
VILIJA VISOCKIENĖ

Metai dažnai prilyginami eikliems žirgams, tad pratę-
siant šią metaforą, šiais metais Sartų ežero ledu pra-
skriejo visa jų kaimenė – 108 ristūnai, nes tiek metų

jau vyksta oficialus renginys, o patys seniausi šaltiniai liudi-
ja, kad tai jau 218-osios lenktynės. Kaip viskas prasidėjo, gali-
me sužinoti iš legendų. Viena jų po rina šitaip: „Dusetų apy-
linkėse ka dai se gyvenęs piktas ponas. Kartą baudžiauninkas
paprašęs leidimo tuoktis su gražuole mergina, kuri pa tikusi ir
ponui, todėl jis greitai sugal vojęs kaip paveržti ją. Pikčiurna
pirmiausia pasiūlęs josios išrinktajam palenktyniauti žir-
gais ant ežero ledo, o varžybų nugalėtojui turėjusi atitekti mer-
gina. Ponas pasikinkė eikliausius savo žirgus, o vaikinui nie-
ko kito neliko, kaip sena kumelė, su kuria ir buvo atvažiavęs
miestelin. Nežinia, kaip ten nutikę, bet vaikinas laimėjo. Po-
nas baisiai supykęs ir liepęs nuga lėtoją nuplakti, tačiau tuo
metu po pono kojomis lūžo ledas ir gelmė jį prarijo kartu su vi-
somis rogėmis ir eikliais žirgais...” – 14 psl. 

Un Sartų, un Sartų lakia rogės ratu...
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Blynų balius LA – 5 psl.

Ir sporte ieškojusi meno – 10 psl.

Atostogos Massachusetts
,,Baltuose kalnuose"

Kai krepšys taip priartėja, kiekvienas
gali pasijusti Arvydu Saboniu ir ,,dėti
iš viršaus” kiek tik jam patinka... Va-
sario 16-ąją, spaudžiant 10 F (-14 C)
šalčiui, aštuonmetis Kristijonas išėjo
į savo namų Nahant, MA, kiemą pa-
žaisti krepšinio. D. Shilas nuotr.

DALIA SHILAS

Vasario 17 d. Massachusetts valstijos rūmuose Bostono Lietuvių Bendruomenės
atstovai susitikome su neseniai išrinktu gubernatoriumi Charlie Baker.

Netrukus po susitikimo gubernatorius paskelbė socialiniame tinkle
,,Tweeter”: „Susitikome su Lietuvių Bendruomenės atstovais. Ši tra-

dicija tęsiasi nuo 1980. Pirmadienį buvo Lie tuvos Nepriklausomybės die-
na”. Susitikimo metu gubernatorius paskelbė proklamacijas skirtas per-
skaityti Bostono, Lawrence, Cape Co de, Brocktono ir Worcester apylin-
kė se per Vasario 16-osios minėjimus, ku rie, kaip ir mūsų susitikimas, dėl
besikartojančių ir Bostoną paraly žia vu sių sniego pūgų buvo atidėti vė-
les  niam laikui. – 3 psl. 

Svečiuose pas „Sniego gubernatorių”

D. Shilas (antra iš k.) įteikė gubernatoriui C. Baker Bostono lit. mokyklos direktorės su-
da rytą Lithuanian-English, English-Lithuanian kalbų žodyną. Mark Steffen nuotr.



Dievo žodis kaip tik ir siūlo tris priemones,
kaip išvengti nuodėmių – maldą, pasninką ir išmal-
dą (gerus dar bus).

Gera malda padeda sukurti reikiamą žmogaus
santykį su Dievu. Gerą maldą sunku įsivaizduoti be
žmogaus nuolankumo. Besimeldžiantis žmogus pa-
sitiki ne savimi – savo išmanymu, sugebėjimu ir jė-
gomis, bet Die vu. Jei meldžiantis pasitikėjimas Die-
 vu neauga, tuomet reikia tikrinti sa vo maldos koky-
bę.

Pasninkas – susilaikymas valgyje ar kituose
mus labai traukiančiuo se dalykuose turi prasmę
tik tuomet, kai padeda labiau suvaldyti savo no rus,
įgeidžius ar priklausomybes. Pas ninkaujame ne to-
dėl, kad toks yra Bažnyčios įsakymas, bet kad  mums
patiems tai labai išganinga. Jeigu penktadienį ne-
sugebėsime atsisakyti mėsos gabalėlio, kaip tuomet
susivaldysime, kai būsime dešimt kartų stipriau
gundomi paragauti uždrausto vaisiaus? Jeigu gavė-
nios metu ne sugebėsime pakilti nuo stalo iki galo ne-
pasisotinę, kaip sugebėsime išlikti blaivūs, kaip su-
tvarkysime televizijos ar interneto naudojimąsi,
kad netaptume šių priemonių vergais?

Dievo žodis apie tikrąjį pasninką kalba
pranašo Izaijo  lūpomis: „Pas nin kas, kokio
aš noriu, tai <...> da ly tis su alkstančiu savo
duona, priglob ti vargšą ir benamį, apreng-
ti, ką pa mačius, nuogą, neatsukti nugaros sa-
 viesiems” (Iz 58, 7)

Geri darbai, kuriuos Viešpats skatina
daryti, reikalingi ne tik ko nors stokojan-
čiam žmogui, bet dar la biau reikalingi
mums patiems. Mūsų prigimtis savanau-

diška, todėl natūra liai visur ieškome sau naudos, ma-
 to me visų pirma savo interesus. Ir vargas mums, jei
nekontroliuotume sa vęs, jei nenaudotume jokių prie-
mo nių, kaip tą savimeilę suvaldyti. Die vo žodis kvie-
čia  mus žvelgti į stokojančius. Todėl Bažnyčios ben-
druo me nėje visuomet buvo ir yra gyva karitatyvinė
nuostata – daryti žmonėms gera, matyti šalia savęs
silpnesnius ir lengvinti jų gyvenimą.

Malda, pasninkas ir geri darbai neša palaimin-
gus vaisius tik tuomet, jei darome tai ne dėl pasiro-
dymo, bet dėl Dievo. Meldžiamės ne paguodos sau ieš-
kodami, bet trokšdami pašlovinti Dievą. Susivaldome
ne todėl, kad norime gražias kūno linijas išsau go ti,
bet kad mumyse viešpatautų ne kū nas, bet dvasia. Da-
rome gerus darbus ne dėl reklamos, bet dėl to, kad silp-
name, stokojančiame žmoguje ma tome Kristaus vei-
dą. Jėzus juk skelbia: „Iš tiesų sakau jums, kiek kar-
 tų tai padarėte vienam iš šitų ma žiausiųjų mano bro-
lių, man pada rė te” (Mt 25, 40). Pelenų dieną skaitomą
Evangeliją turime gerai įsidėmė ti, kad netrimituo-
tume, kokie esame geri katalikai, bet kad mūsų mal-
dą, susivaldymą ir gerus darbus matytų tik mūsų Tė-
vas danguje. 

Krikščioniškojo tikėjimo centre yra Jė-
zaus ir mūsų būsimojo prisikė limo
slėpinys. Šį slėpinį nuolat prisime-

name ir jį švenčiame šv. Mišiose. Gavėnios
metas – keturiasdešimt die nų prieš Velykas
– skirtas rimtam pasiruošimui švęsti šį pri-
sikėlimo slė pinį.

Pasiruošimą šv. Velykoms prade dame
Pelenų dieną. Įspūdingomis pe lenų bėrimo
apeigomis esame kvie čiami į atgailą už savo
nuodėmes, susitaikinti su Dievu, Bažnyčia ir
savo sąžine. Dievo žodis kviečia: „Dabar, – tai Vieš-
paties žodis, – grįžkite pas ma ne visa savo širdimi,
– pasninku, verksmu ir raudojimu. <...> grįžkite pas
Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailes-
tingas” (Jl 2, 12–13). Panašiai į susitaikinimą kvie-
čia apaš talas Paulius: „Kristaus vietoje mes einame
pasiuntinių pareigas tarsi pats Dievas ragintų per
mus. Kristaus vardu mes maldaujame: ‘Susitai-
kinkite su Dievu!’” (2 Kor 5, 20).

Pilnas ir vaisingas susitaikinimas su Dievu
įvyks tuomet, kai ne tik apgailėsime savo nuodėmes,
bet ir ge rai pažinsime, kas mus tolindavo nuo Die-
vo, ir pasinaudosime priemonė mis, padedančiomis
išsaugoti ištiki my bę. Evangelija mūsų dėmesį at-
 krei pia į tris dalykus: maldą, pasnin ką ir gerus dar-
bus. Šitai yra ne tik atgailos priemonės, bet ir nuo-
roda, ką turime daryti, kad ateityje išsau gotume
savo ištikimybę Dievui.

Jeigu gerai įsigilinsime, kas mus dažniausiai
nuvesdavo į klystkelius, beveik visuomet rasime tris
priežas tis: pataikavimą savo norams, per di delį pa-
sitikėjimą savimi ir savimeilę.
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Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė sekmadienį, va sa rio
22 d., vyksta į Kijevą, kur su ki tais Europos vadovais dalyvaus Mai dano
metinių minėjimo renginiuose ir Orumo eitynėse, skirtose žuvusių jų Mai-

dane atminimui pagerbti. Maidano metinių minėjimo ren gi niuose dalyvaus žu-
vusiųjų protestuotojų artimieji, visuomeninių ir tar ptautinių organizacijų at-
stovai, Europos šalių vadovai.

Planuojama, kad Orumo eitynėse dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka, Vokietijos prezidentas Joachim Gauck, Lenkijos prezidentas Bro-
nislaw Komorowski, Mol dovos prezidentas Nicolae Timofti, Europos Vadovų Ta-
rybos pirminin kas Donald Tusk ir kiti vadovai.

Proeuropietiški protestai Maida ne, prasidėję 2013 m. lapkritį Ukrai nos sos-
tinėje Kijeve ir trukę iki 2014 m. vasario mėnesio, nusinešė per 100 protestuo-
tojų gyvybių.

Orumo eitynes nuo 1:30 val. p. p. Lietuvos laiku bus galima stebėti tie siogiai
oficialiame Ukrainos preziden to puslapyje http://www.president. gov.ua/.

Prezidentės spaudos tarnybos info ir nuotr.

,,Šiupinyje” – apdovanojimas šauliui

Mažosios Lietuvos draugija vasa rio 14 d. surengė tradicinį ,,Užgavė nių Šiu -
pi nį”. Šventėje buvo pristatytas ,,Mažosios Lietuvos enciklopedinis žiny-
nas”, meninę programą atli ko solistė Nida Grigalavičiūtė, šo kiams grojo

Al gimanto Barniškio or kestras. Renginio metu Lietuvos šau lių sąjungos išeivijoje
(LŠSI) vadas Julius Rūtenis Butkus paskelbė, kad Jonas Polovinskas (slapyvardis
Bud rys)  apdovanotas I laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu ,,Už nuo-
pelnus Šaulių sąjungai” – už šaulio vardo garsinimą, aktyvią veiklą ir nuopelnus
pri sidedant prie 1923 m. sukilėlių žygio į Klaipėdą. 2014 metais minėjome Klai -
pėdos sukilimo sukilėlių vado pirmojo Klaipėdos gu bernatoriaus, Lietuvos žval-
gybos pa triarcho, pulkininko, iškilaus diplomato Jono Polovinskio-Budrio 50-
ąsias mirties metines (palaidotas Tautinėse kapinėse Justice, IL) ir LR diplomati-
nės tarnybos JAV 90-ąsias metines. Živilė Šilgalienė priėmė jos seneliui Jonui Po -
lovinskui-Budriui skirtą apdovanojimą.                                                         LŠSI info

Prezidentė Kijeve pagerbs žuvusiųjų
Maidane atminimą

LŠSI vadas J. R. Butkus įteikia J. Polovinsko-Budrio apdovanojimą jo anūkei Živi-
lei Šilgalienei.                                                                                          Kun. V. Aušros nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Džiaugiamės, kad vos prieš
mė nesį pradėjęs darbą guberna-
torius vis dėlto skyrė mums savo
brangaus laiko. Po dar vienos
spaudos konferencijos dėl valstiją
užpuolusių nesibaigiančių ir visus
rekordus sumušu sių pūgų, gu-
bernatorius energingai paspaudė
kiekvienam iš mūsų ranką, o pa-
žįstamus bendruomenės atstovus
šypsodamasis pasveikino: „atsi-
me nu jus”.

„Šiandien Lietuvoje yra Už-
gavė nių šventė, – sakė ALT’o at-
stovas Jo nas Stundžia. – Tai lie-
tuviška tradicija išvaryti žiemą”.
„Linkime jums di džiausios šluo-
tos, kad greičiau išgintumėte žie-
mą iš mūsų kiemo”, – apsidžiau gė
gubernatorius. „Žiema žie ma bėk
iš kiemo”. Padovanotą lietuvišką
juostelę knygoms gubernatorius
įsikišo į kišenę, sakydamas: „Man
ji labai pravers – tai bus mano lai-
mės talismanas”. Gubernatoriaus
patarėja po susitikimo mus pati-
kino, kad „Char lie tikrai nešios jį
kišenėje”.

Gubernatorius nuoširdžiai
apsi džiaugė ir susižavėjo jo žmonai
Lau ren, mūsų maloniai nuostabai va-
sa rio 16 dieną švenčiančiai savo gim-
tadienį, skirtos šokoladinių saldainių
dėžės viršelį puošiančia Trakų pilies
nuotrauka. „Ar pilis taip ir atrodo da-
 bar?”, – klausė gubernatorius ir pasi-
 domėjo jos istorija. Trakų pilies nuo-
trauka puošia ir jam padovanotą Bos-
tono lituanistinės mokyklos di rek to-
rės, kalbotyrininkės Gailos Nar kevičie-
nės sudarytą lietuvių-anglų, anglų-
lietuvių kalbų žodyną. „Aš jau per se-
nas tokiam mažam šriftui”, – sakė gu-
bernatorius, mėgindamas iš sisukti
nuo linksmo ,,palinkėjimo” mokytis
lietuvių kalbos. „Tai kišeninis žody-
nėlis, labai pravers, kai jūs vyksite į
Lietuvą”, – juokaudama pa tikinau gu-
bernatorių.

Taip pat Bostono lit. mo kyklos di-
rektorės vardu pateikė me pra šymą
skubiau įteisinti prieš dvejus metus At-
stovų Rūmams pateiktą House Bill

533 – aktą plėsti globalinę prekybą ir ekonominį vystymą
per dvikalbystę. Vienas šio akto rezultatų būtų valstijos pri-
pažintas „Seal of  Biliteracy” – dvikalbystės ar daugia kal-
bystės sertifikatas. 

