
XIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai. Organizatorių nuotr.

XVIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavi-
mas (PALJS) ir I Pietų Amerikos lietuvių ben-
druomenės suvažiavimas (PALBS) – Urugvajus’
2015 

Š. m. sausio 13–18 dienomis Urugvajaus sostinėje Mon-
tevidėjuje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo susitikimas – XVIII Pietų Amerikos lie-

tuvių jaunimo suvažiavimas ir tuo pačiu metu, sausio 16–18
dienomis, vyko I Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės
suvažiavimas. Suvažiavimuose dalyvavo apie 50 atstovų iš
Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus ir Kanados.

PALJS yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) bendras pro-
jektas, kurį šiais metais organizavo Urugvajaus lietuvių

jaunimo sąjunga (ULJS) kartu su PLJS ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos nariais. 

I Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavi-
mą rengė PLB kartu su Urugvajaus lietuvių bendruome-
ne. Suvažiavime dalyvavo LR užsienio reikalų vicemi-
nistras Mantvydas Bekešius, Užsienio reikalų ministeri-
jos (URM) Užsienio lietuvių departamento direktorė am-
basadorė Gintė Damušytė, LR gen. konsulė Sao Paule, Bra-
zilijoje, Laura Guobužaitė, suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas,
PLB Sielovados reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos
vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių
katalikų sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas, PLB
valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, sulaukta svečių ir iš Ka-
nados – Skaidros Puodžiūnaitės ir Dainos Šablinskaitės.

– 5 psl.
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Turizmo mugė – proga
susidomėti Lietuva – 4 psl. 

Ateikite į Vasario 16-osios
minėjimą – 14 psl.

Montevidėjus tapo net dviejų suvažiavimų sostine

Raimundas Marius Lapas

Šiomis dienomis minime dviejų iškilių kultūrininkų
jubiliejus. Jie, beje, vienoje šeimoje. Sausio 25 d. su-
ėjo 125 metai, kai Pagelažiuose, Ukmergės apskrity-

je, gimė Paulius Galaunė (tikras vardas – Povilas) – Lietuvos
dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios

muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas
(mirė 1988 m. spalio 18 d. Kaune). O sausio 28 d. sukako 120
metų, kai Baidotuose, Salantų valsčiuje, Kretingos apskri -
tyje, gimė Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė (kai ku-
riuose šaltiniuose nurodyti 1897 ar 1899 m.) – Lietuvos ope-
ros solistė, koloratūrinis sopranas, muzikos mokytoja, di-
rigentė (mirė 1962 m. balandžio  25 d. Kaune). – 10 psl.

Kultūros apaštalai

Galaunių šeimyninis portretas. Iš k.: sesers dukra Stasė Jasinskaitė, neatpažinta giminaitė,
Dievainis Galaunė, Paulius Galaunė, Dalia Galaunytė, Adelė Galaunienė

Justinas Vienožinskis, Pauliaus Galaunės
portretas, Kaunas, 1928 m., drobė, aliejus. 



Evangelistas Morkus nuosekliai pa-
sakoja apie Jėzaus viešojo gyvenimo
pirmuosius žingsnius: pasirodymą

prie Jordano, gundymą dykumoje ir sugrį-
žimą į Galilėją. Čia, Galilėjoje, Jėzus „ėmė
skelbti gerąją Dievo naujieną: Atėjo įvyk-
dymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsi-
verskite ir tikėkite Evangelija!” (Mk 1, 14–
15). Susitelkime prie šio Jėzaus paraginimo,
kviečiančio keistis ir priimti gerąją Dievo nau-
jieną.

Atsiversti ir tikėti Evangelija yra kertinis pa-
raginimas ir nuo įsiklausymo į jį priklauso, koks bus
žmogaus gyvenimas – giliai krikščioniškas ar lėkš-
tas, be dvasinės gelmės. 

Atsiverskite! Tai reiškia – palikite nuodėmės ke-
 lią ir keiskite gyvenimo kryptį. Šis raginimas vi-
suomet aktualus, nes žmogaus prigimtis yra gimto-
sios nuodėmės sužeista ir dėl to esame nuolatiniame
pavojuje gana lengvai nukrypti nuo Dievo nurodyto
kelio.

Dievo žodis primena, kad mes visi – dvasininkai
ir pasauliečiai – esame nusidėjėliai, neapsaugoti nuo
suklydimų, todėl mums reikia nuolatinio atsiverti-
mo. Jei mąstytume kitaip, tai būtų ženklas, kad esa-
me valdomi nenugalėtos puikybės, kad mums labai
reikia Dievo gailestingumo.

Atsivertimas bei atgaila privalo būti pirmasis
žingsnis, kurį žengiame Dievo link. Antrasis žings-

nis pozityvesnis – priimti Evangeliją. Jėzus ragino
galilėjiečius: „Tikėkite Evangelija!”, tai yra: „Pri-
imkite gerąją Dievo naujieną ir padarykite ją savo gy-
venimo keliu.”

Kaip sunku įsivaizduoti nūdienos žmogų, ne-
turintį paprasčiausių higienos priemonių – muilo ar
dantų šepetėlio, taip turėtų būti nelengva surasti ti-
kintį žmogų – krikščionį, kataliką, neturintį Šven-
tojo Rašto. Šventasis Raštas ne tokia knyga, kurią rei-
kėtų skaityti kaip kokį istorinį romaną, bet jis daž-
nai, geriausia kasdien, turi būti skaitomas. Užtenka
paskaityti tiek, kol užkliūvame už mums kuo nors
reikšmingos minties. Tuomet sustojame ir klausia-
me: „Viešpatie, ką nori man tuo pasakyti?” 

Esame įpratę kasdien melsdamiesi sukalbėti ke-
lias atmintinai išmoktas maldas. Tai gerai, bet tik-
rai per maža, kad pajustume mus kalbinantį Dievą.
Maldoje reikia ne tik kalbėti maldos žodžius, bet ir
klausytis, ką Dievas kalba. Jis turi galimybę įvai-

riausiais būdais mus prakalbinti ir įkvėpti
gerų minčių. 

Sausio 25 d. minime Šv. apaštalo Pau-
liaus Atsivertimo šventę. Dievas jį prakal-
bino neįprastu būdu – jojantį persekioti
krikščionių staiga apšvietė dangaus šviesa,
ir Saulius išgirdo Viešpaties žodžius: „Sau-
liau, Sauliau, kam mane persekioji?” Saulius
klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?” Šis atsakė:
„Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji” (Apd 9, 4–

5). Šis Viešpaties prakalbinimas pakeitė Saulių, ir jis
tapo tautų apaštalu, už Jėzų mirusiu kankinio mir-
timi. Tačiau tokie Dievo prakalbinimai būna reti.
Dažniau Dievas mums kalba per gamtos grožį, per
sutiktus gerus žmones, net per patiriamus kentėji-
mus, tačiau veiksmingiausiai kalba Šventojo Rašto
žodžiais. Dėl to reikia labai branginti maldą su
Šventuoju Raštu. Kaip tai atlikti?

Mūsų kasdienėje dienotvarkėje turi atsirasti bent
keliolika minučių laiko maldai. Lengvai jo surasime,
sumažindami televizijai, internetui ar pramogoms
skiriamą laiką. Mums patogiu metu skaitome Šven-
tąjį   Raštą,  o  paskui   pamąstome,  ką supratome,
kas mums buvo reikšminga, ir tuomet prašome, kad
Dievas padėtų mums gyventi taip, kaip jis mus pa-
ragino,  apmąstydami  tekstą.  Tokia  malda   nesu-
dė tinga, bet labai palaiminga, nes padeda dvasiškai
augti.
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Prasidėjo Etnografinių regionų metai 

Lietuvos Respublikos Seimas
2015-uosius metus paskelbė
Etnografinių regionų metais,

įvertinęs, kad viena iš svarbiausių
Europos Sąjungos regioninės poli-
tikos krypčių yra regioninio, isto-
rinio ir kultūrinio savitumo išsau-
gojimas bei pabrėžęs Lietuvos et-
nografinių regionų savitumo puo-
selėjimo svarbą. Vyriausybė nuta-
rimu patvirtino Etnografinių re-
gionų metų veiksmų planą, kuriame
numatytomis iniciatyvomis siekia-
ma pabrėžti etnografinių regionų is-
torinę ir kultūrinę svarbą, taip pat
formuoti viešąją nuomonę, palankią
etnografinių regionų kultūrinio pa-
likimo išsaugojimui, jų savasties
išryškinimui.

„Etnografinių regionų metų
tikslas – telkti visus Lietuvos et-
nografinius regionus, įvairiapusiš-
kai atskleisti jų savitą kultūrą. La-
bai svarbu, kad Kultūros ministe-
rijos viena iš funkcijų ir veiklų yra etninė kultūra,
taigi ir valstybiniu požiūriu tai reikšmingas daly-
kas. Valstybė šiemet, negalėdama skirti papildomų
pinigų, nustatė, kad didžiuosius renginius visos ins-
titucijos. dalyvaujančios šitų metų veiklose, fi-
nansuoja iš savo bendrųjų asignavimų. Įstaigos ir
nevyriausybinės organizacijos, tikiuosi, jau para-
šė projektus Lietuvos kultūros tarybai ir jos ad-
ministruojamam Kultūros rėmimo fondui, kuriame
etninės kultūros srityje išskirtas pirmasis priori-
tetas – renginiai, skirti Etnografinių regionų me-
tams”, – sakė Kultūros ministerijos Regionų kul-
tūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė.

Tarp Lietuvos regionuose šiemet numatytų
kultūrinių ir edukacinių renginių – geriausiai tra-
dicijas puoselėjančios etnografinio regiono seniū-

nijos rinkimai, Lietuvos muziejų kelio renginiai
„Liaudies meno grožis”, profesinių mokymo įstai-
gų mokiniams skirtas projektas „Lietuvos kulina-
rijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėji-
mas”, įvairių dalykų mokytojų, integruojančių et-
ninę kultūrą, kvalifikacijos tobulinimo seminarai
ir kūrybinių laboratorijų ciklas, kiekvieno regiono
nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bus or-
ganizuojamas etnokultūrinių renginių ciklas: kon-
ferencijos, tradicinės šventės, renginiai, populia-
rinantys etnokultūrines regionų tradicijas ir daug
kitų renginių. Taip pat numatyta skatinti etnog-
rafinių regionų tyrėjus, mokslo ir studijų institu-
cijas, rengti paraiškas konkurso būdu vykdyti
mokslo tiriamuosius projektus.

Alkas.lt

Kviečiame visus iki vasario 15 d. pamatyti
(įžvelgti) Lietuvos trispalvės spalvas savo aplin-
koje, jas nufotografuoti ir pasidalinti su mumis –
atsiųsti nuotrauką el. paštu: trispalve2015
@gmail.com. Visas nuotraukas skelbsime spe-
cialiai sukurtame puslapyje „Facebook”. Tai ga-
lima padaryti ir patiems, susiradus šį puslapį so-
cialiniame tinkle „Facebook” (/vasario16).

Vasario 16 d. įvairiausios ir netikėčiausios Lietuvos
trispalvės nuotraukos bus sujungtos į vieną
bendrą mozaiką – Lietuvos kontūrus!

Tad atraskime Lietuvos trispalvę iš naujo bei pri-
siminkime, kad geltona spalva tai saulė, žalia tai
laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, o kar-
tu jos tai Lietuva!

Vilniaus Gabijos gimnazijos Mokinių taryba

Pamatyk trispalvę
savo kasdienybėje
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Beje, kryptingų, sistemingų iš puo lių, prime-
nančių tirštas dūmų už dangas, jau sulaukėme. Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė puolama neatsitikti-
nai. Neatsitiktinai puolamas ir prof. Vytautas Lands-
bergis. Anoji, prie šiškoji, pusė žūtbūt siekia mūsų
galvose sukelti chaosą: esą tiek Prezi dentė, tiek
profesorius kenkia Lietu vai. Nors akivaizdu, jog mes
būtume žymiai stipresni, jei Lietuvoje turėtume bent
šiek tiek daugiau tokių „komunistų” ir „kagėbistų”
kaip Pre zidentė ir profesorius.

Deja, Lietuva turi užtektinai daug keistų akty-
vistų, kurie, vaizdžiai tariant, nemato skirtumo
tarp CŽV ir KGB kalėjimų, kurie įsitikinę, jog Lie-
tuva neturėtų padėti kenčiančiai Ukrainai, kurie
mano, jog, nekriti kuodami Kremliaus diktatoriaus,
sulauktume Maskvos palankumo... Tokiems „iš-
minčiams” nepatinka, kad Lietuva dabar elgiasi taip
pat, kaip kadaise garbingai pasielgė ma žytė Islandija
ir Danija, 1991-aisiais pirmosios pripažinusios Lie-
tuvos nepriklausomybę. Tokiems nu si spjauti, jog
„neutrali pozicija sukrėtimų metais Lietuvai niekad
neatnešė naudos”. Tokie nesuvokė ir grei čiausiai jau
niekad nesuvoks, jog, gin dami Ukrainą, mes pir-
miausiai giname save.

Nieko nėra svarbiau už garsiai iš tartą tiesos žodį
apie „teroristinių požymių turinčią valstybę”. Te-
roris ti ne valstybe Rusiją derėjo pavadinti dar 1994-
aisiais, kai ji nuo žemės paviršiaus sumanė nušluoti
čečėnų sos tinę Grozną. Jei pasaulis tada bū tų išdrįsęs
rėžti tiesą į akis, galbūt būtų išvengta agresijos prieš
Gruziją. Bet tiesos apie terorizmą mes neišrėž ėme net

tuomet, kai Rusijos tankai įsi veržė į
Gruziją. Todėl bėdų nūnai turi Ukrai-
na.

Žinoma, teroristine valstybe Ru si-
jos galime nevadinti iki dabar. Bet
tada bėdų turėsime būtent mes, Bal ti-
jos valstybės, nes po Ukrainos pra lai-
mėjimo (o tokio įvykių scenarijaus at-
mesti negalima) neišvengiamai ateis
būtent mūsų eilė akis į akį susi durti su
atpažinimo ženklų neturin čiais rusų

kariškiais.
Žurnalistės Rūtos Janutienės lai doje „Nuoga tie-

sa” buvęs VSD va do vas Mečys Laurinkus į klausi-
mą, ar tei sin ga Lietuvos užsienio politika, ironiškai
atsako, jog tai tik tikėjimo arba netikėjimo klausi-
mas. Kokie buvusio VSD vadovo argumentai? M. Lau-
rinkus pareiškė: „Keista: mes ži no me, kokia ir kokių
pažiūrų žmonių grupė veikia Vladimirą Putiną, o kas
veikia Lietuvos prezidentę ar premjerą, nežinome
nieko”.

Iš kur M. Laurinkus žino, kas da ro didžiausią įta-
ką Rusijos prezidentui? Lietuva, įskaitant JAV,
NATO bei ES analitikus, tik spėlioja, tik svars to, tik
diskutuoja, kokios jėgos lemia Kremliaus vadovo
žingsnius. Tai, kad Vakarų žvalgybos nenumatė
karinių Rusijos išpuolių prieš Ukrainą, byloja, jog
mes nieko nežinojome ir iki šiol ne ką daugiau ži-
nome, kokie pla nai braižomi už uždarų durų slaptuo -
se V. Putino pasitarimuose. Taigi mes galime tik spė-
lioti, samprotauti, mat po tomis šimtais užraktų už-
rakintomis Kremliaus durimis mūsų „kurmiai”
nepasikasa.

Beje, jei jau mums reikia ką nors žinoti, tai ne-
prošal pirmiausiai būtų išsiaiškinti priežastis, ku-
rios skatina R. Janutienės „Nuogą tiesą” kurstyti
sunkiai paslepiamą priešiškumą stu burą turin-
tiems Lietuvos vadovei bei profesoriui V. Lands-
bergiui. Kodėl toks išskirtinis dėmesys būtent jiems,
o ne, pavyzdžiui, Rolandui Pak sui,  prezidentams Al-
girdui Brazaus kui ir Valdui Adamkui?

