
Antradienio laidoje –
išskirtinis Lietuvos prezidentės D. Gry-
bauskaitės interviu ,,Draugui”, o taip pat
pasakojimas apie tai, kaip Lietuvos dip-
lomatai Washingtone ilgus metus arti-
no Kovo 11-ąją.
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Pagerbtas už Lietuvos
Nepriklausomybę 

žuvęs amerikietis – 7 psl.

Antroji Prezidento K. Griniaus
žmona (2) – 10 psl. 

Idėjos ,,Lietuvai ir man”
autoriai ilgiau kaip mė-
nesį kvietė originaliai

paminėti Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 25-
metį. Akcijos sumanytojai
ragino visame pasaulyje
esančius lietuvius pinti tris-
palves apyrankes ir užka-
binti jas ant Gediminaičių
stulpų konstrukcijos Na-
cionalinėje dailės galerijoje. 

,,Esate Lietuvą kurian-
ti laisva ir nepriklausoma
karta. Per vieną mėnesį jūs
savo rankomis ir širdimis
sukūrėte šią skulptūrą ir
išjudinote visą Lietuvą, į
idėjos sumanymo įgyvendi-
nimą įtraukdami savo šei-
mas, mokyklas ir bendruo-
menes. Tai unikali jauno-
sios kartos dovana mūsų šalies laisvei ir nepriklausomybei”, – svei-
kindama akcijos dalyvius sakė Lietuvos prezidentė dalia Gry-
bauskaitė.

Akcija ,,Lietuvai ir man”, prie kurios prisijungė muzikantai,
sportininkai ir visuomenės veikėjai, prasidėjo vasario pradžioje.
Per mėnesį Lietuvos moksleiviai iš beveik 1200 švietimo įstaigų
nupynė daugiau kaip 250 tūkst. apyrankių, kuriomis papuošė spe-
cialiai šiai akcijai sukurtus Gediminaičių stulpus.               ELTA

Meilės Lietuvai išraiškos formos – beribės

Penktadienį
Vilniuje pra-
sidėjusi Ka-

ziuko mugė – il-
gametė sostinės
tradicija, skaičiuo-
janti ne vieną šimtą metų. Ir
nors dauguma mugės lankytojų čia atei-
na pasižmonėti, nusipirkti ar pasigrožėti įvairiais
tautodailės kūriniais, tačiau  visą savaitgalį šurmuliuo-
sianti mugė kviečia ir į įvairius kultūrinius renginius.

Po oficialaus mugės atidarymo Gedimino prospekto
pradžioje, kuriame dalyvavo ir Vilniaus meras Artūras Zu-
okas bei Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, net
trijose miesto erdvėse – prie Nacionalinio dramos teatro,
Katedros aikštėje ir Rotušės aiškštėje, skambėjo įvairių
tautų tradicinė muzika, rodomi spektakliai, miuziklai, šo-
kami šokiai bei kitaip pramogaujama. Bene įspūdin-
giausia Kaziuko mugės dalis – karnavalinės eitynės, ku-
rios ir yra šios mugės ištakos. Lydimas gausios procesi-

jos – amatininkų gildijos atstovų, riterių, vienuolių,
mimų, saulės, mėnulio ir kitų personažų – karalaitis

Kazimieras važiuos Gedimino prospektu bei sveikins
visus susirinkusius. 

Šių metų naujovė – vaikų ir jaunimo kiemas V. Ku-
dirkos aikštėje, kuriame tris dienas organizatoriai siūlys
pačių įvairiausių pramogų – žaidimų vaikams, įvairių gru-
pių koncertų, tradicinių šokių, spektaklių, gatvės cirko pa-
sirodymų. Taip pat šiame kieme lauks ir interaktyvios
veiklos – mįslių ir šaradų mėgėjus bandys sudominti Ka-
ziuko mugės kultūrinis orientacinis detektyvinis žaidimas,
vyksiantis ir šeštadienį ir sekmadienį, bei Kaziuko prot-
mūšis, šeštadienį iš dalyvių pareikalausiantis istorinių,
muzikinių ir etnologinių žinių. 

Turėdama šimtmetę tradiciją, rodydama rankų dar-
bo išmoningus gaminius, vaišindama kulinarinio pavel-
do valgiais, džiugindama unikaliomis vilnietiškomis ver-
bomis, bei pritraukdama savo renginiais, mugė neturi ly-
gių aplinkiniuose kraštuose.