„Aštuonios JAV valstijos jau yra patvirtinusios Seal of
Biliteracy, o sep tynios, tarp jų ir mūsų valstija, vis dar del-
sia. Praėjusių metų balan dį valstijos Senatas pripažino šį
aktą, bet tuo, atrodo, viskas ir baigėsi”, – dar
kartą priminiau gubernatoriui. „Dar nesu
susipažinęs su šiuo aktu. Dabar mano svar-
biausias rūpestis yra sniegas!”, – atsakė gu-
bernatorius, bet pasidomėjęs, kaip galima
būtų pajudinti šį klausimą, atsisvei kinda-
mas pažadėjo tuo pasirūpinti.

1795–1798 neoklacizmo stiliaus Valstijos
rūmai, Massachusettso valstijos sostinė ir
vyriausybės rūmai, dar vadinami „Nau-
jaisiais Valstijos rūmais”, yra vienas se-
niausių pastatų Amerikoje. Pastatą puo-
šiantis kupolas 1997 metais buvo perdažytas
23 karatų auksu. Kupolo viršuje esantis
pušies kankorėžis simbolizuoja Kolonijos
laikų Bostono medienos pramonės stiprybę.

Prieš susitikimą su gubernatoriumi
susirinkome Nurse Hall – garsiojoje mar-
murinėje salėje, kuri pa va din ta pagal salę
puošiančią skulptūrą, skirtą pagerbti Šiau-
rės armijos medicinos seselę, pilietinio
karo dalyvę. Mūsų visų nuosta bai, šioje sa-
lėje, kurioje buvo ką tik pasibaigusi seselių
diplomų įteikimo šventė, mus kalbant lie-
tuviškai išgirdo jau dešimt metų Bostone gy-
venanti, bet apie mūsų bendruomenę iki tol
nieko nežinojusi emigrantė. Koks pra-
smingas atsitiktinumas. Juk šioje salėje Lietuvos okupacijos
laikais nuo 1980 metų kasmet susirinkdavo Lietuvių Ben-
druomenės atstovai pa žymėti Vasario 16-osios. Rūmų kie-
 me, prie pagrindinio įėjimo, kasmet būdavo iškeliama
Trispalvė. Savo iniciatyvą kasmet paminėti Lietuvos Ne-
priklausomybės metines įgyvendino to meto Seimo atsto-
vas Henry Gai dis. Pagerbdami šią tradiciją, J. Stun džios pa-
sakojimų vedami, prieš susitikimą su gubernatoriumi pa-
vaikš čio jom po istorines rūmų sales.

Sakoma, atsitiktinumų nebūna. Šių metų šaltą sausio
11-tos sek ma dienį, gretimo miesto, kuriame gu ber natorius
dabar gyvena su šeima, rotušėje (City Town) organizuota-
me „Kaimynas tapęs gubernatoriumi” sveikinimo priė-
mime, pagalvojau: „Štai šią savaitę gretimo miestelio kai-
 mynas gubernatorius pradės savo darbą, o aš prieš 24 me-
tus, kruvinosios sausio 13-osios išvakarėse, po budėjimo pa-
mainos išėjau namo ir niekada nebegrįžau. Tą šaltą naktį
dar likę žurnalistai ir techniniai darbuotojai okupantų ar-
mijos buvo iš mesti iš Lietuvos Televizijos ir radijo komiteto,
kuriame dirbau redaktore, pastato. Tą beviltiškai nykią nak-
tį mū sų gatvėje, Vilniuje, stovėjo jų tan kai. Tą 1991-ųjų nak-
tį negrįžtamai pa sikeitė visų mūsų gyvenimai. Mano kelias

pasuko į laikinąją TV studiją užbarikaduotuose tuometinės
val džios rūmuose. (Aukščiausiosios Ta rybos rūmuose – D.
Sh.) 

Gubernatorius pirmąjį savo naujojo kelio rytą dukters
pasiūlymu Facebook paskyroje juokais įdėjo prie namų pa-
darytą nuotrauką: „Šiandien pir ma mokyklos diena ir rei-
kia nusifotografuoti”. „Kur jūsų portfelis?” – juokavo skai-

tytojai. Tada dar nežinojome, kad visą mėnesį gubernato-
riaus portfelis bus „užpildytas” sniego problema, o pats
Charlie, visas savo jėgas sky ręs sniego barikadoms įveik-
ti, bus tituluotas „Sniego gubernatoriumi” ir parodys,
kad Massa chu setts yra „strong”.

Prieš mėnesį dar nelabai tikėjau, kad taip greit vėl su-
sitiksime, priimsime Vasario 16-tosios proklamacijas,
drauge vėl priminsime Lietuvą ir ne tik lietuviams, bet ir
kitų tautybių šeimoms rūpimą „Seal of  Biliteracy” klau-
simą. 65-erius metus švenčianti Bostono lituanistinė mo-
kykla, 120 jos mokinių ir jų tėvelių tikisi, kad būda mas gu-
bernatoriumi Charlie Baker ypač daug dėmesio skirs ne-
formaliajam švietimui.

Tikėkimės, kad tokios pūgos ne beužeis, kad iki šiol ne-
regėti sniego kalnai greitai ištirps, ir visi sugrįši me prie
savo tiesioginių darbų ir rei kalų. 

Ir tikėkimės, kad mes, lietuviai, ir toliau išlaikysime
ir gerbsime taip sunkiai iškovotą Lietuvai laisvę. Ir nepa-
miršę savo bendrų šaknų, nepasmerkę ir neišsižadėję Lie-
tuvos emigrantų, dar gausiau ir prasmingiau švęsime Va-
sario 16-tąją, Nepriklauso mybę ir Vienybę ne tik išeivijo-
je, bet ir Lietuvoje.

Svečiuose pas „sniego gubernatorių”

ALT’o atstovas Jonas Stundžia, JAV LB pirmininkė Rima Girniu vie nė, Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja Dalia Shilas, gubernatorius
Charlie Baker, Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė ir JAV LB KV Mokslo Tarybos pirmininkė Regina Balčaitienė, BLM mokytoja Ieva Rač-
kutė, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkės pavaduotojas V/P Gintaras Čepas. Mark Steffen nuotr.

Baker tweeter – „Susitikimas su Lietuvių
Bendruomenės nariais. Tradicija nuo 1980
m. Pirmadienį buvo Lietuvos Nepriklauso-
mybės diena”.

D. Shilas ir J. Stundžia prie Nurse Hall skulptūros.             Asmeninio archyvo nuotr.
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TELKINIAI

DRAUGAS

Nepriklausomybės dienos minėjimas Lemonte
Lietuvai vėl reikia mūsų pagalbos   
Reginos Narušienės pranešimas Lemonte
vykusiame Vasario 16-osios minėjime

Laisvės kaina yra amžinas budėjimas  

Švenčiame 97-ąją Lietuvos nepri klausomybės su-
kaktį. Iš tų beveik šim to metų Lietuva buvo okupuo-
ta 51 metus, laisva tik 46-erius. Mūsų bėda – blogi kai-
mynai, kaip pasakytų ame rikiečiai. Lenkai buvo oku-
pavę Vil nių, vokiečiai – Klaipėdą, vėliau ir vi są Lie-
tuvą, po to vėl rusai... Rusų okupacijos metais mes va-
sario 16-ąją švęsdavom su liūdesiu
ir meile ir rei kalavome Amerikos
valdžios padėti atstatyti Lietuvos
nepriklausomybę. Noriu priminti
jums „Voice of  Ame rika” trans-
liavimą, Lietuvos nepripažinimo
politiką, kurios laikėsi Ame rika,
„Captive Nations Day” (oku puotų
kraštų dieną). Po to dėjo me visas
pastangas, kad Amerika pa dėtų
Lietuvai įstoti į NATO, kuri ga ran-
tuotų jos nepriklausomybę. 1990 m.
kovo 11-ąją kartu su Lietuva džiau-
 gėmės atkurtąja nepriklausomybe.
Daugelis galvojome, kad atlikome
sa vo pareigą ir kad dabar Lietuva
turi pati savo nepriklausomybę
saugoti. 

Thomas Jefferson (1809 m.) perspėjo amerikiečius,
kad laisvės kaina yra amžinas budėjimas. Taip ir da-
bar, po 25 nepriklausomybės metų mato me, kad mums
vėl reikia padėti Lie tuvai, nes ji vėl atsidūrė pavoju-
je. 

Europos Sąjunga yra susiskal džiu si ir neturi sa-
vos kariuomenės. Prancūzai veda verslą su Rusija. Vo-
 kiečiai gauna naftos iš Rusijos. Ita lijai, Portugalijai ir
Ispanijai labiau rūpi musulmonų problemos. O Ame-
 ri kos administracija negali apsispręsti ką daryti. Ji per
ilgai svarsto ir nesupranta, kas dedasi Ukrainoje. 

Pavojus Ukrainai yra
pavojus ir Lietuvai

Pažvelkime į Ukrainą.
1994 m. gruodžio 5 d. buvo pa-
sirašytas Buda pešto memo-
randumas – tai yra tarptau-
tinė sutartis tarp Rusijos ir
Bri tanijos, po kuria pasirašė
Prezidentas Clinton, o vė-
liau patvirtino Kinija ir
Prancūzija. Sutartyje Ukrai-
na su tiko perduoti Rusijai
savo branduoli nių ginklų at-
sargas, kurios buvo tre čios
pagal dydį pasaulyje. Už per-
da vimą šių ginklų Rusija,
JAV ir Brita nija įsipareigojo
apsaugoti Ukrainos teritoriją. Šiandien matome, kad
šie įsipareigojimai tušti. Ne tik Ukraina nėra apsau-
gota, net Amerika jai ne suteikia ginklų, kurie padė-
tų apsi sau goti. Amerikos administracija, prancūzai ir
vokiečiai tik kalba, gra sina, o Putinas tuo naudojasi.
Jis jau aneksavo Krymą ir, pažeisdamas paskutiniąją
taikos sutartį, užima Rytų Ukrainą. Rusija jokių grą-
sini mų nebijo ir susitarimų nesilaiko. Pu tinas pri-
pažįsta jėgą ir galią. Kas gali paneigti, kad „artimasis
užsienis” – Lietuva, Latvija ir Estija nėra jo apetito da-
lis? Lietuvos saugumą turėtų garantuoti NATO ryžtas,
kuo nelaimingoji Ukraina negali pasinaudoti.

NATO garantijos

NATO turėtų veikti ryžtingai, įro dydama ponui
Putinui, kad NATO tebėra rimta organizacija, pasiruo -
šu si, galinti ir norinti garantuoti sa vo narių suvere-
nitetą. NATO turėtų tuojau pat dislokuoti reikšmin-
gą kiekį nuolatinių oro, jūros ir pėstininkų dalinių
NATO priklausančiose šalyse, toms šalims pritarus ir

neatsiprašant iš anksto pono Putino. Ga lima tai pa-
daryti be didelio vargo, veikiančius NATO vienetus
perdislo kuojant iš Vakarų Europos bazių į tas vietas,
kurioms gręsia pavojus. Lietu va, Latvija ir Estija, net
ir Lenkija šiuo metu turėtų stipriau reikalauti tokių
kariuomenės vienetų. Tai atlikti turėtų Amerika.

Europos valstybių vaidmuo

Žinoma, remtis vien NATO nėra protinga. Europa
palaiko ekonomi nius ir finansinius ryšius su Rusija, su-
varžydama juos ES gali sustiprinti NATO efektyvumą.
Putino propaganda agresyviai veikia Lietuvoje ir už si-
enyje. Mums reikia ją kontroliuoti ir jai priešintis. Rei-

kia parodyti  NATO, kad lietuviai
yra atsakingi NATO nariai ir skiria
tuos BVP 2 proc. sa vo krašto gyny-
bai. NATO dabar ruo šiasi stiprinti
paramą Baltijos kraštams, NATO
gynybos ministrai nu tarė steigti
Lietuvoje NATO štabą, kurio funk-
cijos bus koordinuoti veiklą. NATO
taip pat pradės kurti greitojo rea-
gavimo pajėgas, kurias būtų galima
dislokuoti per 48 valandas, bet tokios
jėgos nebus sukurtos greitai. Ame-
rika siūlosi paremti logistika ir kt.
Būkime realistai – iš Kalinin gra do
rusai Lietuvą gali peržengti per 12
valandų. Štai dėl to tarptautinė ka-
 riuo menė jau dabar turėtų būti Lie-
tu voje.

Ką mes turėtume daryti?

Mes, Amerikos lietuviai, turime vėl budėti ir gal-
voti, kaip padėti Lie tuvai. Prognozuojama, kad Putinas
ban dys perimti Baltijos kraštus dar Prezidento Obama
kadencijos metu, nes bijo, kad naujasis prezidentas gali
būti ryž tingesnis. Kaip mes galėtume pa dėti? Turime
aktyviai įsijungti į JAV LB veiklą, ypač turėtų įsitraukti
naujieji emigrantai. Mes visi esame lietuviai. Vienas iš
Bendruomenės tikslų yra remti Lietuvą. 

Lietuvai reikia Amerikos vado va vimo ir ryžtingai,
nedelsiant padė ti Lietuvai ne tik žodžiais, bet ir veiks-
 mais. Mums reikia rašyti mūsų atstovams Washing-
tone: prezidentui Obama, senatoriui Durbin, Kongreso
nariui Shimkui ir mūsų rajono atstovams. Ko turime
prašyti:

a) Tuojau pat suteikti Ukrainai jų prašomų gink-
lų. Reikalauti Putino grąžinti Ukrainai rusų okupuotas
dalis;

b) Įrengti priešlėktuvinės gynybos sistemą, kuri
anksčiau buvo nu matyta Lenkijoje;

c) Sukurti NATO bazę Lietuvoje dar šiais metais,
perdislokuojant Ame rikos kariuomenės dalinius iš Vo-
kietijos;

d) Mums reikia dalyvauti Ame rikos miestų kan-
didatų mitinguose, rašyti laiškus Amerikos spaudoje
ir dalyvauti diskusijose interneto tinklalapiuose.

Pasimokykime tos veiklos iš se nesnių emigrantų,
turime būti vie ningi, paaukokime savo talentus, jė gas
ir laiką vardan tos Lietuvos.   

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

JAV LB Lemonto apylinkės val dy ba ir Pasaulio
lietuvių centras (PLC) vasario 15 d. Lemonte su-
rengė iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės

dienos, Vasario 16-osios, minėji mą, kurį pradėjo JAV
LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Viole -
ta Valaitytė, pasveikinusi taip gau siai susirinkusius.
O pasidžiaugti buvo kuo – Lemonto Fondo salė
buvo pilnutėlė. Pirmininkė pabrėžė šios die nos
svarbą ir ragino visados išlikti lie tuviais. 

