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Apsilankymas PLC Kalėdinėje mugėje (iš k.): PLC direktorius Artūras Žilys, LR Seimo užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas Evaldas
Zelenka, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, generalinis konsulas Marijus Gudynas ir labdaringos organizacijos „Saulutė“ va-
dovė Indrė Tijūnėlienė. A. Vertelkaitės nuotr.

IstorInIs susItIkImas WashIngtone

AUDRONĖ KIŽYTĖ

Puiki tradicija pirmąjį gruodžio savaitgalį – ramiai
pasidžiaugti Kalėdų švenčių pradžia, atnaujinti pažintis,
pasijusti lietuviais  ir paremti Pasaulio lietuvių centrą.

Tikra dovana turėti tokį didelį centrą gražiame Le-
monto miestelyje,  gamtos prieglobstyje. Centras
nuolat  pulsuoja lietuvybe – koplytėlėje, mokyk-

loje, galerijoje,  pokylio ir sporto salėse, kuriomis nau-
dojasi įvairiausios organizacijos ir tautinės grupės.

Jaunimas auga šauniai ir išlaiko tradicijas bei puoselėja
lietuvišką kultūrą… Puiku, kad vyresnio amžiaus tau-
tiečiai centre gali ir gyventi, tokiu būdu jiems lengva da-
lyvauti įvairiausiuose renginiuose.

Ši dovana nušvito naujoje šviesoje, kai susitikau su
švedų kilmės moterimi,  kuri buvo nustebusi ir džiau-
gėsi  lietuvių  šventėje,  bet  tuo  pačiu ir apgailestavo,
kad jos tautiečiai  taip nešvenčia savo  švenčių, neturi
tiek daug aktyvių organizacijų ir stiprių tarpusavio ry-
šių…

– 4 psl. 

Gruodžio 5–7 dienomis Washingtone lankėsi Lietuvos
Respublikos Seimo delegacija, vadovaujama Seimo
pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo. Vizito

metu kartu su Estijos ir Latvijos Parlamentų delegacijomis
Lietuvos Seimo nariai susitiko su JAV Senato vadovybe,
abiejų Kongreso rūmų, Senato ir Atstovų rūmų, Užsienio
reikalų komitetų pirmininkais ir nariais, Baltijos šalių drau-
gų grupe Atstovų rūmuose, Senato Ginkluotųjų pajėgų ko-

miteto pirmininku ir nariais. Dėl tokio gausaus būrio ir
aukšto rango  JAV senatorių, vienu metu dalyvavusių su-
sitikime su Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarais, šis
susitikimas iš tiesų yra istorinis. 

Susitikime su Senato daugumos lyderiu senatoriumi
Mitch McConnell dalyvavo senatoriai Dick Durbin, Ben Car-
din, John McCain, Robert Menendez, Joni Ernst, Chris-
topher Coons, Chris Murphy. – 9 psl.

Lietuvos delegacija su JAV Senato vadovybe. „Facebook” nuotr.
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KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kris-
taus darbus, nusiuntė savo mo-
kinius jo paklausti: Ar tu esi tas,

kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? 

Jėzus atsakė: Keliaukite ir apsa ky-
kite Jonui, ką čia girdite ir matote: ak-
lieji praregi, raišieji vaikščioja, raup-
suotieji apvalomi, kurtieji girdi, miru-
sieji prikeliami, vargdieniams skel-
biama geroji naujiena. Ir palaimin-
tas, kas nepasipiktins manimi. 

Jiems nueinant, Jėzus ėmė kal bėti
minioms apie Joną: Ko išėjote į dykumą
pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos ne-
ndrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švel-
niais drabužiais vilkinčio žmogaus?
Švelniais drabužiais vilkintys gyvena
aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi iš-
ėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau
jums, ir kur kas daugiau, negu prana-
šo! Jis yra tasai, apie kurį „Štai aš siun-
čiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nu-
ties tau kelią”. Iš tiesų sakau jums: tarp
gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už
Joną Krikšty toją, bet ir mažiausias
dangaus karalystėje didesnis už jį.
Mato Evangelija 11, 2–11

Esu įsitikinęs, kad tie Jono Krikš-
 tytojo klausimai, kuriuos jis skyrė
minioms, susirinkusioms prie Jorda-
no upės, yra skirti ir mums. Visų pir-
ma mums, kurie juos dabar savo aki-
mis skaitome. Ko mes su sirinkome? Ko
mes ieškome? Ką mes norime pamatyti
ir patirti? Kokio pranašo – dvasinio
guru – mes ieš kome? Ar ta priežastis,
dėl kurios mes visi kartu renkamės, ar
tai ką mes randame, ar tai ką matome
ir pa tiriame, mus tenkina? Ar dvasi-
niai vadovai pateikia atsakymus į
klau simus, kuriuos mes iškeliame sau
ir kitiems? 

Dažniausiai mes taip ir liekame
nepatenkinti ir nepasotinti. Tuo labiau
kad nepastebime nei praregėjusių ak-
lųjų, nei vaikščiojančių raišųjų, ap va-
lytų raupsuotųjų (kas tai?), o tuo labiau
prisikėlusių mirusiųjų. Jau nekalbant
apie gerosios naujienos skelbimą varg-
dieniams. Pagaliau, kas šiandien yra
ta geroji naujiena? 

Nepaisant visų tų abejonių ir šio
amžiaus netikrumų, Advento laiko-
tarpiu mes masiškai renkamės į pre-
kybos centrus, koncertus, ar net baž-
nyčias, į kurias retai per metus atras-
davome kelią. Mes ieškome do vanų

šeimos nariams, bendradarbiams,
draugams, kad galėtume juos pra-
džiuginti šiuo tamsiuoju metų laiku.
Mes ieškome džiaugsmo, lai mės ir
dvasinės ramybės dovanose, bendra-
vime su kitais, eglutės puo šime, kon-
certuose, gausiose puotose.

Pasibaigus Adventui, atšventus
Kalėdas, sutikus Naujus metus mes
jaučiamės tokie pavargę ir išsekę, kad
tenorime tik atostogauti. Visas tas
šventiškumas mums suteikė tik laiki-
ną džiugesį, kuris nubyra, kaip džiūs-
tančios kalėdinės eglutės spygliai. Iš
tikrųjų, ko  mes ieškojome? Ką mes at-
radome?

Jei Advento ir Kalėdų metu mūsų
tikslas tėra tik anksčiau išvardinti
daiktai ir renginiai, tai tada mes gau-
name tai, ko siekėme! Ir pasekmės
mūsų neturi stebinti, nes priimdami
visas šio laikotarpio dovanas nepa-
stebime Do vanotojo. To asmens, kuris
mums tuos laikinus džiaugsmus ir
laikinas dovanas dovanoja dabar kaip
nuoro dą ir simbolį tų niekada nepasi-
bai giančių dovanų, džiaugsmų, lai-
mės ir … dangiškosios ramybės. O jie
jau „už kampo”… visai netoli… Apaš-
ta las Jokūbas mus ragina: Būkite kan -

Tikroji dovana

trūs, broliai, iki Viešpaties atėjimo. …  Ir
jūs būkite kantrūs, sustiprin kite savo
širdis, nes Viešpaties atėjimas arti.

Pati didžiausia mūsų Dievo ir Kū-
rėjo dovana gimė kūdikiu tvartelyje,
kadangi šio pasaulio rutinoje ir bėgime
jam nebuvo vietos. Dangiš kojo Tėvo
meilė mums pasireiškė Emanuelio
mirtyje ir prisikėlime, ku riais buvo at-
verti vartai mus skiriantys nuo Dievo
karalystės džiaugs mų ir laimės. Kelias
jau atviras! Ruoškite savo širdis! Vieš-
pats jau pakeliui!

O kol laukiame, kartu su pranašu
galime sakyti ir tuo gyventi: Vieš paties
dvasia ant manęs; jis mane pasiuntė neš-
ti gerą naujieną vargdieniams. Aleliu-
ja.

Gerbiamieji,

Apie Šiluvos koplyčios įkūrimo penkiasdešimtmečio iš-
kilmes Wa shingtone jau buvo plačiai ir labai iš samiai rašyta.
Pačiose iškilmėse nebuvau, bet turėjau progą visas puikiai nu-
filmuotas apeigas stebėti internete. Jos buvo tikrai įspūdingos
ir vyko labai sklandžiai. Jautėsi tvirta ir nusimananti reži-
sieriaus ranka. Bet kodėl filmuojant pačią koplyčią, bu vo ro-
doma tik skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurta Šiluvos Ma-
rijos statula, bet ne kitų šią koplyčią savo kūriniais praturti-
nusių menininkų darbai? Pasigedau ir tautinių drabužių. Tik
būre lis mergaičių ir jį lydinčios moterys juos dėvėjo. Pagrin-
dinėje bazilikos navoje  tarp maldininkų jų nesimatė. Gaila. Tai
būtų buvęs gražus mūsų lietuviškų šaknų paliudijimas. Šis,
anksčiau išeivijoje uoliai puoselėtas paprotys, atrodo, nesu-
laikomai nyksta, išsky rus tautinių šokių šventes, kuriose jis
dažnai tampa uniforma. Jungtinis 170 asmenų choras giedo-
jo darniai, nors negailestinga televizi jos akis kartais „pa-
gaudavo” tuos giesminin kus, kurie šiam iššūkiui ne visai buvo
pasiruošę. Labai nustebau išgir dęs giedant „Dievo avinėli” (Ag-
nus Dei). Giesmė  buvo labai panaši, kartais beveik nata į natą,
į mūsų liaudies dainą „Iš rytų šalelės”. Ne žinau šios giesmės
kūrėjo, tačiau ar tai buvo padaryta sąmoningai, ar tik laimingas
sutapimas, bet įspūdis buvo netikėtas, stebinan tis, maloniai ir
sveikintinai pribloš kian tis, priverčiantis „pastatyti ausis”. O
gal aš klystu?

Vytautas Matulionis
Cleveland Hts, OH

Lietuvos generalinis konsulatas
atstovaus Lichtenšteinui Čikagoje
Nuo 2017 metų sausio 1 dienos Lie tuva pradės atstovauti Lichtenš teinui išduodant
Šengeno vizas Lie tuvos Respublikos generaliniame kon sulate Čikagoje.

Lietuvos Respub-
likos ir Lich tenš-
 teino kunigaikš-

tystės užsienio reikalų
ministerijų susitari-
mas dėl abipusio atsto-
vavimo numato, kad
LR generalinis konsu-
latas Čikagoje išduos
trumpa laikes Šengeno
vizas turizmo, verslo ir
kitais susitarime api-
brėžtais vykimo į Lich-
tenšteiną tikslais. Lie-
tuvos atstovybė aptarnaus į minėtą šalį no rinčius vykti pareiškėjus gyvenan čius Illinojaus,
Indianos, Iowa, Kan sas, Michigano, Minnesotos, Missou ri, Nebraskos, North Dakotos, Ohio,
South Dakotos ir Wisconsino valstijose.

Generalinis konsulatas Čikagoje išduodant Šengeno vizas taip pat atstovauja Šveica-
rijai ir Vengrijai. Lietuva panašius susitarimus yra pasirašiusi su Austrija, Belgija, Da nija,
Estija, Graikija, Ispanija, Lat vija, Norvegija, Nyderlandais, Pran cūzija, Slovakija, Slovėnija,
Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija, ku rios atstovauja Lietuvą arba Lietuva atstovauja
jas išduodant vizas tam tikruose pasaulio regionuose.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija
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D I DY S I S   P O K A L B I S

2016 m. lapkričio 15 d. NATO Parlamentinės
Asamblėjos 54-osios sesijos plenariniame
posėdyje, kuris vyko Stambule, Turkijoje, Lie-
tuvos delegacijos vadovė, Lietuvos Seimo
nacionalinio saugumo ir gynybos ko miteto
pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė
buvo išrinkta NATO PA viceprezidente. Apie
šį reikšmingą įvy kį ne tik parlamentarės
biografijoje, bet ir naujausioje Lietuvos is-
torijoje, paprašėme papasakoti pačią vi-
cepre zi dentę.

 – Kas yra NATO Parlamentinė Asamblėja?
– Tai savarankiška struktūra, tiesiogiai nepri-

klausanti nuo NATO, tačiau dirbanti labai glaudžiai
ir ko ordinuojanti savo veiksmus su NATO bei tei-
kianti NATO rekomendacinius pasiūlymus. Ją su-
daro nuolatiniai nariai – NATO šalių parlamentarai
(šiuo metu iš 28 valstybių). Asamb lėją sudaro par-
lamentų delegacijos. Asamblėjoje dalyvauja ir aso-
cijuoti nariai. Tokį statusą ilgai turėjome ir mes, kol
neįstojome į NATO. Yra taip pat stebėtojų statusas.
Pvz., ilgą laiką asocijuotos narės statusą turėjo Ru-
sija, kuri 2014 m., po Krymo aneksijos, Rygoje vy-
kusiame asamblėjos Nuolatinio komiteto posėdyje
buvo išmesta. Asocijuotais nariais yra Uk raina ir
daug kitų valstybių – atvažiuoja švedai ir suomiai,
kurie nėra NATO nariai, pietinių, Viduržemio jūros
valstybių atstovai. 

