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V. A. Dambravos atminimui
– 10 psl. ir ,,Kultūra” 

Trečiosios kartos lietuvis –
Lietuvos kariuomenės

šauktinis – 9 psl.

Prezidentui 
V. Adamkui Įteiktas
Santarvės ordinas

Iškilmingo apdovanojimo ritualo akimirka.

Santarvės ordinas „Už santarvės puoselėjimą” („Pro augenda
concordia”) įteiktas Prezidentui Valdui Adamkui. Iškilmės
ketvirtadienio po pietę surengtos Taikomosios dailės mu-
ziejuje.

Apdovanojimas Prezidentui V. Adamkui Santarvės
fondo steigėjo Juliaus Kazėno ir Santarvės fondo
valdybos nutarimu, įteiktas už gyvenimą, paskir-

tą Santarvės idėjos skleidimui ir jos saugojimui, toleran-
cijos siekimą tarp žmonių, tautų ir kultūrų, nesitaiksty-
mą su blogiu bei neteisybe ir ieškojimą gėrio Tiesos, Mei-
lės ir Santarvės vardan. 

Pernai šiuo Santarvės fondo ord inu buvo apdovano-
tas operos solistas profesorius Virgilijus Noreika.

Nuo fondo gyvavimo pradžios 1994 metais Santarvės
ordinai jau buvo įteikti dvasininkams Kazimie rui Vasi-
liauskui, Vincentui Sladkevi čiui, Tėvui Stanislovui, Pre-
zidentui Algirdui Brazauskui, poetui Justinui Marcinke-
vičiui, literatūrologei Vik to rijai Daujotytei, aktoriui Do-
natui Banioniui, menotyrininkui Romuald ui Budriui,
disko metikui Virgilijui Aleknai, pirmajai atkurtosios Lie-
tu vos Vyriausybei, dainininkui And riui Mamontovui,
Šv. Kristoforo ka me rinio orkestro vadovui Donatui Katkui. 

ELTA

VIDA KUPRYTĖ

Jau tapo tradicija, kad Cicero lie tuviai vieni iš pir-
mųjų kasmet iškelia Lietuvos vėliavą ir pradeda Va-
sa rio 16-osios minėjimų maratoną. Va sario 11 d., ket-

virtadienį,  prie Cicero miesto rotušės jau plevėsavo tris-
pal vė, kai čia  susirinko per 100  svečių  į Lietuvos Ne-

priklausomybės šventę. Atvyko ne vien Cicero Šv. An tano
parapijos lietuviai ir jų  draugai iš  Marquette Parko,
Brigh ton Parko bei Lemonto, bet dalyvavo ir nemažai sve-
timtaučių – Cicero miesto parei gū nai ir darbuotojai, dva-
siškiai, o taip pat apie pusšimtis 9-tos klasės moksleivių
su savo istorijos mokytoju iš vietinės  J. Sterling Morton
gimnazijos. – 7 psl.

Santarvės fondo surengtose iškilmėse – Prezidentas Valdas Adam-
kus su žmona Alma. Gedimino Savickio nuotraukos

Pilietiškumo pamoka

Jau pusšimtį metų Vasario 16-osios proga Cicero iškeliama lietuviška
vėliava. Jono Kuprio nuotraukos

LR generalinis konsulas Marijus Gudynas ilgamečiam Cicero
LB pirmininkui Mindaugui Baukui įteikia Lietuvos užsienio rei-
kalų ministro Lino Linkevičiaus padėkos raštą.

Cicero lietuviai švenčia Vasario 16-tąją



PRELATAS
EDMUNDAS J. PUTRIMAS

Pradėjome gavėnią pelenų bars ty-
 mu ant galvų. Pelenų dienos pa-
pro tys yra gedulo ir atgailos

ženklas ir gavėnios laikotarpio pradžia.
Šiame laikotarpyje siekiame sustip-
rinti sa vo tikėjimą taisydami blogus po-
lin kius, bandydami prisiartinti prie
Viešpaties ir labiau pažinti Jo moky-
mus, kurie paskelbti Evangelijoje.

Šio pirmo gavėnios sekmadienio
Evangelijos ištraukoje iš Luko 4:1–13,
skaitome apie tai, kaip šėtonas gundė
Jėzų, kuris 40 dienų pasninkavo dy-
kumoje. Jis buvo gundomas ne menk-
niekiais, o pačiomis didžiausiomis
žmogiš ko mis jėgomis – valdymu, ga-
lybe ir duo na – ir visa tai be Dievo.

Pirmiausiai Viešpats buvo gun-

domas duona. Šėtonas sako: „Liepk,
kad šie akme nys pavirstų duona”.  Ką
reiškia toks gundymas? Ką gundytojas
tuo nori pasiekti? Duona – tai simbo-
lis viso to, kas reikalinga žmogaus
gy vybei – maistas, saugi pasto gė, ši-
luma. Reikia ir kito žmogaus mei lės ir
paramos, priklausymo šeimai ir ben-
druomenei. Visa tai taip pat simboli-
 zuoja duona. Tačiau Kristus šią pa gun-
dą atmeta atsakydamas: „Žmogus gy-
vas ne vien duona, bet kiekvienu žo-
 džiu, išeinančiu iš Dievo lūpų”. Tas
„žo dis” nėra tik pamokslas, Evan geli-
jos skelbimas, bet kiek vie nas dvasinis
veiksmas, geras darbelis artimui, su-
sivaldymas ar kiek viena kultūrinė
veikla. Vien žemiška duona nepilnai
pasotins žmogų, nes reika lin ga ir dva-
sinė duona.

Net Popiežius Pranciškus savo
Apaštaliniame laiške „Misericordiae
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GANY TOJO  ŽODIS

Gavėnia – kelias į prisikėlimą
Pamąstymai pirmajam gavėnios sekmadieniui

Vultus” rašo:  „…Šių jubiliejaus metų
gavėnia dar intensyviau išgyventina
kaip ypatingas metas Dievo gailes tin-
 gumui švęsti ir patirti. Kiek daug
Šven  tojo Rašto puslapių siūlosi būti ap-
mąstyti  gavėnios  savaitėmis sie kiant
iš  naujo  atrasti   gailestingąjį  Tė vo
vei dą! Išvien su pranašu Michėju ga-
lime ir mes sakyti: ‘Tu, Viešpatie, esi
Dievas, kuris atleidžia kaltę ir dovano -
ja nusižengimą. Tavo pyktis netveria
amžinai, nes tau malonu būti gailes-
tingam. Tu, Viešpatie, vėl mūsų pasi-
gailėsi ir kojomis sutrypsi mūsų kaltes.
Taip, tu įmesi į  gelmes visas mūsų nuo-
dėmes’ ” (plg. Mch 7, 18–19). 

Šiuo maldos, gavėnios ir artimo
meilės laiku galima dar konkrečiau ap-
mąstyti pranašo Izaijo knygos pusla-
pius: „Pasninkas, kokio aš noriu, tai –
nuimti neteisėtai uždėtus pan čius, at-
rišti jungo valkčius, pavergtie siems

duoti laisvę, sulaužyti bet kokį jungą.
Dalytis su alkstančiu savo duo na, pri-
globti vargšą ir benamį, ap reng ti, ką
pamačius, nuogą, neatsukti nugaros sa-
viesiems” (17).

Taigi gavėnia kviečia mus išeiti iš
savo dvasinės dykumos ir grįžti vėl prie
savo tikėjimo šaltinio.   Paremki me
vieni kitus bendruomenine malda ir
padėkime patirti Viešpaties gailes tin-
gumo grožį, kad Jam būtų vietos mūsų
gyvenime.

Mielieji, 

Norėčiau Jus visus pasveikinti su
svarbiausia ir iškiliausia mums vi-
siems data – Vasario 16-ąja. 

1918 m. vasario 16 d. po veik du šimt-
mečius besitęsusios nebūties buvo iš-
kovota ilgai laukta, godota Laisvė. Tą-
dien Lietuvos Taryba, susirinkusi Vil-
niuje, teisiškai įprasmino lietuvių tau-
tos Nepriklausomybės siekį. 

Noriu ypatingai pabrėžti milžiniš-
ką išeivijos vaidmenį kovoje dėl Lietu-
vos Nepriklausomybės. Ilgus metus už
Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai, tu-
rėdami galimybę saugoti gimtąją kalbą ir spausdintą gimtąjį
žodį,  padėjo lietuvių kalbos išsaugojimo rusifikacijos, polonizacijos
ir germanizacijos grėsmės akivaizdoje pamatus. 

Visą šimtmetį išeivija buvo ir yra Lietuvos naratyvo dalis ir esu
tikras, kad svarbi bendruomeninė veikla, lietuvybės puoselėjimas li-
tuanistinėse mokyklose, saitų su Lietuva palaikymas ir kultūros sklai-
da  bus aktyviai tęsiami. 

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui  2018
metais,  kviečiu visus susitelkti ir bendromis jėgomis bei bendrais pro-
jektais deramai įprasminti mūsų valstybės atkūrimo jubiliejų!

Jūsų, 
LR ambasadorius JAV
Rolandas Kriščiūnas
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Vasario šešioliktoji

Jurgis  Samulevičius

Ilga, žiauri vergovė tęsės,
Paniekinta gimta kalba,
Vai kur jūs, broliai, kur jūs, sesės?
Kur ta garsioji Lietuva?

Kada su lenkais susidėjom,
Tėvynė verkė, pasmerkta,
Tautos bajorai sulenkėjo,
Visur vien lenkiška kalba.

Net antkapiai ir tie mirgėjo,
Jau nuo sulenkintų vardų,
Ir net bažnyčiose reikėjo,
Klausyti lenkiškų maldų.

Tada baisi bėda atėjo,
Valdžia maskolių primesta,
Rekrūtus gaudyti pradėjo,
Žandarus atsiuntė Maskva.

Štai jau visur visur užginta
Graži lietuviška kalba,
Piktų maskolių užrakinta,
Jau paskutinė mokykla.

Bet nemirė dar gimtas žodis,
Senos lietuviškos kalbos,
Išliko jis, išliko sodžiuj,
Vaikams perduodamas mamos.

O knygnešiai spausdintą knygą
Vis atgabendavo slapta,
Ją saugojo kaip lobį tikrą,
Vaikams skaitydama mama,

Vėl pamažu tauta šviesėjo,
Išaugo vėl nauja karta,
Lietuvišką jie žodį sėjo,
Ir leido laikraščius slapta.

Jau pogrindy „Aušra” tekėjo
Ir „Varpas” suskambėjo čia,
Nors pavergta dar pranokėjų,
Vėl atsibunda Lietuva.

Europoje štai suirutė,
Visus išvargino karai,
O gal pavyks, pavyks ištrūkti,
Juk nevergausim amžinai.

Į kovą kilo žūtbūtinę
Daug sesių, brolių daug narsių,
Apgynė jie tave, tėvyne,
Nors ir sudėjo daug aukų.

Štai akto žodžiai iškalbingi –
Nuo šiol, žinokite visi,
Mes niekam nieko neskolingi,
Mes nepriklausomi, laisvi!

Nors mūšiai dar ilgai nerimo
Ir diplomatinė kova,
Bet mūsų laisvę pripažino
Ir vėliava jau iškelta.

RITONĖ RUDAITIENĖ

Kai ištinka nemiga, neskaičiuoju avelių, o mintimis grįž-
tu į kurią nors praeities kelionę. Taip neseniai su vy ru
Teodoru „keliavau” po pernykš tės vasaros Lietuvą. Tai
buvo liepos mėnuo, ir dėl įvykių Ukrainoje bei „sep tynių
miegančių brolių” (lietin go meto tėvynėje) kai kurie pa-
žįstami stebėjosi mūsų pasirinktu kelionei laiku. Bet bi-
lietai lėktuvu jau buvo užsakyti, ir nutarėme nieko ne-
keisti.

Nors praėjusi vasara Lietuvoje išties buvo gana
lietinga, mes lietaus laimingai išvengėme. Be-
veik trijų sa vaičių viešnagę pradėjom ir baigėm

Vilniuje, o aplankyti teko Kauną, Ma rijampolę, Pasvalį,
Biržus, Palangą, Girulius ir Varėną. Mano gimtasis Ma-
 rijampolės miestas, kurį aplankė me pirmiausia, nu-
teikė optimistiš kai. Mūsų viešbučio kavinėje smagiai
svečiavosi būrelis uniformuotų jau nų NATO karei-
viukų iš Amerikos. Vie noje iš pagrindinių miesto gat-
vių vokiečių bendrovė statė didelį prekybos centrą.

Lietuva kasmet vis labiau vakarietiškėja. 
Vieną sekmadienį teko vykti į Va rėną atsiimti už-

sakytų tikro šiaudo šiaudinukų. Jų kūrėja – mano gi-
 minaitės draugė, kurios meniškais šiaudinukais yra
puošiama Kalėdų eglutė Prezidentūroje. Kadangi ke-
lia vome mašina, susigundėme išsukti iš kelio ir pasi-
maudyti ypatingo grožio ir beveik balto smėlio dugno
Glūko ežere. Nors buvo tik vidurdienis, ten jau poil-
siavo ir maudėsi jaunimas. Keli jauni vyrukai rūkė ci-
garetes, bet niekur ežere ar ant kranto nesimatė jokių
šiukšlių ar nuorūkų. Jos buvo metamos į tuščią kaž-
kokio gėrimo skardinaitę. Tai didelė pažanga! 

Nenusivyliau ir Palanga, kurioje jau senokai ne-
buvau apsilankiusi. Daug kas šį garsų kurortą kriti-
kuoja dėl mašinų ir atostogautojų susigrū dimo, triukš-
mo ir kitų priežasčių. Mes į Palangą atvykome nepa-
prastai vėjuotą dieną, todėl radome ten tik pačius di-
džiausius entuziastus. Bal tijos jūra buvo labai aud-
ringa ir pik ta. Ypač tiems svečiams, kurie susi ruošė
pasivaikščioti ant neseniai atsta tyto Palangos tilto. Ne
mažiau siaubinga buvo sėdėti ant suolų aukštoje
krantinėje ir stebėti vėjo negai lestingai mėtomus
banglenčių sporto entuziastus. Vėjo pagauti ir smar-

kiai blaškomi jų spalvoti parašiutai iškildavo ir pasi-
slėpdavo aukštose jūros bangose kartais taip arti
stambių akmenų ir cemento nuolaužų, sau gan čių til-
tą, kad užimdavo kvapą. Kartais pagalvodavai – ar tie
žmonės drąsuoliai, ar jiems stinga sveiko pro to? Tik-
riausiai tai buvo labai jauni vaikinai.

