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Lietuvių bendruomenės šventė
Valstybės atkūrimo dieną – 4 psl. 

,,Gintaras”  laukia naujų 
šeimininkų – 10 psl.
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Vasario 16-tosios iškilmės Marquette Parke

L. Linkevičius:
Washingtone Lietuva matoma kaip patikima sąjungininkė

Washingtone viešintis užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius vasario 23 dieną susiti-
ko su JAV transliuotojų tarybos vadovybe, da-

lyvavo tyrimų centro ,,Atlantic Council” diskusijoje ir
Valstybės atkūrimo dienai skirtame renginyje Lietuvos
ambasadoje. 

Susitikime su Transliuotojų tarybos vadovu John
Lansing ir tarybos pirmininku Ken Weinstein L. Lin-
kevičius padėkojo už Lietuvai dovanotą siųstuvą, skir-
tą ,,Radio Free Europe/Radio Liberty” (RFE/RL) trans-
liacijoms į Rusiją ir Baltarusiją. 

–  3  psl.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.        A. Sruogos nuotr.

Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 355 dienos

RIMAS ČERNIUS

Sekmadienį, vasario 19-tą dieną, Čikagos Marquet-
te Parko ir apy linkių lietuviai susirinko švęsti
Lie tuvos Nepriklausomybės 99-tąsias metines.  Iš-

kilmės prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje. Šv. Mišias atnašavo du iš Lietuvos atvykę kunigai:
monsinjoras Kęstu tis Latoža, Vilniaus Aušros Vartų
koplyčios klebonas, ir kunigas Rim vydas Adomavičius,
Nidos Marijos krikščionių pagalbos parapijos baž nyčios
klebonas, buvęs Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčios vikaras. 

Šv. Mišios prasidėjo procesija: Lietuvos šaulių są-

jungos nariai bažnyčion įnešė Amerikos, Lietuvos ir šau-
lių sąjungos vėliavas. Pamokslą sakė monsinjoras K. La-
toža. Pa mokslo užduotis nelengva: suderinti tuos idealus,
kuriais vadovavosi lie tuviai, kovodami už Lietuvos ne-
priklausomybę, su Septintojo eilinio sekmadienio Evan-
gelija, kurioje Kristus moko mylėti savo priešus. Tačiau
ku nigas K. Latoža puikiai atliko ne lengvą užduotį – pa-
mokslas buvo išties turiningas. Pamokslininkui, be abe-
jo, būtų pritaręs Palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio
atvaizdas bažnyčioje kabo šalia sakyklos ir kurio šūkis
– blogį nugalėti gerumu – glaustai ir paprastai nusako šios
Evangelijos mintis.

– 4 psl.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvavo Lietuvos ambasados surengtame Valstybės atkūrimo dienos minėjime.
,,Facebook” nuotr.



KUN. LUKAS LANIAUSKAS

Šiomis dienomis dirbu gimnazijoje, o tos gimnazijos
moksleivių gyvenime vienas iš svarbiausių įvykių yra šo-
kiai. Kaip jie mėgsta šokius! Kartais stebiu juos ir ne visai
suprantu, kas jiems iš tikrųjų patinka: ar jiems patinka pa-
tys šokiai, ar nuotraukos, pasiruošimas ir puošimasis
prieš šokius... Stebiu, kaip jie šukuojasi, renkasi kaklaraiščius,
valo dantis ir t.t. Tiek laiko įdedama ir tiek pastangų ruo-
šiantis į šokius...

Mąstydamas apie šį sekmadienį, mintimis nusi-
keliu į ateinantį Gavėnios laikotarpį. Šis tre-
čiadienis jau bus Pelenų trečiadienis, ir su šia

diena prasidės mūsų pasiruošimo laikotarpis. Mintimis
grįžtu prie savo mokinių. Jeigu jie taip ruošiasi šokiams
ir pasimatymui, tai gal ir mūsų pasiruošimas Velykoms
turėtų būti toks pat intensyvus ir išsamus, kaip ir mano
moksleivių?

Kalbėdami apie šokius jie ruošiasi savo išore, o
mano pasiūlymas būtų – tiek pat laiko ir energijos skir-
ti pasiruošimui vidumi. Mes irgi einame į tam tikrus šo-
kius, į tam tikrą šventę – į džiaugsmo pabuvimą. Mes ei-

name link Velykų. Tai mūsų tikėjimo didžiausia šventė.
Taigi kodėl mes nesiruošime taip kruopščiai šiai šventei,
kaip moksleiviai, eidami į šokius? 

Tai labai žmogiškas palyginimas, bet iš tiesų jis labai
tinkamas. Mes irgi savo troškimus, svajones ir džiugų lau-
kimą turime sudėti į savo išganymo šventę ir ją tinkamai
atšvęsti. Mes irgi turime giliai ir išsamiai pasiruošti. O
kaipgi galime pasiruošti? Malda, pasninku ir dosnumu
vargšams. Tai Gavėnios pagrindinės gairės. 

O ko galime pasisemti iš šiandienos Evangelijos? Kad
ruošdamiesi pirmiausiai turime turėti mintyje, jog tar-
naujame, džiaugiamės ir gyvename tik dėl Jo, dėl Jėzaus
Kristaus. Jis yra pirmoje vietoje, ir mes einame link Jo.
O antra – tame ėjime link Jo ir pasiruošime Jis mumis pa-
sirūpins ir lydės. Jis bus šalia kiekviename žingsnyje. To-
dėl turime sudėti visus savo lūkesčius, visas mūsų baimes,
visą savo viltį į Jo be galo dideles, globojančias rankas ir
pasitikėti Juo. Tas paprastas atsidavimo aktas – tai vie-
nas vidinis žingsnis ruošiantis Velykoms. 

Taigi, broliai ir seserys, šį sekmadienį,  žvelgdami į
ateinantį Gavėnios laikotarpį, ruoškime savo vidų, ruoš-
kime savo sielas, ruoškime savo širdis šiai džiugiai šven-
tei, kurios metu susitiksime su mūsų išganymu. 

Sėkmingo pasiruošimo ir gražiausių velykinių šokių...
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Ruoškime savo širdis džiugiai šventei

Remkime Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Drau-
go fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų
užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fondas• 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

www.draugofondas .org

Brangūs lietuviai, jau ketvirtą kartą kovo mėnesio pir-
mąjį sekmadienį kartu melsimės už lietuvius visame
pasaulyje. Jūs, lietuviai, pasklidę po visą pasaulį, esa-
te svarbi ir labai reikalinga Lietuvos dalis.

Kviesdamas melstis vieniems už kitus, noriu
atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivys-
kupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet

paskelbė Lietuvos vyskupai. Praėjusio amžiaus
kankinys arkivyskupas Teofilius gerai pažinojo
Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpes-
čius. Tris kartus kalintas sovietiniuose kalėjimuo-
se, persekiotas ir tremtas kunigas rūpinosi su juo
esančiais žmonėmis, sielų gerove. Dvasininkas tar-
navo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje, kur
stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kal-
ba.

Tapęs vyskupu aplankė lietuvių parapijas JAV,
liudydamas giliausią pasitikėjimą Viešpačiu, kurį iš-
laikė didžiausių kančių metu kalėjimuose. Vėliau
vyskupas vėl buvo įkalintas. Susitikimuose su lie-
tuviais JAV vyskupas Teofilius kvietė neapleisti baž-
nyčios ir dažnai artintis prie Sakramentų, tam

Kovo 5-oji – Maldos už lietuvius pasaulyje diena

ruošti vaikus, išlaikyti savo tautybę ir rūpintis tau-
tos reikalais. Vyskupas daug kalbėjo apie lietuviškų
mokyklų ir šeimos svarbą išeivijoje. Tad kviečiu vi-
sus melstis, kad kuo daugiau lietuvių, pasklidusių
po pasaulį, pažintų Dievą, puoselėtų meilę Lietuvai
savo darbais ir veiksmais, kurtų šeimas ir jose per-
duotų vaikams meilę Dievui, Bažnyčiai ir Lietuvai.

Kreipkimės Dievą, prašydami garbingojo arki-
vyskupo Teofiliaus užtarimo ne tik šiomis intenci-
jomis, bet ir kasdieniuose rūpesčiuose:

Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini vi-
sus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vyk-
dančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo
vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau

ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vys-
kupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju dan-
guje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums ma-
lonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.

Skirtingą laiko tarpą daugelis iš Jūsų gyvenate
ne Lietuvoje, esate suradę namus ar ieškote jų svečioje
šalyje. Garbingasis Teofilius Matulionis yra sakęs:
„Tegu Dievas laimina visus, kuriems pasaulis yra vie-
na meilės ryšiais suburta šeima”. Nepamiršdami, kad
esate lietuviai, liudykite priklausymą Kristaus šei-
mai ir tose daugiatautėse bendruomenėse, kuriose
Jums tenka būti.

Šiemet kovo 5 d., Maldos už lietuvius pasaulyje
dieną, šv. Mišias 14 val. Lietuvos laiku  (6 val. ryto Či-
kagos laiku) iš Londono (Didžioji Britanija) Šv. Ka-
zimiero bažnyčios transliuos Marijos radijas. Šv.
Mišioms vadovaus prel. Edmundas J. Putrimas.

Arkivyskupas Gintaras Grušas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas.

Prel. Edmundas J. Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 

užsienio lietuviams katalikams.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Lietuvos Vyskupų Konferencija
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ŽAIbIškI  pOkAlbIAI

Vytautas Zalatorius, 

buvęs ,,Draugo” bendradarbis

,,Per savo ilgą gyvenimą nepame-
nu nė vienos tokios žiemos. Kad šiemet
net ir sniego nebuvo. Tik per Kalėdas
iškrito kiek – kaip miltų pabarstyta. Pa-
menu, kad prieš 30 metų važiuodamas
per Italiją stebėjausi, kad vasario mė-
nesį žmonės laukuose dirba. O šiais me-
tais panaši žiema Čikagoje.

Man patinka, kai žiemą yra snie-
go. Aš tokias šaltas ir sniegingas žie-
mas prisimenu tiek iš vaikystės, tiek ir
iš jaunystės. Pamenu, kai 1941 metais
į Lietuvą atėjo vokiečių armija, mes,
vaikai gavome daug slidžių. Jas san-
dėliuose buvo palikę bėgdami rusai. At-
ėjus žiemai, su tomis slidėmis, kurios
liko be lazdų, mes, vaikai, ir slidinėda -
vome. 

Dar pamenu, kad mano tėvų na-
mas stovėjo Panevėžyje, Ramygalos
gatvėje prie gaisrinės. Vieną žiemą
gaisrininkai supylė didelį sniego kal-
ną. Tai mes, vaikai, važinėjome nuo jo
ne tik su mažomis rogutėmis. Kartą už-
sitempėme dideles roges, kurios skir-
tos arkliui traukti. Susėdome į jas ke-
turiese ir leidomės nuo kalno. Bet tos
rogės kažkaip pasisuko ir nulėkė tiesiai
į gaisrinės viršininko namo pusę. Tren-
kėmės į langą ir, aišku, jį iškūlėme. Gar-
sas apie šią mūsų išdaigą pasklido po

Šiame skyrelyje kalbinsime
žmones klausdami jų nuomo-
nės įvairiais gyvenimo klausi-

mais.  Tai bus tarsi trumpas pasikal -
bėjimas, netikėtai susitikus ir stab-
telėjus persmesti keliais žodžiais.

Vasaris nuo seno garsėja kaip
šalčiausias žiemos mėnuo. Tačiau
šiemet šis žiemos mėnuo Čikagoje iš-
krėtė pokštą: savaitės pradžioje plūs-
telėjusi karščio banga sumušė visus
iki šiol buvusius šilumos rekordus.
Žmonės suskubo traukti iš spintų
va sarinius drabužius. Vieni kraipa
galvas, stebisi ir ilgisi sniego, kiti at-
virkščiai – džiaugiasi anksti sušilusiais
orais. Ką mano Čikagoje ir jos apy-
linkėse gyvenatys vyresniosios kartos
lietuviai apie tokius šilumos rekordus
žiemą? 

Naujo skyrelio ,,Žaibiški po-
kal biai” pirmasis klausimas – Ką
manote apie netikėtai, nors ir
trumpam, vasarį atėjusią vasarą? 

Marytė Utz, buvusi Čikagos 

lituanistinės mokyklos pedagogė

,,Tokia šiluma vasarį yra didelis
džiaugsmas. Tiesiog Florida Čikagoje.
Man dėl to labai smagu. Kai šilta, ei-
name su mažosiomis anūkėmis – ket-
verių Greta ir pusantrų metų Eleono-
ra pasivaikščioti. 