Iš visų parlamentinių struktūrų, kurios veikia
Europoje ir pasaulyje, ši yra viena rimčiausių, joje
dalyvauja JAV, Kanados parlamentarai – taigi par-
lamentarai iš abiejų Atlanto pu sių. Sesijos vyksta
du kartus per metus vis kitoje valstybėje. 

Lietuvos Seimo delegaciją suda ro 5 nariai, nors
turime tik 4 balsus (vienas važiuoja be balso teisės,
ka dangi yra penki komitetai). Lietuvos delegacija su-
daroma politinių partijų principu – pagal turimą na-
rių skai čių frakcijose. Delegacijai priklauso Seimo
daugumos ir mažumos atstovai. Šiame Seime dele-
gacija jau irgi suformuota, ir aš esu paskirta dele-
gacijos vadove. 

– Ar Lietuvos parlamentarai anksčiau yra pelnę to-
kio pasi ti kėjimo?

– Yra. Beje, vieną kartą aš jau buvau išrinkta,
bet tada dirbau tik kelias dienas. Tai buvo 2008-ieji,
kaip tik po Seimo rinkimų, kai dar nebuvo sufor-
muota vyriausybė. Po savaitės tapau krašto apsau-
gos ministre, o ministrai, vyriausybės nariai, ten ne-
dalyvauja, todėl buvau perrinkta. Buvau pirmoji iš
Lietuvos, gavusi tokį pasitikėjimą. Paskui buvo iš-
 rinktas Petras Auštrevičius. 

– Koks bus Jūsų darbas?
– Asamblėja turi vadovybę – tai prezidentas (juo

tapo italas Paolo Alli ) ir penki viceprezidentai. Jie
sudaro biurą, kuris turi labai daug galių, pvz., gali

R. Juknevičienė.

rusija tapo
beveik
nekontro-
liuojama

inicijuoti Rusijos sugrąžini mą ir t. t. Todėl labai svar-
bi kiek vieno biuro nario nuomonė. Biuras nustato pa-
grindines kryptis, pagrindinius svarstytinus klau-
simus, vizi tus, jo kompetencijoje – ir parlamen tinė
diplomatija. Ne visur gali vykti prezidentas. Susiti-
kimuose su aukštais pareigūnais viceprezidentas, jei-
gu yra delegacijos vadovas, atstovauja ne tik savo ša-
liai, bet ir visai NATO Parlamentinei Asamblėjai. 

– Prašytume šiek tiek pra skleisti asamblėjos vidaus vir-
tuvę.

– Yra susiformavusios trys politinės grupės –
konservatoriai-krikš čionys demokratai (centro-de-
šinė), kairieji – socialistai ir liberalai. Yra tokia ne-
rašyta taisyklė, kad prezidentą ar viceprezidentus de-
leguoja politinė grupė pagal turimas kvotas. Mano pa-
grindiniai rinkimai vyko grupėje slaptu balsavimu.
Turėjau įveikti savo konkurentą – Turkijos dabarti-
nio prezidento R. T. Erdogano partijos atstovą. Pa-
prastai posėdžiaujama tris dienas. Dvi dienas vyks-
ta komitetų posėdžiai, trečiąją – plenarinis posėdis,
kai visi susirenka į vie  ną salę. Ten paprastai kalba
valstybės, kurioje vyksta posėdis, vadovai – prem-
jeras, prezidentas arba parlamento pirmininkas.
Pvz., Stambule pastarąjį kartą mums kalbėjo Tur kijos
prezidentas. Į sesijas atvažiuoja NATO generalinis
sekretorius. Tai yra unikali proga tiesiogiai kreiptis
į jį. Būna beveik dviejų valandų klau simų-atsakymų
sesija, ir kiekvienas užsirašęs gali jo paklausti. 

Tarp sesijų vyksta komitetų posėdžiai. Pastaro-
sios sesijos metu komitetai sprendė, ką jie veiks ki-
tais metais. Beje, kitais metais politikos komitetas,
kuriame dirbu ir aš, vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje (ba landį ar gegužę). Baltijos valstybės dabar yra
labai įdomios. Mes turime daug patirties ir žinome
daugiau apie Rusijos ginklavimąsi mūsų aplinkoje,
Rusijos įtaką. 

– Žiniasklaida pranešė, kad būsite pranešėja Rusijos
klausi mu. Ar tai susiję su Jūsų naujomis pareigomis?

– Tai dar vienos pareigos. Tai pareigos politikos
komitete. Prane šėja aš esu jau antrą kadenciją. Kitų
metų raportas bus apie Rusiją (pirmą kartą istorijoje
raportas bus pristatomas pavasario sesijoje, kuri vyks
Gruzijoje gegužės mėn.) Komitetai į savo posėdžius
taip pat kviečiasi kompetentingus pranešėjus –
mokslininkus, politologus, ekspertus, kurie pateikia
pranešimus įvairiomis aktualiomis temomis. Pvz.,
mums Turkijoje buvo įdomu išgirsti apie Siriją ir viso
šio regiono situaciją. 

– Dar anksti klausti, kas bus Jūsų pranešime apie Ru-
siją, bet gal galėtumėte pasakyti, ką mums būtų naudin-
ga žinoti dabar?

– Pradžiai noriu pacituoti, kas buvo kalbama
Stambule, ir ne tik mano raporte. Analitikas James
Sherr iš D. Britanijos kalbėdamas apie Rusiją sakė,
kad „dabartinė padėtis yra daug pavojingesnė negu
buvo šaltojo karo laikais”. Pavo jin gesnė tuo, kad  šal-
tojo karo laikais, paskutiniuoju laikotarpiu, buvo pa-
 sirašytas Helsinkio aktas, kuris stabilizavo padėtį. So-
vietų Sąjunga lai kėsi Helsinkio akto, L. Brežnevas jį

buvo pasirašęs, ir sienos buvo neliečiamos. Buvo sta-
bilu. V. Putinas su lauž ė Helsinkio aktą, net keletą kar-
tų – Abchazijoje, Pietų Osetijoje ir Kryme. Rusija
praktiškai parodė, kad ji nesilaiko Helsinkio akto, ir
sienų laužymas jai yra galimas. (Neseniai jis pasakė,
kad Rusija apkritai sienų neturi.) 

Antras dalykas, dėl kurio dabartinė situacija yra
pavojingesnė, tai branduolinis ginklas. Sovietų Sąjun -
ga, JAV ir NATO laikėsi paritetinių pagrindų, ir bran-
duolinis ginklas nebuvo šantažo objektas, branduo-
linis ginklas buvo kontroliuojamas, abidvi pusės tuos
procesus stengėsi kontroliuoti. Dabar Rusija prak-
tiškai išėjo iš bet kokios kontrolės. Pasta raisiais me-
tais jos strateginė kryptis yra branduolinio ginklo mo-
dernizavimas. Investuota labai daug, kad branduo-
linis ginklas taptų šantažo priemone. 

Kodėl padėtis tapo pavojinga? Per pastarąsias dvi
JAV prezidento ka dencijas Rusija sugebėjo užimti
stra tegiškai svarbiausias pozicijas per visą per-
imetrą su NATO. Ir jai buvo leista tai daryti. Ypač
svarbus taškas yra Sirija, nes ten susidarė saugumo
vakuumas, kai Vakarai laiku neįsikišo, tų procesų lai-
ku nesustabdė Amerika. Rusija tuo pasinaudojo. Dis-
lokavo savo tokius pajėgumus, kurie gali kontroliuoti
oro erdvę virš rytinės Viduržemio jūros ir sausumoje.
Lygiai tą patį padarė okupavusi Krymą. Ten dabar
dislokuoja labai galingą įrangą ir kontroliuoja Juo-
 dąją jūrą. O Baltijos jūrą kontroliuoja iš Kaliningrado,
ten dislokuodama tokius pat pajėgumus, kurie Bal-
tijos valstybes atitveria nuo likusios NATO dalies.
NATO perimetro dislokavimas baigiasi ties Ark-
tim. Kolos pusiasalyje irgi dislokuoti panašūs pajė-
gumai. Taigi nuo pat Arkties iki Sirijos Rusija atsi-
tvėrė modernia, XXI amžiaus siena, sukūrė taškus,
per kuriuos, kontroliuodama oro erdvę, gali valdyti
situaciją. Ir tai įvyko per pastaruosius aštuonerius
metus. 

– Taigi Rusijos pavojus nėra žiniasklaidos išpūstas?
– Ne žiniasklaida, pavojų skelbia ekspertai.

Galų gale tai rodo ir NATO veiksmai. NATO siunčia
aiškius signalus stiprindama savo pajėgumus. Ne dėl
to, kad Lietuva sugalvojo, nes jaučiasi nesaugi ir nori,
kad NATO čia siųstų milijonus kainuojančius pajė-
gumus. Ne, NATO turi žvalgybos duomenų, kas de-
dasi aplinkui mus. Mūsų – Latvijos, Estijos ir Lietuvos
– geografinė padėtis yra ypatinga, mes esame lyg
NATO kūno apendiksas. Žinoma, NATO turi dides-
nius pajėgumus negu rusai, ir tikrai Rusija nėra pa-
jėgi kariauti su NATO šiandien, tačiau esmė ta, kad
rytiniame flange ji turi pranašumą. Iki šiol NATO la-
bai kruopščiai laikėsi susitarimų su Rusija – rašytų
ir nerašytų – išsiplėtus NATO ir mums įstojus į
NATO, čia nebuvo nieko dislokuojama. Tuo tarpu Ru-
sija nuo 2009 m. labai stipriai apginklavo savo žemes
aplink Bal tijos valstybes, ir dabar ginkluotės santy-
kis yra dešimteriopai didesnis Rusijos naudai. Net-
gi po to, kai NATO čia kitąmet dislokuos po 1 000 ka-
rių kiekvienoje Baltijos valstybėje, disproporcija
liks didžiulė. 

Nukelta į 9 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Į Pasaulio lietuvių centrą atva-
žiuoja įvairiausių tautybių žmonių
pasidžiaugti ir pabendrauti. Kalėdų
mugė pritraukia žmonių ir iš kitų
valstijų – Wisconsino, Indianos, Ohio,
Colorado…

Jau antri metai dalyvauju mugėje
ir aš – „Draugo” vardu. Praėjusiais me-
tais čia patyrusi daug džiaugsmo, lau-
kiau naujų susitikimų ir progos šioje
linksmoje ir draugiškoje šventėje at-
stovauti „Draugui” vėl.

Prie įvažiavimo į centrą savanoriai
rodė, kur pasistatyti automobilį. Jau-
ni studentai  pasveikino ir atidarė
centro duris. Tik įėjusi pamačiau didelį
stalą su visokiais pyragais ir namuose
keptais saldumynais… Muzika grojo,
žmonės sukosi, baigė ruoštis šventei…
Galima buvo justi žmonių entuziazmą
ir jaudulį. Pasukusi į kairę pamačiau
pilną salę stalų – vieni jau buvo pa-
ruošti, o kitus prekeiviai dar tvarkė.
Buvo atstovaujama lietuviškoms or-
ganizacijoms, finansinėms ir turisti-
nėms  bendrovėmis, buvo matyti mais-

to prekių, kavos, gėlių, juvelyrikos,
dizainerių drabužių, marškinėlių, ke-
purių, mezginių, natūralių produktų,
vitaminų, kosmetikos, sporto priemo-
nių, knygų, meno dirbinių iš stiklo ir
medžio ir, be abejo, lietuviškų kalėdi-
nių šiaudinukų.  

Jaunuoliai puikiai  atstovavo vers-
lo   bendrovėms ir organizacijoms,
vaikščiodami po salę ir rodydami da-
lyviams, ką galima rasti ir įsigyti prie
jų organizacijų ar verslo stalų. 

Sutikau įdomių verslininkų, kurie
buvo atvažiavę iš artimų ir tolimų
valstijų. Dalyviai – nuo pat naujagimio
iki iškilaus Lietuvos Respublikos Sei-
mo nario – rado, kas juos domintų.

Kalėdinė mugė labai  puikiai tau-
po laiką. Čia vienoje vietoje galima nu-
sipirkti visas  kalėdines dovanas ir tuo
pačiu pabendrauti, smagiai praleisti
laiką su senais draugais, susitikti įdo-
mių naujų  pažįstamų. Svečiai vaikš-

čiojo kartu visomis šeimomis – broliai,
sesės, seni mokslo draugai.

Aš prie „Draugo” stalo dalinau
mūsų laikraštį. Vieni stebėjosi, kad
„Draugas” įamžina lietuvišką gyve-
nimą jau nuo 1909 metų. Kiti nežinojo,
kad dabar jau leidžiame laikraštį ir
anglų kalba – „Draugas News” bei
žurnalą „Lihuanian Heritage”. Turė-
jom ir daug knygų pardavimui. „Drau-
go” administracijoje galima bet kada
nusipirkti visokiausių knygų, atviru-
čių ir dovanėlių... Norėdami sužinoti,
kokių knygų esama knygynėlyje, in-
ternete užeikite į www.draugas.org  –
Knygnesynas. Paremkite mūsų spaudą.
Padovanokite vieno ar kito  laikraščio
prenumeratą Kalėdoms. 

Dvi Kalėdų mugės  dienos prabėgo
labai greitai. Norėjosi dar ilgiau pa-
bendrauti ir susitikti daugiau įdomių
žmonių. Pasibaigus šventei negaliu
pamiršti padėkoti savanoriams, kurie

Kalėdinė mugė
su spindinčiom šventinėm dovanom

Agnė Cvirkaitė (The Roy Houff Company) snieguotą žiemos dieną nespėjo parduoti visų vasaros puokščių.