Kitą dieną praleidome svečiuose netoli Girulių
(juos su ilgesiu prisimenu iš A.P.P.L.E. vasaros sto-
vyklų, kai dirbome su „Vilties” draugijos sunkią ne-
galią turinčiais vaikais ir jų šeimomis). Jūra buvo tiek
aprimu si, kad jau buvo galima maudytis. Bet šį kar-
tą mane akino ne Baltijos jūros grožis, o pakrantės pie-
vose augantys kvapnūs žolynai ir margaspalvės gėlės.
Tas spalvingas ir kvapnus Lie tuvos pievų grožis ypač
dabar, žiemos pilkumoj, tebestovi akyse.

Įpusėjus viešnagei su vilniečiais giminėmis vy-
kome į netoli Pasvalio esantį anos Nepriklausomos Lie-
tu vos palivarką (nedidelį dvarą) – Mi neikiškius. Tai iš
Sibiro tremties grį žusios mano pusseserės tėviškė. Kai
kuriuos pastatus ir šiek tiek žemės aplink juos ji atgavo
ir išėjusi pensijon su vyru ten gyvena. Dėka Euro pos
Sąjungos paramos Kaune gyve nan tis jų sūnus tapo
„ūkininku” ir bu vusio pavyzdingo Mineikiškių pa li-
varko kieme augina būrelį avių. Anksčiau viešint pas
pusseserę ir matant ją, lesinančią 4–5 vištytes ar ke-
lis kalakutus, man būdavo liūdna... Prieš pat sovietų
okupaciją Mineikiš kiuose teko praleisti dvi pačias gra-
 žiausias vaikystės vasaras. Jos liko ne pamirštamos...

Mėginu prisiminti, kiek vasarų (pasitraukus iš so-
vietų okupuotos Lietuvos) teko lankytis Tėvynėje. Skai-
čiuoju – penkiolika. Ir dar vis tiek daug kas nėra ma-
tyta ir lankyta. Praėjusią vasarą teko eiti siauriausia
sostinės gatvele. Tokių siauručių gat vių teko matyti
Maroke. Labai karštuose kraštuose siauros gatvės su-
 tei kia šiokį tokį pavėsį. 

Radvilų rūmuose/muziejuje vy ko nepaprastai
įdomi žiaurios aborigenų kultūros paroda. Australi-
joje gyvenanti dr. Genovaitė Kazokienė per daugelį
metų sukaupė labai didelį šios indėnų genties meno
rinkinį, kurį atgabeno ir padovanojo Lietu vai. Tokios
didelės apimties aborige nų kultūros lobiu didžiuoja-
si tik Ang lija ir Prancūzija.

Labai gražiai sutvarkytas Ber nar dinų sodas (bu-
vęs Sereikiškių) šalia Katedros, bet man didelį ir mie-
 lą įspūdį paliko užmiestyje esantis Botanikos sodas. Jo
gėlynais rūpinasi ir įvairius bandymus atlieka šios sri-

ties Vilniaus universiteto studentai.
Liepos mėnesio vidury, kai žydėjo ten
augančios didžiulės liepos, jų žiedai
buvo aplipę bitėmis ir nuo bičių dūz-
 gimo atrodė, kad virpa oras. Stiprus
žiedų kvapas svaigino, gėrėsi į plau-
 kus ir drabužius. Atsimenu, kartą
va karinėje TV laidoje Stephen Colbert
pasijuokė iš Lietuvoje pagamintų
„Lietuvos kvapas” kvepalų. Reikėtų
jam apsilankyti ir pačiam patirti tą
Lietuvos kvapą... Mūsų Tėvynėje kve-
 pia ne tik gėlės, pievos ir miškai.
Kve pia uogos, grybai, visa žemė ir vi-
sas šviežias maistas!

Du garbingus Nepriklausomybės
gimtadienius švenčianti tegul žydi ir
klesti graži ir brangi mūsų Tėvynė
Lietuva.

Prisimenant praėjusią vasarą Lietuvoje

Tas gražus sapnas...

Buvusio Mineikiškių palivarko kieme dabar auginamos avelės. Ritonės Rudaitienės nuotraukos

Romantiškas kampelis Vilniaus Botanikos sode.
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TELKINIAI

AUDRONĖ KIŽYTĖ

Šeštadienį, sausio 30 d., Nativity
BVM – Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo pradžios mokykloje, Čikagoje,
vy ko 1974 m. abiturientų susitiki-
mas. Birželio mėnesį jau bus 42
metai, kai mokiniai baigė šią pra-
džios mokyklą… Kaip tas laikas
bėga! 

Apie 30 buvusių mokinių
susirin ko į ,,Q Bar” Da-
rien, Illinois, o klasėje iš

viso jų buvo daugiau kaip 50.
Taigi atvyko nemažai... Tuometi-
nėje mo kyk loje mokėsi beveik tik
lietuvių kil mės moksleiviai, to-
dėl galėjo mo kytis ir lietuviškai.

Seni draugai suvažiavo iš
visų Čikagos rajonų ir priemies-
čių, net iš kitų valstijų – Michi-
gano, Minne so tos ir net Califor-
nijos. Visiems buvo labai smagu
pasimatyti. Nors kai ku rie iki
šiol su bendramoksliais nebuvo
nutraukę ryšių, o prieš keletą me -
tų netgi susitikę Michigane bei
pa laikę ryšius per „Facebook”,
vis dėlto daugelis vienas kito ne-
buvo matę nuo pradžios mokyk-
los. Buvo smagu se nus draugus
pamatyti vėl. Buvo ir to kių at-
vejų, kai vienas kito nepažino,
bet ryšys tuojau pat vėl buvo už-
megztas, ir toliau viskas vyko
įprasta vaga ir smagiai dalintasi
gyvenimo patyrimais, nuotrau-
komis, pasakojimais apie šeimas,
darbus, išgyvenimus ir džiaugs-
mus… O nuotraukos per ran kas
ėjo be sustojimo… 

Visos geros idėjos prasideda
nuo širdies norų ir galimybių…
Šis susitikimas gimė Vidos Par-
gauskaitės-Burklow ir Algio Gry-
bausko mintyse ir per „Face-
book” paplito Loretos Lin gytės-
Jucas pastangomis. 

Vyko diskusijos jau dėl kito
susitikimo… Taigi iki pasima-
tymo.

Susitiko buvę Švč. Mergelės Marijos Gimimo pradžios mokyklos mokiniai

Priekyje (iš k.): Rita Ambrozaitytė, Lydia Dudėnaitė, Vida Kliknaitė-Slapšienė, Vida Pargaus kai tė-Burklow, Nora Šerelytė-Garunkštie-
nė, Loreta Lingytė-Jucas; už jų stovi: Paulius Krutulis, Rita Kupcikevičiūtė-Rackmil, Algis Krygeris, Marius Kriaučiūnas, Frank Sintich, Al-
gis Grybauskas. A. Kižytės nuotraukos

Po tiek metų smagu pasimatyti (iš k.): Lydia Dudėnaitė, Algis Krygeris, Frank Sintich, Al-
gis Gry bauskas ir Vida Kliknaitė-Slapšienė.

Susitiko trys draugės (iš k.): Rasa Kaminskaitė-Avižienienė, Dalia Garūnaitė-Sadauskienė
ir Nora Šerelytė-Garunkštienė.

,,Draugo”
prenumeratoriai gali

skaityti ,,Draugą”
internete be jokio

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų

parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija
@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 

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

Daiva Kaunaitė-Franchik-Kulas ir Andrius Likanderis. 
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Paprastai pristatydami žmogų pirmiausia kalbame
apie jo šaknis. Tačiau liaudies išmintis byloja – dar-
bas žmogų puošia. Todėl šiandien, kal bėdami apie iš-
kilią Musninkų kraš to dukrą Mariją Remienę, pir miau-
sia kalbiname Jos gerų darbų liudininkus. Žmones,
kurie tiesiogiai pa juto šios neeilinės moters dosnu-
mą ir nesuvaidintą meilę gimtajam kraštui.

M. Remienės ir parapijiečių
pastangomis bažnyčioje yra šilčiau

Dar 2014 m. lapkritį Širvintų „Kraš to naujie-
nose” rašėme apie tai, kad Musninkų Švč. Trejybės
bažny čio je vyksta remonto darbai ir ruo šia masi
įrengti šildomas grindis. Pa rapijos klebonas kun. Vir-
gilijus Bal nys tuomet mūsų laikraščiui džiau gėsi:
„Bažnyčios remontui aukojo Ma rija Remienė ir pa-
rapijiečiai. Taip buvo surinkta pusė reikiamos su-
 mos”.

Tais metais buvo sutvarkytas baž nyčios stogas,
įrengtos šildomos grindys. Jau antrą žiemą šv. Mi-
šių me tu parapijiečiai ir svečiai bažny čioje jaučia-
si geriau. Ypač džiaugiasi ir M. Remienei dėkoja vy-
resnio am žiaus žmonės. Musninkų parapijos kle-
bonas apie gerb. Mariją ir už jos rū pestį krašto žmo-
nėmis bei bažnyčia sako: „Tai nepaprasto gerumo ir
nuo širdumo žmogus.”

Bibliotekai dovanojo knygų ir
„Draugo” prenumeratą

Buvusi Musninkų bibliotekos vyriausioji bib-
liotekininkė Andžela Ro lienė pasakojo, kad niekada
nepra šiusi paramos, tačiau net kelis kartus biblio-
teka yra gavusi siuntinių iš M. Remienės su knygo-
mis lietuvių kal ba. Šias knygas iki šiol mielai var-

to ir skaito ne tik musninkiečiai, bet ir čia užsu-
kantys svečiai. O išeivių laik raščio „Draugas” pre-
numerata ne tik suaugusiems, bet ir jaunimui leido
artimiau pažinti ir suprasti išeivijos gyvenimą bei
jų Tėvynės ilgesį.

Pavyzdys, kaip reikia 
mylėti gimtinę

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direk-
torius Vladas Trakima vi čius džiaugiasi, kad jo va-
dovauja mos gimnazijos mokiniai turi gali my bę ma-
tyti pavyzdį, kaip kiek vie nas pilietis turi mylėti Tė-
vynę. „Jos pavyzdys – rūpintis jaunimu, puose lėti
tautinę savimonę. Tai didžiausia vertybė, kurią ji at-

New Yorko konsulato archyvas sunkvežimiu perkeliamas  iš ALKOS į lai-
vą. Aistės Jakštienės nuotr.

Čia įspaustos pėdos lieka amžinai…

Po atnaujinimo darbų Švč. Trejybės bažnyčioje – šilta ir patogu.                                               Nuotraukos iš autorės archyvo

vežė. Su mokiniais turėjome garbę, tiesa, tai ir įpa-
reigoja, dalyvauti M. Remienės knygų pri statymuose
Nacionalinėje galerijoje. Tai pamokos, kurių nenu-
pirksi”, – sako direktorius.

M. Remienė per paramos fondą sa vo lėšomis re-
mia ir rašinių konkursus. Mokiniai, dalyvaudami to-
kiuose konkursuose, yra skatinami domėtis tautos
praeitimi, jos iškiliaisiais žmo nėmis. Konkurso nu-
galėtojai ap do vanojami premijomis, o jų rašiniai
spausdinami laikraštyje „Draugas”.

Visa gimnazijos ir Musninkų bendruomenė
džiaugiasi ir dar viena M. Remienės dovana. Iš gim-
nazijos direktoriaus išgirdusi apie ypač gabų vaiką
ir suprasdama, kad kaimo žmogus neturi galimybių
jį išleisti mo kytis toliau, Marija įsipareigojo su mo-
 kėti už to berniuko tolesnį lavini mą. Gimnazijos di-
rektoriaus pa ska tin tas Domantas Rolis įveikė A. No-
vi ko džiazo mokyklos atranką ir jau dve jus metus mo-
kosi dainavimo, o gimnazija iš M. Remienės tam ski-
ria mų lėšų sumoka už jo pamokas. „Ga lima drąsiai
tvirtinti, kad būtent  Ma rija ištraukė šį vaiką iš spor-
to salės (jis mėgo sportuoti) ir sudarė jam są lygas to-
bulėti bei vystyti savo ta lentą dainuoti”, – įsitikinęs
V. Trakimavi čius.

Pats Domantas tvirtina, kad nuolat prisimena
savo geradarę, o jo ma ma bei močiutė savo maldose
linki jai sveikatos. Domantas visada laukia gerb. Ma-
rijos apsilankymų Lietuvoje ir atsi dėkoja jai savo dai-
nomis. (D. Rolio „Draugui” atsiųstą laišką spaus di-
nome vasario 9 d. laidoje – Red.).

Šių eilučių autorė prisimena jaudinančią aki-
mirką viename Musnin kų Alfonso Petrulio gimna-
zijos rengi nyje, kai skambant Domanto Rolio atlie-
kamai dainai „Čia įspaustos pė dos lieka amžinai…”,
akys sudrėko ir gerb. Marijai.  

Musninkų krašto muziejuje, ku ris įrengtas baž-
nyčios varpinėje, vie nas skyrius yra skirtas ir M. Re-
mie nės šeimai.

Parengta pagal „Krašto naujienas” 
(str. autorė – Neringa Tuške vičienė)

M. Remienės šeimos kampelis Musninkų krašto muziejuje. 

DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ 

2016 m. sausį iš ALKOS buvo iš vežta Lietuvos gene-
ralinio konsulato New Yorke archyvinė medžiaga. Tai
daugiau nei 60 dėžių istoriškai vertin  gų dokumen-
tų. 

Siuntą sudaro konsulato veiklą nuo pat
1939 m. atspindintys dokumen tai (kon-
sulato finansiniai, vizų, pasų galiojimo

termino ir išdavimo reikalai; informacija apie
gautas au kas, jų paskirstymą, siuntinių į Lie -
tuvą siuntimą, – daug aukų buvo perduodama
Vyriausiajam komitetui Vil niaus krašto var-
guomenei šelpti; informacijos apie okupuotą Li-
etuvą platinimas; laiškai įvairioms organi-
zacijoms pabėgėlių iš Lietuvos klau si mu;
žmonių palikimo bylos; giminaičių paieška;
susirašinėjimas su LR Užsienio reikalų min-
isterija dėl valiutų komisijos veiklos ir valiu-
tos keitimo per konsulatą; laiškai dėl straipsnių
spaudoje apie Lietuvos padėtį; Pro memoria
Pasaulinės parodos reikalu 1939.12.29). 

Archyvas bus saugomas Lietuvos cen-

triniame valstybės archyve ir papildys bei
užbaigs ten jau laikomą dalinį New Yorko kon-
sulato fondą. Naujai siunčiamo archyvo
apyraše bus pažymėta, jog jis perduotas iš
ALKA archyvo Putname, Connecti cu to valsti-
joje, JAV.