Vilniaus etninės kultūros centro info ir nuotr.

Prezidentė pasveikino ,,Lietuvai ir man” dalyvius Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilniuje ūžia Kaziuko mugė



Šventojo Rašto Pradžios knygoje yra
pasakojimas apie teisųjį Abrao mą, ku-
riam buvo pažadėta, jog iš jo kils dide-

lė tauta. Dievas, norėdamas išbandyti teisų-
jį vyrą, paprašė, kad šis paaukotų savo sūnų.
Abraomo galvoje sukosi labai sunkios min-
tys: juk Dievas pažadėjo jam gausius kaip pa-
jūrio smėlis palikuonis, o dabar, tarsi už-
miršęs savo pažadus, prašo paaukoti sūnų.
Tačiau Abraomas ne sideri su Dievu ir ruošiasi įvyk-
dyti tai, kas jam liepta. Tačiau angelas su laiko au-
kojimui pakeltą Abraomo ran ką, nes Dievui reika-
linga ne auka, o meilė (plg. Pr 22). Didelė auka, ku rią
žmogus paaukoja Dievui, liudija apie didelę jo mei-
lę. Per gavėnią klaus kime savęs: ar dėl Dievo meilės
padarome ką nors, kas mums tikrai yra nelengva?

Mūsų tvirtinimas, jog kažką my lime, ne visada
gali reikšti tiesą. Ko kia yra mūsų meilė, tai nusako
ne žodžiai, bet meilę patvirtinantys darbai – ką iš mei-
lės Dievui paaukojame. 2009 m. popiežius Benedik-
tas XVI šventuoju paskelbė flamandų kun. Juozapą
Damijoną de Veusterį, visą gyvenimą pašventusį Mo-
lokajo saloje gyvenusiems raupsuotiesiems. Čia
kun. Damijonas  ir mirė užsikrėtęs raupsais. Jame
išsipildė Jėzaus žodžiai: „Nėra didesnės meilės,
kaip gyvybę už draugus atiduoti” (Jn 15, 13).

Šiemet Bažnyčioje minime Die vui pašvęstąjį gy-
venimą ir už jį mel džiamės. Šie vyrai ir moterys dėl
Die vo ir žmonių meilės labai daug pa au koja: atsisa-
ko šeimos židinio, pasi ren ka labai kuklų gyvenimo
būdą ir, panašiai kaip šv. Juozapas Damijonas de
Veusteris, nebijo imtis labai sun kių darbų.

Antrąjį gavėnios sekmadienį esa me kviečiami
pasitikrinti meilę Die vui. Ar tikrai jį mylime, o gal
tik apsigaudinėjame, mąstydami, kad myli me, nors
tos meilės tebėra trupiniai, kuriuos paberiame su-

kalbėdami vie ną kitą maldelę, sekmadienį ateidami
į bažnyčią ar penktadienį šiek tiek papasninkauda-
mi. Vienintelis tikras meilės ženklas yra auka – tai,
ko dėl Dievo išsižadame. Juo didesnę auką Dievui pa-
aukojame, juo ji išreiškia didesnę mūsų meilę. My-
lėti reiškia save dalyti, dovanoti, tai yra eiti aukos ke-
liu. Aukos kupinas gali būti ne tik Dievui pasišven-
tusiojo, bet ir eilinio pasauliečio gyvenimas. Tėvai,
mylėdami ir augindami vaikus, dėl jų labai daug pa-
aukoja, tik ne visada vaikai tai įvertina. Tačiau tik-
ra mei lė nesidairo ir nesvarsto, kokį gaus atlygį; jei
tikrai mylima, tai mylima be išskaičiavimo. 