Stebiu gamtos pokyčius. Darže jau
ėmė kaltis žali svogūnų laiškai. Tik
man labai neramu dėl medžių pum-
purų. Dar tik vasaris, visokio oro dar
gali būti, šalčiai tikrai sugrįš, tie me-
džių pumpurėliai gali ir nušalti. 

Nepasigendu sniego ir šalčių, ku-
rie yra būdingi vasariui. Na, gal tik
anūkės pasigedo sniego. Aš irgi iš jau-
nystės pamenu, kad tada žiemos bū-
davo kitokios, šaltos ir sniegingos.
Mes važinėdavomės su rogėmis, lip-
dydavome  sniego  senį.  Suaugę  ko-
vodavome su pūgomis.  Irgi  būdavo
smagu.  Žodžiu,  kad ir kokie orai bū-
tų,  stengiuosi  prisitaikyti prie gam-
tos, nes pasirinkimo nelabai ir lie-
ka…”

Aleksas Vitkus, 
buvęs ,,Draugo” bendradarbis

,,Aš džiaugiuosi kiekviena šilta
diena. Ir nebijau, kad pasaulis eina į
kokią katastrofą ar klimatas kasmet vis
labiau kaista. Artėdamas prie 100 metų

visą miestą.
O gyvenant čia, Čikagoje, prisi-

menu tokių žiemų, kai sniego iškris-
davo tiek daug, jog kuriam laikui tar-
si sustodavo gyvenimas.  Pamenu 1967
metais buvo daug sniego. Važiuodavau
tuo metu į darbą traukinuku. Tą rytą
atsikėliau, įsistojau į ilgaaulius botus
ir išbridau per sniegą į traukinuko sto-
telę. Sniego buvo gal 30 centimetrų gy-
lio. Nuvažiavęs į darbą, radau užra-
kintas duris. Pasirodo, dėl sniego žmo-
nės tą dieną nedirbo. 

Pamenu ir dar vieną sniegingą
žiemą. Mūsų šeima buvo pakviesta į
svečius sutikti Naujųjų metų. Mes bu-
vome kaip tik nusipirkę naują auto-
mobilį. Nors sniego buvo daug, vis
vien išvažiavome. Greitkelyje važia-
vome beveik vieni, išskyrus vieną sun-
kvežimį, kuris važiavo priekyje mūsų
ir darė vėžes. Kai reikėjo išvažiuoti iš
greitkelio, mūsų naujasis automobilis
su naujomis padangomis ėmė buk-
suoti sniege. Bet viskas baigėsi gerai:
nuvažiavome į svečius, ir ten buvome
ne vieninteliai svečiai. Taigi lietuviai
nebijo nieko. 

Ką darysiu dabar, kai vasarį šilta
kaip vasarą? Papietausiu ir eisiu vien-
marškinis pasivaikščioti”.

aš jau nieko nebebijau. Jeigu kas bai-
saus ir atsitiks, manęs jau nebebus. O
kol esu, džiaugiuosi šiluma. Aišku, pa-
sižiūri per langą ir nustembi, kad
nėra to sniego. Žinai, kad dabar vasa-
rio mėnuo ir turėtų jo būti. Keista. 

Aš pamenu 1967 metų žiemą. Tada
apie sausio 26–27 dienas buvo tiek pri-
snigę, kad visas miestas dėl sniego už-
sidarė. Čikagoje sniego buvo 21 colis.
Prisnigo ketvirtadienį, tai nuo tos die-
nos visi turėjo ilgą savaitgalį namuo-
se. Tik pirmadienį žmonės galėjo pra-
dėti judėti. 

Mano nuomonė nieko nereiškia,
bet aš manau, kad tai, kas dabar vyks-
ta, kiekvieni metai būna vis šiltesni už
kitus, tai yra gamtos besikeičiantys
periodai. Juk buvo laikas, kai Lietuvą
buvo užkloję ledynai. O dabar štai
kaip viskas pasikeitė. Tie orų pokyčiai
eina bangom. Bet aš nesiskundžiu,
man tas patinka”.

Kalbino 
Virginija Petrauskienė

Atkelta iš 1 psl.

,,Lietuva turi didelę patirtį ne
tik kaip Kremliaus kontroliuoja-
mos žiniasklaidos melagingų nau-
jienų taikinys, bet ir kaip šalis,
kuri daug nuveikė, stiprindama vi-
suomenės atsparumą informaci-
nėms atakoms. Puikiai suprantame,
kokia svarbi yra nepriklausoma ži-
niasklaida ir alternatyvi nuomo-
nė. Todėl didžiuojamės, kad galėsi-
me prisidėti prie žinių rusų kalba
sklaidos ir alternatyvios nuomo-
nės pateikimo rytinių kaimynų vi-
suomenėms”, – sakė ministras. 

Susitikime su JAV transliuoto-
jų tarybos vadovybe taip pat aptar-
tos galimybės toliau stiprinti Rytų
Europos visuomenių atsparumą Ru-
sijos kontroliuojamos žiniasklai-
dos kuriamai propagandai. 

Vasario 22 dieną ministras Was-
hingtone dalyvavo JAV tyrimų cent-
ro ,,Atlantic Council” surengtoje
diskusijoje su buvusiu JAV prezi-
dento nacionalinio saugumo pata-
rėju, ,,Scowcroft” tarptautinio sau-
gumo centro vadovu gen. James L.
Jones, ,,Atlantic Council” vicepre-
zidentu Damon Wilson, buvusiu
NATO generalinio sekretoriaus pa-
vaduotoju Alexander Vershbow ir
kitais žinomais ekspertais.

Diskusijoje buvo aptarti aktua-
lūs transatlantinio bendradarbia-
vimo klausimai ir aktualijos, re-
gione ir pasaulyje kylančios grės-
mės ir priemonės joms įveikti. Daug
dėmesio skirta JAV naujosios ad-
ministracijos užsienio politikai ir
jos prioritetams aptarti. Visi eks-
pertai aukštai įvertino Lietuvos įsi-
pareigojimus stiprinti nacionali-
nius gynybos pajėgumus ir jų nuo-
seklų vykdymą, pasiekimus ener-
getinio saugumo srityje ir pastangas
bendroje kovoje prieš terorizmą.

Įtakingi tarptautinių santykių
ekspertai pažymėjo, kad didelės ir
sėkmingos Lietuvos pastangos stip-
rinti savo šalies ir viso regiono sau-
gumą, tvirta pozicija ginant laisvės
vertybes Europoje ir pasiryžimas
stiprinti transatlantinį ryšį siunčia
aiškią žinią amerikiečiams, kad
Lietuva yra patikima sąjungininkė. 

Lietuvos ambasadoje Washing-
tone buvo surengtas Valstybės at-
kūrimo dienos progai skirtas mi-
nėjimas. Užsienio reikalų ministras
taip pat susitiko su JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovais.

L. Linkevičius taip pat davė in-
terviu ,,Amerikos balso” Rusijos ir
Ukrainos tarnyboms. 

URM info

L. Linkevičius Washingtone

L. Linkevičius JAV tyrimų centro ,,Atlantic Council” surengtoje diskusijoje. 
URM nuotr. 

Vasara atklydo vasarį
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TElkINIAI

JANINA UDRIENĖ

„Vasario 16-oji – tai iškiliausia data
mūsų šalies kelyje. Kiekvieno iš mūsų
kasdien nuveiktas prasmingas darbas
tvirtina valstybės pamatus. Tik būdami
vieningi ir nuoširdūs išliksime stiprūs ir
kursime Lietuvą, kuria didžiuosis atei-
ties kartos”, – šiais prasmingais žo-
džiais vasario 18 d. Dievo Apvaizdos pa-
rapijos Kultūros centre, kur buvo gau-
siai susirinkę žmonių, LB Detroito apy-
linkės pirmininkė Rigonda Savickienė
atidarė Lietuvos Nepriklausomybės
šventę. Iškilmingas vėliavų įnešimas ir
Simonos Gavrilenko Lietuvos bei Ame-
rikos himnų giedojimas, lydint Vytau-
to Didžiojo universiteto kameriniam
orkestrui, sukūrė pakilią nuotaiką.

Invokacijos metu kun. Gintaras Jo-
nikas prašė Aukščiausiąjį, kad ši iš-
kili šventė pažadintų mūsų širdyse

dvasios stiprybę, vienybės ir bendrumo
jausmą. Kadangi esame Marijos že-
mės vaikai, prašome Marijos saugoti
mus nuo antros ir galutinės emigraci-
jos: nuo emigracijos iš lietuvių kalbos,

Laisvės ir vienybės šventė Detroite

Atkelta iš 1 psl.

Po šv. Mišių vyko Vasario 16-tosios
minėjimas parapijos salėje. Minėjimą
surengė JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Marquette Parko ir kitų vietovių
apylinkės. Mi nėjimą pradėjo Mar-
quette Parko LB pir mininkė Aušrelė
Sakalaitė, kuri tolimesnei programai
vadovauti pa kvietė Vidą Sakevičiūtę.
Vaclovas ir Margarita Momkai buvo
pakviesti pradėti giedoti Amerikos ir
Lietuvos himnus, o jiems pritarė salė-
je buvę žmonės. Kunigas Jaunius Kelp-
šas sukalbėjo invokaciją.  Nepriklauso -
my bės paskelbimo ir Valstybės atkū-
rimo aktą perskaitė Apolonija Ste pona-
vičienė.  

Buvo sakomi šventiniai sveikini-
mai, minėjimo dalyvius pasveikino ir
JAV LB Vidurio vakarų apygardos pir-
mininkė Birutė Kairienė. Pagrin dinę
kalbą pasakė LR generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas.    Jis per-
davė Jos Ekscelencijos LR prezidentės
Dalios Grybauskaitės, Užsienio reika-

Vasario 16-tosios iškilmės Marquette Parke lų ministro Lino Linkevičiaus ir išei-
vijos išrinkto LR Seimo nario Žygi-
manto Pavilionio sveikinimus. Kon-
sulas M. Gudynas užsiminė, kad Lie-
tuva turi tris gimtadienius. O tas fak-
tas liudija, kad šalis savo istorijoje
yra patyrusi daug sunkumų. Nepri-
klausomybė buvo ne kartą prarasta,
reikėjo ją vėl iškovoti. 

Konsulas paminėjo ir kitą svarbią
sukaktį: prieš trejus metus Ukrainoje
vyko Maidano demonstracijos, Ukrai-
nos žmonės išėjo į gatves, išreikšdami
savo norą Ukrai nos ateitį sieti su Eu-
ropa. Kalbė damas apie Krymo ir dide-
lės Ukrai nos dalies okupaciją, M. Gu-
dynas apgailestavo, kad šie svarbūs kai-
my ninės šalies įvykiai mums per grei-
tai užsimiršo. Anot konsulo, šiandien
Ukrainoje vyksta karas ir už mūsų ne-
priklausomybę. Kalbėtojas pripažino,
kad po 27 mūsų šalies nepriklauso-
mybės metų lietuviai Lietuvoje jaučia
nuovargį. Tačiau paragino visus tau-
tiečius, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje,
nepasiduoti ir vadovautis šūkiu: ,,jei-
gu ne aš, tai kas?”.

Minėjimo rezoliucijas perskaitė
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Iškil-
 minga dalis užbaigta giesme ,,Lietu va

papročių ir tradicijų, giesmių, dainų,
parapijų, lietuviškų telkinių Ameri-
koje. 

LB Krašto valdybos paruoštą re-
zoliuciją perskaitė Andrius Anužis. Da-
lyviams ją priėmus, prelegentas pra-
nešė, kad dokumentas bus siunčia-
mas JAV Michigano senatoriams ir
Kongreso nariams, Prezidentui Do-
nald Trump, Lietuvos Respublikos,
Ukrainos ir Rusijos ambasadoriams
JAV.

Michigano gubernatoriaus Rick

Snyder proklamaciją, Vasario 16-ąją
skelbiančią Lietuvos Nepriklausomy-
bės švente Michigane, perskaitė LR
garbės konsulas Algis  Zaparackas.

Kaip kiekvienais metais, mūsų
LB „Žiburio” lituanistinė mokykla
susilaukė finansinės paramos: LB Det-
roito apylinkės 300 dol. čekį įteikė iž-
dininkė Rasa Karvelienė. Lietuvių
Fondo 2000 dol. sertifikatą įteikė LF at-
stovas Detroite Narimantas Udrys.  Iš-
reikšdama padėką mokyklos vedėja
Vida Pekorienė pranešė, kad taip pat

sulaukė 3000 dol. paramos iš Kazickų
fondo. Tokia solidi parama švietimui
liudija, kad mūsų apylinkė ir didieji
fondai labai vertina ir brangina litua-
nistinių mokyklų darbą.