ALKA valdyba pritarė fondo perdavimui
todėl, kad tai yra valsty bi niai dokumentai, o
dalis konsulato dokumentų jau yra saugomi
Valsty bės archyve. Lietuva dabar yra nepri k-
lausoma valstybė, ir pati gali dispo nuoti is-
torine medžiaga.

Archyvo perkėlimu rūpinosi Lie tuvos Re-
spublikos generalinio konsulato konsulas
Julius Pranevičius bei vicekonsulė Aistė Jakš-
tienė. Tiki masi, jog archyve laikomi doku-
mentai ilgainiui taps neįkainojamu šaltiniu
tyrinėjant to meto lietuvių pa bėgėlių gyvenimą.  

Kviečiame visus apsilankyti ALKOJE,
Connecticuto valstijos Put namo miestelyje.
Jei jums per toli, pra šome užsukti į ALKA in-
ternete: www.lkma.org/alka.htm 

Dr.  Mirga Girniuvienė – ALKA pirmininkė

New Yorko konsulato archyvas perduodamas Lietuvai
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Penktos dienos
rytą klausėmės
Juozo Polikai-

čio. Šis lituanistinės
mokyklos mokytojas

mums pasakojo apie pasaulėžiūrą ir ateiti-
ninkijos tapatybę. Nors pati nesu ateiti-
ninkė ir nedaug žinau apie jų duodamus įža-
dus bei vertybes, bet ši paskaita man at-
skleidė, jog ateitininko gyvenimas labai su-
sijęs su tapatybe ir ją ugdo. Man tai buvo
puiki proga mo kytis iš jų ir labiau pažinti save per kitus žmones. Supratau, kad
krikš čio nis turi eiti į pasaulį su savo krikš čioniškąja pasaulėžiūra, vertybėmis
ir atsakyti už savo veiksmus. 

Po pietų Rima Birutienė mums pasakojo apie tautiškumą. Dar kartą su-
vokiau, kad nors ir palikčiau Lie tuvą, niekada negalėčiau jos pamirš ti, nes tavo
gimtinė visada bus tavo širdyje. Nors tau ji nepatiks, tu vis vien ją mylėsi. Šios
paskaitos metu stebėjausi Amerikos lietuviais ir jų Lietuvos pažinimu. Kai R.
Birutienė paprašė išvardinti nuostabiausias Lietuvos asmenybes, išgirdau
daug įvairių vardų, man tai paliko didelį įspūdį, pamačiau, kokie patriotai šie
žmonės yra ir kaip jiems svarbu ži noti apie Lietuvą. Jie didžiuojasi šia maža,
bet didinga tauta. 

Rimos tėvas Juozas Polikaitis ir uošvis Jurgis Birutis papasakojo apie
savo pasitraukimą iš Lietuvos Antro jo pasaulinio karo metu, ir man tai vėl su-
kėlė ilgesį.

Atėjo paskutinė metų diena! Ji buvo kupina įspūdžių. Iš pradžių iš girdome
Žiemos kursų vadovų pasa kojimus apie dalykus, kurie jiems svarbūs. Šios is-

torijos man padėjo la biau pažinti vadovus ir suprasti žmo nių jausmus. Kiek-
vienas iš jų buvo unikalus ir įdomus, nors ne visi jie sakė turintys susiforma-
vusią tapatybę, bet parodė, kad turi tikslą ir prie mones, kuriomis bandė to
siekti. 

Po to dainavome lietuvių liaudies dainas. Man ši dalis ypač patiko, pri minė,
kaip dainuodavau su savo cho ru Lietuvoje. Stovyklos dalyviai visi jas mokėjo
ir dainavo labai nuo šir džiai. Manau, kad toks laiko leidimas nebūtų įdomus vi-
siems lietuviams, bet man ir šiems lietuviams tai buvo smagumas. Prisiminiau,
kad taip smagiai paskutinį kartą jaučiausi dainų šventėje. Tautinės dainos man
yra vienas gražiausių lietuviškų da lykų. Buvo nuostabu matyti, kad žmo nės jas
dainuoja už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos. 

Vakarui artėjant dalyvavome šv. Mišiose. Žinojau, kad po to dar ilgai ne-
girdėsiu lietuviškų Mišių. Tai liū dino. Po Mišių buvo talentų vakaras, Naujųjų
metų šventimas ir stovyklos nuotraukų žiūrėjimas. Pamačiau, kiek nuostabių
žmonių sutikau ir supratau, kad noriu sugrįžti dar kar tą. Stovyklos pabaiga
buvo nuostabi. Kaip ir kiekvieną vakarą, giedojome „Kaip grįžtančius namo pa-
ukščius”. Buvo liūdna žinoti, kad ryt šito jau nebus, bet kartu ir smagu, nes su-
sipažinau su šia nuostabia bendruo mene.

Čia pamačiau, kad žmonės, gyve nantys kitoje šalyje, ir net ne visi ma tę Lie-
tuvą, myli ją. Visuomet žinojau, kad Amerikoje yra daug lietuvių, bet niekada
nežinojau, kad jie yra tokie patriotiški. Šioje stovykloje pa ma čiau bendrystę
tarp skirtingų žmo nių. Jie turi vieną bendrą dalyką – Lie tuvą. Nežinojau nieko
apie ateitininkiją ir išvykdama į Žiemos kursus nepažinojau nė vieno Ameri-
kos lietuvio, todėl buvo sunku apsispręsti vykti, tačiau tikrai nenusivyliau. Dai-
 nava ir Žiemos kursai man davė labai daug. Atrodė, lyg sugrįžau į mažąją Lie-
tuvą, pas savo draugus. Pastebėjau, kaip pasiilgau lietuviško žodžio, ir tuo pat
metu labai didžia vausi savo gimtine. Man didelį įspūdį paliko stovyklos tema
„Tapatybė”. Man ji labai aktuali, nes viena iš ma no atvykimo į Ameriką prie-
žasčių ir buvo ieškojimas savo pašaukimo. Man šios paskaitos padėjo daugiau
sužinoti apie save ir kaip svarbu ieš koti pašaukimo Kristuje. 

Prieš  stovyklą  nežinojau,  ko noriu. Dabar  jau  tikrai  žinau,  kokia  no-
riu būti.

Vida Sasnaukienė iš Clevelando skaito paskaitą Žiemos kursuose. Kursuose dalyvavo per 50 moksleivių. 
Justinos Baranauskaitės nuotr.

Renginiai Ateitininkų namuose
Vasario 17 d., trečiadienį, 10 val. r. Ateitininkų namų knygų klubo narių susitikimas. Bus
diskutuojama knyga: ,,The Boys in the Boat” autorius: Daniel James Brown. Diskusijos vyks-
ta lietuvių kalba. Visi kviečiami.

Vasario 20 d., šeštadienį, 9 val. r.: Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijas ves ses. Ligita
Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolyno narė. Rengia Ateitininkų namai ir
Akademikų skautų sąjūdis. Prašome registruotis pas Vidą Maleiškienę, vidajonas@sbcglo-
bal.net arba tel. 630-257-8087.

Vasario 25 d., ketvirtadienį, 7 val. v. Čikagos ateitininkai sendraugiai  Ateitininkų namuo-
se rengia pabendravimo vakarą su Ginte Damušyte. Viešnia pasidalins informacija apie
Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, 2013 m. įsteigtą Adolfo Damušio demokratijos stu-
dijų centro veiklą.

Vasario 28 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Ateitininkų namų metinis susirinkimas: Valdybos ir
revizijos pranešimai, pasisakymai, kandidatų pristatymas, rinkimai, klausimai ir diskusijos. 

Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

GRETA

VIRPŠAITĖ

Žiemos kursai 2015-16
(3)

Juozas Polikaitis ir Jurgis Birutis papasakojo apie savo pasitraukimą iš Lietuvos Antro -
jo pasaulinio karo metu moksleiviams ateitininkams Žiemos kursuose.

Ieškomi vadovai  ir mokytojai  2016 m.
Jaunųjų ateitininkų stovyklai
Stovykla vyks liepos 16–24 d. Dainavoje

Norintys vadovauti ar pravesti stovykloje pamokas prašomi pateikti
prašymus nuo vasario 15 – kovo 15 d. el. paštu: mesjas.org

Išrinkti vadovai privalo dalyvauti vadovų kursuose, kurie vyks
Ateitininkų namuose, Lemont, IL balandžio 23–24 d.

Šiandieną baigiame spausdinti  moksleivės
Gretos Virpšaitės įspūdžius iš Moksleivių
ateitininkų sąjungos Žiemos kursų, kurie
vyko 2015 m. gruodžio 26 – 2016 m. sausio
1 d. Dainavoje. Greta  yra  11 klasės moks-
leivė iš Vievio. Šiais mokslo metais ji daly-
vauja „Global Outreach” katalikų mokinių
mainų programoje ir mokosi Lourdes
Academy, Oshkosh, Wisconsin.  Žiemos kur-
suose dalyvauja pirmą kartą.

Rytų pakraščio
ateitininkų poilsio savaitė
įvyks rugpjūčio 6–13 d. 

Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, ME
Visi kviečiami dalyvauti.
Vasario 6 d. ,,Drauge” buvo paskelbtos neteisingos stovyklos datos.
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Kaip žinoma, šių metų spalio 9 d. Ne-
kaltojo Prasidėjimo Bazilikoje Wa s-
hingtone vyks iškilmingos šv. Mi šios ir
bus paminėta ten esančios Ši lu vos
koplyčios auksinė sukaktis. Prel. Ed-
mundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų
Konferencijos delegato už sienio lietu-
viams katalikams, inicia tyva įkurtas ju-
biliejaus komitetas darbuojasi jau dau-
giau kaip metus, ruošiasi šiai šventei.
Kaupiama is to rinė medžiaga apie kop-
lyčią ir skleidžiama apie tai informaci-
ja. Štai kai kurie komiteto veiklos pa-
vyzdžiai.

Prelatas Rolandas Makrickas, Ap-
aš talinės nunciatūros (t. y. Vati-
ka no diplomatinės atstovybės)

Wa shing tone patarėjas ir vienas iš ju-
bi liejaus komiteto iniciatorių, praėju-
 sią vasarą lankėsi Lietuvoje ir platino
žinias apie jubiliejaus ruošos darbus.
Jis davė interviu interneto dienraščiui
„Bernardinai.lt”, kuriame su pažindino
skaitytojus su Nekaltojo Prasidėjimo
bazilika, Šiluvos koply čios įsteigimo is-
torija ir jubiliejinių metų planais. 

Prel. R. Makrickas taikliai apibū-
 dino ypatingą koplyčios jubiliejaus
ry šį su Lietuvos istorija. „Pagrin di nis
šventės akcentas – iškilmingos pa-
 dėkos Mišios spalio 9 d., prisime nant,
kokiais ypatingais laikais gyvename.
Koplyčia statyta prieš 50 metų, tad

ženklina 25-erius sovietmečio ir 25-
erius – nepriklausomybės metus. Esa-
me gražioje kryžkelėje, koplyčia savo-
tiškai atspindi tą dvasinį ir istorinį Lie-
tuvos kelią”, – jis aiškino „Bernardi-
nai.lt” žurnalistei Saule nai Žiugždai-
tei. Jų pokalbis buvo iš  spausdintas
2015 m. rugsėjo 8 d., jį galima rasti Ši-
luvos koplyčios jubi lie jaus svetainėje
siluva50usa.org. 

Lankydamasis Lietuvoje prel. R.
Makrickas taip pat susitiko su laik raš-
čio „XXI amžius” ir „Marijos radijo” at-
stovais, su jais kalbėjo apie ju biliejų.

Šiluvos koplyčios svetainėje gali-
ma rasti įdomios istorinės medžiagos,
daugiausia susijusios su jos stei gimu.
Ten galima pasiklausyti koply čios stei-
gimo iniciatoriaus vyskupo Vin cento
Brizgio balso, išgirsti jo pa kartotinį
kreipimąsi į Amerikos lie tuvius prieš
daugiau kaip 50 metų, prašant, kad jie
finansiškai paremtų koplyčios steigi-
mą (reikėjo per keletą metų surinkti
325 000 dol.). Greta tų įrašų, kuriuos ko-
mitetas gavo iš Li tua nistikos tyrimo ir
studijų centro Čikagoje, svetainėje at-
spausdinta ir po piežiaus Pauliaus VI
1966 m. rugsė jo 4 d. laiško kopija. Po-
piežius sveikino vyskupą V. Brizgį ir
visą lietuvių tautą ir jiems suteikė
apaštalinį pa laiminimą. Kaip tik tą die-
ną ir įvyko kop ly čios dedikacija, tad
reikia ma ny ti, kad laiškas ar bent jo da-
lis buvo perskaityta lietuviams, gausiai
suva žiavusiems į koplyčios palaimi-

nimą. Svetainėje taip pat yra išspaus-
dintas Nekaltojo Prasidėjimo šventovės
1966 m. rugpjūčio mėnesio aplinkraš-
tis, ku rio viršelis ir atskiras straipsnis
skirti naujai pastatytai Šiluvos kop ly-
čiai. Besidomintys koplyčios istorija
taip pat svetainėje ras jos sidab rinio ju-
biliejaus 1991 m. spalio 13 d. programą.

Jubiliejaus komitetas, siekdamas
sužadinti susidomėjimą artėjančiu ju-
biliejumi, nesiriboja vien žinių inter-
netinėje svetainėje papildymu. 2015
m. birželio mėnesį išspausdinta 10 000
(3.5x5 colių dydžio) maldos atvirukų su
Šiluvos koplyčios atvaizdu. Kitoje mal-
dos kortelės pusėje lie tuvių ir anglų
kalbomis pažymėta Ši luvos koplyčios
jubiliejinių Mišių da ta bei informaci-
ja apie Bazilikos rengiamą parodą,
kuri veiks nuo birželio 30 d. iki spalio
17 d. Komiteto nariai vasarą pradėjo da-
linti tas korteles įvai riuose rengi-
niuose, pavyzdžiui, Dainų šventėje Či-
kagoje, Pennsylva ni jos Lietuvių die-
nose, Putnamo seselių piknike, JAV
Lietuvių Bend ruo menės tarybos sesi-
joje ir Lietuvos vyčių suvažiavime.
Apie trečdalį kortelių jau išdalinta. No-
rintys veltui įsi gyti kortelę gali užsi-
sakyti per kop lyčios svetainę.