Kas šiandien nusipelnė pagyri-
mo? Norėtųsi pasveikinti Lie-
tuvos karinę kontržvalgybą.

Naujųjų metų išvakarėse mūsų gene-
ralinė prokuratūra pranešė, jog „de-
maskuotas prie šiškoms užsienio slap-
tosioms tarnyboms talkinęs Lietuvos ka-
rinin kas, o taip pat išaiškintas ir nesą-
ži nin go karininko sukauptą slaptą in for-
maciją užsienin gabenęs asmuo”.

Tai – ne pirmas pranešimas apie
sėkmingą Antrojo operatyvinių tar ny bų departa-
mento (AOTD) kontržval gybinę ope raciją ginkluo-
tosiose pajėgose ieš kant užsimaskavusių už sienio
valstybių agentų. Pergale pasibaigusių kontržval-
gybinių operacijų mūsų „an tru kai” yra surengę ir
anks čiau. Tik apie kai kurias iš jų nie ko nežinome.
Ir gerai, kad nežinome. Ne viską mums būtina žinoti.

Tačiau dar prieš keletą metų sėkmingi lietuviški
kontržvalgybiniai demaskavimai buvo itin retas at-
vejis. Žvelgiant iš šalies galėjo net susida ryti įspū-
dis, jog Lietuvos kariuome nėje arba nėra nė vieno
Rusijos ir Baltarusijos slaptųjų tarnybų užverbuo-
to „kurmio”, arba Lietuvos kari nė žvalgyba jų ne-
moka gaudyti. 

Nors, prisimenant Rusijos slaptųjų tarnybų
aktyvumą kitose NATO bei Europos Sąjungos šalyse,
akivaizdu: informatorių, agentų ir šnipų mū sų ka-
rinėse struktūrose Rusija turi tiek, kiek jai reikia.
Rytų Europos stu dijų centro analitikas Marius
Laurinavičius įsitikinęs, jog mūsų šalyje veikia dau-
gybė Rusijos šnipų („Tų šnipų Lietuvoje yra masė”;
delfi.lt).

Žodžiu, šiandien, prisimindami ke lerių pasku-
tiniųjų metų tylą, regi me akivaizdų lietuviškosios
karinės kontržvalgybos sujudimą. Per 2014-uosius
metus – tai antras sykis, kai Lie tuvos ginkluotosiose
pajėgose ap tinkami užsienio agentai.

Lietuviškosios karinės kontržvalgybos akty-
vumas negali nedžiuginti. Tegul įtariamieji bei
kaltina mie ji „kurmiai” ir nėra itin aukšto rango pa-
reigūnai (Estijos KAPO, pavyz džiui, gaudo kur kas
įspūdingesnių kalibrų šnipus), tai vis tiek puiki pa-
 moka tiems, kurie galbūt pakeis išaiš kintuosius.
Naujiems „kur  miams” bent jau bus sunkiau rink-
ti kon fidencialią informaciją. Būsimie ji šnipai bent
jau šiek tiek bijos su laukti atpildo.

Tiesa, dar neaišku, ką pasakys lie tuviškoji Te-
midė, pradėjusi šias baudžiamąsias bylas nagrinė-
ti „iš esmės”. Galbūt AOTD argumentai Lietuvos tei-
sėjams pasirodys neįtikinami, ir įtariamųjų bei
kaltinamųjų Lietuvai teks atsiprašyti, jiems išmo-
 kant milijonines kompensacijas už priverstines
pravaikštas. Juk lietuviš  koji Temidė, sumaniai ma-
nipuliuodama sąvokomis „įstatymo raidė” ir „įsta-
tymo dvasia”, pastaruosius du dešimtmečius buvo
kur kas palankes nė „aniems”, nei „mums”.

Tereikia prisiminti, kaip mūsų teisėjai lengva
ranka išteisindavo bu vusius stribus, enkavedistus,
kagė bis tus, tyčia ar netyčia pamiršdami sovietinių
laikų specifiką. Jiems nė motais, kad, apart „įsta-
tymo raidės”, dar turi egzistuoti ir „politinis, mora -
linis vertinimas” (Generolo Jono Že maičio karo aka-
demijos prorektorius Valdas Rakutis; LRT Televi-
zijos laida „Savaitė”).  

Tad belieka viltis, jog mūsų kontržvalgyba,
prieš kreipdamasi į Lie tu vos teismą, numatė šį
niuansą. Ki taip sulauksime rimtų Rusijos žinia sk-
laidos patyčių. Juolab kad Rusijos žiniasklaida
moka taip įtikinamai viską apversti aukštyn kojo-
mis, kad „auka” tampa „agresoriumi”, o „ag re so -
rius“ – „taikos balandžiu”.

Prisiminkime gudriai painią NTV televizijos lai-
dą „Mūsų žmogus Taline”, kurioje rusų žurnalistai
sten gėsi sujaukti žiūrovų protus, men kindami Es-
tijos slaptąsias tarnybas. Tikėtis, jog anoji pusė savo
reikmėms neišnaudos net menkiausios mūsų klai-
delės, – neverta. Tiesa, kol kas apie Lietuvos ka-
riuomenėje aptiktus Rusijos ir Baltarusijos šnipus
rusiški leidiniai savo skaitytojus informuoja pa-
brėžtinai santūriai – maždaug tik tiek, kiek infor-
macijos pateikia oficialios Lietuvos struktūros. 

Tačiau nereikia pamiršti, jog in formacinių,
dezinformacinių, propagandinių išpuolių galime su-
laukti bet kuriuo momentu. Nenustebkime, jei Ru-
sija keršydama pagrobs kokį nors mūsų diplomatą,
oficialiai reziduojantį Maskvoje, apkaltinę jį nebū-
tomis nuodėmėmis. Tokių pavyzdžių jau esama: estų
žvalgybininkas Esto nas Kohveras pagrobtas pasie-
nio ruože, matyt, dar ir dėl to, kad FSB ar GRU tikisi
iškeisti jį į vieną iš Esti joje įkalintų rusų šnipų.

dūmų uždanga
GINTARAS VISOCKAS

L. Linkevičius: ES pasiuntė aiškią žinią Rusijai

Užsienio reikalų
ministras Li-
nas Linkevi-

čius sausio 29 dieną
Briuselyje dalyvavo
neeiliniame Europos
Sąjungos Užsienio rei-
kalų tarybos posėdyje,
kuriame buvo aptar-
tas Ukrainos klausi-
mas. Įvertinę ženkliai
pablogėjusią situaci-
ją, užsienio reikalų
ministrai priėmė
sprendimą dėl sank-
cijų Rusijai paketo, ku-
rio galiojimas turėjo
baigtis kovo mėnesį,
pratęsimo dar pusei
metų.

Užsienio reikalų
taryba pavedė vyriau-
siajai įgaliotinei už-
sienio reikalams ir
saugumo politikai bei
Europos Komisijai per
artimiausią savaitę parengti papildomus sąrašus, kad
užsienio reikalų ministrai kitame savo susitikime va-
sario 9 d. galėtų apsispręsti dėl naujų sankcijų.

Artėjant vasario 12 d. Europos Vadovų Tarybai
ir atsižvelgiant į situaciją Ukrainoje bei atsinauji-
nančių diplomatinių pastangų rezultatyvumą, Eu-
ropos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba
tęs darbą rengiant tolesnes būtinas priemones. 

„Šis užsienio reikalų ministrų tarybos spren-
dimas yra aiški žinia Rusijai. Jei iš Rusijos ir toliau
nebus jokios pažangos įgyvendinant Minsko susi-
tarimus, ES sankcijos bus plečiamos ir gilinamos”,
– sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras.

L. Linkevičius pabrėžė, kad privalome būti nuo-
seklūs – kol Rusija tęsia agresiją kaimyninės vals-
tybės atžvilgiu, o Ukrainoje toliau žūsta žmonės, Eu-
ropos Sąjunga turi išlikti principinga ir stiprinti
sankcijas Rusijai.

Susitikimas surengtas reaguojant į blogėjančią
situaciją Rytų Ukrainoje po Donecko oro uosto su-
naikinimo ir Mariupolio miesto apšaudymo, parei-
kalavusio daugiau nei 30 civilių aukų.

Šią savaitę Ukrainoje lankęsis L. Linkevičius tei-
gė, kad Kijevas iš Bendrijos tikisi nuoseklios užsie-
nio politikos ir sankcijų išplėtimo Rusijos atžvilgiu.
,,Tai, kas įvyko Mariupolyje, sunku pavadinti kaip
nors kitaip nei teroristiniu aktu”, – prieš URT Briu-
selyje žurnalistams teigė ministras.

Pasak L. Linkevičiaus, Lietuvos pozicija Uk-
rainos ir Rusijos klausimais išlieka aiški ir nuosekli.
Ministras pabrėžė, kad dabar Bendrijos taikomos
sankcijos veikia, ir jos yra vienintelis būdas kaip nors
paveikti Maskvos užsienio politiką. 

Ministrų susitikimo ketvirtadienį priimtus
sprendimus vasario 12 dieną dar vertins Europos Va-
dovų Taryba, kurioje dalyvaus Prezidentė Dalia
Grybauskaitė. URM info

L. Linkevičius (d.) sveikinasi su kolega iš Graikijos Nikos Kotzias. EPA-ELTA nuotr.



4 2015 SAUSIO 31, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

TELKINIAI

new York Times Travel Show turizmo mugė new Yorke
ILONA GEDUTIENĖ

Praėjusį savaitgalį New Yorko miesto Ja-
cob K. Javits parodų pavilijone vyku-
sioje prestižinėje „The New Times Tra-
vel Show” turizmo mugėje buvo galima
pamatyti ir paraugauti visko – taiva-
nietiškos burbulų arba tos, kolumbie-
tiškų cigarų ir... lietuviško krupniko.

Tryliktus metus vykstanti „New
York Times” turizmo mugė yra
vienas didžiausių kelionių vers-

lo rengi nys ne tik Jungtinėse Amerikos
Valstijose, bet ir visame pasaulyje.
Šių metų parodoje 500 dalyvių, atsto-
vaujančių 150 šalių, pasiskirstė į 14 pa-
vilijonų, apimančių skirtingus žemy-
nus bei paslaugų specifiką (nuotykių,
Afrikos, Azijos, Australijos / Ramiojo
vandenyno, Kanados, Kari bų, Europos,
Lotynų Amerikos, Meksikos, produk-
tų/paslaugų, krui zų, upių kelionių,
rėmėjų ir JAV).

Gausūs lankytojai liko sužavėti
Baltijos šalių didmiesčių architektūra,
kultūriniu paveldu, unikalia Baltijos
pakrante, jiems atsiverčia galimybe ge-
riau pažinti lietuvišką kultūrą, tradi-
cijas, kraštovaizdį ir žmones. 

,,New York Times” turizmo paro-
doje jau ne pirmą kartą dalyvavo lie-
tuvių vaikų choras iš New Jersey
,,Varpelis”, lietuvių folklorinių šokių
grupė ,,Viesulas” ir vaikų šokių grupė
,,Spindulėlis”. Internetiniame paro-
dos įvadiniame puslapyje puikavosi
,,Spindulėlio” vaikai, pasipuošę tauti-
niais kostiumais, o patys šokėjai, at-
vykę į parodų centrą, sulaukė didžiu-
lio žurnalistų dėmesio. 

Lietuvaičiai savo šakočiais, krup-
 niku ir gera nuotaika traukė parodos
lankytojus kaip musės prie medaus, po-
puliarumu pralenkdami net Kroatiją ir
Graikiją. Tiesą sakant, Lietuvos ,,rink-
tinės” atstovai ir patys nustebo susi-
laukę tokios apgulties. Galbūt dėl to
,,kaltas” Kęstučio Katino bendrovės
KAS gaminamas krupnikas, kurį ame-
rikiečiai ragavo pasigardžiuodami (ir
gausiai!) Viena jauna niujorkiečių
pora dievagojosi, jog šis gėrimas jiems
labai priminė prancūzišką aviečių li-
kerį Framboise. Tačiau už vis labiau-
sia šis, karta iš kartos išsaugotas ber-
nardinų išradimas, sudomino tinkla la-
pio ,,The Fifty Best” vadovą Bill Ro-
senberg, kuriam patiko ne tik gėrimo
skonis, bet ir tai, jog krupnikas tradi-
ciškai yra geriamas tik per vestuves ir
Kalėdas. Daugelis skubėjo paragauti
lietuviško konditerijos stebuklo – ša-
kočio (pasitaikė ir tokių, kurie klausė,
ar jame nėra... kiaulienos!)

Kalbėdamas su ,,Draugo” bendra-
darbe, LR gen. konsulas New Yorke Ju-
lius Pranevičius tvirtino, jog nepai sant
to, kad Lietuvos įmonės tebėra labiau
linkusios investuoti į regioninį turiz-
mą, Jungtinių Amerikos Valstijų rin-
ka turi didžiules galimybes. ,,Ir nors
Amerikoje yra tiek daug pamatyti –
kalnus, miškus, pajūrį – amerikiečiai
yra labai žingeidūs”, – sakė J. Prane-
vičius, pridurdamas, jog svarbiausia
yra sudominti juos tuo, kas savita tik
lietuvių tautai – mūsų papročiais, kul-
tūriniu paveldu, patiekalais ir kt. 

Konsului pritarė ir antrus metus
turizmo mugėje dalyvaujantis Eriks

Lingeberzins iš Latvijos, atstovaujan-
tis privačiai turizmo bendrovei „Via
Hansa”. ,,Nežinau, ar tai sutapimas, bet
2014 metais, po mūsų dalyvavimo ‘New
York Times’ kelionių mugėje, ‘Via Han-
sa’ gavo daugiau užsakymų iš JAV tu-
ristų nei bet kada.” Anot Eriks, reika-
lai, ko gero, būtų dar geresni, jei pa-
daugėtų tiesioginių skrydžių oro lini-
jomis ar tiesiog patogesnių susisieki-
mų. ,,Pastaraisiais metais potencia-
lius turistus šiek tiek atbaidė nera-
mumai Ukrainoje ir dėl to padidėjęs
NATO aktyvumas regione”, – sakė jis.

Vienok optimistiškai nu-
siteikęs Eriks yra įsitiki-
nęs, jog tam, kad investi-
cijos atsipirktų, svarbu
garsinti savo šalies (ir
agentūros vardą), ir kad
ši mugė yra viena iš ge-
riausių galimybių tai pa-
daryti. 

Beje, tie, kurie nuolat
dairosi naujų įspūdžių
svetur, turbūt pastebėjo,
kad kelionių žurnalas
,,Lonely Planet” įtraukė

Lietuvos atstovai parodoje buvo nusiteikę entuziastingai.
Miglės Rokuižytės nuotraukos

Visus vaišinome šakočiu, kuris parodos dalyviams padarė įspūdį.

,,Spindulėlio” šokėjai sulaukė išskirtinio dėmesio. Su šokėjais (iš k.): LR gen. konsulas J.
Pranevičius,  šokėjėlių vadovė V. Kundrotienė ir konsulė L. Žiliajevaitė

Lietuvą į ,,Best in Travel 2015” sąrašą
trečiuoju nume riu (po Singapūro ir
Namibijos). Ir nors Lietuvos Turizmo
departamento duomenimis Lietuvoje
daugiausia turistų sulaukiama iš Lat-
vijos, Baltarusijos, Rusijos ir Lenkijos,
panašu, jog per paskutinius metus tu-
ristų skaičius iš JAV padidėjo maždaug
5.7 proc. 

Anot LR gen. konsulo J. Prane vi-
čiaus, svarbu nepamiršti ir Ameri-
 koje gyvenančių litvakų, kuriuos do-
mina kelionės į Baltijos šalis kaip ga-
limybė pažinti savo šaknis. ,,Prieš iš-
vykdamas iš Lietuvos susitikau su
žydų bendruomenės atstovais, kurie
planuoja specialią kelionę litva-
kams”, – sakė konsulas, pridurdamas,
jog Lietuvoje vis dažniau lankosi tu-
ristai is Izraelio. – Jiems patinka švel-
nus Lietuvos klimatas, mūsų kultūra;
o dar pridėkime istorinį paveldą, Ho-
lokausto atminimą, ir, žinoma, Ro-
main Gary paminklą su ‘sportbačiu’
ant Vilniaus grindinio!”