Trumpa ir sklandi šventės oficia-
lioji dalis tuo ir baigėsi. Po to buvo pri-
statyti mūsų garbingi svečiai iš Kauno.
Vytauto Didžiojo universiteto kameri-
nis orkestras atliko trijų dalių kon-
certą: pirmoji dalis – lietuviškoji kla-
sika – tai vieno žymiausių Lietuvos
kompozitorių, Nacionalinės premijos
laureato Vidmanto Bartulio veikalas „I
like F. Schubert”; antroji dalis – XXI am-
žiaus skambesys – vienas daugiausiai
pasaulyje koncertuojančių Lietuvos
džiazo muzikos atlikėjų, saksofoni-
ninkas bei kompozitorius Liutauras Ja-
nušaitis pristatė „Two Different Si-
des”. Tai kompozicija, jungianti ka-
merinės muzikos, džiazo, roko ir lais-
vos improvizacijos elementus, metafo-
riškai atskleidžiančius mus supančio
pasaulio dvilypumą; trečioji dalis –
Tarpukario estrados (1918–1939), lie-
tuviškos estrados aukso epochos – Kau-
no žvaigždės ir vieno ryškiausių Lie-
tuvos estrados atlikėjų Danieliaus Dols-
kio kūrinių aranžuotės saksofonui ir
kameriniam orkestrui, kurios klausy-
tojus kvietė prisiminti nesenstančias
melodijas, tokias kaip „Lietuvaitė”,
„Armonika”, „Onyte”, „Paskutinį sek-
madienį” ir kitus populiarius, mums vi-
siems pažįstamus kūrinius.

Jaunus, gabius muzikantus ir jų
aukštos kokybės koncertą dalyviai
įvertino audringais plojimais ir taip iš-
prašė dar vieną Dolskio kūrinį.

Puikiam koncertui pasibaigus gar-
bingus svečius LB Detroito apylinkės
valdyba vaišino gardžiais pietumis, o
dalyvius – saldumynais ir vyno taure.

Nuoširdi padėka pirm. Rigondai
Savickienei už šios šventės organiza-
vimą, o jos darbštiems bendradar-
biams: Daivai Rugieniūtei – už dauge-
lį administracinių darbų, Pauliui But-
kūnui, Rasai Karvelienei, Danutei Jury,
Ramintai Vilkienei ir Almantui Gal-
vanauskui – už visus kitus šventei rei-
kalingus darbus. 

Janina Udrienė – LB Michigano
apygardos pirmininkė.

LB Detroito apylinkės valdybos nariai  (iš k.): Daiva Rugieniūtė, Rigonda Savickienė; antroje eilėje – Paulius Butkūnas, Danutė Jury, trys
muzikantės, Andrius Anužis kartu su Vytauto Didžiojo universiteto kameriniu orkestru.                                              Ramūno Savicko nuotr. 

Iš k.: Detroito apylinkės pirm. Rigonda Savickienė, „Žiburio” mokyklos vedėja Vida Pe-
korienė, LF atstovas Detroite Narimantas Udrys, apylinkės iždininkė Rasa Karvelienė.                                   

Juozo Vaičiūno nuotr.

Saksofonininkas Liutauras Janušaitis ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis
orkestras.                                                                                                                  A. Sruogos nuotr.
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ALINA BIČKIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Le-
monto apylinkė ir Pasaulio lietuvių
centras (PLC) vasario 19 d. surengė iš-
kilmingą Lietuvos Nepri klausomybės
dienos – Vasario 16-osios – minėjimą,
dalyvaujant lietu vių bendruomenei,
garbės svečiams, prelegentui, įvairių or-
ganizacijų atstovams, visiems, kuriems
brangi Lietuva ir jos laisvė.

Ši šventė lietuviams – svarbi, ne-
pamirštama. Nepriklausomybė
iš kovota didele kaina, visų lietu-

vių pastangomis, daugelis jų paaukojo
ir savo gyvybę. Liko istorijos įrašai, kad
šią dieną ir sovietų okupacijos metais
lietuviška trispalvė suplazdėdavo ant
didesnių miestų namų stogų. Tai drą-
suolių lietuvių, dažniausiai studentų
dėka. Tai būdavo ženklas, kad Lietuva
gyva.

Šventinė nuotaika susirinkusius į
Pal. J. Matulaičio misiją lydėjo nuo
pat ryto. 11 val. r. Mišiose plazdėjo šau-
lių įneštos vėliavos, skambėjo šventei
skirtos giesmės: Maironio „Apsaugok,
Aukščiausias”, J. Dam brausko „Malda”
ir kt. Mišias aukojo t. Algis Baniulis. 

Šventė tęsėsi PLC Fondo salėje,
kur gausiai susirinkusių laukė ska nūs
užkandžiai, kvapni kava, paruošta JAV
LB Lemonto apylinkės valdybos na-
rių.

Oficialiąją minėjimo dalį pradėjo
JAV LB Lemonto apylinkės valdybos
pirmininkė Violeta Valaitytė. Ji pa-
 sveikino Bendruomenės narius su Lie-
tuvos Nepriklausomybės diena. Pagal
tradiciją, reikšmingos Lietuvos šventės
yra pagerbiamos šaulių vėliavų įneši-
mu, JAV ir Lietuvos Res publikos vals-
tybinių himnų giedojimu. Himnus gie-
dojo solistė Prau rimė Ragienė ir visa
salė, grojo bigbendas „Gintaras”. Tylos
minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos

laisvę. Invokaciją atliko t. A. Baniulis.
Vasario 16-osios Nepriklausomybės
paskelbimo aktą perskaitė Maya Chia-
petta.

Toliau minėjimą vedė JAV LB Le-
monto apylinkės valdybos pirm. pa-
vaduotoja Svajonė Kerelytė. Buvo pri-
statyti garbės svečiai: JAV LB Krašto
valdybos pirmininkė Sigita Šimku-
vienė, Cook County atstovė Pat Mi-
chalski,  Lietuvos garbės konsulas iš
Aspen, CO dr. Jonas Prunskis, buvęs
LR garbės konsulas Vaclo vas Kleiza su
žmona Asta, JAV LB Tarybos prezi-
diumo pirmininkas Juozas Polikaitis
su žmona Irena, JAV LB Vidurio  Va-
karų apygardos valdybos narys kultū-
ros ir meno reikalams Jonas Platakis,
JAV LB East Chicago apylinkės pir-
minin kė Birutė Vilutienė, ALT’o vice-
 pirmininkas Pranas Jurkus su žmona
Jūrate. 

Trumpus sveikinimo žodžius tarė
S. Šimkuvienė, dr. J. Prunskis ir P. Mi-
chalski. Buvo perskaitytas LR gen.
konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno
sveikinimas. Lemonto miestelio tary-
bos narys Paul Chialdikas įteikė LB
sveikinimo proklamaciją, kurią priėmė
LB Lemonto apylinkės valdybos pirm.
Violeta Valaitytė. Lietuvių Fondo pa-

ramą lituanistinėms mokykloms įtei-
kė LF Tarybos narys Rimantas Griš-
kelis. Svečiams buvo įteiktos gėlių
puokštės. 

Prelegentas – svečias iš Arizonos
Kęstutis Eidukonis yra LR Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
ko misijos narys, JAV pulkininkas lei-
te nantas, tarnavęs Vokietijoje, Viet-
 name ir Panamoje, „Investuok Lietu-
 vai” ambasadorius. K. Eidu konis kal-
 bėjo tema „Lietuvos kelias į ateitį”. Jis
plačiai nušvietė Lietuvos situaciją,
verslo problemas, pateikė daug reikš-
mingų dalykų ir pasiūlymų Lietuvai
kelyje į ateitį. 

Meninėje programos dalyje eiles
skaitė Maironio lituanistinės mokyk-
los mokiniai Kevinas Alminas, Meda
Brazas, Gabrielė Stasytė (mokytoja
Loreta Lagunavičienė). Darniai skam-
bėjo Dalios Lietuvninkienės ir Gretos
Miškinienės duetas, akompanavo Do-
vas Lietuvninkas. Kon certe dalyvavo ir
tautinių šokių ansamblis „Grandis”,
vadovai Dalia Bilaišytė-Demuth ir Gin-
taras Grin kevičius. Dalyvavo jaunių šo-
kėjų ir jaunimo merginos bei suaugu-
siųjų šokėjų grupė. Minėjimas baigėsi
linksma bigbendo „Gintaras” muzi-
ka.

Nepriklausomybės dienos minėjimas Lemonte

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

Šokių ansamblis „Grandis”.

Prelegentas Kęstutis Eidukonis Atliekami JAV ir LIetuvos himnai. Dalios Kavaliauskienės nuoraukos

brangi”. Po to visi susirinkusieji liko
salėje ir bendravo tarpusavyje, skam-
bant gyvai muzikai – Vytauto Jurevi-
čiaus triūba koncerto atlieka moms
melodijoms.   

Po minėjimo Švč. Mergelės Ma ri-
jos Gimimo parapijos bažnyčioje vyko
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) kamerinio orkestro koncertas.
Kartu su styginiu orkestru grojo ir sak-
sofonistas Liutauras Janušaitis. Mu-
zikantai išsirikiavo bažnyčios prieky-
je prieš altorių. Koncertas pradėtas iš-
kilmingai:  orkestras pagrojo Amerikos
ir Lie tuvos himnus. Juos giedojo solistė
Nida Grigalavičiūtė. Konsulas M. Gu-
dynas ir vėl tarė sveikinimo žodį, pa-
brėždamas, kad VDU buvo atkurtas su
išeivijos lietuvių pagalba.  

Pradžioje buvo sugrotas šiuolai-
kinio lietuvių kompozitoriaus Vid-
manto Bartulio kūrinys styginiam or-
kestrui ,,I like Schubert”. Solo partiją
atliko koncertmeisterė smui kininkė
Indrė Čepinskienė.  

Toliau žiūrovai klausėsi penkių
muzikinių kūrinių iš saksofinininko
Liutauro Janušaičio albumo ,,Two Dif-
ferent Sides”.  Juos atliko styginis or-
kestras ir solistas, saksofinininkas L.
Janušaitis. Jis ne tik grojo saksofonu,
bet ir kartu protarpiais dirigavo or-
kestrui. Liutauras Janušaitis yra bai-
gęs Bostono Berklee muzikos akade-
miją ir yra koncertavęs daugelyje pa-
saulio kraštų, propaguodamas lietu-
višką džiazą. Šie penki kūriniai buvo
atlikti profesionaliai, skambėjo sklan-
džiai. Kūriniai priminė švelnaus džia-
zo (,,smooth jazz”) stilių. Styginis or-
kestras akompanavo solistui. Nors kū-
riniuose buvo įvairumo, tačiau jie vis
dėlto skambėjo labai panašiai – sunku
buvo vieną kūrinį atskirti nuo kito.  

Pabaigai VDU Kamerinis orkes t-
ras atliko tarpukario estradinę muzi-
ką – Da nieliaus Dolskio dainas, aran-
žuotas styginiam orkestrui ir saksofo-
nui. Tai buvo, anot saksofinininko L.
Ja nušaičio, klausytojams skirtas mu-
 zikinis saldainis. Tarp sugrotų kūri nių
nuskambėjo ir tango ,,Paskutinį sek-
madienį”, dainos ,,Palangos jūroj pa-
skendo mano meilė”, „Onyte, einam su
manim pašokti” ir kt.  

Atrodo, kad klausytojams vadina-
mieji ,,tarpukario šlageriai” labiau-
siai patiko. Atlikėjai sulaukė audringų
plojimų. Tačiau, reikėtų pasvarstyti –
ar tinka šitokią muziką groti bažny-
čioje? Pats L. Janušaitis užsiminė, kad
bus atliekami tokie kūriniai, kurie
nebuvo skirti atliki mui bažnyčiose.
Tai kodėl tuomet nebuvo galima šio
koncerto surengti kitur, pavyzdžiui, Či-
kagos Jaunimo centro didžiojoje salė-
je?    