Toliau minėjimą vedusi JAV LB Lemonto apy-
linkės valdybos vicepir mininkė Svajonė Kerelytė
į dalyvius prabilo jautriais eilėraščių posmais. Ge-
nerolo Teodoro Daukanto jūrų šau lių kuopos na-
riai iškilmingai įne šė JAV, Lietuvos ir šaulių vėlia-
vas. So listė Praurimė Ragienė, pritariant bigben-
do orkestrui „Gintaras” ir vi siems dalyvaujan-
tiems, sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus. Tylos mi-
nu te pagerbti žuvusieji už Lietuvos  laisvę. Lemonto
Palaimintojo J. Ma tu laičio misijos direktorius ku-
nigas A. Baniulis sukalbėjo šiai progai skir tą invo-
kaciją. Maya Chiapetta per skaitė Lietuvos nepri-
klausomybės paskelbimo aktą. Buvo pristatyti
garbingi šioje šventėje dalyvavusieji svečiai: Le-
monto miestelio kontrolės grupės narys Paul
Chaldikas, JAV LB Tarybos prezidiumo pirminin-
kas Juo zas Polikaitis, advokatė, kelias kadencijas
buvusi PLB pirmininkė Regina Narušienė, buvęs Lie-
tuvos garbės konsulas Vaclovas Kleiza, JAV LB Vi-
durio apygardos pirm. Birutė Kairienė, PLC Val-
dybos pirm. Linas Gilys ir PLC administratorius Ar-
tū ras Žilys.

Susirinkusius Lemonto miestelio valdžios
vardu pasveikino jos atstovas Paul Chaldikas. Jis
įteikė miestelio mero raštišką proklamaciją, kurioje
sakoma, kad vasario 15 ir 16-oji Lemonte skelbia -
mos lietuvių dieno mis. JAV LB Tarybos prezidiu-
mo pirm. Juozas Polikaitis JAV LB krašto valdybos
pirmininkės Sigitos Šim kuvienės buvo paprašytas
padėkoti už kvietimą dalyvauti minėjime, nes
pirmininkė dėl kitų įsipareigojimų ne galėjo daly-
vauti. Jos vardu buvo įteikti žymenys asmenims,
nusipelniu siems JAV LB Lemonto apylinkei: Al-
fonsui Kereliui ir JAV LB Vidurio vakarų apygardos
pirm. Birutei Kai rienei už ilgą ir aktyvią veiklą Lie-
tu vių Bendruomenėje.

Po to išklausėme Reginos Naru šie nės prane-
šimą (pranešimą spaus diname), džiaugėmės ge-
rai paruošta me nine programa. Pasirodė smui ki-
 ninkė Linda Valeckytė-Nussbaum, kuriai akom-
panavo pianistė Elytė Reklaitytė. Smuikininkę jau
visi ge rai pažįstame kaip gabią menininkę ir visa-
da ja gėrimės, šį kartą nustebino Elytė Reklaitytė,
kuri mūsų akyse iškilo kaip gabi, prityrusi pianis-
tė.

Puikus Čikagos lietuvių operos choras, va-
dovaujamas Jūratės  Grab liauskienės, atliko kele-
tą dainų (chormeisterė Jolanta Banienė, koncert-
meisterė Lisa Kristina). Koncerto pabaigoje chorui
užtraukus dainą „Že mėj Lietuvos” visi dainavome
kartu. 

Negalima nepaminėti bigbendo „Gintaras” pa-
sirodymo. Jo ritmingos melodijos gaivino nuotaiką,
džiaugiamės, kad jį turime.

Minėjimo svečiai galėjo pasivai šinti Racine
Backery paruoštais užkandžiais ir kavute.

Šį rašinį baigsiu vyskupo Ginta ro Grušo, Lie-
tuvos kariuomenės ordinaro, žodžiais: „Tebūna ši
diena padėka 1918 m. vasario 16-osios akto sig-
natarams, 1949 m. vasario 16-osios ne priklauso-
mybės deklaraciją pasira šiusiems partizanams,
1990 m. kovo 11-osios nepriklausomybės akto sig-
natarams ir visiems, kovojusiems dėl Lietuvos
laisvės. Visos tikros perga lės yra ir bus iš Dievo. Tik
juo pasiti kėdami galime dirbti ir kovoti dėl sa vo tė-
vynės Lietuvos”.

Regina Narušienė

Minėjimo dalyviai gieda Lietuvos himną Dalios Kavaliauskienės nuotraukos
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Penkiasdešimt trečiasis Blynų ba lius įvyko ir
labai pavyko. Baliau ninkai į balių švęsti Už-
gavėnių rin kosi laimingi, o išėjo dar laimin-

gesni. Prieš šitą balių labai jaudinausi, – senstu, grei-
čiau pavargstu, paaštrėjo artritas. Galvojau – nebe-
ruošiu Bly nų baliaus, atšauksiu... bet nesiry žau, ir
kas įvyko? Mano mamytės Onos Razutienės vėlė vis
šnibždėjo, kad „bus gerai”, ir viskas buvo „su per ge-
rai”. Aprašysiu nenuspėjamus iššūkius, kurie vyko
visą dieną, kol ruošėmės, iki pat paskutinių pasiro-
 dy mo akimirkų.

Jaučiuosiu palaiminta turėdama visą būrį išti-
kimų padėjėjų ir „Spin dulio” bendraminčių. Mane,
abejojan čią – ruošti balių ar ne – įtikino Da nutės Sco-
los aistra „Spinduliui” ir Ritos Žukienės nuoširdu-
mas. 

Pradėjau vakarą padėka, į sceną pakviečiau
septynis didinguosius. Taip aš vadinu savo didžiau-
sius pa dėjėjus. Norėjau jiems padėkoti prieš prasi-
dedant programai, kad žiūrovai žinotų, jog šis va-
karas pavyko tik šių septynių žmonių dėka. Aš ne-
turėjau nei gėlių, nei pažymėjimų, ta-
riau jiems tik paprastą lietuvišką ačiū.
Taigi kas tie didingieji septyni? Vik to-
ras Ralys ir Česlovas Geštautas – šau-
nieji muzikantai; Danutė Scola – ūk-
vedė. Ji dirbo virtuvėje nuo pat anks-
taus ryto, net negalėjo parvažiuoti
namo prieš balių pailsėti; Kris tina
Dudor, mano asmeninė padėjėja metai
iš metų. Ji apgalvoja ir pasirū pina vi-
somis detalėmis, kaip pavyz džiui, auk-
sine šokoladine moneta vi siems sve-
čiams; Valdas Varnas – ma no sūnus;
Gytis Joga – kartu su mano sūnum
naujasis šokių mokytojas; Andrėja
Dabšytė, prižiūrėjusi „Sau lės dukry-
tes”; Rita Čekanauskaitė-Žukienė – iš-
tikimiausia iš visų „Spin dulio” šokė-
jų tėvelių ir mokytojų. Ji, kaip ir Da-
nutė, manęs nepaliks nei maro, nei
bado metu.

Be šių septynių didingųjų tariau
širdingą ačiū mano nuoširdumo ko mandai: Onutei
Keblienei – bilietų par davėjai, Kęstui Kazlauskui –
fotografui, Stasiui Pinkui. Ir šiems žmonėms, kurie
negalėjo ateiti, bet jų širdys plaka „Spinduliui”:

Blynų balius 2015 Iš Danguolės Razutytės-Varnienės dienoraščio

Inai Peto kienei, Rasai Hendrickson ir, žinoma,
mano broliui Aliui.

Didžiuojuos studentais šokėjais, kurių buvo
šešiolika. Jie šoko tris seniausius ir populiariausius

šokius: „Subatėlę”, „Landytinį” ir užbaigė vi sų
mylimu „Malūnu”.

Sugrąžinau seną Blynų baliaus tradiciją – Ta-
lentų pasirodymą. Pa sirodė penki vaikai. Mer-
gaitės šoko ir dainavo, o berniukai parodė savo
sportinius sugebėjimus.

Mažieji šokėjai ir dainininkai pristatė se-
nąsias išeivijos dainas: „Aš esu lietuvis”, „Aš lie-
tuvaitė (darbšti mergaitė)” ir „Grįšim, grįšim”.

Man buvo labai sunku surasti šių metų Bly-
nų baliaus temą. Pagalvo jau, jeigu mums nepa-
siseks, tai ga lėsim apkaltinti ką? Ogi čigonus!
Taip pirmą kartą Blynų baliaus tema buvo „Či-
gonai”. Daugelis viešnių apsirengė kaip čigonės
ilgais si jo nais, su skarom, blizgančiais ka ro-
 liais ir auskarais. Sukviečiau visas čigones ant
scenos į surengiau gra žuolių atranką. Laimėjo vi-
sos, lydimos žiūrovų plojimų. Vėliau visos čigo-
nės dūko ir šoko, dar kartą pa tvir tindamos seniai
žinomą faktą: „Moterys šoka – vyrai nemoka”!

Joks blynų balius neapsieina be Kanapinio
ir Lašininio mūšio. Mano svajonė buvo pakviesti pa-
gyvenusius aktorius, kurie vaidino Lašininį ir Ka-
napinį dar mano mamytės laikais – Tadą Dabšį ir Dai-
nių Petronį. Žino jau, jeigu prašysiu jų iš anksto ateiti
į sceną ir suvaidinti – jie nė už ką ne sutiks.Visą savaitę
nemiegojau ir gal vojau, kaip šitas mūšis praeis be re-
 pe ticijų, nieko nesugalvojau, bet pasi ryžau žūtbūt pla-
ną įvykdyti. Turėjau du mokinius su Lašininio ir Ka-
na pi nio kostiumais ir kai jie buvo scenoje, pasakiau,
kad yra dar per maži šioms rolėms, bet salėje yra du
suaugę vy rai, kurie prieš daug metų buvo La šininis
ir Kanapinis. Tadas ir Dai nius buvo nustebinti, užlipo
į sceną, nelabai žinodami, ką jiems reikia da ryti. Tada
pamačiau Aurį Jarašūną, pasišaukiau jį kaip teisėją,
ir Kana pi nis sėkmingai nugalėjo Lašininį.

Po šios kovos prasidėjo tikras subatvakaris. Jau-
niai pirmą kartą sušoko naujus šokius – „Suktinį” ir
„Audėjėlę”, studentai užbaigė „Malū nu”. 

Pabandžiau įtraukti dalyvius dai  nuo ti „Kepa
kepa blynai – tai skanumynai”, kol jaunimas išnešiojo
maistą. 

Vakaras praėjo puikiai, ir jau me tas planuoti Bly-
nų balių 2016!

P. S. Autorė dėkoja kolegei mokytojai ir draugei
Žydrai Van der Sluys už pagalbą ruošiant straipsnį
spaudai

Žavingas čigonių prisistatymas suteikė gerą nuotaiką Mažosios ,,Saulės dukrytės” dainuoja ,,Aš lietuvaitė, darbšti mergaitė”

Spinduliukų chorelis dainuoja ,,Aš esu lietuvis” Kęsto Kazlausko nuotraukos

,,Spindulio” šokių mokytojai: Andrėja Dabšytė, Valdas Varnas, vadovė Dan-
guolė Varnienė ir Gytis Joga

Smagų ,,Landytinio” šokį sušoko studentų ratelio ,,LB Spindulys” šokėjai
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Clevelando
jaunieji ateitininkai – veiklūs

Clevelando Maironio kuopos jau nučiams ateitininkams smagu būti drauge! Sau-
sio 17 d. jų susirinkimą vedė Maironio kuopos moks lei viai. Vadovaujantys moksleiviai
pa skirstė jaunučius grupėmis – kiek vienos grupės laukė skirtinga pa mo kėlė arba
darbelis.

Iš  spaustuvės  atkeliavo  naujausias
,,Atei ties” numeris! Nuo viršelio šįkart į
jus žvelgia Š. Amerikos studentų ateiti-

ninkų sąjungos pirminin kas, Illinois uni-
versiteto inžinerijos mokslų studentas Ko-
vas Kulbis. Lai min gi prenumeratoriai, ku-
rie galės paskaityti išspausdintą pokalbį su
naujuoju pirmininku. 

O jei neprenumeruojate, pats laikas
užsisakyti. Pa rašykite Ramunei Kubiliūtei
adresu: 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202.
JAV prenumeratos kaina – 45 dol.  Do va-
na/prenumerata Lietuvos mokyklai ar
kuopai – 20 dol.  Čekius rašyti: Lithuanian
Catholic Federation Atei tis. Memo eilutė-
je įrašyti: ,,Ateities prenumerata”.  O jei tu-
rite klausimų, brūkštelkite laiškelį el.  paš-
to adresu: rkkubilius@yahoo.com 

Nauja 2015 m. ,,Ateitis”

Laura O’Meara veda diskusiją tema: ,,Ką daryti, kai neaišku…”. Iš k.: Marija O’Meara,
Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė ir Emilė Dicevi čiūtė.

Maironio kuopos jaunieji ateitininkai su savo globėjais ir vadovais. Pirmoje eilėje (iš k.):
Justas Šilgalis, Domas Šilgalis, Jonas Tessman, Elizabeth O’Meara, Julytė Taraškaitė, Ga-
bija Mieldažytė. Antroje eilėje:  Laura O’Meara, Marijia O’Meara, Vidas Sasnauskas, Lu-
kas Milevičius, Indrė Sasnauskaitė, Daina Dicevičiūtė. Trečioje eilėje: Gaja Milevičienė, Vida
Sasnauskienė, Elzė Tarasevičiūtė, Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė, Austinas Tarasevi-
čius ir Jimmy O’Meara.

Maironio kuopos globėjos: Gaja Bublytė-Milevičienė ir Vida Žiedony tė-Sasnauskienė

Žiema iš kiemo nesitraukia, bet mintys krypsta į
vasaros stovyklas 

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovykloje,

DAINAVOJE, Manchester, Michigan

birželio 28–liepos 2 d.
Sendraugių ateitininkų stovykla–2
Kviečiami visi šeimos nariai. Informacija: sendraugiai2@gmail.com. Vaizdai
ir stovyklautojų pasisakymus iš pereitų stovyklų rasite ,,Facebook’o” pusla-
pyje, įrašę ,,Sendraugiai 2”

liepos 6–17 d. 
Moksleivių ateitininkų stovykla
Netrukus bus paskelbta daugiau žinių. Sekite moksleivių tinklalapį: mes-
mas.org. Bus organizuojamas autobusas iš Dainų šventės Čikagoje į sto-
vyklą.

liepos 18–25 d.
Jaunųjų ateitininkų stovykla
Rengia Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba ir stovyklos ruošos
komitetas. Informacija: atjaunuciai@gmail.com. Sekite tinklalapį:
mesjas.org/stovyklos   
Jaunųjų ateitininkų stovyklos registracija prasidės kovo 1 d.   
Prašymai vadovauti bus priimami iki kovo 1 d. Žr. mesjas.org/stovyklos

liepos 26-rugpjūčio 2 d. 
Sendraugių ateitininkų stovykla-1 
Pirmenybė teikiama anksčiau stovyklavusiems 

SANTA BARBARA, California
liepos 19–26 d.
Californijos jaunųjų ateitininkų stovykla

KENNEBUNKPORT, Maine
rugpjūčio 1–8 d. 
51-oji Sendraugių ateitininkų poilsio ir studijų savaitė • Tėvų Pranciškonų
sodyboje. Kviečiami visi šeimos nariai.

