
Lietuvos dailės muziejus, Lietu vos išeivijos dailės fondas ir VšĮ
,,Lewben Art Foundation” vasario 12-ąją, ketvirtadienį, Vytau-
to Kasiulio dai lės muziejuje atidarė parodą ,,Jo nas Rimša (1903–

1978). Ugnies ir džiunglių magija”. Paroda supažindina su geriausiais vie-
no žymiausių lietuvių išeivijos dailininko J. Rimšos kū riniais, atspin-
dinčiais Bolivijos ir indėniškojo periodo kūrybą. 

Pasak parodos kuratorės Nijolės Tumėnienės, vieno ryškiausių lie-
tuvių išeivijos dailininkų, garsinusių Lietuvos vardą svetur, J. Rimšos kū-
 riniai privačių kolekcijų dėka vėl rodomi Vilniuje. Tai – ketvirtoji dai lininko
darbų paroda Lietuvos mu ziejuose. Pirmoji buvo surengta 1977 m. Lietuvos
dailės muziejuje iš J. Rim šos dovanotų geriausių Taičio periodo kūrinių. Ant-
roji, papildyta 75 paveikslais iš privačių rinkinių, su rengta 2010 m. Trečio-
ji – 2013 m. Na cionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pirmą kartą pri-
statė anks tyvąjį kūrybos periodą ir supažindino su indėnų tradicijomis. Nau-
joji pa roda, surengta Lietuvos išeivijos dai lės fondo kolekcijos pagrindu, at-
skleidžia J. Rimšos kūrybos visu mą, kurioje pabrėžiama indėniška dva  sia.

Tapytojas yra itin nusipelnęs Bo livijos kultūrai, apdovanotas aukščiausiu
civiliams skiriamu Andų Kon doro ordinu, jam suteiktas Bolivijos garbės piliečio
ir Sucre universiteto garbės profesoriaus titulai. Palikęs ryš kų pėdsaką Bolivi-
jos dailėje, Lie tuvai jis įdomus kaip menininkas, lietuvių dailei suteikęs egzotiškų
spalvų. – 5 psl. 
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Išsipildė svajonė 
dirbti Lietuvoje – 7 psl. 

Prezidentas Valdas Adamkus:
Pareigos, kurios nesibaigia

Linkėjimai 

nuo Valentino! 

– 14 psl.

Su Nepriklausomybės diena, mieli
,,Draugo” skaitytojai!

V. Kasiulio muziejuje – paroda

,,J. Rimša. Ugnies ir džiunglių magija”

Jonas Rimša

– Nors jau beveik vasario vidu rys, tačiau
kuo įsimintini jums bu vo praėjusieji metai? 

– Nemanau, kad jie buvo kuo nors
išskirtiniai. Vyko įtemptas, ne visuomet
vienodai vertinamas Lietu vos gyveni-
mas. Bet visgi reikia pripažinti, jog
2014-ieji metai dar labiau įtvirtino Lie-
tuvos visuomenės įsijun gimą į Europos
bendriją, jos struktū ras – įsivedėme
eurą. 

Be abejo, susidūrėme su sentimen-
tais litui. Taip, litas buvo lietuviš  kos ne-
priklausomybės ir mūsų tapatybės sim-
bolis. Litas, tikriausiai, liks mūsų šir-
dyse. Net viešai buvo kal  bama, jog euro
įvedimas ir lito atsisakymas bus šalies
savarankiškumo, pastovumo ir savitu-
mo išdavystė. Vyko visokiausių formų
protestų. – 3  psl. 

Prezidentą Valdą Adamkų Vasario 16-osios išvakarėse
kalbina „Draugo” korespondentas Vita lius Zaikauskas



dytąjį dažnai palydėdavo žodžiais: „Tavo tikėjimas iš-
gelbėjo tave” (Lk 17, 19).

Tikėjimas ir pasitikėjimas Jėzu mi yra vienintelis
kelias ne tik į amži nąją laimę, bet ir į  dvasinę bei fi-
zinę gerovę. Tačiau šis tikėjimas turi būti nuolat ug-
domas.

Lietuvos vyskupai praėjusią sa vaitę dalyvavo pi-
ligriminėje kelionėje į Romą aplankyti apaštalų Pet-
ro ir Pauliaus kapų ir susitikti su šv. Petro įpėdiniu
popiežiumi Pranciškumi. Vyskupai meldėsi keturiose
didžiosiose Bazilikose ir kiekvieną kartą prieš Mišias
ar po jų atnaujindavo savo tikėjimą, sukalbėdami Ti-
kėjimo išpažinimą. Šios piligrimystės tikslas buvo at-
naujinti tikėjimą ir vienybės ryšį su apaštalo Petro
laikų Bažnyčia.

Popiežius Pranciškus įvertino Lie tuvos vyskupų
ištikimybę tikėjimo persekiojimo laikotarpiu. Jis kal-
 bėjo: „Ačiū jums už Jėzaus Kristaus liudijimą ir už
tarnystę šventajai Dievo tautai! Lietuva visuomet tu-
rėjo ganytojų, artimų savo kaimenei, solidarių su ja.
Tautos istorijoje jie rū pestingai lydėjo savo žmones
ne tik ti kėjimo kelyje ar padėjo spręsti materialinius
sunkumus, bet taip pat pri sidėjo prie pilietinio ir kul-
tūrinio vi suomenės ugdymo; visuomenės, ku rios is-
torinį ir tapatybinį pamatą su daro Evangelijos jėga
ir meilė Šven čiausiajai Dievo Motinai.”

Popiežius Pranciškus nubrėžė pagrindines gai-
res, į kurias Lietuvos vyskupai, vykdydami savo

misiją, turi nuolat žvelgti: „Jūsų Bažnyčią
ša lyje ilgą laiką persekiojo žmogaus orumui
ir laisvei priešiškos ideologijos, o šiandien
turite stoti akistaton naujų pavojų, tokių
kaip sekuliarizmas ir reliatyvizmas. Dėl
to, nepa vargs tamai skelbiant Evangeliją ir
krikščioniškąsias vertybes, negalima už-
miršti ir konstruktyvaus dialogo su visais,
taip pat su tais, kurie ne priklauso Bažnyčiai
ar yra nutolę nuo religinės praktikos.<...>

Reikia melstis, kad Dievas pa šauk tų dosnių ku-
nigų, sugebančių aukotis ir pasišvęsti. Taip pat ir įsi-
tikinusių pasauliečių, kurie sugebėtų imtis atsako-
mybės bažnytinėje bendruomenėje ir įnešti svarbų in-
dėlį į pilietinę visuomenę. <...> kad su bran daus tikė-
jimo jėga jie būtų aktyvūs pilietinio, kultūrinio, poli-
ti nio ir socialinio veikimo sferose.”

Popiežius atkreipė vyskupų dė mesį į šeimą: „Da-
bartiniu metu Baž nyčia ypač apmąsto šeimą, jos gro-
žį, vertingumą ir iššūkius, su kuriais ji susiduria mūsų
laikais. Drąsinu jus, kaip ganytojus, visų pirma rūpintis
šeimų sielovada, kad sutuoktiniai jaustų krikščionių
bendruomenės artumą ir būtų jiems padedama ne sekti
šiuo pasauliu, bet nuolat at si naujinti pagal Evangeli-
jos dvasią. Jū sų šaliai, tapusiai visateise Europos Są-
jungos nare, kelia grėsmę ideologijos, kurios norėtų
įskiepyti šeimą des tabilizuojančius elementus, ky-
 lan čius iš neteisingai suprantamos asmens laisvės.”

Popiežius, priminęs vyskupams skirti dėmesio ku-
nigams, pašvęstajam gyvenimui ir katechetams, taip
pat priminė rūpintis vargšais ir jaunimu, kuris „dėl
įvairių priežasčių išvyksta iš šalies ir ieško naujų ke-
lių užsienyje”. Jie reikalingi vyskupų dė mesio ir sie-
lovadinės globos, „kad išsaugotų tikėjimą ir lietuvių
religi nes tradicijas”.

Popiežius taip pat prašė vyskupus parvežti jo
sveikinimus visiems Lietuvos tikintiesiems ir pažadėjo
mus prisiminti savo maldose.

Evangelistas Morkus pasakoja, kaip
Jėzui pagydžius Simono uošvę vaka-
re pas jį sugabeno visus ligonius ir de-

monų apsėstuosius – „visas miestas buvo su-
sirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį” (Mk
1, 33–34). Kai anksti rytą Jėzus nuėjo į ne-
gyvenamą vietą melstis, jo mokiniai pra nešė:
„Visi tavęs ieško” (Mk 1, 37).

Žmones prie Jėzaus sukviesdavo ne tiek
jo skelbiamas žodis, kiek išgydymai. Žmogui
visų pirma rūpi fizinė sveikata ir žemiški rei-
kalai. O Jėzui rūpėjo žmogaus amžinasis likimas,
bet pakankamai dėmesio susilaukė ir jo žemiškasis
gyvenimas, dažnai pa žy mėtas negale ir kančia.
Todėl Jėzus ne tik skelbė Gerąją Naujieną, bet ir
gydė ligų kamuojamus žmones.

Skaitydami apie Jėzaus veiklą Ga lilėjoje, šian-
dien galėtume beveik pavydėti, kad ano meto gali-
lėjiečiams pasisekė, nes jie sutiko Jėzų ir buvo ap-
dovanoti fizine bei dvasine sveikata. Tačiau ar tik-
rai mes esame blogesnėje padėtyje, kai negalime fi-
ziškai patirti to, ką matė ir girdėjo Jėzaus amži-
ninkai? 

Iš tikrųjų, Jėzus veikė ne tik anuo met, jis vei-
kia ir šiandien. Jis atėjo į žemę skelbti Evangelijos
ir gy dyti žmonių iki laikų pabaigos. Tai, ką jis darė
pats, jo misiją šiandien tę sia jo įkurtoji Bažnyčia ir
mes, priklausantieji Dievo tautai, esame privilegi-
juoti žmonės. Jėzus paliko Atgai los ir Ligonių sak-
ramentus, kad gy dytų mūsų sielas, o kartais ir kū-
nus. Jis skelbia išganymo žodį pakviestųjų į jo mi-
siją vyskupų ir kunigų lūpomis. Mes galime prisi-
liesti prie jo ir patirti jo meilę, priimdami Eu cha-
 ristiją. Jėzus leidžia mums per Mišias dalyvauti jo
mirtyje ir prisi kėlimo garbėje. Žinoma, čia reika-
lingas tikėjimas. Tačiau tikėjimas buvo reikalingas
ir anuomet.  Prieš pagydy damas neregį, Jėzus
klausė: „Ar tiki Žmogaus Sūnų?” (Jn 9, 35), o pa gy-
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Brangūs pasaulio lietuviai,

Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena – tai mūsų laisvės ir vienybės pamatas. 
Nepriklausomybės Aktas yra svarbiausias XX amžiaus Lietuvos dokumentas. Jis 
pakeitė mūsų istoriją ir įtvirtino Lietuvos, kaip savarankiškos valstybės, statusą.

Tūkstantmetė istorija liudija, kad Lietuva niekada nebuvo palaužta. Patyrėme, ką 
reiškia netekti savo žemės. Prarasti namus ir artimuosius. Patyrėme bandymus 
nutildyti gimtąją kalbą. Skaldyti visuomenę. 

Tačiau mūsų tauta sugebėjo atsitiesti. Laisvės kovose ir vienybėje. Atsiremdama į 
didingą istoriją ir kultūrą. Ji drąsiai žengė vakarietiškos tapatybės kryptimi ir 
neabejojo, kad mūsų prigimtyje – laisvė. Išsaugota, apginta, neįkainojama.

Laisvės reikšmę kiekvienam iš mūsų svarbu suvokti iš naujo. Privalome nepamiršti, 
kad XX amžiuje ji buvo viltis ir svajonė, o šiandien – galimybė kurti patiems. Kurti ir 
stiprinti Lietuvą kaip demokratišką, brandžią ir modernią valstybę.

Lietuva yra mūsų namai, už kuriuos turime būti atsakingi visi. Jūs – Lietuvos veidas 
pasaulyje. Tikiu, kad kalbėdami ir dainuodami lietuviškai, susitikdami gausiose 
tautiečių bendruomenėse šiandien ir visada Jūs esate kartu su savo Tėvyne.

Valstybės atkūrimo diena – laisvos Lietuvos ir visų jos piliečių šventė. Didžiuokimės 
ir tikėkime Lietuva. Branginkime savo laisvę ir būkime jos verti. Tegul Lietuvos 
balsas sklinda per visą pasaulį.

Su švente Jus visus!

Dalia Grybauskaitė,

Lietuvos Respublikos Prezidentė 
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Prezidentas Valdas Adamkus:

Pareigos, 
kurios nesibaigia
Atkelta iš 1 psl.

Tačiau euro įvedimas – tai žvilgsnis į ateitį. Kai
visa Europa yra apsijungusi, žmonių gerovė pri-
klauso nuo visos sąjungos ekonominio kili mo, mo-
dernizavimo, žengimo koja ko jon su visu žemynu.
Nors emocio naliai perėjimas prie bendros valiutos
buvo skausmingas, tačiau labai logiškas ir išmin-
tingas žingsnis. Nė ra ko jaustis nuskriaustiems – lie-
tuviškas Vytis puikuojasi ant mūsų naujųjų monetų.
Jis ryškiai krinta į akis, smarkiai išskirdamas mūsų
eurus iš kitų šalių eurų kolekcijų. 