Ainė Rudzevičiūtė, atvažiavusi iš Indianos,
džiaugiasi močiutės autentiška duona iš Vil-
niaus. 

Benas Mongirdas rodo produktų, parduo-
damų internetinėje svetainėje „Kioskelis” ka-
talogą. Jis pasipuošęs lietuviška tautine
atributika, kurią „Kioskelyje” taip pat gali-
ma įsigyti. 

taip puikiai viską organizavo. Mugei ei-
nant prie pabaigos pradėjo netikėtai la-
bai snigti. Darbštusis jaunimas padė-
jo ne tik sutvarkyti salę, bet ir sunešioti
verslo produktus į mašinas, o man net
surado plastikinių maišelių užsimau-
ti ir batų, kad nesušlapčiau. 

Mašinų aikštelėje pasirodė mote-
riškos lyties „angelas sargas”… Jį
buvo sunku atpažinti, nes žieminė ke-
purė buvo giliai paslėpusi veidą, o sto-
ras žieminis paltas slėpė jo sparnus. Jis
buvo apsiavęs labai praktiškais žie-
miniais batais. Šis angelas skrajojo
nuo vienos mašinos prie kitos, valy-
damas kelių colių storio sniego pusnis.
Nespėjau prašnekinti, nes jis tuoj pat
dingo baltoje sniego naktyje – padėti
kam nors kitam… Atrodo, nugirdau
vardą…. Caroline? ačiū labai!

Taip pat  nuoširdi padėka Pasaulio
lietuvių centrui už smagiai praleistą sa-
vaitgalį. Jau pasižymėjau 2017 metų ka-
lendoriuje pirmąjį gruodžio savaitga-
lį… Tradicija gyvuos! Susitikimo lauk-
sime vėl. 

O dabar linkiu linksmų šventų
Kalėdų visiems!

Inga Jakimavičius (Ingrid’s SOAP HOME) mugėje pardavinėjo ekologišką muilą, natūra-
lų kremą veidui bei kūnui. Jais susidomėjo mugės vedėja Elytė Reklaitis (d.).

Audronės Kižytės nuotraukos

Jarašių šeima džiaugiasi galimybe apsilan-
kyti mugėje. Andrea ir Andrius nupirko
savo sūneliams Aidui ir Ariui Richard Scar-
ry’s knygą  „Mano žodynas”. Vaikai  džiau-
gėsi ir saldainiais bei balionais.

Julija Sakutytė ir Emma Frey su šypsenomis
tvarkė salę mugei pasibaigus ir padėjo
pre kybininkams nusinešti savo dėžes į ma-
šinas. Šalčio ir sniego jos nepabūgo, net su-
galvojo ką daryti, kad dalyvių kojos pusnyse
nesušlaptų.

Kamilė Panka, Greta Sakutis ir Karolina Lučiūnas užsitarnavo „saldžią” pertraukėlę. Mer-
gaitės visą laiką vaikštinėjo ir skatino dalyvius pirkti atvirukus. Surinktos lėšos skiriamos
Chicago Mother’s Foundation organizacijai, kuri remia vėžiu sergančius vaikučius ir pa-
deda šeimoms.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Šiais metais Lietuvos kariuomenė mini
98-ąsias atkūrimo metines. 1918 m.
lapkričio 23 d. ministras pirmininkas Au-
gustinas Voldemaras pasirašė įsakymą
Apsaugos ministerijai Nr. 1. Taigi 1918
m. lapkričio 23 d. atkurta Lietuvos Res-
publikos kariuomenė. Ta proga Čika-
goje tapo tradicija rengti Lietuvos ka-
riuomenės gimimo minėjimus. 

Minėjimas prasidėjo Jaunimo
centro koplyčioje Mišiomis,
kurias aukojo Lietuvos šaulių

sąjungos  išeivijoje (LŠSI) kapelionas
kun. Jaunius Kelpšas. Koplyčioje iš-
statytos vėliavos – valstybinės, šau-
liškų kuopų ir rinktinių – Mišioms su-
teikė  ypatingo iškilmingumo. Šaulių

kapelionas atkreipė dėmesį į atlaidu-
mą vienas kitam, supratimą ir susi-
taikymą, taip pat pagalbą ištikus ne-
laimei. Po Mišių uniformuotų šaulių
eisena su kuopų ir rinktinių vėliavo-
mis pasuko prie Laisvės kovų pa-
minklo, kurį dar visai neseniai res-
tauravo LŠSI. Kartu su šauliais daly-
vavo ir Lietuvos skautų sąjungos Ame-
rikoje „Miško broliai” vienetas, kurį į
šį renginį pakvietė LŠSI. 

Trumpą kalbą prie paminklo pa-
sakė LŠSI vadas Julius R. Butkus. Iš-
eivijos vadas paminėjo šaulių įtaką
Lietuvos kariuomenei, pareigą Tėvy-
nei, kvietė ir toliau išlikti patriotiškais
ir pilietiškais žmonėmis, užmirštant

asmeninius nesklandumus ir atiduo-
dant pagarbą tiems, kurie žuvo už
mūsų laisvę ir gerovę. Baigdamas pa-
sisakymą LŠSI vadas Julius R. Butkus
perskaitė LR kario maldą iš kario
maldaknygės. 

Po to buvo padėtas vainikas prie
paminklo ir uždegta žvakutė. Toliau
minėjimas persikėlė į Jaunimo centro
kavinę, kur šaulių pakviesti svečiai
„Miško broliai” supažindino su savo
struktūra ir veikla.  Aplankėme Jau-
nimo centre įsikūrusį muziejų. Po to
visi dalyviai susirinko pasivaišinti ir
pratęsti diskusijų.

Julius R. Butkus – LŠSI vadas
nuo 2012 m. spalio 6 d. – patriotiškumu
bei sugebėjimu suburti ir išklausyti
kiekvieno šaulio idėjas ir planus jau se-
niai įrodė, kad vadovaujasi LR kario
malda, kurią jis pirmą kartą perskai-
tė 2012 m., kai buvo išrinktas LŠSI
vadu. LŠSI aktyviai dalyvauja lietu-
viškoje visuomeninėje veikloje. Don
Varnas legiono posto   #986 atstovo Da-
riaus Karaliaus kvietimu LŠSI  lapk-
ričio 13 d.  dalyvavo  JAV Veteranų die-
nos minėjime, surengtame Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje ir para-
pijos salėje. Tai tik vienas pavyzdys,
įrodantis, kad šauliai yra vertinami lie-
tuviškoje visuomenėje ir už jos ribų,
kviečiami į renginius ir patys sulaukia
gausių svečių savo renginiuose.

LŠSI paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną

Šaulių eisena su vėliavomis skelbia Kariuomenės dienos mi-
nėjimo pradžią.

LŠSI vadas Julius R.  Butkus skaito kario maldą.

Lietuvos šaulių sąjunga – savano-
riška, pilietinės savigynos savaveiks-
mė visuomeninė organizacija, pa-
šaukta stiprinti valstybės gynybinę
galią, ugdyti pilietiškumą ir tautinį są-
moningumą. Ne veltui Šaulių sąjungos
šūkis: VARDAN TOS LIETUVOS!

Visos lietuviškos organizacijos,
kurios nori pakviesti LŠSI į savo or-
ganizuojamus renginius, pabendrauti,
pasitarti ar palaikyti glaudžius ry-
šius su Lietuvos šaulių sąjunga išei-
vijoje, prašomos kreiptis į centro val-
dybą (Čikagoje ir jos apylinkėse): LŠSI
vadas Julius R. Butkus, tel. 773-899-
1067, el. paštas: jrbutkus2013sau-

liai@outlook.com; LŠSI sekretorė –
Roma Bikulčienė, tel. 630-484-0173.

LŠSI – pelno nesiekianti visuo-
meninė organizacija. Į LŠSI sudėtį
(Čikagoje ir jos apylinkėse) įeina: Vy-
tauto Didžiojo rinktinė (vadas – Linas
Marginavičius); Klaipėdos jūrų šaulių
kuopa  (vadas – Giedrius Bikulčius);
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa –
vadas – Vytautas Jurevičius; Baltijos
jūrų šaulių kuopa (vadas – Rimas Ša-
laviejus). Dėkojame lietuviškai visuo-
menei, kad nepamirštate LŠSI ir iki pa-
simatymo artimiausiame renginyje!

Vardan tos Lietuvos!
LŠSI CV info ir nuotraukos

Gen. T. Daukanto kuopos šaulė Regina Kava
(kairėje) ir valdybos sekretorė Roma Bikulčius
pasirengusios nešti vainiką prie paminklo.

Trijų kuopų vadai (iš k.): Linas Marginavičius, Vytautas Jurevičius, Giedrius Bikulčius.

Prie vaišių stalo – pakili nuotaika. Giedriaus Bikulčiaus nuotr
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IŠ ATEITININKų GYVENImO

geri darbeliai čia ir tėvynėje

Kalėdaičių savanorės – Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio ateitininkų kuopos jaunutės ir jaunės. Iš
k.: Goda Bilevičiūtė, Vija Polikaitytė, Izabelė Didžbalytė, Viviana Didžbalytė, Alexandra Didžbalytė (priekyje), Aman-
da Vileikytė, Gabija Viduolis, Nida Polikaitytė Ilonos Didžbalienės nuotr.

Padovanokite ,,Ateities” prenumeratą sau, padovanokite ir kitiems. Tai
dovana, kuri pradžiu gins jus ne vie ną kartą, bet de šimt sy kių per metus. 

d JAV prenumeratos kaina: 45 dol.

d Padovanokite prenumeratą Lietuvos mokyklai ar
ateitininkų kuopai: 20 dol.

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Atei tis”.
,,Memo” eilutėje pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai” 

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV prenumeratų tvarkytojai: 

Ramunei Kubiliūtei 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202

,,Ateities”
prenumerata –
puiki kalėdinė dovana

Sekmadienį
gruodžio 18 d.
Jaunimo centre
5620 S Claremont, Chicago
1val.p.p.

Auka:
0 dol. vaikams 8 m. ir jaunesniems 
10 dol. jaunučiams, moksleiviams, studentams
20 dol. suaugusiems •   15 dol. pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 
Palikdami žinutę, pasakykite ir sa vo telef. numerį.
Patvirtinsime jūsų registraciją skambučiu.

LEMONT, ILLINOIS, JAV

Kiekvieną adventą Čikagos Par ti zano Daumanto-Pra-
no Dielininkai čio ateitininkų kuopos jaunutės ir
jaunės padeda Pal. Jurgio Matulaičio misijoje

skirstyti kalėdaičius į vokus, kad būtų lengviau dalin-
ti parapijiečiams. Šiemet lapkričio 12 d. aštuonios mer-
gaitės su būrelių vadovėmis Alda Polikaitiene ir Ilona
Didžba liene paruošė daugiau kaip 7000 kalėdaičių Kū-
čioms! 

PAPILĖ, LIETUVA

Genovaitė Pundziuvienė, Papilės Simono Daukan-
to gimnazijos mokytoja ir Šv. Aloyzo ateitininkų
kuopos vadovė pranešė, kad lapkričio 24 d. gim-

nazijos ateitininkai, bendradarbiaudami su Nacionali-
nio kraujo centro Šiaulių filialo medikais, surengė
Kraujo donorystės akciją „Aš dovanoju gyvenimą”.
Net 31 pa pilėniškis pareiškė norą duoti kraujo ir kažkam
išgelbėti gyvybę. Į akciją skubėjo gimnazijos abitu-
rientai, mo kinių tėveliai, mokytojai ir kiti bendruome-
nės nariai. Ateitinin kai, organizavę šią tradicinę veik-
lą, kiekvienam donorui padovanojo simbolinį, savo
rankomis padarytą „Gy vybės obuolį” bei saldžią „šir-
dutę”. Mokytoja Pundziuvienė rašė: ,,Ir atrodo, reikia vi-
sai nedaug – tik jaunųjų ateitininkų veiklumo, gimna-
zijos vadovybės bei visos šios įstaigos bendruomenės ge-
ranoriškumo, kiekvieno papilėniškio – donoro jautrios
širdies (…) ir tu dovanoji kažkam visą gyvenimą”. 

Rytiniame JAV pakraštyje gyvenantieji
gimnazistai, nepraleiskite šios progos!
Gruodžio 26 – sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje, Michigan valstijoje, vyks Atei -

tininkų žiemos kursai. Bostono ateitininkai, norėdami paskatinti JAV rytinio pakraščio
gimnazistus dalyvauti Žiemos kursuose, ruošiasi paremti  finansiškai kelionę tų, kurie gy -
vena New England ar kitose rytų pakrantės valstijose ir norėtų šiuose kursuose dalyvau-
ti. Su sidomėję moksleiviai kviečiami kreiptis į vieną iš šių ateitininkų: 

Mirga Girniuvienė: mgirnius@hotmail.com
Tomas Girnius: tomasgirnius@gmail.com
Andrius Kazlauskas: andrius_namie@yahoo.com

nauja Š. Amerikos ateitininkų valdyba
Pastarajame Š. Amerikos ateitininkų (ŠAA) tarybos posėdyje lapkričio 20 d. buvo

paskirta nauja ŠAA valdyba: pirmininkas – Vytas Ma ciūnas, vicepirmininkė –
Roma Kup rienė,  sekretorė – Vida Kuprytė, iždi ninkas Eligijus Sužiedėlis. 