Išeivijos ateitininkai taip pat kviečiami dalyvauti ateitininkų stovyklose
Lietuvoje. Sekite tinklalapį: www.ateitis.lt

2015 m. Ateitininkų vasaros
stovyklos

Kalendorius
KoVo 7 d., šeštadienį,
Ateitininkų Šalpos fondo metinis susirinkimas ir vakarienė 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 kūrybą.  Pristatysime vėliausią kun.
knygą „Mano pasaulėjautos kelionė”, išleistą po jo mirties.  Rengia: Ateitininkų namai,
Ateitininkų Šalpos fondas ir Čikagos sendraugiai.

Ateitininkų namai, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL
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vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Partizanų vado 
Liongino Baliukevičiaus-Dzūko
gyvenimo pavyzdys

Tėvynės gerovei jokia auka nė ra per
didelė. Kiekviena auka yra tei singa ir
reikalinga, jeigu ji prisideda prie Tė-
vynės kančių palengvinimo… Mes tu-
rime tik vieną tikslą, tik vieną idėją –
Laisvą Lietuvą… 

(Iš L. Baliukevičiaus-Dzūko die noraščio)

1950 m. vasarą LSSR valstybės
saugumo ministro pavaduotojui plk. A.
Leonovui pateiktoje ataskaitoje pra-
nešta, kad 1950 m. birželio 24 d. naktį,
2.15 val., Lietuvos SSR MGB 2-N val-
dybos operatyvinė grupė ir 4-osios
šaulių kuopos kareiviai likvidavo Lie-

tuvos partizanų Dainavos apygardos
štabo vadovybę. Vadovaujami plk. Vu-
kolovo, vedami MGB agento, išdaviko
Vasario (Kazys Kalanta-Ai das), oku-
pantai Žaliamiškyje, Leipa lingio ir
Merkinės valsčių sandūroje, sunaikino
partizanų bunkerį.

Žuvo Dainavos apygardos vadas
Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Kos-
 to, g. 1925 m., jo adjutantas ir apygar-
dos laikraščio redaktorius Augus tinas
Babrauskas-Radvila, g. 1928 m., Šarū-
no rinktinės štabo narys, Juoza pavi-
čiaus tėvūnijos vadas Antanas Vai lio-
nis-Špokas, Antano, g. 1913 m., ir eili-
nis partizanas Anastazas Kak ne vičius-
Švidrys, Petro, g. 1913 m. Pas tarąjį, sau-
gojusį priėjimą prie bun kerio, nužudė
agentas Vasaris.

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas
gimė 1925 m. sausio 1 d. Alytuje. Bai-
 gęs Alytaus gimnaziją, 1943 m. įstojo į
Kauno universiteto Medicinos fakul-
tetą. Pirmojo kurso studentas, patrio-
tinių įsitikinimų vedamas, 1944 m.
užsirašė į gen. P. Plechavičiaus orga-
nizuojamą Vietinę rinktinę. 1944 m. ge-
gužės 15 d. vokiečiai suėmė P. Ple cha-
vičių, štabo karininkus ir paskelbė,
kad Vietinė rinktinė paleidžiama. Iš-
formavus rinktinę, 1944 m. liepos mėn.,
L. Baliukevičius įstojo į Žema i tijoje be-
sikuriančią Tėvynės apsaugos rinkti-
nę. Vėliau jis su nuoskauda prisiminė:
„Iš Tėvynės apsaugos bū rių nieko ne-
išėjo. Mes visi tikėjome, kad tėvynę
ginti galima ir su šlykščia vokiška uni-
forma. Bet vokiečiai nuo komunistų
daug kuo nesiskyrė. Mus apgavo ir iš-
naudojo…” Apie 3 500 vy rų buvo iš-
vežta į Vokietiją darbams koncentra-
cijos stovyklose bei aerodro mų ap-
saugai. 1944 m. pabaigoje į Čekoslo-
vakiją saugoti vokiečių aerodromų iš-
vežtas ir L. Baliukevičius. 1945 m. ge-
gužės 15 d. kaip vokiečių eilinis jis pa-
teko į Raudonosios armijos nelaisvę.
Perėjęs kelis lagerius Rytų Europoje ir
Ukrainos anglies šachtas, iš lagerio pa-
bėgo ir 1946 m. va saros pabaigoje par-
sigavo į Lie tuvą.

Lietuvoje L. Baliukevičius iš kar-
 to įsitraukė į antisovietinį pasiprie ši-
nimo judėjimą. 1946 m. pavasarį su si-
vieniję Dzūkijos partizanai įkūrė Dai-
navos apygardą. Jos teritorija apėmė
dabartinius Alytaus, Lazdijų, Varė-
nos rajonus bei greta esančių Ma rijam-
polės, Prienų, Trakų ir Šalči ninkų ra-
jonų dalį. 1946 m. rugsėjo 1 d. L. Ba-
liukevičius buvo priimtas į Dzū kijos
krašto Dainavos apygardos Dzū kų
rinktinės „Geležinio vilko” grupę ei-
liniu kovotoju. Grupei vadovavo vie nas
narsiausių Dzūkijos partizanų vadų –
Vaclovas Voveris-Žaibas. Dzūkas da-
lyvavo keliose kautynėse, jam teko
padirbėti su kitu politinės kovos gink-
lu – pogrindžio spauda. Par tizanų va-
dai pastebėjo L. Baliuke vičiaus-Dzūko
literatūrinius sugebėjimus, analitinį
mąstymą bei parei gingumą. 1947 m. va-
sario 1 d. jis buvo paskirtas „Geležinio
vilko” grupės šta bo viršininku, atsa-
kingu už spau dą ir informaciją. 1947 m.
rugpjūčio mėn. žuvus Dainavos apy-
gardos va dui Domininkui Jėčiui-Ąžuo-
liui, rug sėjo 24–25 d. Dainavos apy-
gardos va dų susirinkime Marcinkonių
vals čiaus miškuose naujuoju apygar-
dos vadu buvo išrinktas Adolfas Rama -
nauskas-Vanagas. Pastarasis kreipė si
į V. Voverį-Žaibą, kad šis leistų pa imti
Dzūką į naujai kuriamą apygardos
štabą. L. Baliukevičius buvo pas kirtas
apygardos vado adjutantu, o netru-
kus ir spaudos bei propagandos sky-
riaus viršininku. Naujasis štabas at-
gaivino Dainavos apygardos partizanų
laikraščio „Laisvės varpas” leidimą.
Tiražas siekdavo iki 1 800 eg zem plio-
rių.

Nukelta į 15 psl.

L. Baliukevičius-Dzūkas (trečias iš kairės) su ginklo draugais. Antras iš kairės – legendi-
nis partizanų vadas, Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

L. Baliukevičius-Dzūkas

Lietuvos didvyrių
kraujas nenueis veltui

Valstybės istoriją žymi garbingi ir
prasmingi jos raidos momentai.
Ir Lietuvos valstybės, ypač Lie-

tuvos, isto rijoje buvo skaudžių įvykių
bei praradimų. Mūsų istorija susideda
ne tik iš Mindaugo suvienytos Lietu vos
didybės ar nuo jūros iki jūros iš plėstos
valstybės teritorijos, bet ir ne priklauso-
mybės praradimų, gyventojų netekčių.
Kaskart, artėjant Sausio 13-ajai, Vasario
16-ajai, Kovo 11-ajai, prisimename iš-
skirtines datas, įvykius, žmones, ati-
duodame žuvusiems pagarbą. Be is-
torinės atminties netu rėtume savasties.
Atmintiną Vasario 16-ąją norėtųsi ati-
duoti pagarbą vi siems tiems, kurie už
idealus ir už mū sų laisvę paguldė gal-
vas. XX a. antrojoje pusėje tos kovos
priekyje bu vo Lietuvos laisvės kovotojai
– partizanai. Vedami aukštų idealų ir Tė-
 vynės meilės, jie nedvejodami stojo į
nelygią kovą su daug gausesne ir geriau
ginkluota okupantų armija ir beveik de-
šimt metų, realiai negaudami jokios Va-
karų paramos, vienui vie ni liejo kraują
už Tėvynės laisvę.

Vienas jų – prieš devyniasdešimt
metų gimęs ir prieš 65 m. žuvęs Lion-
 ginas Baliukevičius-Dzūkas sa vo gy-
 venimu įrodė, kad ir maža tauta, prie-
 šų engiama, niekinama, naikinama,
bet nepasiduodanti ir kovojanti dėl
laisvės, nepriklausomybės, išlikimo,
gali išauginti dvasios galiūnus, kurių at-
minimui lenkiame galvas. Partiza nų
kova, jų pasiaukojimas įėjo į mūsų tau-
tos sąmonę panašiai kaip Pilėnų gynėjų
ar Žalgirio mūšio kovotojų, kaip atsi-
kuriančios Lietuvos valstybės nepri-
klausomybės kovų savano rių, kaip
1941 m. Tautos sukilimo bei Sausio 13-
osios kruvinų įvykių daly vių pasiau-
kojimas.  

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas
žuvo tikėdamas savo Tėvyne, jos pri si-
kėlimu ir nepriklausomybe. Jam te-
 buvo lemta gyventi tik 25-erius metus
tragiškiausiu mūsų istorijos laikotarpiu.
Sunkūs išbandymai, užgriuvę Tėvynę,
parodė brandžią jauno žmogaus pilie-
tinę sąmonę, aiškius principus, pagal
kuriuos Laisvė suvokiama ne tik kaip
laisvė sau, bet ir kaip lais vė  kitiems –
mums ir ateities kartoms. Ar dabarties
kartos gali suvokti ir suprasti Liongino
Baliuke vi čiaus-Dzūko ir jo kartos ko-
votojų idealizmą? Ar sunkiu Tėvynei
momentu atsirastų tokių kaip Lionginas
Baliu kevičius-Dzūkas, kurie bet kokia
kai na aukotųsi dėl Tėvynės ir mūsų lais-
 vės dabar?

Jeigu man šiandien kas pasiūly tų
laisvę Amerikoje, aš nevažiuočiau. Geriau
žūti čia garbingai kovojant, negu rankas
sudėjus laukti kažko iš kažkur nukrentant.
Pagaliau mūsų kraujas nenueis veltui.
Mes turėsime teisę visiems žiūrėti į akis,
nes savo tėvynės neapleidom, – dieno-
raštyje ra šė partizanų vadas Liongi-
nas Ba liu kevičius-Dzūkas.

Lietuvos šaulių sąjunga
išeivijoje nuoširdžiai

sveikina 
„Draugo” skaitytojus 

su Va sario 16-ąja. 
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ČLKL čempionus 
sutriuškino naujokai

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate vasario 14–
15 dienomis sužaistos ketverios

rungtynės. Įspūdingą pergalę iškovojo
stip riausių šešių ČLKL komandų gru-
pėje kovojantys ČLKL naujokai bei
vieni geriausiai rungtyniaujančių šia-
me  čempionate – „Juodkrantės” krep-
ši nin kai. Jie net 39-ių taškų skirtumu
(87:48) sutriuškino triskart ČLKL čem-
pionę „Kunigaikščių” ko mandą ir po
šios pergalės pavijo čempionate pir-
maujančius  „Lituanicos” krepšinin-
kus. Dabar koja kojon žengiančios

ČLKL pirmaujančios „Litu a nicos” ir
„Juodkrantės” komandos iš kovojo po
lygiai – 12 pergalių ir pa tyrė po 1 pra-
laimėjimą.

Šiose pergalingose ir didesnės int-

ČLKL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai:

1. „Lituanica” 12 1
2. „Juodkrantė” 12 1
3. „Švyturys” 10 3
4. „Radviliškis” 9 3
5. „Atletas” 7 6
6. „Kunigaikščiai” 6 8

ČLKL „Iššūkio taurės”
tur ny ri nė lentelė:

1. „Vilnius” 9 5
2. „Prima-Lituanica” 4 9
3. „Stumbras” 4 9
4. „Lietava” 3 12
5. „Lietkabelis” 3 9
6. „Kariai” 0 13

ČLKL mėgėjų lygos 
turnyrinė lentelė:

1. „Jaguarai” 12 2
2. „Arka” 11 3
3. „Britė” 8 7
4. „Ąžuolas” 5 9
5. PLC 4 9
6. „Pelenai” 2 12

ALTL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, taškai

1. „Atlantic Express” 21
2. „Gubernija” 13
3. „Panevėžys” 13
4. „BG Team” 12
5. „Šiauliai” 8
6. „Nemunas” 5

rigos nesukėlusiose rungtynėse
„Juodkrantei” taškus pelnė visi 9 aikš-
telėje rungtyniavę krepšininkai, o re-
zultatyviausiai rungtyniavo po 17 taš-
kų pelnę Martynas Einikis ir Po vilas
Rutkevičius, 15 pridėjo Mantas Valei-
ša, 12 – Liutauras Malžinskas. „Kuni-
gaikščių” komandai dau giau siai taškų
– 13 pelnė Giedrius Bauža.

„Kunigaikščių” komandą nesėkmė
lydėjo ir kitose savaitgalio rungtynėse,
rungtyniaujant su „Atleto” krepšinin -
kais. Jie antrą kartą šiame sezone nu-
galėjo tuos pačius varžo vus, šįkart –

85:63.
„Atleto” komandoje prie

pergalės daugiausiai prisidė-
jo juodaodis legio nierius Chris
Miller – 27 taškai, 25 pelnė ir 15
kamuolių atkovojo Eval das
Jacunskas, o 16 taškų surinko
Vaidotas Lydeka. „Kunigaikš -
čių” gre tose vėlgi rezultaty-
viausiai rungtyniavo G. Bau-
ža – 16 taškų, Modestas Masi-
lionis – 12.

Dvejos rungtynės praėju-
sį savaitgalį taip pat sužaistos
ir dėl ČLKL „Iššūkio” taurės
kovojančių koman dų grupė-
je. Čia ir toliau pergalingai
rung tyniauja „Vilniaus” krep-
šinin kai: ČLKL naujokai re-
zultatu 60:51 nugalėjo „Stumb-
ro” krepšininkus ir prieš pra-
sidedant atkrintamosioms
varžyboms užsitikrino pir-
mąją vietą.

Vilniečiams 17 taškų pel-
nė Sam Robinson, po 12 įme-
tė – Deividas Skir gaila ir An-
tanas Rauchas. „Stum brui”

Žygimantas Leimonas pel nė 16 taškų,
Dalius Marčiukaitis – 12.

Trečiąją pergalę šiame sezone iš-
kovojo „Lietavos” krepšininkai, kurie
nesunkiai rezultatu 61:39 įvei kė kol kas
visas 13-a rungtynių pra laimėjusią dar
vieną ČLKL naujokų „Karių” koman-
dą.

Nugalėtojams po 20 taškų pelnė sa -
vo asmeninį rezultatyvumą pageri nęs
Svajūnas Mirinavičius ir Deivi das
Markevičius. „Kariams” Andrius Streit
surinko 21 tašką.

Kito turo rungtynes ČLKL ko man-
 dos žais vasario 21–22 dienomis. Tuo-
met planuojama sužaisti 7 rungtynes.
Visą varžybų tvarkaraštį galima rasti
oficialioje ČLKL internetinėje svetai-
nėje – www.clkl.net.