,,New York Times Travel” mugėje
susirenka galybė turizmo ekspertų
bei užkietėjusių turistų, kurie nepra-
leidžia galimybės užsisakyti kelionę su
nuolaida ir gauti patarimų iš pirmų
lūpų. 

Lietuvos konsulato darbuotojai
New Yorke nuoširdžiai tikisi, jog kitais
metais tarptautinėje ,,New York Times
turizmo” mugėje prie jų prisijungs
ne vien Latvijos, bet ir Lietuvos tu-
rizmo industrijos atstovai. 

Kęstučio  Katino gardusis krupnikas 



52015 SAUSIO 31, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Suvažiavimo dalyviai Urugvajaus lietuvių parapijoje.

Iškilmingas Laisvės gynėjų minėjimas.

Montevidėjus tapo net dviejų suvažiavimų sostine
Atkelta iš 1 psl.

Prieš suvažiavimą URM Užsienio
lietuvių departamento direkto-
rė ambasadorė Gintė Damušytė

ir LR gen. konsulė Brazilijoje Laura
Guobužaitė aplankė Argentinos LB
organizacijos patalpas, susitiko su
LR garbės konsulu Buenos Airėse dr.
Sergio Nunes, buvusiu LR garbės kon-
sulu ir LR ambasados Buenos Airėse
patarėju inž. Algimantu Rastausku.
Taip pat aplankė Aušros vartų lietuvių
parapiją Avellanedje (kuri gyvuoja
daugiau nei 70 metų), Susivienijimą
lietuvių Argentinoje (SLA), kur susi-
rinko valdybos nariai ir aplankė drau-
gijos salę. 

SLA pernai šventė savo šimtmetį
bei toliau tęsia savo veiklą,  išlaiko lie-
tuvišką kultūrą. Delegacija aplankė ir
Berisso miestą, lietuvių draugiją
,,Mindaugas”, po to lietuvių draugiją
,,Nemunas” (tai seniausia lietuvių
draugija visoje Pietų Amerikoje), kuri
jau 105-erius metus išlaiko lietuvybę.
Berisso mieste veikia vienintelė lie-
tuviška radijo programa visoje Pietų
Amerikoje ,,Ecos de Lituania” (,,Lie-
tuvos aidai”). Svečiai lankėsi Argen-
tinos lietuvių centre Buenos Airių
sostinėje ir susipažino su valdybos na-
riais. 

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių
registracija sausio 13 d., antradienį,
Lietuvių kultūros draugijos patalpo-
se Montevidėjaus mieste, Cerro rajo-
ne. Suvažiavimo dalyvius pasveikino
Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos
(ULJS) pirmininkas Nicolás Modena
Aleksejunas, dėkodamas svečiams už
apsilankymą, pabrėždamas šio jau-
nimo suvažiavimo svarbą lietuviams,
gyvenantiems šiame krašte. 

Kadangi suvažiavimo diena su-
tapo su Lietuvos valstybine švente –
Laisvės gynėjų diena, buvo aukojamos
šv. Mišios ,,Nuestra Señora de Fátima”
lietuvių parapijoje. Mišiose dalyvavo
visi PALJS dalyviai, vietiniai parapi-
jiečiai. Maldose prisiminėme Sausio
13-osios aukas, žuvusius ir sužeistus
1991 m. sausio 13-osios naktį, sovieti-
niams kariniams daliniams štur-
muojant Vilniaus televizijos bokštą bei
Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

Vakare vyko susipažinimo vaka-
ras, kad suvažiavimo dalyviai iš skir-
tingų pasaulio kraštų bendraudami
galėtų daugiau sužinoti vieni apie ki-
tus. Po formalaus prisistatymo lietu-
vių klube, Kanados lietuvių jauni-

mas organizavo bendrą žaidimą.
Sausio 14 d., trečiadienį, keliavome

po Colonia del Sacramento – Urugva-
jaus uostamiestį, Kolonijos (ispanų
kalba   – Colonia) departamento centrą,
seniausią europiečių gyvenvietę Urug-
vajaus teritorijoje. Čia gyvena 22 000 gy-
ventojų. Uostas įsikūręs prie La Platos,
177 km į vakarus nuo Montevidėjo.

Kolonija yra vienintelis La Platos
regione portugalų įkurtas miestas.
Miestas kelis kartus perėjo į ispanų
rankas ir grįždavo portugalams, kol ga-
lop šioje teritorijoje įsitvirtino ispanai.

Paskui dalyviai mokėsi įvairių
tradicinių lietuviškų žaidimų ir dainų,
kuriems vadovavo KLJS atstovės. Jos
organizavo bendras užduotis, kurių
pagalba dalyviai artimiau susipažino
su Lietuvos istorija, geografija ir pa-
pročiais bei apžvelgė dabartines Lie-
tuvos naujienas.

Sausio 15 d., ketvirtadienį,  ap-
lankėme Montevidėjų. Montevidėjas
yra Urugvajaus pietuose, prie La Pla-
tos estuarijos. Tai Urugvajaus sostinė
ir didžiausias miestas, didelis jūrų
uostas. Jam būdingi platūs prospektai.
Tai didžiausias šalies ekonominis, ad-
ministracinis ir kultūros centras. Pla-
čiai išvystyta mėsos apdirbimo ir vil-
nos pramonė, žvejyba, turizmas, greta
miesto gana daug kurortų.

Tos pačios dienos vakare, kartu su

prelatu Edmundu Putrimu, prasidėjo
,,Studijų diena”, kur su jaunimu buvo
diskutuojama apie patriotizmą. Kiek-
vienas atstovas galėjo pasakyti savo
nuomonę apie tai, ,,ką  reiškia būti lie-
tuviu”, ir tuo pačiu metu – ,,ką  reiškia
būti argentiniečiu, urugvajiečiu, bra-
zilu ir kanadiečiu?”. Pagrindinė tema –
identitetas, tapatybė.

Po to vyko užsienio reikalų vice-
ministro Mantvydo Bekešiaus priė-
mimas, kartu su delegacija iš Lietuvos,
kurį organizavo LR garbės konsulė
Urugvajuje Cecilia Hernández Svo-
bas. Dalyvavo Urugvajaus ir Montevi-
dejo vyriausybės atstovai, kurie galė-
jo susipažinti su Lietuvos atstovais.

Sausio 16 d., penktadienį,   prieš
pietus, aplankėme Cerro pilį, kuri yra
generalinio Artigo tvirtovė (Fortaleza
General Artigas). 

Po pietų prasidėjo oficiali suva-
žiavimo dalis su Pietų Amerikos LB su-
važiavimo atstovais. Konferencija pra-
sidėjo Urugvajaus LB pirmininko Gus-
tavo Martínez sveikinimo žodžiu da-
lyviams. 

Buvo perskaityti PLB valdybos
pirmininkės Danguolės Navickienės ir
PLJS valdybos ir pirmininko Simono
Černausko sveikinimai suvažiavimo
atstovams ir dalyviams. 

Pasisakė ir užsienio reikalų vice-
ministras Mantvydas Bekešius, kuris

XViii Pietų Amerikos lietuvių jau-
nimo suvažiavimo (PALJS) nutari-
mai:

XIX PALJS vyks 2016-tais metais va-
sario mėn. San Paule, Brazilijoje.

XVIII PALJS dalyviai vienbalsiai nuta-
rė, kad Nicolás Cabrera Dulkė iš Ar-
gentinos būtų deleguotas į PLJS val-
dybą kaip Pietų Amerikos atstovas.

Už finansinę paramą dėkojame:
Lietuvių Fondui.

Už gautus sveikinimus dėkojame:
PLB valdybai ir jos pirmininkei Dan-
guolei Navickienei.
PLJS valdybai ir pirmininkui Simonui
Černauskui.

sveikino visus susirinkusiuosius ir
informavo apie URM veiklą ir bendra-
darbiavimą su įvairiais pasaulio kraš-
tais, ypač su Pietų Amerikos valstybė-
mis.

Po to kalbėjo LR garbės konsulė
Urugvajuje Cecilia Hernández Svobas,
kuri apžvelgė konsulato veiklą ir dar-
bus per visus metus, apie lietuvių kal-
bos išlaikymo svarbumą. 

PLB valdybos Pietų Amerikos rei-
kalų komisijos pirmininkas Juan Ig-
nacio Fourment Kalvelis kalbėjo apie
dabartinę jaunimo sąjungos ir ben-
druomenių  padėtį Argentinoje, apie ga-
limybes studijuoti lietuvių kalbą ir
kultūrą įvairiose Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Ypatingai svarbi informa-
cija ta, kad mokiniai, kurie atvyko į
Lietuvą iš užsienio ir mokėsi ,,Vil-
niaus lietuvių namuose”  bei sėkmin-
gai ją baigė, gali pretenduoti į tikslines
priėmimo vietas Lietuvos aukštosiose
mokyklose (Vytauto Didžiojo ir Vil-
niaus universitetuose). Šią informaci-
ją suvažiavimui atsiuntė Švietimo ir
mokslo ministerija. Dar skatino visus
jaunus atstovus važiuoti į Lietuvą stu-
dijuoti lietuvių kalbos, paaiškino tei-
giamus aspektus,  išmokus lietuvių
kalbos.

Nukelta į 7 psl.
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Jums šypsosi ir linkėjimus iš Vilniaus arkivyskupijos suruošto ,,Šeimadienio” siunčia ,,Ateities” redaktorė Reda
Sopranaitė. ,,Ateities” Facebook nuotr.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Tiesiog stebėtina, kad per tris dienas mane pa-
siekė du paskutinieji 2014 m. ,,Ateities”
numeriai. Kartu sudėjus tai 128 puslapiai

dvasinio peno. Daug teksto, ne-
mažai įvairių nuo-
traukų ir jokių rek-
lamų. Šių dienų žur-
naluose tai išskirti-
nė savybė. Gerai, kad
yra žurnalą prenume-
ruojančių skaitytojų
(žurnalo tiražas 1,100
egz.). Aišku, kad kiek-
vieną žurnalą skaito
daugiau nei vienas as-
muo. Jei jis pereitų per
pen kias rankas – tai jau
5,500 skaitytojų!

O skaityti, kaip visa-
da, tikrai yra ko. Marija
Keršanskienė redakcijos kertelėje (Nr. 9)
teigia, kad žmogui reikia žmogaus – pagalbos
rankos, gražaus žodžio, nuolankumo, šypse nos, at-
leidimo ir paskatinimo. Reikia visiškai paprastų
dalykų, kurie, tarsi dėlionės detalės, jungiasi vie-
nas prie kitos ir tampa gražiu paveiksliuku. Anot
jos, šis žurnalo numeris kalba apie mus. 

Andrius Navickas pažvelgia į žmogų ir klau-
sia, kodėl mes vieni kitus verčiame nereikšmin-
gomis pasaulio detalėmis, įvaizdžių kabyklomis.
Grasilda Rei nytė-Petkienė klausia, ar nėra reika-
lo mums keistis? Prisimenama Tomos Bružaitės
paskaita, kurioje kalbama apie šeimos vertybių kri-
zę: skyrybas, gyvenimą nesusituokus, eutanaziją,
abortus. Vytis Turonis skatina ieš koti atsakymų į
klausimus, liečian čius teisingumą, žmogaus gy-
vybės kainą, dalyvavimą šalies valdyme.

Savo žodį Marija baigia sakydama, kas šis žur-
nalo numeris kalba apie žmogų – apie mūsų klaidas
ir kaip jas ištaisyti, apie baimes ir kaip jas nugalė-
ti, apie viltį ir kaip jos neprarasti. Išskirtinai noriu
paminėti Donato Puslio pasakojimą apie verkiantį
dviratį ir praloštus pinigėlius. Jis tikrai įdomiai
rašo. Man visada įdomūs straipsniai, talpinami sky-
relyje ,,Atgal į ateitį”. Šį kartą iš 1927 m. ,,Ateities”
į skaitytojus prabyla J. Gudas, aptardamas religiją
ir dorą. O kur dar rašiniai apie poeziją, sukaktu-
vininkus, veiklos korespondencijas ir t. t.?

Dešimtame ,,Ateities” numeryje Andrius Na-

vickas rašo laišką prieš srovę plaukiantiems ir
klausia, ar nepamirštame būti žmonėmis. Apra-
šomos šv. Kalėdos argentinietišku stiliumi. Dovi-
lė Kačiulytė ir Aurelija Šukelytė dalinasi įspūdžiais
iš Europos jaunimo sielovados susitikimo Romo-
je. Penkiolika puslapių užimančiame straipsnyje
prof. Vytautas Radžvilas gvildena krikščioniškos
šeimos sampratą sekuliaristinėje visuomenėje.

,,Norėdami būti žmonėmis, mes pri-
valome patys sau ap-

sibrėžti, ką reiškia
būti žmogumi. Ir
nuo šito apsibrėžimo
priklauso labai konk-
retūs dalykai. Pir-
miausia, kokį žmogaus
tipą, o dar tiksliau,
kokį sielos tipą mes įkū-
nijame”.

Donatas Puslys švie-
siai tiesiai visus kviečia
nebijoti klausti. Kun. Ge-
diminas Numgaudis ir
psichologė Aistė Diržytė
narplioja sudėtingą klau-

simą apie į santuoką vedančią draugystę su neti-
kinčiu. Skyriuje ,,Atgal į ateitį” prabyla Arūnas
Liulevičius. Jo iš 1959 m. ,,Ateityje” paskelbto ra-
šinio tema – ,,Sukilėlis ir apaštalas” – tebelieka opi
ir dabar. Autorius yra mano gimnazijos laikų kla-
siokas, lapkričio 6 dieną atšventęs savo 80-tąjį
gimtadienį. Ilgiausių metų, Arūnai!

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF, rašo apie pa-
šaukimų žadinimą. Tai labai tinkama tema, pri-
simenant, kad 2015 metus popiežius paskelbė Pa-
šaukimų metais. Marius Parčiauskas įrodinėja, kad
karo nebuvimas nėra taika. Pasikalbėjime apie
mokslą savo patyrimais ir įžvalgomis dalinasi
Kornelijus Pūkas, Marius Būdava ir Karolis Vrub-
liauskas. Pagarbiai prisimenami poeto, partizano
Broniaus Krivicko gyvenimas ir mirtis 1952 m. prie
naujai pastatyto partizano bunkerio. 

Šiaurės Amerikos skaitytojai turi būtinai per-
skaityti pasikalbėjimus su Šiaurės Amerikos at-
eitininkų Tarybos pirmininku dr. Tomu Girniumi
ir valdybos pirmininke Rasa Narutyte-Kasniū-
niene, su kuriais kalbėjosi žurnalo vyr. redaktorė
Reda Sopranaitė. Kaip jau esame pripratę, kiek-
viename žurnalo numeryje skaitome Ramunės Ku-
biliūtės kruopščiai surinktas žinias iš Šiaurės
Amerikos ateitininkų gyvenimo.

nauja Ateitininkų
Federacijos taryba 
pradėjo darbą

Yra sudaryta nauja Ateitininkų federacijos taryba.
Tarybą sudaro penki nariai, išrinkti Ateitininkų federa-
cijos (AF) suvažiavime, penki – Šiaurės Amerikos atei-
tininkų tarybos ar kitų išeivijos vienetų deleguoti, o
trys patenka pagal einamas pareigas (AF Dvasios
vadas, AF pirmininkas ir praėjusios kadencijos AF
pimininkas). Tai:

Irma Kuliavienė – AF tarybos pirmininkė

Vygantas Malinauskas – išrinktas AF suvažiavime

ses. Daiva Kuzmickaitė – išrinkta AF suvažiavime

Paulius Auryla – išrinktas AF suvažiavime

Tomas Girnius – išrinktas AF suvažiavime

Remigijus Satkauskas – deleguotas ŠAAT

Petras Vytenis Kisielius – deleguotas ŠAAT

Danguolė Kuolienė – deleguota ŠAAT

Rasa Kasniūnienė – deleguota ŠAAT

Gitana Bielskytė-Elsner – deleguota Vokietijos ateiti-
ninkų

Arkivyskupas Gintaras Grušas – AF Dvasios vadas

Vaidotas Vaičaitis – AF pirmininkas

Rozvita Vareikienė – buvusi AF pirmininkė. 