Jubiliejaus komiteto ruošos dar-
bus remia Lietuvių Fondas, Lietuvių
katalikų religinė šalpa ir Lietuvių ka-
 talikų misija Washingtone. Komite tui
labai reikalinga finansinė parama ir iš
pavienių lietuvių. Norintys pri si dėti

Žinios apie Šiluvos koplyčios Washingtone jubiliejų

neapmokestinama auka kvie čia mi čekį
rašyti „Lithuanian Catholic Religious
Aid” vardu ir siųsti į tos organizacijos
būstinę – 64-25 Perry Avenue, Mas-
peth, NY 11378-2441. Ant čekio pažy-
mėti: „Šiluva Chapel Jubilee”.

Paulius Klimas, 
Viktoras Nakas

Cicero lietuviai švenčia Vasario 16-tąją
Atkelta iš 1 psl.

Atsiliepdami į Lietuvos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės raginimą Va-
sario 16-tąją ,,švęsti kitaip”, Cicero
lietuviai nutarė nebeužsidaryti sava me
ratelyje, bet į savo šventę sukvies ti ir
miestelio bendruomenę. Taip šis mi-
nėjimas tapo pilietiškumo pamoka
mūsų kaimynų vaikams, daugelis ku-
 rių yra meksikiečių tautybės, noriai
įsiliejantys į Amerikos kultūrą. Beje,
tai ne pirmas šių moksleivių susitiki-
mas su lietuviais – Cicero miestas vie-
nas iš pirmųjų įvedė Rūtos Šepe tys
knygos ,,Between Shades of  Gray”
skaitymą į savo gimnazijos programą.

Minėjimą vedė buvęs Cicero mo-
kesčių inspektorius John Kociol ko,
daugelio pramintas ,,Cice ro mies to is-
toriku”. Jis ciceriečių mi nėjimuose
dalyvauja jau bent nuo 1976 m. Didelis
Prezidento Ronald Reagan gerbėjas,
John Kociolko ilgus metus Cicero lie-
tuvius padrą sindavo jų kovoje prieš so-
vietinę okupaciją, per minėjimus ska-
tindamas be paliovos kovoti prieš blo-
gio im pe ri ją. 

Amerikos ir Lietuvos vėliavas įne-
šė Cicero mieste gyvenantys karo ve-
teranai ir Cicero jūros šaulių ,,Klai pė -
dos” kuopos nariai. Himnus giedojo Ci-
cero parapijos choras, o in vokaciją su-
kalbėjo Cicero Šv. Antano parapijos kle-
bonas Sergio Solis. 

Minėjimas buvo pradėtas paro-
dant trumpą filmą, supažindinantį su-
sirinkusiuosius su Lietuvos gamtos
grožiu bei jos garbinga praeitimi. 

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas,
Lietuvos generalinis konsulas Čika go-
 je Marijus Gudynas kreipėsi į jaunimą
paaiškindamas Vasario 16-osios pras-
mę. Jis papasakojo, kad pagal vėliau-
sius surinktus duomenis pastebėta,
jog pasaulyje demokratijos reiškiniai
ne didėja, o žlunga. Gyvendami lais vės

lopšyje, JAV, mes tampame pernelyg pa-
tenkinti savo laisva būkle, ne pagalvo-
dami, kad kitur pasaulyje laisvė yra
gniaužiama, piliečiai yra diktatorių
mulkinami, klesti smurtas ir teroras.
Todėl, sakė konsulas, yra svarbu mi-
nėti istorijos akimirkas, kada valstybės
vadai pasisakė už žmo nių pasirinkimo
laisvę, už demo kratiją. Vasario 16-toji
yra toks Lie tuvos istorijos pavyzdys.
Konsulas paragino salėje susirinkusį
jaunimą susidomėti istorija, domėtis
politika bei rinkimais, ir tapti gerais
šio krašto piliečiais.

Po savo kalbos konsulas įteikė  du

Lietuvos užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus padėkos raštus. Vie-
ną jų – Lietuvos ypatingam draugui,
minėjimo vedėjui John Kociol ko, o an-
trą – Mindaugui Bau kui, ilgus metus
ėjusiam Cicero Lietuvių Ben druome-
nės apylinkės pirmininko pa reigas,
palaikiusiam glaudžius ryšius su Ci-
cero miesto valdžia.

Cicero lietuvių parapijos choras,
vadovaujamas muzikės Vilmos Mei lu-
 tytės, padainavo kelias nuotaikin gas
lietuviškas dainas ir užbaigė programą
kartu su visais susirin ku siaisiais su-
giedant ,,Lietuva brangi”.

Cicero LB apylinkės pirmininkė
Birutė Zalatorienė visiems padėkojo ir
pakvietė prie vaišių stalo. Šaltą die ną
buvo malonu paragauti karšto kugelio,
o taip pat saldumynų. Jais vaišino šei-
mininkės Audronė Berna tavičienė, Si-
gutė Žemaitienė, Bronė Mikulienė, Jo-
lita Kisieliūtė-Narutie nė bei Algis ir
Danutė Kirkos. 

Šis Vasario 16-osios minėjmas tapo
gražia pamoka, kaip vieni su ki tais –
jaunimas su vyresniaisiais, lietuviai su
meksikiečiais ir ameri kiečiais – gali
gražiai sugyventi, da lytis patirtimi ir
bendrauti. Pavyzdys visam pasauliui.

JAV ir Lietuvos himnus giedojo Cicero lietuvių parapijos choras, vadovaujamas V. Meilutytės.

Minėjimo garbės svečiai su jūrų šaulių ,,Klaipėdos” kuopos nariais. Viduryje, su ministro L. Linkevičiaus apdovanojimu – J. Kociolko. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Prezidentė vyks į New Yorką

Sirijos ir Rusijos pajėgos vykdo etninį valymą
Ankara (ELTA) – Turkijos mi-

nistras pirmininkas Ahmet Davutog-
lu sakė, kad Sirijos vyriausybinės pa-
jėgos, kurias antskrydžiais remia Ru-
sija ir iraniečių bei libaniečių „Hez-
bollah” kovotojai, vykdo etninį valy-
mą aplink Alepo miestą. 

A. Davutoglu pareiškė, kad 60 000
sirų pabėgo nuo smurto prie Turkijos
sienos. 

„Šis etninis valymas, kurį vykdo
Rusija ir Sirijos režimas, yra labai są-
moningas. Kiekvienas mūsų priimtas
pabėgėlis padeda vykdyti etninio va-
lymo politiką, bet mes ir toliau pri-
imsime pabėgėlius”, – kalbėjo Turki-
jos premjeras.

Jungtinės Tautos (JT) įspėjo, kad,
jei sukilėlių kontroliuojamos sritys

bus apsuptos, šimtai tūkstančių civi-
lių neturės galimybės gauti maisto. JT
ir Europos Sąjunga  ragino Turkiją ati-
daryti savo sieną.

A. Davutoglu teigė, kad yra veid-
mainiška tiems, kam nepavyko su-
stabdyti Rusijos antskrydžių Sirijoje,
prašyti Turkijos išlaikyti sienas at-
viras. Premjeras pabrėžė, kad šalis įsi-
leido  daugiau  nei  2,6 mln.   pabėgė-
lių per penkerius metus trunkantį
karą. 

Turkijos pasienyje susitelkė de-
šimtys tūkstančių pabėgėlių, plūs-
tančių nuo žudynių iš Alepo miesto.
Turkija taip pat apkaltino Sirijoje
veikiančią Kurdų demokratinės są-
jungos partiją dėl išpuolių bendra-
darbiaujant su Rusijos pajėgomis.

Vilnius (Prezidentūros info) – Ba-
landžio pabaigoje prezidentė Dalia
Grybauskaitė Jungtinių Tautų gene-
ralinio sekretoriaus Ban Ki-moon kvie-
timu vyks darbo vizito į New Yorką,
kur kartu su kitais pasaulio valstybių
vadovais pasirašys pernai gruodį Pa-
ryžiuje pasiektą aukšto lygio susitari-
mą dėl klimato kaitos. Vizitas numa-
tytas balandžio 21–25 dienomis. 

Pasaulio valstybės pernai Pary-
žiuje nutarė mažinti išmetamų terša-
lų kiekį tiek, kad oro temperatūra iki
2100 metų padidėtų ne daugiau kaip 2
laipsniais Celsijaus. Taip pat numaty-
tas reikšmingas finansavimas besi-
vystančioms valstybėms, susidurian-
čiomis su klimato kaitos sukeltais iš-
šūkiais. 

Briuselis (Diena.lt) – NATO ry-
tinėse savo narėse dislokuos daugiau
pajėgų. Aljanso gynybos ministrai
Briuselyje nusprendė rengti planus,
kurie bus užbaigti iki vasarą Varšu-
voje vyksiančio NATO viršūnių susi-
tikimo. Tai yra reakcija į Rusijos pre-
zidento Vladimiro Putino politiką.
Šis 2014-aisiais užėmė Krymo pusiasalį
ir jį aneksavo. NATO pajėgų didinimas
Rytų Europoje turėtų atgrasyti Mask-
vą nuo naujų atakų.

Pasak NATO generalinio sekre-
toriaus Jens Stoltenberg, dėl dydžio ir
sudėties dar bus sprendžiama vėliau.
Dabar diskutuojama kiekvienoje ša-
lyje dislokuoti iki 1 000 NATO karei-
vių. Jie turėtų būti įkurdinti Baltijos

šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo-
je, taip pat Lenkijoje, Bulgarijoje ir Ru-
munijoje.

Šiose valstybėse NATO jau nuo
praėjusių metų plečia savo bazes. Ta-
čiau jose dislokuota tik po kelias de-
šimtis karių. NATO naikintuvai nuo
tada taip pat stebi Baltijos šalių oro
erdvę.

Reaguojant į galimą Rusijos puo-
limą, regione bus dislokuota karinė
įranga, o infrastruktūra paruošta taip,
kad būtų įmanoma greitai atsiųsti di-
desnį NATO dalinių pastiprinimą ka-
riams vietoje. Tačiau nuolatinis ko-
vinių pajėgų dislokavimas Rytuose,
kaip to reikalauja Lenkija, neplanuo-
jamas. 

Vilnius (BNS) – Ni-
dos ir Juodkrantės cent-
riniai bei Palangos Bi-
rutės parko paplūdimiai
šį sezoną turėtų ir vėl
gauti teisę iškelti Mėly-
nąsias vėliavas.

Vykusiame Aplin-
kosauginio švietimo fon-
do Mėlynosios vėliavos
programos nacionalinės
tarybos nariai posėdyje
nusprendė palankiai
įvertinti Neringos ir Pa-
langos miesto savival-
dybių paraiškas.

Visi trys paplūdimiai atitiko ap-
linkosauginio švietimo ir informavi-
mo, vandens kokybės, aplinkosauginio
valdymo, saugumo ir paslaugų tarp-
tautinius kriterijus.

Savivaldybių paraiškos bus per-
siųstos į Danijos sostinėje Kopenha-
goje reziduojančią tarptautinę Mėly-
nosios vėliavos tarybos komisiją, kuri,
atsižvelgusi į nacionalinio programos
koordinatoriaus išvadas, priims ga-
lutinį sprendimą.

Paplūdimiai ir prieplaukos, įgy-
vendinę atitinkamus aplinkosaugi-
nius reikalavimus, pretenduoja į Mė-
lynąją vėliavą, kuri lankytojams pra-
neša, kad jame – švaru, teikiamos eu-

ropinio standarto paslaugos, t.y. yra
tualetas, dušas ir pan.

Lietuva Mėlynosios vėliavos prog-
ramoje pradėjo dalyvauti 2001 metais.
Mėlynoji vėliava suteikiama vienam
vasaros sezonui.

Tarptautinę Mėlynosios vėliavos
programą, kuri skirta savivaldybėms,
plėtojančioms turizmo paslaugas,
koordinuoja nevyriausybinė organi-
zacija – Aplinkosauginio švietimo fon-
das. Jo įgalioti asmenys tikrina, ar pa-
plūdimys bei prieplauka sezono metu
atitinka keliamus reikalavimus. Mė-
lynoji vėliava turi būti nuleidžiama, jei
aptinkama trūkumų. Pakelti ją lei-
džiama tik tada, kai visi trūkumai pa-
šalinami.

Vilnius (BNS) – Ateityje bus įver-
tinamas korupcijos lygis Lietuvos sa-
vivaldybėse. Viešoji įstaiga ,,Projektų
valdymo ir mokymų centras” kartu su
Lietuvos pramonininkų konfederaci-
ja (LPK) rengia tam būtiną metodiką.

Tikimasi, kad bus galima kasmet
skelbti visų Lietuvos savivaldybių ko-
rupcijos vertinimus.

„Kiekvienais metais mes tikimės
visoje Lietuvoje daryti tuos matavi-
mus, analizuoti ir skelbti reitingus. Ša-
lia to mes turėsime mokymo progra-

mas ir tiesiog savivaldoje vykdysime
švietimą, kad korupcijos apraiškų ma-
žėtų”, – sakė projekto vadovas V. Pet-
ronis.

Didžiąją dalį lėšų – 85 proc. – 689,8
tūkst. eurų vertės projektui skyrė
Norvegija, likusią dalį – Lietuva. Pro-
jekte kol kas dalyvauja 10 savivaldy-
bių: Alytaus, Ignalinos, Jurbarko, Jo-
niškio, Kelmės, Klaipėdos, Lazdijų,
Plungės, Rietavo ir Rokiškio. Projektas
pradėtas praėjusių metų rugsėjį ir tu-
rėtų baigtis šių metų spalį.

Washingtonas kaltina Rusiją remiant IS
Washingtonas (Alfa.lt) – Rusi-

jos aviacijos smūgiai Alepo apylinkė-
se į Sirijos režimo oponentų objektus
naudingi grupuotei „Islamo valstybė”
(IS), pareiškė JAV Atstovų Rūmų už-
sienio reikalų komitetui Brett Mc -
Gurk, specialusis Prezidento Barack
Obama pasiuntinys koalicijoje, kovo-

jančioje su džihadistais Sirijoje ir Ira-
ke.

Pasak jo, Rusijos veiksmai pade-
da ekstremistams, nes atitraukia vie-
tinius nuosaikiosios opozicijos kovo-
tojus iš kovos su „Islamo valstybe” ir
įtraukia juos į karą su Sirijos vy-
riausybės pajėgomis.

NATO stiprins Rytų Europos saugumą

Matuos savivaldybių korupciją

Teroristų išpuoliai lietuviams nė motais

Mėlynąją vėliavą turės trys paplūdimiai

Vilnius (Info TV) – Neramumai
krečia pasaulį, vis daugiau išpuolių su-
laukia ir lietuvių pamėgti kurortai. Ta-
čiau tai tautiečių nebaugina ir jie savo
kelionių įpročių nekeičia. Užsienio
reikalų ministerija pastebi, kad lietu-
viai nelinkę atidžiai skaityti įspėjimų.  