Manau, kad euro įvedimas buvo vienas pačių
reikšmingiausių pernai metų Lietuvos įvykių. Be to,
bendra valiuta rodo, jog šioje sąjungoje esame lygia-
verčiai su visais. 

– O jūs pats lengvai atsisvei ki note su litu? 
– Tiesą pasakius, širdies kamputyje gailėjau.

Net buvo tokių „išda vikiškų” minčių – būti kaip Di-
džiajai Britanijai, ar Danijai su Švedija: Europos Są-
jungoje, bet su savo nacio naline valiuta. Tačiau nie-
kada neabe jojau, jog euras – galimybė mums gyven-
ti geriau. Ir dar – euras reiškia, kad esame atviri Eu-
ropai, o Europa atvira mums. 

– O kokių iššūkių reiktų tikė tis šiais metais? 
– Nesinori prognozuoti, tačiau matome, kad kai-

myninėse šalyse vyks ta pasaulinio masto įvykiai. Tu-
 riu galvoje Rusijos–Ukrainos konfliktą. Lietuvos po-
zicija šiuo klausimu yra visiškai aiškiai išreiškiama
da bartinės šalies Prezidentės, o ir mano paties daly-
vavimas Oranžinėje revo liucijoje rodo Lietuvos pa-
stovią nuos tatą ukrainiečių atžvilgiu. 

Galvoju, kad nuo šių įvykių labiausiai priklausys
ir mūsų šalies gy venimas. Juk negalime ramiai žiū-
 rėti į Rusijos paskelbtą ir sąmoningai iš anksto su-
planuotą karą Ukrainai. Aš visiškai drąsiai sakau: tai
yra Kremliaus invazija, noras okupuoti ir sunaikin-
ti Ukrainos nepriklauso mybę. Nors, mano nusivyli-
mui, Eu ropą matau delsiančią tinkamai rea guoti. Aš
visiškai pritariu Rusijai tai komoms ekonominėms
sankcijoms.

– Tačiau šis karas – gal nu skambės ciniškai – išeina ir
mums į naudą. Lietuvos pozicija išsakoma Prezidentės ar
užsienio reika lų ministro Lino Linkevičiaus ro do ma viso pa-
saulio televizijose. Vėl garsinamas Lietuvos vardas... 

– Be jokios abejonės. Tačiau dar pridėčiau – tai
ne vien tik šių dviejų pareigūnų pasirodymas pa-
saulinėje žiniasklaidoje, o ir pats faktas, kad vyko JAV
sausumos kariuomenės mo kymai Lietuvoje, sustip-
rinta Bal tijos valstybių oro erdvės kontrolė, labai aiš-
kiai parodo Vakarų paramą mums. Ir pavojaus atve-
jų būsime ginami.

Pasaulis mato, kas vyksta netoli mūsų, o Rusijos
užsienio reikalų mi nistro laikysena tarptautiniuose
ren giniuose, jo pasisakymai  yra ne kas kita kaip pa-
sityčiojimas iš Vakarų. Tai atskleidžia tikruosius
Kremliaus tikslus. Pasaulis turi progos pamaty ti, koks
yra tikrasis Kremliaus klikos vei das ir jų siekiai. Da-
bar viskas pri klauso nuo Vakarų pasaulio – kaip bus
reaguojama. Aš labai įdėmiai seku, kas vyksta Uk-
rainoje. Man la bai neramu, kad su save apsiskelbu sių
„respublikų” (Donecko ir Luhans ko), t. y. separatis-
tų vadovais Rusija Ukrainą provokuoja kalbėtis kaip
su lygiais ir teisėtais. Mano galva, tai yra visiškai ne-
priimtina. 

– Prezidente, ar sekate išeivijos gyvenimą? 
– Aš save laikau vienu iš Ame rikos Lietuvių Ben-

druomenės pradininkų, dalyvavau jos veikloje nuo pat
jos susikūrimo, jaučiuosi esąs tos bendruomenės
nariu, matau sunkumus ir problemas. PLB ir JAV Lie-
tu vių Bendruomenių veiklą vertinu labai aukštai. Lin-
kiu, kad jų vaidmuo tik dar ir dar stiprėtų – šios or-
ganiza cijos yra ne tik labai svarbios, ta čiau net ir bū-
tinos. 

– Vertinate jas kaip efekty vias?

– Bendruomenės yra reikalingos – tai sąlygos lie-
tuvybės išsaugojimui. Mano nuomone, ,,kurti glo-
balią Lie tu vą” yra bereikalingos pastangos, nes Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė tai gerai atlieka. Sė-
dintieji Lietuvos Seime nejaučia pasaulio lietuvių
bendruomenės pulso. PLB gali tą pulsą geriau už-
čiuopti ir matyti aiškesnes išeivijos lietuvių gyve-
nimo kryptis.

– Norėčiau paklausti apie Jūsų prezidentinę bibliote-
ką Kaune – yra tokia mintis?

– Taip. Besikalbant su Seimo na  riais, valstybės
pareigūnais, savivaldos atstovais ne kartą buvo už-
simin ta apie mano dešimties metų prezidentavimą
Lietuvoje, vyko savotiška diskusija, kaip įamžinti šitą
laikotarpį. Viename tokių pasitarimų papasakojau
apie JAV patirtį kuriant prezidentines bibliotekas.
Ši mintis ypatingai patiko tos diskusijos organiza-
toriams. Jiems padarė įspūdį dar ir tai, Lietuva, su-
kūrusi tokią prezidentinę biblioteką, būtų pirmoji
Euro poje valstybė, įkūrusi baigusio kadenciją pre-
zidento biblioteką, ku rioje bus sukauptos visos rep-
rezen tacinės dovanos, dokumentai, priei na mi ir ty-
rinėtojams, istorikams – tai galimybė susipažinti at-
eities kartoms su konkrečiu laikotarpiu, to laiko gy-
venimu ir aktualijomis, problemomis, nuveiktais dar-
bais.

– O kodėl Kaune?
– Todėl, kad Kaune gimiau, au gau, iš Lietuvos,

iš Kauno pasi trau kiau nuo okupacijos. Kaunas – pir-
masis mano gyvenime matytas savo akimis miestas.
Save laikau šimta procentiniu kauniečiu. Didžiuo-
juosi Kauno lietuviškumu, esu Kauno miesto Garbės
pilietis. Be to, Kauno savivaldybė į šį pasiūlymą pa-
žiūrėjo labai palankiai, išsk yrė puikų istorinio pa-
veldo pastatą Donelaičio gatvėje, kuriame buvo pir-
moji, 1918 metais paskelbtos nepriklausomos vals-
tybės vyriausybės, Už sie nio rei kalų ministerija.
Biblio te ka įsikurs didžiuliame trijų aukštų pastate.
Architektai jau galvoja apie įrengi mą, jau kuria vi-
daus išplanavi mus. 

– Prezidente, pasibaigus Jūsų kadencijoms, tikriau-
siai pasikeitė ir visas jūsų gyvenimas. Tačiau vis tiek ne-
tikiu, kad vakarus leidžiate ant sofutės prie televizoriaus…
Kuo užsiimate? Ką skaitote, ką rašote? 

– Tiesą pasakius, baigdamas savo kadenciją, iš-
važiuodamas iš Prezi den tūros, perdavęs pareigas da-
barti nei Prezidentei, irgi savęs klausiau: ką gi aš da-
bar veiksiu? Tačiau, šiandien, prabėgus jau ne vie-
neriems me tams, matau – aš nespėju, nepajėgiu at-
likti visko, ką man tenka dirbti. Mudu šnekamės Lie-
tuvos prezidento rezidencijoje, kur man yra pa-
skirtos patalpos, asistentė, apsauga. Turiu pa sakyti,
kad mes kasdien gaunam po 10–15 laiškų iš visos Lie-
tuvos ir pasaulio, su įvairiais kvietimais da lyvauti
iškilmėse, apdovanojimuose, prašymais skaityti
paskaitas, pasi sakyti aktualiais klausimais, ragini-
mais atvykti į tarptautines konferencijas, organi-
zacijas, kuriuose apta ria mos šių dienų problemos. At-
virai pasakius – nejaučiu jokio skirtumo nuo anų pre-
zidentavimo metų darbo tempų ir savo dabartinio
užimtumo. Tiesa, yra viena išimtis – nukritusi nuo
mano pečių atsakomybė už pa darytus sprendimus,
liečiančius Lie tuvos valstybę. Esu laisvesnis. Nes tuo
dabar rūpinasi naujoji Prezi den tė, kita Vyriausybė,
Seimas.  

Galiu užtikrinti, kad nevakaroju nuobodžiau-
damas užsikėlęs koją ant kojos... Tačiau gyvenimą,
įvykius se ku labai įdėmiai ir nuolat. Puikiai orien-
tuojuosi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio įvykiuose. Gy-
venu pilną – kartais man pačiam atrodo – gal net per
daug intensyvų gyvenimą. O šio mis dienomis išei-
na mano antroji knyga, kurios jau net pavadinimas
daug pasako apie mane: „Pareigos, ku rios nesibai-
gia”.

– Drįstu užduoti delika tų klau simą: kokia Jūsų svei-
kata?  

– Taip, mano sveikata sušluba vusi. Nėra ko
gąsdintis, nėra ko slėptis – mane yra užklupusi on-
kologinė liga. Bet dedamos visos tiek Lietuvos, tiek
JAV, Čikagos Northwestern universiteto ligoninės
medikų pastangos man pagelbėti, tarp jų nuolat de-
rinami tyrimai, man atliekamos proce dūros. Čika-
goje man buvo padarytos pačiomis naujausiomis
technologijo mis paremtos procedūros – vėžio pa žeis-
tos vietos užšaldomos prie aukštos temperatūros. Gy-
dytojai džiaugė si, kad 90 procentų ligos pavyko sėk-
mingai sunaikinti. Tačiau esu nuolat prižiūrimas,
nuolat apžiūrimas. Esu labai dėkingas Vilniaus
Santariškių ligoninės gydytojams – jie nepaprastai
aukštos kvalifikacijos ir dėmesin gumo. Dabar nu-
matyta, jog po trijų mė nesių būsiu vėl įdėmiai ir
kruopš čiai patikrintas. Tada bus matyti, ar liga
stabilizuojasi, ar ji kontroliuojama, ir Lietuvos bei
Čikagos medikai kartu nuspręs, kokios gydymo
takti kos imtis toliau. Galiu pasakyti – jaučiuosi la-
bai gerai, darbingai, esu žvalus, gyvenu normalų gy-
venimą. Pasakiau sau – nepasiduosiu iki paskutinio... 

– Džiugu girdėti ir matyti Jūsų gyvybingumą. Būčiau
nemandagus, jeigu nepasiteiraučiau apie ponią Almą.

– Ačiū, kad pasiteiravote. Man tai labai malonu.
Ji laikosi labai ge rai, ir tuo be galo džiaugiuosi. Bet
mano ligos įtampa ir eiga matosi jos veide... Man ne-
smagu matyti, kaip ji išgyvena kiekvieną man iš-
kylančią problemą. Jos moralinė pagalba, jos nusi-
statymas ir jos dėmesys man – viena iš svarbiausių
mano gydomųjų priemonių, mane labai stiprinančių
ir padedančių laikytis, gyventi, kaip jau sakiau, nor-
malų, pilnavertį gyve nimą.

– Čia pat, už pavasarėjančio lango, Vasario 16-oji...
– Man, išaugusiam ir auklėtam Vasario 16-osios

dvasioje – tai svarbiausioji tautos šventė. Kurios ne-
gali nustelbti anei koks kitas įvykis, kad ir kaip aukš-
tai vertinčiau – ar tai bū tų Sausio 13-oji, ar Kovo 11-
oji. Va sario 16-oji visgi man yra naujosios, atgimu-
sios Lietuvos pati pagrindinė šventė. Lenkiu pa-
garbiai galvą prieš Vasario 16-osios Akto signatarus.
Tai jie prikėlė Lietuvą „iš nulio”. Mano akyse jie pa-
darė vos ne stebuklą. Dabartinė Lietuva – to stebuklo
tęsinys. 

Vasario 16-osios išvakarėse noriu palinkėti
„Draugui”, visiems jo skai tytojams patriotiškumo,
tautiškumo, lietuvybės ir kad mūsų šalis, dabar jau
įsijungusi į tautų bendriją, būtų lygi tarp lygių! Su
pačia gražiausia šalies, mūsų visų Lietuvos, švente
– Nepriklausomybės diena!  

– Ačiū už pokalbį, ačiū už dėmesį „Draugui”. 

Prezidentas V. Adamkus ir ,,Draugo” korespondentas V.
Zaikauskas Prezidento kanceliarijos nuotr.