Kalendorius
Vasario 18 d., trečiadienį, 10 val. r.
Ateitininkų namuose vyks knygų klubo
diskusijos. Bus aptariama Romualdo
Granausko knyga ,,Trečias gyvenimas”.
Diskusijos vyks lietuvių kalba. Visi kvie-
čiami. Informacija: Dainė Quinn daine-
quinn@gmail.com.

Kovo 7 d., šeštadienį
Ateitininkų Šalpos fondo metinis susirinkimas ir vakarienė
Ateitininkuose namuose.

Kovo 14 d., šeštadienį, 9:30 val. r.
Ateitininkų namų visuotinis susirinkimas.

Kovo 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
Popietė skirta prisiminti a. a. kun. Kęstutį Trimaką bei jo
kūrybą. Pristatysime vėliausią jo knygą, išleistą po kunigo
mirties, „Mano pasaulėjautos kelionė”. Rengia: Ateitininkų
namai, Ateitininkų Šalpos fondas ir Čikagos sendraugiai.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood drive, Lemont, iL

Kitą savaitę ,,Draugo” Ateitininkų skyriuje spausdin-
sime MAS Žiemos kursų paskaitininkų kursų įspū-
džius.

Per tris dienas atkeliavo 
du ,,Ateities” numeriai

šeštadienį, vasario 21 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL

Rekolekcijos

Ateitininkų namų valdyba kartu su Filiste-
rių Skautų sąjungos Čika gos skyriumi kvie-

čia visus į Gavė nios rekolekcijas, kurios vyks vasa rio 21 d.,
šeštadienį, 9 val. r. Ateitininkų namuose Lemonte. Susi kau-
 pimą ves br. Lukas Laniauskas, SJ. Tema: ,,Mūsų pašvęs-
tasis gyvenimas”. Bus pokalbiai, pietūs, klausoma išpažinčių.
Susikaupimas baigsis šv. Mišiomis 4 val. p. p. Būtina iš anks-
to užsiregistruoti pas Vidą Maleiškienę tel. 630-257-8087
arba el. paštu vidajonas@sbcglobal.net. 
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vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

IRENA ŠALAVĖJIENĖ

Šią savaitę į amžiną poilsio kelionę palydėjome
Vytauto Didžiojo rinktinės šaulį Povilą Juod-
valkį. Sulaukęs garbingo amžiaus (91 m.), pa-

likęs liūdinčius artimuosius ir gimines, jis atgulė Šv.
Kazimiero kapinėse. Povilas Juodvalkis buvo pa-
šarvotas Zarzycki Manor Chapels laidojimo na-
muose, kur su juo atsisveikinti susirinko gausus bū-
rys jį pažinojusių žmonių. 

Prie karsto buvo atnešos JAV, Lietuvos ir šau-
lių organizacijos vėliavos. Šauliai išreiškė pagarbą
budėdami garbės sargyboje. Šeima paruošė stendus
su gausybe nuotraukų, bylojančių apie a. a. P. Juod-
valkio gyvenimą ir jo šaulišką veiklą. 

Mišias atnašavo kunigas Gediminas Keršys, at-
sisveikinimo žodį tarė Viktoras Kelmelis. Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės vadas Linas Marganavičius
pasakojo apie Povilo ilgametę veiklą šaulių rinkti-
nėje. Gerų žodžių negailėjo kaimynė Salomėja Dau-
lienė. Prisiminimais dalinosi Vytautas Stanevi-
čius. Tramdydamos ašaras apie velionį kalbėjo jo
dukra Elena ir anūkė Samanta.

Povilas Juodvalkis palaidotas Šv. Kazimiero ka-
pinėse (Section 37 Block 59 Lot 9 Grave 2). Neuž-
mirškime jo, ir, esant galimybei, parymokime prie
jo kapo.

Prisiminimais apie a. a. Povilą paprašiau pa-
sidalinti jo bendražygius. Štai ką sako LŠSI vadas Ju-
lius Rūtenis Butkus: ,,Povilas Juodvalkis buvo ge-
ras, rūpestingas ir ištvermingas šaulys. Dalyvaudavo
visur ir visada. Niekada neatsisakydavo nei eiti ri-
kiuotėje, nei nešti tautos vėliavą ar atlikti kitus už-
davinius. Tai tikras pavyzdys, kokie mes turime
būti.”

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės vadas Linas
Marganavičius: „Mano pirmasis susitikimas su a.
a. Povilu Juodvalkiu įvyko pas Juozą Bagdžių, tuo-
metinį rinktinės vadą, jo namuose. Jie kalbėjosi apie

Amžinybėn iškeliavo šaulys Povilas Juodvalkis

šaulišką veiklą Čikagoje ir apie atkuriamąją Šaulių
sąjungą Lietuvoje. Tuo metu (1996 m.) mane nuste-
bino Povilo atsidavimas ir noras per šaulišką veik-
lą padėti Lietuvai. Per visus tuos metus, kuriuos man
teko jį pažinoti, jis ir išliko toks, kokį pamačiau pir-
mą kartą.”

Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” šaulys Giedrius
Bikulčius: „Povilas atmintyje išliks ne tik kaip
linksmas ir geras draugas, bet ir kaip pavyz dingas

Atkelta iš 5 psl.

Toliau kalbėjo Rodrigo Salto Bogušas (Argenti-
na), Rodrigo Martínez Simanskis ir Alejandro Brom
Svobas (Urugvajus). Jie pasakojo apie savo asmeni-
nę patirtį ir galimybes studijuoti lietuvių kalbą
,,Vilniaus lietuvių namuose” (tai dieninė, savaran-
kiško mokymosi bendrojo lavinimo gimnazija Vil-
niuje). Visi trys kartu studijavo Vilniuje vieną se-
mestrą ir sėkmingai baigė. Studijų programa apėmė
ne vien tik lietuvių kalbos mokymąsi: susipažino su
Lietuvos istorija, geografija, daile, kultūra, politika,
šalies aktualijomis, dalyvavo edukologinėse eks-
kursijose ir t. t.

Pasisakė URM Užsienio lietuvių departamento
direktorė ambasadorė Gintė Damušytė – apie Už-
sienio lietuvių departamento tikslus, užduotis, kon-
kursus, kurie vyksta, ir paminėjo apie pateiktus pro-
jektus iš Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių.

„Globalios Lietuvos” programos tikslas yra
įtraukti užsienyje gyvenančius lietuvius į valstybės
gyvenimą. Programos strategijoje apeinamas pilie-
tybės klausimas, kurio sprendimas iš principo nu-
lems užsienio lietuvių santykį su Lietuvos valstybe.
Jei užsienio lietuviai nebus lygiateisiai valstybės na-
riai, galimybės įtraukti juos į valstybės kūrimo pro-
cesą nebus.

Išklausėme kitų kraštų pranešimus. Kalbėjo
Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB) valdybos
vicepirmininkas inž. Jorge Brazaitis. Debora Juraitis
pasakojo apie Brazilijos lietuvių bendruomenės ir jau-
nimo sąjungos situaciją. Žodį tarė  Kanados lietuvių
jaunimo sąjungos atstovė Skaidra Puodžiūnaitė – apie

jų bendruomenės veiklą,  vykusius renginius.
Pabaigoje prelatas Edmundas Putrimas kalbėjo

aktualia šiai dienai tema – ,,Prekyba žmonėmis – mo-
dernioji vergystė”. Apie galimybes užkirsti kelią pre-
kybai žmonėmis ir kitoms šiuolaikinės vergovės

formoms, panaudojant sinergiją, gaunamą bendra-
darbiaujant su bažnyčia, bendruomenėmis ir nevy-
riausybinėmis organizacijomis. Ši problema yra
ypatingai aktuali Perú ir Brazilijoje. Prelatas nu-
švietė  lietuvių situaciją Pietų Amerikos kalėji-
muose. 

Vakarienė vyko Urugvajaus lietuvių kultūros
draugijos salėje, klausantis tango muzikos ir stebint
emocingojo tango šokio pasirodymą.

Kitą dieną praleidome Montevidėjo sodyboje ,,La
Manta” prie baseino. Programa prasidėjo diskusi-
jomis, kur kiekvieno krašto delegacija pasisakė
tema: ,,Lietuvybės išlaikymas per šimtmetį Pietų
Amerikoje” ir ,,Kaip atrodys Pietų Amerikos lietu-
vių bendruomenės bei lietuvybė mūsų kontinente po
30-ies metų”.

Vakare vyko Talentų vakaras. Kiekvienas LJS
kraštas smagiai pasirodė, visi dainavo ir šoko. Tai
Urugvajaus lietuvių bendruomenės nariai, jaunimo
draugai ir bičiuliai. Renginyje koncertavo Urugva-
jaus senjorų šokių ansamblis „Gintaras”, kuriam va-
dovauja Gustavo Martínez.

Sausio 18 d., sekmadienį, prelatas Edmundas
Putrimas aukojo šv. Mišias ,,Nuestra Señora de Fá-
tima” lietuvių parapijoje kartu su vietiniu kunigu.
Mišiose dalyvavo visi Pietų Amerikos jaunimo su-
važiavimo dalyviai ir vietiniai parapijiečiai. 

Po šv. Mišių pietavome Urugvajaus lietuvių
draugijoje. Žodį tarė Urugvajaus lietuvių kultūros
draugijos valdybos pirmininkas Gustavo Martínez.
Prelatas Edmundas Putrimas padėkojo visiems su-
važiavimo organizatoriams ir dalyviams bei palai-
mino maistą. Užbaigiant suvažiavimą visi sudaina-
vo ,,Ilgiausių metų”, linkėdami, kad suvažiavimas
taptų tradicija ir tęstųsi ilgus metus.

PLJS ir PLB infoStudijų dienose dalyvavo prel. Edmundas Putrimas

Montevidėjus – suvažiavimų sostinė

šaulys, ištikimas organizacijai ir jos veiklai. Net su-
laukęs garbingo amžiaus stengėsi aktyviai dalyvauti
rengiamose šventėse ir paminėjimuose.”

Jūrų šaulių kuopos „Baltija” vadas Rimantas
Šalaviejus: „Povilas buvo kuklumo, ramybės ir iš-
tikimybės šauliškai veiklai pavyzdys visiems esa-
miems ir būsimiems šauliams.”

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės šaulė Zita Bag-
džius: „Povilas buvo labai aktyvus Vytauto Didžio-
jo šaulių rinktinės narys. Visada dalyvaudavo visose
lietuviškose šventėse. Buvo veliavnešys. Aukštas –
tikras aukštaitijos ąžuolas... Gerbkime jo atminimą.”

Visada prisiminsime šį nuostabų, kuklų žmo-
gų.

A. a. P. Juodvalkis – ištikimybės šauliškai veiklai pavyz-
dys

Su buvusiu LŠS vadu plk. Antanu Plieskiu 



Itin gausų sportininkų būrį vieni-
jančiose Čikagos lietuvių stalo te-
niso lygos (ČLSTL) varžybose

vyksta nuožmūs mūšiai. ČLSTL tur-
nyrai stebina ir dalyvių gausa: Pa-
saulio lietuvių centre (PLC) Lemonte

pasibaigusiame eiliniame Čikagoje ir
jos apylinkėse gyvenančių stalo teniso
mėgėjų jau 22-ą kartą surengtame tur-
nyre dėl apdovanojimų dvejose pajė-
gumo grupėse varžėsi rekordinis
ČLSTL varžybose – 37-ių stalo tenisi-

ninkų būrys.
Antrą kartą pajėgiausios – ,,A”

grupės ČLSTL turnyro nugalėtoju
tapo Laimonas Bytautas, kuris finale,
po itin atkaklios kovos rezultatu 3:2
nugalėjo nuolatinį ČLSTL dalyvį Stefą
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Paaiškėjo XXII ČLSTL turnyro laimėtojai

Stipriausios šešios XII ČLKL sezono komandos

Majauską.
ČLSTL turnyro bronziniu apdo-

vanojimu pasidabino Renatas La-
pinskas, kuris kovoje dėl trečiosios vie-
tos rezultatu 3:1 palaužė savo bendra-
vardį Renatą Gurską.

,,B” pajėgumo grupėje savo gausių
apdovanojimų rinkinį aukščiausios
prabos medaliu papildė Artūras Lu-
kauskis. Finale jis po sunkios kovos re-
zultatu 3:2 palaužė Edviną Jušką. Tre-
čioji vieta atiteko Ovidijui Srebaliui,
kuris  tokiu  pat  rezultatu – 3:2 – nu-
galėjo ČLSTL vadovą Tomą Povilans-
ką.

Net 12 komandų varžėsi ČLSTL
dvejetų varžybose. Čia pajėgiausias
buvo Stefo Majausko ir Edvino Juškos
duetas, kuris lemiamoje kovoje re-
zultatu 3:1 nugalėjo Gedimino Žilio ir
Ovidijaus Srebaliaus porą. Po nesėk-
mių vienetų varžybose – tai ypač
džiuginanti pergalė.

Dvejetų varžybų trečiosios vie-
tos laimėtojais tapo Juozas Džervus ir
Vilius Staišiūnas, kurie rezultatu 3:2
nugalėjo Arūną Karalių ir Artūrą Lu-
kauskį.  

ištikimiems stalo teniso mėgėjams
ilsėtis nėra kada – jau sausio 22 d. pra-
sidėjo XXiii ČLSTL turnyras. Prie jo
kviečiame prisijungti ir visus norinčius
ketvirtadienio vakarais pagai nioti sta-
lo teniso kamuoliuką. dėl plates nės
informacijos skambinkite tel. 847-890-
2194 (Tomas).

Kiekvieną ketvirtadienį PLC salėje gausus stalo tenisininkų būrys susirenka žaisti savo pamėgto žaidimo. Pirmas iš kairės stovi – XXII
ČLSTL turnyro nugalėtojas L. Bytautas.

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate, po sausio
24–25 dienomis sužaistų penke-

rių I etapo varžybų paaiškėjo stipriau-
sių komandų šešetukas, kuris nuo II eta-
po varžybų pradės kovas dėl pagrindi-
nės ČLKL taurės. 

Vietas stipriausių komandų gru-
pėje užsitikrino ,,Juodkrantės”, ,,Švy-
turio”, ,,Radviliškio”, ,,Lituanicos”,
,,Atleto” ir ,,Kunigaikščių” krepšinin-
kai, o žemesnes vietas užėmusios kito
šešetuko komandos varžysis dėl ,,Iššū-
kio” taurės.

Dvi pergales I ČLKL varžybų etapo
pabaigoje praėjusį savaitgalį iškovojo
,,Lituanicos” krepšininkai. ČLKL sen-
buviai pirmose rungtynėse 64:53 nu-
galėjo silpniausiai lygoje žaidžiančius
,,Karių” (0/11) krepšininkus, o kitame
susitikime 70:62 stipresni buvo ir rung-
tyniaujant su ,,Švyturio” komanda. Pa-
staroji rezultatu 61:45 nugalėjo ,,Stumb-
ro” krepšininkus ir tuo pačiu išsaugo-
jo antrąją turnyrinės lentelės vietą.

ČLKL čempionų titulą ginanti
,,Radviliškio” komanda užtikrintai re-

zultatu 75:45 nugalėjo ,,Atleto” krepši-
ninkus, tačiau nepakilo aukščiau ket-
virtosios vietos.

Pralaimėjus ,,Atletui”, o pergales iš-
kovojus ,,Kunigaikščiams” (nugalėjo
,,Lietkabelį” – 77:54) ir ,,Vilniui” (nu-
galėjo ,,Lietavą” – 71:68), net 3 minėtos
komandos po I etapo varžybų surinko
vienodą pergalių ir pralaimėjimų  skai-
čių (6/5).