Žinoma, bažnyčiose nuo senų lai-
kų skambėjo muzika. Muzika gali būti
ypatingai kilni maldos forma. Seniau,
rodos, skirdavome, kokia muzika tinka
bažnyčioms, o kokia ,,vakaruškoms”.
Atrodo, kad dabartiniais laikais dažnai
daroma atvirkščiai. Pavyzdžiui, Čika-
goje veikia baroki nės muzikos an-
samblis, kuris vadinasi ,,Music of  the
Baroque”. Baro kinė muzika dažnai
kaip tik buvo skiriama atlikimui baž-
nyčiose, tačiau mūsų laikais ji skamba
įvairiose erdvėse. Štai ,,Music of  the
Baroque” koncertai  dažnai vyksta Či-
kagos ,,Harris” teatre, kuris yra mo-
dernus pasaulietiškas teatras. Neseniai
tame teatre buvo atliktos ir Mozarto
Mi šios bei giesmė ,,Ave verum cor-
pus”, aiškiai religinio pobūdžio kūri-
niai.  Tuo tarpu puošnioje katalikiškoje
bažnyčioje Marquette Parke atliekami
,,tarpukario šlageriai”.  Rengiant kon-
certą bažnyčioje, ar nevertėtų prisi-
minti, kad tai – šventa vieta ir galbūt
ne visokia muzika tinka? 
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Iš ATEITININkų GYvENImO

Los Angeles jaunimas
lavino jutimus

Sausio 7 d. Los Angeles jaunųjų ateitininkų susi-
rinkimo tema buvo ,,Penkios juslės”. Vaikams ne-
buvo sunku išvardinti visas jusles: regėjimą, uos-

tymą, skonį, klausą ir lietimą. Šį kartą jie plačiau su-
sipažino su uostymu. Kas gyvūnų pasaulyje turi ge-
riausią uoslę? Ne vienam teko matyti tarnybinius šu-
nis – biglius (angl. beagle) oro uostuose, ieškančius
maisto lagaminuose.

Jauniai ir jaunučiai susiskirstė į tris grupes ir gavo
po 10 buteliukų su skirtingais kvapais. Jiems reikėjo
surašyti, kokie tai kvapai naudojant pateiktų kvapų va-
riantų lentelę.

Šis susirinkimas buvo ne tik skirtingų kvapų pa-
žinimo pamoka, bet ir žodyno praplėtimo pamoka. Visi
sužinojo, kas yra „mėta”!

Nuo Sendraugių valdybos 
rašomojo stalo…

Ateitininkų sendraugių sąjungos (ASS) Centro valdybos (CV) pirminin-
kė Rasa Narutytė-Kasniūnienė praneša, kad valdyba dirba visu tempu. 

Šią vasarą bus rengiamos dvi sendraugių ateitininkų stovyklos Amerikos
lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje bei studijų ir
poilsio savaitė Kennebunkporte. 

Pirmininkė taip pat praneša, kad yra sustatyta neakivaizdinė įžodžio prog-
rama. Suaugę, norintys tapti ateitininkais, turėtų  kreiptis el. paštu: send-
raugiucv@gmail.com. Jums bus pateikta pasiruošimo medžiaga. 

Sendraugiai ketina surengti Š. Amerikos ateitininkų konferenciją (ŠAAK).
Data kol kas nenustatyta, bet konferencijos rengimo komitetas jau pradėjo pla-
navimo darbus. Komitete dalyvauja Rasa Narutytė-Kasniūnienė, Stasys Ku-
liavas, Algis Kasniūnas, Gytis Mikulionis, Marius Polikaitis, Žibutė Pranc-
kevičienė.

ASS CV yra ypač susirūpinusi vadovų ugdymu ir ateityje ketina šia tema
paruošti programą. 

ASS Centro valdyba – pirm. Rasa Kasniūnienė, vicepirm. Marius Kriaučiūnas, sek-
retorė Rita Rušėnienė, iždininkas Audrius Rušėnas ir dvasios vadovas kun. Lukas La-
niauskas SJ. 

Su valdyba galima susisiektu parašius el. paštu: sendraugiucv@gmail.com

Ateitininkų Šalpos Fondo 
Metinis susirinkimas ir tradicinė vakarienė

šeštadienį, kovo 18 d. Ateitininkų namuose
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

Kviečiame visus tapti Šalpos fondo nariais. Daugiau informacijos suteiks
Valdybos pirm. Audrius Rušėnas, el. paštu: rusenas@yahoo.com

6 val. v. – Tradicinė vakarienė
Meninę programą atliks trimitininkas Dovas Lietuvninkas

Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskam-
binus Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų Šalpos Fondas 1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439

Pirmadienį, vasario 27 d. — Vakaronė su
Ramune ir Vytautu V. Landsbergiais

Vasario 27 d., pirmadienį, 6:30 val. v., visi kviečiami į Čikagos ateitininkų
rengiamą vakaronę Ateitininkų namuose. Svečiai iš Lietuvos, Ramunė ir
Vytautas V. Landsbergiai, pasakos apie savo meninę veiklą, dabartinius
projektus, ateities planus. Atliks ir meninę programą. Bus pabendravi-
mas su vaišėmis. Daugiau žinių suteiks Marius Kriaučiūnas el. pašt
mjk654@gmail.com arba Pranutė Domanskienė fld85@aol.com.

Du Ateitininkų pirmininkai viešės Čikagoje
Kovo 16-18 d. į Čikagą atvyksta Š. Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirm.

dr. Tomas Girnius ir Ateitininkų federacijos (AF) pirm. dr. Vaidotas Vaičaitis.

Kovo 18 d., dienos metu, abu dalyvaus ŠAAT akivaizdiniame posėdyje, o popiet ir
vakare – Ateitininkų šalpos fondo susirinkime ir vakarienėje.

Kovo 19 d., sekmadienį, AF pirmininkas Vaidotas Vaičaitis dalyvaus 9 val. r. šv.
Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, o po to, 10–11:45 val. r., Ateitininkų namuose,
1380, Castlewood Drive, Lemont, IL, vyks pabendravimas prie kavutės. AF pirmininkas
pasidalins žiniomis apie AF projektus ir  pakalbės tema ,,Berčiūnų stovykla Lietuvoje –
naujų ateitininkų kalvė ir vasaros ateitininkų sostinė”. Visi kviečiami dalyvauti.

2017 m. pavasarį Vilniaus universiteto teisės prof. dr. Vaidotas Vaičaitis yra „Ka -
zickas Visiting Associate Professor in European Studies” Yale universitete, New Haven,
CT. Laisvalaikiu jis aplanko JAV ateitininkus, skaito paskaitas. Jis jau yra numatęs daly-
vauti ateitininkų šeimos šventėse New Yorke ir Los Angeles. Su AF pirmininku galima
susisiekti: vaidotas1@hotmail.com

Emili Kedytė ir Mia Rugieniūtė Uostymo bandymai ateitininkų susirinki-
me.

Vesta ir Karina Konstantinavičiūtės Aidas Jarašūnas ir Kaija Kudirkaitė. Už jų
stovi Gabija Žukauskaitė.

Los Angeles kun. Stasio Ylos kuopos globėja Žydra Van Der Sluys pasakoja jauniesiems ateitininkams apie jusles.
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LR generalinis konsulatas Čikagoje ir
Gene Siskel kino centras tradiciniame
Europos Sąjungos šalių kino festivaly-
je pristato filmo „Meistras ir Tatjana”
(rež. Giedrė Žickytė). Jo peržiūros vyks
kovo 25 d., šeštadienį, 5:45 val. p. p.  bei
kovo 27 d., pirmadienį, 8:15 val. vaka-
ro. Gene Siskel kino centro adresas –
(164 North State Street, Chicago, IL
60601). Šis filmas – tai istorija apie Vitą
Luckų, maištaujantį sovietmečio fo-
tografą-genijų, kurį žlugdė represinė sis-
tema ir prarijo aistra meilei, tiesai ir fo-
tografijai. Filmo peržiūrose dalyvaus fo-
tografo žmona Tatjana Luckienė-Al-
dag.

Po filmo peržiūros, kovo 25 d. 8:30
val. vakaro visus kviečiame at-
vykti į Lietuvos generalinį kon-

sulatą (455 N Cityfront Plaza Dr., Suite
800, Chicago, IL 60611), kur bus atida-
ryta V. Luckaus nuotraukų paroda.
Renginio metu  galėsite ne tik apžiūrėti
fotografo darbus, bet ir asmeniškai
pabendrauti su kūrėjo žmona ir filmo
heroje Tatjana, pasivaišinti vyno tau-
re. Ketinančius dalyvauti parodos ati-
daryme, maloniai prašome  pranešti
konsulatui el. paštu: kons.cikaga
@urm.lt arba tel. 312-994-8260.  

Filmo „Meistras ir Tatjana” kūrė-

jai kviečia pasinerti į aistringos mei-
lės ir kvapą gniaužiančios fotografijos
pasaulį. Jo centre – Vitas Luckus, vie-
nas iš Lietuvos fotografijos mokyklos
kūrėjų, su fotoaparatu išmaišęs visą So-
vietų Sąjungą. Aplinkiniai vadino jį vi-
kingu, kopijavo jo manieras, išvaizdą,
žavėjosi, stebėjosi, pavydėjo, bijojo,
perpasakodavo būtas ir nebūtas isto-
rijas. Vilniuje gyveno su gražuole žmo-
na Tatjana, kartu namuose augino liū-
tą ir tapo viena ryškiausių 7-ojo de-
šimtmečio porų. Ne mažiau ryškūs
buvo ir jų namai – visada pilni spal-
vingiausių žmonių, gyvenimo džiaugs-
mo ir pokalbių iki aušros. „Meistras ir
Tatjana” – neišgalvota, įkvepianti ir iki
širdies gelmių sukrečianti genialaus
kūrėjo gyvenimo ir meilės istorija.

2015 m. „Sidabrinių gervių” apdo-
vanojimuose filmas laimėjo keturiose
kategorijose, tarp jų – už geriausią
metų dokumentinį filmą bei geriausią
režisieriaus darbą, o filmo operato-
rius Audrius Kemežys įvertintas „Si-
dabrinės gervės”, Lietuvos kinema-
tografininkų sąjungos ir „Ąžuolo” ap-
dovanojimais. Filmo muziką kūrė vie-
nas žinomiausių kino ir teatro kom-
pozitorių Giedrius Puskunigis bei gar-
si dainininkė ir muzikos kūrėja Jurga
Šeduikytė.

Kviečiame ir toliau palaikyti lie-
tuviško kino pristatymus Čikagoje, o

Gražų, nuostabiai šiltą vasario šešta-
dienį į Tėviškės parapiją suko ir suko
automobiliai.  O koks renginys čia
vyko? 

Svečiai rinkosi į Valentino dienos
šventės paminėjimą ,,Meilės
simfonija”, kurį surengė Lietu-

vos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos
nariai. Svečius sutinka kuopos vado
pavaduotojas Vidmantas Stankus, pa-
linkėdamas gero vakaro, linksmos
nuotaikos. Avykėlius už stalo sodina
kuopos moterų vadovė Regina Kava.
Laikas iš pat pradžių jau lekia šventi-
niu greičiu.

Vakarą pradeda kuopos vadas Vy-
tautas Jurevičius. Jis visus pasvei-
kina su Meilės švente, palinki stipraus
ir aistringo jausmo visuose gyvenimo
vingiuose ir pakviečia pasiklausyti muzikinio kūrinio. Sve-
čiams pasistiprinus, žodį taria parapijos šeimininkas –
kun. Liudas Miliauskas, išliedamas visą laviną savo jausmų
apie meilę.

Tą vakarą susirinkusieji šventė ne tik Valentino dieną,
bet ir kelias kitas prie šios dienos derančias  asmenines
šventes.  

Kuopos šaulė Danutė Obelienė atsivežė svečių į savo Gi-
mimo dienos šventę, kuopos šaulė Virginija Mankus, sura-
dusi savo širdies antrąją pusę, surinko draugus į vestuvinę
puotą. Buvo ir daugiau vakaro dalyvių, kurie taip pat tą va-
karą paminėjo savo asmenines šventes.

Kuopos vadas V. Jurevičius ir jo pavaduotojas V. Stan-
kus pasveikino Danutę ir Virginiją su gražiomis jų gyve-
nimo šventėmis. O nuotaka su jaunikiu gavo dovanų paties
V. Stankaus iškeptą tortą. 

Vakaro metu skambėjo muzika, atliekama Rimanto ir
Artūro, sukosi poros, kaito visų nuotaika spalvingų pro-
žektorių šviesoje.  Bet nepastebimai priartejo vakaro pa-
baiga. Šventės organizatoriai sako: ,,Iki kitų malonių susi-
tikimų!”

LŠSI gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos
informacija ir nuotraukos

Valentino dieną šauliai šventė kelias šventes

Filmas su fotografijų palyda

kartu ir artimiau susipažinti su neei-
line talentingo lietuvio kūrėjo Vito
Luckaus asmenybe. 

Dvidešimtasis kasmetinis Euro-
pos Sąjungos filmų festivalis Čikagoje,
kurį rengia Gene Siskel kino centras
kartu su ES šalių konsulatais ir kito-
mis institucijomis, vyksta kovo 3 d. – 30
dienomis. Šių metų festivalio progra-

moje  – net  62 filmai iš visų 28 ES vals-
tybių. Daugiau informacijos –
http://www.siskelfilmcenter.org/ceuff/
2017/overview. Bilietus galima įsigyti
internetu Gene Siskel kino centro sve-
tainėje bei Gene Siskel kino centro bi-
lietų kasoje. 