Roma Kuprienė  pažadėjo tvarkyti ateitininkų kartoteką. Norima suda ryti iš-
samų visų Š. Amerikos ateitininkų sąrašą, kuris būtų naudojamas rinkimams ir skleis-
ti organizacijos žinias. Prašome visų sąjungų ir kitų ateitininkų vienetų valdybų bei
pavienių ateitininkų susisiekti su Roma el. paštu: mamaroma@gmail.com. Norin-
tys susisiekti su valdyba kitais reikalais yra prašomi rašyti pirmininkui Vytui Maciūnui
el. paštu VytM@aol.com.

Davęs kraujo, Papilės Simono Daukanto  gimnazijos abiturientas Tomas Garolis buvo
apdovanotas — jaunosios ateitininkės Akvilė ir Austėja geradariui įteikė Nacionalinio
Kraujo centro Šiaulių filialo marškinėlius.



7DRAUGAS 2016 GRUODŽIO 10, ŠEŠTADIENIS

Kaip sapnas prabėga sunkių kovų metai,
Lyg rūkas pranyksta kančia, ilgesys.
Tik niekad tavęs neužmirš mūsų gretos,
Lietuviams tu vadas per amžius esi.

(ištrauka iš J. Vitkui-Kazimieraičiui 
partizanų sukurtos dainos. Rinkinys „Sušaudytos dainos”)

Gruodžio 10 d. sukanka 115 metų, kai gimė vie-
nas ryškiausių Lietuvos partizanų vadų ir
laisvės kovų organizatorių pulkininkas Juozas

Vitkus-Kazimieraitis. Juozas Vitkus gimė 1901 m.
gruodžio 10 d. Mažeikių apsk., Tirkšlių vlsč. 1909–1913
m. jis mokėsi Tirkšlių pradžios mokykloje. 1913 m. ru-
denį įstojo į Mažeikių prekybos mokyklą, tačiau pra-
sidėjęs Pirmasis pasaulinis karas nutraukė mokslus.
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, 1918 m. pabai-
goje J. Vitkus pradėjo dirbti pirmojoje Lietuvos Res-
publikos Tirkšlių valsčiaus savivaldybėje raštininku-
sekretoriumi. Vykstant Nepriklausomybės kovoms,
1920 m. lapkričio 15 d. J. Vitkus savanoriu įstojo į Karo
mokyklą Kaune, kurią baigė 1921 m. gruodžio 18 d.
Jam buvo suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis.
Jaunas karininkas paskirtas į Karaliaus Mindaugo 4
pėstininkų pulką, kuris 1920 m. lapkričio mėn. su-
stabdė lenkų veržimąsi ties Musninkais, o tai iš dalies
lėmė lietuvių pergalę Širvintų-Giedraičių fronte. 1922
m. sausio 6 d. ltn. J. Vitkus skiriamas šio pulko 2 kuo-
pos jaunesniuoju karininku, o 1923 m. gegužės 31 d. pul-
ko iždininku.

1924–1926 m. ltn. J. Vitkus savo žinias gilino Aukš-
tuosiuose karo technikos kursuose Kaune. 1926 m. spa-
lio 30 d. tapo Statybos skyriaus I laidos absolventu, jam
buvo suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. Karininkas pa-
skirtas į Technikos pulko pirmąją Pionierių kuopą.
1927 m. rugsėjo 1 d. jis buvo perkeltas tarnauti į nau-
jai suformuotą Pionierių batalioną.

1927 m. J. Vitkus susituokė su mokytoja Genovai-
te Grybauskaite. Vėliau Vitkų šeima susilaukė šešių
vaikų. Iš jų buvo penki sūnūs – Vytautas Romualdas,
Jonas Rimgaudas, Kazimieras Algimantas, Kastytis,
Liudas ir duktė Jūratė. 

1928 m. vyr. ltn. J. Vitkus ėjo bataliono adjutanto
ir teismo pirmininko pareigas. Tais pačiais metais
gavo aukštosios mokyklos baigimo atestatą.  1928 m.
gegužės 15 d. jis buvo apdovanotas Nepriklausomybės
dešimtmečio medaliu.  1929 m. liepos 27 d. Lietuvos ka-
rinė vadovybė jį komandiruoja į Briuselio karo inži-
nerijos mokyklą, ir paskiria valstybės stipendiją.

1931 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos pre-
zidento Antano Smetonos aktu J. Vitkui suteikiamas
kapitono laipsnis.

1934 m. liepos 18 d. kpt. J. Vitkus sėkmingai baigė
Briuselio karo inžinerijos mokyklą, kurį laiką staža-
vosi Belgijos kariuomenėje.

1934 m. rugsėjo 24 d. kpt. J. Vitkus grįžo į Lietuvą
ir lapkričio 1 d. paskirtas į Pionierių batalioną. 1936
m. vasario 16 d. jis apdovanojamas LDK Gedimino IV
laipsnio ordinu. J. Vitkui suteikiamas majoro laipsnis
ir jis skiriamas Pionierių bataliono vado pavaduoto-
ju. 1938 m. pabaigoje gavęs pulkininko leitenanto
laipsnį, J. Vitkus buvo pakviestas dirbti neetatiniu lek-
toriumi. Karo mokykloje jis dėsto karo inžinerijos kur-
są, aktyviai bendradarbiauja karinėje spaudoje. Per
1937–1938 m. J. Vitkus Lietuvos šauliams perskaitė ne-
mažai paskaitų karo inžinerijos tema, už tai 1938 m.
buvo apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu. 

1939 m. plk. ltn. J. Vitkus paskiriamas Pirmojo Lie-
tuvos Prezidento karo mokyklos etati-
niu lektoriumi.  Sovietų Sąjungai oku-
pavus Lietuvą, jam pavyko išvengti
sovietinių komisarų „filtracijos” ir pa-
silikti tarnauti kariuomenėje. 1940 m.
rugsėjo 12–14 d. Karo mokykla buvo
perkelta į Vilnių. Į Vilnių teko persikelti
ir J. Vitkui su šeima. 

Prasidėjus karui, sovietų kariuo-
menės ešelonui traukiantis į Rytus,
vieno vokiečių aviacijos antskrydžio
metu ties Švenčionėliais, J. Vitkui su
keliais lietuviais karininkais pavyko
pabėgti nuo sovietų. Jis grįžo į Vilnių.
Vokiečių okupacijos metais J. Vitkus
dirbo Vilniaus miesto savivaldybės

Partizanų vado pulk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 
115-osiomis gimimo metinėms

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

Pulk. Juozo Vitkus-Kazimieraitis

Butų ir turto skyriaus vedėju ir šias pareigas ėjo
iki 1944 m. vasaros. Nacistinės okupacijos metu J.
Vitkus aktyviai dalyvavo antinacistinėje ir anti-
bolševikinėje veikloje. 1942 m. Vilniuje dalyvavo
Lietuvių Fronto karinės slaptos organizacijos
„Kęstutis” kūrime. Buvo Vilniaus apygardos šta-
bo viršininkas, dėstė Lietuvos Laisvės Armijos
pogrindžio karo mokykloje.

1944 m. sovietams antrą kartą okupavus Lie-
tuvą, J. Vitkus su šeima grįžo į Kauną. Ieškojo dar-
bo, tačiau buvusiam karininkui darbo neatsirado.
Šeimai teko badauti. Be to, Nepriklausomos Lie-
tuvos aukšto rango karininką ėmė persekioti so-
vietinio saugumo agentai. Saugumo sumetimais
J. Vitkus pasitraukė į Dzūkiją, įsidarbino buhal-
teriu, organizavo rezistencinę veiklą.

1945 m. balandžio 4 d. Varėnos vlsč., Urbelių
kaime partizanų būrio vadas Andrius
Valentukevičius-Bijūnas pasiūlė J. Vit-
kui vadovauti vietos partizanams. Šis su-
tiko ir pasirinko Kazimieraičio slapy-
vardį. Prasidėjo trumpa, bet labai pras-
minga jo partizaninio gyvenimo veikla.
1946 m. balandžio 9 d. Dzūkijos vadų pa-
sitarime buvo sudarytas Pietų Lietuvos
partizanų štabas ir jo vadu paskirtas Juo-
zas Vitkus-Kazimieraitis.

Sovietiniai okupantai negalėjo pa-
kęsti aktyvios J. Vitkaus-Kazimieraičio va-
dovaujamų Dzūkijos partizanų veiklos.
NKVD vadovybė visomis priemonėmis
stengėsi susekti Dzūkijos partizanų vadus
ir juos sunaikinti.

1946 m. liepos 2 d. Žaliamiškyje prie
Liškiavos J. Vitkų-Kazimieraitį su dviem
štabo partizanais netikėtai užklupo (ma-
noma, kad jie buvo išduoti) enkavedistų
kareiviai. Užvirė aršios kautynės. J. Vit-
kui-Kazimieraičiui pavyko nukauti du
enkavedistus, bet jį patį sunkiai sužeidė

mestos granatos skeveldros.  Vežamas į Leipalingį, J.
Vitkus mirė. Karininko kūnas buvo numestas turgaus
aikštėje ir niekinamas. Kur vėliau jis buvo palaido-
tas – iki šiol nežinoma.

Savo paskutiniame laiške šeimai J. Vitkus rašė:
„Mano gyvenimas taip paskirstytas: maldos mano
brangiausiajai šeimynėlei, kad Dievas Jus išlaikytų,
globotų ir vestų didesnei Dievo garbei, ir kad greičiau
sugrįžtų į pasaulį tiesa ir teisingumas.” 

Garsus partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-
Vanagas savo prisiminimuose rašė: „Kazimierai-
čiui žuvus, Sąjūdis neteko vieno iš aukščiausiųjų savo
vadų, be galo atsidavusio savo Tėvynei. Aš kaip pa-
vyzdį kėliau Kazimieraičio asmenybę: žmogų, kuris
visas savo dvasines ir fizines jėgas paskyrė Lietuvos
išlaisvinimo kovai”.

1947 m. Dainavos apygardos partizanų vadų nu-
tarimu Merkio partizanų rinktinė buvo pavadinta par-
tizanų vado Kazimieraičio vardu. 1949 m. vasario 16
d. Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Prezidiumo spren-
dimu Juozui Vitkui-Kazimieraičiui po mirties už ypa-
tingus nuopelnus suteiktas aukščiausias Lietuvos par-
tizanų apdovanojimas – Laisvės Kovų Karžygio var-
das ir pirmojo laipsnio Laisvės Kovų Kryžius.

Okupantai 1948 m. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio
žmoną su šešiais vaikais išvežė į Sibirą. Mama Ge-
novaitė, pasiaukojančiai dirbdama, užaugino vaikus
ir tik 1957 metais sugrįžo į Lietuvą. Tačiau vietinė so-
vietinė valdžia šeimos nenorėjo priimti, teko gyventi
nelegaliai, suvaržytomis teisėmis. Tik 1989 metais šei-
ma buvo reabilituota. (Genovaitė Vitkienė mirė 1980
m.)

Lietuvai atkūrus valstybingumą, 1997 m. lapkri-
čio 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Juo-
zas Vitkus-Kazimieraitis po mirties buvo apdovano-
tas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu. 1998 m. sau-
sio 26 d. jam po mirties buvo suteiktas pulkininko
laipsnis. 1999 m. Lietuvos krašto apsaugos ministro
įsakymu atskirasis inžinerijos batalionas Kaune
buvo pavadintas jo vardu. J. Vitkaus vardu pavadin-
tos gatvės Vilniuje ir Kaune. 2013 m. jo vardas su-
teiktas ir Tirkšlių pagrindinei mokyklai

Paruošė: Stasys Ignatavičius
LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas

J. Vitkus-Kazimieraitis su šeima.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

D. Grybauskaitė tarp įtakingiausių Europos žmonių
Vilnius (ELTA) – Lietuvos prezi-

dentę Dalią Grybauskaitę svarbiausias
Europos politinis leidinys „Politico”
paskelbė tarp 28 įtakingiausių Europos
Sąjungos (ES) politikoje žmonių, kurie
kitąmet formuos ES darbotvarkę. 

D. Grybauskaitė į leidinio sudary-
tą vizionierių, keičiančių Europos po-
litiką, sąrašą įtraukta 13-uoju numeriu. 

Lietuvos prezidentę „Politico” žur-
nalas vadina „Geležine ledi”, „Plieni-
ne magnolija” ir pareiškia, kad „Lie-
tuvoje, kur politika, skandalai ir ne-
pastovumas yra sinonimai, Preziden-

tė D. Grybauskaitė yra solidi figūra”,
lygina ją su buvusia Didžiosios Brita-
nijos premjere Margaret Thatcher.
Leidinys pabrėžia, kad Lietuvos va-
dovė kritikuoja Rusijos prezidentą
Vladimirą Putiną ir ragina išlaikyti
Vakarų sankcijas Rusijai, padėti gintis
Ukrainoje, pasisako už laisvos darbo jė-
gos judėjimą ES, migracijos krizę. 