Lietuvaičių nebaugina, kad dar šią
savaitę turistų pamėgtame Stambulo
Sultanachmeto rajone susisprogdino
mirtininkas – 10 žmonių žuvo, dar 15
buvo sužeisti. 

Užsienio reikalų ministerijos at-
stovas sako, kad Turkija dabar – ne
pats ramiausias pasirinkimas ir pa-
stebi, kad lietuviams perspėjimai nė

motais. Jie nepasidomi, kur vyksta ir
kokia įtampa tvyro. Pasak kelionių
ekspertų, saugumas turėtų tapti ker-
tiniu rodikliu, renkantis atostogų kryp-
tį. Reiktų apgalvoti, ko imtis, jei nutiks
kas bloga. Svarbu ne tik telefone turėti
pagalbos numerius, bet ir juos užsi-
rašyti, jei nebeveiktų ryšys. Jei vyks-
tama, kur nėra Lietuvos atstovybės,
reikėtų užsirašyti kitos Europos vals-
tybės diplomatinių įstaigų telefonus.
Kelionių ekspertai sako, kad tautiečiai
drąsūs ir jei pabūgsta – tai trumpam.

Vos viena lietuvių grupė kelionės
atsisakė po teroristinių aktų Paryžiu-
je.

Laukiama Mėlynosios vėliavos įvertinimo.           Ve nuotr. 

Rijadas (Faktai.lt) – Jungtiniuo-
se Arabų Emyratuose (JAR) įsteigtos
Laimės ir Tolerancijos ministerijos.
Ministras pirmininkas šeichas Mo-
hamed bin Rashid al-Mak-
tum, kuris kartu yra Duba-
jaus emyrato valdytojas, pa-
skelbė apie plataus masto vy-
riausybės pertvarkymą.

Laimės ministerija, be
kita ko, rūpinsis projektais ir
programomis, susijusiomis
su socialine gerove ir pasi-
tenkinimu. Laimės ministre
paskirta Ohud al Rumi. Tole-
rancijos ministerijai vado-
vaus buvusi tarptautinio ben-
dradarbiavimo ir plėtros mi-
nistrė Lubna al-Kassimi. To-
lerancijos ministerija sukur-
ta, kad ši savybė būtų įtvir-
tinta fundamentalia vertybe
Jungtinių Arabų Emyratų vi-
suomenėje, pareiškė šeichas
Mohamed.

Pasikeitimai ir jaunimo
reikalų ministerijoje. Jai da-
bar vadovaus Shamma al-
Masrui, kuriai tėra 22-eji.

Šalies vyriausybę sudaro 29 mi-
nistrai ir ministrės. Daugelį pagrin-
dinių postų vyriausybėje užima val-
dančiosios šeimos atstovai. 

JAR įsteigė Laimės ir Tolerancijos ministerijas

Laimės ministre paskirta Ohud al Rumi.
EPA-ELTA nuotr.



mobiliu atvykti į Ruklą iš Vilniaus
jau buvo per sena. Kitų karių šeimų na-
riai buvo atvykę į Ruklą jų pasveikin-
ti.  

Po   iškilmių su draugu nuvykome
į Kauną papietauti. Tada autobusu va-
žiavau į Vilnių, kur su teta praleidau
Kalėdas. Kavos gurkšnojimas rytais –
tai civilinio gyvenimo privalumas, ku-
rio labai pasiilgstu.  

Sekmadienį grįžau į Ruklą. Grįžti
buvo sunku, jaučiau, kad prarandu
sau priklausiančios erdvės dalį, laisvę
daryti tai, prie ko esu pripratęs. O gal-
būt tai buvo tik rytinės kavos ilgesys.  

Trečioji savaitė

Trečią savaitę gavome tris lais-
vas dienas Naujųjų metų šventei. Su-
grįžti buvo dar sunkiau, nes reikėjo
daugiau mankštintis. Pradėjome pra-
tintis prie automatinio ginklo G-36,
mokytis topografijos, pirmosios pa-
galbos ir t.t. Išmokau išardyti G-36
ginklą ir daug kitų dalykų.  

Man buvo sunkiau negu kitiems,
nes mokymas vyko lietuvių kalba. Tu-
rėjau pasikliauti kolegomis ir dėsty-
tojais, kurie nurodymus man versdavo
į anglų kalbą.  

Svarbiausia, kad visi puikiai dir-
bome kartu – kaip viena komanda. Ži-
noma, negalima sakyti, kad viskas
buvo tobula. Šimtui žmonių visiškai
susigyventi yra sunku, tačiau išėjo
geriau negu tikėjausi. Patyriau, kad pa-
sakojimai apie baisias patyčias ka-
riuomenėje yra neteisingi. Taip pat ne-
tiesa, kad kariai visą dieną geria „vod-
ką”.  

Ketvirtoji savaitė

Ketvirtoji savaitė man buvo sun-
kiausia turbūt todėl, kad nežinojome,
kada galėsime vėl grįžti namo. Man
sunkiausia, kad kariniame gyvenime
negali būti savo laiko šeimininkas.   

Tą savaitę fizinį lavinimą pradė-
davome rytais. Be to, prasidėjo tikra
žiema. Nebuvo lengva šeštą valandą
rytą bėgti sniego nuklotais keliais. Ru-
tina jau buvo nusistovėjusi: daug fizi-

nės mankštos, pamokos, mažai laisva-
laikio, greitas dušas, greitas valgy-
mas. Taip pat reikėjo laikyti egzami-
nus. Džiaugiuosi, kad visus išlaikiau
gerai.  

Sekmadienį pirmą kartą atlikau
dieninę prievolę. Reikėjo visą parą pa-
dėti viršininkams palaikyti tvarką.
Miegoti galima tik atlikus prievolę. 

Visi tokie išgyvenimai yra sunkūs,

9DRAUGAS 2016 VASARIO 13, ŠEŠTADIENIS

31-erių metų trečiosios kartos lietu-
vis, ekspatriantas iš Meksikos Liudvikas
Jakavičius dalijasi savo patirtimi Lie-
tuvos kariuomenėje.

2014 metų pradžioje nutariau ga-
lutinai persikelti į Lietuvą. To troškau
nuo 2005 metų, kai pirmą kartą lan-
kiausi Vilniuje. Pradėjau ieškoti darbo
žiniasklaidoje. Tai mano aistra. Radau
darbą Šiauliuose, iš kur kilusi mano
šeima. Vienuolika mėnesių dirbau sta-
žuotoju Šiaulių Didždvario gimnazijos
radijo stotyje, kur daug išmokau apie
radiją ir turėjau progos su moksleiviais
organizuoti įvairius kultūrinius ren-
ginius ir tuose renginiuose dalyvauti.  

2015 m. balandžio mėnesį Lietuvos
valdžia įvedė karinę prievolę. Nutariau
stoti Lietuvos kariuomenėn savano-
riu. Esu įsitikinęs, kad visi piliečiai
turi moralinę pareigą kovoti už laisvę.
Lietuvai reikia stiprios kariuomenės,
nors ji ir maža šalis.  

2015 m. lapkričio mėn. iš kariuo-
menės gavau pranešimą, kad gruo-
džio 1 d. pradėsiu karinius mokymus.
Pirmuosius du mėnesius būsiu Ruk-
loje, o po to persikelsiu į Oro gynybos
batalioną Radviliškyje. Pirmieji du
mėnesiai Rukloje bus skirti bendrai
treniruotei, o per kitus septynis mė-
nesius Radviliškyje įgysiu specialybę
ir atliksiu karinę tarnybą. Po devynių
mėnesių žadu grįžti į civilinį gyveni-
mą, tačiau liksiu kariuomenės rezerve
ir būsiu pasiruošęs dalyvauti Lietuvos
savanorių pajėgose.  

Pirmoji savaitė

Laukdamas karinės tarnybos ne-
sijaudinau. Kai atvykau į kariuomenės
būstinę Šiauliuose, jaučiau, kad kiti
naujokai mane stebi, nes aš vieninte-
lis su karininkais kalbėjausi anglų
kalba.  

Tą rytą vykome į Ruklą. Čia pir-
miausia buvo patikrinta mūsų svei-
kata. Lagaminus reikėjo palikti ka-
reivinėse. Vėliau vykome priešpiečių.
Maistas buvo labai skanus, bet reikėjo
labai skubėti. Čia ir prasidėjo mano ka-
rinis gyvenimas. Laikas, skirtas val-
gymui, dušui, tualetui, kalbėjimui mo-
biliu telefonu – ribotas.  

Papietavę atsiėmėme uniformas.
Išmokau, ką reiškia ,,kairė”, ir pradė-
jome žygiuoti.  Patikrino ir įvertino
mūsų fizines galimybes. Pirmąją sa-
vaitę fizinis lavinimas buvo nesun-
kus.  Buvom suskirstyti į tris grupes. 

Sunkiausia buvo priprasti prie
karinės disciplinos: reikėjo labai grei-
tai valgyti, praustis, tvarkytis, netgi at-
likti reikalus tualete. Sunku buvo at-
sikelti, nors budino labai garsiai. Po
kiek laiko pripratome.  

Antroji savaitė

Antrą savaitę prasidėjo kasdienė
rutina. Tapome kareiviais, kaip ir visi
Rukloje. Psichologiškai prisitaikyti
nebuvo sunku, nes artėjo Kalėdos, ži-
nojome, kad šventėms mus išleis namo.
Buvo sunkiau fiziškai – reikėjo žy-
giuoti valandų valandas, kad būtume
pasiruošę įvesdinimo iškilmėms.  

Iškilmės vyko gruodžio 23 d. Tai
buvo viena gražiausių dienų mano gy-
venime. Man buvo garbė prisiekti sau,
savo kolegoms – kariams, savo virši-
ninkams, o svarbiausia – Lietuvai.  

Tik buvo liūdna, kad negalėjo at-
vykti mano motina, o mano teta auto-

Trečiosios kartos lietuvis – Lietuvos kariuomenės šauktinis

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

o kartu – ir nuostabūs. Tikiuosi, kad po
devynių mėnesių patirsiu šių ,,nema-
lonumų” rezultatus.  

Penktoji savaitė

Ši savaitė man buvo dar sunkesnė,
nes susirgau. Daktaras dviem savai-
tėms mane atleido nuo fizinės mankš-
tos. Tai negerai, nes dabar buvo ge-
riausias mūsų treniruotės etapas. Pir-
madienį mano kolegos naktį praleido
miškuose. Grįžo išvargę, bet jų išgy-
venimai buvo nepaprasti.

Šią savaitę jie taip pat atliko šau-
dymo pratybas su tikrais šoviniais.
Aš negalėjau dalyvauti, nes daktaras
man įsakė likti kareivinėse. Jie taip pat
slidinėjo lygumomis.  

Savaitgalis buvo malonus. Žiūrė-
jome filmą apie partizanus. Gavome
daugiau laisvalaikio.  Paprastai gau-
name vieną laisvą valandą po pietų, bet
kartais norėtųsi daugiau. Kai gauname
daugiau, esame labai patenkinti.                          

en.delfi.lt

Vertė Rimas Černius

L. Jakavičius: Išgyvenimai kariuomenėje sunkūs, bet nuostabūs.
Asmeninio albumo nuotraukos

Kareiviška tvarka – privaloma!
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Skiriama š. m. vasario 5 d. Floridoje, JAV,
mirusio Lietuvos ir JAV diplomato, žur-
nalisto, visuomenės veikėjo, teisės
mokslų daktaro Vytauto Antano Damb-
ravos atminimui.

JAV prezidentas Richard Nixon,
Senatui pritariant ir patariant,
1969 m. liepos 27 d. paskyrė Vy-

tautą Antaną Dambravą nuolatinei
karjeros diplomatinei tarnybai. Pra-
ėjus beveik dvejiems metams po pa-
skyrimo, JAV generalinio konsulato
Monterrey, Meksikoje, pareigūnas, mi-
nistras George A. Rylance 1971 m. bir-
želio 15 d. Valstybės Departamentui
apie savo pavaldinį lietuvį – konsulą ir
Informacijos agentūros (angl. USIS –
United States Information Servis) vie-
šųjų reikalų regioninį direktorių, –
rašė:

,,Pastarųjų metų pono Dambravos
darbo pasiekimai yra puikūs. Jis išto-
bulėjo, mano nuomone, iki aukščiau-
sios kategorijos savo srities žinovo.
<...> Kilęs iš Vidurio Europos, ponas
Dambrava yra labai išsilavinęs ir turi
puikią politinę įžvalgą. Jo intelektua-
linis pajėgumas, kaip ir jo politinė
nuovoka, pranoksta bendradarbių lyg-
menį Generaliniame konsulate. <...>
Jis turi europinę erudiciją ir įžvalgu-
mą, visada mandagus, ypač su mote-
rimis, kupinas Senojo pasaulio ele-
gancijos, kuri jam taip tinka. <...>

Iškalba ponas Dambrava yra ne-
pralenkiamas. Bet jis niekad netuš-
čiažodžiauja. Reikalui esant jis gali
kalbėti apie dalyko esmę – be užuo-
lankų ir tiesiai. 

Vyto populiarumas – didžiulis.
Amerikos verslo visuomenė Monterrey
ir kituose jo žinioje esančiuose mies-
tuose kreipiasi į jį kaip į draugą ir kon-
sultantą, nuolat ieško jo paramos ir pa-
tarimų. Kai reikia atramos, jis visada
pasirengęs padėti. 

Ponas Dambrava yra Monterrey
‘varomoji jėga’. Jį puikiai pažįsta mies-
to valdžios pareigūnai, visi svarbiausi
akademinių sluoksnių žmonės ir ži-
niasklaidos vadovai. Neabejodamas
galėčiau tvirtinti, kad jis galėtų stipriai
įtakoti kokio nors reikalo sprendimą,
jei tik tuo užsiimtų. Tai tik liudija as-
mens reputaciją visuomenėje.