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr. 

Kadras iš filmo ,,Meistras ir Tatjana”. Ši rež. G. Žickytės juosta atstovaus Lietuvai dvide-
šimtajame ES filmų festivalyje Čikagoje.

T. Daukanto jūrų šaulių kuopos nariai ir svečiai savo šventinei vakaronei užuovėją rado Tėviškės parapijoje.
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Geležinkeliai, urėdijos ir Registrų centras – korupcijos simboliai
Vilnius (BNS) – Valdantieji turi

parodyti valią pertvarkyti miškų sis-
temą, Registrų centrą, o opozicija – pa-
dėti įvykdyti reformas, sako Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

Ji geležinkelius, urėdijas bei re-
gistrus pavadino kovos su nomenkla-
tūriniu valdymu ir korupcija simbo-
liais.

„Urėdijų reforma pribrendo se-
niai, miškų sistemos reformavimas

buvo atliktas praktiškai visoje Euro-
poje, pas kaimynus Latvijoje, Estijoje
1999 metais. Mes vėluojame, tiek urė-
dijų sistema, tiek geležinkeliai, tiek Re-
gistrų centras buvo naudojamos kaip
nomenklatūrinio valstybės valdymo
įmonės”, – sakė Prezidentė.

„Tai prioritetas visiems politikams,
parodant, kad pagaliau reikia baigti su
nomenklatūriniu, korupciniu šalies
valdymu”, – pridūrė šalies vadovė.

Lenkijoje keičiami aukščiausi vadai

Vilnius/Berlynas (ELTA) – Vo-
kietijos federalinė kanclerė Angela
Merkel įspėjo laikytis saugumo stan-
dartų Baltarusijoje statant branduoli-
nę jėgainę. Ši statyba kaimyninėje ša-
lyje kelia Lietuvai tam tikrą susirūpi-
nimą, – pareiškė ji po susitikimo su Lie-
tuvos premjeru Sauliumi Skverneliu.

A. Merkel patikino, jog Vokietija
sieks, kad techniniai standartai būtų
kiek įmanoma aukšti. Černobylio
branduolinė katastrofa, anot jos, pa-
rodė, kad atominių elektrinių saugu-
mas turi didžiulę reikšmę.

A. Merkel taip įspėjo dėl išgalvotų
žinių skleidimo. Turėdama omenyje
pramanytus kaltinimus vokiečių ka-
riams Lietuvoje išprievartavus mer-
gaitę, ji sakė, jog būtina būti bud-
riems. Greitai reagavus, kaltinimų
esą „greitai neliko”.

Vasario viduryje Lietuvos parla-
mento pirmininkas gavo elektroninį
laišką, kuriame vokiečių kariai kalti-
nami išprievartavę lietuvių mergaitę.

Tuomet Lietuvos tarnybos pradėjo ty-
rimą ir nustatė, kad nėra nei aukos, nei
nusikaltėlių. Kas siuntė laišką, neži-
noma.

Vokiečių žurnalas „Spiegel”, rem-
damasis NATO diplomatais, tada rašė,
kad tai tikslinė Rusijos ataka, sie-
kiant diskredituoti Bundesverą ir
NATO.

A. Merkel įspėja Baltarusiją dėl branduolinės jėgainės

Vilnius (BNS) – Tyrime dėl Vil-
niaus apygardos prokuratūros Pir-
mojo baudžiamojo persekiojimo sky-
riaus vadovės Ritos Aliukonienės Spe-
cialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nurodo,
jog neteisėto atlygio už prekybą po-
veikiu stambiu mastu suma viršija 9,5
tūkst. eurų.

STT taip pat informavo, kad tyrimą
dėl prokurorės įtariamo prekybos po-
veikiu pradėjo generalinis prokuroras
Evaldas Pašilis, jam vadovauja ir jį
kontroliuoja Generalinės prokuratū-
ros Organizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo departamento prokurorai.

Prokurorė sulaikyta, STT parei-
gūnai atlieka neatidėliotinus ikiteis-
minio tyrimo veiksmus.

Organizuotų nusikaltimo ir ko-
rupcijos tyrimo departamento vy-
riausiasis prokuroras Martynas Jo-
vaiša patvirtino, kad tyrimo objektas
– galimas poveikis Aukščiausiame Te-
isme nagrinėtoje Darbo partijos bylo-

je. Tyrime kaip specialusis liudytojas
buvo apklaustas bylą nagrinėjusios
teisėjų kolegijos pirmininkas Viktoras
Aidukas.

Prokurorai kol kas nedetalizuoja,
kaip tiksliai galėjo įvykti nusikaltimas,
tačiau M. Jovaiša nurodė, kad įtaria-
mųjų gali būti ir daugiau.

Paskutinės instancijos teismas
gruodžio pabaigoje paskelbė, kad Dar-
bo partija  turėjo būti teisiama „juo-
dosios buhalterijos” byloje, nepaisant
to, kad ji reorganizavosi prieš pirmo-
sios instancijos teismo nuosprendį.

Aukščiausiasis Teismas taip pat
paskelbė, kad Darbo partijos įkūrėjas
Viktoras Uspaskichas, buvęs jos lyde-
ris Vytautas Gapšys ir buvusi finan-
sininkė Marina Liutkevičienė pagrįs-
tai nuteisti už apgaulingą buhalterinės
apskaitos tvarkymą. Jiems skirtos pi-
niginės baudos. Teismas taip pat pa-
tvirtino Apeliacinio teismo sprendimą
išteisinti juos dėl sukčiavimo.

Krata Vilniaus apygardos prokuratūroje

Vilnius (BNS)  Kauno apygardos
administracinis teismas pasekė sosti-
nės teismų pavyzdžiu bei pripažino, jog
už brito ištekėjusi lietuvė pagrįstai rei-
kalavo vaikų lietuviškuose pasuose
įrašyti pavardes su raide „w”.

Kaip informavo Europos žmogaus
teisių fondas, Kauno apygardos ad-
ministracinis teismas ketvirtadienį
įpareigojo Kauno Migracijos skyrių iš-
duoti dviems nepilnamečiams pasus su
pavarde Wade. 

Teismas priimdamas sprendimą
išaiškino, kad pareiškėja ir jos šeima
patiria nuolat daug nepatogumų. By-
loje pateikti dokumentai, patvirtina,
kad pareiškėjos šeima visur yra iden-

tifikuojama pagal originalią pavardę
„Wade” – pareiškėjos vaikai turi Jung-
tinės Karalystės pilietybę ir pasus, ku-
riuose pavardė yra su „W”. Atsi-
žvelgta į pareiškėjos nurodytas ap-
linkybes, kad šeima turi nuolat įro-
dinėti šeimos narių tapatybę keliau-
dama.

Sprendimas dar gali būti skun-
džiamas per mėnesį apeliacine tvarka.  

Lietuvoje galiojantys teisės aktai
numato, kad Lietuvos piliečių doku-
mentuose vardai ir pavardės rašomi
lietuviškais rašmenimis. Klausimą
dėl raidžių rašymo originaliai dažnai
kelia Lietuvoje gyvenantys lenkai ir
Varšuvos politikai.

Įpareigojo pasuose pavardę rašyti su „w”

Varšuva (BNS) – Lenkijoje apie 90
proc. aukščiausias pareigas užėmu-
sių kariuomenės vadų buvo pakeisti,
šalies dešiniajai vyriausybei užsimojus
pertvarkyti ginkluotąsias pajėgas. 

Per pastaruosius metus atsistaty-
dino jau keli vadovaujantys generolai,
o gynybos ministrui Antoni Maciere-
wicz dėjo pastangas padidinti vyriau-
sybės kontrolę ginkluotosiose pajėgose.

A. Macierewicz taip pat sakė no-
rintis išrauti bet kokius komunistinio
laikmečio pėdsakus. Ministras neleido
paaukštinti kariškių, tarnybą pradė-

jusių dar prieš Geležinės uždangos
griūtį 1989 metais – ypač baigusių So-
vietų Sąjungas karo akademijas.

Ministras neįvardijo tikslaus ka-
riuomenę palikusių generolų skai-
čiaus. Lenkijos ginkluotosios pajėgos
dabar turi 106 tūkst. karių. 2015 metais
jų buvo 96 000.

Opozicijos partijos kritikavo svar-
bias pareigas ėjusių keturių žvaigž-
dučių generolų pasitraukimus iš Ge-
neralinio štabo tuo metu, kai tarp Len-
kijos ir Rusijos tvyro padidėjusi įtam-
pa.

Vengrija nerengs olimpinių žaidynių 
Budapeštas (BNS) – Budapeštas

paskelbė atsisakantis ketinimų su-
rengti olimpines žaidynes 2024 me-
tais. Sprendimas priimtas, tokių planų
kritikams surinkus pakankamai pa-
rašų, kad šiuo klausimu Vengrijoje
vyktų referendumas.

Budapešto pasitraukimas reiškia,
kad dėl galimybės rengti olimpines
žaidynes 2024 metais varžysis Paryžius
ir Los Angeles. Tarptautinis olimpinis
komitetas galutinį sprendimą paskelbs
rugsėjo 13 dieną.

Latvija pirmoji ratifikavo CETA sutartį
Ryga (ELTA) – Latvija pirmoji iš

Europos Sąjungos (ES) šalių ratifikavo
ES ir Kanados laisvosios prekybos su-
sitarimą (CETA). Parlamentas sutar-
čiai pritarė didele balsų dauguma.

Latvijoje viešintis Kanados pre-
kybos ministras Francois-Philippe
Champagne sakė, kad tai istorinis bal-
savimas už atvirą ir pažangią prekybą
pasaulyje. 

ES ir Kanados laisvosios prekybos
sutartimi bus panaikinti beveik visi
importo muitai, o ES įmonės galės be
apribojimų dalyvauti Kanados vie-
šuosiuose pirkimuose. Be to, Kanados
rinka taps atvira ir daugeliui ES pa-
slaugų tiekėjų.

Kad CETA sutartis galutinai įsi-
galiotų, būtina, kad ją ratifikuotų na-
cionaliniai ES šalių parlamentai.

Mokslininkai aptiko egzoplanetų sistemą 
Paryžius (BNS) – Ne-

seniai atrastos septynios
apytikriai Žemės dydžio
planetos, besisukančios
aplink vieną mažą žvaigž-
dę, suteikia puikių gali-
mybių ieškoti nežemiš-
kos gyvybės už mūsų
Saulės sistemos ribų. 

Visos septynios pla-
netos yra maždaug vie-
nodo dydžio ir masės,
kaip ir mūsiškė. Jos beveik neabejoti-
nai sudarytos iš uolienų, o trys paten-
ka į zoną, kurioje gali būti skysto van-
dens. 

Itin svarbu, kad jos yra gana arti
Žemės, o šios egzosistemos centrinis
šviesulys – blyški ir itin vėsi raudonoji
nykštukė TRAPPIST-1, esanti Vande-
nio žvaigždyne, suteikia astronomams
galimybę tyrinėti kiekvienos plane-
tos atmosferą ir ieškoti tikėtinų che-
minių pėdsakų, liudijančių apie tikė-
tiną gyvybinę veiklą.

„Atlikome itin svarbų žingsnį pa-
stangose surasti gyvybės anapus”, –
sakė studijos bendraautorius Amaury
Triaud, dirbantis Didžiosios Britanijos

Cambrige universitete.
Iš visų jau žinomų egzoplanetų

sistemų TRAPPIST-1, esanti tik už 39
šviesmečių, turi didžiausią skaičių
Žemės dydžio planetų, besisukančių ap-
link vieną žvaigždę.

Be to, dauguma jų atrodo skrie-
jančios „vidutinėje zonoje” – ne per
karštoje, kad vanduo išgaruotų, bet ir
ne per šaltoje, kad visas vanduo virs-
tų ledu.

Šis atradimas papildo gausėjan-
čius įrodymus, kad mūsų Paukščių
Tako galaktikoje yra dešimtys mili-
jardų pasaulių, nepanašių į mūsiškį, ir
kad jų yra daug daugiau nei manyta
anksčiau.

Azerbaidžanui vadovaus  sutuoktinių pora
Baku (BNS) – Azerbaidžano pre-

zidentas savo žmoną paskyrė į šios
buvusios sovietinės respublikos pir-
mojo viceprezidento postą.

Ilham Aliyev žmoną Mehriban pa-
skyrė į postą, kuris buvo įkurtas po
rugsėjį įvykusio konstitucinio refe-
rendumo. Anksčiau ji yra buvusi par-
lamentarė ir vadovavusi vienam lab-
daros fondui.