Tokiu būdu teko skaičiuoti visų tri-
jų komandų tarpusavio rungtynių įmes-
tų ir praleistų taškų santykius. Pagal
šiuos rodiklius į stipriausių komandų
grupę iškopė teigiamus taškų santykius
turėjusios ,,Kunigaikščių” (+6) ir ,,At-
leto” (+3) komandos, o ČLKL  naujokei
,,Vilniaus” (-9) komandai teks grumtis
dėl ,,Iššūkio” taurės.

I etapo varžybose beliko sužaisti
dvejas rungtynes: sausio 31 d. 4:20 val.
p. p. susitiks ,,Lietkabelis” – ,,Stumb-
ras”, o 7 val. v. – ,,Lituanica” – ,,Radvi-
liškis”. Tą pačią dieną ČLKL II etapo
rungtynes pradės ,,Lietavos” – ,,Vil-
niaus” (3 val. p. p.) ir ,,Švyturio” – ,,Ku-
nigaikščių” (5:40 val. p. p.) komandos. 

Geriausiųjų 
nesustabdė ir ,,Ąžuolas”

ČLKL mėgėjų lygos varžybose ir to-
liau nesustabdomai rungtyniauja ,,Ja-
guaro” krepšininkai. Juos pristabdyti ban-
dę ,,Ąžuolo” krepši ninkai buvo visiškai
netoli tikslo, tačiau kuklią pergalę rezultatu
59:57 vis dėlto šventė ,,Jaguaras”.

Antroje vietoje žengiantys ,,Arkos”
krepšininkai 74:59 nugalėjo Pasaulio lie-
tuvių centro (PLC) komandą, o ,,Britė” –
57:40 įveikė ,,Pelenus.

ČLKL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. ,,Juodkrantė” 11 0
2. ,,Švyturys” 9 2
3. ,,Lituanica” 9 1
4. ,,Radviliškis” 8 2
5. ,,Atletas” 6 5
6. ,,Kunigaikščiai” 6 5
----------------------------------------------
7. ,,Vilnius” 6 5
8. ,,Prima-Lituanica” 3 8
9. ,,Lietava” 2 9
10. ,,Stumbras” 2 8
11. ,,Lietkabelis” 2 8
12. ,,Kariai” 0 11

ČLKL mėgėjų lygos turnyrinė lentelė:

1. ,,Jaguarai” 9 1
2. ,,Arka” 8 2
3. ,,Ąžuolas” 4 6
4. ,,Britė” 3 7
5. PLC 3 6
6. ,,Pelenai” 2 7

ČLKL ,,Žvaigždžių dienoje” – naujovės

Kovo 7 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte, R. Riškus sporto salėje vyks
12-oji ČLKL ,,Žvaigždžių dienos” šventė. Joje numatoma plati sportinė – kultūrinė  šven-
tės naujovė yra ta, kad jau įprastas ,,Žvaigždžių” rungtynes pakeis ČLKL komandų 3x3 tur-
nyras. 

18 ČLKL komandų bus paskirstytos į 6 pogrupius, kurie bus suskirstyti burtų keliu. Ko-
mandos bus traukiamos iš 3 krepšelių. Pirmajame krepšelyje bus 6 ČLKL ,,Elitinės” lygos
komandos, antrajame – komandos iš ,,Iššūkio taures”, o trečiajame – ČLKL ,,Mėgėjų” lygos
rinktinės.

Burtai bus traukiami jau sausio 31 d., šeštadienį, ČLKL varžybų metu. Kiekvienos 3x3
komandos sudėtyje galės būti po 5 krepšininkus. 

Po emocionalaus ČLKL ,,Žvaigždžių dienos” šventės vakaro, jau kitą dieną, kovo 8 d.,
sekmadienį, visi krepšininkai bei jų gerbėjai turės puikią progą atsikvėpti – jiems bus pa-
rodytas didelio populiarumo Lietuvoje sulaukęs filmas ,,Arvydas Sabonis 11. Visa galva aukš-
čiau”. Šis filmas, pasakojantis apie geriausią visų laikų Lietuvos krepšininką, pristatomas
kaip vienas geriausių lietuviškų dokumentinių filmų.

nHL „Visų žvaigždžių”
rungtynėse –

rezultatyvumo  viršūnė

Sausio 25 d. įvykusiame rekor-
diškai rezultatyviame Šiaurės
Amerikos Nacionalines ledo ri-

tulio lygos (NHL) tradiciniame „Visų
žvaigždžių”  rungtynėse buvo įmušti
net 29 įvarčiai, o kapitono pareigas ėju-
sio Čikagos „Blackhawks” puolėjo Jo-
nathano Toewso atstovaujama rinkti-
nė 17:12 (4:4, 7:4, 6:4) nugalėjo Nick Fo-
lign (Columbus „Blue Jackets”) veda-
mą komandą.

Net 25  rungtynes, kurias stebėjo
beveik 19 tūkst. žiūrovų, dalyviai su-
rinko po du (įvarčio/rezultatyvaus
perdavimo) taškus, o aštuoni ledo ri-
tulininkai – mažiausiai po keturis.

Keturiais įvarčiais – pakartojęs re-
kordą – nugalėtojų gretose pasižymė-
jo John Tavares (New Yorko „Islan-
ders”). Jake Voracek (Philadelphijos
„Flyers”) indėlis į pergalę – 3 įvarčiai
bei 3 rezultatyvūs perdavimai.

Tačiau naudingiausiu rungtynių
žaidėju ledo ritulio aistruoliai išrinko
pralaimėjusiems du įvarčius pelniusį
ir du rezultatyvius perdavimus atlikusį
Ryan Johansen (Columbus „Blue Jac-
kets”).

Įdomu, kad nė vienos  komandos
žaidėjas per šį rezultatyvų susitikimą
neužsidirbo dviejų minučių baudos, o
iš viso komandos kartu į vartus smū-
giavo net 92 kartus.

Rezultatyviausios NHL ,,Visų
žvaigždžių”  rungtynės – 26 įvarčiai
(14:12) – buvo sužaistos 2001 metais.

Be J. Tavares, keturiais įvarčiais
per 60 metų šių rungtynių istoriją yra
pasižymėję Wayne Gretzky (1983), Ma-
rio Lemieux (1990), Vincent Damp-
housse (1991), Mike Gartner (1993) ir
Dany Heatley (2003).
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Europos Taryboje – kirtis Rusijai 

Vilnius (Prezidentūros info) – Pa-
saulio politikos instituto sudarytame
kasmetiniame didžiausių Ukrainos rė-
mėjų dešimtuke prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei skirta pirmoji vieta.

Antruoju po D. Grybauskaitės už
Ukrainos interesų gynimą tarptautinėje
erdvėje į šios šalies draugų sąrašą
„TOP–10 Ukrainos rėmėjų pasaulyje
2014” įtrauktas buvęs Švedijos prem-
jeras ir užsienio reikalų ministras Carl
Bildt.

Į Ukrainos draugų dešimtuką pa-
teko įtakingi Europos ir pasaulio poli-
tikai – JAV senatorius John McCain,
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka,

Vokietijos kanclerė Angela Merkel,
JAV viceprezidentas Joe Biden, vengrų
kilmės JAV investuotojas George Soros
ir kiti žymūs asmenys.

Sąrašas sudarytas atlikus garsių
Ukrainos ir kitų valstybių ekspertų – ži-
nomų žurnalistų, politologų, visuome-
nės veikėjų bei nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovų – apklausą. Į šį sąrašą
įtraukiami politikai ir kiti iškilūs vei-
kėjai už nuoseklų Ukrainos interesų at-
stovavimą tarptautinėje erdvėje, nuo-
latinę paramą Ukrainai užsienio ži-
niasklaidoje, europinių reformų palai-
kymą.

Vilnius („Draugo” info) – Europos
Tarybos Parlamentinė Asamblėja
(ETPA) priėmė rezoliuciją, kuria iki ba-
landžio sustabdyta Rusijos delegacijos
teisė balsuoti.

Strasbūre vykstančios ETPA ple-
narinės sesijos metu sausio 28 d. vaka-
rą priimta Rezoliucija, kurioje iki ba-
landžio plenarinės sesijos pratęsiamos
sankcijos Rusijos delegacijai: balsavimo
teisių suspendavimas, dalyvavimas val-
dančiųjų komitetų posėdžiuose, rinki-
mų stebėjimas ETPA delegacijų sudė-
tyje. 

Rusijos delegacija palieka ETPA po-
sėdį ir nutraukia visus kontaktus su
ETPA institucijomis iki šių metų pa-
baigos, pareiškė delegacijos vado-
vas Aleksejus Puškovas.

Praėjusių metų balandį dėl
Krymo aneksijos Rusijos delegaci-
ja ETPA neteko daugumos savo
įgaliojimų. Ji pareiškė, kad tokios
priemonės yra diskriminacinės, ir
pirma laiko paliko ETPA balan-
džio sesiją. Nuo to laiko iki pra-
ėjusių metų pabaigos Rusijos de-
legacija nedalyvavo ir paskesnėse
sesijose.

„Mes įspėjome, kad jei bus ap-
ribota balsavimo teisė trumpam
laikotarpiui, mes pasitrauksime
iš Asamblėjos. Todėl mes baigiame
darbą šiemet. Taip pat mes nu-
traukiame bet kokius oficialius

kontaktus su Asamblėja”, – pareiškė de-
legacijos vadovas Aleksejus Puškovas. 

ETPA posėdyje rusų skundai su-
kėlė juoką, kai Rusijos delegacija pasi-
skundė, jog neveikia jų balsavimo ter-
minalai. 

Strasbūre dirbantys viso pasaulio
agentūrų žurnalistai pasakoja, kad
rusų delegacija, trenkdama Asamblėjos
durimis ir apleisdama jiems skirtas pa-
talpas nepasikuklino susirinkti šrati-
nukus, aplūžusius pieštukus, nutrintus
trintukus, jau nekalbant apie švarų A-
4 formato popierių, sąvaržėles, susi-
rinko net ir tualetinį popierių, muilą, iš-
sukinėjo ir išsivežė visas iki vienos
elektros lemputes.

D. Grybauskaitė – geriausia Ukrainos draugė 

Vilnius („Draugo” info) – Vilniaus
apygardos administracinis teismas ra-
šytinio proceso tvarka pradėjo nagrinėti
politinės partijos „Drąsos kelias” ir
Teisingumo ministerijos ginčą dėl at-
sisakymo leisti naudoti Gediminaičių
stulpus partijos prekės ženkle. 

„Drąsos kelias” kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą, pra-
šydamas panaikinti kaip neteisėtą ir ne-
pagrįstą Teisingumo ministerijos spren-
dimą, kuriuo atsisakyta išduoti leidimą
naudoti nacionalinį simbolį Gedimi-
naičių stulpus prekės ženkle „DK DRĄ-
SOS KELIAS POLITINĖ PARTIJA”,
kaip neatitinkantį Valstybės herbo,
kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo
reikalavimų. 

Ministerijos nuomone, toks sim-

bolio naudojimas neatitiktų Valstybės
herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų
įstatymo reikalavimų. Juoba, kad par-
tija norėjo Gediminaičių stulpus nu-
dažyti violetine spalva, o raudonos ir
auksinės (geltonos) spalvų pakeitimas
į violetinę spalvą menkina šį ženklą ir
iškraipo per amžius susiklosčiusią sim-
boliką.

Bet partija mano, jog Gediminaičių
stulpų vaizdavimas violetine spalva
neprieštarauja moralei ar viešajai tvar-
kai, visuomenės dorovės normoms, o
įstatymas keisti patvirtintų etalonų
spalvos nedraudžia.

Vilniaus apygardos administraci-
nis teismas sprendimą šioje administ-
racinėje byloje skelbs vasario 17 d. 

„Drąsos kelias” perdažo Gediminaičių stulpus

Vilnius (BNS) – Lietuvai sausio 1-
ąją įsivedus eurą, bandymų atsiskaityti
padirbtais eurų banknotais mažėja.

Naujausiais Policijos departa-
mento duomenimis, nuo sausio pra-
džios jau pradėti 194 ikiteisminiai ty-
rimai, o iš apyvartos išimta 250 galbūt
suklastotų banknotų.

Vidaus reikalų ministras Saulius
Skvernelis sakė, jog rasta 20 tikrai pa-
dirbtų euro kupiūrų, vyksta 127 iki-
teisminiai tyrimai, o iš apyvartos išim-
ti 264 euro banknotai, kurių bendra ver-
tė viršija 10 tūkst. eurų.

Bandomi realizuoti eurai nėra pa-
gaminti Lioetuvoje.

Atsiskaitymų padirbtais eurais mažėja 

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė teigia, kad galimai su-
darydamas galimybę Rusijai rinktis,
kuriai iš ES šalių panaikinti maisto pro-
duktų embargą, eurokomisaras Vytenis
Andriukaitis skaldo Europos Sąjun-
gos (ES) vienybę ir atstovauja Maskvos
interesams.

Pasak šalies vadovės, kad V. P. And-
riukaitis ir jo vadovaujamas direkto-
ratas suteikia sąlygas dvišalėms dery-
boms su Rusija, yra faktas. Tai gali įro-
dyti direktorato viešai prieinami laiš-
kai bei kiti susitarimai. Juos žino ir tu-
rėjo tiek Seimo pirmininkė Loreta
Graužinienė, tiek Prezidentė D. Gry-
bauskaitė, tiek premjeras Algirdas But-

kevičius. 
Šalies vadovė gavusi informaciją ir

pati mačiusi dokumentą iš Prancūzijos
žemės ūkio ministerijos sausio 19 d., ku-
riame parašyta, kad Prancūzija pradė-
jo derybas su Rusija tiesiogiai ir yra pa-
siektas preliminarus susitarimas dėl
Prancūzijos mėsos eksporto į Rusiją.

Lietuva, kaip ir Lenkija, Estija ir
Latvija, tokį veiksmą užprotestavo.

„Taigi mūsų komisaro interpreta-
cija, manipuliacija, išsisukinėjimas
yra nepriimtinas. Šie visi laiškai yra
vieši. Tai yra faktai, ir kitaip interpre-
tuoti, kaip Europos skaldymo ir netgi,
sakyčiau, rusų interesų gynimo, aš ne-
galiu”, – teigė D. Grybauskaitė.

Eurokomisaro veiksmai skaldo ES

Briuselis (Faktai.lt)  – Europos
Parlamento pirmininkas Martin Schulz
perspėjo naująjį kairiųjų pažiūrų Grai-
kijos premjerą Alexis Tsipras nenusi-
gręžti nuo Europos Sąjungos (ES) ben-
dros pozicijos Rusijos atžvilgiu.

A. Tsipras, kurio kairiųjų radika-
lų partija „Syriza” laimėjo visuotinius
rinkimus, sukėlė nerimą partneriams
Europoje, sukritikavęs Bendrijos pa-
reiškimą, kuriame Maskva perspėjama,
kad jai gresia naujos sankcijos dėl
vaidmens Ukrainos konflikte.

Graikijos premjero sprendimas su-

sitikti su Rusijos ambasadoriumi anks-
čiau negu bet kuriuo kitu užsienio pa-
reigūnu neliko nepastebėtas nei Briu-
selyje, nei Berlyne.

„Su nusiminimu pastebėjau, kad
Graikija šiandien atitolo nuo bendros
ES pozicijos Rusijos atžvilgiu”, – sakė
M. Schulz.

A. Tsipras atvirai metė iššūkį tarp-
tautiniams skolintojams, sustabdęs pri-
vatizacijos planus, kurie buvo pareng-
ti pagal Graikijai suteiktos finansinės
pagalbos paketo sąlygas.

EP vadovas perspėja Graikijos premjerą

Washingtonas (ELTA) – Moksli-
ninkai, stebintys Ebolos viruso prot-
rūkį Gvinėjoje, teigia, kad jis ėmė mu-
tuoti.

Pastero instituto Prancūzijoje ty-
rėjai tikrina, ar šis virusas gali tapti dar
pavojingesniu. Beveik devyni tūkstan-
čiai žmonių nuo jo mirė Gvinėjoje,
Siera Leonėje ir Liberijoje. Moksli-
ninkai ėmė tirti šimtus užsikrėtusiųjų
kraujo mėginių. Bandoma nustatyti,
kaip virusas kinta ir ar gali greičiau bei
lengviau būti perduotas kitam asme-
niui.