Mėgėjų lygoje –
pirmaujančiųjų pergalės

ČLKL mėgėjų lygos čempionate
vasario 15 d. sužaistos trejos rungtynės,
kuriose pergales iškovojo visos trys pir-
maujančios komandos – „Ja guaras”,
„Arka” ir „Britė”.

Vienvaldžiai pirmaujantys čem-
pionato „Jaguaro” krepšininkai, re zul-
 ta tu 51:33 nugalėjo ČLKL naujokę „Pe-
lenų” komandą, antroje vietoje žen-
 giantys „Arkos” krepšininkai „iš spau-
dė” pergalę – 52:49 – rungtyniaudami su
„Ąžuolu”, o „Britės” ir PLC dvikovoje
57:43 stipresni buvo pirmieji. 

Šį sezoną ČLKL krepšininkai kovoja dėl šios įspūdin-
gos taurės

ALTL geriausieji tęsia pergalingą žygį

Vasario 15 d. Amerikos lietuvių
tinklinio lygos (ALTL) čem-
pionate sužaistos II rato tre-

čiojo turo rungtynės, po kurių didesnių
pakitimų turnyrinėje lentelėje neįvy-
ko. Ir toliau pergalingu keliu žings-
 niuoja pirmoje vietoje esantys „At -
lan tic Express” tinklininkai. Praėju sį
sekmadienį jie iškovojo jau aštuntąją
pergalę iš eilės. Vos 3 taškus per šias
dvikovas praradusi „Atlantic Ex press”
komanda, kuri šįkart rezultatu 2:1
(25:19, 22:25, 25:22) po atkaklios kovos
įveikė nuolatinius savo varžovus, tur-
nyrinės lentelės kaimy nus „Gu ber -
nijos” tinklininkus.

Sunkią, tačiau pelnytą pergalę iš-
kovojo penktoje ALTL vietoje žen-
giantys „Šiaulių” tinklininkai. Jie re-
 zultatu 2:1 (25:19, 25:27, 25:21) palaužė
antrąjį pralaimėjimą iš eilės patyru sią
svečių iš Bulgarijos – „BG Team” ko-
mandą.

Šiuo bulgarų kluptelėjimu bema-
 tant pasinaudojo „Panevėžio” tinkli-
 ninkai. Po nesunkios pergalės 3:0

(25:19, 25:11, 25:9) prieš paskutinėje
vietoje žengiančią ALTL debiutantę
„Nemuno” komandą, jie aplenkė var žo-
vus turnyrinėje lentelėje ir kartu su
„Gubernijos” komanda dalinasi 2–3
vietomis.

Kitas rungtynes ALTL komandos
žais vasario 22 d. 4 val. p. p. PLC salė-
je Lemonte susitiks „Gubernija” – „Ne -
munas”, 5 val. p. p. „Panevėžys” –
„Šiau liai”, 6 val. v. „Atlantic Ex press”
– „BG Team”.

Neįtikėtinos
akimirkos,
efekting as

pasirodymas aikštė-
je ir pagerinti re-
kordai – NBA „Visų
žvaigždžių” rungty-
nėse spalvų netrū-
ko, o 64-ąjį susitiki-
mą laimėjo Vakarų
konferencijos rink-
tinė. Ji Rytų konfe-
rencijos krepšinin-
kus nugalėjo 163:158
(47:36, 36:46, 39:40,
41:36). Abi koman-
dos iš viso pelnė 321
tašką – tiek per NBA
„Visų žvaigždžių”
rungtynes įmesta
dar nebuvo.

17,2 tūkstančių sirgalių akivaiz-
doje naudingiausio žaidėjo – MVP – ap-
dovanojimą gavo Russell West brook,
kuriam plojo ir krepšinio žvaigž dės, ir
garsūs atlikėjai JAY-Z, Christina Agui-
lera.

Rekordą pagerinti galėjęs „Okla -
homa City Thunder” žvaigždė R. West -
brook pelnė 41 tašką, o iki legendinio
Wilt Chamberlain rekordo jam pri-
trūko vos taško. W. Chamberlain 1962
metais per „Visų žvaigždžių” rungty-
nes pelnė 42 taškus.

Tiesa, R. Westbrook pavyko page-
 rinti vieną rekordą. Jis per pirmąją su-
sitikimo pusę pelnė 27 taškus, o to
dar niekam nėra pavykę padaryti.
Rytų ir Vakarų rinktinės išlygino tri-
taškių rekordą. Jos pataikė 48 toli-
 mus metimus ir vieno pritrūko, kad re-
kordas būtų pagerintas.

„Nuostabu. Esu palaimintas, kad
ga liu būti čia, New Yorke”, – „Madi son

Square Garden” arenoje sakė R. Westb-
rook. Jis su kitomis NBA žvaigž dėmis
nebuvo vieninteliai, kū rę įsimenamą
pasirodymą.

Jį pradėjo garsioji atlikėja Chris-
 ti na Aguilera, o prie jos jungėsi JAV po-
puliari šokėjų trupė „Rockettes”. New
Yorke pasirodė ir reperis JAY-Z bei bok-
so čempionas Floyd May weather. NBA
neišvengė ir politikos. „Madison Squa-
re Garden” arenoje spindėjo Prezi-
dentas Bill Clinton. Jis sulaukė keleto
plojimų, kai jį pa ro dė atlikėjai Queen
Latifah giedant JAV himną.

Vakarų rinktinėje Donato Motie-
 jūno bendraklubis James Harden pel-
nė 29 taškus. LaMarcus Aldridge pri-
dėjo 18, Stephen Curry – 15 taškų. Ry-
tuose LeBron James pelnė 30 taš kų.
Taikliausias metikas Kyles Korver – 21.
Ispa nijos rinktinės aukštaūgis Pau
Gasol pasiekė dvigubą dviženklį, kai at-
ko vojo 12 kamuolių ir pelnė 10 taškų.

NBA „Visų žvaigždžių” savaitgalis

„Oklahoma City Thunder” žvaigždė R. Westbrook pelnė 41 taš-
ką ir gavo naudingiausio žaidėjo – MVP – apdovanojimą.
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Prieš protestus Maskvoje suimtas A. Navalnas

Debalcevėje šeimininkauja kazokai 

Washingtonas (ELTA) – JAV se-
natoriai John McCain ir Lindsey Gra-
ham paskelbė naują kreipimąsi į JAV
prezidentą Barack Obama, kuriame
jie kaltino Washingtono vadovą nesu-
teikus labai reikalingos karinės para-
mos Ukrainos vyriausybei.

Kreipimasis aukšto rango parei-
gūnai tvirtino, kad Rusijos remiamų se-
paratistų Debalcevės miesto kontrolės
perėmimas liudija paliaubų sutarties

nesėkmę.
Jie abu pažymėjo, kad kol kas Va-

karų vadovai, įskaitant JAV preziden-
tą, ir toliau ieško visų įmanomų pasi-
teisinimų netiekti ginklų Ukrainos vy-
riausybei.

„Kol prezidentas B. Obama toliau
svarsto apie karinę paramą, V. Putinas
toliau veikia su ginkluota galia, siek-
damas karinių tikslų Ukrainoje”, –  tei-
gia senatoriai. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Ukrainoje paliaubomis net nekvepia 

Vilnius (alkas.lt) – Vasario 19 d.
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė apsilankė tarptautinėje
Vilniaus knygų mugėje, viename svar-
biausių kultūros renginių Lietuvoje.
Didžiausioje knygų mugėje Baltijos
šalyse dalyvauja svečiai iš 15 šalių. Šie-
met mugės tema – detektyvas, todėl pa-
rodos atidarymo metu Prezidentė taip
pat tapo detektyvinės istorijos dalyve,
padėdama ją išnarplioti ir paskelbti
mugės pradžią.

Pasak Prezidentės, svarbu, kad

knygų mugėje išskirtinio dėmesio su-
silaukia ne tik literatūros naujienos,
bet ir mūsų istorinė atmintis, pade-
danti mums suprasti, kaip saugoti ir
ginti valstybę.

Jau 16-ąjį kartą Vilniuje vykstan-
čioje knygų mugėje dalyvauja per
300 leidyklų iš Lietuvos ir užsienio ša-
lių. Šių metų programoje vyks daugiau
kaip 400 įvairių renginių – knygų pri-
statymai, filmų peržiūros, susitikimai
su Lietuvos ir užsienio rašytojais,
veiks meno parodos, diskusijų klubai.

Kijevas (BNS) – Prorusiškiems se-
paratistams užėmus svarbų Debalcevės
miestą, į nelaisvę buvo paimta daugiau
nei 90 ukrainiečių karių, dar 82 kariai
dingo be žinios. 

Ukrainos kariuomenė dingusiųjų
paieškai mobilizavo „tam tikras pajė-
gas” ir paprašė Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) padėti nustatyti jų buvimo vie-
tą.

Ukrainiečių pajėgos pasitraukė iš
strategiškai svarbaus geležinkelio maz-
go Debalcevės po nuožmaus puolimo,
kurį įvykdė Maskvos apginkluoti se-
paratistai kartu su rusų reguliariosios
kariuomenės kariais.

Ukrainos generalinio štabo pra-
nešime sakoma, kad per atsitraukimą
žuvo 13 karių ir dar 157 buvo sužeisti.
Kijevas taip pat pranešė, kad Debalce-
vėje į nelaisvę paimti keliasdešimt su-

kilėlių kovotojų, kuriuos ruošiamasi ap-
klausti.

Prezidentas Petro Porošenka pa-
kvietė JT taikdarius dislokuotis Rytų
Ukrainoje ir priversti vykdyti paliau-
bas. Skubiame saugumo susitikime
Prezidentas teigė, kad tokia jėga padė-
tų garantuoti saugumą situacijoje, kai
nesilaikoma taikos pažadų. 

Maskva (Bernardinai.lt) – Vasario
19-osios vakarą Maskvos teismas 15-ai
parų laisvės atėmimo nuteisė vieną iš
Rusijos opozicijos vadovų Aleksejų Na-
valną. Pasak A. Navalno, jį nuteisė ta
pati teisėja, kuri už „tautos pasivaikš-
čiojimą” jį jau buvo nuteisusį ir 2012 me-
tais.

Ketvirtadienį po pietų A. Navalnas
buvo jėga atvesdintas į teismą ir nu-
teistas už tai, kad dalino kvietimus į
kovo 1 d. rengiamą antikrizinį maršą
„Pavasaris”. Nors A. Navalnas ap-
skundė teismo sprendimą, jis grei-
čiausiai pats negalės dalyvauti savo
organizuojamame renginyje. Be A. Na-
valno šio protesto organizatoriais dar
paskelbti buvęs verslininkas ir kalinys

Michailas Chodorkovskis, buvęs vi-
cepremjeras Borisas Nemcovas, buvęs
premjeras ir finansų ministras Mi-
chailas Kasjanovas ir „Ježednevnyj
žurnal” vyr. redaktorius Aleksandras
Ryklinas.

Tik prieš kelias dienas kitas Mask-
vos teismas A. Navalnui panaikino
namų areštą. A. Navalno atstovas spau-
dai praneša, kad dėl šio jo suėmimo gali
būti atnaujinta ir kita byla, kurioje jis
nuteistas lygtinai penkeriems metams,
tad jam dabar gresia realus suėmimas
penkeriems metams.

Rusijos politologai mano, kad A.
Navalno suėmimas ne atbaidys mask-
viečius nuo protesto maršo, bet kaip tik
juos paskatins.

Debalcevė, Ukraina (BNS) – Uk-
rainos rytinį Debalcevės miestą aplan-
kę žurnalistai, matė, kad visur šeimi-
ninkauja separatistų kovotojai, iš pa-
žiūros – daugiausia kazokai.

Rusijos kazokų vadovas Nikolajus
Kozicynas, kuris yra įtakingas separa-
tistų pajėgų vadas Rytų Ukrainoje, buvo
pastebėtas važinėjantis kariniu visu-
reigiu, atimtu iš vyriausybės pajėgų.

Pergalę švenčiantys kazokai juo-
kėsi, glėbesčiavosi ir pozavo nuotrau-
koms.

Prancūzijos prezidentas Francois
Hollande sakė, kad kartu su Vokietijos
kanclere Angela Merkel kalbėjosi su Uk-
rainos bei Rusijos vadovais apie pa-
liaubų pažeidimus ir jų padarinius.
Daugiau detalių apie šias diskusijas
jis nepateikė.

Prasidėjo didžiausia knygų mugė

Vilnius (1psl.lt) – Vilniaus apy-
gardos teismas dar dviems mėnesiams
pratęsė suėmimą šnipinėjimu Balta-
rusijai įtariamam Romualdui Lipskiui,
buvusiam valstybės įmonės „Oro na-
vigacija” darbuotojui.

„Nors gresianti laisvės atėmimo
bausmė nėra absoliuti sąlyga taikyti
griežčiausią kardomąją priemonę, ta-
čiau šioje stadijoje jos pakanka pa-
grįstai manyti,  kad kaltinamasis gali
bė g ti, slėptis nuo teismo”, –  paskelbė
teis mas. J. Lipskiui gresia laisvės at-
ėmimas nuo 3 iki 15 metų.

Nagrinėti teismui perduoti septy-
ni bylos tomai, juose yra 1,3 tūkst. do-
kumentų ir 26 laikmenos su įvairiais
vaizdo bei garso įrašais. Posėdžiai vyks-
ta už uždarų durų. 

Bylos duomenimis, įtariamasis
savo kabinete esą slapta fotografavo
ten buvusius dokumentus bei kitus ob-
jektus ir juos perdavė Baltarusijos gink-
luotųjų pajėgų Generalinio štabo Vy-
riausiosios žvalgybos valdybai. Dėl šni-

pinėjimo Baltarusijai dar bus teisiamas
buvęs kariuomenės paramedikas And-
rejus Ošurkovas. Jo ir R. Lipskio atve-
jai nesusiję.

Prokurorai atlieka dar vieną iki-
teisminį tyrimą dėl šnipinėjimo, kai
gruodžio pabaigoje dėl įtarimų šnipi-
nėjimu buvo sulaikytas Lietuvos kari-
nių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiau-
liuose karys ir dar vienas asmuo.

Šnipinėjimu įtariamas R. Lipskis lieka suimtas 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos pieno
gamintojai vasario 24-ąją rengia vi-
suotinį suvažiavimą, kurio metu keti-
na aptarti sunkią šio sektoriaus ga-
mintojų padėtį.

Pasak Lietuvos pieno gamintojų
asociacijos tarybos (LPGA) pirmininko
Jono Vilionio, suvažiavimą surengti
paskatino sudėtinga pieno gamintojų si-
tuacija, mažos produkcijos supirkimo
kainos, žemos Europos Sąjungos (ES)
tiesioginės išmokos šalies ūkininkams,
tokių pačių sąlygų kaip ES žemdir-
biams nebuvimas.  