I. Aliyev energijos išteklių turtin-
gą šiitišką savo šalį tvirtai susiejo su
Vakarais, padėdamas ginti jos energe-
tikos bei saugumo interesus ir atsver-

ti Rusijos įtaką strategiškai svarbiame
Kaspijos regione.

Kita vertus, jo vyriausybė Vaka-
ruose buvo kritikuojama dėl įtaria-
mų žmogaus teisių pažeidimų ir kito-
kios nuomonės slopinimo.

I. Aliyev kritikai rugsėjo refe-
rendumą, kuriuo taip pat nuo penke-
rių iki septynerių metų buvo pail-
ginta prezidento kadencija, vertina
kaip įvykį, iš esmės įtvirtinusį di-
nastinį valdymą. I. Aliyevas prezi-
dento poste 2003 metais pakeitė savo
tėvą.

Sąlygos gyvybei galėtų būti e, f, g planetose. NASA nuotr.

A. Merkel įspėjo Baltarusiją dėl branduolinės
elektrinės saugumo.                 Reuter nuotr. 



Baigiasi registracija į X pasaulio lietuvių
sporto žaidynes Lietuvoje

Primename, kad registracija į jubi-
liejines X pasaulio lietuvių žai-
dynes Lietuvoje baigsis vasario

28 d. Tą dieną turi būti įvesti visi da-
lyviai ir visa reikalinga dalyvių in-
formacija (sporto šaka, amžius, nak-
vynės ir transporto poreikiai, kita) į
registra cijos sistemą.

Sporto šakų, kuriose kovo 1 d. nebus
užsiregistravęs nei vienas už-
 sienio lietuvis, varžybos nebus
vykdomos. Pagal kovo 1 d. registracijos sistemoje esantį dalyvių skai-
čių organizuosime sporto šakų varžybas, sudarysime turnyrų len-
teles, organizuosime nakvynę, maitinimą, transportą, dovanas da-
lyviams. Iki birželio 1 d. bus galima koreguoti da lyvių pavardes, bet
ne skaičių. 

Dėl registracijos kreipkitės į Lauryną Misevičių (el. paštu: ry-
tupakrante@yahoo.com).

Jau dabar užsiregistravo per 100 JAV lietuvių, panorusių da-
lyvauti žaidynėse, kurios birželio 29–liepos 2 dienomis vyks Kau-
ne.

Daugiau informacijos galima ras ti internete:
www.lietuviuzaidynes.lt 
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Jonas Valančiūnas prieš ke-
lias dienas galėjo tapti kitos
komandos nariu. Toronto

„Raptors” klubas nusprendė lie-
tuvį pasiūlyti Detroito „Pistons”
klubui. „Raptors” reikalavo vi-
durio puo lėjo Andre Drummondo,
už kurį siūlė J. Valančiūną ir dar
keletą žaidėjų. Vis dėlto, abiems
pusėms susitarti nepavyko, o
„Raptors” įsigijo Orlan do „Ma-
gic” puolėją Serge Ibaka, už kurį
paaukojo Terrence Ross ir pir-
mojo rato šaukimą. 

Toronto klubas taip pat siūlė
mainus Sacramento „Kings” ko-
man dai. Kanados klubas norėjo
gauti DeMarcus Cousins už J. Va-
lančiūną ir naujokų biržos šau-
kimą. 

Pasak pranešimų, Toronto
klu bas jau nesitiki, kad J. Valan-
čiūnas sugebės padaryti didžiulę
pažangą ir pasiekti kitą žaidimo lygį, tad nusprendė lietuvį siūlyti kitoms NBA
komandoms. 

Aukštaūgis su „Raptors” 2015 metų vasarą pasirašė ketverių metų 64 mln.
JAV dolerių vertės sutartį. Šį sezoną 24 metų 213 cm ūgio J. Va lančiūnas per vi-
dutiniškai 27 minu tes renka 12,4 taško (54 proc. dvitaškių, 85 proc. baudų me-
timų), atkovoja 9,9 atšokusio kamuolio ir blokuoja 0,7 metimo per susitikimą.
Savo ruožtu 23 metų 211 cm ūgio A. Drummondo vidutiniškai rungtyniauja po
30 minučių ir gali pasigirti 14,6 taško (53 proc. dvit., 44 proc. baud.), 13,8 at ko-
 voto kamuolio bei 1,2 blokuoto metimo vidurkiais.

Kovo mėnesio pirmąjį savaitgalį tradicinėse Arnoldo Schwarzenegge rio
vardo galiūnų varžybose Colum bus (OH) mieste turėjęs dalyvauti ge-
riausias Lietuvos galiūnas Žydrū nas Savickas treniruotės metu patyrė

traumą ir šiose prestižinėse varžybose nedalyvaus.
Treniruotės metu Lietuvos galiū nui buvo užspaustas nervas – tai baigėsi

peties trauma. Reabilitacija truks apie du mėnesius. 
„Su liūdesiu turiu pranešti, kad negalėsiu dalyvauti varžybose. Ti kiuosi kuo

greičiau grįžti. Linkiu vi siems dalyviams gerų rezultatų ir sveikatos”, – „Fa-
cebook” rašė net 8 kartus šias varžybas laimėjęs Ž. Sa vickas. 

Ž. Savickas laimėjo šias varžybas pernai ir tikėjosi tai padaryti šiemet. Po
šio sezono, po rugpjūčio vyksian čio pasaulio čempionato, galiūnas ketino baig-
ti karjerą.

„Arnold Strongman Classic” varžybose Ž. Savickas šventė pergalę – 2003–
2008 metais bei 2014-aisiais ir 2016-aisiais.

Iškritus Ž. Savickui, šių metų „Arnold Strongman Classic” turnyre daly-
vaus kitas lietuvis – Vytautas Lalas, kuris šias prestižines galiūnų varžybas lai-
mėjo 2013 metais, o pernai liko antras.

Lietuvos ledo ritulio rinktinės
treneris vokietis Bernd Haake iš
arti stebėjo rungtynes tarp Vil-

niaus ,,Hockey Punks” ir ,,Juodupės”
komandų. Būtent šiose rungtynėse
žaidęs garsusis Lietuvos ledo rituli-
ninkas Darius Kasparaitis įgijo teisę
2018 metais apsivilkti nacionalinės
Lietuvos komandos marškinėlius.

44-erių metų D. Kasparaitis anks-
čiau yra atstovavęs Rusijos rinktinei ir
su ja dalyvavo ketveriose olimpinėse
žaidynėse bei dviejuose pasaulio čem-
pionatuose. 1992 metais jis tapo olim-
piniu čempionu. Pagal Tarptautinės
ledo ritulio federacijos (IIHF) taisykles,
norint žaisti už kitą šalį, yra privaloma
bent keturis sezonus rungtyniauti tos
šalies pirmenybėse.

B. Haake nemato problemų dėl D.
Kasparaičio amžiaus ir pateikė pa-
vyzdį – Šiaurės Amerikos Nacionali-
nėje ledo ritulio lygoje (NHL) vis dar ži-
bantį čeką Jaromirą Jagrą.

Vis dėlto, nors D. Kasparaitis prie
dviejų ,,Hockey Punks” įvarčių prisi-
dėjo rezultatyviais perdavimais, vil-
niečiai pralaimėjo rungtynes ,,Juodu-

pei” 3:6.
Pats D. Kasparaitis po rungtynių

Vilniuje sakė, kad svarbiausia jam
yra ne žaidimo stoka, o per didelis svo-
ris ir jis yra užsibrėžęs tikslą kitais me-
tais debiutuoti Lietuvos rinktinėje.

Lietuvos ledo ritulio asociacija
,,Hockey Lietuva” sieks pasaulio čem-
pionato IB diviziono turnyrą kitais
metais rengti Lietuvoje, o visų ledo ri-
tulio sirgalių svajonė būtų išvysti Lie-
tuvos rinktinėje kartu rungtyniau-
jančius D. Kasparaitį ir Dainių Zu-
brų.

38-erių metų D. Zubrus ledo ritulio
nebežaidžia nuo praėjusių metų, kuo-
met baigė karjerą NHL, bet treneriui
užsiminė apie galimybę prisijungti
prie Lietuvos rinktinės 2018 metais.

,,Dainius šią vasarą ketina keltis
gyventi iš New Jersey į Floridą ir įsi-
kurs netoli D. Kasparaičio. Kiek žinau,
D. Zubrus šią žiemą nėra čiuožęs ant
ledo, bet galvoja apie kitus metus ir jei-
gu nebus traumų, jis prisijungs prie
rinktinės. Tik kitą žiemą jam reikės su-
sigrąžinti žaidybinę formą”, – teigė B.
Haake. 

Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) čempionate vasario 19
d. šešios jame dalyvaujančios

komandos sužaidė II rato antrojo turo
rungtynes. 

Dar vieną, antrą iš eilės, pralai mė-
jimą patyrė čempionato lyderiai „Pa-
nevėžio” tinklininkai. Panevėžie čiai re-
zultatu 1:2 (18:25, 25:23, 16:25) turėjo pri-
pažinti „Pilėnų” komandos pranašu-
mą.

Šiuo „Panevėžio” komandos klup-
telėjimu bematant pasinaudojo ant-
roje vietoje žengiantys „Šiaulių” tink-
lininkai, kurie po pergalės 3:0 (25:18,
25:21, 25:13) prieš „Nemuną” pavijo
savo pagrindinius varžovus turnyri-
nėje lentelėje.

Trečiąją pergalę septintose šio se-
zono rungtynėse iškovojo „Guber -

nijos” tinklininkai, kurie 3:0 (25:17,
26:24, 25:20) įveikė ALTL čempionus
„Atlantic Express” tinklininkus. Pa-
stariesiems tai buvo jau penktasis pra-
laimėjimas šio sezono varžybose.

Kito rato rungtynes ALTL ko man-
dos žais vasario 26 d., sekmadie nį,
nuo 4 val. p. p. PLC salėje Le monte. 

ALTL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, taškai):

1. „Panevėžys” 15
2. „Šiauliai” 15
3. „Gubernija” 12
4. „Pilėnai” 10
5. „Atlantic Express” 6
6. „Nemunas” 5

Ž. Savickas dėl traumos praleis varžybas

Aštuoniskart „Arnold Strongman Classic” varžybų nugalėtojas Ž. Savickas dėl traumos pra-
leis šių metų turnyrą  Columbus, OH.

J. Valančiūną bandyta iškeisti į
kitą NBA komandą

Antrasis ALTL lyderių pralaimėjimas

B. Haake: D. Kasparaitis bus didelė paspirtis
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Union Pier, MI esanti poilsiavietė ,,Gintaras”, kurią jau
daugiau nei 55 metus valdo lietuvių Karaičių šeima
ir kurią vyresniosios kartos lietuviai prisimena kaip vie-
ną iš lietuvybės salų Amerikoje, neseniai sušmėžavo
nekilnojamojo turto pardavimo tinklalapiuose. Pen-
kių akrų žemės sklypas su keliolikos poilsio namelių
kompleksu, esantis Michigan ežero pakrantėje, yra par-
duodamas ir laukia naujų šeimininkų. 

Tą žinią ,,Draugui” patvirtino pats poilsiavie-
tės šeimininkas Gintaras Karaitis. Jis prisi-
pažino: norėtųsi, kad nuostabiame gamtos

kampelyje esančią poilsiavietę nupirkę naujieji šei-
mininkai ir toliau tęstų tą pačią veiklą – priimtų poil-
siautojus, pamilusius šią vietą. Tačiau jeigu atsitiktų
taip, kad atsiradę pirkėjai pageidaus keisti pirkinio
paskirtį, tai bus jų neginčytinas sprendimas.

Šeimos sprendimas – parduoti poilsiavietę

Tiesa, nors po to, kai buvo paskelbtas poilsia-
vietės pardavimas, susidomėjusių siūlomu pirkiniu
buvo, tačiau kol kas neatsirado rimtai nusiteikusių
pirkėjų, todėl dar nėra pasirašytos ir pardavimo su-
tarties.  Taigi, ,,Gintaras Resort”, kaip ir kasmet, jau
pradėjo ruoštis poilsio sezonui. 

,,Mes nebepriimame užsakymų tik švęsti poil-
siavietėje žmonių planuojamas šventes – būsimus po-
kylius, vestuves, nes nežinome, kaip viskas pasisuks.
Tačiau šį sezoną poilsiautojai vis dar yra laukiami
,,Gintare”, jų poilsiui visi nameliai bus parengti”, –
sakė G. Karaitis.