Graži dovana Vasario 16-osios proga. Ši knyga netrukus
bus pristatyta Vilniaus knygų mugėje
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Vasario 16-osios proga Trispalvė tradiciškai iškelta Cicero mieste

Šių metų vasario 12 d. Ci-
cero mieste vyko jung-
tinis Lietuvos valstybės

atkūrimo dienos – Vasario 16-
osios – bei JAV Prezidento die-
nos minėjimas. Renginio metu
miesto bendruomenės centre
pagerbtos Lietuvos bei JAV
vėliavos, abiejų šalių himnus
atliko Šv. Antano parapijos
lietuvių choras, susirinkusius
pasveikino LR generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas, renginį tradiciškai vedė
ilgametis Cicero miesto pa-
reigūnas ir neoficialus met-
raštininkas John S. Kociolko.

Minėjime dalyvavo Cicero
miesto vadovybė ir administ-
racijos darbuotojai, lietuvių
bendruomenės nariai, Šv. An-

VIDA KUPRYTĖ

Įmeti akmenuką į tylų ežerą ir su-
keltos bangelės ratilais plečiasi
tolyn nuo centro. Cicero lietuviai

– kaip tas akmenukas – pradėjo švęsti
Lietuvos Nepriklausomybės šventę
vasario 8 d. ir po to švęs dar du kar-
tus, vis platesniuose vandenyse. Pir-
 masis ciceriečių minėjimas įvyko po
sekmadieninių šv. Mišių Šv. Antano
parapijos bažnyčioje, parapijos susi-
 rinkimų kambaryje. Renginys buvo
trumpas, bet, sakyčiau, elegantiškas.
Vie toje kalbų, sveikinimų, politinių
apžvalgų –  trumpas signatarų pager-
bimas: Aldona Zailskaitė perskaitė
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, o
Irena Messenger – jį pasirašiusiųjų
pavardes. Cicero parapijos choras, va-
 dovaujamas muz. Vilmos Meiluty tės,
padainavo kelias patriotines dai nas
brangios tėvynės tema: ,,Brangi žemė
Lietuva”, ,,Brangiausios spal vos
trys”, ir ,,Lietuva brangi”. Solo dai-
navo Aurelijus Prapuolenis. Virgi nija
Žukauskienė skaitė Bernardo Braz-
 džiono eiles. Tai buvo neilgas, bet šil-

Cicero lietuviai švenčia Vasario 16-ąją  kitaip – net tris kartus!

Negausi, bet patriotiškai nusiteikusi Cicero lietuvių  bendruomenė. Jono Kuprio nuotraukos

tas paminėjimas. Antras Cicero lietuvių minėjimas įvyko
Cicero mies to savivaldybės rūmuose vasario 12 d. (žiūrė-
kite nuotraukas). Šiuos abu minėjimus suruošė JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Cicero apylinkė. O vasario 15 d., sek-
madienį, Cicero LB apylinkės nariai kartu su Ameri kos

Lietuvių taryba (ALT’u), Brigh ton Parko ir Marquette
Parko LB apy linkėmis, Lietuvos šauliais, LR gene raliniu
konsulatu ir Susivie niji mu lie tuvių Amerikoje jungsis ben-
dram minėjimui Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo parapijoje,
Marquette Parke.

Dainas apie Tėvynę Lietuvą dainavo parapijos choras, vadovaujamas Vilmos Meilutytės.

Giedro dangaus fone tarp kitų
vėliavų plevėsuoja ir lietuviška
Trispalvė.

TELKINIAI

DRAUGAS
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tano parapijos klebonas
bei nariai, vienos miesto
gimnazijų mokiniai. Lie-
tuvos nepriklausomybės
dienos proga Cicero ben-
druomenės centre iška-
binta paroda apie Lietuvą,
jos istoriją, kultūrą, vals-
tybinį gyvenimą.

Cicero vėliavų aikštė-
je Lietuvos valstybės at-
kūrimo proga iškelta tris-
palvė plazdės visą savaitę.
Vasario 16-osios minėji-
mas ir lietuviškos vėlia-
vos iškėlimas Cicero mies-
te kasmet rengiami nuo
1974 metų.

LR generalinio 
konsulato Čikagoje info

Atkelta iš 1 psl.

J. Rimša gimė 1903 m. birželio 12 d. Svėdasuose,
augo Kaune. Vienoje baigė siuvimo-kirpimo mo-
kyklą, bet po to prieš tėvo valią svajodamas tapti dai-
lininku išvyko laimės ieškoti svetur. 1931–1934 m. mo-
kėsi Buenos Aires dailės akademijoje. 1943 m. ga vęs
Bolivijos valdžios kvietimą, Suc re mieste įsteigė
meno mokyklą. Vė liau įkūrė savo privačią meno aka-
de miją, kurios auklėtiniai tapo žinomi kaip ,,Rimšos
grupė”. 

Nerami ieškotojo dvasia skatino J. Rimšą nuo-
lat keliauti. Dailininkas gyveno Brazilijoje, Argen-
tinoje, Boli vijoje, JAV, Taityje. Gerai pažinojo džiung-
les. Atradęs dvi seniausias in dėnų gimines – aima-
rus ir kečujus, įsigilinęs į jų gyvenimą dailininkas
atkreipė dėmesį į indėnus, kaip į gilių kultūros tra-
dicijų saugotojus.

Troškimas pažinti senąsias kul tū ras nuvedė J.
Rimšą ir į tolimąjį Taitį. Kitas pasaulis tapytoją įkvė-
pė nepaprastai spalvingai tapybai.

Naujoji paroda supažindins su ge riausiais J.

Rimšos kūriniais, atrinktais iš Lietuvos išeivijos dai-
lės fondo sukauptos šio dailininko darbų kolekcijos,
atspindinčios Bolivijos ir indėniškojo periodo kū-
rybą, kuri iš garsino dailininką svetur, o Lietuvoje
mažai žinoma.

Ekspozicija papildyta keturiais Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, penkiais Lietuvos
dailės muziejaus paveikslais ir aštuoniais paveiks-
lais iš privačių rinkinių. 

ELTA

,,J. Rimša. Ugnies ir džiunglių magija”

Cicero Lietuvių Bendruomenės nariai priima rezoliuciją iš Cicero savivaldybės atstovo John Kociolko. Iš k.: M. Baukus, J. Kociolko D. Rawlings, B.
Zalatorienė, Joe Virruso,  M. Punzo-Arias,  Vic Garcia, LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas ir klebonas Sergio Solis.

Konsulas M. Gudynas įteikia dovaną J. Kociolko

Parodoje Daniaus Labučio nuotraukos

Renginio dalyviai

Minėjimo dalyviai galėjo apžiūrėti parodą apie Lietuvą.



6 2015 VASARIO 14, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATEITININKų gyvENImo

,,Mūsų pareigos, siekiai ir keliai prie jų”
Prelatas Edmundas Putrimas

Mano paskaitos tema: ,,Mūsų pareiga my-
lėti artimą”. Pokalbio metu iškėliau labai
svarbų  lietuvių tautos rūpestį: pre kyba

žmonėmis. Popiežius Pranciškus pavadino šį žmo-
gaus prievartavimą ,,žaizda Kristaus kūne”. Savo
sielovados darbe man tenka aplankyti lietuvaičius
„mulus” Pietų Amerikos kalė jimuo se. Su šia skau-
džia problema susidūriu akis į akį.  Ji man yra la-
bai reali. Mane nustebino tai, kad jaunimas apie tai
labai mažai ką žino. Pokalbio metu su moks leiviais
svarstėme, kaip pranešti apie tai Lietuvos ir lietu-
vių išei vijos jaunimui.  Mano nusistatymas toks:
net vienas kalėjime sėdintis lietuvis (kaip žmogaus
prekybos auka) yra per daug!

Aš labai džiaugiuosi Žiemos kursų orga niza to-
rių pasiaukojimu suruošti kursus Kalėdų atos togų
metu. Programa sustatyta labai profesio naliai ir
yra stebėtinai aukšto lygio.  Turiu pagirti ir kur-
santus. Jie buvo imlūs išmokti kažko naujo,  drąsiai
diskutavo iškeltas mintis, buvo atviri ateitininkų
ideologijos principams.  Šis jaunimas – mūsų atei-
tis!

Dr. Tomas Girnius

Šio pokalbio tema: ,,Siekiu tikėjimo”.  Ieš kan-
 čiam tikėjimo, be kitų, gali padėti geri žmo-
nės, asmeniniai pergyvenimai, gamtos gro-

žis, malda, nuostabi visata, Šventasis Raštas ir kitos
knygos. Būdamas pats nuo vaikystės šiek tiek
knygų žiurkė, išsirinkau keturias knygas: Flannery
O’Connor, „A Prayer Journal”; Robert Inchaus -
ti, red., „The Pocket Thomas Merton”; Jean-Marie
Gueullette, „Laisse Dieu etre Dieu en toi” (,,Leisk
Dievui būti Dievu tavyje”); Umberto Eco and Car-
dinal Martini ,,Belief  or Nonbelief ? A Confronta-
tion”. Šias knygas parinkau atsi žvelgdamas į tai,
kad jos būtų įvairios, trumpos ir turėjusios nema-
žos įtakos man ieškant tikėjimo.

Simona Minns

Mano paskaita susidėjo iš dviejų dalių – tai
paskaita apie vizijos ir misijos svarbą
mūsų karjeros kelyje ir apie grupės for-

ma  vimo užduotis, paremtas neformalaus jaunimo
ugdymo principu.

Trečias pamatinis klausimas ,,kur mes ei-
name” buvo atspirties taškas. Mokiniams būtina
galvoti apie savo misiją šiame pasaulyje, nes vidu-
rinės mokyklos pabaigimo metu priimami labai

reikšmingi sprendimai, nulemsiantys jų gyvenimą.
Tai trapus ir reikšmingas paauglystės laikas, ku-
riame bet  koks aplinkos faktorius  gali nulemti atei -
ties karjeros ir stojamųjų egzaminų pasirinkimą.
Tikiuosi, kad galėjau būti tas pozi tyvus „stūmok-
lis”, kuris skatina mokinius galvoti apie save kaip
unikalius Dievo atvaizdus ir vykdančius dieviškus
tikslus šiame pasaulyje. Aš manau, kad kalbėti apie
tikslus ir vizijas yra visada tikslinga ir reikšminga.

Antroji paskaitos dalis buvo praktiški darbo
grupėje pratimai, kurie padėjo mokiniams su prasti
nesavanaudišką ir kantrų daly vavimą grupės užsi-
ėmime.

Man didžiausią įspūdį paliko patys mokiniai.
Tai tikrai motyvuota, aukštų vertybių ir pozityvi
jaunoji karta. Mudu su vyru Dorsey buvom labai
maloniai nustebinti mokinių žingeidumu ir pui kia
lietuvių kalba. Nekantrauju pamatyti šiuos moks-
leivius užaugusius ir keičiančius pasaulį į gerąją
pusę.

Darius Polikaitis

Mano pokalbio tema buvo ,,Trys pamatiniai
klausimai ir gyvenimo kelias – Atei ti ninkai
siūlo alternatyvą”. Kursų pra džioje buvo

pristatyti Dovydaičio trys pa matiniai klausimai. O
šiame pokalbyje vėl sugrįžome prie tos temos, bet šį
kartą ne iš istorinės perspektyvos, o labiau  iš asme -
ninės – kaip pritaikyti tuos klausimus ir jų išvadas
(t. y. ateitininkų misiją) savo asmeniniam gyveni-
mui. Palietėm įvairias nelengvas temas, pvz., verty-
bės ir gyvenimo centras, pasaulėžiūra, atsakingu-
mas ir iniciatyva, gyvenimo įpras minimas, tarnystė
(,,kilti ir kelti”). Ypač maloniai nuteikė tai, kad moks-
leiviai nebuvo pasyvūs, klausė klausimus, kartais
sveikai paprieštaravo, ir nuoširdžiai stengėsi suvokti
principus, kurie nelengvi net studentams ir baigu-
siems mokslus. 

Liudas Landsbergis

Kursų programos ruošos komiteto narys

Šiais metais susirinko nemažai jau ilgai neda-
lyvavusių Žiemos kursuose paskai tininkų ir
rengėjų. Daugelis iš jų sakė, kad jiems buvo

malonu sugrįžti į kursus. Nors jaunimas dabar ki-
toks ir pasaulis pasikeitęs, didieji gyvenimo klausi-
mai ir amžinos vertybės nesikeičia. Visi – mokslei-
viai, vadovai, kursų bendradarbiai, rengėjai ir pas-
kaitininkai – teberanda didelį dvasinį pasitenki-
nimą jų nuolatiniame nagrinėjime. Tai parodo šių
kursų svarbą ir, tikimės, jie toliau dar ilgai gyvuos. 

Kalendorius
VASARio  18 d., trečiadienį, 
10 val. r.
Ateitininkų namuose vyks knygų
klubo diskusijos. Bus aptariama
Ro mualdo Granausko knyga ,,Trečias
gyvenimas”. Diskusijos vyks lietuvių
kalba. Visi kviečiami. Daugiau informa-
cijos el. paštu: dainequinn@gmail.com. 
(Dainė Quinn)

KoVo 7 d., šeštadienį,
Ateitininkų Šalpos fondo metinis susirinkimas ir vakarie-
nė Ateitininkų namuose.

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

KoVo 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p.p.
Popietė prisiminti a. a. kun. Kęstutį Trimaką bei jo kūry-
bą.  Pristatysime vėliausią kun. knygą, išleistą po jo mir-
ties, „Mano pasaulėjautos kelionė”.  Rengia: Ateitininkų
namai, Ateitininkų Šalpos fondas ir Čikagos sendraugiai.

Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

Vasario 21 d., šeštadienį,
Ateitininkų namuose

Lemonte

Rekolekcijos

Ateitininkų namų valdyba kartu su Filisterių
Skautų sąjunga Čikagos skyriumi kviečia visus į
Gavėnios rekolekcijas. Susikaupimą ves br. Lukas
Laniauskas, SJ. Tema: ,,Mūsų pašvęstasis gyve-
nimas”. Pradžia 9 val. r. Bus pokalbiai, pietūs, klau-
soma išpažinčių. Susikaupimas baigsis šv. Mišiomis
4 val. p. p. Būtina iš anksto užsiregistruoti pas
Vidą Maleiškienę el. paštu vidajonas@sbcglo-
bal.net.  arba tel. 630-257- 8087.

Kasmet  nuo gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba suruošia ypatin-
gus ateitininkų pasaulėžiūros kursus gimnazijos amžiaus jaunimui. 2014–2015 m. kursų tema buvo
,,Alternatyva”.  Ką ateitininkai siūlo kaip pakaitalą naudojimo ir išnaudojimo kultūrai? Pereitą savaitę
,,Draugo” Ateitininkų skyriuje išspausdinome keletą kursų paskaitininkų mintis, kokie buvo jų tikslai, ką jie
norėjo perduoti jaunimui. Šiandieną spausdiname kitų paskaitininkų pasisakymus.

Sveikiname!
Mielas dr. Petrai Jokubka,

Su malonumu sveikiname Jus gražaus 
ir prasmingo 100 metų Jubiliejaus proga.

Prieš penkerius metus visa Ateitininkų 
bendruomenė šventė savo 
organizacijos įkūrimo šimtmečio Jubiliejų.

Simboliška, kad  Jūsų amžius beveik sutampa 
su Ateitininkijos gyvavimo amžiumi.

Pasinaudodami šia ne eiline proga, 
dėkojame už Jūsų dosnumą,
už Jūsų ištikimybę Ateitininkijai ir jos jaunimui,
už Jūsų meilę Lietuvai.
Ilgiausių metų!

Garbė Kristui!
Su malda ir dėkingumu,

Ateitininkų federacijos pirmininkas
Vaidotas A. Vaičaitis

Ateitininkų fondo pirmininkas 
Ričardas Kūnevičius

Žodyno turtinimo pratybos MAS Žiemos kursuose.

MAS Žiemos kursai
Paskaitininkų akimis ir žodžiais
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Dr. Terri Dallas-Prunskis praleido
2 savaites Vilniaus universiteti-
nės ligoninės Santariškių skaus-

mo gydymo klinikoje kaip vizituojanti
dėstytoja. Ten ji Lietuvos gydytojus
mokė diagnostikos ir terapijos technikos.

Dr. Terri Prunskis ir jos vyras dr. Jo-
nas Prunskis, LR Seimo ir PLB komisijos
pirmininkas bei LR garbės konsulas As-
pen, CO, yra gerai žinomi lietuvių ben-
druomenėje. Tačiau ši dr. Terri kelionė
leidžia  praverti jos profe sinės, visuo-
menei mažiau pažįstamos veiklos duris. 

– Kas Jus įkvėpė tokiai darbi nei kelio-
nei?

– Mes su Jonu į Lietuvą važinėja-
 me jau seniai. Mano pirmoji kelionė
buvo 1992-aisiais. Tuo metu viskas
buvo apleista ir baugu. Nuvykę po ke-
lerių metų su vyru apsilankėme ligo-
ninėje ir susipažinome su gydytoju,
įkūrusiu Skausmo kliniką ir joje atlie-
kančiu nuskausminimo procedū ras.

Labai norėjome gauti leidimus
dirbti Lietuvoje. Mūsų vaikai jau buvo
paaugę ir pamanėme, kad būtų įdomu
jiems metus pasimokyti Lietuvoje ir
taip susipažinti su jos kultūra. Plana-
vome, kad Jonas liks JAV, o aš su vai-
kais vyksiu į Lietuvą ir  kuo nors būsiu
naudinga toje skausmo klinikoje. Bet
kai artėjo laikas apsispręsti, vaikai pa-
būgo.

Metai bėgo, o aš vis svajojau savo
patirtimi pasidalinti su Lietuvos gy-
dytojais. Ir štai pagaliau šių metų sau-
sį atsirado tokia galimybė.

Susitikusi su dr. Jūratė Šipilaite ir
Santariškių Medicinos centro Skausmo
klinikos vadovu dr. Alfredu Vaitkumi,
aš galėjau įgyvendinti savo svajonę.

Mano tiesioginis darbas JAV yra
nustatyti ir gydyti chronišką skausmą.
Kartu su vyru dr. Jonu Prunskiu 1992
metais įkūrėme Illinojaus Skausmo
institutą. Aš esu viena iš kli nikos va-
dovų, o jis organizuoja kasdieninę kli-
nikos veiklą. Prieš tai, 1986  metais, aš
buvau pakviesta įkur ti Skausmo kli-
niką Čikagos universitetinėje ligoni-
nėje, kurioje rezidentus mokiau chro-
niško skausmo diagnostikos ir gydymo
metodų. Galiu pasididžiuoti, kad kele-
tas jų vėliau tapo Skausmo klinikų va-
dovais. 

– Ar Lietuvos klinikoje taikomi moder-
niausi ligos nustatytmo ir gydymo būdai?

– Esu sužavėta gydytojų, su kuriais
dirbau, diagnostikos sugebėjimais. Taip
pat maloniai nustebino tai, kad dau-
guma pacientų, prieš jiems patenkant
į šią kliniką, jau buvo kruopščiai ap-
žiūrėti šeimos gydytojo arba specialis-

,,Išsipildė mano svajonė padirbėti Lietuvoje”

to. Daugeliui jų jau buvo atlikta Mag-
netinio rezonanso tomografija (MRI), ir
juos buvo galima gydyti iš karto. JAV
dėl sveikatos draudimo nustatytos tvar-
kos negalime paciento gydyti tą pačią
dieną.

Šiuo metu Skausmo klinika yra at-
naujinama, todėl ligoniai priimami
laikinose patalpose. Naujoji klinika
bus tikrai aukšto lygio: su nuosavu
fluorografijos aparatu, gydymo ir rea-
bilitacijos patalpomis. Vienu metu bus
galima priimti daugiau pacientų ir at-
likti įvairesnių procedūrų. 

Klinikos vadovas dr. A. Vaitkus
suteikė man galimybę apžiūrėti sun kes-
nius ligonius. Per tas dvi savaites tu-
rėjome keletą tokių ligonių, ku riems
buvo pritaikyti du nauji gydymo būdai,
kuriuos parodžiau Lietu vos gydyto-
jams, ir jie pasiteisino.  

,,Esame labai dėkingi daktarei Ter-
ri Prunskis už mums skirtą laiką, už pa-
sidalinimą savo profesine patirtimi,
už malonų ir betarpišką bendravimą, –
rašo dr. A. Vaitkus.  – Per dvi savaites,
kurias dr. T. Prunskis praleido mūsų
skausmo klinikoje, kartu konsultavome
pacientus, dis ku  tavome apie gydymo
galimybes, apsikeitėme skausmo gy-
dymo patirtimi. Iš dr. T. Prunskis mes
išmokome keletą naujų intervencinių

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos s�skaitos

gydymo procedūrų.
Buvo labai naudin-
ga su žinoti naujus
būdus, kaip elgtis
itin komplikuoto gal-
vos, pilvo ir sąnarių
skaus mo atvejais.
Ypatingai C1-C3
block (kaklo raume-
nų nervų blokada
ties pirmuoju-tre-
čiuoju kaklo slanks-
 teliu) ir kelio sąnario
nervų.

Pabaigoje orga-
nizavome kliniki nę
konferenciją, kurioje
dr. T. Pruns kis pas-
kaitė keletą praneši-
mų. Pra nešimų klau-
sėsi tiek mūsų ligo-
ninės gydytojai, tiek
skausmo klinikų gy dy tojai, suvažiavę iš
visos Lietuvos. Žmo nės liko tikrai pa-
tenkinti.” 

 
– Ar buvo sunku dirbti Lie tuvos klinikoje?
– Su kiekvienu pacientu yra ir įdo-

mu, ir sudėtinga. Jaučiausi  taip, lyg  pa-
cientus priiminėčiau JAV, tik kalbos ge-
rai nesuprantu. Pacientai entuziastin-
gai ir su dėkingumu leidosi klausinė-

Dr. T. Prunskis su LR Švietimo ir mokslo ministru dr. D. Pavalkiu. Terri Prunskis ir gydytoja anesteziologė-reanimatologė Audrė Tylienė prie rentgeno aparato. 

jami ir apžiūrimi. Nu statę ligos prie-
žastį sudarėme gy dymo pla nus. Kai
ku rie pacientai buvo gydomi iš karto,
ki ti dėl tvarkaraščio keblumų – vė-
liau.

Mano vizito pabaigoje dr. Audr Ty-
lienė suorganizavo konferenciją, kurio -
je 75 gydytojams ir rezidentams skai-
čiau paskaitą apie dviejų sunkių ligo-
nių atvejus.

Taip pat turėjau progą susitikti su
Lietuvos švietimo ir mokslo ministru
dr. Dainiumi Pavalkiu nuostabiame
senos architektūros ministerijos pa-
state. Konferencijų salėje stovėjo gražus
baltas fortepijonas ir mano džiaugsmui
dr. Pavalkis sugrojo man modernią
džiazo interpretaciją. Po vakarienės
buvau pakviesta į Lie tuvos Nacionali-
nio operos ir baleto teatro spektaklį Jo-
hannes Brahms ,,Vokiškąjį Requiem”,
skirtą Sausio 13-tajai, Laisvės gynėjų
dienai.

Ši nuostabi kelionė į Lietuvą buvo
ir privilegija, ir galimybė. Jei bus ga-
limybė, norėčiau tai pakartoti. Esu pa-
kviesta į Kauno ligoninę.

Kalbėjosi ir spaudai paruošė 
Da lia Shilas

Iš k.: Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Skausmo gydymo dienos sta-
cio naro slaugytoja Lina Kamsiukienė, gydytojai anesteziologai-reanimatologai Alfre -
das Vaitkus ir Audrė Tylienė, dr. Terri Prunskis, gydytojas anesteziologas-reanimatolo-
gas Aidas Kareiva.                                                                        Asmeninio archyvo nuotraukos

Darbas kartu buvo abipusiai naudingas
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

ČLKL naujokai patyrė 
pirmąjį pralaimėjimą 

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate pirmąkart
šiame sezone pirmauja kita ko-

manda. Į stipriausią turnyrinės lente-
lės šešetą su griausmu įsiveržė dvi
pergales pra ėjusio savaitgalio (vasario
7–8 d.) rungtynėse iškovoję „Lituani-
cos” krep šininkai. 

Pirmame susitikime (šeštadienį)
ČLKL senbuviai minimalia persvara –
77:76 išplėšė pergalę prieš „Švytu rio”
komandą, o kitą varžybų dieną – 90:77
įveikė ir iki šiol nepatyrusią  pra -
laimėjimų „Juodkrantės” koman dą.

Rungtynėse su „Švyturio” krep ši-
 ninkais „Lituanicai” visą laiką teko vy-
tis savo varžovus, o pergalę jai do-
 vanojo du taiklūs rezultatyviausio šių
rungtynių žaidėjo Dee Purnell (21 taš-
kas) baudos metimai. Juos juoda odis
„Lituanicos” legionierius patai kė jau
pasibaigus žaidimui skirtam laikui.
Beje, tas pats D. Purnell savo komandai
pergalę taikliu tolimu me timu nulėmė
ir prieš dvi savaites vy kusioje dvikovoje
su „Radviliškio” ko manda.

16 taškų prie šios svarbios pergalės
prisidėjo Paulius Riškus, 14 – Ša rūnas
Skadas. „Švyturio” komandoje rezul-
tatyviausiai rungtyniavo Julius Stai-
šiūnas – 15 taškų, Rimas Barškėtis – 15,
Lukas Žebrauskas ir Arnoldas Surdo-
kas – po 13.

Pasidžiaugę šia pergale „Lituani -
cos” krepšininkai jau kitą varžybų die-
 ną (sekmadienį) rezultatu 90:77 nukovė
ir čempionate pirmaujančią „Juodk-
rantę”. Po trijų mėnesių pertraukos į
ČLKL aikštelę sugrįžę ČLKL naujokai
iki šios tarpusavio dvikovos buvo lai-
mėję visus 11 susitikimų. 