Evangelija pasakoja apie Jėzaus atsimainymą ir
kas vyko tuo metu (plg. Mk 9, 2–10). Greta atsimai-
niusio Jėzaus buvo trys geri mokiniai: Pet ras, bro-
liai Jokūbas ir Jonas. Jiems buvo labai gera matant
dieviškai spindintį savo Mokytoją. Tačiau atsimai-
nymo metu Jėzus su Moze ir Eliju kalbėjo ne apie
džiaugsmą, o apie bū simą kančią. Jėzus ruošėsi la-
bai sun kiai valandai – už žmones paaukoti savo gy-
vybę. Jis kalbasi su dviem Se nojo Testamento vyrais,
kurių gyvenime taip pat buvo daug išbandymų bei
aukos. Kitados Dievas pakvietė Mozę būti tautos vadu
ir išvesti ją iš nelaisvės į Pažadėtąją žemę. Ketu rias-
 dešimt metų jis vargo su maištaujančia ir neklusnia
tauta, kol ją atve dė prie Pažadėtosios žemės ribos ir
mirė jos neparžengęs. Pranašas Eli jas matė tautoje

ir paties karaliaus Achabo rūmuose vieš-
pataujančią pagonybę. Gindamas Dievo tei-
ses pranašas užsitraukė karalienės Iza-
 belės pyktį ir turėjo bėgti nuo grėsusios mir-
ties. Persekiojamas ir nusi ka mavęs jis mal-
davo Dievą mirties, tačiau Dievo planuose
jam buvo skirtas ilgas ir sunkus gyvenimo
kelias. Pranašas pakluso Dievui, ir šis klus-
numas buvo jo meilės auka. Jėzus ant Ta-

boro kalno kalbasi su šiais ištikimais Dievui vyrais
Moze ir Eliju, tar si norėdamas padrąsinti save paau -
koti už mus net savo gyvybę. 

Pasitikrinkime, ar esame klusnūs Dievui. Klus-
numas gali būti ver giškas ir iš meilės. Dievui rei-
kalingi ne vergai, bet mylintys žmonės. Palaimintas
yra tik iš meilės kylantis klusnumas. Todėl popiežius
Pranciš kus ragina jaunimą plaukti prieš sro vę ir
klausyti ne pasaulio, kuris, be sekso, nieko neturi pa-
siūlyti, bet Die vo, kuris kviečia saugoti skaisčią jau-
nystę ir ruoštis santuokinei mei lei. Dėl Dievo mei-
lės popiežius nuolat ragina žmones savo žvilgsnį nuo
sa vęs kreipti į kenčiančius ir skurstan čius žmones
ir juose ieškoti Dievo veido.

Po Jėzaus atsimainymo ant Ta boro kalno Petras
bandė atkalbėti Jėzų nuo aukos kelio: „Nieku gyvu,
Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!” (Mt 16, 22). Tuo-
met Jėzus labai skaudžiai subarė šį mokinį, kurį pla-
 navo padaryti Bažnyčios uola, pava dindamas jį šė-
tonu. Atkalbinėti nuo meilės kelio pagal Jėzų yra šė-
toniš kas darbas. Ir šį šėtonišką darbą at lieka visi, ku-
rie skatina žmones, ypač jaunimą, rinktis lengvą, pa-
togų, pil ną pramogų bei alkoholio ir jokios atsako-
mybės nereikalaujantį gyvenimo būdą. Šitoks gy-
venimas mums, Jėzaus sekėjams, turi būti visiškai
nepriimtinas. Todėl gavėnios metu atidžiai paana-
lizuokime savo meilės Dievui tikrumą.
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APIE BERNARD BE REN  SON

Raimundo Lapo rašinyje apie Sen-
dą Berenson („Ir sporte ieškojusi me -
no”, „Draugas”, 2015 vasa rio 21 d.)
trumpai yra paminėtas jos brolis,
meno   istorikas  Bernard  Be ren  son,
užimantis Amerikos kultūros istorijoje
stambią vietą. Studijuoda mas Har-
varde, jisai užmezgė ryšius su Ameri-
kos ir Europos kultūrine aristokratija,
ypač per filosofą Wil liam James, kurio
studentu jis buvo.  Berenson žmona bu -
vo Bertrand Rus sell pirmosios žmonos
sesuo. 

Savo dienoraščiuose jis mi ni Lie-
 tuvą, dažniausiai prisimindamas sa vo
žydišką kilmę. Bet šis prisiminimas tu-
rėtų būti kiekvienam lietuviui malo-
nus.  1954 m. metais – tada jam bu vo 90
m. – jis skundžiasi, kad nesijaučia la-
bai gerai, gal, kad grybais persivalgė.
Grybus jis mėgstąs turbūt, nes „prisi-
mena grybus, kuriuos kaip berniu-
kas Lietuvoje labai skaniai valgydavo.”
 Berenson biblioteka yra išlikusi jo vi-
loje Florencijoje – vila yra Harvardo
universiteto dalis.   Tarp jo knygų yra
Šalkauskio di sertacija Sur les Confines
de deux Mondes ir dar koks dešimt kny-
gų apie Lietuvą. Sunku pasakyti, ar jis
skaitė Šalkauskį. Spėjama, kad skai tė,
nes skaitė labai daug.