Jis buvo Generalinio konsulo de-
šinioji ranka. Jokie visuomeniniai rei-

kalai nebuvo sprendžiami be pono
Dambravos nurodymų ir vadovavimo.
Neperdedant galima tvirtinti, kad jis
neabejotinai yra Monterrey, o taip pat
kitų 10 žinyboje esančių valstijų, ku-
riuos sieja ta pati programa, varomo-
ji jėga.”1

Konsulas ,,Duende”

Baigiant V. Dambravai tarnybą
Meksikoje, konsulinis korpusas Mon-
terrey italų klube ,,Dante Alighieri”
1971 m. rugpjūčio mėn. 30 d. surengė at-
sisveikinimo išleistuves. Meksikos
eruditas, universiteto filosofijos pro-
fesorius ir daugelio knygų autorius,
Portugalijos garbės konsulas prof. dr.
Aqustin Fernandez del Valle pasakė įsi-
menančią kalbą, kurią paskelbė dien-
raštis ,,El Tiempo”. Profesorius del
Valle kalbėjo:

,,Prisipažinsiu, buvau nustebintas
šio Amerikos lietuvio diplomato, įsi-
veržusio kaip staigus vėjo gūsis ir pa-
rodžiusio aiškų nusistatymą keisti ste-
reotipus. Pirmasis įspūdis, sukėlęs
man nepasitikėjimo, netrukus perau-
go į susižavėjimą ir draugystę. Galu-
tinai jis mane pavergė, kalbėdamas
‘Sembradores de Amistad’ (Draugystės
puoselėtojų) klubo pietų metu, apie
diplomatijos struktūrą ir prasmę.

Tarsi būtų plūstelėjusi šviežio oro
banga, atnaujinusi ir atgaivinusi su-
stingusią diplomatijos sąvoką. Jis pa-
brėžė svarbą tarptautinių ryšių centre
palaikyti broliškus solidarumo jaus-
mus ir tautų draugystę, skatino kurti
nuoširdaus ir suartinančio bendravimo
atmosferą. Supratau, kad Vytautas
Dambrava buvo konsulas ‘Duende’.

Paklausite, kas yra tasai ‘Duen-
de’? Pasak Garcia Lorca, Duende – tai
ne vien gabumai, tai kerintis stilius, tai
kraujas. Vytautas Dambrava pranoko
įprastinius viešųjų ryšių ir kultūros
konsulo rėmus. Jis žino tūkstančius
būdų kaip įsigyti draugų ir natūraliai
vykdyti užsibrėžtą misiją. 

Degtinė, pianinas, daina – viskas
jam gali tarnauti ardant kliūtis ir už-
mezgant santykius tarp ‘aš ir tu’. Na-
tūraliai draugiškas ir tikrai dosnus.
Kaip graikas Zorba jis gali improvi-
zuoti bet kada ir kaip panorės. Manau,
kad Valstybės departamentas (JAV In-
formacijos agentūra) dar tik pradeda
suvokti nepaprastas šio fantastiško
‘Duende’ savybes ir galimybes, kurias
išreiškia konsulas Vytautas Dambrava.

Jis turi retą savybę visuomet būti
ištikimas savo draugams, draugams ki-
tataučiams, drauge visuomet išlikda-
mas lojalus valstybei, kuriai jis atsto-
vauja. <…>

Prie daktaro Dambravos asmeni-
nių gabumų dera priskirti jo sugebė-
jimą savo veiklą praturtinti daugeliu
ryšių. Jo asmenybė yra plačiašakė.
Jam patinka dialogas su akademiniu
jaunimu, bet drauge nepaprastai leng-
vai ir betarpiškai, su nepaprasta įžval-
ga ir jautrumu jis vadovauja tiems, ku-
rie yra jo žinyboje. Tolerantiškas kitų
jausmams ir įsitikinimams, tačiau ne-
atlaidus nemokšiškumui. <…> Tarp jo
draugų – ir kardinolai, ir kino žvaigž-
dės. Kalba daugeliu kalbų, mėgsta mu-
ziką ir teatrą, įskaitant ir mūsiškę
‘fiesta brava’ – bulių šventę.

Įdomu pažymėti, kad Vytautas,
sėkmingas Europos ir Amerikos lydi-
nys, sugebėjo praturtini savo asme-
nybę neatsisakydamas kilmės. Jis yra
tikras amerikietis, tačiau išlaiko ir pa-
brėžia savo lietuviškumą. Tuo visi įsi-
tikinome vakar, skaitydami išsamų,
jaudinantį, nostalgijos kupiną jo
straipsnį su atsiminimais apie savo
šalį: auksines varpas, bronzos varpe-
lius, miškus, pievas, ilgai laukiamas
pavasario ir vasaros dienas. ‘El Por-
venir’ kultūriniame priede lyriškai
aprašo Lietuvą, nenorinčią pasiduoti
žmogų dusinančiam to-
talitariniam jungui,
šalį, kovojančią prieš
okupanto norą sunai-
kinti tautos tradicijas
ir papročius. <…>

Nesunku nuspėti
daug žadančią, žavią
Vytauto  Dambravos
ateitį, ir tai logiška ži-
nant jo praeitį, nors ne
tai man rūpi labiau-
siai. Nėra reikalo lin-
kėti jam lengvos per-
galės, noriu palinkėti
svarbesnio – to, ką se-
nasis graikų poetas
Pindaras taikliu saki-
niu pataria: ‘Būk savi-
mi’. Tai yra, išvystyk
visas tavyje glūdinčias
galias. Nesileisk pa-
veikiamas iš šalies to,
kas nėra tavo asmeny-
bės tikroji esmė.

Noriu pasakyti Vy-
tui, kad kaip tik šituo
jo asmenybė mane ir
žavėjo: ištikimybe sau,
savo esybei, savo vidi-
niam ‘aš’. Stiprios as-
menybės užvaldo, ta-

čiau užvaldo su meile ir draugiškumu.
Aš labiausiai ir linkėčiau, kad šitai tu
visados išsaugotum.”2

,,Riebus” paskyrimas

Po tarnybos Meksikoje, Vytautas
Dambrava, jo paties žodžiais, gavo
,,riebų” paskyrimą į Buenos Aires –
tapo JAV viešosios diplomatijos kraš-
to vicedirektoriumi, o netrukus – ir di-
rektoriumi. ,,Argentinoje gavau bene
svarbiausią savo karjeroje pakėlimą su
solidžia alga vyriausybės etatuose”,3 –
yra sakęs amerikiečių ir lietuvių dip-
lomatas.

Jeigu nieko nežinotume apie V.
Dambravos charakterį, jo žodžius apie
naująjį paskyrimą galima būtų vertinti
įvairiai. Tačiau žinant jo maksimą
(,,kas svarbu – dvigubai svarbu, kas ne-
svarbu – dvigubai nesvarbu”), lengviau
suprasti ką Vytautui reiškė ,,riebus”
postas. Paklausykime jo buvusių ko-
legų amerikiečių.

,,Vytautas Dambrava Viešųjų ryšių
pareigūnu Argentinoje dirbo išskirti-
nai sunkiu laikotarpiu, – sako JAV In-
formacijos agentūros Lotynų Ameri-
kos žemyno direktoriaus patarėja Do-
rothy Dillon. – Kilo terorizmas, jis pa-
lietė ir vieną iš USIS pareigūnų, kuris
buvo pašautas ir pagrobtas. Vienam
Jungtinių Valstijų ambasadoriui teko

,,Vytas  aeternus”

Vytautas Dambrava (d.) įrašo BALF’o direktoriaus kan.
Juozo Končiaus žodį į Lietuvą 1958 m.

Popiežius Jonas Paulius II specialioje audiencijoje priėmė Lietuvos ambasadorių Venesueloje dr. V. Dambravą ir
žmoną Undą ,,Draugo” archyvo nuotraukosAmbasadorius  dr. Vytautas Antanas Dambrava
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palikti Argentiną, į jo vietą turėjo at-
vykti kitas. Dar daugiau – dėl buvusio
viešųjų ryšių direktoriaus vadovavimo
būdo USIS štabas turėjo moralinių
sunkumų. Trumpai tariant, Vytautas
paveldėjo daugelį problemų, o papil-
domas rūpestis dar buvo sukurtas pa-
grobimu ir būtinybe užtikrinti USIS
veiklos saugumą Argentinoje.” 4

Apie pagrobimo epizodą kalba JAV
ambasadorius Argentinoje Robert C.
Hill:

,,Ponas Dambrava <…> galbūt la-
biausiai pasižymėjo kaip viešųjų ryšių
pareigūnas per keletą dienų, kai 1974
m. balandžio 1 d. buvo pašautas, pa-
grobtas ir po to iš grobikų rankų Cor-
doboje atgautas Jungtinių Valstijų pa-
reigūnas Alfred Laun. Aš pasiunčiau
poną Dambravą į Cordobą jo išvaduo-
ti bet kuriuo atveju. Ir jis pasireiškė su
išskirtine energija, iniciatyva ir su-
manumu, jo asmeninės pastangos di-
džiai pasitarnavo sėkmingai baigčiai,
ponui Laun atsiradus Panamoje.” 5

Savo liudijimą tęsia Dorothy Dil-
lon:

,,Vytautas veikė kaip viršininkas.
Jis ėmėsi keisti moralinę padėtį, pla-
nus ir sumanymus, pasitardamas su
ambasadorium apie reikalingas per-
mainas USIS Argentinoje, siekiant už-
tikrinti žmonių ir darbo saugumą, bet
svarbiausia – sugebėdamas įkvėpti
USIS štabą ir parengti naują programą,
nepaisant didžiulio sumišimo. Tai
buvo sunkių išbandymų metas, kurį
būtų galėjęs ištverti ne kiekvienas pa-
reigūnas. Vytautas viską puikiai at-
laikė. <...> Mano pasitikėjimas Vy-
tautu per šį laikotarpį labai išaugo. Ne-
turiu abejonių dėl jo sugebėjimo imtis
atsakingų pareigų ateityje.” 6

Vytauto Dambravos bendradarbis
Argentinoje Eugene J. Friedman, kraš-
to viešųjų ryšių pareigūnas, apie savo
kolegą kalbėjo:

,,Regint poną Dambravą dirbantį
šiame poste – neįmanoma norėti ko
nors daugiau. Jis yra patyręs, pro-
duktyvus ir atsidavęs darbui. Nepai-
sant to, kad jam tenka veikti visiškai
naujoje aplinkoje, nebūtum galėjęs pa-
sakyti, jog čia jis naujokas. Nuo pat pir-
mos darbo dienos viešųjų ryšių vado-
vo pareigose jis pasižymėjo operaty-
vumu ir efektyvumu. Savo plačią pa-
tirtį, įgytą Europoje, Vietname, Mek-
sikoje ir kitur Pietų Amerikoje, jis
puikiai pritaiko Buenos Aires – parei-
gose, kur šie sugebėjimai yra labai
reikalingi. Jo profesinį meistriškumą
aš apibendrinčiau kaip labai išvysty-
tą sugebėjimą – tiesiog instinktyviai –
nustatyti organizacijos problemas ir
pateikti jų sprendimo būdus. Galbūt
kiek kvailokai skambėtų, jei pavadin-
čiau jį ‘bebaimiu’, bet iš esmės toks jis
ir yra. Susitelkęs į tikslą, siekia jo
ryžtingai, be išlygų, iki sėkmingos pa-
baigos, nepaisydamas laiko ir pastan-
gų. Savo darbą išmano, įgūdžiai – aukš-
čiausio laipsnio, visiškai atsidavęs
darbui.

Nors dirba kaip mašina, ponas
Dambrava yra romantikas. Nuošir-
dus, sąmojingas, kilniai supratingas
žmogus. Domisi menu, pats groja pia-
ninu, galėtų būti apibūdinamas kaip di-
delė ir dosni siela. Jis gerai sutaria su
štabu, moka dėmesingai išklausyti.
Drauge jis lojalus Agentūros princi-
pams ir yra realistas. Nepakenčia si-
muliantų. Pats sunkiai dirbęs visą gy-
venimą, to paties tikisi ir iš kitų: prieš
pasinaudojant atlygiu už darbą, rei-
kalauja jį atlikti. Kiek tai liečia jo pa-
ties įnašą, galima drąsiai teigti, kad jis
visuomet duoda daugiau negu pats iš
to tikisi.” 7

Jau minėtoji Dorothy Dillon pri-
duria, kad ,,Vytautas sugeba labai

efektyviai bendrauti raštu ir žodžiu. Jis
taip pat gali gerai bendrauti ispaniškai.
Jis buvo labai mėgiamas jo kolegų
amerikiečių ir argentiniečių, o dėl
savo žmogiškųjų savybių bei kultūri-
nių akiračių, labai efektyviai sugebė-
jo išnaudoti asmeninius ryšius su
svarbiais Argentinos lyderiais. Jis
spindi geromis manieromis ir yra
linksmas, bet tampa rimtas, kai to rei-
kalauja situacija. Jis pademonstravo
savo vadybinius sugebėjimus sun-
kiausiu USIS laikotarpiu Argentinoje.
Šios veiklos metu jis ėmėsi asmeninės
rizikos ir pašalino štabo moralinius
trūkumus, nepaisant ypatingai sun-
kios padėties ir jo pirmtako jam paliktų
problemų.”8

Valstybės departamento Lotynų
Amerikos skyriaus direktorius Darrel
D. Carter rašė, kad Vytautas Damb-
rava puikiai tinkąs savo darbui: ,,Jo
lingvistiniai sugebėjimai, vadybi-
nis talentas – tai savybės, dėl kurių
jis vertas užimti daugelį pareigų
bet kurioje pasaulio vietoje. Tai vi-
sapusiškai talentingas pareigūnas,
kuris kils savo tarnyboje.” 9

Vertindamas viešųjų ryšių va-
dovo tarnybą Argentinoje, JAV am-
basadorius Robert C. Hill pažymėjo,
kad ,,ponas Dambrava pasireiškė
ne tik kaip veiksmingas vadovas, pa-
vyzdingai atliekantis savo pareigas,
bet ir kaip žmogus, turintis daugybę
draugų ir tarp amerikiečių, ir tarp
argentiniečių. <...> Ponas Dambra-
va yra pareigūnas, kuris galėtų būti
bet kurios ambasados štabo pasidi-
džiavimas. Aš būčiau labai laimingas
turėdamas galimybę vėl su juo dirb-
ti, jeigu tokia proga atsirastų atei-
tyje.” 10

R. C. Hill kolega, Amerikos am-
basadorius Argentinoje, vėliau –
Šveicarijoje, John Davis Lodge su Vy-
tautu Dambrava Buenos Aires drauge
dirbo dvejus su puse metų. Apie vie-
šųjų ryšių direktorių ambasadoriaus
rašo: ,,Jo savybės yra unikalios – turi
ne tik proto, bet ir širdies. Dirba spar-
čiai, energingai, darbui atsidavęs be iš-
lygų. <...> Būtų pajėgus imtis didelės
atsakomybės reikalaujančių darbų, ir
tai atliktų išbaigtai, su vaizduote. <...>
Juo geriau aš jį pažinau, juo labiau ryš-
kėjo išskirtinės jo savybės. Jo veikla
verta didžiausios pagarbos. Galima
sakyti, kad pagarbos už tai nusipelno
ir Lietuva, šalis, iš kurios jis yra kilęs,
o drauge ir Jungtinės Valstijos, kurių
pilietis ir patriotas jis yra.”11

Tai tik maža dalis atsiliepimų apie
lietuvį diplomatą žmonių, kurie jį ge-
rai pažinojo asmeniškai, matė jį veik-
loje – einantį pareigas, vykdantį už-
duotis, nesikratantį atsakomybės. Ir tai
tik iš dviejų postų, kuriuose jam teko
tarnauti – Meksikos ir Argentinos. O
buvo dar Venesuela, Bolivija, Vietna-
mas, Salvadoras, Hondūras, Brazilija...
Bet ir iš to, kas apie Vytautą Dambra-
vą čia pasakyta, yra pakankama susi-
daryti nuomonę kokia tai buvo asme-
nybė, kokio potencialo profesionalas.