Nutraukusi įspūdingą pergalių se-
riją „Juodkrantės” komanda ČLKL
sostą turėjo užleisti taip pat vos vieną
kartą šiame sezone nesėkmę paty ru-

ČLKL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai:

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

ČLKL „iššūkio taurės”
tur ny ri nė lentelė:

1. „Vilnius” 8 5
2. „Prima-Lituanica” 4 9
3. „Stumbras” 4 8
4. „Lietkabelis” 3 9
5. „Lietava” 2 12
6. „Kariai” 0 12

ČLKL mėgėjų lygos 
turnyrinė lentelė:

1. „Jaguarai” 11 2
2. „Arka” 10 3
3. „Britė” 7 7
4. „Ąžuolas” 5 8
5. PLC 4 8
6. „Pelenai” 2 11

ALTL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, taškai

1. „Atlantic Express” 19
2. „Gubernija” 12
3. „BG Team” 11
4. „Panevėžys” 10
5 . „Šiauliai” 6
6. „Nemunas” 5

 siems „Lituanicos” krepšinin kams. 
Šarūnas Skadas nugalėtojams pel-

nė net 33 taškus ir atkovojo 12 ka muo-
lių, o Derek Molis prie pergalės prisi-
dėjo 18 taškų. „Juodkrantei” 25 taškus
pelnė Jason Warren, 15 – Po vilas Rut-
kevičius, 14 – Liutauras Mal žinskas.

ČLKL čempionų titulą ginanti
„Radviliškio” komanda neturėjo di de  -
lio vargo rungtyniaudama su „Atle to”
krepšininkais ir nugalėjo ją rezultatu
77:58. Nugalėtojų gretose taš kais pasi-
žymėjo net 10 aikštelėje rungtyniavu-
sių krepšininkų, o rezultatyviausiai iš
jų rungtyniavo po 13 taškų pelnę Al-
girdas Kubilius ir Jo sephas Petrusi-
čius. „Atletui” 15 taš kų pelnė Chris Mil-
ler.

Antroje pagal pajėgumą – „Iššū -
kio” taurės šešių ČLKL komandų gru-
pėje dvi nesėkmes per dvi varžybų
dienas patyrė „Lietavos” krepši ninkai.
Pirmame susitikime jie 48:60 pralai-
mėjo „Stumbrui”, o antrose rungtynė-
se panašiu taškų skirtumu – 60:73 nu-
sileido ir vėlgi į ČLKL varžybas su-
grįžusiai „Prima-Lituanica” koman-
dai.

Abejose savaitgalio rungtynėse
„Lietavos” gretose rezultatyviausiai
rungtyniavo atitinkamai 18 ir 26 taš kus
pelnęs Deividas Markevičius. „Stumb-
rui” daugiausiai taš  kų – 13 pelnė Žy-
gimantas Leimo nas, o „Pri ma-Lituani-
ca” komandai 23 taškus pelnė Jonas Za-
barauskas, 16 – Adas Petkevičius.

„Prima-Lituanicos” komandai sa-
vaitgalį apkartino Panevėžio „Liet -
kabelis”, kuris juos nugalėjo rezulta tu
69:44 ir tuo pačiu iškovojo trečiąją per-
galę per 12 šio sezono varžybų.

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Ka ro-
lis Kozys, 12 (visi – tritaškiais) – Ed vi-
nas Činga, o varžovų gretose vienin-
telis A. Petkevičius sugebėjo su rinkti
dviženklį taškų skaičių – 18.

Vienvaldžiai „Iššūkio” taurės tur-

nyro vedliai „Vilniaus” krepši nin kai
dar labiau padidino savo pergalių krai-
tį: sostinės krepšininkai, po sun kios ko-
vos, rezultatu 61:53 nugalėjo ČLKL pa-
skutinėje vietoje esančią „Karių” ko-
mandą ir iškovojo 8-ąją per galę šiame
debiutiniame ČLKL sezone.

„Vilniui” 19 taškų surinko Samas

Robinsonas, o „Kariams” 13 taškų įme-
 tė Andrius Paulius, 11 – Julius Lietu-
vininkas.

Kito turo rungtynes ČLKL ko man-
dos žais vasario 14–15 dienomis. Pilną
varžybų tvarkaraštį galima ras ti ofi-
cialioje ČLKL internetinėje svetainėje
– www.clkl.net.

Pirmaujančiųjų dvikovoje –
„Jaguaro” pergalė

ČLKL mėgėjų lygos čempionate
vasario 8 d. akis į akį susitiko šiame
turnyre pirmaujančios „Jaguaro” ir
„Arkos” komandos. Ir šį kartą, jau
trečią kartą šiame sezone, sėkmė ly dėjo
„Jaguaro” komandą, kuri nuga lėjo
savo pagrindinius varžovus re zultatu
53:49.

Kitose dvejose mėgėjų lygos rung-
 tynėse nugalėtojų pranašumas nekėlė
abejonių: PLC krepšininkai rezultatu
60:35 nugalėjo „Pelenus”, o „Britės”
penketukas panašiu rezulta tu 57:35
įveikė „Ąžuolą”. 

Artėja ČLKL „Žvaigždžių diena”

Kovo 7 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
 tuvių centre (PLC) Lemonte, R. Riš kus
sporto salėje vyks 12-oji ČLKL „Žvaigž-
džių dienos” šventė. Joje nu matoma
plati sportinė – kultūrinė pro  grama.
Pagrindinė šių metų ČLKL „Žvaigždžių
dienos” šventės naujovė yra ta, kad jau
įprastas „Žvaigždžių” rungtynes pakeis
ČLKL komandų 3x3 turnyras. 

18 CLKL komandų burtų keliu pa-
skirstytos į 6 pogrupius. Kiekvie na me
iš jų bus po vieną komandą iš ČLKL
„Elitinės” lygos, taip pat iš „Iš šūkio
taurės” bei ČLKL „Mėgėjų” lygos gru-
pės.

Po emocionalaus ČLKL „Žvaigž -
džių dienos” šventės vakaro, jau kitą
dieną, kovo 8 d., sekmadienį, visi krep-
 šininkai bei jų gerbėjai turės puikią
progą atsikvėpti žiūrėdami filmą –
jiems bus parodytas didelio populia-
rumo Lietuvoje sulaukęs filmas „Ar-
vydas Sabonis 11. Visa galva aukš-
čiau”. Šis filmas, pasakojantis apie
garsiausią visų laikų Lietuvos krepši-
ninką, pristatomas kaip vienas ge-
riausių lietuviškų dokumentinių fil-
mų.

ČLKL aikštelėje verda karštos sportinės aistros. Rungtyniauja „Radviliškio” ir „Atleto”
krepšininkai. 

ALTL varžybose „Atlantic Express”
žingsniuoja pergalingai

Vasario 8 d.
Amerikos lie-
tuvių tinkli-

nio lygos (ALTL)
čempionate sužaistos
II rato antrojo turo
rungtynės, kuriose
dar vieną, jau sep-
tintą iš eilės, pergalę
iškovojo be pralai mė-
 jimų šį sezoną rung-
tyniaujantys „Atlantic Express” tink-
lininkai. 

Daugkartinių ALTL čempionų pri-
stabdyti nepajėgė paskutinėje vie toje
žengianti „Nemuno” komanda, ku ri tu-
rėjo pripažinti gerokai stipresnių var-
žovų pranašumą – 3:0 (25:13, 25:21,
25:14).

Kitose rungtynėse „Panevėžio”
tinklininkams, rungtyniaujant su „BG
Team” komanda pavyko pasiekti re-
vanšą už nesėkmę pirmojo rato var-
žybose. Panevėžiečiai iškovojo ne leng-
vą pergalę rezultatu 3:0 (25:23, 25:22,
25:17), tačiau nepakilo aukščiau ket-
virtosios ALTL turnyrinės lente lės
vietos.

Šia bulgarų komandos nesėkme
puikiai pasinaudojo „Gubernijos” tink-
 lininkai. Po pergalės rezultatu 2:1
(21:25, 25:18, 25:13) prieš „Šiaulių” ko-
mandą, jie pakilo į antrąją ALTL vie-

tą, tačiau nuo pirmaujančiųjų at silieka
net 7-iais taškais.

Kitas rungtynes ALTL komandos
žais vasario 15 d. 4 val. p. p. PLC salė-
je Lemonte susitiks „Panevėžys” –
„Ne munas”, 5 val. p. p. „BG Team” –
„Šiau  liai”, 6 val. v. „Atlantic Ex press”
– „Gubernija”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Derybas dėl Ukrainos laimėjo V. Putinas?

Vilnius (BNS) – Lietuva tikisi,
kad tarptautinė NATO vadavietė Vil-
niuje pradės veikti dar šią vasarą.

NATO pajėgų vadaviečių steigimą
Baltijos šalyse Krašto apsaugos mi-
nistras J. Olekas pavadino svarbia at-
grasymo priemone, Rytų Europos ša-
lims nerimaujant dėl Rusijos.

Vadavietėje turėtų dirbti iki 50 ka-
rininkų, per pusę iš Lietuvos ir kitų

NATO sąjungininkų.
Apie planus steigti vadavietes

Rytų Europoje pranešta pernai rugsėjį
per NATO  viršūnių susitikimą Wa-
les, galutinai šiuos planus praeitą sa-
vaitę patvirtino NATO  gynybos mi-
nistrai. Šios vadavietės turėtų koor-
dinuoti tarptautines pratybas, at-
vykstančių pajėgų sąveiką su nacio-
nalinėmis pajėgomis.

Minskas („Draugo” info) – Rusijos,
Ukrainos, Prancūzijos ir Vokietijos  va-
dovai po 16 valandų trukusių derybų su-
sitarė dėl paliaubų Ukrainoje. 

Spaudos konferencijoje Rusijos va-
dovas Vladimiras Putinas sakė, kad pa-
liaubos įsigalios nuo vasario 15 d. Ta-
čiau jis įspėjo, kad išlieka vis dar daug
kitų neišspręstų klausimų, pavyzdžiui,
Ukrainos ir Rusijos sienos nustaty-
mas, Rytų Ukrainoje gyvenančių rusa-
kalbių teisės ir kariuomenės išvedimas
bei sunkiosios ginkluotės patrauki-
mas.

,,Kitas žingsnis, manau, yra gink-
luotės atitraukimas ir kariuomenės iš-
vedimas iš Donbaso. Yra ir politinių
problemų. Reikia konstitucinių refor-
mų, kurios atsižvelgtų į Donbase gy-
venančių žmonių teises. Taip pat verta
kalbėti apie sienų nustatymą, ekono-
mines bei humanitarines problemas”,
– sakė V. Putinas.

Prancūzijos prezidentas Francois
Hollande patvirtino, jog dėl ugnies nu-
traukimo tikrai sutarta. Jo teigimu, rei-
kia dar daug nuveikti, bet pradžia jau
yra.

Pagal pasirašytą susitarimą Mins-
ke, Ukrainos, Rusijos, Vokietijos ir
Pran  cūzijos vadovai turi gerbti Ukrai-
nos suverenitetą ir teritorinį vientisu-
mą. 

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
teigia neturinti jokių iliuzijų, kad Uk-
rainos krizę pavyks išspręsti greitai.

„Vis dėlto turime realią galimybę
pakeisti dalykus gera linkme. Dabar
mes turime vilties prošvaistę. (...) Ga-
lime teigti, kad ši iniciatyva buvo ver-
ta mūsų pastangų. Galiausiai prezi-
dentas V.  Putinas padarė įtaką separa -
tistams, kadangi jie sutiko, kad pa-
liaubos prasidėtų vasario 14 d. 12 val.
nakties”, – nurodė ji. 

A. Merkel teigimu, Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas spaudė pro-
rusiškus separatistus Rytų Ukrainoje
sutikti nuo vasario 15 dienos nutrauk-
ti ugnį, o šis faktas, anot jos, suteikia

„vilties prošvaistę”, kad kraujo liejimas
bus sustabdytas.

Ji pridūrė, kad per 16 val. trukusį
įtemptą derybų maratoną Baltarusi-
jos sostinėje Ukrainos prezidentas Pet-
ro Porošenka padarė viską, kad atsi-
rastų galimybė užbaigti kraujo liejimą.

Vokietijos užsienio reikalų minist -
ras Frank-Water Steinmeier pareiškė,
kad derybos Minske buvo sunkios, o pa-
siektas susitarimas nėra proveržis, bet
jis gali tapti žingsniu nuo karinio es-
kalavimo link politinio sureguliavimo.

V. Putinas pareiškė, kad nuo vasa-
rio 15 d. Donbase galios ugnies nutrau -
kimo režimas.  

Pasak Ukrainos prezidento, svar-
biausia, ką pavyko pasiekti derybose, –
tai susitarti nutraukti ugnį. P. Poro-
šenka sakė, kad pavyko susitarti dėl vi -
sų įkaitų ir neteisėtai laikomų asmenų
paleidimo pagal principą „visi į visus”
ir dėl sunkiosios ginkluotės atitrauki-
mo. Įkaitai bus paleisti per 19 dienų. Jis
taip pat dar kartą pabrėžė, kad dėl jo-
kios autonomijos ar federalizacijos Uk-
rainos rytuose nebuvo tariamasi. Pa-
žymima, kad sienos kontrolės atkūri-
mas turi baigtis iki 2015 metų pabaigos.

Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sakė: „Minske pasiektas da-
linis susitarimas dėl paliaubų, norėčiau
akcentuoti – tik paliaubos, ar jos bus
vykdomos, laikas parodys. Minske prieš
penkis mėnesius buvo pasiektas pa-
liaubų susitarimas, kuris buvo nevyk-
domas. Taigi, tai tik paliaubos. Pa-
grindinis klausimas – sienų kontrolė –
nėra išspręstas.”