Į klausimą, kodėl šeima priėmė tokį sprendimą
– parduoti daugiau nei pusę šimtmečio plėtojamą šei-
mos verslą, G. Karaitis neslepia: jau atėjo tam laikas. 

,,Man jau 66 metai, noriu į pensiją. Tam pritaria
ir žmona Kristina. Mūsų vaikai – du sūnūs ir dukra
yra jau suaugę, iškeliavę iš namų. Jie turi asmeninių
planų ir nenori perimti šeimos verslo. Pernai gegu-
žės mėnesį mirė mano mama Viktorija, tėvelis Al-
girdas jau gerokai anksčiau iškeliavo. Dar kol mama
buvo gyva, kalbėjome apie poilsiavietės pardavimą,

jama nuo jo tėvų ir jo paties šeimos gyvenimo. Ši
skambiu lietuvišku vardu pavadinta poilsiavietė
mena tuos laikus, kai jos poilsiautojai kalbėjo lie-
tuviškai, čia vyko įvarūs lietuvių susibūrimai ir
šventės, o vakarais prie laužo ežero pakrantėje il-
gokai skambėdavo lietuviškos dainos.  Čia kartu su
šeimomis poilsiavo ir daug žymių Lietuvos išeivių
– poetų, žurnalistų, mokslininkų, teisininkų, vals-
tybės veikėjų. 

,,Kai mano tėvai 1960 metais įsigijo šią poilsia-
vietę, aš buvau dešimtmetis vaikas. Tėtį šis pirkinys
suviliojo pirmiausia tuo, kad poilsiavietėje buvo pui-

Poilsiavietė „Gintaras” prie Michigan
ežero laukia naujų šeimininkų

,,Gintaras” nuo pavasario iki rudens svetingai pasitinka poilsiautojus.                              Karaičių šeimos archyvo nuotr.

ji tam žingsniui pritarė”, –  kalbėjo G. Karaitis.
Jis leido suprasti, kad išėjimas į pensiją jam ne-

reiškia aktyvaus gyvenimo pabaigos. Aistringas
buriuotojas, savo jachta išmaišęs nemažai vandenų,
nepasotinamas keliautojas, su šeima aplankęs daug
pasaulio šalių, Gintaras dar turi planų, kaip praleisti
laiką, kurio padaugės, pardavus verslą. 

Rojaus kampelis – iš milijonieriaus rankų

G. Karaitis mieliau  sutiko pasikalbėti ne apie
save, o apie ,,Gintaro” poilsiavietę, kuri yra neatsie -

kūs teniso kortai. O jis labai mėgo žaisti tenisą. Tuo
metu tenisas buvo toks populiarus, kad poilsiauto-
jai varžydavosi dėl vietos teniso kortuose. Tekdavo
sudarinėti žaidėjų sąrašus ir kiekvienam paskirti žai-
dimo laiką. Tuose sąrašuose kartais išsirikiuodavo
iki septyniasdešimties pavardžių. Dabar šis sportas
poilsiavietėje prarado populiarumą, į teniso kortus
retai beužsuka poilsiautojai”, – kalbėjo G. Karaitis.

Jis pridūrė, kad net ir būdamas vaikas, kartu su
tėvais dalyvavo šeimos versle. Vasarą, kai suplūsda-
vo poilsiautojai, mažasis Gintaras padėdavo tėčiui su
mama: prieš renginius nešiodavo ir statydavo kėdes,

dyje ,,Gintaras” tilpo nemažai šio žmogaus širdžiai
brangių prasmių. Tarp jų – ne tik sūnaus vardas, bet
ir visa Lietuva, kurios simboliu dažnai laikomas Bal-
tijos jūros auksu tituluojamas gintaras. Juolab kad
Michigan ežero pakrantė, kurioje šeima nusipirko
poilsiavietę, labai primena nuostabų Lietuvos kam-
pelį Nidą. Lietuviai sako, kad šiose dviejose pasau-
lio vietose net baltas kopų smėlis po kojomis pana-
šiai girgžda… 

Kai po daugelio metų, jau suaugęs G. Karaitis su
savo lietuvių kilmės amerikiete žmona Kristina nu-
keliavo į Lietuvą ir aplankė Baltijos pajūrį, moteris

dirbdavo ir daugiau jam paskirtų ir įkandamų darbų. 
Šį rojaus kampelį su dviem namais Michigan eže-

ro pakrantėje  Karaičiai pirko iš Paul Gray Hoffman,
automobilių kompanijos ,,Studebaker-Packard” bu-
vusio valdybos pirmininko, kuris čia buvo įkūręs
savo šeimos vasarvietę. Per tuos beveik šešis dešimt -
mečius, kai poilsiavietėje šeimininkauja Karaičių šei-
ma, joje daug kas pasikeitė. Dabar šioje vietoje yra
12  vasarnamių, o juose  vienu metu gali įsikurti poil-
siui 100 žmonių. 

O tuomet, 1960-aisiais, naujosios poilsiavietės pa-
vadinimą sugalvojo G. Karaičio tėtis, A. Karaitis. Žo-

Šimtamečių medžių paunksmė ir ežero gaiva – tikras poilsis nuo kasdienybės skubos pabėgusiems žmonėms. 
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nustebo: ,,Čia paplūdymys toks pat,
kaip mūsų namuose Union Pier…”

Tautiečiai ,,Gintare” mokėjo 
linksmintis iš širdies

Septintą, aštuntą praėjusio am-
žiaus šimtmetį daugelis pokario emig-
rantų – lietuvių dipukų šeimų ne vie-
nerius metus iš eilės vasaras leisdavo
,,Gintare”. Paskui čia atvažiuodavo ir
jų suaugę vaikai su šeimomis. G. Ka-
raitis sako, kad yra tokių šeimų, kurios
pas juos Union Pier yra poilsiavusios
50 metų iš eilės. 

Prieš ketvirtį amžiaus žurnalistas
Jurgis Janušaitis, kuris irgi lankyda-
vosi poilsiavietėje, ,,Drauge” rašė apie
joje vykdavusias savaitgalio pamal-
das. Čia sekmadieniais vidurdienį
skambėdavo į didelį ąžuolą įkeltas var-
pas, kviesdamas ne tik poilsiautojus,
bet ir apylinkių gyventojus susikau-
pimo valandėlei – šv. Mišioms. Dievo
žodį paprastai skelbdavo iš Čikagos at-
vykę jėzuitai. Tarp jų buvo kunigai
Juozas Vaišnys, Antanas Saulaitis,
Petras Daugintis, dr. Feliksas Gureckas
ir daugelis kitų. 

Savaitgaliais vakaronių prie laužų
metu po apylinkes sklisdavo dainos, bū-
davo deklamuojami eilėraščiai. Dai-
nuodavo lietuvių bendruomenės paži-
ba – solistė Vanda Stankienė, užtrauk -
davo ir choreografė Vanda Gobienė,
joms pritardavo ir balsingasis Pranas
Gobis. Vaikams irgi būdavo suteikiama
proga padeklamuoti eilėraščių, už tai
kiekvienam mažajam aktoriui tekdavo
saldus ,,honoraras”, –  plytelė šokola-
do.

Būdavo ir kitokių pramogų poil-
siautojams. Štai šachmatų mėgėjai
laukdavo simultanų. Vyrai susėsdavo
prie šachmatų lentų, o iš kaimynystės
atėjęs lietuvis, pavarde Tautvaiša, spor-
to meistro atskyrį turėjęs šachmatų
,,asas” prie stalų susikaupusiems žai-
dėjams vienam po kito skelbdavo matą.
Tautvaišos nugalėti gal niekam taip ir

nepavyko. Ir šis didmeistris poilsiau-
tojų viltis laimėti šachmatų partiją
su triuškindavo lengvai, su pasimėga-
vimu – vaikštinėdamas tarp susikau-
pusių šachmatininkų stalų su alaus bo-
kalu rankoje. 

O kur dar  poezijos šventės, viso-
kių draugijų suvažiavimai? ,,Gintaro”
poilsiavietėje būdavo leidžiamas net
vietos laikraštėlis, pavadintas ,,Eše-
rio uodega”. 

Lietuvius poilsiautojus keičia
amerikiečiai 

Laikui bėgant Karaičių poilsia-
vietę prie Michigan ežero pradėjo su-
rasti vis daugiau amerikiečių. Jie pa-
mėgo ramų poilsį gamtos prieglobsty-
je, lietuvių šeimos nuomojamuose na-
meliuose. Palaipsniui ,,Gintaro” poil-
siavietėje vis rečiau ėmė skambėti lie-
tuviška kalba. Ištuštėjo teniso kortai,
tinklinio aikštelės. 

Šiuolaikiniai amerikiečiai poil-
siautojai labiau mėgsta pamėtyti ka-
muolį į krepšį poilsiavietėje įrengtose
krepšinio aikštelėse. Nebeliko laužų,
nutilo dainos. 

G. Karaitis sako, kad amerikie-
čiai, pavargę nuo tempo, intensyvaus
darbo ir ilgo kasdieninio automobilių
vairavimo, trokšta tylaus poilsio. Jie
džiaugiasi, kad  poilsiavietėje nėra te-
levizorių. Tie, kurie labai pageidauja
neatitrūkti nuo pasaulio informaci-
jos, naudojasi internetu. Poilsiauto-
jai dienas mėgsta leisti paplūdymyje
prie ežero. O vakarais eiti anksti mie-
goti. Jau apie pusę dešimtos vakaro
poilsio namelius apgaubia tyla. Ir ne-
duokdie, jei koks nesusipratėlis pradės
garsiau kalbėti. 

,,Poilsiaujantys žmonės patenkin-
ti, kad pas mus turi progą nors kartą
per metus per atostogas pagyventi be
televizoriaus ir ramiai, be skubėjimo
gamtoje pabendrauti su savo šeimos na-
riais”, – sako G. Karaitis. 

Nors nuo ,,Gintaro” poilsiavietės

iki  lietuviškos šeštadieninės mokyk-
los yra apie 70 mylių, tačiau Gintaro ir
Kristinos Karaičių vaikai kiekvieną sa-
vaitgalį važiuodavo į lietuviškas pa-
mokas. Nors dabar jie ir suaugę, jau su-
kūrę savo gyvenimus, jaunieji Karai-
čiai mielai sugrįžta prie Michigan

ežero aplankyti tėvų ir tos vietos, kuri
buvo tokia miela seneliams. Visiems
Karaičių giminės nariams ši vieta yra
labai brangi, susijusi su daugybe pri-
siminimų. Todėl šeimos namo, esančio
šalia poilsiavietės, Karaičiai nežada
parduoti.  

Jauni ir gražūs G. Karaičio tėvai prie Michigan ežero.

Sekmadienio malda po ąžuolu.

Viktorija ir Algirdas Karaičiai jaunystėje, kai poilsiavietėje ,,Gintaras” skambėjo lietuvių
kalba.Garsieji šachmatų simultanai – Tautvaiša triuškina žaidėjų viltis laimėti.
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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

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

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

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 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

,,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
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,,Surašymo” Nr. 67 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PROJEKTAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 65

Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Rimas Pukelis, Westmont, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

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. 

,,Draugo” sudoku nr. 113
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Ona Rušėnas, Lisle, IL

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

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

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

S K e L B i M A i
773-585-9500

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

PASLAUGOS

Volle’s Bridal of Lake Zurich Seeks F/T
Seamstress/Fitter Experience Ne-
cessary. Top Wages & Flexible Hrs of-
fered. Contact Deanna: 847-438-
7603

SIūLO DARBĄ

Skaitykite,,Draugą”
greičiau! 

www.draugas.org

ĮVAIRūS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savait -
ga liais. Tel. 708-369-8592.

� Vyras, turintis ilgametę senelių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su gy-
venimu. Tel. 708-897-6936.

� Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
vieną kambarį netoli Oak Lawn. Tel.
630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-640-3559.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė
patirtis. Tel. 708-299-6417.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Kalba angliškai, nevai-
ruoja. Tel. 872-218-0098.

                     

.,14911 EAST 127TH ST   T.,

YMASTIDAR.R. A ATIDARVV.R. A10:00 
. MIŠOSŠVV. MIŠOS.R. 9:00 V V.R. 