„Žinome, kad virusas keičiasi. Tai
labai svarbu nustatant naujus atvejus
ir juos gydant. Turime gerai jį per-
prasti, kad galėtume apsisaugoti. Ap-
skritai virusai dažnai mutuoja, o šio vi-
ruso mutacijos lygis labai aukštas, to-
dėl virusas gali lengviau prisitaikyti ir
tapti pavojingesniu”, – sakė moksli-
ninkas.

Tyrėjai pripažįsta, kad Ebolos vi-
rusas nėra vien tik Afrikos problema.
Galbūt dabartinis protrūkis ir sustab-
dytas, bet kažkada jis gali pasikartoti,
todėl reikia skubiai sukurti vakciną.

Ebolos virusas mutuoja?

Ballena, Kosta Rika (BNS) – Ku-
bos prezidentas Raul Castro pareika-
lavo, kad Jungtinės Valstijos atšauktų
jo šaliai taikomą embargą, siekiant
pažangos dvišalių santykių normali-
zavimo procese.

„Pagrindinė problema, kuri dar
neišspręsta – tai ekonominė, prekybinė
ir finansinė blokada, kuri daro didžiu-
lę žalą žmonėms ir ekonomikai, taip pat
yra tarptautinių teisių pažeidimas”, –
pabrėžė R. Castro.

JAV prezidentas Barack Obama
praėjusią savaitę paragino Kongresą at-
šaukti nuo 1962 metų Kubai taikomą
embargą, tapusį vienu iš pagrindinių
įtampos šaltinių tarp abiejų Šaltojo
karo laikų priešininkių.

Anksčiau B. Obama pasinaudojo
prezidento galiomis ir paskelbė įsaką,
sumažinusį susisiekimo ir prekybos su
Havana suvaržymus, tokiu būdu pra-
dėdamas švelninti embargą.

Kubos vadovas spaudžia JAV atšaukti embargą

Aleksejus Puškovas ir delegacija trenkė ET du-
rimis.                                              RIA novosti nuotr.
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Norėdamas spalvingiau paminėti šias sukaktis,
kreipiausi į Juno Beach, Floridoje gyvenančią Pau-
liaus ir Adelės Galaunių dukrą Dalią Augūnienę.
Nors ir sulaukusi brandaus amžiaus, ji guvi, akty-
viai dalyvauja vietinės Lietuvių Bendruomenės
veikloje. Gerą dešimtmetį vadovavo Lietuvos Duk-
terų draugijos Juno Beach skyriui, daug metų buvo
Draugo korespondentė. Kiekvieną rytą Dalia Au-
gūnienė pradeda įsijungdama kompiuterį, mat jai gy-
vybiškai svarbu, kas tądien vyksta Lietuvoje. Fiziškai
stipri, ji tebekeliauja į Lietuvą – ir šiais jubiliejiniais
savo tėvelių metais žada apsilankyti Kaune.

,,Čembruvka” – mano namai

Adelė Nezabitauskaitė ištekėjo už Pauliaus Ga-
launės 1919 m. sausio 12 d. Vilniuje. Lenkams oku-
pavus mūsų sostinę, lietuvių menininkai vienas po
kito persikėlė į „laikinąją sostinę” – Kauną. Tų metų
balandį čia atvyko ir Galaunės. Kaip savo knygoje
apie Galaunę rašė Zita Žemaitytė, Kaune dar nera-
mu, tebebuvo paskelbtas karo stovis, vokiečiai trau-
kėsi, trūko butų gyventojams ir patalpų įstaigoms;
naujų lietuviškų įstaigų valdininkams algos buvo
mokamos lašiniais, produktus krautuvininkai vy-
niojo į senus archyvinius dokumentus. Prie Rotušės
stūksojo keliasdešimt mūrinių dviaukščių namų, ku-
riuos supo nedideli mediniai namiūkščiai, išbarstę
iki pat geležinkelio stoties. Nuo Rotušės aikštės į ge-
ležinkelio stotį keleivius vežiojo dviaukštė arkliais
kinkyta „konkė”, o nuo Vytauto bažnyčios į Pane-
munę garvežiukas tempė porą vagonų siauruoju ge-
ležinkeliu…

Galaunių pirmagimis sūnus Dievainis išvydo pa-
saulį 1920 m. Po trejų metų  –  1923 m. vasario 4 d. –
gimė dukra Marija Adelė, vadinama Dalia.

– Gerbiama Dalia, įdomus sutapimas, jog tais pačiais
metais, kai Jūs gimėte, tik kiek vėliau, spalio 4 d. Valsty-
bės archeologijos komisijos posėdyje Kaune nusprendžiama
Valstybės muziejaus direktorių, t. y. Jūsų tėvelį Paulių Ga-
launę, pusei metų komandiruoti į Paryžių ir kitus meno cent-
rus ,,supažindinti su naujais muzeologijos reikalavimais ir
giliau pastudijuoti meno ir senovės architektūros istoriją”.
Ar mažytė Dalytė ką nors atsiminė iš savo gyvenimo kuk-
liame kambarėlyje Passy kvartale netoli Boulogne miško? 

– Tikrai sunku ką nors prisiminti iš tų metų! Ži-
nau tik tiek, kad Paryžiuje, deja, su tėveliais nebu-

vau. Vaikystę praleidau Kauno Se-
namiestyje, iš pradžių Daugirdo gat-
vėje, visai netoli nuo Nemuno kran-
tinės, vadinamos ,,čembruvkos”, kur
kiekvieną dieną eidavom pasivaikš-
čioti. Mano broliukas Dievainis buvo
trim metais vyresnis už mane. Buvom
mes dar visai maži, aš dar tik kūdikis,
kada tėveliai išvažiavo į Paryžių. Ta-
čiau nebuvome palikti vieni, mat pas
mus apsigyveno teta Stefanija. Be to,
Kaune dar gyveno dvi tėčio seserys,
Kamilė ir Manė bei jų dukros – mano
pusseserės Stasė ir Kamilė. Vėliau į
Kauną atvažiavo gyventi ir mamytės
sesutė, teta Zosė (Jucienė) bei brolis
Adolfas Nezabitauskas. Žodžiu, mes
visuomet buvome apsupti mus my-
linčių giminaičių.

– O ką jūs atsimenate iš savo vaikystės
Kauno?

– Prisimenu bažnyčias – Vytauto,
Seminarijos bei Katedrą, kur tėvo se-
suo, teta Stefanija mus per Kalėdas
vesdavo pasimelsti ir apžiūrėti pra-
kartėles. Kartu su broliuku Dievainiu
išpūstomis akimis žiūrėdavome į eg-
lutes. Visos bažnyčios buvo apsuptos
nuostabių krautuvių: čia ir vaisti-
nės su įvairių spalvų stiklainiais, ir
Kapulskio kepykla, kur pirkdavom
macus ir bandeles, parduotuvėlės,
prekiaujančios bažnytine atributika,
rožančiais, maldaknygėms. Na, ir aiš-
ku, truputį toliau paėjus, buvo žaislų
krautuvė, kuri viliojo nuostabiomis
lėlėmis. Vasaros metu viską nustelb-
davo netoli Katedros Rotušės aikštės
esantis Bjosevo laikraščių kioskas, ku-
riame buvo galima nusipirkti tuo
metu mums pačių skaniausių ledų...

Keli Paryžiai...

Atvykusį į Paryžių Paulių Galaunę priėmė Lie-
tuvos atstovas Prancūzijoje poetas Oskaras Milašius.
Jis globoja atkykėlį iš krašto, kurį vadina savu ir apie
kurį viešoje paskaitoje Paryžiuje buvo pareiškęs: „At-
mesdamas visus prietarus ir asmeniškus  rūpesčius,
stoju  tarnauti savo tėvynei”. Panašų devizą pasi-
rinko ir Galaunė, Mykolo Roemerio knygos Litwa
priešlapyje kaip epigrafą užrašęs Vydūno mintį: „Iš
Lietuvos gyvybė duota, dėl Lietuvos tur būti ir
naudota”.

Abudu su žmona įsitraukė į studijas. Adelė Ga-
launienė mokėsi dainavimo pas garsiąją daininin-
kę Franciose-Jeanne Schütz-Litvinne. Trumpos
viešnagės  Paryžiuje metu Galaunė nė valandėlei ne-
pamiršta esąs savo krašto atstovas, muziejininkas,
meno istorikas, neatsiriboja nuo tėvynės rūpesčių,
jaučia jos sudėtingo  kultūros gyvenimo peripetijas,
žino kaip daug ko trūksta ilgaamžės carizmo pries-
paudos ir karų nuniokotam kraštui. Todėl kaip
aukso dulkes nuo turtingo kultūros lobyno jis ren-
ka ir siunčia namo: Meno mokyklai – Vakarų Eu-
ropos dailininkų spalvotas reprodukcijas, Valstybės
archeologijos komisijai – mokslinės literatūros są-
rašus, komisijos bibliotekai – knygas, Kazimierui
Jablonskiui – prancūziškus leidinius apie archeo-
logiją.

Dirbdamas įvairiuose archyvuose bei bibliote-
kose Paryžiuje Paulius Galaunė patyrė labai jaudi-
nančių akimirkų. Ten, ketvirtame kvartale adresu
6, quai d’Orléans Bibliothèque Polonaise de Paris
Lenkų bibliotekoje jis užtiko 1832 m. emigravusio į
Prancūziją poeto Kiprijono Nezabitausko rankraš-
čius. Galaunei teko sudėtinga užduotis visą tai per-
rašyti – juk eilės rašytos žemaičių tarme lenkiška
abėcėle. Tačiau šis darbas Galaunę intrigavo ne tik
kaip bibliofilą ir mokslininką, bet ir kaip poeto gi-
minaitį iš žmonos Adelės pusės. Jam buvo įdomu pa-
čiam prisiliesti prie senų drąsios ir maištingos as-
menybės rankraščių. Juk Kiprijonas Nezabitauskas,
kunigaudamas Varniuose, Jurbarke, Veliuonoje,

1830 – 1831 m. skelbė bažnyčioje sukilėlių atsišau-
kimus, potvarkius, kurių daugelį pats išvertė į lie-
tuvių kalbą. 

Galaunę domino ne tik rankraščiai, bet ir pats
Lenkų bibliotekos direktorius – Adomo Mickevičiaus
sūnus Vladislovas Mickevičius. Tuo metu jis buvo jau
garbingo amžiaus ir faktiškai bibliotekos direkto-
riaus pareigas ėjo Stanislovas Kočorovskis, didelės
erudicijos asmenybė, bibliofilas, kolekcininkas, su
kuriuo Galaunė ir grįžęs į Kauną susirašinėjo. 

Sceną palikti 
buvo tragedija

1920 m. gruodžio 31 d. pirmajame Giuseppe
Verdi  operos „Traviata” spektaklyje Adelė Nezabi-
tauskaitė-Galaunienė atliko Violetos vaidmenį. Vals-
tybės teatre ji sukūrė daugiau kaip 25 klasikinių ope-
rų pagrindinius vaidmenis ir surengė apie 1 200 vie-
šų pasirodymų operoje ir koncertų salėse. Ji rašė re-
cenzijas apie Valstybės teatro operų spektaklius
Lietuvos aide ir kitur. Dalyvavo Kauno radiofono kon-
certų programose. Kelis kartus važiavo į Paryžių, kur
po 3–4 mėnesius gilino vokalo studijas (pas pedago-
gę Francoise-Jeanne Schütz-Litvinne ir kitus). Ir vėl
kreipiuosi į mūsų pašnekovę.

– Gal prisimenate savo mamytę operos scenoje?
– Man pasakojo, kad kai aš buvau dar visai ma-

žytė, mamytė pasistatydavo vežimėlį prie pianino ir
dainuodavo. Jei tik pravirkdavau, tai po kurio laiko
nusiramindavau ir bandydavau jai pritarti.

Kai buvau truputi vyresnė, mamytei Puccini
operoje ,,Madama Butterflai” reikėjo statisto – vai-
ko. Iš pradžių tokiu statistu tapo mano broliukas Die-
vainis, o vėliau estafetę perėmiau aš. Dar ir dabar per
miglas prisimenu, kaip mamytė atrodė scenoje.
Man taipogi vaikystėje pasakojo, kad vieną kartą, kai
Madama Butterflai scenoje nusižudė, aš išsigandau
ir pradėjau scenoje garsiai verkti. Dar prisimenu –
kai važiuodavom po spektaklio namo, karieta būdavo
pilną gėlių.

Kultūros apaštalai

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė Rosinos vaidmenyje Rossini operoje ,,Se-
vilijos kirpėjas”.           Nuotraukos iš Dalios Augūnienės asmeninio albumo

Muziejininkas Paulius Galaunė. Kaunas. Foto ateljė ,,Zi-
naida”. 1936 m.
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

– Įdomu,  kodėl Galaunienė pasitrau-
kė iš sceninės veiklos 1931 metais?

– Buvau dar maža, kai mamytė iš-
ėjo iš teatro ir tik gerokai vėliau suži-
nojau, kodėl tai įvyko. Pasirodo, tuo lai-
ku, kai mamytė pradėjo dainuoti ope-
roje, labai trūko dainininkių. Jai, deja,
teko atlikti ir jos balsui netinkamus
vadmenis. Per tą dešimtmetį nusilpo
jos balsas ir užtat teko pasitraukti iš
operos. Girdėjau, jog tuo laiku iš teat-
ro buvo atleista ir daugiau dainininkų,
tačiau kodėl, gali paaiškinti tik muzi-
kologai. Palikti sceną mamytei buvo di-
džiulė tragedija, nes ji buvo tik 36-
erių!

Apie savo vaikų gabumus Paulius
Galaunė yra pasakojęs savo atsimini-
muose, kuriuos 1986 m. spalio 14 d. už-
rašė Kazimiera Galaunienė:

„Augindami mūsų vaikus Dievai-
nį ir Dalią, nedaug jiems skyrėme lai-
ko. Abudu su žmona Adele buvome la-
bai užimti atgimstančios lietuvos kul-
tūrinio gyvenimo reikalais. Abudu
vaikai buvę muzikalūs. Dievainis mo-
kėsi skambinti fortepijonu, Dalia tu-
rėjo gražų balsą. Pamenu, kartą, vo-
kiečių okupacijos metu, kažką dirbau
savo kambaryje. Durys į koridorių
buvo atidarytos. Iš salono, kaip man
tuomet atrodė, sklido Amelita Galli-
Curci dainos. Pagalvojau, kad jas per-
duoda kuri nors radijo stotis. Priėjau
prie salono durų ir pamačiau bešluo-
jančią kilimą ir dainuojančią savo
dukrelę. Dalios buvo koloratūrinis
sopranas, kaip ir motinos. Labai gra-
žiai išvedžiodavo treles...”

Vaikystės namai – nedilstantis
prisiminimas

Man, tarpukario Kauno sociali-
nio gyvenimo tyrinėtojui, buvo įdomu
pažvelgti pro Galaunių namo langą. Ko-
kia nuotaika tvyrojo jų pastogėje Kau-
ne? Tylu, ramu tarsi muziejuje? Ar šur-
mulinga – kaip operos scenoje? 

– Gerb. Dalia, kokia buvo kasdienybė
jūsų šeimoje?

– Apskritai, tėveliai buvo labai
užsiėmę. Tėvelis grįždavo iš muzie-
jaus, pavalgydavo pietus, po to trum-
pam pas jį užsukdavo mūsų name ant-
rame aukšte gyvenęs Lietuvos Nepri-
klausomybės akto signataras Kazys
Bizauskas arba tėvelio turbūt geriau-
sias draugas dailininkas Adomas Gal-
dikas. Po vakarienės tėvelis nueidavo
į savo kabinetą, kur skaitydavo arba
ruošdavosi paskaitoms Vytauto Di-
džiojo universitete. Dirbdavo jis ilgai,
iki vidurnakčio ar net dar vėliau. Mes,
vaikai, žinojome, jog tėvelio negalima
trukdyti, stengdavomės pas jį į kabi-
netą neiti.