Tinklalapis išskyrė D. Grybaus-
kaitės stiprias pozicijas vidaus politi-
koje, patirtį dirbant Briuselyje ir stu-
miant Vakarų sankcijas prieš Rusiją,
pagalbą Ukrainai apsiginti.

Rusija speičiama į kampą 

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuva buvo pakviesta tapti visateise
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėt-
ros organizacijos (EBPO) darbo grupės
dėl papirkimo sudarant tarptautinius
verslo sandorius darbo grupės nare. 

Tai suteikia pagrindą Lietuvai
ratifikuoti EBPO Konvenciją dėl kovos
su užsienio pareigūnų papirkimu su-
darant tarptautinius verslo sandorius,
be kurios ratifikavimo Lietuva nega-
lėtų tapti pilnateise EBPO nare. Tiki-

masi tolesnio aktyvaus dialogo, kuris
leistų Lietuvai jau 2018 m. tapti visa-
teise organizacijos nare.

EBPO – organizacija, dažnai api-
būdinama kaip „sėkmingų” valstybių
klubas. Tai ekspertų forumas, kuriame
valstybės formuoja bei plėtoja naujas
ekonominės bei socialinės politikos
gaires, kurios vėliau perkeliamos į
praktinį valstybių gyvenimą.

Šiuo metu EBPO priklauso 35 vals-
tybės.

Artėja narystė „sėkmingųjų klube”

Vilnius (ELTA) – Baiminamasi
trečios Gedimino kalno nuošliaužos,
tad raginama nedelsiant spręsti klau-
simą dėl gelžbetoninių konstrukcijų,
laikančių kalno šlaito viršutinę dalį,
stiprinimo. 

Nacionalinio muziejaus direktorė
Birutė Kulnytė Seimo Kultūros komi-
teto posėdyje aiškino priešingai – kad
būtent šie 2000 metais pradėti įrengi-
nėti betono juostų žiedai, vadinamie-
ji rostverkai, ir pernelyg didelės ap-
krovos sukėlė Gedimino kalno prob-
lemas.

Ir nors Nacionalinio muziejaus
direktorės teigimu, darbams vykdyti
reikia sulaukti pavasario, Geologijos
tarnybos direktoriaus J. Satkūno tei-
gimu, šį klausimą reikia spręsti tuč-

tuojau, neatidėliojant. Visi sutinka,
kad kalno problemos prasidėjo ne dėl
to, kad buvo iškirsti medžiai.

Nacionalinio muziejaus direktorės
teigimu, nemažai metų buvo elgiama-
si su kalnu taip, kaip nereikėtų elgtis
– buvo supiltas blogas gruntas, per
daug apkrautas kalnas, galiausiai 2000
metais be projektinės dokumentacijos
buvo pradėti (šlaito tvirtinimo) darbai.

Vos darbą pradėjusiai naujai Vy-
riausybei bus siūloma sudaryti darbo
grupę, kuri spręs, kuri institucija pri-
siims atsakomybę už Gedimino kalno
gelbėjimą. Tai nusprendė Seime posė-
džiavęs Kultūros komitetas. Komiteto
pirmininkas atkreipė dėmesį, kad kal-
no gelbėjimas yra geologijos, o ne pa-
minklosaugos sritis.

Baiminamasi dar vienos Gedimino kalno nuošliaužos

Vilnius (ELTA) – Eidamas 88-uo-
sius metus mirė disidentinio sąjūdžio
dalyvis, Lietuvos geologas, gamtos
mokslų daktaras Vytautas Skuodis.

V. Skuodis 1941–1948 m. mokėsi Pa-
nevėžio 1-ojoje gimnazijoje. 1948–1953
m. Vilniaus valstybiniame universitete
įgijo geologo kvalifikaciją. 1964–1969 m.
Gamybiniame-moksliniame inžineri-
nių tyrinėjimų statybos institute
Maskvoje studijavo neakivaizdinėje
aspirantūroje. 

1953–1969 m. Visasąjunginio ins-
tituto „Hidroenergprojekt”, vėliau
„Hidroprojekt” Vakarų ekspedicijos
geologas, inžinierius geologas, vyr.
inžinierius geologas, inžinerinių geo-
loginių tyrinėjimų lauko darbų tech-
ninis vadovas, kompleksinių tyrimų
biuro viršininkas. 1969–1978 m. Vals-
tybinio Vilniaus universiteto Gamtos
mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir in-
žinerinės geologijos katedros vyr. dės-
tytojas, 1978–1979 m. docentas. 

Buvo Helsinkio grupės narys, Ka-
talikų komiteto narys, 1978–1979 m. ne-
legalaus pogrindžio žurnalo „Per-
spektyvos” sumanytojas ir redakto-
rius. 1979 m. suimtas už antisovietinę
veiklą, 1980 m. nuteistas 12 m., kalėjo
lageriuose. 

1987 metais išvyko į Jungtines
Valstijas ir tęsė žmogaus teisių akty-
visto veiklą. 

Apie 20 geologijos mokslo istorijos
straipsnių autorius. Nemažai jo darbų
skirta Lietuvos genocido klausimams,
Lietuvos nepriklausomybės įvykių
kronikai. 

1999 m. vasario 1 d. apdovanotas
Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.

Mirė garsus disidentas Vytautas Skuodis

Washingtonas (BNS) – JAV iš-
rinktąjį prezidentą Donald Trump
žurnalas „Time” paskelbė savo „Metų
žmogumi”.

Pernai D. Trump liko trečias po
Vokietijos kanclerės Angelos Merkel ir
„Islamo valstybės” (IS) vadeivos Abu
Bakr al-Baghdadi. 

Praeityje „Time” ,,Metų žmogaus”
titulą, be kitų, yra skyręs Adolfui Hit-
leriui (Adolf  Hitler), karalienei Eli-
zabeth II ir Nelson Mandela. 

„Time” redaktorė Nancy Gibbs
sakė, kad H. Clinton liko antroje vietoje
ir yra „finalininkė”.

D. Trump – „Time” metų žmogus

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po-
piežius Pranciškus smarkiai užsipuo-
lė skandalų besivaikančią žiniasklai-
dą, o jos skaitytojus palygino su žmo-
nėmis, kurie seksualiai pasitenkina
valgydami ekskrementus.

„Aš galvoju, kad žiniasklaida turi
būti šviesesnė ir skaidresnė, o ne, at-
leiskite už išsireiškimą, pasiduoti kop-
rofilijai. Ji nori nuolat viešinti skan-
dalus ir bjaurius dalykus, net jei tai ir

būna tiesa”, – sakė 79 metų pontifikas.
„Ir kadangi žmonės nėra atsparūs

koprofagijai, tai gali būti labai pavo-
jinga”, – pridūrė popiežius Pranciškus. 

Popiežius taip pat skundėsi dėl ne-
teisingų žinių skleidimo. „Dezinfor-
macija ko gero yra blogiausia, ką gali
padaryti žiniasklaida, nes ji kreipia
nuomonę viena kryptimi ir nepasako
dalies tiesos”, – kalbėjo Katalikų baž-
nyčios vadovas.

Popiežius grūmoja skandalų skaitytojams

Mountain View,
CA (15 min.lt/moks-
las) – Įrankis „Goog-
le Earth Engine” at-
skleidžia Žemės vaiz-
dą taip, kaip jo iki
šiol nesame matę –
ne tik iš kosmoso, bet
ir peržvelgiant 32
metų istoriją.

Nuo 1984 metų
palydovais fiksuoja-
mos visų (ar beveik
visų) Žemės kampe-
lių nuotraukos sutei-
kia galimybę pa-
žvelgti į urbanizaci-
jos įtaką, ledynų su-
sitraukimą, Aralo jū-
ros išdžiuvimą ir ki-
tus ilgalaikius reiškinius iki šiol ne-
regėtu ryškumu. Į žemėlapio paieš-
kos eilutę pakanka įrašyti jus domi-
nančio regiono pavadinimą ir prašome
grožėtis tos vietos išvaizdos permai-
nomis.

Žemėlapio išdidinimo galimybės
priklauso nuo stebimos vietovės. Tar-
kime, Miami urbanizaciją galėsite ste-
bėti maždaug 1:66667 masteliu, o Vil-
niaus – kur kas smulkesniu 1:40000
masteliu. 

2013 metais pirmąkart pristatytas
įrankis pastarosiomis dienomis buvo

papildytas paskutiniųjų ketverių metų
nuotraukomis, pagerinta senųjų nuo-
traukų raiška. Atnaujintas „Google”
įrankis parodo, kaip keitėsi miestai ir
gamta per 32 metus 

Natūralu, kad „Google Earth En-
gine” yra ne tik smagus būdas pama-
tyti planetos permainas, bet ir milži-
niškos vertės mokslinis įrankis. Juo
pasinaudojus vykdomas ne vienas
mokslinis projektas – pasaulinio miš-
kų plotų kitimo stebėjimas, įvairių
gyvūnų rūšių paplitimo žemėlapiai,
ligų paplitimo žemėlapiai ir panašiai.

„Google” leidžia pažvelgi į praeitį 

Berlynas („Draugo” info) – Vo-
kietijos užsienio reikalų ministras
Frank-Walter Steinmeier paragino Ru-
siją konstruktyviai bendradarbiauti
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijoje (ESBO). Prieš ESBO
ministrų pokalbius Hamburge susiti-
kęs su Rusijos diplomatijos vadovu
Sergejumi Lavrovu jis pareiškė, kad
Maskva turi stengtis dar labiau neaš-
trinti vėl išaugusios įtampos Europo-
je.

F. V. Steinmeier ir S. Lavrovo su-
sitikimas buvo „ilgas, rimtas”. Kalbė-
damas apie padėtį Sirijoje, Vokietijos
ministras paragino siekti „neatidėlio-
tinų humanitarinių paliaubų”. Esą
būtina vėl skubiai ieškoti politinio
sprendimo.

Kitos temos buvo konfliktas Uk-
rainoje, pastangos susitarti dėl naujo
pokalbių dėl ginkluotės kontrolės rato
bei ekonominis bendradarbiavimas
ESBO viduje.

Prieš pokalbius su F. V. Steinmeier
S. Lavrovas susitiko su JAV valstybės
sekretoriumi John Kerry. Jie taip pat
aptarė padėtį Sirijoje. 

JAV ir dar penkios Vakarų šalys
taip pat paragino Sirijos Alepo mieste
nedelsiant įvesti paliaubas ir apkalti-
no Rusiją blokuojant pastangas su-
stabdyti kraujo liejimą. 

Bendrame pranešime Didžioji Bri-
tanija, Vokietija, Prancūzija, Kanada ir
JAV prašė Sirijos vyriausybę spręsti
humanitarinę krizę leidžiant į rytų Ale-
pą pristatyti Jungtinių Tautų huma-
nitarinę pagalbą. Be to, jos pridūrė, kad
JT turėtų ištirti pranešimus apie Si-
rijoje įvykdytus karo nusikaltimus.

„Smerkiame Sirijos režimo ir jos
užsienio rėmėjų, ypač Rusijos, veiks-
mus, kuriais trukdoma pristatyti hu-
manitarinę pagalbą”, – teigė šalių ly-
deriai, pridurdami, kad panašu, jog į li-
gonines ir mokyklas buvo taikomasi
„siekiant nualinti žmones”.

Naujasis „Google” instrumentas leidžia pažvelgti į praeitį nuo
1984 metų. Wur.lt nuotr.

Vytautas Skuodis.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Senatorius McConnell pabrėžė
stiprų Senato vadovybės, viso Kong-
reso, Respublikonų ir Demokratų par-
tijų, visų komitetų vadovų palaikymą
NATO partneriams, Baltijos šalims,
taip pat pabrėžė būtinybę išlaikyti Al-
janso pajėgumą, ginant pamatinius
principus bei 2 procentų BVP skyrimo
gynybai svarbą. Lietuvos ir kitų Bal-
tijos valstybių parlamentarai patikino
JAV partnerius, kad iki 2018 metų pa-
baigos visos Baltijos šalys įgyvendins
šį siekį. 

Senatoriai pabrėžė JAV Kongreso
nepriklausomumą, stiprybę ir akty-
vumą užsienio politikoje bei pasiren-
gimą aktyviai stabdyti Rusijos agresiją,
stiprinti karinį buvimą Europoje, kovą
su kitomis grėsmėmis, tokiomis kaip
– hibridinės, kibernetinės ir kova su
propaganda. Susitikimų metu buvo
atskirai aptarti Rusijos agresijos prieš
kitas šalis prevencijos, situacijos Uk-
rainoje, būtinybės išlaikyti sankcijas
klausimai. 

Lietuvos Seimo delegacijos vado-
vas Gediminas Kirkilas patikino, kad
naujai išrinktas Seimas, nauja Vy-
riausybė tęs strateginį bendradarbia-
vimą su JAV ir visais NATO partne-
riais, vykdys savo įsipareigojimus,
bus patikimi partneriai, atliekantys

Atkelta iš 3 psl.

– Jūs ką tik grįžote iš Ukrai nos. Ar, Jūsų
akimis, Ukraina toli pažengė po Maidano re-
voliucijos?

– Renkama NATO Parlamentinės
Asamblėjos viceprezidente aš sau pa-
sižadėjau, kad mano prioritetai dirbant
bus ne tik mūsų regionas, ne tik tran-
satlantiniai ryšiai, bet ir Ukrainos
klausimas, kad asamblėjos darbe jis
būtų matomas. 