Neturiu po ranka visų jo tekstų ir

negaliu patikrinti, ką jis galvojo apie
Antrojo pasaulinio karo įvykius Lie-
tuvoje.  Apžvelgdamas 1953 m. me tus,
jis rašė: „Stalinas mirė savo lovoje. Aš
visada troškau, kad jis mirtų kartu-
vėse, po to, kai prisipažins visą savo gy-
venimą šnipinėjęs ir dirbęs Vakarų
valstybių naudai, tam, kad žmonės
vis labiau neapkęstų pamal džios ir
humaniškos Rusijos.” 1958 metais kovo
7 d., dienoraštyje jis pri si minė apie tai,
kiek jį piktina įvairios religijos, ta-
riamai palaikančios draugiš kus san-
tykius su „Visatos Paslapti mi”. Ta-
čiau, „nežiūrint visų savo pra si  žen gi-
mų, Vatikanas stovi humaniš kų ver-
tybių pusėje, o Kremlius – ne.” Kitą die-
ną jis svarstė, ar Sokratas prausėsi ar
dvokė tiek, kad jį apsika binant reikė-
davo užspausti nosį. Ir tada jis prisime -
na „nuostabios veido išraiškos” Lietu-
vos rabinus, kurie niekada nesipraus-
davo ir nosį į ran kovę nusivalydavo.

Lapas teisus, kad Berenson šei ma
asimiliavosi. Pats Bernard buvo krikš-
tytas anglikonas, tikriausiai ne dėl
religinių, bet dėl socialinių mo tyvų. Ta-
čiau po Hitlerio jis pradėjo savo žy-
diškumą vertinti.

K. Skrupskelis
Wagener, SC

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos 
stiliaus redakcija netaiso

Pasidžiaukime savo Nepriklausomybe!
Šių metų kovo 11 dieną švęsime 25-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės at-

kūrimo metines. Tai viena svarbiausių datų mūsų istorijoje, visų mūsų, kur be-
gyventume, šventė. Ši diena vienija mus ir buria bendriems darbams mūsų Vals-
tybės labui.

Džiaugiamės, kad lietuvių bendruomenės pradėjo išradingai švęsti Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-metį, pakviesdamos ir šių šalių gyventojus, institucijų
atstovus ir žiniasklaidą. Pavyzdžiui, Belgijos lietuviai kartu su Lietuvos ir Europos ins-
titucijų atstovais prie Europos Parlamento puošė dangų laisvės balionais, nuspalvintais
Lietuvos vėliavos spalvomis. Šį savaitgalį Čikagos lietuviai sugužės į miesto laisva-
laikio ir pramogų centrą Navy Pier, kur vyks LR generalinio konsulato ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros tarybos renginys. Meninę programą renginyje atliks JAV lie-
tuvių tautinių šokių kolektyvai ir chorai, koncertuos iš Lietuvos atvykęs ansamblis „Sky-
lė” su Aiste Smilgevičiūte, lietuviška sodyba pakvies prie vaišių stalo.

Pagerbkime savo Valstybę ir jos laisvę, pasidžiaukime tuo, ką pasiekėme per ket-
virtį amžiaus. Nepriklausomybės atkūrimo minėjime ir kituose šiais metais vyksian-
čiuose Jūsų bendruomenių renginiuose, taip pat per socialinius tinklus skleiskime
žinias apie Lietuvą, inicijuokite straipsnius tų valstybių, kuriose gyvenate, spaudo-
je.

Daugiau informacijos apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo eigą ir laimė-
jimus rasite čia:

http://urm.lt/default/lt/1990-kovo-11
http://urm.lt/default/en/believe-in-freedom-11-march-1990 http://urm.lt/de-

fault/en/believe-in-freedom-11-march-1990
Kviečiame jus socialiniame tinkle Facebook visiems savo draugams platinti Kovo

11-ajai skirtą PicBadge „Tikime Laisve”:http://www.picbadges.com/communi-
ty/54f978f0844a9dfa6d11c1c2

Baigiant perduodame nuorodą į Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus Kovo
11-osios sveikinimą https://www.youtube.com/watch? v=ZhqcKQgxaOE&featu-
re=youtu.be prie kurio jungiasi Užsienio lietuvių departamento kolektyvas!