– Žodžiu, Galaunės ,,kolekcionavo” ir
spalvingus bičiulius?

– Pas mus sueidavo labai įdomūs
Tėvelių pažįstami. Man labai patiko
operos solistė Marijona Rakauskaitė –
ji buvo atvykusi iš Amerikos ir ryškiai
raudona spalva dažydavo savo lūpas bei
nagus. Jos draugas, vėliau tapęs vyru,
dailininkas Liudas Truikys mums im-
ponuodavo savo siaurais ūsiukais ir
juodais prie galvos prigulusiais plau-
kais. Be jų dažnai lankydavosi diri-
gentas Juozas Tallat-Kelpša su žmona,
ir, kol gyveno Lietuvoje – pirmasis
XX amžiaus pradžios lietuvių litera-
tūros modernistas Juozapas Albinas
Herbačiauskas su žmona. Jis visuomet
ateidavo apsivilkęs pelerina ir mane la-
bai gąsdindavo. Dažnai užeidavo ir
dailininkas Vytautas Kazimieras Jo-
nynas su žmona Janyte. Mes, vaikai,
prie stalo nebuvome kviečiami – pri-
sijungdavome tik po vakarienės, kai sa-

lione prasidėdavo programa ir prie
pianino akompanuoti mano mamytei
ar Marijonai Rakauskaitei atsisėsdavo
Tallat-Kelpša. Karui prasidėjus pas
mus užsukdavo daug pabėgėlių iš Len-
kijos. Mūsų namuose nuolat būdavo
svečių. Vėliau, kai jau gyvenome Vy-
dūno al. 2, pas mane ateidavo mano
draugės, pas brolį – jo draugai. Be to,
antrame aukšte gyveno Algė ir Prima
Bizauskaitės, su kuriomis pasimaty-
davom kasdien. 

– Lankydavosi turbūt ne tik meninin-
kai?

– Kai buvau dar visai maža, atei-
davo, prisimenu, kanauninkas Juozas
Tumas-Vaižgantas, labai miglotai pri-
simenu Maironį bei kunigą Mykolą
Vaitkų. Labai man patiko dailininkas
Adomas Galdikas. Vaikščiojo jis tru-
putį dėdamas kojas į vidų, pasižiūrė-
davo pro akinius į mane ir klausdavo:
,,Na, kaip tu gyveni, bezdžionka”. Aš la-
bai pykdavau, tačiau atleisdavau, mat
Galdikas man visad atrodė labai juo-
kingas. Jis turėjo automobilį, ir kartais
su tėveliu važiuodavo į kaimą rinkti
tautodailę, gi visi saviškiai juokauda-
vo: ,,Galdikas išvažiavo baidyti viš-
tų”. Vokiečių laikais, kai jau buvo už-
darytas Vytauto Didžiojo universitetas,
pas mus įvyko slaptas Maironio mi-
nėjimas, kuriame dalyvavo poetas Hen-
rikas Nagys, rašytojas Paulius Jur-
kus, filosofas prof. Juozas Girnius bei
kiti. Aš labai didžiuojuos, jog tėveliai
nepabijojo pas save surengti tokį mi-
nėjimą. 

– Menininkai – temperamentingi žmo-
nės. Ar Galaunės turėjo priešų? 

– Buvau per jauna, kad žinočiau, ar
tėveliai turėjo priešų. Apie tai, bent vai-
kų akivaizdoje, nebuvo kalbama.

– Ar Jūs savo charakteriu buvote labiau
panaši į mamą ar tėtį?

– Būdama jauna buvau turbūt kaip
mamytė – nuolat linksma, mėgstanti
žmones. Mano brolis irgi buvo toks pat.
Vėliau, kai gyvenime teko patirti daug
tragedijų, pasidariau gal panašesnė į tė-
velį...

Išsiskyrimas

Kiek liūdesne gaida mano pašne-
kovė Dalia Augūnienė pasakoja apie iš-
siskyrimą su tėveliais ir savo likimą.

– Jūs buvote labai jauna, kai istorijos
vėtros išskyrė Jūsų šeimą?

– Vos pradėjus Vytauto Didžiojo
unversiteto Filosofijos fakultete stidi-
juoti lituanistiką teko pasitraukti iš
Lietuvos. Ką toliau norėjau daryti gy-
venime tuomet dar nežinojau. Turėjau
gražų balsą, gal būčiau bandžiusi jį la-
vinti, tačiau karas pasuko mano gy-
venimą visai kita kryptimi... 

1941-tieji – baisūs metai. Tėvelis pa-
skendęs darbuose muziejuje, susirū-
pinęs Čiurlionio paveikslais ir kitais
muziejaus eksponatais. Mudvi su ma-
myte rūpinomės iš kur gauti maisto bei
kasdienine namų ruoša. Nebeprisi-

menu, kaip mes tarėmes, tačiau aš nu-
tariau išvykti pas savo draugę į Su-
valkiją. Taip ir negrįžau namo. Atsi-
menu, kaip atsisveikinant mama ilgai
stovėjo ir žiūrėjo į mane. Taip ir pra-
žiūrėjo akis manęs belaukdama. Ir
niekad nesulaukė... Ir su broliuku Die-
vainiu niekad daugiau nesusitikau,
nes jis mirė susirgęs džiova 1947 m.
lapkričio 2 d.

Kai vos 44 metų sulaukęs mirė
mano pirmas vyras dr. Julius Kaupas
(1964 m. kovo 1 d. Čikagoje –  R. M. Lapo
pastaba), nusprendžiau užbaigti stu-
dijas ir tapau mokytoja, nes reikėjo už-
sidirbti duoną (Wayne valstybiniame
universitete Detroite 1968 m. D. Augū-
nienė Dalia įgijo bakalauro laipsnį iš
vokiečių kalbos ir socialinių mokslų –
R. M. Lapo pastaba).

– Tačiau su savo tėveliu jūs susitikote?
– Į Lietuvą pirmą kartą nuvykau

su savo antruoju vyru Algiu Augūnu
1973 metais. Taigi, po beveik po 30 at-
siskyrimo metų... Kai naktį atskridome
į Vilniaus oro uostą, mus pasitiko tė-
velis su kitais giminėmis. Čia susipa-
žinau su muziejininke Kazimiera Kai-
riūkštyte, tėvelio antrąja žmona (po
penkerių metų vienatvės, 1967 m. ba-
landžio 27 d. Galaunė vedė savo buvu-
sią mokinę – R. M. Lapo pastaba). Neabe -
joju, kad mano tėvelį ir Kazimierą rišo
gili tarpusavio pagarba ir, svarbiau-
sia, meilė Lietuvai. Mudvi su Kazimie-
ra, kuri penkis metus praleido Sibire, ta-
pome nepaprastai geros draugės.

Paskutinį kartą tėvelį aplankiau
1988 metais, rodos, rugpjūčio mėnesį.
Tuomet jis jau buvo silpnas. Kazimie-
rai padėjo pas juos gyvenanti draugė
Levutė. Prisimenu ypatingą dieną, kai
iš Vilniaus laukėme atvažiuojant meno
istorikės Zitos Žemaitytės su ką tik iš-

leista knyga Paulius Galaunė. Kazi-
miera ir Levutė tėvelį aprengė išeiginu
kostiumu, kad iškilmingai, kaip pri-
dera, sutiktų Zitą. Tas apsilankymas
buvo mūsų paskutinis pasimatymas,
nes netrukus, tų metų spalio 18 d. ma -
no mylimas tėvelis iškeliavo Amžiny-
bėn.

Dėkingumo jėga

Baigiant pokalbį, Dalia Augūnienė
ištarė pačius nuostabiausius žodžius,
kokius tik gali duktė ištarti apie savo
tėvus.

Aš esu dėkinga savo tėveliams, kad
augau apsupta muzikos, meno, kad au-
gau ne miesčioniškoje, bet inteligentų šei-
moje, nebuvau lepūnėlė. Visa tai man su-
teikė jėgų, kai mano pačios gyvenime
vyko tragedijos. Tikiu, kad mano tėve-
lių – dviejų menininkų meilė man davė
stiprybės juodžiausiose gyvenimo va-
landose. 

Dabar Lietuvai reikėtų daugiau
tokių žmonių, kaip Adelė ir Paulius Ga-
launės – tai du menininkai, kurie savo
darbą Lietuvai statė pirmoje vietoje,
dažnai aukodami savo asmeninį gyve-
nimą.

Norėčiau priminti, jog Kaune, Vy-
dūno al. 2 Kazimieros Galaunienės di-
džiuliu rūpesčiu buvo įsteigtas Adelės ir
Pauliaus Galaunių muziejus. Mūsų
šeima muziejui atidavė savo namus,
12 000 tūkstančių tomų tėvelio bibliote-
ką bei grafikos kūrinių rinkinį. Gi šian-
dien norėčiau nuoširdžiausiai padėko-
ti dailėtyrininkei Kazimierai Galau-
nienei, M. K. Čiurlionio muziejaus di-
rektoriui Osvaldui Daugeliui, Galaunių
muziejaus vadovei Miglei Banytei bei ki-
tiems darbuotojams, kurie tiek daug pri-
sidėjo prie mano tėvelių muziejaus at-
siradimo ir išlaikymo.

Paulius Galaunė su žmona Kazimiera ir dukra Dalia. 1983 m. A. Kunčiaus nuotr.
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teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

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

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

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

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ gyDyTojAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

siu. Tel. 630-340-9604

,,Surašymo” Nr. 41 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: MEGZTINIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 40
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
dalia Auštrienė, Braintree, MA

dalė Blekienė, Chicago, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

,,draugo” sudoku nr. 88
atsakymus atsiuntė: 

Martin Taoras, Findlay, OH

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

Sekite mus

www.facebook.com/draugolaikrastis

dRAUGAS •  773-585-9500

Remkime 
Draugo
fondą

www.
draugofondas.org
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

Vasario 16-osios renginiai lietuviškuose telkiniuose

Vasario 7 d., šeštadienį, Clevelande: Vasario 16-osios minėjimas Šv. Kazi-
miero parapijoje (18022 Neff Rd, Cleveland, 44119, OH). Pradžia – 7 val. v. Gar-
bės svečias ir prelegentas – LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas. Koncertuos Clevelando suaugusių ir vaikų chorai ,,Exultate”. Po koncerto
– vaišės, šokiams gros Eugenijus Dicevičius.

Vasario 8 d., sekmadienį, Ateitininkų namuose Lemonte: Filisterių skau-
tų sąjungos Čikagos skyrius kviečia į Vasario 16-osios proga rengiamą suei-
gą. Pradžia 12:30 val. p. p. Prelegentas dr. Jonas Prunskis, LR garbės konsu-
las Aspen, CO. Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai dalyvauti.

Vasario 15 d., sekmadienį, Čikagoje: Švč. Mergelės Marijos Gimimo  pa-
rapijoje Marquette Parke: Nepriklausomybės minėjimas vyks  parapijos sa-
lėje po 11 val. r. šv. Mišių (12 val. p. p.) Ta proga matysite filmą: ,,Kovos sūkuryje:
prof. Landsbergis Čikagoje 1991”. 

Vasario 15 d., sekmadienį, Lietuvių evangelikų liuteronų ,,Tėviškės” pa-
rapijoje (5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558) po 11:30 val. r. pamaldų
vyks Vasario 16-osios minėjimas ir ,,Lietuviška popietė” su dainomis ir gardžiais
cepelinais. Gros Bronius Mūras. Malonėkite apie savo dalyvavimą pranešti iš
anksto tel. 708-229-2795 arba el. paštu teviskes.parapija@gmail.com. Lauk-
sime pasipuošusių lietuviška atributika!

Vasario 15 d., sekmadienį, PLC Fondo salėje (14911 127 th. St., Lemont,
IL 60439) JAV LB Lemonto apylinkė ruošia Lietuvos nepriklausomybės die-
nos minėjimą. Pradžia  1 val. p. p. Kviečiame gausiai dalyvauti.

Vasario 21 d., šeštadienį, our Lady of Mount Carmel Roman Catholic
Church (275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211)  kviečia į Lietuvos Ne-
priklausomybės dienų šventę. Pradžia 6 val. v. Programoje – NY LB projek-
tas/sveikinimas ,,Ruošiamės X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventei Či-
kagoje”, LR gen. konsulo New Yorke Juliaus Pranevičiaus sveikinimas, Berklee
College of Music džiazo ansamblio koncertas, šokiai. Visi laukiami!

Vasario 22 d., sekmadienį,  San Francisco apylinkių lietuviai  kviečiami at-
švęsti Nepriklausomybės dienos ir pamatyti naujausio lietuviško filmo ,,Ne-
matomas frontas”. Koncertuos mokyklėlės ,,Genys” vaikai, bus rodomas An-
tano Skučo parengtas valandos trukmės animacinių filmų rinkinys vaikams.
Pradžia – 1 val. p. p. Renginio vieta – The New Parkway Theater, 474 24th Street,
Oakland, CA 94612.

Vasario 22 d., sekmadienį, indiana: Vasario 16-tosios minėjimą ruošia JAV
LB East Chicago, IN, apylinkės ir Lietuvos Vyčių kuopos #82 Gary valdybos,
American Legion Griffith post #66 (132 N. Wiggs Ave. Griffith, IN). Minėjimas
prasidės 1 val. p. p. Meninės programos dalį atliks Algimantas ir Ligija Bar-
niškiai. Vaišinsimės lietuviškais skanumynais. Maloniai kviečiame dalyvauti
šventėje. Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. 219-884-2220 (Joana) arba
tel. 219-322-4533 (Birutė) 

Dr. Nora Sugintaitė –
tarptautinių pramoginių šokių

varžybų čempionė

Detroito lietuvaitė dr. Nora Su-
gintaitė užsitikrino pramoginių
šokių čempionato nugalėtojos

vardą prestižinėse atvirose pasaulio
„Killick Klassik DanceSport Event”
pramoginių šokių varžybose, vyku-
siose 2014 m. rugpjūčio mėnesį „Ritz
Carlton Hotel”, Palm Beach, Floridoje. 

Tarptautinė teisėjų komisija, su-
daryta iš 26 aukščiausio lygio teisėjų ir
buvusių pasaulinio lygio pramoginių
šokių čempionų iš Rusijos, Anglijos ir
Italijos, apdovanojo Norą aukščiau-
siais balais ir skyrė jai pirmą vietą „In

ternational Latin” stiliaus srityje už
čia-čia, sambos, rumbos, pasadoblio ir
džaivos šokius. Dr. N. Sugintaitę ver-
tino devyni teisėjai – iš Rusijos, Ang-
lijos, Suomijos, Kanados ir Amerikos,
tarp jų – Sergej Riupin ir Julia Gor-
chakova iš Rusijos, (pastaroji buvo
daugkartinė  pasaulio čempionė), Sam-
my Stopford iš Londono („World Super
Cup” čempionas); Goran Nordin („Bri-
tish National Professional Champion”),
Robin Short, „World Dance Council”
prezidentas, ir John Kimmons, „World
Federation of  Ballroom Dancers”. Ši
teisėjų rinktinė – viena prestižiškiau-
sių pramoginių šokių varžybų istori-
joje.

„Killick Klassik DanceSport” var-
žybos yra vienos didžiausių pramogi-
nių šokių varžybų pasaulyje. Jos tęsė-
si tris dienas ir jose dalyvavo 3 tūkst.
šokėjų porų iš viso pasaulio. Norai

teko varžytis ne tik su šokėjais iš Ame-
rikos, bet ir iš Anglijos bei Izraelio. Var-
žybos buvo įtemptos – norint įrodyti
technikos, atlikimo, artistiškumo ir
choreografijos privalumus, prieš tei-
sėjus teko pasirodyti net šešiolika kar-
tų.

„Killick Klassik DanceSport
Event”  šokių varžybų įkūrėjas yra pa-
saulinio lygio lotynų šokių stiliaus
„International Latin” pramoginių šo-
kių čempionas, choreografas, teisėjas
bei televizijos ir teatro asmenybė Paul
Killick iš Anglijos.