O Ukrainoje pokyčiai didžiuliai.
Visų pirma žmonių sąmonėje. Ukrai ną
dabar reikia suvokti kaip tautą, vals-
tybę, panašiai, kaip Lietuvą 1990-1992
m. Jie dabar dar tik pradeda. Nes iki
tol, kaip jie patys sako, buvo 25 prarasti
metai. Dabar jie turi aiškius tikslus, no-
rus, siekius, daro reformas. Žinoma, si-
tuacija sudėtinga, nes jų politinis eli-
tas iki šiol susijęs su dideliu ir ne vi-
sada skaidriu verslu. Kaip bus toliau,
matysim, bet tauta yra nusiteikusi
ryžtingai. Putinas padėjo suformuoti
ukrainiečių tautą. 

– Bet ką reiškia M. Saaka švilio, kuris
buvo dabartinio Uk rai nos prezidento P.
Porošenkos draugas, pasitraukimas ir pa-
reiš kimas: priešinkitės valdžiai?

– Turėkime omenyje, kad po trejų
metų turi vykti rinkimai, ir atsi minki-
me, kas buvo pas mus – 1992 m. į val-
džią atėjo buvę komunistai. Ačiū Die-
vui, kad juos pavyko pakreipti ta pačia
– vakarietiška kryptim. Aki vaizdu,

kad po dvejų metų reformų ir Ukrai-
noje žmonės bus nepatenkinti, kad jie
rinksis kitus, ne dabartinę valdžią.
Tai jeigu jie rinksis pro rusišką Janu-
kovyčiaus politinę jėgą, gali būti labai
blogai. Aš į tai, kas vyksta, kol kas žiū-
riu gana ramiai. Žinoma, bus visokių
įtampų ir daug jausmų, ir Saakašvilis
emocingas žmogus, bet vis dėlto jis
nėra pro rusiškos pakraipos žmogus.
Jis nori vakarietiškų pokyčių. Tai jei-
gu jam pavyktų suformuoti politinę
jėgą, ką jis daro dabar, kuri būtų tam
tikra alternatyva dabartinei valdžiai,
bet ne alternatyva Ukrainos krypčiai,
tai gal tai bus ir į naudą. Gal jis „nu kan-
alizuos” tam tikros dalies žmonių ne-
pasitenkinimą ir sutelks juos po savo
sparnu. Ukraina galės eiti į priekį.

– Kad nuverstasis Ukrainos preziden-
tas V. Janukovyčius, pa bėgęs į Rusiją,
galų gale sutiko duoti parodymus Ukrainos
teismui dėl skerdynių Maidane, gal irgi yra
tos pačios krypties veiksmas, gal jis irgi ruo-
šiasi rinkimams?

– Gali būti. Be abejo, Rusija ruo-
šiasi. Kremliaus pagrindinis tikslas ir
yra – per kitus rinkimus į valdžią Uk-
rainoje atvesti prorusiškas – sau nau-
dingas politines jėgas, kaip Moldovoje
ar kur nors kitur. 

– Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Rusija tapo beveik
nekontroliuojama

IstorInIs susItIkImas WashIngtone

Iš k.: Seimo nariai Emanuelis Zingeris, Gediminas Kirkilas, NATO Parlamentinės Asamblėjos viceprezidentė Rasa Juknevičienė, parla-
mentaras Žygimantas Pavilionis, JAV Kongreso narys (IL) John Shimkus ir Seimo narys Mindaugas Puidokas.

namų darbus visose srityse: karinėje, energetikos, ekono-
minėje bei visuomenės atsparumo hibridinėms grėsmėms
didinimo srityje.

Vizito metu Lietuvos Seimo nariai davė interviu ,,Voi-
ce of  America” Ukrainos ir Rusijos žinių tarnyboms, da-

lyvavo diskusijoje su McCain Insituto, Atlantic Council, He-
ritage Foundation ir CEPA tyrimų centrų analitikais, su-
sitiko su JAV Lietuvių Bendruomene bei JAV-Lietuvos vers-
lo taryba. 

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko
pa vaduotoja Rasa Juknevičienė, NATO Parlamentinės Asamblėjos vice-
pre zidentė šią savaitė su darbo vizitu lankėsi Washingtone, prie jos prisi-
jungė ir naujojo Seimo nariai, savo vizitą pradėję Čikagoje. Prieš išskris-
dama į Vilnių, R. Juknevičienė pasidalino įspūdžiais savo ,,Facebook” pa -
sky roje.

Baigėsi vizitas Washingtone. Šiandien buvo svarbiausi susi-
tikimai Senate ir Atstovų Rūmuose. Mus, trijų Baltijos vals-
tybių parlamentarus, priėmė Senato daugumos (Respubli-

konų) lyderis Mitch McConell su kitais senatoriais, tarp jų – John
McCain, Senato Užsienio komiteto pirmininkas Bob Corker (mi-
nimas tarp kandidatų į Valstybės sekretorius) ir Atstovų Rūmų Už-
sienio reikalų komiteto nariai.

Visų jų pagrindinė žinia mums – NATO yra kaip niekada
svarbi, Baltijos valstybės yra JAV geriausių draugų sąraše, Rusi-
jai nuolaidžiaujama nebus.

Nuotrauka iš Speaker balkono. Už nugaros – Kapitolijaus pri-
eigos, kur sausio 20 dieną susirinks tūkstančiai žmonių į Prezi-
dento inauguracijos ceremoniją.

Rašau iš oro uosto, linkėjimai :)
Ačiū mūsų nenuilstantiems diplomatams ir ambasados Wash-

ingtone darbuotojams už puikiai organizuotą vizitą.

Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.org
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KAIP ŠUO SU KATE

DALIA ŽAKYTĖ-BUČIENĖ

Seniai norėjau papasakoti apie nepa-
prastą mano augintinės Milvos būdą,
kurio viena savybė ne tik mane, mano
vyrą, bet ir aplinkinius visada stebina ir
labai linksmai nuteikia. Puiki proga –
nauja rubrika Jūsų laikraštyje. Ją dabar
ir pasinaudosiu.

Čihuahua veislės  Milva į mūsų
šeimą pateko taip netikėtai, kaip
visai nepastebėtai atėjo ir į šį pa-

saulį. Milvos mamos šeimininkė, ži-
noma Lietuvos operos primadona per
savo užimtumą net nepastebėjo, kad jos
augintinė kalytė laukiasi šuniukų.
Vieną vėlų vakarą grįžusi po koncerto
namo didžiai nustebo, kai guolyje šalia
kalytės mamytės gulėjo nedidelis šu-
nytis. Taip neleistinai žmonių pasaulio
atstovų  nepastebėta, gyvenimui pri-
sikėlė nepaprasto išmanumo čihua-
hua ilgaplaukė keturkojė, kuri buvo pa-
vadinta žinomos italų dainininkės Mil-
vos vardu. Kodėl? Vyresnės kartos
žmonės tikrai prisimena šios atlikėjos
populiarų šliagerį  ,,Bella ciao”, o iš-
vertus  iš italų kalbos dainos pavadi-
nimas reikštų ,,Sveika, gražuole”.  Šios
dainos  žodžiai buvo pirmoji operos so-
listės reakcija, kai  ji nieko neįtardama
apie augintinės nėštumą, lemtingąjį va-
karą išvydo nepaprasto grožio ka-
muolėlį. 

Milvos  protėviai atsirado maž-
daug prieš 5000 metų  vienoje Meksikos

Čihuahua saloje, todėl ir šuniukų veis-
lė gavo tokį pavadinimą. Nepaisant
to, kad šie keturkojai yra smulkiausi ir
mažiausi pasaulyje, jie, mano galva,
yra ir protingiausi. O gal taip atrodo tik
šių šuniukų šeimininkams? Kadangi
mūsų nedidelėje šeimoje niekuomet ne-

buvo vaikų, Milva mums tapo pati
gražiausia ir pati sumaniausia. Na, pa-
našiai, kaip pelėdoms, kurioms visada
patys gražiausi tik jų vaikai. Taigi, pir-
mą kartą  šis mūsų ,,vaikas” kartu su
scenos primadona atėjo į svečius ir
daugiau iš mūsų namų nebeišėjo. Pir-
mąją pažinties dieną susirangiusi ant
mano vyro, kelių Milva prisiekė savo iš-

nekenčiamiausi televizijos herojai
tikimybę ir draugystę
mūsų namams.  

Kaip jau minėjau
Milvutė turi unikalių
būdo savybių, kurios iš
tiesų stebina aplinkinius.
Viena iš jų – mūsų augin-
tinė tiesiog nepakenčia
kai kurių laidų ar filmų,
rodomų per televiziją, ir tai
akivaizdžiai išreiškia savo
nepaliaujamu, aliarmą pri-
menančiu lojimu. Filmai ar
laidos, kuriose yra rodomi šunys, ka-
tės ar kitokie gyvūnai nelieka nepa-
stebėti Milvutės. Vos išvydusi šiuos gy-
vūnus ekrane, ji pradeda taip garsiai
loti ir blaškytis prieš televizorių, kad
norom nenorom jį tenka išjungti. Ne-
mažai gyvūnų būdo savybes tyrinė-
jančių specialistų linkę laikytis  nuo-
monės, kad šunys negali žiūrėti  tele-
vizoriaus, kadangi nesuvokia jame ro-
domų vaizdų. Netiesa,  Milva puikiai
reaguoja ir savo elgesiu nepriekaiš-
tingai  parodo, ką jaučia, kai į ją iš ek-
rano bando į kambarį įšuoliuoti katė
arba šuo. 

Kita įdomi jos būdo savybė, tai ne
tik nuolat aplojami nekenčiami tele-
vizijos herojai, bet ir maži vaikai. Mil-
va urzgimu visada palydi vaikus maž-

daug iki dešimties metų. Ypač ją erzi-
na  nuolat keliamas jų vaikiškas triukš-
mas, garsus kalbėjimas, o jeigu, kuris
sumano ,,ožiuotis”, Milva jį taip piktai
aploja, kad šis netenka žado ir nusto-
ja žliumbti. 

Nedraugiškai sutinka Milva ir vi-
sus be išimties žmones, kurie nešioja
kepures arba yra ant galvos užsi-

maukšlinę džemperio ar striukės gob-
tuvą. Jos pyktis tuomet liejasi laisvai.
Ji gali nepavargdama loti tol, kol jos
akiratyje neatsiranda kitas kur kas ra-
miau ją nuteikiantys vaizdas.  Na, pa-
vyzdžiui,  Milvutė dievina senus žmo-
nes. Jeigu augintinė pamato  gatve ei-
nančius senuką ar senutę, ji būtinai su-
stoja ir įdėmiai, bei labai ilgai į juos
žiūri. Ypač gali po kelioliką minučių
stebėti einančius senolius, kurie savo
judėjimą lengvina, pasiramsčiuoda-
mi lazdele. Milvą šie panašūs gatvės
vaizdai priverčia net sustingti – tokie
nepaprasti jos akims atrodo  šie ju-
dantys objektai. 

Milva fatališko likimo kalytė. Ne
tik jos išskirtinės būdo savybės, jos
įpročiai, jos sumanumas, bet ir jos gi-
minės pratęsimas paženklintas keistu
sutapimu su jos pačios gimtimi. Kaip
ji pati paslaptingai niekam nežinant at-
sirado šiame pasaulyje, taip ir jos  vai-
kai pasibeldė į šį pasaulį netikėtai
anksčiau, nei buvo planuota. Įdo-
miausia tai, kad būtent tą dieną kai
vyko JAV prezidento rinkimai, į či-
huahua veislės pratęsimą  pretendavo
keli šunyčiai. Milvutė nusprendė juos
atsivesti į šį pasaulį būtent tada, kai
buvo sprendžiamas  dviejų kandidatų
į JAV prezidentus likimas. Todėl net
neabejodami  per anksti gimusius Mil-
vos vaikučius praminėme kandidatų
vardais. Šviesaus plauko kalytė  gavo
Hilari vardą, o patinėlis buvo pava-
dintas Trump’o vardu. 

Deja,  labai gaila, vienas iš dviejų
šunyčių nudvėsė. Galima tik spėti ku-
ris? Kaip Hilari nelaimėjo rinkimų,
taip ir Milvos ,,dukrytė” nukeliavo į šu-
niukų rojų. Išliko stipriausias, kuris
matyt liks gyventi mūsų šeimoje. Tu-
rėsime dabar  du augintinius. Įdomu
Trump’as taip pat nemėgs žiūrėti te-
levizoriaus, o gal atvirkščiai? Nors jis
ir Milvos palikuonis, bet juk tikriau-
siai išsiugdys kitokias šuniško cha-
rakterio savybes. Pagyvensim pama-
tysim.

Milva ir jos jauniklis Trumpas, laimėjęs gyvenimo ,,rinkimus”

Milva garsiu lojimu parodo, kad šis šuo iš televizijos ekrano nebus įleistas į jos namus. 

Susipažinkite: mūsų gražuolė Milva. Asmeninio archyvo nuotraukos
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

M. Armalis tapo AHL rungtynių žvaigžde
Lietuvos rinktinės ledo rituli ninkas Mantas Armalis žaidė visas rungtynes, atrė-
mė visus 29 varžovų smūgius į vartus ir buvo pripažintas susitikimo žvaigžde. 