,,Tik dabar pastebėjote?”

Atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, iki pat 1999-ųjų jis ėjo Lietuvos
Respublikos ambasadoriaus Venesue-
loje pareigas, turėdamas įgaliojimus at-
stovauti Lietuvai ir kai kuriose kitose
Pietų Amerikos šalyse. Postas, be abe-
jo, buvo svarbus. Jis daug pasitarnavo
kovoje dėl politinio Lietuvos nepri-
klausomybės pripažinimo Lotynų
Amerikoje, tuojau po nepriklausomy-
bės paskelbimo. Dėjo daug pastangų,
siekiant energetinės Lietuvos nepri-
klausomybės.

Tačiau turint galvoje V. Dambravos

asmenybės formatą, jo diplomatinę
patirtį, nepaprastai plačius tarptauti-
nius ryšius, o tuo pat metu – patyrusių
diplomatų trūkumą pačioje Užsienio
reikalų ministerijoje, nėra abejonės,
kad jo potencialu Lietuva pasinaudojo
minimaliai. Tokį žmogų 10 metų laikyti
Pietų Amerikoje, mano nuomone, ne-
buvo labai išmintinga.

1999–2004 m. V. Dambrava atstova-
vo Lietuvai Ispanijos Karalystėje. ,,At-
vykęs į Madridą, ambasadoje radau du
tarnautojus ir tris ‘mersedesus’. Bet
tarp Ispanijos politinio elito mažai kas
žinojo, kad yra tokia šalis Lietuva”, –
sykį karčiai prasitarė ambasadorius.12

Per savo kadencijos penkmetį, net
būdamas jau garbaus amžiaus, suge-
bėjo veikti efektyviai ir palenkti Ispa-
nijos politinio elito bei karinio gene-

raliteto opiniją Lietuvai palankia link-
me ir užtikrinti stiprų Ispanijos pa-
laikymą, stojant Lietuvai į NATO.

Ispanijos ambasadorius Lietuvai
Fidel Lopez Alvarez 2007 m. apdovanojo
V. Dambravą aukščiausiu Ispanijos ap-
dovanojimu – karaliaus Juan Carlos I
paskirtu valstybės ordinu Didžiuoju
kryžiumi už civilinius nuopelnus.

,,Šiandien – labai ypatinga diena
Tau ir Ispanijos karalystės ambasadai.
Kadangi priimtas teisingas sprendimas
pripažinti didį Tavo darbą stiprinant
dvišalius Ispanijos ir Lietuvos santy-
kius Tavo buvimo Madride metu nuo
1999-ųjų iki 2004-ųjų metų, – Vilniuje
sakė pietų šalies pasiuntinys. – Ispanija
niekada nepripažino Lietuvos aneksi-
jos, todėl mes visą laiką kalbėjome
apie diplomatinių santykių atkūrimą,
bet iki tol, kol neatvažiavai Tu, vieni
kitų beveik nepažinojome, o mūsų san-
tykiai buvo daugiau ar mažiau apmi-
rę.”

Nuostabus liudijimas! Veik de-
šimtmetį (1990–1999) Lietuvos ir Ispa-
nijos santykiai buvo „atkūrinėjami”,
ten rezidavo Lietuvos pasiuntiniai,
valstybė skyrė milijonines sumas re-
zidencijų išlaikymui ir personalo algų
apmokėjimui, tačiau viskas perniek –
viena kitos Ispanija ir Lietuva beveik
nepažinojo!

„Turėjai atvažiuoti Tu, – tęsė am-
basadorius F. L. Alvarez, – kad savo en-
tuziazmu ir energija priverstum Lie-
tuvą atsirasti Ispanijos darbotvarkėje.
Tų metų Tavo darbą Ispanijoje ypa-
tingai prisimena Užsienio reikalų ir
Krašto apsaugos ministerijos, kadangi
įtikinamai ir su užsidegimu mokėjai
ginti strateginius Lietuvos interesus
prisijungti prie Europos Sąjungos ir
NATO.”

Septyniasdešimt devynerių V.
Dambrava, 1999-aisiais pakeitęs Mad-
ride keturiasdešimtmetį „ekscelenci-

ją”, „savo entuziazmu ir energija” pri-
vertė Ispaniją atrasti Lietuvos valsty-
bę ir jos aktualiuosius rūpesčius su-
gebėjo įrašyti į šios įtakingos šalies dar-
botvarkę!

Baigęs Lietuvos pasiuntinio darbą
Venesueloje, V. Dambrava buvo apdo-
vanotas ir šios šalies aukščiausiu vals-
tybės apdovanojimu – garbės žyme-
niu ,,El Libertador”, išlaisvintojo Si-
mono Bolivaro ,,Gran Cordon” pirmos
klasės ordinu. 

,,Šiuo apdovanojimu yra vaini-
kuojamas kelių dešimtmečių darbas,
kovojant už pavergto krašto laisvę,
įtvirtinant Lietuvos valstybę Vene-
sueloje ir pasaulyje, – V. Dambravos pa-
gerbimo iškilmių Karakase metu kal-
bėjo Venesuelos užsienio reikalų mi-
nistras Burell Rivas. – Draugiškai mes
jį vadinam ‘Vytas aeternus’ – amžina-
sis Vytautas. Dėl jame ‘amžinai’ lieps-
nojančios tėvynės meilės, besisklei-
džiančios dideliais ir drąsiais dar-
bais. Jį pažįstame kaip pasižymėjusį
žurnalistą, intelektualą, diplomatą,
bet virš visko – kaip lietuvį, be perstojo
kėlusį Lietuvos vardą pasaulyje. Jis už-
sibrėžtą tikslą pasiekė. Todėl mes jį iš-
skirtinai gerbiame: ne vien dėl drau-
giškumo ar protokolinių motyvų, bet
ir dėl jo atliktų nepaprastų darbų.”

O kaip Lietuva? Ar suprato savo
dispozicijoje turėjusi šio masto as-
menybę?

„Mes, kaip valstybė, ne visiškai pa-
naudojome ir pasinaudojome jo ga-
bumais, jo iniciatyvomis, jo sugebėji-
mais įtvirtinti Lietuvą tarptautiniuose
politiniuose ir ekonominiuose, ener-
getiniuose reikaluose, kuriuos jis ge-
rai suprato ir stengėsi, kad Lietuva
greičiau ir anksčiau išeitų į energeti-
nę nepriklausomybę, kurios kelyje
jau esame nemažai pasiekę”, –

BNS sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos garbės
pirmininkas Vytautas Landsbergis,
kai praėjusią savaitę buvo pranešta,
kad Vytautas Dambarva mirė.13

Situaciją būdingai atspindi epizo-
das, kurį man pasakojo Vytautas, su
tam tikra melancholiška šypsenėle
prisiminęs 2000 metų gegužės pabaigos
vizitą Vilniuje. Užsienio reikalų mi-
nisterijoje prie jo priėjo aukštas įstai-
gos pareigūnas: ,,Pone ambasadoriau,
Jums išvykus į Madridą, dabar tvar-
kome Amerikos šalių archyvą. Pakė-
lėme Jūsų medžiagą. Viešpatie, kiek pa-
daryta! Kiek padaryta…”

Su vien V. Dambravai būdingu žais-
mingumu, ambasadorius pakėlė anta-
kius: ,,O jūs tik dabar pastebėjote?”14

Straipsnyje panaudotos citatos iš kny-
gos ,,Širdis Lietuva”: Vytautas Antanas
Dambrava diplomatinėje tarnyboje”,  kurios
sudarytojas  V. Valiušai tis.

1. George A. Rylance, Minister, Country Public Affairs
Officer. Mexico City, June 15, 1971. – V. Dambravos asm.
arch. 

2. Cordial Despedida Brindo el Cuerpo Consular al Dr.
Vytautas A. Dambrava. – ,,El Tiempo”, Monterrey, N. L.,
Viernes 3 de Septiembre de 1971. 

3. Laisvės byla – Dievo byla. Su Vytautu Dambrava kal-
basi Juozas Kojelis. – Kelyje į Laisvę (Vilnius), 1995, 50 p. 

4. Dorothy Dillon, FSIO-2, Assistant Director, Latin
America. – V. Dambravos asm. arch. 

5. Robert C. Hill, Ambassador, September 17, 1974. –
V. Dambravos asm. arch. 

6.  Dorothy Dillon, FSIO-2, Assistant Director, Latin
America. – V. Dambravos asm. arch. 

7. Eugene J. Friedman, Country Public Affairs Officer,
June 15, 1972. – V. Dambravos asm. arch. 

8. Dorothy Dillon, FSIO-2, Assistant Director, Latin
America. – V. Dambravos asm. arch. 

9. Darrel D. Carter, Director, Latin America, 1972. –
V. Dambravos asm. arch. 

10. Robert C. Hill, Ambassador, September 17, 1974.
– V. Dambravos asm. arch. 

11. John Davis Lodge, Ambassador, January 30, 1974.
– V. Dambravos asm. arch. 

12. Autoriaus pokalbis su amb. V. Dambrava, 2000 m.
gegužės 29 d. 

13. V. Landsbergis: Lietuva neišnaudojo visų V. A.
Dambravos gabumų. – BNS, 2016 m. vasario 6 d. 

14. Autoriaus pokalbis su amb. V. Dambrava, 2000 m.
gegužės 29 d.
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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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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
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SIŪLO DARBĄ

,,Surašymo” Nr. 54 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KANCLERIS

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 54

išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL
Petras Dargis, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

DAnTŲ GYDYTOjAi

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

www.draugas.org

Remkime 
Draugo 
fondą

www.draugofondas.org

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

ĮVAIRŪS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, turi automobilį, legali, ieško dar-
bo. Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuo-
se. Tel. 773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo.  Gali  būti nepilna darbo diena.
Galiu pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligo-
nius ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siū-
lyti ir kitus darbus.  Legalūs dokumentai. 
Tel. 872-214-2203.

n Vyras  ieško  papildomo  parketo insta-
lia vimo darbo. Tel. 773-443-0026.

n Reikalinga moteris prižiūrėti vyresnio
amžiaus moterį ir gyventi kartu Pompano
Beach , Floridoje. Tel. 954-876-1153 (ne p-
alikti žinutės) arba 416-399-5005, arba lin-
dasalna@rogers.com.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.
Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-640-3559.

Kovo 6 d. PLC, Lemonte, 
Kaziuko mugės metu 

pirksime gintarą.

Reikalinga moteris prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį su
gyvenimu Floridoje. 

Tel. 954-876-1153

Petras Jadviršis, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Aldona Maciukevičienė, gyvenanti Michiana Shores, IN, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuošir džiausiai dėko-
jame už paramą.

Zita Deveikis, gyvenanti Darien, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Isabelė Laučka Howes, gyvenanti Derwood, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsau-
gos gimtąją kalbą išeivijoje.

Teresa ir Renzie Lamb, gyvenantys Williamstown, MA, a. a.
Aldonos Sileika Vilkauskas atmini mui pagerbti „Draugui” paaukojo 50
dol. Nuoširdžiai dėkojame.

Janis ir William Dietrich, gyvenantys Charlevoix, MI, savo
draugės a. a. Aldonos Sileika Vilkauskas atminimui „Draugui” paaukojo
50 dol. Nuoširdi padėka.

Regina Smolinskienė, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol.  Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Meno kūriniai mus patraukia tiek, kiek jie sugeba at-
skleisti, kas giliai užslėpta mūsų pačių viduje. Aris-
 totelis kažkada pastebėjo, kad „komedija žmones
bando atskleisti blo giausioje šviesoje, o tragedija – ge-
resnėje nei tikrovė”. Vienaveiks mės operos „La Voix
Humaine” („Žmo gaus balsas”) ir „Gianni Schicchi”
(„Džanis Skikis”) kaip tik ir atspindi priešingas šio
spektro dalis. 

Kvapą gniaužiantis prancūzų kompozitoriaus
Francis Poulenc 1959 m. sukurtas „Žmogaus
balsas” pagal dar trim dešimtmečiais anksčiau

pa rašytą Jean Cocteau monodramą yra itin šiuolai-
kiškas kūrinys. Jis puikiai simbolizuoja, kaip telefo-
nas (ar so cialinė medija) negailestingai ma ni puliuoja
žmogiškais santykiais – lyg ir artina mus, bet tuo pa-
čiu ne nu maldomai tolina vienas nuo kito. Tuo pačiu
nuostabu patirti, kad mylinčios mo ters širdis ne ką te-
pakito – ji tokia pat pažeidžiama ir linkusi į kraštuti-
numus, kaip ir 1930-aisiais, kai Cocteau parašė savo
pjesę.

Giacamo Puccini savo viena veiks mėje operoje
„Gianni Schicchi” pristato mums absurdiškų perso-
nažų gaują – šie charakteriai laviruoja ant nenorma-
lumo ribos. Mums leista pa žvelgti į bendruomenę, kuri
despera tiškai bando save apsaugoti. Mes ga li me ir tu-
rime iš jos (o gal ir iš savo kai kurių paslapčių) garsiai
pasijuokti.

Chicago Opera Theatre (COT) meno vadovas ir
režisierius Andreas Mitisek nesistengė temiškai su-
jungti šias dvi vienveiksmes operas – jos nieko bendro
tarpusavyje ir neturi. Tiesa, Mitisek šmaikščiai nu-
spalvina „Gianni Schicchi” hipiškomis mado mis, to-
kiu būdu laike sugretindamas padūkusį 1960 m. San
Francisco Haight Ashbury rajono pulsą su Poulenc
1959 m. muzikiniu portretu, kuriame moteris pasku-
tinį kartą bendrauja su savo buvusiu mylimuoju.

„La Voix Humaine” – tai opera-mo nologas, ir šis
nebūdingas vaidmuo („Elle” – lietuviškai „Ji”) pati-
kėtas amerikiečių sopranui Patricia Racette. Racette
natūralus balso gro žis ir jo galimybės išties įspūdingi.
Pasitelkusi savo vokalinį ir aktorinį meistriškumą ir
keliaudama per be maž visus balso registrus – nuo mo-
 nologo iki lyrinio dainavimo, nuo kva tojimo iki džiazo
– Patricia Ra cette atlieka savo vaidmenį visomis šio žo-
džio prasmėmis. 