Suvažiavime tikimasi sulaukti per
porą tūkstančių dalyvių. Pieno gamin-
tojai reikalaus, kad Vyriausybė pripa-

žintų žemės ūkį valstybės prioritetine
sritimi, kad nuo kovo 1 d. Seimas ir Vy-
riausybė užtikrintų, kad žaliavinio pie-
no supirkimo kaina nebūtų mažesnė nei
ES vidurkis (šiai dienai ne mažesnė nei
32 euro centai). 

Jeigu per vieną mėnesį nebus įvyk-
dyti Lietuvos pieno rezoliucijoje išdės-
tyti reikalavimai, Lietuvos pieno ga-
mintojai žada imtis griežtesnių prie-
monių savo teisėms ir teisėtiems inte-
resams apginti. 

Statistikos departamento duome-
nimis, pernai metų trečiąjį ketvirtį vi-
dutinės natūralaus pieno supirkimo
kainos smuko 21,8 proc., lyginant su ati-
tinkamu 2013 m. laikotarpiu. 

Pieno gamintojai  nesileidžia skriaudžiami 

Vilnius (ELTA) – Europos Parla-
mentas (EP) svarsto direktyvą, pagal
kurią trečiųjų šalių gyventojai, baigę
studijas, mokslinius tyrimus ar sta-
žuotę, galėtų ilgesnį laiką likti gyventi
Europos Sąjungoje (ES), kad galėtų ieš-
koti darbo ar kurti verslą. 

Šiuo metu studijas baigę ES ne-
priklausančių šalių piliečiai Lietuvoje
gali likti ieškoti darbo pusmetį. Europos
Komisija siūlo mokslus baigusiems
studentams bei tyrėjams pratęsti šį lai-
kotarpį iki metų, o EP – net iki pu-
santrų. 

Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenimis, Lietuva labai atsilieka

nuo kitų ES šalių pagal užsienio stu-
dentų skaičių, o trečiųjų šalių piliečiai
sudaro vos 3 proc. visų užsienio stu-
dentų. 

Migracijos departamentas įspėjo,
kad svarstoma direktyva yra „lazda
su dviem galais”: ją priėmus Lietuva
taptų užsieniečių tranzito šalimi. Uni-
versitetų atstovai teigė, kad fiktyvūs stu-
dentai pas juos beveik nepatenka, nes
kiekvienas užsienio kandidatas kruop-
ščiai patikrinamas. Nerimaujama, jog
įsigaliojus direktyvai Lietuvą užplūstų
imigrantai: leidimų dirbti Lietuvoje
trečiųjų šalių piliečiams išduodama
vos keliolika per metus.

Sieks pritraukti gabių užsieniečių

Senatoriai nepatenkinti B. Obamos neveiklumu

Vis garsiau kalbama apie Rusijos at-
jungimą nuo SWIFT sistemos.

Facebook iliustr.

Baltarusijai šnipinėjęs R. Lipskis į teismo salę
žengė šypsodamasis. 

Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr. 

Aleksejus Navalnas
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Meno pasaulio dalimi netapo

Senda Valvrojenskaja gimė 1868 m. kovo 19 d.
Butrimonyse, Vilniaus gubernijoje. Būdama septy-
nerių 1875 m. su savo motina Judith bei broliais Ber-
nard ir Abraham emigravo į JAV. Metais anksčiau
Bostone jau buvo įsikūręs jos tėvas Albert. Atvykę
į nau ją šalį, Valvrojenskiai sužinojo, kad šeimos gal-
va nutarė pakeisti pa vardę į labiau amerikietiškai
skambančią –  Berenson. Albert reikalavo, kad žmo-
na ir vaikai (Bostone gimė dar dvi dukros – Elizabeth
(Bessie) 1878 m. bei Rachel 1880 m.) atsisakytų bet ko-
kių sąsajų su savo žydiška kil me ir kaip galima grei-
čiau pritaptų naujoje šalyje. Tai gal ir nebuvo labai
lengva užduotis, nes Bostone šeima gyveno litvakų
– žydų išeivių iš Lietuvos – tirštai apgyventame ra-
 jone. Nemažai jų kaimynų buvo iš tų pačių Butri-
monių. Tais pačiais me tais, kai gimė Rachel, Albert
Beren son priėmė JAV pilietybę. 

Vaikystėje Sendos sveikata buvo itin trapi.
Sportu mergaitė nesido mė jo – jai labiau patiko mu-
zika, literatū ra, menas. Didelės įtakos paauglystėje
Sendai turėjo jos brolis Bernard, kuris, baigęs pres-
tižinį Harvardo uni versitetą 1887-ųjų birželį apsigy -
veno Paryžiuje. Paties Bernard žo džiais, jis siekė
„tapti ne dailininku, o meno pasaulio dalimi”. Ši vie-
nuolika metų už ją vyresnio brolio idėja buvo labai
patraukli ir Sendai. Sesuo sten gėsi broliui padėti.

Kartais jai pavykdavo brolio rašinėlius parduoti laik-
 raščiams, kartais – išgauti vieną kitą dolerį iš Ber-
nard draugų ar gerbėjų. 

1889-tų metų išvakarėse Senda išsi skyrė su
savo draugu David ir energingai pradėjo ruoštis pir-
majam pianino rečitaliui. Koncertas praėjo sėk-
mingai. Ruošėsi antrajam, tačiau smarkiai pablogėjo
jos sveikata, kasdien vis labiau alino stuburo skaus-
mai. Be to, tėvas Albert buvo ne pa tenkintas prara-
dęs būsimą žentą (tai reiškė, kad jam ir toliau reikės
finansuoti dukros mokslus!). Visos šios aplinkybės
privertė Sendą nutraukti pianino studijas Bostono
muzikos konservatorijoje (Boston Conservato ry of
Music)). Tą žiemą ji krito į dep resiją, o 1890-tųjų pa-
vasarį viena drau gė patarė Sendai stoti į Bostone įsi-
kūrusią gimnastikos mokyklą (Bos ton Normal
School of  Gymnas tics)). Tokiai idėjai pritarė ir
Sendos gydytojas. Per dvejus metus Senda daug su-
žinojo apie anatomiją, fizio lo giją ir higieną, taip pat
išmoko fechtavimosi meno. Na, o Butrimonyse gi mu-
sios merginos svajonė tapti pia niste, šokėja ar dai-
lininke buvo palai dota amžiams.

Kanadietis padovanojo krepšinį vyrams,
litvakė – moterims

Apie Kanadoje gimusio James Naismith ką tik
sukurtą žaidimą krepšinį Berenson sužinojo 1892 m.
(žaidimo gimimo metai yra 1891) skaitydama YMCA
leidinį Physical Education (Fizinis lavinimas). Jos
manymu, Naismith sukurtos žaidimo taisyklės mo-

Ir sporte ieškojusi meno
Imigrantė iš Butrimonių – moterų krepšinio pradininkė

Moterų krepšinio pradininkė – Butrimonyse 
gimusi Senda Berenson (1868–1954)

Neseniai minėjome visiems bran gią
tautos šventę – Vasario 16-tąją.  Pri-
siminėme drąsuolius, kurie paskelbė

mūsų šalį demokratine ir savarankiška. Įdo-
mu tai, jog ne vienas mūsų tautos herojus
mirė vasario 16-tą, tarp jų ir pats 1918 metų
Lietu vos Nepriklausomybės akto signata ras
daktaras Jonas Basanavičius (1927). Vasario
16 d. Anapilin iškeliavo ir dar ankstyvesnių lai-
kų lietuvis patriotas  –  kunigas, humanistas,
kontr reformacijos veikėjas, vienas lietuvių raš-
tijos kūrėjų Mikalojus Daukša (1631). Šią die-
ną mirė ir mū sų laikų tautos dainius – poetas,
dramaturgas Justinas Marcinkevičius (2011).
Atsitiktinumas?

Prisiminiau šiuos didžius vyrus todėl,
kad šiandien ruošiuosiu jums papasakoti
apie dar vieną legendą, būtent moterų krep-
šinio pradininkę JAV, imigrantę iš Lietuvos
Sendą Berenson, kuri taip pat pasitraukė iš gy-
venimo vasario 16 dieną.

Beveik 50 metų anksčiau nei 1939 m. Kau-
ne įvykusi Europos krepšinio pirmenybės, Sen-
da Berenson padova nojo krepšinį Amerikai!
Tiksliau – JAV moterims. Pirmoji žaidimo
pro paguotoja tarp moterų, Senda ne tik su-
pažindino moteris su krepšiniu, bet ir pritai-
kė jo taisykles Smith koledžo studentėms bei
parengė pirmąjį moterims skirtą krepšinio va-
do vėlį. Už nuopelnus sportui 1985 me tais ji
įtraukta į Naismith krepšinio šlovės, po dve-
jų metų – į Tarptautinį žydų sporto šlovės, o
1999 m. – į Mo terų krepšinio šlovės muziejus.
Sen da – žinomo dailėtyrininko, istoriko Ber-
nard Berenson sesuo, fotografo Berry Be-
renson bei aktorės ir rūbų modeliuotojos Ma-
risos Berenson giminaitė.

Tad susipažinkime su mūsų kraš tiete –
Senda Berenson!

Smith koledžo krepšininkių komanda 1902 m.

Senda Berenson su seserimi Bessie (k.) ir broliu Bernard.
Tatti, Italija, 1926 m.

Senda Berenson su gimnastikos  apranga Smith koledžo
sporto salėje 1895 m.
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terims kėlė pernelyg didelę įtampą, to-
dėl ji nutarė jas šiek tiek supaprastin-
ti. Senda padalino aikštelę į tris zonas
– sauga, centras, puolimas, ir trys iš de-
vynių žaidėjų visuomet turėjo būti
joms paskirtoje dalyje. Kamuolys iš
vienos zonos į kitą buvo perduodamas
jį pasuojant arba varant. Varyti ka-
muolio negalima buvo daugiau nei tris
kartus, laikyti rankose – ilgiau nei tris
se kundes. Neleidžiama buvo ir plėšti jį
iš varžovės glėbio. Po kiekvieno pa tai-
kymo į krepšį (tais laikais šiaudi nį!) ka-
muolys vėl buvo išmetamas iš centro.
1899 m. Berenson oficialiai api formino
savo pataisas ir  taisyklės tapo oficia-
liomis, o ji pati aštuoniolika metų jas re-
dagavo. Įdomu pastebėti, kad apart ke-
lių nereikšmingų pakeitimų, Beren-
son sukurtos tai syk lės buvo naudoja-
mos iki pat XX a. 7-to dešimtmečio.

1892 metų ruduo. Senda stovi Smith
College (mergaičių koledžas Nort-
hampton, Massachusetts, netoli Bos-
tono) gimnastikos salės viduryje. Ap-
sirengusi juoda uniforma, ši ne didelė
moteris rankose laiko kamuolį (futbo-
lo, nes krepšinio kamuolių tuo met dar
nebuvo). Aplink ją – grupė entuziasčių,
pirmosios dar neregėto šioje mokykloje
sporto žaidėjos. Vi sos įdėmiai klauso-
si savo dinamiškos vadovės nurodymų.
1893 m. kovo 22 d. įvyko pirmosios var-
žybos tarp Smith koledžo pirmakursių
ir antrakursių. Studenčių žiūrovių į
sporto salę sugužėjo neapsakytai daug,
kai kurios tie siog kabėjo ant turėklų.
Vyrai ne bu vo įleisti, nes merginos vil-
kėjo „tik” kelius siekiančia apranga.
Koks isto rinis įvykis moterų koledže!
24-ių metų Sendai netrukus buvo pasi-
ūlyta čia dėstyti kūno kultūrą. Per ke-
lis metus krepšinis pasklido po visos ša-
lies moterų mokyklas, o Berenson iš-
populiarėjo kaip didžiausia jo pro pa-
guotoja.

Imigrantė iš Lietuvos galvojo, kad
amerikiečių gyvenime trūksta žais-
mingumo ir norėjo išmokyti juos gy-
venti „gražiai ir džiaugsmingai”. „Dau-
gelis mūsų jaunų moterų yra pa kanka-
mai aprūpintos; antra vertus, jos nie-
kada nepatiria tikro gyvenimo džiaugs-
mo, yra tingios, apatiškos, ne gyvybin-
gos. Leisk tokiai pabandyti šį žaidimą,
ir su pirmu kamuolio smū giu ji užsi-
mirš, po pirmųjų neįprastos mankštos
judesių giliai įkvėps oro ir suvirpės nuo
malonumo ir džiaugsmo” (iš Sendos Be-
renson ran kraščio Basket Ball for Wo-
men – knyga buvo išleista New Yorke
1903 m.). Pačiai Sendai fizinė kultūra ir
žaidimai, žaidžiami ne dėl rungtynia-
vimo, o dėl asmeninio ir socialinio
vystymosi ar tiesiog gryno malonu-
mo, buvo dar viena meno forma. 

Atradusi naują pašaukimą

XX a. pabaigoje sportui plisti Ame-
rikoje buvo geros sąlygos. Jau po pi-
lietinio karo žmonės pradėjo apleidinėti
ūkius ir įsidarbinti gamyklose, iš pro-
vincijos miestelių keltis į šurmulingus
didmiesčius. Atletiškumas – o sportas
ugdė fizinį ištvermingu mą, strateginį
mąstymą, komandinę darną, konku-
rencinį veržlumą – pui kiai atitiko pra-
moninio gyvenimo reikalavimus. Ne-
seniai išrastas ame rikietiškas futbolas
tapo vyrų aistra. Beisbolo populiaru-
mas irgi sparčiai augo. Sportinių pre-
kių – dviračių, golfo, teniso, ledo ritu-
lio įrankių – pra monė klestėjo. Ameri-
kiečiai ir anksčiau domėjosi sporti-
niais žaidimais, tačiau niekada taip
rimtai kaip tuomet. Berenson studen-
tėms krepšinis tapo ryškia jų moteriš-
kos emancipacijos pradžia.

1897 m. kovą Senda laivu išplau kė
į Europą. Kelionės tikslas – geriau su-

sipažinti su Stokholmo Centrinio Ka-
rališkojo gimnastikos instituto prog-
rama. Trys viešnagės mėnesiai Šve-
dijoje praėjo tarsi nuostabioje pa-
 sakoje. Čia ji tobulinosi fechtavimesi,
o įgytą patirtį grįžusi pritaikė Smith
koledže, kuriame fechtavimosi prog-
rama egzistavo jau dvejus metus. Į
Ameriką Senda grįžo užsidegusi min-
 timi propaguoti švedų požiūrį į kūno
kultūros vystymo svarbą. Savo kole dže
ji netrukus įvedė ir tautinių šo kių
kursą, o 1901 m. – su ledi Cons tance Ap-
plebee iš Anglijos pagalba – pristatė ir
žolės riedulį. Dar vėliau Senda pritai-
kė moterims tinklinį. Smith koledže
Berenson kūno kul tū ros dėstytoja dir-
bo net 19 metų. Nuo 1905 iki 1917 metų
ji vadovavo JAV moterų krepšinio ko-
mitetui.

