 val. v.
bei kovo 25 d., trečiadienį, 8 val. v. Daugiau
informacijos: http://www.siskelfilmcenter.
org/eufilmfest2015.

� Kovo 22 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje apie pašvęstą gyvenimą kalbės
seselės kazimierietės. Bus balandėlių pietūs.
Kviečiame visus dalyvauti.

� Kovo 21 ir 22 d., šeštadienį ir sekma-
dienį, Gavėnios rekolekcijas lietuvių kalba Šv.
Andriejaus parapijoje (1913 Wallace St./
19th St., Philadelphia, PA) ves Msgr. Ro-
landas Makrickas, lietuvis kunigas diplo-
matinėje Vatikano tarnyboje, šiuo metu dir-
bantis pirmuoju sekretoriumi Vatikano nun -
ciatūroje Washingtone. Šeštadienį, 2 val. p.
p. konferencija ir pokalbis Šv. Andriejaus pa-
rapijos klebonijoje, po to – cepelinų pietūs.
Sekmadienį nuo 10 val. r. – išpažintys, 10:30
val. r. – Mišios ir pamokslas. Po Mišių pa-
bendravimas su Msgr. Makricku ir vaišės pa-
rapijos salėje.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 25 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite linksmą ,,Vairo” grupės fil-
mą-koncertą ,,Cafe Emigrant”. 

� Kovo 28 d., šeštadienį, 11 val. r. Čika-
goje,  Lietuvių tautinėse kapinėse bus lai-
dojami Lietuvių skautų sąjungos ir JAV Lie-
tuvių Bendruomenės narės, JAV LB Archy-
vų komiteto pirmininkės a. a. Dalės Teresės
Lukienės palaikai. Kovo 29 d., sekmadienį,
11 val. r.  Lemonte, Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje už velionę bus aukojamos
šv. Mišios, o 12:30 val. p. p. Ateitininkų na-
muose  (1380 Castlewood Drive, Lemont,
IL 60439) vyks jos pagerbimo popietė. Ma-
loniai prašome pranešti apie dalyvavimą Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro tel. 773-
434-4545 arba el. paštu info@lithuanian-
research.org.

� Schererville, Indianos apylinkių lietuviai
kviečiami į margučių dažymo pamokas Bi-
rutės ir Antano Vilučių namuose. Marginti
vašku mokys Loreta Raudonis-Vician. Pra-
šome registruotis pas Loretą tel. 219-980-
5027 arba Birutę tel. 219-322-4533. Dėl
dienos ir laiko susitarsime.

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 kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspaus-
dinta pir ma lietuviška knyga ir pirma lietuviška gra-
matika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdinamos
spaudos draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabena-
mos į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį skaity-
tojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF –
JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, že-
mėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo MLF rėmėjai ir Lie-
tuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

http://draugokalendorius.org

Tradicinė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) slidinėjimo išvy-
ka, nepaisant šalto oro (tą dieną, sekmadienį, vasario 22 d.  ryte termometrai daug

kur rodė žemiau 10F), buvo sėkminga. Diena buvo giedra, švietė  saulutė ir slidinėjimo
metu temperatūra pasiekė 14F. Amerikiečius toks šaltis galbūt išgąsdino, nes slidinė-
tojų nebuvo daug. Mūsiškių susirinko 11 žmonių. Ypač entuziastingai savo meistrišku-
mą tobulino ALIAS valdybos narės Rimos Vilutienės atžalos Gabija ir Rokas. Trasose
sniegas  kietas, greitis didelis, tai nusileidžiant  lengvai pasieki kelto vartus. Eilių nėra,
atsisėdi ir vėl į viršų. Džiaugėmės tokiu  aktyviu sli dinėjimu, kai nereikia gaišti laiko lau-
kiant eilių prie keltų. Ir šaltuko nebejautėme, sukdami ratukus aukštyn-žemyn.
Vidurdienį susirinkome priešpiečiams, pasidalinome atsivežtu maistu bei įspūdžiais ir
vėl išskubėjome slidinėti. Kas nenorės  pasinaudoti tokia proga, kai susimo kėjęs už
vieną dieną, prisislidinėja  už  dvi! Maloniai pavargę skubėjome namo pasidžiaugti jau-
kia pramoga šilumoje – ,,Oskarų” apdo vanojimais. Nežinau, kaip kiti iškylautojai, bet aš
apdovanojimų iškilmių pabaigos nebesulaukiau...

Aurelija Dobrovolskienė

Iš k.: Amzelmas ir Jovita Tursos, Aurelija Dobrovolskienė, Ga bija Vilutytė, Rokas Vilutis,
Rima Vilutienė, Vilma Jarulienė, Ula Da vitt, Rolandas Vilutis, Artūras Jaru lis. 

ALIAS archyvo nuotr.

ALiAS slidinėjimo išvyka

Astronominis pavasaris Lietuvoje prasidėjo neįprastai. Penktadienį gyventojai
stebėjo įspūdingą Saulės užtemimą – priešpiet užtemo trys ketvirčiai Saulės dis-
ko. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.