Tačiau pranešama, kad apie 50
tankų ir dešimtys kitokios sunkiosios
karinės technikos vienetų įvažiavo į
Rytų Ukrainą praėjusią naktį – tuo
metu, kai Minske vyko įtemptos ke-
turšalės derybos dėl konflikto tarp Ki-
jevo ir Maskvos remiamų separatistų
sureguliavimo. Kaip atkreipia dėmesį
analitikai, niekur, nei derybose, nei
galutiniame dokumente aneksuotasis
Krymas net nebuvo paminėtas.

NATO vadavietė pradės veikti vasarą 

Vilnius (URM info) – Užsienio rei-
kalų ministerijoje paskirstyta parama
užsienio lietuvių bendruomenių, or-
ganizacijų ir ugdymo įstaigų 2015 metų
veiklos projektams – nutarta visiškai
arba iš dalies finansuoti 67 projektus.

Stambiausi šių metų bendruome-
nių projektai – Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės XV Seimas, Europos lietu-
vių jaunimo sąjungų suvažiavimas, li-
tuanistinis sąskrydis „Draugystės til-
tas 2015”.

Užsienio lietuvių organizacijų pro-
jektų atrankos konkursas vykdomas
įgyvendinant Ryšių su užsienio lietu-
viais politikos formavimo ir įgyvendi-
nimo programą, kuria siekiama padė-

ti užsienio lietuviams puoselėti tau-
tiškumą ir bendruomeniškumą, išlai-
kyti lietuvišką tapatybę, stiprinti or-
ganizacinius gebėjimus, skatinti už-
sienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos
politinį, visuomeninį, ekonominį ir
kultūrinį gyvenimą.

Konkurso naujovė – užsienio lie-
tuvių organizacijos galėjo pretenduoti
į didesnį finansavimą, jei projektą įgy-
vendina kelios organizacijos.  

Parama užsienio lietuvių organi-
zacijų veiklai numatyta Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės patvirtintos „Glo-
balios Lietuvos” – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
kūrimo 2011–2019 m. programoje. 

URM rems užsienio lietuvių organizacijų projektus

Vilnius (Prezidentūros info) – Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė susitikusi
su vidaus reikalų ministru Sauliumi
Skverneliu aptarė, kaip užtikrinti
skaidrumą Vidaus reikalų ministerijoje
ir jai pavaldžiose įstaigose.

Apleistos ir daugelį metų toleruo-
tos problemos Migracijos departamente
lėmė, kad migracijos politika ima pra-
silenkti su valstybės interesais ir net ke-
lia grėsmę nacionaliniam saugumui. 

Vidaus reikalų ministerijai tenka
dviguba atsakomybė tiek prisidedant
prie geopolitinių iššūkių ir stiprinant
valstybės saugumą, tiek pasirūpinant
viešuoju saugumu šalies viduje.

Įsigaliojus Karo padėties įstaty-
mo pataisoms, būtina sustiprinti stra-
teginę reikšmę nacionaliniam saugu-
mui turinčių objektų apsaugą, tinkamai
ir operatyviai reaguoti į antikonstitu-
cinį nesantaikos kurstymą šalyje. 

Valstybei svarbiausia – saugumas 

Vilnius (Vyriausybės info) – Lie-
tuvos Vyriausybė tikisi, kad Kinijos val-
džios paskelbtas pareiškimas dėl drau-
giškų santykių su Lietuva leis atverti
naują bendradarbiavimo etapą preky-
bos ir švietimo srityse, ir nutrauks
diplomatinę įtampą, kurią prieš pu-
santrų metų sukėlė Dalai Lamos vizitas
Vilniuje.

Kinijos Užsienio reikalų ministe-
rija pareiškė norinti plėtoti draugiškus
santykius su Lietuva, kurie buvo pa-

blogėję dėl prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės susitikimo su Tibeto dva-
siniu vadovu Dalai Lama prieš pu-
santrų metų jam viešint Vilniuje.

Ministerija nurodė, kad Kinija at-
kreipė dėmesį į A. Butkevičiaus susi-
tikime su šios šalies premjeru pernai
gruodį išsakytą poziciją, jog Lietuva
gerbia Kinijos suverenitetą ir teritori-
nį vientisumą, yra įsipareigojusi „vie-
nos Kinijos” politikai, pripažįsta Tibe-
tą integralia Kinijos dalimi.

Kinijos ženklai Lietuvai

2001 metais Dalai Lamai lankantis Lietuvoje jį Prezidentūros rūmuose priėmė tuometis
šalies vadovas V. Adamkus. Lryto nuotr.

Iš k.: Vladimiras Putinas, Francois Hollande, Petro Porošenka, Angela Merkel ir Aleksandras
Lukašenka. EPA-ELTA nuotraukos

Po 16 valandų trukusių derybų pavyko pasirašyti paliaubų susitarimą. 
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Artėja Vasario 16-oji. Po visą pa saulį pa-
sklidę lietuviai ruošiasi pa mi nėti šią svar-
bią šventę. Vien Čikagos apylinkėse ruo-

šiami keli minėjimai.  Įdomu pažvelgti į praeitį
ir prisimin ti, kaip anksčiau buvo švenčiama ši
šventė Čikagoje, ypač tada, kai Lietu va dar
buvo okupuota rusų komunis tų. 1968 metai
buvo ypatingi. Tais me tais sukako 50 metų nuo
Lietuvos Ne priklausomybės paskelbimo. Čika-
 gos lietuviai šią ypatingą sukaktį pami nėjo
ypač iškilmingai. Verta pasižvalgyti po senuosius
„Draugo” nume rius, pamąstyti apie tų laikų
nuotai kas ir prisiminti tų laikų renginius.  Tokie
pasižvalgymai gal parodys, kaip rimtai tais lai-
kais buvo žiūrima į šią svarbią šventę.  

Vasario 16-osios minėjimai Čika goje visuo-
met sulaukdavo taiklaus ir stipraus Lietuvos ge-
neralinio konsu lo Petro Daužvardžio žodžio.
1968 me tais, artėjant Nepriklausomybės mi nė-
 jimui Čikagoje konsulas Dauž var dis pasidalino
mintimis apie Vasario 16-osios svarbą su „Drau-
go” kores pondentu. Štai jų pasikalbėjimas, pa-
 skelbtas „Drauge” 1968 m. vasario 13 d. laido-
je.

– Pone konsule, artėja Vasario 16 – Lietuvos nepri-
klausomybės paskelbimo 50 metų sukaktis. Kaip jūs žiū-
rite į šią sukaktį ir kaip ver tinate ją dabartinėje Lie tuvos
pa dėtyje?

– Aš žiūriu į Lietuvos nepriklausomybės pa-
skelbimo faktą kaip į reikš mingiausią įvykį lietuvių
tautoje. Juk tai buvo Lietuvos valstybės atkūrimo įvy-
kis. Lietuvą atkūrė ir apgynė pati tauta. Vasario 16-
ta yra lietuvių tautos džiaugsmo ir pasididžiavimo
šventė – Lietuvos respublikos gimtadienis. Tą gim-

tadienį tenka atitinkamai ir labai stipriai švęsti, ypa-
tingai dabar, kai Lie tuva pati negali jo švęsti.

– Kai kas sako, kad nepriklausomos Lietuvos „nebėra”
ir todėl jos nepriklausomybės šventę švęsti nebė ra pras-
mės.

– Kas taip sako, tas klysta arba yra kieno nors
suklaidintas. Lietuva tebėra. Ji tik yra plėšiko už-
grobta ir mėginama pasisavinti. Nuosavybės teisių
tačiau plėšikui nepripažįsta nei tarptautinė teisė,
nei sąmoningoji lie tuvių tauta. Lietuvių tauta te-
belaiko Vasario 16 ir gegužės 15 (Steigiamojo seimo)
aktus galiojančiais. Ji jų nėra atšaukusi ar panai-
kinusi. Laisvasis pasaulis taip pat laiko juos galio-
jančiais, o Lietuvą egzistuojančia valstybe.  Tam
vaizdus įrodymas – diploma ti niai ir konsuliariniai
atstovai.  Atsto vus turi arba gali oficialiai turėti tik
eg zistuojančios valstybės.  

Kas sako, kad nebėra reikšmės Lietuvos ne-
priklausomybės šventę švęs ti, tas išsirašo sau ne-
komplimen tinį atestatą.

Dabar reikia švęsti Lietuvos nepriklausomybės
šventę net daugiau ir stipriau, negu ji buvo šven-
čiama normaliais laikais.  Tada buvo tik džiaugsmo
šventė, o dabar yra aukos, ryžto ir laisvės reikala-
vimo diena – diena tikro ir gilaus patriotiškumo ir
valstybingumo.  

– Kai kas nusiskundžia dėl programų šabloniškumo
ir nieko naujo jose neturėjimo.

– Pats nusiskundimas, atrodo, yra šabloniškas
ir labai senas. Mane šitokie nusiskundimai tiesiog
stebina ir erzina – jie šauna pro šalį, deda kirtį ne
ant reikalo esmės, bet ant papuošalo. Kas gi yra svar-
biau, Lietuvos ne priklausomybės minėjimas ar jo
programa? Ar programa, pasigrožėjimas, ar Lietu-
vai meilės ir pagarbos pareiškimas? Ar mes svei-
kiname giminę ar draugą gimtadienio ar varda die-
nio proga tik todėl, kad jis gerai pavaišina, ar todėl,
kad tai yra jo ar jos šventė? Netinka, nepadoru ir ne-

Vasario 16-osios minėjimas Čikagoje 1968 metais

patriotiška statyti savus interesus bei malonumus
aukščiau tautinių ir valstybinių interesų. Tautinę –
valstybi nę šventę švenčiame ne pasilinksminimui,
bet valstybės pagerbimui – jos laisvės ir nepriklau-
somybės įvertini mui. „Tas laisvės nevertas, kas ne-
gina (negerbia) jos”, sako Lietuvos Laisvės varpas.

* * * * *
Tai kaip Čikagos lietuviai pami nėjo Lietuvos Ne-

priklausomybės šventę 1968 metais? Iškilmės vyko Či-
 ka gos operos rūmuose (Civic Opera), vasario 18 d.
Operos rūmus užtvindė 3 300 dalyvių. Pagrindinę kal-
bą lietuviškai pasakė Juozas Kajeckas, Lietu vos at-
stovas Washingtone. Pagrindi nę kalbą angliškai pa-
sakė Indianos senatorius Vance Hartke. Rezoliuci ją,
skatinančią JAV vyriausybę dėti vi sas pastangas iš-
laisvinti Lietuvą ir kitas pavergtas tautas, perskai-
tė Čika gos ALT’o sekretorius P. Kilius.  Mi nėjime da-
lyvavęs Kongreso narys William Murphy prižadėjo
rezoliuciją įteikti Prezidentui Johnson.  

Meninė minėjimo dalis buvo taip pat ypatinga.
„Dainavos” ansamblis, vadovaujamas Petro Armono,
atliko Juliaus Gaidelio kantatą „Kovotojai”. Chorą su-
darė beveik 100 dainininkų.  Grojo iš 50 muzikantų
sudarytas simfoninis orkestras.  Solistų partijas at-
li ko Dana Stankaitytė, Antanas Pavasaris ir Arnol-
das Voketaitis. Kantatos tekstą parašė poetas Stasys
Santvaras, kuris kartu su kompozitoriumi Gaideliu
į kantatos premjerą atvyko iš Bostono.  

Tuo pačiu metu Čiurlionio ga le rijoje, Jaunimo
centre, vyko sukaktuvinė meno paroda. Meno paro-
doje dalyvavo 32 lietuviai dailininkai, gyvenantys Či-
kagoje ir jos apylin kė se. Buvo paskirtos trys premi-
jos, kurias laimėjo dailininkai Henrikas Blyskis, Alek-
sandras Marčiulionis ir Alvydas Bičiūnas.   

1968-tais metais Čikagos lietuviai itin iškilmin-
gai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi-
mo 50-tąsias sukaktuves. Verta iš tos praei ties sem-
tis stiprybės.    

Paruošė Rimas Černius

,,Draugo” redakciją  aplankė svečiai iš Bostono. Prie Maironio paveikslo (iš k.) poetas Sta-
sys Santvaras ir kompozitorius Julius Gaidelis.  Kantatai ,,Kovotojai” vienas parašė žodžius,
kitas – muziką.  

Juliaus Gaidelio ir Stasio Santvaro kantata ,,Kovotojai” atliekama 1968 m.  vasario 18 d. Čikagos Civic Opera salėje, mi-
 nint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukaktį.  Choro priekyje solistai:  kairėje – Arnoldas Voketaitis, sėdi –
Dana Stankaitytė, dešinėje – Antanas Pavasaris.    Uosio Juodvalkio nuotr.

Čikagos Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje  1968 m. vasario 18 d. įvyko iškilmingos pamaldos.
Išrikiuotos garbės vėliavos.  Ministras Juozas Kajeckas (k.) ir garbės konsulas dr. Petras
Daužvardis šv. Mišių metu neša simbolines aukas.                                         V. Noreikos nuotr.

Prie Čikagos Civic Opera rūmų kabąs plakatas skelbia
apie įvyksiantį Vasario 16-tosios minėjimą.    