„Ballroom Dancers Fe-
deration” 1994 ir 2004 me-
tais Paul Killick yra apdo-
vanojusi už pasiekimus šo-
kių srityje. Jis yra laimėjęs
daug čempionatų – „The
World Cup”, „World Trop-
hy”, „World Masters”,
„World Series”, „Universal
and British Professional
Latin American DanceS-
port Championships”. Šo-
kėjas P. Killick per visą
savo karjerą atstovavo Di-
džiajai Britanijai ir yra lai-
mėjęs Europos, Anglijos,
Amerikos, Kanados, Vo-
kietijos, Prancūzijos, Da-
nijos, Norvegijos, Švedijos,
Suomijos, Austrijos, Itali-
jos, Olandijos, Čekoslova-
kijos, Lenkijos, Vengrijos,
Skandinavijos, Rusijos ir
Pietų Afrikos lotynų šokių
čempionatus. Savo šokėjo
karjerą jis baigė 2004 me-
tais. Be to, Paul Killick yra
žinomas kaip vienas iš BBC
„Strictly Come Dancing”
televizijos programos stei-
gėjų Didžiojoje Britanijoje.

Dr. N. Sugintaitės lai-
mėjimai bei tarptautinių teisėjų ko-
misijos įvertinimai – tai kulminacija
jos šokių karjeroje. Norai buvo tikra
garbė ne tik dalyvauti tokio aukšto pa-
saulinio lygio varžybose, bet ir susitikti
bei pabendrauti su tokiu pasižymėju-
siu asmeniu pramoginių šokių srityje
kaip  Paul Killick, kuris pakvietė ją da-
lyvauti ir „The Killick Royale Cup” var-
žybose, vyksiančiose Beverly Hills,
Californijoje. 

Nora yra buvusi pramoginių šokių
čempionė „North American Imperial
Star Dancesport Championships” 2010
ir 2011 metais. Šis laimėjimas jai – tik
vienas iš jos pasiekimų šokių srityje.
Kaip pramoginių šokių atlikėja dr. N.
Sugintaitė yra šokusi ne tik Amerikos,
bet ir Europos bei Azijoje scenose, Jo
Šviesybės princo Charles of  Wales pa-
lydai ir Didžiosios Britanijos diplo-
matams.            ,,Draugo” info

Sausio 25 d.
š e š i o s
Amerikos

lietuvių tinkli-
nio lygos
(ALTL) čempio-
nate dalyvau-
jančios komandos po mėnesio šventi-
nės pertraukos pradėjo II rato varžy-
bas.

Vienvaldžiai pirmaujantys  ALTL
čempionate  – ,,Atlantic Express” tink-
lininkai, pasinaudodami varžovų ne-
sėkme, dar labiau padidino atotrūkį
nuo antroje vietoje žengiančios bul-
garų ,,BG Team” komandos.

Pradėdama antrąjį ratą ,,Atlan-
tic Express” rezultatu 3:0 nugalėjo ne-
pilnos sudėties į varžybas susirinku-
sius ,,Panevėžio” tinklininkus, o ,,BG
Team” kiek nelauktai ,,sausu” rezul-
tatu 0:3 turėjo pripažinti nuo jų atsi-
liekančios ,,Gubernijos” komandos
pranašumą.

Iš paskutinės ALTL turnyrinės
lentelės vietos sugebėjo iškopti ALTL

naujokai ,,Ne-
muno” tinkli-
ninkai. Svar-
bioje dvikovo-
je jie antrą kar-
tą šiame sezo-
ne tokiu pat re-

zultatu 2:1 nugalėjo ,,Šiaulių” koman-
dą. 

Kitas rungtynes ALTL komandos
žais vasario 8 d., sekmadienį, 4 val.
PLC salėje Lemonte susitiks ,,Atlantic
Express” – ,,Nemunas”, 5 val. p. p.
,,BG Team” – ,,Panevėžys”, 6 val. v.
,,Šiauliai” – ,,Gubernija”.

ALTL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, taškai):

1.  ,,Atlantic Express” 16
2.  ,,BG Team” 11
3.  ,,Gubernija” 10
4.  ,,Panevėžys” 7
5. ,,Nemunas” 5 
6. ,, Šiauliai” 5

Pramoginių šokių čempionė dr. Nora Sugintaitė su part-
 neriu Andrzej Przybyl.         Nuotr. iš asmeninio albumo

ALTL tinklininkai tęsia kovas 
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–2004)
– žymus išeivijos rašytojas, dra-
maturgas, literatūros kritikas, hu-
manitarinių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos ,,Penki
stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis
lankas” Kaune išleido knygą apie
Algirdą Landsbergį – ,,Archyvai –
Kelionė į Algirdo Landsbergio ke-
lionę”. Knygos autorė – Virginija Ba-
bonaitė-Paplauskienė. Knygą gali-
te įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis –
9.25 proc., persiuntimas paštu –
5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą. Knyga gausiai iliust-
ruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pa-
statymų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros
muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais
sukanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano
,,Kelionė” išleidimo. Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lie-
tuvių išeivijos rašytoją. 

,,SoFiJA JonYnienĖ: pedagogė, lietuvybės
puoselėtoja Jungtinėse Amerikos Valstijose”

Šioje knygoje pristatoma pe-
dagogės Sofijos Jonynienės,
ilgametės Čikagos Brighton

Parko lituanistinės mokyklos ve-
dėjos ir vadovėlių bei pratimų li-
tuanistinėms mokykloms autorės,
gyvenimas, darbai ir asmenybė.
Knygos autorius, prof. Jonas Dau-
taras, išsamiai įvertina S. Jonynienės
pedagoginį stilių ir įnašą į lietuviš-
ką švietimą. Be prof. Dautaro apra-
šymų, knygoje yra šeimos, kolegų
ir mokinių prisiminimai apie S. Jo-
nynienę, ištraukos iš jos rašinių, jos parašytų vaidinimėlių vaikams,
nuotraukos iš S. Jonynienės gyvenimo įvairių laikotarpių ir bib-
liografija. Illinojaus valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol. Knygą galima įsigyti ,,Drauge”. Kaina
– 15 dol. Pelnas bus paaukotas ,,Draugui”. Teirautis tel. 773-585-
9500.

Mūsų mylimai draugei

A † A
RŪTAI GEDGAUDIENEI

mirus 2015 m. sausio 2 d. Denveryje, CO, su malda ir
meile giliai užjaučiame dukterį IRENĄ GEDGAU DAI-
 TĘ-SUVAIZDIENĘ, sūnus MARIŲ ir TOMĄ GED GAU-
 DUS bei jų šeimas.

Aldona Prapuolenytė
Lialė Sodeikienė

Onutė Venclovienė

Fantasiškai NCAA pirmenybėse
ir toliau rungtyniauja Gonza-
gos „Bulldogs” (21/1) komanda.

Šįkart ji svečiuose 91:60 (45:27, 46:33) su-
triuškino „Pacific University” stu-
dentus.

Pirmakursis Domantas Sabonis
buvo tarp lyderių. 18-metis lietuvis
per 23 minutes pelnė 10 taškų (3/4
dvit., 4/6 baud. met.), atkovojo 8 ka-
muolius, atliko rezultatyvų perdavimą
ir 3 kartus prasižengė.

Puikiai sekėsi Egidijui Mocke vi-
čiui bei jo atstovaujama „Evans ville
Purple Aces” (15/5), namuose 75:66
(39:24, 36:42) įveikusiam „Southern Il-
linois Salukis” (9/12).

E. Mockevičiaus indėlis į pergalę
– 15 taškų (3/4 dvit., 9/10 baud.) ir 8 at-
kovoti kamuoliai per 26 minutes. Taip
pat aukštaūgis blokavo metimą, 2 sy-
kius suklydo ir 4 – prasižengė.

Rezultatyvias rungtynes per vos 16
minučių sužaidė Martynas Bareika.
Lietuvis pelnė 14 taškų (2/4 dvit., 3/5
dvit., 1/3 baud.), atkovojo 3 kamuo-
lius, atliko rezultatyvų perdavimą bei
2 kartus suklydo. Tuo metu „Chatta-
nooga Mocs” (14/7) namuose 81:72
(44:37, 37:35) pranoko „UNC Greensboro
Spartans” (6/15).

Didelę pergalę iškovojo „Dar-
mouth Big Green” (8/8) ekipa, netike-
tai 70:61 (25:28, 45:33) įveikusi „Harvard
Crimson” (11/5). Gabrielius Maldū-
nas per 27 minutes prie pergalės pri-

dėjo 8 taškus (2/5 dvit., 4/9 baud.), 6 at-
kovotus ir 3 perimtus kamuolius, 2
rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 3
klaidas ir tiek pat asmeninių pražan-
gų.

Kitose rungtynese susitiko dvi lie-
tuviškos komandos – „James Madi-
son Diukes” (12/9) su Pauliumi Šat-
kumi bei „Hofstra Pride” (14/7) su
Roku Gusčiu. Galiausiai antrąją rung-
tynių pusę labai sėkmingai sužaidusi
laimėjo P. Šatkaus atstovaujama ko-
manda – 69:63 (33:45, 36:18).

Nugalėtojams P. Šatkus per 20 mi-
nučių pelnė 2 taškus (1/2 dvit.), atko-
vojo 3 kamuolius bei po 4 sykius su-
klydo ir prasižengė. Kitoje barikadų pu-
sėje R. Gustys per 9 minutes surinko
tašką (1/2 baud.), 3 atkovotus kamuo-
lius, 2 klaidas ir 3 pražangas.

Laimonas Chatkevičius ir Min-
daugas Kačinas išmėgino savo pajėgas
prieš, kaip manoma, pajėgiausią uni-
versitetą JAV. Mėginimas buvo nesėk-
mingas ne tik lietuviams, bet ir visai
„South Carolina Gamecocks” (10/8)
komandai, kuri 43:58 (24:34, 19:24) nu-
sileido „Kentucky Wildcats” (19/0)
krepšininkams.

L. Chatkevičius žaidė 15 minučių,
per kurias surinko 2 taškus (1/3 dvit.,
0/1 trit.), 2 atkovotus kamuolius, klai-
dą ir 3 pražangas. M. Kačinas žaidė pa-
našiai – 17 minučių, 2 taškai (1/3 dvit.,
0/1 trit.), 3 atkovoti kamuoliai, pra-
žanga.          Parengė Dainius Ruževičius

d. Sabonio komanda nCAA 
čempionate – nesustabdoma

D. Sabonis



dr. Jonas Prunskis 
Gydytojas, anesteziologas, skausmo gydymo specialistas. Baigė medicinos studijas
Rush Medical College of Chicago, atliko rezidentūrą University of Chicago. Illinois
Pain Institute verčiasi privačia praktika (net 7 kartus laimėjo ,,Castle Connolly Top
Pain Doctor Award”). Dr. Jonas Prunskis yra LR garbės konsulas Aspen, Colorado, LR
Sei mo/ PLB komisijos pirmininkas, neseniai už nuopelnus Lietuvai apdovanotas
Prez. Grybauskaitės riterio ordinu.

Prelegentas kalbės apie Lietuvą – kokia ji yra 2015 metais.
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams Lietuvoje. Aukojo: Michael ir Nida Verachtert $175; studentų para-
mai Robert Duda $4,800; vaiko metinei paramai Marlete Story $360, dr. Kęs tutis Keblys
$360, Ona Brizgys $360. Ačiū. „Saulutė” („Sunlight or phan Aid”), 414 Freehauf St.,
Le mont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Pranešame, kad sausio 30 d., penkta-
dienį, sulaukęs 90 metų Orland Parke, IL
mirė Elegijus Kaminskas. Apie atsisveiki-
nimą ir laidotuves bus paskelbta vėliau.

� Sausio 30 d., šeštadienį, 7 val. v. Lie-
tuvių dailės muziejuje Lemonte – Jurgio
Svajūno fotografijų parodos ,,Nespalvoti
stiklai” atidarymas. 8 val. v. vyks Skaidros
Jančaitės kūrybos vakaras ,,Praeitis”. Bus
vaišės. Įėjimas 25 dol.

� Vasario 1 d., sekmadienį, po 10 val. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje vyks Amerikos
lietuvių Romos katalikių Moterų sąjungos
20-tos kuopos susirinkimas. Bus kavutė.
Visos kviečiamos dalyvauti.

� Vasario 1 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo

parapijos salėje Marquette Parke dailinin-
kas Vidmantas Vaitkevičius pristatys savo
tapybos ant silko kolekciją  ,,Lietuva”. Bus
vaišės.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Sociali-
nių  reikalų  skyrius vasario 4 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. kviečia visus į PLC Le-
mon te  skaityklą, kur matysite filmą ,,Knyg-
nešiai”.  Tai filmas kelionė, kuriame airis
poetas Gearóid Mac Lochlainn ir lietuvis te-
atro režisierius Albertas Vidžiūnas kartoja
XIX a. Lietuvos knygnešių pavojų kupiną
kelią.

� Vasario 28 d. 6 val. v. Jaunimo centro
didžiojoje salėje vyks Čikagos lituanistinės
mokyklos lėšų telkimo vakaras-žaidimas
,,Protų kovos”. Dėl bilietų skambinkite tel.
773-776-4500. 

http://draugokalendorius.org

Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija
Maloniai kviečia Jus į tradicinį Užgavėnių

ŠiUPinĮ
Vasario 14 d., šeštadienį, 6 val. vakaro

BALZEKO LIETUVIŲ KULTūROS MUZIEJAUS
„GINTARO” SALėJE

6500 South Pulaski Road
Meninę programą atliks Nida Grigalavičiūtė. 

Trumpas ,,Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno” pristatymas.
Šokiams gros Algimanto Barniškio orkestras.

Stalus ar vietas prašome užsisakyti iš anksto pas Ramūną Buntiną
tel. 630-969-1316

Renginys vyks vasario 8 d., sekmadienį, 
12:30 val. p. p. Ateitininkų namuose

Castlewood Dr. Lemont, IL 60439
Vaišės Įėjimas – 5 dol.

A.S.S. nariai prašomi dalyvauti su uniformomis.

Maloniai kviečiame visus atvykti

F.S.S. Vasario 16-tos minėjimo
sueiga ir paskaita

Cepelinai, cepelinai...
Čikagos lietuviai Laura ir Andrius Bučai šį savaitgalį dirbs pasi-

raitoję rankoves – du lietuviškų patiekalų restoranus JAV didmi-
estyje įkūrusi šeima laukia lankytojų antplūdžio. Mat vasario 1-ąją
po skirtingus planetos kampelius išsibarstę lietuviai yra paskelbę
Pasauline cepelinų diena. Šiemet ji bus švenčiama antrą kartą.

Cepelinai yra pats populiariausias patiekalas abiejuose Bu čų
restoranuose – „Kunigaikščių užeigoje” („Grand Duke” ) ir „Sena-
jame Vilniuje” („Old Vilnius Cafe”). Nuo penktadienio iki sekma-
dienio  cepelinų bus galima pavalgyti ne tik vietoje, bet ir išsinešti.
Porcija kainuoja 7 JAV dolerius (6,19 euro).

„Sekmadienis sutampa su amerikietiškojo futbolo finalu.
Amerikiečiams tai – didžiulė šventė, kai visi prisiperka daug
mais to ir stebi varžybas per televiziją. Tądien daugelis perka picas,
o mes bandysime konkuruoti siūlydami cepelinų”, – pasakojo An-
drius.

Pagal Lrytas.lt

,,Draugas” primena, kad Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos ad -
ministratorius Juozas Vaičiūnas yra sukūręs „Facebook” puslapį ir
kvie čia visuomenę ne tik pirkti kitų pagamintus cepelinus, bet ir iš -
sivirti patiems, o nuotraukomis, receptais ir žiniomis apie tai, kaip jūsų
lietuviškame telkinyje švenčiama ši ypatinga diena, pasidalinti su ki -
tais. Tad įsijunkite į „Facebook” ir dalyvaukite konkurse „Aš ir mano
ce pelinas”. Daugiau informacijos – www.facebook.com/pages/World-
ZepDay-Pasaulio-Cepelinu-Diena-Super Bowl Sunday/. 

Tegu visas pasaulis kvepia cepelinais! 