„Barracuda”„ Šiaures Amerikos Nacionalines ledo ritulio lygos (NHL) San
Jose „Sharks” klubo dublerių komanda, AHL Vakarų konferencijoje su 19 taš-
kų užima šeštą vietą.

Lietuvis ir toliau sėkmingai naudojasi jam skirtu laiku, kadangi dėl trau-
mos iš rikiuotės iškrito pagrindiniu buvęs vartininkas Troy Gro senick. Lietuviui
ginant vartus AHL lygoje „Barracuda” iškovojo penktą pergalę.

M. Armalis pagerino savo statistiką ir aplenkė pagrindinį savo kon-
 kurentą dėl vietos vartuose T. Gro senick. Dabar lietuvis po 10 rungtynių lygo-
je yra atrėmęs 91,2 proc. visų metimų ir iš 33-ios vietos lygoje tarp vartininkų
pakilo į 25-ą.

D. Motiejūnas pasiduoda
– jis sugrįžta į „Rockets”

Donatas Motiejūnas

Donatui Motiejūnui ir Houston
,,Rockets” klubui pagaliau pa-
vyko susitarti – pranešama, jog

lietuvis artimiausiu metu pasirodys
medicininėje apžiūroje. Pasak nau-
jausių žinių, aukštaūgis penktadienį
ryte vietos laiku atvyks į klubo medi-
cininę apžiūrą. Jeigu medikai neaptiks
problemų su nugara ar kitų sveikatos
sutrikimų, įsigalios jo ketverių metų
sutartis su „Rockets” komanda, per ku-
rią jis gaus 31 mln. JAV dolerių.  Lie-
tuvis jau įtrauktas į „Rockets” sudėtį,
tačiau dar yra neaktyvus žaidėjas.
Krepšininkas praėjusią savaitę pasi-
rašė ketverių metų, 37 mln. JAV dole-
rių vertės sutartį su Brooklyno ,,Nets”,
bet „Rockets” pasinaudojo galimybe ir
išsaugojo lietuvį, pasiūlydama  tokią
pat sutar tį. Tiesa, jie pasinaudojo tei-
se ir išbraukė premijas, kurias buvo
numatę „Nets” vadovai. Dėl to sutarties
vertė sumenko iki 31 mln. Tai suerzi-
no D. Motiejūną ir su agentu B. J.
Armstrong jie nusprendė nepasirody-
ti medicininėje apžiūroje.   ,,Houstono
ekipa neatšauks susitarimo ir neketi-
na leisti D. Motiejūnui grįžti į agentų
rinką, skelbia šaltiniai”, – trumpą ži-
nutę „Twitter” tinkle dar trečiadienį
paliko J. Feigen. Lietuvio ir „Rockets”
klubo  sutarties odisėja prasidėjo dar
praėjusį sezoną, kai krepšininko rea-
bilitacija užtruko ilgiau, nei tikėtasi, –
2015 metų balandį kauniečiui buvo at-
likta nugaros operacija.  Gruodžio pra-
džioje lietuvis grįžo, o jo reabilitacija
užtruko daugiau nei aštuonis mėne-
sius. Netrukus mūsiškis vėl pradėjo
jausti nugaros skausmus ir nežaidė

apie mėnesį.  Galiausiai jis grįžo, bet
vasario mėnesį buvo iškeistas į Detroit
,,Pistons” komandą. „Pistons” orga-
nizacija viešai reiškė džiaugsmą to-
kiais mainais ir laukė aukštaūgio iš-
skėstomis rankomis. Tačiau D. Motie-
jūnui teko krautis lagaminus atgal ir
grįžti į Houstoną – komandą, kuri jo at-
sisakė.  Taip nutiko dėl to, D. Motiejū-
nas neperėjo „Pistons” medicininės
patikros – klubas suabejojo lietuvio nu-
garos būkle. „Pistons” netgi paprašė
NBA išimties, kad galėtų ilgiau svars-
tyti, ar pasilikti žaidėją. Netrukus Det-
roito klubas paskelbė, kad mainus at-
šaukia. D. Motiejūnas labai piktinosi
šiuo žingsniu, o specialistai jau tada
prognozavo, kad toks įvykis stipriai at-
silieps vasarą.  Grįžęs į „Rockets” D.
Motiejūnas baigė sezoną ir kelis kartus
blykstelėjo, bet tai neįtikino nei Hous-
tono vadovų, nei kitų NBA komandų.
Vasarą jis tapo laisvuoju apribotuoju
agentu, o „Rockets” dar birželio 30-ąją
žengė pirmą žingsnį, norėdama ko-
mandoje išlaikyti lietuvį.  Teksaso
klubas tada pateikė pirminį pasiūlymą
– vienų metų 3,4 mln. JAV dolerių ver-
tės sutartį. Tada dėl derybų D. Motie-
jūnas atsisakė prisidėti prie Lietuvos
rinktinės ir žaisti Rio žaidynėse. D. Mo-
tiejūnas tikėjosi greitai susitarti su
„Rockets”.  Derybų eiga viešai buvo ap-
tariama retai, bet greitai tapo aišku,
kad krepšininkas nori kur kas ilgesnės
ir pelningesnės sutarties, kurios Hous-
tono vadovai nesiruošė pateikti. Tačiau
po to, kai „Nets” pasiūlė 37 mln. dole-
rių sutartį, „Rockets” suskubo nepa-
leisti lietuvio.

Garsusis „Forbes” paskelbė daugiausia per sportinę ir su ja susijusia veikla
uždirbusių sportininkų grupę, kurios viršūnėje atsidūrė kadaise ant NBA par-
keto karaliavęs Michael Jordan. Jo turtai suskaičiuoti – per 1,7 mlrd. JAV do-
lerių. 

Tik per du NBA sezonus M. Jordan užsidirbo „vos” po 4 mln., o toliau
Čikagos „Bulls” ir Washing tono „Wizards” komandose NBA gar senybė
savo sąskaitą pildė įspūdinga beveik 30 mln. dolerių suma kasmet. Ir

tai be premijų. Tačiau su rėmėjų lėšomis – M. Jordan nuo 1997-ųjų galėjo
džiaugtis „Nike” ir „Gatorade” ir „McDonald’s” bendrovių reklami nėmis
sutartimis, kurios per visą jo sportinę karjerą atnešė vyrui 97 mln. dolerių. 

Prieš 13 metų su NBA atsisveikinęs M. Jordan ir toliau turtėja, ben-
dradarbiaudamas su „Nike” – jo vardo sportinė avalynė puikiai perkama
pasaulyje, tad sportinės aprangos bendrove kasmet krepšinio legendai at-
seikėja po 100 mln. dolerių. Šiemet „Jordan” prekinis ženklas užsidirbo 2,7
mlrd. dolerių – 18 procentų daugiau nei pernai ir tai itin džiugina „Nike”.
Pagal bendrovės planus, „Jordan” vardas iki 2020 metų kasmet turėtų ge-
neruoti po 4,5 mlrd. dolerių ir tai reiškia, kad pats M. Jordan savo banko sąs-
kaitą pildys dar didesnėmis sumomis. 

Antras sportininkas, kuris su rėmėjų ir savo talento dėka susikrovė di-
džiausius turtus – Tiger Woods. Jo turtai sudaro 1,65 mlrd. JAV dolerių. Tre-
čias – taip pat golfo atstovas Jack Nicklaus, kuris valdo 1,15 mlrd. dole rių
turtą, o arčiausiai to trejeto – po galvos traumos taip ir neatsigaunanti F 1
lenktynių žvaigždė vokietis Michael Schumacher. Jis valdo 1 mlrd. dolerių
turtą. Prie 1 mlrd. ribos gan greitai žengia ir dabartinės sporto mega žvaigž-
dės: futbolininkas Lionel Messi daugiausia pinigų pasaulyje uždirbančių
sportininkų dvidešimtuke yra 17-oje vietoje – 520 mln. dolerių, krepšinin-
kas LeBron James banko sąskaitoje jau turi 640 mln., o futbolininkas Cris-
tiano Ro naldo – 620 mln. dolerių.

Sportinė atletų karjera nėra ilga, tad daugelis siekia ją išnaudoti tam,
kad banko sąskaitos leistų jiems gyventi bent jau negalvojant apie duonos
kriaukšlę. Jei pasiseka – įsisuka ir vienas ar kitas verslas, kuris prideda ne-
mažai pajamų. Kaip pavyzdys daugeliui sporto pasaulio žmonių pateikimas
golfo meistras Arnold Palmer, kuris mirė šiemet rugsėjį eidamas 87-uosius
metus. Per savo 52 metų karjerą šis vyras sugebėjo laimėti turnyruose „tik”
3,6 mln. dolerių, tačiau laiku ir vietoje juos metęs į „darbą”, tapo tikra pi-
nigų legenda: pastarąjį kartą 1973-siais laimėjęs turnyrą jis investavo į savo
vardo avalynės ir rūbų linijos kū rimą, daugiau kaip 500 parduotuvių tink-
lą visame pasaulyje. Galiausiai A. Palmer gauti pinigų iš sporto suma vir-
to 1,35 mlrd. dolerių kapitalu. 

Turtingiausi pasaulio sportininkai 

Turtingiausio pasaulyje sportininko, krepšinio žvaigždės M. Jordan turtas įvertin-
tas 1,7 mlrd. JAV dolerių.

Po puikaus pasirodymo dublerių komandoje M. Armalis bandys sugrįžti į NHL San Jose
„Sharks” klubą.
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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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

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

SIŪLOmE:
• Pigiausi aviabilietai 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

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

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

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
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,,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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

,,Sugar mountain” –
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi ka-
sos persodinimo operacijos, trys

inkstų persodinimo operacijos ir labai sun-
ki širdies operacija – kliūtys gy venimo
kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas
ir tikrumas yra šios šekspy rinio masto dra-
mos sude damoji dalis.  Ji siekia aktorės kar-
jeros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo
Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš -
ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuo-
laikinis pa sakojimas apie lietuvės moters
jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas
amerikietišku pentimento. Pasakoji mas ap-
ima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jū-
ros mėlio, akistatą su žirafomis ir drambliais
Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mai-
rie du 11e arrondissement, su rūkytos anties
kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėd-
sakais, vedančiais į atelje prie Pont du
Sèvres. Ji betarpiškai patiria komunizmo žlu-
 gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies”
Ekvadoro Anduose, Di džiosios kinų sie-
nos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai  persipina su Dorothy Sayers de-
tektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Ster-
ne ,,The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo,
kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma  ar pa-
 simetę žvaigždėse. 

Henryk Skwarczynski

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

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  

,,Draugo” sudoku nr. 111
atsakymus atsiuntė: 

Danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL
B.  Kasperavičius, St. Petersburg, FL

Ona Rusėnas, Lisle, 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. 

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

DantŲ gYDYtojaI

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

IŠnUOmOJA

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

NOTARIzUOTI VERTIMAI •  įgALIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PILDYMAS •  VERTėjO PASLAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Pasaulio lietuvių centre, 14911 E.
127th St., Lemont, IL 60439 išnuo-
mojamos erdvios biuro patalpos. Pa-
siteirauti skambinkite į PLC raštinę 

tel. 630-257-8787

Išnuomoju vieno miegamojo, 2-jų
aukštų „townhouse” Palatine rajone.
Atskiras įėjimas, skalbimo įranga bute

Tel. 847-345-7811

PASLAUGOS
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 3 dieną,
kalėdine nuotaika pakvipo iškart, tik at-
sisėdus į savo įprastines vietas Čikagos
simfoninio orkestro (CSO) buveinėje –
Symphony Centre rūmuose. Virš scenos
kabėjo nuos tabaus grožio didžiuliai
kalėdiniai vainikai. Ir nors tą vakarą nu-
skambėję vokiečio kompozitoriaus
George Frideric Handel kūriniai nėra
specifiškai ,,kalėdiniai”, tačiau ugningai
juos dirigavęs Nicholas Kraemer klau-
sytojams pateikė tikrą išanks ti nę šven-
tinę dovaną. ,,Nagingo sodi nin ko” Krae-
mer CSO darželyje nu skam bėjusi mu-
zikinė puokštė atsi skleidė dviem nuo-
stabiais, bent mums čia, Čikagoje, iki šiol
negirdėtais šio kompozitoriaus žiedais
– tai ,,Laudate pueri Dominum, HWV
237” ir motetas ,,Silete venti, HWV
242”. 

„Laudate” Handel parašė vieš-
nagės Italijoje 1707 metų va-
sarą me tu. Su šiuo kūriniu

jis įėjo į  muzikinį pasaulį kaip talen-
tingas liturginės muzikos atstovas.
Šiame kūrinyje (kaip ir vėliau, apie
1723–1725 metus Italijoje parašytame
,,Silete”) jauti, kaip jaunasis Handel iš-
skleidžia savo muzikinius sparnus.
Subtilios arijos sopranui susipina su
dvasingais muzikiniais dialogais tarp
solistės, choro bei orkestro. Čia reikė-
tų išskirti CSO abonentinėje serijoje
debiutavusią sopraną Amanda For-
sythe (nors ,,Ravinia” festivalio klau-
sytojai kartu su CSO ją girdėjo dar 2004
m. Vaughan Williams ,,Serenade to
Music”, diriguojant Christoph Eschen-
bach). 