Kambarys, lova, telefonas ir ...pa likta moteris.
„Žmogaus balsas” yra tarsi monodramos žanro kvin-
tesencija, kurioje susitinka ir neatskiriamai susilieja
muzika ir teatras. Scenoje matome tik ,,Ją”, tačiau to
pakanka vaizduotėje inscenizuoti vykstančius konf-
liktus ir daugiaprasmį dialogą tarp balso ir akompa-
nimento, dra mos ir muzikos, dialogą, kuris kartu yra
ir meilės istorija. ,,Ji” – tai mo te ris, bandanti neiš-

protėti, net 40 minučių kalbėdama su vyru, kuris
ją pa metė dėl kitos meilužės. Nepaisant jo melo ir
neištikimybės, ji vis dar jį myli ir prisiima visą at-
sakomybę už išsiskyrimą.

Patricia Racette dainavo „Elle” pirmą kartą.
Nors ir būta pavojaus, Racette „nepervaidino”. Vil-
kėdama kraujo raudonumo pe niuarą, pilstanti sau
alkoholį, trau kianti dūmą, „Elle” įsivyniojo į tele-
fono laidą tarsi į bambagyslę – visiškai pri klau-
soma, kol „nenukirpo” jo tra giškas finalas...

Racette puikiai „susidainavo” su Ari Pelto di-
riguojamu orkestru. Sce nografija – minimalistinė,
tačiau pa traukli. Panorama už Jos pilko buto lango
labiau primena architekto Mies van der Rohe su-
kurtus čikagietiškus dangoraižius negu pen-
kiaaukštį Pa ryžių. Scenoje taipogi matome mil ži-
nišką siurealistinį mėnulį, kuris lėtai ir drama-
tiškai keliauja padange.

• • •

Antra vienaveiksmė opera matyta tą vakarą
Harris teatro scenoje –  Puccini „Gianni Schicchi”
visiška priešingybė „Žmogaus balsui”. Ryš ki. Ki-
činė. Prabangi. Linksma turto dalybų situacija,
kai miršta labai turtingas italas, ir krūva gimi-
naičių prie lavono lieja ašaras, dalijasi skausmu,
nes tas nedorėlis testamen te visą turtą užrašė bro-
liams vienuoliams, o jiems, patiems mylimiau-
 siems artimiausiems, nieko nieko. Ir sugalvoja,
kad reikia pakeisti tą ne lemtą testamentą, o tam
planui įgy vendinti geriausiai tiktų geras miru-

siojo draugas Gianni Schicchi, turintis avantiū-
ristinių polinkių. Bet ne viskas išeina pagal planą,
nes,  kaip sakoma, kiekvieno pirštai į save lenkti...

Man šis kūrinys patiko gerokai mažiau – ne-
kalbant, žinoma, apie Puccini muziką. Mitisek re-
žisūra pa sirodė kaip pigus „slepstikas” – nors tur-
būt to ir siekta. Kiekvienam personažui (išskyrus
gal Zita – mecosopranas Barbara Landis) trūko ko-
 miško individualumo. Buvo daug lakstymo, daug
triukšmo – toks absurdiškas šurmulys. Bet visa
tai, kaip ir minėjau, turbūt tam, kad mes pa žvelg-
tume su ironija ne tik į šiuos ne dorėlius, bet ir į pa-
čius save... 

Schicchi puikiai atliko Michael Chioldi. Sod-
rus, malonus baritonas. Gera vaidyba. Buvo ma-
lonu ir vėl po trumpos pertraukos scenoje pama-
tyti gabų sopraną Emily Birsan (ją prieš mėnesį
girdėjome „New Philhar monic” naujametiniame
koncerte MAC teatre Glen Ellyn) Laurettos vaid-
menyje. Jos atliekama arija „O mio babbino caro”
(ironiškai išversta kaip „Oh, hear me, dearest
daddy” – visa opera, beje, buvo atliekama anglų
kalba) nuskambėjo dieviškai. Orkestras puikiai
grojo. Dailininko Sean Cawelti vaizdajuosčių di-
zainas – nepriekaištingas, kaip ir David Lee
Bradke apšvietimas.

Šios dvi operos Harris teatre at liekamos tik du
kartus. Antroji – ir paskutinė galimybė išgirsti
„La Voix Humaine” ir „Gianni Schicchi” rytoj,
sekmadienį, vasario 14 d., 3 val. p. p. Na, o daugiau
apie COT spektaklius sužinosite apsilankę jų in-
ternetinėje svetainėje www.chicagooperatheater.org

Tragedija ir komedija pagal  Andreas Mitisek

Scena ir Puccini operos ,,Gianni Schicchi” Michael Brosilow nuotraukos

Dramatiškas ,,La Voix Humaine” scenovaizdis. Orkestrui diriguoja Ari Pelto.Patricia Racette – ,,Elle” Poulenc operoje ,,La Voix Humaine”.

Apmąstymai po Chicago Opera Theatre spektaklio
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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

www.draugas.org/mirties

A † A
ELENA TAURAITĖ

GRYBINIENĖ-CUPPY

Mirė 2016 m. sausio 13 d., St. Petersburg, FL, sulaukusi 94
metų.

Prieš 53 metus mirė jos vyras dr. Vytautas Grybinas.
Liūdi trys dukros: Jūratė, Diana ir Cynthia su šeimomis.
Kartu su jomis liūdi jų tėvelio brolis Zigmas Grybinas su

žmo na Virginia ir šeima.

Artimieji

45 METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

VINCENTAS GUDAITIS
Mūsų brangus ir mylimas Seneli ir Uošvi! 
Pasigendame Tavęs ir Tavo mielo patariamojo žodelio! 
Lai Dangaus karalystė apsupa Tavo sielą.
Šv. Mišios už a. a. Vincentą bus aukojamos 2016 m. vasario 13 d.,
šeštadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, Illinois. 
Prašome pasimelsti už mūsų brangų Senelį.

Senelį mylintys 
Vilija, Svajonė ir Alfonsas Kereliai

Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios minėjimų 
tvarkaraštis

RYTŲ PAKRANTė

Vasario 20 d., šeštadienį,  6 val. v. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje (Church
of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211
vyks  Vasario 16 ir Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės dienų paminėjimas.   Minėjimo
prelegentas LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius. Bus meninė
programa. Po minėjimo ir koncerto – vaišės.

Vasario 24 d., trečiadienį, 7 val. vak. LR ambasadoje Washingtone (2622 16th street
NW, Washington, DC 20009) vyks Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, fo-
tografo Jono Kuprio parodos atidarymas bei susitikimas su ,,Draugo” vyr. redaktore.
Kviečiame registruotis iki vasario 20 d. tel. 202-234-5860. ext.115 arba el.
paštu:rsvp.us@mfa.lt.

ČIKAGA (IL)

Vasario 14 d., sekmadienį, po 11:30 val. ryto pamaldų Tėviškės parapijoje vyks Vasario
16-osios minėjimas. Dalyvaus sekmadieninės mokyklėlės mokinukai, bus vaišės – ce-
pelinų pietūs. Pageidautina registracija el. paštu: teviskes.parapija@gmail.com arba
tel. 708-229-2795

Vasario 14 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. PLC, Fondo salėje JAV LB Lemonto apylin-
kės valdyba visus kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimą. Adresas: 14911
127 th. St., Lemont, IL 60439. 

Vasario 21 d., sekmadienį,  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (6812 Washte-
naw Ave., Čikagoje, 60629) vyks Vasario 16-tosios minėjimas. Minėjimas prasidės baž-
nyčioje 11 val. r. šv. Mišiomis. Po Mišių – minėjimas parapijos salėje. Prelegentė – dr.
Rima Kašubaitė Binder. Meninę programą ves svečias iš Lietuvos, kun. Rimvydas Ado-
mavičius. Bus pietūs. Daugiau informacijos tel. 630-243-6302.

Vasario 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL) F. S. S. rengia Vasario 16-osios minėjimo sueigą. Pagrindinį pranešimą skai-
tys v.s. fil. dr. Robertas Vitas. Po sueigos  – vaišės.  

Vasario 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. American Legion Post 66 salėje 132 N. Wiggs
Str. Griffith, IN Lietuvos Vyčių kuopos 82 ir JAV LB East Chicago apylinkės valdybos ruo-
šia Vasario 16-tosios minėjimą. Prelegentė dr. Rima Kašubaitė-Binder. Meninę prog-
ramą atliks dr. Vilija Kerelytė ir Algimantas Barniškis. Bus vaišės.

Vasario 28 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) Brighton Parko Lietuvių Ben-
druomenės valdyba ruošia Vasario 16-tosios ir Kovo 11-tosios minėjimą. Programą at-
liks ,,Grandies” šokių grupė. Bus vaišės. 

A † A
STEPONAS STONYS

Mirė 2016 m. vasario 10 d., sulaukęs 89 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Richard su žmona Eileen ir dukra Linda

su vyru Clifford Zednick; anūkai Lauren ir Hayley; seserys Ber -
nice Stonys ir Helen Stonys; broliai Joseph Stonys ir John
Stonys, daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės Lietuvoje ir
Anglijoje.

Daug metų dirbo Rheem Manufacturing – Bedford Park.
Velionis buvo vyras a. a. Marion Tyler ir brolis a. a. Suzanna

Matulis.
A. a. Steponas bus pašarvotas sekmadienį, vasario 14 d. nuo

3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028
South west Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 15 d. 10:30 val. ryto
vyks atsisveikinimas. Velionis bus palaidotas Fairmount
Willow Hills Memorial Park.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com
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www.draugas.org/kalendorius.html

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

�  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 17 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite dokumentinį filmą apie Ant-
rojo pasaulinio karo pabaigoje Baltijos jūroje
sovietų paskandinto  keleivinio laivo ,,Wil-
helm Gustloff" tragediją, kurios metu žuvo per
9 000 žmonių. 

� Vasario 14-ąją, Šv. Valentino dieną pra-
dėkime 11 val. r. šv. Mišiomis Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurias at-
našaus svečias iš Lietuvos kun. Rimvydas
Adomavičius. Po Mišių visus kviečiame į pa-
rapijos salę pietums ir pabendravimui. Ga-
lėsite pasiklausyti kun. Rimvydo  atliekamų
dainų. 

Užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į vieną iš Čikagos teatrų.

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” atstovė ryšiams su visuomene
Audronė Kižytė tel. 630-805-1404.

Minime vieną įsimintiniausių datų Lietuvos valstybingu-
mo kelyje – mūsų valstybės atkūrimo dieną. Ši die na,
simbolizuojanti stiprybę, dva sią ir viltį, neatsiejama nuo

pagarbos savo tautos istorijai. Mums, saugojantiems ir puose-
lėjantiems valstybės istorinį paveldą, kaip niekam kitam
suprantama šios dienos reikšmė ir svarba. Tegu ji įkvepia mus
visus naujiems siekiams ir skatina su meile bei kantrybe dar-
buotis Lietuvos labui. Te nepritrūksta tikėjimo, kad pateisintu-
me Lietuvos kūrėjų pastangas ir viltis.

Nuoširdžiausi sveikinimai Vasario 16-osios proga

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba, 
valdyba ir darbuotojai

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) organizuoja slidinėjimo išvy-
ką ir kviečia  visus žiemos sporto mėgėjus vasario 28 d., sekmadienį, atvykti į Alpine
Valley, WI. Keltuvai veikia nuo 10 val. r. iki 10 val v. Bilietai parduodami rytiniam-die-
niniam (10 val. r. – 5:30 val. p. p.) arba popietiniam-vakariniam (2 val. p. p. – 10 val. v.)
laikui.

Jei nesusitiksime trasose, pasimatysime 1 val. p. p. antro aukšto kavinėje! 
Daugiau informacijos apie išvyką tel. 773-450-4180.

Alpine Valley Resort
W2501 County Road D

Elkhorn, WI 53121
Tel. 262-642-7374 arba 800-227-9395

www.alpinevalleyresort.com 

Patikslinimas
Vasario 6 d. ,,Draugo” laidoje išspausdintame straipsnyje ,,LA lietuviai paminėjo sukak-
tuvinius metus” klaidingai paminėta, kad šiemet skautų Rambyno stovykla švęs 30-tąją
sukaktį. Iš tikrųjų tai 50-asis stovyklos jubiliejus. Iš anksto sveikiname!

Šv. Valentino dienos proga – širdingiausi
linkėjimai mūsų skaitytojams!

Linkime meilės ir šilumos – Redakcija

Ateik, rašyk, išsaugok!
Čikagos lietuviai Nacionalinį diktantą rašyti kviečiami LR generaliniame 

konsulate, PLC, Lemonte ir Gedimino lituanistinėje mokykloje 

Vasario 27 d. vyks devintasis Nacionalinio diktanto konkursas, kuriame
dalyvauti kviečiami visi Lietuvos gyventojai bei po pasaulį išsibarsčiusi lietu-
vių bendruomenė. Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategori-
jose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. 

LR generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Maironio lituanistine mokykla
kviečia 2016 m. Nacionalinį diktantą rašyti vasario 27 d., 3 valandą naktį iš penk-
tadienio į šeštadienį Maironio lituanistinėje mokykloje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th Street, Lemont) arba LR generaliniame konsulate Čikagoje (455 N
Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago). Norintys šiek tiek ilgiau pamiegoti turės
galimybę savo lietuvių kalbos žinias išbandyti Gedimino lituanistinėje mokykloje
(126 N. Lake St, Mundelein, IL 60060) tą pačią dieną, šeštadienį, vasario 27 d., 7
valandą ryte.

Dalyviai varžysis dėl raštingiausio Čikagos bei užsienyje gyvenančio lietuvio
vardų, kuriuos pelniusieji bus apdovanoti prizais. Raštingiausiam Čikagos ir apy-
linkių lietuviui ar lietuvei tradiciškai dovaną įsteigė įmonė „Goodwill Financial”, o
generalinis konsulas Marijus Gudynas geriausiai parašiusį apdovanos lietuviška
atributika.

Visus norinčius dalyvauti konkurse kviečiame registruotis iki vasario 24 d.
skambinant konsulato Čikagoje telefonu 312-994-8260 arba rašant elektroniniu
paštu egle.lauzonyte@urm.lt. Registruojantis prašome nurodyti savo vardą,
pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei vietą, kur atvyksite rašy-
ti diktanto.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti www.diktantas.lt.

LR generalinio konsulato Čikagoje info