XX amžius – pasaulis nebe tas

1911 m. Senda ištekėjo už Herbert
Vaughan Abbott, kuris tame pačiame
Smith koledže dėstė anglų kalbą. Ne-
trukus ji atsisakė savo pareigų Smith,
tačiau dėmesio sportui neprarado – dir-
bo fizinio lavinimo direktore Nort-
hamp tono Mary A. Burham mokyklo-
je. Her bert mirė 1929 metais, likusiai
našle Sendai prasidėjo nelengvas lai-
kotarpis. Hitleriui atėjus į valdžią, ją
pasiekdavo neramūs brolio laiškai.

1934 m. jos sveikata vėl pablogėjo. Grį-
 žusi iš ligoninės, Senda nutarė persi-
kelti gyventi pas savo seserį Bessie į
Santa Barbarą, CA. 1936 m. mirė brolis
Abraham. Netrukus pra sidėjęs Ant-
rasis pasaulinis karas pa sėjo nerimą
dėl brolio Bernard likimo Europoje. Šis
pagaliau atsišaukė – dar gyvas ir svei-
kas. Karo metu sese rys dirbo savano-
rėmis Raudonajame kryžiuje. 1948 m.
rudenį aplankė Ita liją – bet pasaulis
nebe tas... Sendos sveikata vis labiau
šlubavo ir 1954 me tais ją ištiko infark-

tas. Keistas su tapimas – But-
rimonyse gimusi mo teriškojo
krepšinio pradininkė mirė
vasario 16-tą, Lietuvos nepri-
klauso mybės paskelbimo die-
ną. Sesuo Bes sie rašė savo
broliui: „Jos pačios labui ne-
galiu jos apraudoti, nes ji bu -
vo labai pavargusi”. Į šią liūd-
ną žinią Bernardas sureaga-
vo: „Praradau pas kutinį žmo-
gų, kuris matė daugmaž tuos
pačius horizontus, nuo ma-
žumės puoselėjo tas pačias
vertybes”. 

Įtraukta į Krepšinio 
šlovės muziejų

Į James Naismith Me-
morial Bas ketball Hall of
Fame, įkurtą 1959 me tais, pir-
mosios moterys įtrauktos tik
1985 metais. Tarp pirmųjų
buvo ir Senda Berenson-Ab-
bott (iki šių dienų šiame krep-
šinio šlovės muzie juje yra tik

keturiolika moterų). Tuo tar pu jos
Amerikoje pradėtas propa guoti mote-
 rų krepšinis pasklido po visą pasaulį
žymiai anksčiau. Euro poje jis pradėtas
žaisti Pirmojo pa saulinio karo metu ir
ypač išpopuliarėjo Prancū zi joje. 1921
metais moterų Olimpinėse žaidynėse
Mona ke krepšinis jau buvo žaidžia-
mas, ir šios šakos čempionė mis tapo
britės. 1924 metų Olimpinė se žaidynė-
se Pa ryžiuje moterų krep šinis buvo
įtrauktas kaip parodomoji sporto šaka.
Kaip oficiali olimpiados spor to šaka
moterų krepšinis pripažintas tik 1976
metais Montrealyje, Kana doje, vyku-
siose žaidynėse (čia finale TSRS mote-
rys nugalėjo ame ri kietes). 

Oficiali Lietuvos krepšinio gimimo
diena laikoma 1922 m. balandžio 23-ioji,
kai žaidė Lietuvos fizinio la vinimo są-
jungos (LFLS) ir Kauno rinktinės krep-
šininkai. Tačiau yra ir kitaip manan-
čių, o būtent, kad krep ši nio Lietuvoje
pradininkės yra mo terys, kurias dar
anksčiau – būtent 1920 m. subūrė Ele-
na Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė. Rei-
kėtų pabrėžti, jog 1923 m. Lietuvoje
buvo 24 moterų krepšinio komandos, o
tuo tarpu vy rų – tik 18. Įdomu dar ir tai,
kad Lie tuvos nacionalinė moterų krep-
šinio komanda 1938 m. Romoje Europos
pirmenybėse tapo sidabro medalinin-
 ke, o po beveik šešiasdešimties metų
1998-aisiais lietuvės Europos moterų
krepšinio čempionate iškovojo aukso
medalį.

Kaip ten bebūtų, už tai, kad mo te-
rys šiandien žaidžia krepšinį, tu rime
būti dėkingi išeivei iš Lietuvos Sendai
Berenson! 

Senda teisėjauja krepšinio varžyboms. 1903 m.

Berenson sudaryto krepšinio moterims vadovėlio vir-
šelis. 1915 m. laida 
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PeTRAS V. KISIeLIUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

edMUndAS VIŽInAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 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

,,draugo” sudoku nr. 89
atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
danguolė Mackevičienė, Chicago, IL

oskaras Klinka, Vernon Hills, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

,,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

www.facebook.com/draugolaikrastis

Kovo 1 d. PLC
Lemonte, Kaziuko mugėje,

pirksime gintarą

DRAUGAS
773-585-9500

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.  

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako
paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos
kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys
dalys: 1. kun. Trimako parašyti teks-
tai apie savo jaunų dienų patirtį; 2.
jaunytės dienoraščiai iš karo pabė-
gėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsi-
minimai apie autorių – su juo ben-
dravusių, dirbusių asmenų įžval-
gos. Knyga išleista kun. Trimako
testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”.
Jos kaina – 30 dol. (be persiuntimo
išlaidų). Visos surinktos lėšos bus
per siųstos į Lietuvą, į kankinės Ade-
lės Dirsytės fondą. 
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Atkelta iš 1 psl.

Apie šimtmečius gyvuojančias tradicijas yra iš-
likęs ne vienas pasa kojimas. Žmonių atmintyje
neblanksta ir visokeriopos pagarbos verti žmo nės,
iš kartos į kartą puoselėjantys žirgų lenktynių tra-
dicijas, kurio mis garsėjo Dusetos, kai vasario pra-
 džioje buvo švenčiami vieni didžiau sių parapijoje
atlaidų – Grabnyčios, į kuriuos rinkdavosi gausybė
žmonių. Būtent tą dieną vykdavo ir žirgų lenk tynės,
kai tarpusavyje susilažinusiems valstiečiams atsi-
rasdavo puikiausia proga įrodyti kieno žirgas eik-
liausias. Nuo 1905 metų organi zuo tai rengiamos žir-
gų lenktynės Dusetose padarė nemenką įtaką ir ark-
lininkystės Lietuvoje vystymui. Ja ypač susidomėta
po 1930-ųjų, kai Lietuvos vyriausybė bandos geri-
nimui ir lenktynėms nupirko vieną gražiausių ir
eikliausių garsiosios Orlovų veislės grynakraujį ris-
tūną Šachtiorą, apie kurį ilgai sklido le gendos.
Ristūnas, kuriam aukštumu, eiklumu ir grožiu

neprilygo joks ki tas žirgas, greitai išgarsino ir jį pri-
 žiūrėjusį ūkininką Joną Svilą.

O į žirgų lenktynes ant Sartų eže ro ledo kasmet
rinkdavosi vis daugiau ne tik dalyvių, bet ir žiūro-
vų. Renginys domino ne tik įvairių organizacijų at-
stovus, bet ir Vyriausybę bei Žemės ūkio rūmus, ku-
rie nuo 1933 metų įsteigė premijas greičiausių žir-
gų šeimininkams. Įteisinus žirgų lenktynes oficia-
liai, sukurtos ir tai syklės, pagal kurias žirgai pra-
dėti skirstyti į kategorijas, o dalyviai privalėjo su-
mokėti nustatytą mokestį, iš kurio fondo nugalėtojai
gaudavo premijas. Itin didelį pasisekimą turėjo į
šventės repertuarą įtrauktas juokda rys, kurio „eki-
pažas” būdavo žymimas 101 numeriu. Dažniausiai
jis būdavo aprengtas rauktais kartūniniais rūbais
ir vaizduodavo nevykusį lenktynininką su pačiu

prasčiausiu kuinu ir aplūžusiu važeliu. Juokda rys
išvažiuodavo į lenktynių trasą su kitais važnyčio-
tojais ir su nuotykiais atvažiuodavo paskutinis. At-
važiavęs sukinėdavosi prie tribūnos apie tei sėjus ir
girdavosi, kad jo kuinas bėgęs greičiau nei kiti...
Juokdario vaidmuo atitekdavo artistinių sugebėji-
 mų, gerą iškalbą ir sąmojį turinčiam žmogui. Pir-
majam toks vaidmuo pa tikėtas dusetiškiui B. Bie-
liūnui, vėliau – V. Rudzinskui iš Smilgių kaimo.

Pradėjus rengti oficialias lenktynes jų trasa drie-
kėsi aplink Sartų ežero salas, o jos ilgis buvo 1609 met-
 rai. Nuo 1933 m. šias lenktynes oficialiai remia Že-
mės ūkio ministerija, o nuo 1955 m. žirgų lenktynės
tapo respublikinės. Dėl pagrindinio lenktynių ap-
dovanojimo – „Didžiojo žie mos prizo”, kurį tradi-
ciškai steigia Lietuvos žemės ūkio ministerija, kas-
met varžosi eikliausiųjų ristūnų važ ny čiotojai.
Prieš daugiau nei du šimtmečius pradėta rašyti žir-
gų lenkty nių ant ledo Dusetose istorija kasmet pa-
sipildo naujais, turiningais puslapiais, kuriuose

garbingiausia vieta atitenka ne tik čempionams bei
rekordininkams, bet ir liaudiškų tradicijų ir nacio-
nalinio paveldo puoselėtojams.

Tokie tad istorijos puslapiai – pilni įdomiausių
nutikimų ir rekor dų, tačiau ir dabartis ne prastes-
nė, juk žirgai tobulėja, pasiekiami tokie rekordai,
apie kuriuos anksčiau važ nyčiotojai tik pasvajoti ga-
lėdavo. Tad dabar plačiau apie vasario 7 d. įvykusias
tradicines ristūnų lenktynes „Sartai 2015”.

Pasiruošimas šventei vyko at kak liai kovojant su
permaininga ir įnoringa žiema, tačiau nugalėjo or-
ganizatoriai ir trasą pavyko suformuoti nors ir ne
idealaus, tinkamo rekordams, bet pakankamo storio.
Išaušusi apniukusi ir vėjuota lenktynių diena nė kiek
neatbaidė pakiliai nusitei ku sių žiūrovų, kurių tūks-
tančiai nenutrūkstamu srautu plūdo į Dusetas, į pa-

čią didžiausią ir žinomiausią Lie tuvoje žiemos šven-
tę. Nuo ryto šurmuliuojančioje mugėje akys raibo
nuo puodynių ir pintinių, austinių juostų ir medžio
dirbinių, kubilaičių ir molinukų, o kur dar pa-
veikslai, drož tos skulptūrėlės ir džiovintų augalų
puokštės, medus bei kitos gėrybės – šios įvairovės už-
teko net išrankiausiam pirkėjui ir tikrai nė vienas
namo negrįžo be originalių lauktuvių. Sartų lenk-
tynėse nuo 1968 m. organizuojamos tautodailės mu-
 gės sulaukdavo didelio susidomėjimo, deja, pasta-
raisiais metais tautodailininkų skaičius ženkliai ma-
žėjo, mugėje įsivyraujant prekybai maistu ir nieko
bendro su nacionalinėmis tradicijomis neturinčia
produkcija. Svarbiausia to priežastis – per didelis mo-
kestis už prekyvietės vietą. Todėl, siekiant atgaivinti
išgrynintas liau dies kūrybos tradicijas, šiais metais
tautinio paveldo kūrėjams buvo su teikta išskirtinė
galimybė nemokamai prekiauti savo dirbiniais pa-
togioje tautodailės paveldo zonoje. Tiki masi, kad tai
padės susigrąžinti tra dicinių amatų meistrų susi-
domėjimą ir norą dalyvauti Sartų mugėje, kur jie ga-
lės populiarinti savo kūrybą. Planuojama ateityje įgy-
vendinti ir dar vieną siekį – gauti tradicinių mu gių
leidimą pačiam renginiui, kas nėra paprasta – tam
reikia, kad daugiau kaip pusė visų mugėje parduo-
damų gaminių turėtų tautinio paveldo ženklą.

Nors ir nespeiguota diena pasi taikė, vėjas ir
drėgmė įkyriai lindo po rūbais, tad pertraukose tarp
važiavimų žiūrovams teko gelbėtis sočiais patieka-
lais, karšta arbata ir šokiais prie scenos, kurioje tik-
rąja to žodžio prasme „davė garo” įvairių folkloro ka-
pelų muzikantai bei šokėjai, o renginio vedėjai
Rima Vitaitė ir Antanas Lau rinkevičius ne šykš tėjo
jiems šmaikštaus žodžio.

Malonia staigmena tapo naciona liniam lietu-
viškajam žirgų paveldui priskiriamų žemaitukų
pa sirodymas. Į šventę atvykusius žiūro vus, sporti-
 ninkus, trenerius, žirgų augintojus sveikino Žemės
ūkio ministrė V. Baltraitienė, Zarasų rajono savival -
dybės meras A. Steponavičius, Lie tuvos krašto ap-
saugos ministras J. Olekas, Dusetų seniūnas S.
Kėblys bei kiti. Lenkty nių vėliavą pakėlė „Sartų
2014” lenktynių nugalėtojas ir trasos rekordi ninkas
E. Gudonis, o teisė uždegti lenktynių ugnį buvo su-
teikta varžybų vyriausiajai teisėjai Astai Munt vidai-
tei. Linkėdamas visiems laimin gų ir sėkmingų var-
žybų renginį pa laimino Dusetų klebonas kanaunin -
kas Stanislovas Krumpliauskas. Prieš lenktynių
pradžią tylos minute pagerbtas prieš metus, po per-
nykščių Sartų lenktynių anapilin išėjęs tikra žirgų
sporto legenda, daugiau nei keturis dešimtmečius
šiam renginiui atidavęs Mečislovas Preišegolavičius.
Atidarymo iškilmės buvo užbaigtos tradicišku „Sa-
dūnų” kapelos atliktu lenktynių himnu „Un Sartų”.

Dusetų hipodrome varžybų pra džios laukė 61 ris-
tūnas iš visų trijų Baltijos šalių, Švedijos, Suomijos,
Nor vegijos, Prancūzijos ir net Kana dos! Juos vade-
liojo 26 geriausi Lietu vos, Latvijos, Estijos ir Nor-
vegijos sportininkai.

Pagal nusistovėjusią tradiciją „Sartų 2015” lenk-
tynes pradėjo jauniausieji, trimečiai žirgai, kurių va-
deliotojai 1609 metrų distancijoje var žėsi dėl Kūno
kultūros ir sporto de partamento įsteigto prizo. Pir-
masis, aidint šiemet kaip niekad gausiai tribūnas ir

Un Sartų, un Sartų lakia rogės ratu...
Vaikams daug džiaugsmo ir įspūdžių suteikia jodinėjimas  mažaisiais arkliukais-poniais. Šventės  dalyvius  ir svečius  džiugino  muzikantų bei šokėjų pasirodymai.