V. Noreikos nuotr.
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Kovo 1-ąją kartu švęskime
Maldos dieną

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
97 metų sukaktį, 

Amerikos Lietuvių Taryba sveikina ir kviečia visus geros

valios lietuvius jungtis į bendrą darbą stiprinant sunkiai

iškovotą Lietuvos nepriklausomybę, tvirtinant vienybės

ryšius tarpusavyje bei su broliais ir seserimis Lietuvoje,

statant Tautos valstybingumą ant doros, sąžiningumo ir

didžiadvasiškos aukos pamatų.

Amerikos Lietuvių tArybA

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL

4545 W 63RD ST • CHICAGO, IL 60629
ALTCENTER.ORG

Pirmąjį kovo sekmadienį, kovo 1
dieną, antrą kartą švęsime Lie -
tuvos vyskupų konferencijos pa -

skelbtą Mal  dos dieną lietuviams pa -
saulyje. Tai kvietimas dėkoti Die vui ir
vieni kitiems, prisiminti visus vienos
tautos vaikus, kurių pastaruoju metu
išei vijoje gyvena 42 kraštuo se. Kata -
likai buriasi iš viso 66 parapijose ar ba
misijose, kur darbuojasi lie tuviai ku -
ni gai, pašvęstojo gyvenimo sese rys ir
broliai bei kiti bendradarbiai.

Šį sekmadienį lietuviai visame
pa saulyje iš kartos į kartą švenčia lie -
tu vių tautos globėjo švento Kazi mie ro
šventę. Jo globai išeivijoje pa vadintos
devynios parapijos arba mi sijos, taip
pat Šv. Kazimiero kolegija Ro moje, ka -
pinės Čikagoje, dvi šeštadieninės lie -
tuvių mokyklos ir Ma žes  niųjų bro lių
pranciškonų provincija. Nuo 1636 m.
šv. Kazimieras Baž nyčios paskelbtas
mūsų tautos užta rėju, o nuo 1948 m. ir
Lietuvos jaunimo glo bė ju. Pastaruoju
metu kaip nie kad is torijoje mūsų tau-
tai, ypač jauni mui, taip plačiai ir gau-
siai pa sklidus po visą pasaulį, šv. Kazi -
miero artumas bei atrama yra svar-
būs ir rei kalingi, kad Viešpats visus
mus su rink tų maldoje ir stiprintų sa -
vo Dva sia.

Lietuvius visais laikais prasmin-
gai jungia ištisa istorinė atmintis. Lie -
pos 17-ąją, S. Dariaus ir S. Girėno At -
lantinio skrydžio atminimo dieną,
Lie tuvos Respublikos Seimas yra pa -
skelbęs Pasaulio lietuvių vienybės
die na, kuri kviečia stiprinti pasaulyje
gyvenančių lietuvių ir tėvynės
Lietuvos artumą. Mūsų iškilių lakū nų
lietuviškas ryžtas, kūrybingas dar bas
ir darbščios pastangos vi siems lai -
kams tapo lietuvių JAV ir pasaulyje
jung ties su tėvyne Lietuva simboliu.
Šiandien kaip niekad rei kalingi ap -
jun giantys sumanymai ir bendros
pas tangos visose kartose gi linti mūsų
tautinės savasties patirtį, stiprinti
laisvos Lietuvos valstybės gy venimą
ir jos pareigą savo tautos žmonėms bei
lietuvių bendruome ni nį gyvenimą
visame pasaulyje.

Šią Maldos dieną lietuviams pa -

saulyje praeitais metais buvo atna -
šau jamos iškilmingos šv. Mišios Vil -
niaus arkikatedroje su arkivyskupu
G. Grušu, Užsienio lietuvių katalikų
Sielovados delegatu prel. E. Putrimu
bei kitais dvasininkais. Šiemet prel.
E. Putrimas maldos dieną, kovo 1-ąją
11 val. ryto šv. Mišias atnašaus Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marquette Parke su parapijos klebo -
nu kun. Jauniumi Kelpšu ir kun. Ge -
diminu Keršiu. Šv. Mišias klau syto-
jams Lietuvoje ir pasaulyje transliuos
„Marijos radijas” tinklo ryšiu (www.
ma  rijos radijas.lt).

Visi lietuviai pasaulyje – ir tė vy -
nėje Lietuvoje, ir išeivijos kraštuo se –
susiburkime šią ypatingą dieną mal-
dai ir bendrystei savo parapijose, mi-
sijose ir bendruomenėse. Šventa sis
Kazimierai, melski už mus!

Užsienio lietuvių katalikų 
Sielovados delegatūra

Romualdo Požerskio nuotr. KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–2004) – žymus išeivijos rašytojas, dramaturgas,
literatūros kritikas, humanitarinių mokslų profesorius, romano ,,Kelionė” ir dra-
mos ,,Penki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

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

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 pastaty-
mų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muzieju-
je saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių iš-
eivijos rašytoją. 



12 2015 VASARIO 14, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

13DRAUGAS

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
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

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

siu. Tel. 630-340-9604

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

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

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

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

Surašymas nr. 42
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

www.facebook.com/draugolaikrastis

Remkime 
Draugo fondą
www.draugofondas.org

Kovo 1 d. PLC
Lemonte, Kaziuko mugėje,

pirksime gintarą

3 raidės:
ABU – ĄSA – ČIA – OKA.

5 raidės:
ACTAS – EKIPA – GILĖS – USNIS.

6 raidės:
ALKŪNĖ – ĄSOTIS – ATĖNAI – AVENIU – CHALVA – ČIRVAI – KAZI-
NO – OPŠRUS – PADĖKA – PĖDŽIA – PLEPYS – STIBIS – SVĖRĖS –
ŠĖRĖJA – TAPYBA – TŪŽMAS.

7 raidės:
ABĖCĖLĖ – ADATINĖ – ALBANAI – ANTRAIP – ATBULOM –
BĖGSENA – BERAŠTĖ – BŪRELIS – CUKRINĖ – ĖDUONIS – EGLŪ-
NAS – EKRANAI – FIZIKAI – GNIŪŽTĖ – IŠPIRKA – JŪRMYLĖ –
LAZERIS – LYRIKAS – NUODĖMĖ – OFSETAS – PAGŪBRĖ – PAKAN-
TA – PERYKLA – PIEMENĖ – POMPĖJA – POPIETĖ – RAŠEIVA –
SOLISTĖ – TREJYBĖ – ŽAGARAI – ŽAISLAI – ŽIOGRIS.

9 raidės:
BROILERIS – KATALOGAI.
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,,SoFiJA JonynienĖ: pedagogė, lietuvybės
puoselėtoja Jungtinėse Amerikos Valstijose”

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

Parko lituanistinės mokyklos vedė-
jos ir vadovėlių bei pratimų litua-
nistinėms mokykloms autorės, gy-
venimas, darbai ir asmenybė. Kny-
gos autorius, prof. Jonas Dautaras,
išsamiai įvertina S. Jonynienės pe-
dagoginį stilių ir įnašą į lietuvišką
švietimą. Be prof. Dautaro aprašymų,
knygoje yra šeimos, kolegų ir mo-
kinių prisiminimai apie S. Jonynienę,
ištraukos iš jos rašinių, jos parašytų vaidinimėlių vaikams, nuotraukos
iš S. Jonynienės gyvenimo įvairių laikotarpių ir bibliografija. Illinojaus
valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paš-
tu – 5 dol. Knygą galima įsigyti ,,Drauge”. Kaina – 15 dol. Pelnas bus
paaukotas ,,Draugui”. Teirautis tel. 773-585-9500.

Šiek tiek istorijos

Senovės Romoje vasario 13–15 die-
nomis buvo švenčiamos Luperka li jos,
pagoniškas vaisingumo festivalis – jau
iš čia kilo tradicija Meilės dieną švęsti
būtent tomis dienomis. Šis festivalis
buvo ypač laukiamas jau nų žmonių,
mat jo išvakarėse vykdavo meilės ,,lo-
terija”: netekėjusių merginų vardai
būdavo užrašomi ant lapelių ir sume-
tami į indą, o vaikinai išsitraukdavo
po lapelį – savo šventės porą. Nors ,,įsi-
pareigojimas” galiodavo tik šventės
metu, tačiau dažnai išaugdavo ir į šį tą
rimtesnio! Luper kalijų metu romėnai
turėjo ir gana keistų ritualų. Sakoma,
jog, siekiant pagerinti moterų vaisin-
gumą, nuogai išsirengę vyrai išplak-
davo jų nugaras su botagais, pagamin-
tais iš ožio ar šuns odos.

Šv. Valentino dienos pavadinimą
Meilės diena įgavo apie 500-uosius
mūsų eros metus, dėl išaugusios krikš-
 čionybės įtakos pasaulyje. Ka dangi Lu-
perkalijos vis dar buvo mėgs tamos ir
minimos daugelio žmo nių, siekdamas
,,sukrikščioninti” šią šventę, tuometi-
nis popiežius Gelasi jus I vasario 14-
ąją paskelbė Šv. Va lentino diena. Vis
dėlto, romantinę prasmę, kokią mes ją
suvokiame, šventė įgavo vien dėl įvai-
rių kūrėjų jai suteiktų reikšmių.

Nors įvairūs viduramžių meni-
 nin kai jau anksčiau minėjo Valen ti no
dieną kaip meilės šventę, tačiau la-
biausiai šią idėją ,,išplatino” Wil liam

Kas žinoma apie Šv. Valentiną  

Shakespeare,
panaudojęs
Šv. Va lenti no
dienos motyvą
Hamleto ir Ofe li-
jos meilės istori-
joje. Turbūt to dėl
Valentino diena pir-
miausiai ir išpopulia-
rėjo Anglijoje – čia jau
XVIII a. viduryje vasario
14-ąją im ta keistis meilės
atvirutėmis. XIX a. at viru-
tės taip išpopuliarėjo, jog
pradėta jų masinė prekyba.
Pamažu šven tė išplito po visą
pasaulį, prie atvirukų prisidėjo
gėlės, prie gėlių – sal dai niai, o da-
bar Valentino diena tapo viso pa-
saulio įsimylėjėlių masiškai šven-
 čiama proga.

O kas tas Valentinas?

Retai kalbama, kas toks buvo tas
šventasis Valentinas ir kodėl būtent
jam teko garbė tapti visų įsimylėjėlių
globėju. Kadangi tikslių duomenų iš-
 likę nėra, kyla svarstymų, kiek ap-
 skritai egzistavo šventųjų tokiu var -

du ir kuris iš jų yra būtent
tas, minimas vasario

14-ąją. Vis dėlto, la-
biau siai paplitusioje
legendoje pasakoja-

ma romantiška istorija
apie III mūsų eros am-
žiuje Romoje gyvenusį
kunigą.

Pasak istorijų, tuo
metu Romą valdęs impera-
torius Klaudijus jauniems

vyrams uždraudė tuok-
tis – jis manė, jog vie-
nišiai kausis aršiau
nei šeimą turintys vy-
rai, mat jie neturi, ką
prarasti. Vis dėlto,
daugybė jaunų porų
no rėjo įtvirtinti savo
jausmus santuokoje ir
čia jiems padėjo kuni-
gas Valentinas – jis ne-

Skeptikai Valentino dieną
dažnai vadina išgalvota
šven te, tačiau tai nėra tiesa
– ji turi savo ilgametę isto-
riją. Kiekvienam romantikui
Valentino diena yra tiesiog
puiki proga pradžiu ginti sa -
vo antrąją puselę, tad linki -
me šiais metais nestokoti
idėjų ir savo my limą žmogų
palepinti gražiomis aki mir-
komis drauge! O tuo tarpu
su sipažinkime su Meilės die-
nos ištakomis ir pačiu šven -
tu Valentinu.

paisė imperatoriaus įsakymo ir slapta
sutuokdavo įsimylėjėlių poras. Po ku-
rio laiko, dėl savo nepaklusnumo im-
peratoriaus įsakams Valentinas buvo
įkalintas, tačiau čia legendos prabyla
apie jo paties meilės istoriją. Pasako-
jama, jog kalėjime Valentinas sutiko
jauną merginą, savo kalėjimo prižiū-
rėtojo dukterį, kuri buvusi akla. Nu-
tiko stebuklas ir savo maldomis Va-
lentinas merginai sugrąžino regė-
jimą, o kartu tarp jų užsimezgė šilti
jausmai. Dėl savo nusikaltimų kuni-
gas buvo nu teistas mirties bausme, o
savo pasku tinį laišką mylimai mergi-
nai jis pa sirašė žodžiais ,,nuo tavo Va-
lentino” – ilgainiui tai tapo populiaria
fraze pasirašant meilės dienos sveiki-
ni mus.

Nors visos istorijos ir yra apipin-
tos fantazijų bei pasakiškų mo-

tyvų, o įvairiose versijose kai
kurie faktai skiriasi, tačiau

šventas Valentinas visuo-
met buvo vaizduojamas

kaip užjaučianti, hero-
jiška ir, svarbiausia, ro-

mantiška asmenybė.
Turbūt tokios repu-

tacijos dėka Valen-
tino asmuo ta po la-

bai mylimas jau
minėtų vidu-

ramžių meni-
nin kų. Jo as-

muo tar si
a t l i e p ė

smarkiai
išpopu-

l iarė -
jusią

r i  t e  r i ų
kultūrą kartu

su tarna vimu sa vo
širdies damai, kilnumo,

idealios mei lės idėjomis. Tokiu
būdu šv. Valentinas kartu su savo

vardu nešdamas meilės idėją  atkelia -
vo iki mū sų dienų.