Mano ausiai kiek blankiai nu-
skambėjo jos sudainuota ,,Laudate”
(gal dėl to, kad solistė scenoje dar ne-
buvo ,,apšilusi”, o gal čia kalta mano
primiršta lotynų kalba?), tačiau antroje

koncerto dalyje Forsythe puikiai, tie-
siog nepriekaištingai atliko ,,Silete”.
(Reiktų pripažinti, kad dainininkės
sceninė apranga – dvi skirtingos ele-
gantiškos vakarinės suknelės nemažai
prisidėjo prie jos žavumo scenoje.) Se-
kite ir ateityje šios talentingos daini-
ninkės kelią. Forsythe netrukus at-
liks Paminos vaidmenį ,,Užburtojoje
fleitoje” Seattle operoje, o Bostono mu-
zikos festivalyje dainuos kompozito-
riaus Campra ,,Le carnaval der Venice”
ir Perlogesi ,,La Serva padrona”.

Visada yra šventė klausytis nuo-
stabaus 74 balsų CSO choro (kuriame,
beje, dainuoja ir mums gerai pažįstama
Nida Grigalavičiūtė). Vadovaujamas ta-
lentingo chormeisterio Duain Wolfe,
koncerto pradžioje CSO choras tem-
peramentingai atliko ,,Zadok the
Priest, Coronation Athem No.1, HWV
258”. Ne mažiau dramatiškai nu-
skambėjo ir koncerto paskutinis kū-
rinys ,,Music for the Royal Fireworks,
HWV 351” (ar bereikia tikrų fejerver-
kų!).

Tačiau šventiniai ferjerverkai
Symphony Centre rūmuose tik prasi-
dėjo. Šį savaitgalį čia vyks ,,gyvojo
garso” (t. y. grojant CSO ir dainuojant
CSO chorui) legendino Frank Capra
1946 m. filmo ,,It’s A Wonderful Life”
peržiūra (vaidina James Stewart ir
Donna Reed). Žiūrovų pamiltas Vienos
berniukų choras gruodžio 13 d., ant-
radienį, atliks ,,Kalėdas Vienoje”.
Gruodžio 16–18 d. CSO diriguos Mi-
chael Tilson Thomas, šiame koncerte
šalia Stra vinskio ir Saint-Saens kūri-
nių nuskambės ir Prokofjevo siuita
,,Romeo ir Džiuljeta”. Tradicinis ka-
lėdinis koncertas, tinkamas visai šei-
mai – ,,Merry, Merry Chicago” – vyks
gruodžio 21–23 d. ir užbaigs šiuos me-
tus. Apie visus gruodžio mėnesio ren-
ginius Symphony Centre sužinosite
internetinėje svetainėje www.cso.org
arba paskambinę į  bilietų kasą tel. 312-
294-3000.

TEATRų IR KONcERTų SALėSE

CSO kalėdinės dovanos

Solistė Amanda Forsythe atliko du Handel kūrinius.                Todd Rosenberg nuotraukos

Čikagoje matysime „Žygimanto Augusto
ir Barboros Radvilaitės legendą”

Didžiausias ir brangiausias lietuviškas miuziklas „Žygiman-
to Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”, kurio režisierė
ir choreografė Anželika Cholina, 2018 metais debiutuos Jung-

tinėse Amerikos Valstijose, Čikagos „Auditorium Theatre” scenoje. 
Miuziklu taip pat sužavėti ir aktyviai domisi Kinijos agentai,

deramasi dėl galimybės pristatyti kūrinį toje šalyje. 
Čikagos centre esančioje istorinėje, 4 000 vietų turinčioje ,,Au-

ditorium Theatre” salėje, įvyks vienintelis miuziklo parodymas,
skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Miuziklas – tarsi
tiltas, sujungsiantis Lietuvą ir jos išeivius. Čikagoje drauge su tru-
pe iš Lietuvos miuzikle dalyvaus ir meno ansamblis ,,Dainava”, va-
dovaujamas Dariaus Polikaičio.

Kūrinio, prie kurio dirba daugiau nei 100 žmonių, logistika yra
ypač sudėtinga, todėl daugiau nei po metų vyksiančiam parodymui
rengiamasi jau dabar. Projekto rengėjų tikslas – miuziklą Ameri-
kos žiūrovui pristatyti tokį pat didelį ir ištaigingą, koks jis rodo-
mas Lietuvoje, todėl jis nebus nei mažinamas, nei trumpinamas.
Į JAV keliaus ir visi 200 Juozo Statkevičiaus pasiūtų kostiumų.

Miuziklo muziką prieš dvejus metus sukūrė Kipras Maša-
nauskas, libretą – Romas Lileikis, scenografiją – Marijus Jacovs-
kis, kostiumus – J. Statkevičius. 

ELTA

CSO chore dainuoja ir Nida Grigalavičiūtė.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
STASEI PETERSONIENEI

iškeliavus į Anapilį, reiškiu nuoširdžią užuojautą
dukrai DAIVAI ir sūnui VYTUI, netekus mamos.

A. a. Stasė Vanagaitė Petersonienė, mokytoja, rašy-
toja, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė, įnešė
nepaprastai daug į lietuvišką švietimą ir literatūrą.
Su savo draugišku ir šiltu bendravimu, ji skatino meilę
ir supratimą mūsų tautos kalbai ir kultūrai. Mes, liku -
sieji, esame dėkingi ir laimingi, turėję progą mokytis
iš jos ir bendrauti su ja. Tegul Visagalis su teikia jai
amžiną džiaugsmą Jo karalystėje.

Su gilia užuojauta dukrai DAIVAI ir sūnui VYTUI.

Jonas Vainius

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkei, 2003 m.
JAV LB Švietimo tarybos Švietėjo premijos laureatei

A † A
STASEI VANAGAITEI

PETERSONIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą DAIVĄ, sūnų
VYTAUTĄ ir visus gimines bei artimuosius.

Gedime kartu su Jumis.

JAV LB Švietimo taryba

ADVENTAS ir ŠV. KALĖDOS
Šv. Mišių ir šventinių renginių tvarka 

2016–2017 metai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

KūčIų vAKArO Šv. MIŠIOS
Gruodžio 24 d., šeštadienį,  4 val. p. p.  – vaikų, jaunimo Mišios. 
Gruodžio 24 d., šeštadienį, 10 val. vak.  – Bernelių Mišios. 

KALėdų dIEnOS MIŠIOS
Gruodžio 25 d., sekmadienį, (9:30 val. r. anglų kalba) ir  11 val. r. lietuvių
kalba – Kalėdų šv. Mišios. 

nAujųjų METų IŠvAKArėS
Gruodžio 31 d., šeštadienį, 4 val.  p. p.  – šv. Mišios.

Švč. MErGELė MArIjA, dIEvO GIMdyTOjA (nAujIEjI METAI)
Sausio 1 d., sekmadienį, 9:30 val. r. ir 11 val. r.  – šv. Mišios. 

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p.

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
nekalto Prasidėjimo parapija

(2745 W. 44TH ST., Chicago, IL 60632)

Gruodžio 11 d., 3-čiąjį Advento sekmadienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (kun.
Gediminas Keršys).

Gruodžio 18 d., 4-tąjį Advento sekmadienį, 10 val. r. – šv. Mišios (kun. G.
Keršys). Po pamaldų parapijos salėje vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis.

Gruodžio 24 d., šeštadienį, 9 val. v. – Bernelių Mišios (kun. G. Keršys).

Gruodžio 25 d., sekmadienį, 10  val. r. – Kalėdų ryto  šv. Mišios (kun. G.
Keršys).

Sausio 1 d., sekmadienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (Švč. Mergelės Marijos
Gimdytojos ir naujųjų metų šventės – kun. G. Keršys). 

Sausio 8 d., sekmadienį, 10  val. r. – Trijų Karalių šventė (kun. Gediminas
Keršys).

Kiekvieną ketvirtadienį 8:30 val. r. atnašaujamos šv. Mišios (lietuvių
kalba). Po Mišių klausomos išpažintys.

Šv. Antano  lietuvių parapija
(1501 S. 50th Avenue, Cicero, IL 60804)

Gruodžio 11 d., sekmadienį   – Adventinė agapė
8:45 val. r. – šv. Mišios.
9:40 val. r. – Agapė.  Pusryčiai  su adventine programa.
Aldonos Zailskaitės paskaita, parapijos choro adventinis koncertas
ir giesmės (vad. vilma Meilutytė).

Gruodžio 15 d., ketvirtadienį – Susitaikinimo sakramentas
5 val. p. p. – klausoma išpažinčių.
5:30 val. p. p. – šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas Keršys).

Gruodžio 25 d., sekmadienį, 8:45 val. r. –  Šv. Kalėdų Mišios (atna-
šaus kun. Gediminas Keršys).

Giedos Šv. Antano parapijos choras, vadovaujamas vilmos
Meilutytės.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Mielai draugei

A † A
MARIJAI PILECKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui
JONUI, sūnums RAIMONDUI ir ROBERTUI su žmona
JULIANNE.

Prisimenam Marytę ir liūdime kartu su Jumis.

DLK Kęstučio Skautų Vyčių būrelis

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
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http://draugokalendorius.org

� Gruodžio 11 d., sekmadienį, 4:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje (14911 127th St., Le-
mont, IL 60439) kviečiame visus į  miuziklą
„Švelniukų šaly”! Kiekvieno mažojo žiūrovo
laukia siurprizas-dovanėlė! Bilietus galite įsi-
gyti lietuviškose parduotuvėse. Daugiau in-
formacijos el. paštu: popchorassvajone@
gmail.com arba paskambinus tel. 630-
936-7745. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 11 d. 10 val. r. švęsime tre-
čiąjį Advento sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys. Po šv. Mišių galėsite įsigyti pašventin-
tų kalėdaičių savo Kūčių stalui. Gruodžio 18
d. po šv. Mišių parapijos salėje vyks su-
neštinis Kalėdinis pobūvis. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti. 

� Gruodžio 12 d., pirmadienį, 6:30 val. v.
minint LR generalinio konsulato New Yorke
90-metį, maloniai kviečiame į šiai progai skir-
tos ekspozicijos atidarymą (420 Fifth Ave.,
3rd Floor, New York, NY 10018) ir susiti-
kimą su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi
JAV Rolandu Kriščiūnu.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gruodžio 14 d., trečiadienį, 1

val. p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte skai-
tyklą, kur matysime Lietuvos radijo ir tele-
vizijos parengtą filmą-koncertą apie garsų-
jį Valstybinį dainų ir šokių ansamblį ,,Lie-
tuva”.

� Gruodžio 17 d., šeštadienį, 6 val. v. Moo-
se Lodge (51 Madison St., Riverhead, NY
11901) visus visus, didelius ir mažus, JAV
LB Rytinio Long Island apylinkė maloniai
kviečia į labai smagią ir linksmą Kalėdinę
šventę „Muzikinės Kalėdos” kartu su muzi-
kantu-DJ Eugenijumi Dicevičiumi. Labai
prašome užsisakyti vietas ir susimokėti  iki
gruodžio 12 d.,  pirm., el. paštu: rasama-
ja@ gmail.com arba tel. 631-764-1932.

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai kviečiame visus para-
pijiečius prie bendro Kūčių stalo Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Vie-
tas užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje (3855
Evans St., LA, CA 90029) kviečiame visus
sutikti Naujuosius metus! Svečiuose lanky-
sis grupė „Studija”. Bus šventinė vakarienė,
veiks baras. Užsisakyti vietas galite pa-
skambinę tel. 323-360-7786.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

kucios
ateitininkų

ˇ¯

sekmadienį , gruodžio 18d.
Jaunimo centre
1 v.p.p.

$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems (veltui)
$10 jaunučiams, moksleiviams, 
         studentams
$20 suaugusiems
$15 pensininkams

Kainos

Prašome registruotis iki gruodžio 11d.

630-325-3277 
odaugirdas@hotmail.com

Registruoja dr. Ona Daugirdienė

„Saulutė”, Lietuvos vaikų būre lis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Danguolė Sadūnaitė Sealey $2,000, Baniutė
Kronienė $100, Jurgis Lendraitis $100; tęsiant vaiko paramą Alma Ericson $560, William
Emory $30.50, Jūratė Augienė $360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Orphan Aid), 1133
Amber dr., Lemont, IL, 60439, tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbc-
global.net

Merry Christmas!
to nijole, the love of my life, and to
her lovely parents Lillian and Kostas
Mačiulis, and to their wonderful
family in Lithuania, especially
Alminas and Lydia Mačiulis and
their daughter Irmunda for hosting
us during our July visit. 

From rawy

Artėja didžiosios metų šventės. Kad ir kaip norėtųsi, ne su visais brangiais
žmonėmis pavyks per jas susitikti. Tačiau toliau gyvenančius savo artimuo-
sius, bičiulius, pažįstamus ir kolegas šv. Kalėdų ar Naujųjų metų proga galite
pasveikinti per ,,Draugą”. Tai jiems išties bus maloni staigmena!

Sveikinimo tekstą ir 25 dol. čekį siųskite ,,Draugo” administracijai adre-
su: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

Koks gražus čia
galėtų būti Jūsųsveikinimas...

Bilietus galite užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra), arba  nusipirkti
sekmadieniais po 11 val. r. šv. Mišių bažnyčios prieangyje, o darbo dienomis

– klebonijoje. Kaina 80 dol., po  Šv. Kalėdų – 100 dol. Paskubėkite!