Tradicinė žirgų sporto mylėtojų šventė – viena iš gražiausių ir spalvingiausių, į kurią susirenka žmonės iš tolimiausių
Lietuvos kampelių. Rengėjų nuotraukos
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L. Baliukevičiaus partizaninė ko -
va nepraėjo be pėdsakų jo šeimai: 1947
m. gruodžio 19 d. į Sibirą buvo iš-
tremta mama Joana Baliukevičie nė,
konfiskuotas visas šeimos turtas. Jau-
nesnysis brolis Kostas
taip pat tapo partizanu
Rainiu-Tyliumi. Jis žu -
vo 1951 m. vasario 16 d.,
eidamas Pie tų Lietuvos
srities partizanų Vi suo-
 meninės dalies virši-
ninko parei gas.

1948 m. L. Baliuke-
vičiui-Dzūkui apygar-
dos vadas suteikė parti-
zanų puskarininkio
laipsnį, o LLKS Prezi-
 diumo pirmininko Jono
Žemaičio-Vy tauto 1949
m. vasario 16 d. įsaky-
mu jam buvo suteiktas
partizanų leite nan to
laipsnis.

1949 m. gegužės 19
d. vykusiame Dainavos
apygardos vadų posė-
dyje L. Baliukevičius-
Dzūkas buvo vienbal-
siai išrinktas apygar-
dos vadu, kartu pave-
dus laikinai eiti ir Ka-
zimieraičio rinktinės
vado pareigas. Jis per-
ėmė vadovavimą apy-
gardai nepaprastai sun-
kiu metu. Viltis sulauk-
ti pagalbos iš užsienio
jau buvo išblėsusi. Vien
tik per pirmuosius šešis
1949 m. mė ne sius žuvo
121 partizanas. Nauja-
sis apygardos vadas
energingai ėmėsi atkurti netekčių iš-
retintą organi za cinę struktūrą. Nors ir
labai stigo prityrusių vadų bei inte-
lektualių pajė gų, apygardos štabui pa-
vyko organi zuoti ir toliau leisti įvairią
pogrin džio spaudą.

L. Baliukevičius-Dzūkas 1949 m.
gruodžio 24 d. ir 1950 m. sausio 10 d.
Pietų Lietuvos srities vado buvo ap-
dovanotas 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Laisvės
kovos kryžiais (su kardais).

L. Baliukevičius buvo tikras idea-
listas, besąlygiškai atsidavęs vienin-
teliam tikslui – Lietuvos nepriklauso-
mybės atgavimui. Kartu jis buvo kri tiš-
kai mąstantis, analizuojantis proble-
mas, ieškantis sprendimų partizanų va-
das. Visa tai atsispindi jo ataskaitose
vadovybei, taip pat jo dienoraštyje.
Šie autentiški dokumen tai puikiai pa-
deda pokario kovų tyrinėtojams su-
vokti tų dienų istoriją. Iš dienoraščio

aišku, jog L. Baliu kevičius-Dzūkas ži-
nojo savo lemtį – kad laukia žūtis, ir
buvo tam pasiren gęs, kaip ir arti-
miausi jo kovos draugai. Vienas jau-
niausių Lietuvos partizanų vadų liko
ištikimas Lietuvos partizano priesaikai
– gyvas priešui į rankas nepasidavė,

žuvo būdamas 25-erių metų. Trum-
pas, bet herojiškas jo gyvenimas ir
auka Tėvynei – tikras patriotizmo pa-
vyzdys.

1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Res-
publikos prezidento dekretu Lion ginui
Baliukevičiui-Dzūkui suteiktas pulki-
ninko laipsnis ir Vyčio kryžiaus 1-ojo
laipsnio ordinas. Žūties vietoje 2000 m.
pastatytas atminimo ženklas.

Parengė Ernestas Lukoševičius

naudotasi:
Lietuvos ypatingojo archyvo medžiaga 
N. Gaškaitė, Pasipriešinimo istorija, 1944–1953

metai, V., 1997 
I. Ignatavičius, Lietuvos naikinimas ir tautos

kova 1940–1998, V., 1999 
1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai, V., 1993 
Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko

dienoraštis, V., 2002 
Liongino Baliukevičiaus-Dzūko 50-osios žū-

ties metinės, 2000, LGGRTC išleistas lankstinukas

Lietuvos didvyrių kraujas nenueis veltui

hipodromo prieigas už pildžiusių žiū-
rovų plojimams, buvo svečias iš Estijos,
nuolatinis lenktynių Dusetose daly-
vis Jevge nijus Ivanovas, su žirgu Hyp-
notist atstumą įveikęs per 2 min. 07,137
sek.

Jei pirmajame važiavime visą nu-
ga lėtojų garbės pakylą užėmė užsie-
niečiai, tai 2 400 metrų rungtyje dėl
„Rokiškio sūrio” prizo dalyvavo tik
varžybų šeimininkai. Čia beveik se kun-
dės persvara pergalę laimėjo daug-
kartinis šių lenktynių dalyvis, buvęs
trasos rekordininkas S. Kėrys iš Du-
bičių žemės ūkio bendrovės, su Pron-
to Ribb atkarpą įveikęs per 3 min.
16,553 sek. Kartu su „Rokiškio sūriu”
šiemet pirmąkart prizą įsteigė ir „Li-
nas Agro Group” bendrovė, o dėl jo var-
žėsi suaugusiųjų žirgų vadeliotojai.
Čia sėkmė lydėjo Bucky Augustinu
vadeliojusį Mindaugą Seržantą, 2 400
metrų trasoje sugaišusius 3 min. 09,600
sek. Ketvirtajame važiavime, kurio
dalyviai kovėsi dėl Lietuvos Respubli-
kos Seimo prizo, žiūrovai ovacijomis
sutiko ne tik pagarsėjusį S. Kėrį, bet ir
jo vadeliojamą Sakalą, kurio pasiektas
trasos rekordas laikėsi iki pernykščių
lenktynių, kol jo nepagerino E. Gudo-
nis.

Išskirtinę žiūrovų pagarbą vie-
nuolikos metų žirgui ir jo vadeliotojui
šis duetas pateisino su kaupu, atstu mą
įveikę per 2 min. 05,380 sek. S. Kėrys
sakė, jog Sakalas, nepaisant solidaus
amžiaus, yra puikios sportinės for-
mos, todėl su juo būtų drąsu pasivar-
žyti ir dėl pagrindinio, Žemės ūkio
ministerijos įsteigto „Didžiojo žiemos
prizo”, o galbūt net ir dėl trasos re-
kordo, tačiau patyrusio spor tininko
arklidėse žvengia ir daugiau žirgų,
kuriuos maga išbandyti „Sartų 2015”
lenkty nėse.

Ilgiausioje visų lenktynių prog-
ramoje, 3 200 metrų trasoje suaugusiųjų
žirgų vadeliotojai varžėsi dėl „Vičiūnų
grupės” UAB Agroholdingo įsteigto
prizo, kurį įmonės vadovas V. Matijo-
šaitis kartu su varžybų organizacinio
komiteto pirmininku S. G. Cironka
įteikė šios rungties nugalėtojui J. Iva-
novui su Up To Belle atstumą įveiku-
siam per 4 min. 20,309 sek. Lietuvos
Respublikos vyriausybės įsteigto „Eik-
liojo žirgo” prizo nu galėtojų garbės
pakylos aukščiausiąjį laiptelį užėmė
Saulius Matulevičius, su Bellatrix Cass
1 609 metrų atstumą įveikęs per 2 min.
10,939 sek. Šiame važiavime neapsiei-
ta be nemalonaus įvykio – vieno iš ge-

riausių sportinin kų – Kazio Trotos il-
gai pirmavęs žirgas Koranas ėmė ir su-
šuoliavo, už ką sportininkas buvo disk-
valifikuotas. „Zarasų krašto” Zarasų
rajono savivaldybės įsteigtą prizą su
Luna Augus tinu iškovojo E. Gudonis,
trasoje sugaišęs 2 min. 17,751 sek. Kar-
tu su kitais patyrusiais važnyčioto-
jais dėl UAB „Vasaknos” įsteigto „Du-
setų krašto” prizo kovėsi ir jauniausias
lenktynių dalyvis, ukmergiškis Dai-
 nius Perednikas, vasarą sulauksian tis
15-ojo gimtadienio. Tačiau net ne pradė-
jęs varžybų Dainius jau buvo laimėjęs
specialųjį šią šventę itin mėgusio Pre-
zidento Algirdo Mykolo Brazausko 500
eurų piniginį prizą, skirtą jauniau-
siajam lenktynių spor tininkui.

Tradicinių lenktynių „Sar tai 2015”
partneris bravoras „Volfas Engelman”
įsteigė specialų prizą lenktynių džen-
telmenams. Už ristū nų žirgų sporto tra-
dicijų puoselėjimą ir džentelmenišku-
mą sporte proginė mis „Volfas Engel-
man” sąsagomis ap dovanoti šio spor-
to entuziastai Algis Vilkinis ir Egidijus
Gudonis. „Dusetų krašto” prizą, dėl ku-
rio varžėsi suaugusius ristūnus vade-
liojantys sporti ninkai, išsivežė UAB
„Kasandros gru pės” žirgą Serenade
Crach vadeliojęs Aurimas Sakalovas, 1
609 metrų atstumą įveikęs per 2 min.
Na, o garsiausi žiūrovų plojimai, kai-
mo kapelijų ir dūdų maršai buvo skir-
ti pagrindiniam herojui, varėniškiui
Eiman tui Klebauskui, kurio vadelio-
jama bėra kumelė La dybird Va Bene
pirmoji kirto pagrindiniu bėgimu lai-
komos rungties fini šą. Nors nugalėto-
jo laikas 1 609 metrų distancijoje – 2
min. 03,991 sek., lyginant su pernai Egi-
dijaus Gudonio pasiektu trasos 2 min.
00,775 sek. re kordu, kuklokas, tačiau
šio bėgimo, kurio dalyviai tradiciškai
varžosi dėl renginio iniciatorės – Lie-
tuvos žemės ūkio ministerijos steigia-
mo „Didžiojo žiemos prizo” – nugalė-
tojas laikomas lenktynių karaliumi. Iki
kitų metų, kitų lenktynių!

Užgesinus aukuro ugnį, pasibai-
gus lenktynėms, dovanojusioms tiek
daug džiaugsmo ir adrenalino tiek žir-
gams, tiek vadeliotojams bei žiūro-
 vams, šventė tęsėsi Kultūros centre Du-
setų dailės galerijoje, kur buvo atidaryta
tradicinė tarptautinė paroda „Žirgas fo-
tografijoje”, apdovanoti laureatai bei
pristatytas naujas parodos katalogas. O
kupiną įspūdžių šventinę dieną užbai-
gė Ingos Va linskienės ir grupės „Alibi”
koncertas, sutraukęs pilną Kultūros
centro salę dusetiškių ir jų svečių.

Šventėje buvo  galima ne tik stebėti žirgų lenktynes, bet ir pasigrožėti keramikos bei
kitais meno dirbiniais

Partizano L. Baliukevičiaus-Dzūko žūties vieta. 
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VYTENIS LIETUVNINKAS
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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

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadie nį, vasario 25  d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite istorinį filmą apie Kauną, Lietu-
vos tautiškiausią didmiestį Neries ir Nemuno
glėbyje.

� Gavėnia – pasiruošimas Krikštui ir Šv. Ve-
lykoms. Vasario 28 d., šešta dienį, 3 val. p. p.
dalyvaukite Gavė nios rekolekcijose ir Susi-
taikymo sak ramento (išpažinties) apeigose Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje (Mar-
quette Parke). Rekolek cijas ves kun. Gintaras
Vitkus, SJ.

� Prel. Edmundas Putrimas Mal dos dieną,
kovo 1-ąją švęs 11 val. ryto šv. Mišiomis Švč.
Mergelės Marijos Gi mimo parapijoje Marquette
Parke  kartu su parapijos klebonu kun. Jau-

 niumi Kelpšu ir kun. Gediminu Ker šiu. Kvie-
čiame dalyvauti. Po Mi šių – pa bendravimas
su prelatu ir ce pelinų pietūs parapijos salėje.

� Verbų sekmadienį, kovo 29 d. po šv. Mi-
šių Jėzuitų koplyčioje, Jau nimo centro mote-
rų klubas visus kviečia į priešvelykinius pus-
ryčius Jaunimo centro kavinėje. Pusryčių
kaina – 20 dol. Nuoširdžiai kviečiami visi pa-
 remti Jaunimo centrą.

�  Gegužės 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centras (PLC) kviečia narius, rė-
mėjus ir svečius į PLC metinį susirinkimą. Bus
diskutuojama Centro praėjusiųjų metų veik-
 la, dabartinė padėtis ir planai ateičiai. Jei tu-
rite klausimų, skambinkite PLC raštinės tel.
630- 257-8787.

Kviečiame visus į nepakartojamai linksmą Kovo 11-osios šventę „Geltona,
žalia, raudona”! Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-me čio proga septynios
lietuvių organizacijos kartu organizuoja renginį ir tvirtina: „Taip, mes, lietuviai, dir-
ba me kartu vienam tikslui – lietuvybės išlaikymui!” Organizuoja: JAV Lietuvių Ben -
druomenė, Maironio lituanistinė mo kykla, Čikagos lituanistinė mo kykla, Gedimino
lituanistinė mokykla,  Pa saulio lietuvių  centras,  Lietuvių skau  tų sąjunga,  Čikagos
Atei tinin kai. Vieta: Riškus salė, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. data ir laikas: sekmadienį,  kovo 22 d., 4 val. p. p. Bilietai: 20
dol. suaugusiems; 10 dol. vaikams ir studentams. Vaikams iki 3 m. nemoka-
mai. Bilietus galite įsigyti Maironio, Čikagos, Gedimino ir Rasos litua nistinėse
mokyklose, Pasaulio lietuvių centre, kavinėse „Smilga”, „Old Vilnius” ir „Lithuanian
Plaza”.

Čiurlionio galerija Jau-
nimo centre (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL
60636) kviečia į parodos
,,didesnio dalis” atida-
rymą vasario 27 d. 7:30
val. v.
Parodos ,,Didesnio dalis”

užduotis buvo surinkti
dvidešimties žymiausių
Lietuvos šiuolaikinių me-
nininkų kūrinių rinkinį. Lie-
tuvos pirmininkavimo ES
Tarybai 2013 metų antrąjį
pusmetį proga šis rinkinys
keliavo po įvairias pasaulio
galerijas ir muziejus. Apkeliavusi Europos sales, pabuvojusi New Yorke paroda at-
vyksta ir į Čikagą. Muzikinę programą atidarymo metu atliks Vilniaus edukologijos
universiteto studentės Raimonda Gadliauskaitė ir Šarūnė Baronaitė. 

Parodą kuruoja LR generalinis konsulatas Čikagoje

Audrius Navickas. Trijų spalvų rinkinys