Pagal internetinę žiniasklaidą



15DRAUGAS 2015 VASARIO 14, ŠEŠTADIENIS

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

ĮVAiRŪS

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-960-6278.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
arba gali prižiūrėti asmenį savo bute. 
Tel. 708-441-9090.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-4619. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235. 

� Sąžininga moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali prižiūrėti 2 žmones,
skaniai gamina valgyti, gali išleisti atostogų,
turi dokumentus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.  

� Moteris gali prižiūrėti pagyvenusį žmogų
bet kurioje valstijoje. Turi rekomendacijas,
patirtį. Tel. 847-281-6659.  

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
sunkios ligos 2015 m. vasario 12 d. žemiškąją kelionę užbaigė

A † A
JONAS MILDAŽIS

Gimė 1920 m. spalio 11 d. Lietuvoje, Marijampolėje.
Gyveno Juno Beach, Floridoje, anksčiau Beverly Shores, In -

dianoje.
Priklausė Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungai. 2001 m. J. Mil -

dažiui už aktyvią veiklą, įgyvendinant Lie tuvos Laisvės Kovo -
tojų sąjungos siekius ir laisvės idealus, suteiktas garbės vardas.
2001 m. buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Didžiojo Lie tu -
vos Ku nigaikščio Gedimino ordinu už nuopelnus Lietuvai. 1991
m. Re zis tencijos dalyvių teisių komisija, vadovaudamasi Lie tu -
vos Res publikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutari-
mu, pripažino J. Mildažį kaip Lietuvos rezistencijos aktyvų da -
ly vį.

Nuliūdę liko: žmona Roma Ivanauskienė-Mildažienė; velio-
nio duktė Aušra Zarins, jos vyras Karl, jų vaikai Bryan su žmo -
na ir Nicole su šeima; podukra Irena Senkevičienė, jos vyras
Romas, jų sūnūs Antanas ir Robertas; posūnis Juozas Ivanaus -
kas, jo žmona Danutė, posūnis Paulius Ivanauskas; kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Jonas buvo tėvas a. a. Gyčio Mildažio.
Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse.
Prašome a. a. Joną prisiminti savo maldose.
Su gilia padėka

Liūdinti šeima

Su liūdesiu pranešame, kad 2015 m. sausio 30 d. mirė

A † A
ANTHONY ŠARŪNAS

VODOPALAS
Gimė 1942 m. gegužės 29 d. Kaune, Lietuvoje.
Atvykęs į Ameriką gyveno Čikagoje, vėliau persikėlė į Kali -

forniją.
Nuliūdę liko: Aldona Bradley ir giminės.
A. a. Šarūnas buvo pašarvotas vasario 5 d. Heritage Dilday

Mortuary, tel. 714-842-2400 ir palaidotas Good Shepherd kapi nė-
se, Huntington Beach, CA.

Nuliūdę giminės ir artimieji

Lietuviškas „trivia night”! Atei-
kite ir pamiklinkite savo smegenis.
Prisiminkite, ką išmokote per lietu-
viškas pamokas!  Ar nepadarytu-
mėte gėdos buvusiems mokyto-
jams? Ar Jūs tikrai esate gudresni
negu penktokai? Žaidimo metu ga-
lėsite rodyti savo žinias šiose sri-
tyse: Čikagos lituanistinė mokykla,
lietuvių kalba, lietuvių istorija, dai-
nos, Kūčios, Kalėdos, Lietuvos miestai, Amerikos miestai, Čikaga, sportas. Klausimai
bus ir lietuvių, ir anglų kalbomis, po 10 iš kiekvienos srities. Pirmoji tema – ledui pra-
laužti – klausimai apie įvairius lietuvius ar lietuvių kilmės garsenybes. Komandos var-
žysis dėl vertingo apdovanojimo ir garbės vadintis kovos laimėtojais.

Bilieto kaina – 25 dol. Vakaro metu galėsite pasivaišinti užkandžiais, veiks mokamas
baras. Kaip ir kasmet, vyks „tylusis” aukcionas.

Dalyvaudami paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Dėl bilietų prašome kreiptis į tėvų komiteto pirmininką
Antaną tel. 708-369-8323.

Vasario 28 d., šeštadienį, 6 val. vak.  kviečiame visus 
į Čikagos lituanistinės mokyklos lėšų telkimo vakarą-žaidimą

Švietimo ir mokslo ministerija
kviečia lietuviškas bendrojo ug-
dymo mokyklų, lituanistinių

mokyklų užsienyje bendruomenes ak-
tyviai dalyvauti aštuntą kartą ren-
giamame Nacionalinio diktanto kon-
kurse, kuris vyks vasario 21 dieną.

Pernai pirmą kartą Nacionali-
niame diktante dalyvavo bendrojo ug-
dymo ir lituanistinių mokyklų užsie -
nyje mokiniai, ypač daug mokinių
diktantą rašė Vokietijos Vasario 16-
osios, Punsko gimnazijose, Pelesos vi-
durinėje, Kaliningrado lituanistinėje
mokyklose.

Šiemet, kaip ir pernai, Švietimo ir
mokslo ministerija mažiausiai klaidų
diktante padariusiems penkiems mo-
kiniams dovanos edukacinę kelionę į
Lietuvą, o diktante dalyvavusioms
mokykloms skirs dovanas.

Pernai į Lietuvą buvo pakviesti
penki geriausiai diktantą parašę mo-
kiniai iš Baltarusijos, Lenkijos, Rusi-
jos, Airijos, Amerikos. Ministerijoje
jiems buvo įteiktos atminimo dovanos.
Jie lankėsi Vilniaus universitete, Lie-
tuvių kalbos instituto Kalbos muzie-
juje, taip pat Dainų šventės rengi-
niuose.

Aktyviai dalyvauti Nacionalinio
diktanto konkurse kviečiami ir Lie-
tuvos mokyklų mokiniai. Jų taip pat
laukia vertingos dovanos. Nacionali-

nis diktantas bus rašomas vasario 21
dieną savivaldybėse, mokyklose, bib-
liotekose, Vilniaus knygų mugėje ir
ambasadose.

VšĮ Pilietinės minties instituto
organizuojamas Nacionalinio diktanto
konkursas bus transliuojamas per
LRT radiją.

Dėl raštingiausiojo vardo bus var-
žomasi keliose kategorijose – raštin-
giausio moksleivio, suaugusiojo ir už-
sienio lietuvio. Rašyti diktantą taip pat
kviečiami ir įmonių bei organizacijų
atstovai. 

Užsienio lietuvių bendruomenės
turės galimybę konkurso dieną gauti
radijo transliacijos įrašą ir diktantą ra-
šyti jiems patogiu laiku.

Tradiciškai diktantą bus galima
rašyti ir išsiųsti organizatoriams paš-
tu iki vasario 23 dienos imtinai. Pro-
jekto organizatoriai paštu gautus dik-
tantus įsipareigoja patikrinti, ištaisyti
ir išsiųsti autoriams. Rašiusieji sava-
rankiškai negalės konkuruoti dėl raš-
tingiausiojo titulo.

Kaip ir anksčiau, konkurse ne-
galės dalyvauti lituanistai.

Pernai Nacionalinį diktantą rašė
daugiau nei 7 000 žmonių. Jame akty-
viai dalyvavo ir mokiniai. Diktantą
rašė per 3 500 moksleivių. 

ELTA info

Raštingiausiems lietuviškų mokyklų
užsienyje mokiniams – kelionė į Lietuvą
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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
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� Vasario 14 d., šeštadienį, 7 val. v. Pa -
laimintojo J. Matulaičio misija PLC, Le mon -
te kviečia Jus švęsti šv. Valentiną! Pa si puoš -
kite ir dalyvau kite šv. Mišiose, at nau jinkite
San  tuokos sakramento įžadus ir vėl išgy ven -
kite priesaikos virpulį ir džiaugs mą!

� JAV LB Lemonto apylinkė vasario 15 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečia į iškil -
mingą Vasario 16-osios minėjimą Pasaulio
lie tuvių centre Lemon te.  Prelegentė – bu vu -
 si PLB valdybos pirminin kė dr. Regina Na ru -
šienė. Programą atliks Lietuvių operos cho -
ras, diriguojamas Jūratės Grabliaus kie nės,
smuikininkė Linda Veleckytė-Nussbaum,
pia nistė Elena Reklaitis ir ,,Gintaro” orkest -
ras.

� Žurnalistas Vytautas Zalatorius bus
pagrindinis Tėviškės lietuvių liuteronų para-
pi jos vasario 15 d. rengia mos Nepriklau so -
mybės dienos minėjimo prelegentas. Minėji -
mas prasidės šv. Mišiomis 11:30 val. r.,
po  to  – programa ir  pietūs. 5129 South
Wolf Road, Western Springs. Visi laukiami.  

� Vasario 16 d., pirmadienį, 3 val. p. p.
vyks Lietuvos vėliavos kėlimo iškilmės Le -
monto senamiestyje. Kviečiame visus daly-
vauti. Automobilio statymas ir dalyvavimas

iš kilmėse nemokamas. Adresas – 230 Main
St., Lemont, IL 60439.

� Vasario 17 d., antradienį, nuo 4 val. p.
p. iki 8 val. v. Palaimintojo Jurgio Matu lai -
čio misija ir Pasaulio lietuvių centras ruošia
Už gavėnes. Maloniai kviečiame visus para-
gauti skanių blynų ir pabendrauti.

� Vasario 18 d. – Pelenų trečiadienis. Šv.
Mišios ir palaiminimas pelenais Švč.
Mergelės Marijos Gi  mi  mo bažnyčioje bus
teikiamas 10 val. r. Mišios bus aukojamas
lietuvių ir anglų kalbomis. Po Mišių parapi-
jos salėje vaišinsimės tradicine žuvies sriu-
ba. Malo niai visus kviečiame.

� JAV  LB Lemonto apylinkės So cialinių
reikalų skyrius, vasario 18 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai -
tyk lą, kur matysite Agnės Marcinkevi čiū tės
detektyvinę dramą „Vardas tamsoje”, su kur -
tą pagal Renatos Šerely tės ro maną.

� Kovo 1 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių, Švč. Mergelės Ma rijos Nekalto Pra si -
dėjimo parapijos salėje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) įvyks labai svarbus Brigh ton
Parko Lietuvių namų sa vi nin kų su si rinkimas.
Kviečiame visus na rius da lyvauti.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas ir šeimos šventė
Vasario 28 d., šeštadienį, JAV LB  Waukegan-Lake County lietuviai ir Gedimino

lituanistinė mokykla (GLM) švęs 
Lietuvos valstybės atkūrimo 97-ąsias

bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsias metines.

Šventė prasidės 11:30 val. r. Santa Maria del Popolo parapijos centro patalpo-
se, 151 N. Lincoln Avenue (126 N. Route 45) Mundelein, IL.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šventiniame minėjime ir kartu su Čikagos
šiauriečiais pasidžiaugti programa bei pasivaišinti savo ir draugų suneštais gardu-
mynais.  

Daugiau informacijos suteiks apylinkės valdybos pirm. Audrius Abrutis – tel.
404-543-9048 arba GLM direktorė Giedrė Ramanauskaitė – tel.  224-256-6760,
taip pat galite pasinaudoti tinklalapiu www.cikagossiaurietis.com

Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tuo, kokį pėdsaką jis palieka
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse...

Nuoširdžiai sveikiname 
INŽ. VYTAUTĄ MARKEVIČIŲ, 

vasario 16 d. švenčiantį 90 metų jubiliejų. 
Ilgiausių metų!

Birutė ir Antanas Vilutis
Josephina ir Juozas Neverauskas

Rūta ir Kęstutis Sidabras

Sveikiname Vasario 16-osios proga, linkime kartu puoselėti lietuvy-
bę, saugoti vertingą mūsų kultūrinį paveldą bei toliau su meile ir
kantrybe darbuotis vardan Lietuvos! Kasdien semkimės drąsos tikė-
ti, kad pateisintume Lietuvos kūrėjų pastangas ir viltis.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba, valdyba ir darbuotojai

Mieli tautiečiai,

Šiemet švenčiame
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį.

Į Kovo 11-osios kelią ėjome
prisimindami savo istorines šaknis, nesunaikintą 

Vasario 16-osios gyvybingumą.

Mūsų kelią žymėjo aukos, pasiaukojimas, tačiau 
Lietuvos laisvės troškimo negalėjo įveikti jokia jėga.

Savo nuoširdžiu kūrybiniu darbu 
aukštai iškėlę mūsų garbingą Trispalvę, 

širdimi ir protu pasveikinkime vieni kitus 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 25-mečio progomis.

Tegul šios šventės dar labiau suburia mus
naujiems darbams Tėvynei ir žmonių labui.

LieTUViŲ FondAS – LiTHUAniAn FoUndATion, inC.
14911 127th Street • Lemont, iL 60439 USA • Tel. 630-257-1616

Fax: 630-257-1647 • www.lithuanianfoundation.org • E-mail: admin@lithfouind.org

LieTUViŲ FondAS 
sveikina su 

Vasario 16-ąja ir 
Kovo 11-ąja