KOVO 5, 2017

KAZIUK
 

KO
  

NORINTYS PREKIAUTI MUGĖJE 
SKAMBINKITE SESEI AUDRAI BROOKS  708-334-3982
ARBA RAŠYKITE KAZIUKOMUGECHICAGO@GMAIL.COM
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TEATRų IR kONCERTų SAlėSE

Gėlė, kurią man dovanojai…
šį sezoną lyric – dvi Carmen
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Georges Bizet Carmen yra taip pagar-
sėjusi savo užkrečiančia energija ir aist-
ringomis melodijomis, kad kaskart iš
naujo imantis jos pastatymo tenka ne-
lengvas galvosūkis – kaip nenuvilti
melomanų? Galima suintriguoti žiūro-
vus, pasiūlant pagrindines partijas dau-
giau nei vienam solistui. Galima sekti
originalia Bizet partitūra ir pateikti sce-
noje šnekamąjį dialogą, o ne dainuo-
jamus rečitatyvus. Gal net pridėti gerą
dozę baleto ar įvesti simbolinį perso-
nažą – pusnuogį šokėją jaučio kostiu-
mu. Žinoma, ne pro šalį įtraukti į spek-
taklį ir Čikagos vaikų chorą! 

Nors tokie pakeitimai ir priedai
dažnai prikausto dėmesį, ta-
čiau ne visada jie pasiteisina ir

suteikia pastatymui ypatingo žavesio.
Visgi atskaitos taškas yra pati opera.
Joje netrūksta svajingų chorų, jau ne-
kalbant apie išraiškingas solo arijas ir
duetus. Saulėtas ispaniškas peizažas su
čigonais ir bulių kovotojais jaudrina
vaizduotę ir jausmus. Šioje istorijoje
glūdi tiek romantika, tiek ir drama –
aklos aistros užvaldytas Don José pa-
kelia ranką prieš Carmen. Opera bai-
giasi nesavalaike jaunos herojės mir-
timi, ką daugelis šiuolaikinių ameri-
kiečių žiūrovų pavadintu smurtu prieš
moterį… Beje, ne tik šiuolaikinių ame-
rikiečių. Po operos premjeros Paryžiuje
1875 metais (jos pirmas veiksmas buvo
sutiktas plojimais, o antras – mirtina
tyla) tuometiniai laikraščiai rašė:
„Koks tikroviškumas, tačiau koks
skandalas!”

Kaip minėta, pastatymas turi dvi
atlikėjų sudėtis. Pirmiesiems Don José
ir Carmen, mano manymu, pritrūko
tarpusavio traukos. Maltoje gimusio te-
noro Joseph Calleja herojus pradžioje,

kaip pagarbus mamos sūnelis, pa-
klūstantis jos norui vesti Micaëla, mus,
žiūrovus įtikina. Tačiau jo elgesio
transformacijos, tampant Carmen mei-
lužiu, pametus tarnystę kariuomenėje
prisijungiant prie čigonų būrio ir ga-
liausiai beveik išprotėjant dėl aistros
– pakankamai nejautėme. Jam nepa-
dėjo ir rusė Ekaterina Gubanova – jos
Carmen nebuvo ugninga vilioklė. Iš tik-
rųjų Gubanova interpretavo Carmen
kaip moterį, kuri niekam nepriklauso
ir net yra abejinga vyrų aistrai.

Tie, kurie pernai Lyric operoje

matė Romeo ir Džiuljeta, atsimena, be
abejo, žavingą Calleja dainavimą. Ta-
čiau akivaizdu, jo balsas labiau tinka
itališkam, o ne prancūziškam reper-
tuarui. Tačiau jūs turite kitą galimybę
– pamatyti Carmen, kurioje Don José
rolė atliks Brandon Jovanovich. Jo
dainavimas Les Troyens šio Lyric se-

Šiame Carmen pastatyme – įspūdingos baleto scenos. Todd Rosenberg nuotr.

Don José – tenoras Joseph Calleja ir Micaëla
– Eleonora Buratto. Andrew Cioffi nuotr.

Rusų solistės Ekaterinos Gubanovos Carmen – abejinga net vyrų aistroms.
Todd Rosenberg nuotr

zono pradžioje buvo stulbinantis! Nors
Gubanavos dainavimas buvo pakan-
kamai geras, tačiau ne toks virpulin-
gas, koks galėjo būti – galbūt įspūdin-
gesnė Bizet herojė bus atliekama de-
biutuojančios gruzinų  meco-soprano
Anitos Rachvelishvili? Beje, antros su-
dėties Carmen diriguos latvis Ainārs
Rubiķis.

Tačiau ne visa pirmoji Carmen
buvo ta apvytusi gėlė, kurią nešiojosi
spektaklio herojus. Puikią vaidybą ir
malonų vokalą pademonstravo ant-
raplanių vaidmenų atlikėjai – ameri-
kietis bosas-baritonas Christian van
Horn (Escamillo) ir italė sopranas
Eleonora Buratto (Micaëla). Mielai jų
žavingo dainavimo būčiau klausęsis ir
daugiau. Režisierius ir choreografas
Rob Ashford įnešė į žinomą spektaklį
šviežumo, ypač  baleto formoje. Judrios
čigonų scenos, temperamentingi šo-
kiai prieš bulių kautynes. Emocingais
judesiais išreiškiamos ir scenoje vyks-
tančios dvikovos – tarp Escamillo ir
Don José, o juolab tarp Don José ir Car-
men. Logiškas režisūrinis sprendimas
ir tai, kad pirmoje ir paskutinėje sce-
nose suaugusiųjų chorą pakeitė vaikų
choras. 

Scenografiškai ypač raiškus kar-
čiamos ,,Lillas Pastia” vaizdelis ant-
rame veiksme. Kostiumai, perukai bei
grimas – be priekaištų. Spalvingi ma-
tadorų švarkai bei sluoksniuoti čigonių
sijonai buvo malonūs akiai. Gal mažiau
iškalbinga buvo fabriko darbininkių
apranga – tiesiog juodos spalvos suk ne-
lės.  

Susumuojant – Carmen gerbėjai,
ko gero, nenorės praleisti šio spektak-
lio, kuris, tiesa, nieko naujo žiūrovui
nepateikia. Galbūt stebuklas įvyks,
kai Lyric sceną užvaldys kiti atlikėjai?
Antroji Carmen vyks kovo 16–25 die-
nomis. Adresas: Civic Opera House, 20
N. Wacker Drive Čikagoje. Bilietus ga-
lima užsakyti tel. 312-827-5600 arba in-
ternetu www.lyricopera.org 

Puikią vaidybą ir dainavimą pademonstravo italų sopranas Eleonora Buratto (Micaëla).
Todd Rosenberg nuotr

http://draugokalendorius.org
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,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys
inkstų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliū-

tys gy venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra
šios šekspy rinio masto dramos sude damoji dalis.  Ji siekia aktorės karje-
ros 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 šiuolaikinis pa sakojimas apie
lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pen-
timento. Pasakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mė-
lio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus
Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Mar-
gaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai
patiria komunizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekva-
doro Anduose, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Krau-
jo tyrimai  persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plau-
čių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,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 valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  
DRAUGO 

skaitytojais

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
JANINA MOZOLIAUSKIENĖ

PILIPAUSKAITĖ
Mirė 2017 m. vasario 22 d. Palos Heights, IL.
Gimė 1926 m. rugpjūčio 27 d., Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnai ir artimi draugai.
A. a. Janina buvo žmona a. a. Ramojaus ir duktė a. a. Prano

ir Bronės Pilipauskų.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, vasario 27 d. nuo 8:30 v. r.

iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont. 10:30 val. ryto iš Petkus
Lemont laidojimo namų a. a. Janina bus palydėta į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją,  kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionė  bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
LUCIA AVIŽIENIENĖ 

ŠAKELYTĖ

Mirė 2017 m. vasario 18 d. Orland Park, IL.
Gimė 1926 m. rugpjūčio 26 d. Klaipėdoje, Lietuvoje.
Gyveno  Orland Park, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Karolis; vaikai Algis, Jūra ir Audra; anū-

 kai Lina, Daiva, Isabel ir Alex bei artimi giminės Lietuvoje ir
Vo kie tijoje. 

A. a. Lucia bus pašarvota  šeštadienį,  kovo 4  d. nuo 9 val.
ryto   iki 12  val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Ar  cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 12 val. p.
p. Pet kus Lemont  laidojimo  namuose.  Po  religinių  apeigų
velionė bus  pa laidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti P.E.T.A. arba A.S.P.C.A. 
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse. 
Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2017
m. vasario 22 d. mirė

A † A
ALDONA AISTIENĖ 

GRAJAUSKAITĖ

Gimė 1921 m. Kaune, Lietuvoje.
Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką.
Ilgus metus dirbo Amerikos valdžios tarnyboje Washington,

DC.
Velionė buvo a. a. poeto Jono Aisčio žmona ir a. a.  Mindaugo

mama.
Aldona rūpinosi Jono Aisčio literatūriniu palikimu, redaga-

vo jo raštus ir uoliai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime.
Nuliūdę liko: sūnus Margiris su žmona Colleen, duktė

Vakarė, seserys dr. Ona Gustainienė ir Virginija Gureckienė;
anūkai Ada, Daina, Saulius, Eve, Henry ir Lucy; giminės ir arti-
mieji Lietu vo je.

Ilsėkis ramybėje.
Prašome prisiminti Aldoną maldose. 

Liūdinti šeima
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, 2017 m. vasario 29
d., 1val. p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte
skaityklą, kur matysite į dokumentinę juos-
tą įrašytus Lietuvos užsienio reikalų minist-
ro Juozo Urbšio prisiminimus apie Sovietų Ru-
sijai užimant Lietuvą 1940 m. 

� Kovo 5 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Lie-
tuvos šaulių sąjunga išeivijoje visus kviečia
į Vlaso Putvinskio pagerbimo minėjimą Šau-
lių namuose, 2417 W.43 rd St. Chicago, IL.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 11 d., šeštadienį, rengia
išvyką autobusu iš PLC į klasikinio kiniečių
šokio ir muzikos ansamblio „SHEN YUN” pa-
sirodymą ,,Rosemont” teatre, Rosemont, IL.
Norintieji pamatyti šią pasaulinio garso tru-
pę prašomi skubiai užsisakyti vietas. Dau  -
giau informacijos sužinosite  paskambinę Ba-
niutei Kronienei tel. 630-968-0184.

� Vydūno jaunimo fondas minės savo
veiklos 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d.
12:30 val.  p. p. Pasaulio lietuvių centre,
Le monte, didžioje salėje. Maloniai prašo -
me pasižymėti šią datą. Lauksime  vardi -
nių stipendijų steigėjų, rėmėjų ir svečių
drauge atšvęsti šią reikšmingą sukaktį.
Daugiau informacijos pa teiksi me  vėliau.

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 0.90% 
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

2017 m. kovo 4 d. 
5 val. p.p.

5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL  60636

Bilieto kaina – 50 dol.

Pokylio programa:

metu 

      12:35 AM
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Sofija Jelionienė $50 a. a. A. Karniaus atminimui, Danguolė
Bielskienė $20 a. a. Hans Ashbourne atm.; tęsiant vaiko paramą dr. Ramunė Rač kaus kienė $360,
Birutė Pocienė $360, Kęstutis Keblys $360, Paulius Ma jauskas $360, Dalia Jakienė $360, Audronė
Skrupskelienė $360, Graži na Mačiuikienė $360, Nida Verach tert $360, Birutė Kliorienė $500. Labai
ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439, mob. tel. (630) 347-
8527, 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Ieško giminių
Algis Stoškus iš Kauno, Panemunės raj. pra-
šo skaitytojų pagalbos bandant susirasti gi-
mines Amerikoje. Paskutinės nuotraukos iš Či-
kagoje gyvenusio Kazimiero Lunecko gautos
1957 metais, jose matyti jų šeimos namo Či-
kagoje numeris – 4578. Kazimieras Luneckas
su šeima gyveno Kaune, Panemuneje, buvo
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Apie
1944 metus jis su šeima pasitraukė į vakarus.
Būsime dėkingi už bet kokią informaciją
apie Luneckų šeimą. Rašyti Algiui Stoškui el.
paštu aallggiiss@gmail.com.

Koncertas :
penktadienį
2017 m. kovo mėn, 17 d. 7 v. v.

Cleveland State University
Music Building
Waetjen Auditorium
2001 Euclid Avenue,
Cleveland, OH  44115

Bilietai:
$20 – Suaugusiems
$10 – Vaikams ir jaunimui (18 m. ir jaunesniems)

Del bilietų ir informacijos:
Amanda Muliolienė – (216) 938-7356 
arba e-pastas:  boyschoirconcert@gmail.com
https://dagilelis.eventbrite.com

2017 m.  kovo  4 d.
5 val. p.p.

Jaunimo centro didžiojoje salėje
5620 S. Claremont Ave., 

Chicago, IL 60636

Bilieto kaina – 50 dol.
Informacija tel. 630-242-0493

Pokylio programa:
5 val. p.p. – Šv. Mišios 

Jaunimo centro koplyčioje
6 val. v – pokylio pradžia

7 val. v. – meninė programa
8 val. v. – vakarienė

9 val. v.  – šokiai