Gintė Damušytė
Užsienio lietuvių departamentas

LR Užsienio reikalų ministerija
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Atrodo, XXI amžiuje moters statusas turėjo būti
labai pasikeitęs. Šiuolaikinė moteris – ne tik
vaikų gimdytoja ir jų augintoja, bet ir socia-

li būtybė, turinti savo karjerą, savo pomėgius ir tvir-
tą padėtį visuomenėje. Deja, deja...

Peržvelgus Lietuvos spaudą, ypač Delfi.lt tink-
lalapio straipsnius, tenka labai nusivilti. Moteris ten
parodoma tik kaip sekso objektas, kvaila „bimbo’’,
bet turinti apvalų užpakaliuką ir didelę krūtinę. Del-
fi.lt straipsniai dažnai pasirodo su vulgariomis, mo-
terį žeminančiomis  antraštėmis, kurios nusipelno
ne tik griežtos kritikos, bet ir straipsnių pašalinimo.
Štai keletas paskutiniųjų Delfi.lt pasirodžiu-
 sių straipsnių antraščių: „Seksualumo bombų sprog-
dintoja Jevgenija laukiasi vaikelio’’, „Greta Lebedeva
pamokė, kaip padailinti užpakaliuką’’, „Kodėl nuo V.
Skaisgirės krūtų nebegalima atitraukti akių?’’...

Neskaitau tų straipsnių, tačiau toks jau visiš-
kai „įteisintas’’ ir pateisintas tų straipsnių  vulga-
rumas bado akis... Iki ko nusirito Lietuvos žurna-
listika, kurią, deja, šiuo ir panašiais atvejais nega-
lėtume vadinti žurnalistika. Tai juk tikras pasity-
čiojimas iš moters, jos visiškas nuvertinimas kaip as-
menybės ir žmogaus, jos „pagerbimas’’ tik  dėl tam
tikrų jos kūno formų.

Atleiskite, bet tokiais atvejais pagalvoju, kad Lie-
tuva dar yra laukinis kraštas, nes nė vienoje labiau
pažengusioje visuomenėje nepasirodytų tokie moterį
žeminantys straipsniai ar   straipsnių antraštės.
Pvz., niekada nepasirodytų „The New York Times’’
ar kituose svarbiausiuose pasaulio dienraščiuose. To-
kie straipsniai nebūtų leidžiami spausdinti netgi gi-

liausių provincijų spaudoje.
Kažin kaip reaguoja pačios tuose straipsniuose

paminėtos moterys, kai jos atvirai  paverčiamos į tuš-
čius sekso objektus, simbolius? Manau, tik savęs ne-
gerbianti moteris drįstų tokiais  straipsniais di-
džiuotis ar juos vertinti. Įdomu, ką apie visa tai sako
Lietuvos feminizmo judėjimo dalyvės, jei tokios dar
egzistuoja, kodėl niekas dėl to neprotestuoja? 

Juk, sakysime, Amerika jau seniausiai  turi
griežtus įstatymus, draudžiančius bet kokius vulga -
resnius,  iššaukiančius, moters kūną aprašančius
straipsnius ir pan. Normalioje visuomenėje straips-
niai su tokiomis antraštėmis būtų laikomi „sexual
harassment’’ ir tokio straipsnio autorius bei laik-
raščio leidėjas  greičiausiai  būtų už tai paduotas į
teis mą.

Iš šono žvelgiant atrodo, kad Lietuvoje reikalinga
tam tikra spaudos cenzūra (žinau, visi bijome to žo-
džio) reguliuoti aiškiai laukinę spaudą. Negali tokio
žemo lygio straipsniai išvysti dienos šviesos nei laik-
raščiuose, nei internete. Turi būti priimti tam tik-
ri įstatymai, neleidžiantys šitaip nuvertinti moters
orumo... 

Ir dar noriu pridėti, kad tikrai nebandau teigti,
jog visa Lietuvos žurnalistika jau nuėjo  pragaran –
jokiu būdu, Lietuvoje yra puikių, vertų tikros pa-
garbos žurnalistų, bet, kaip dažnai atsitinka, šaukš-
tas deguto statinę medaus pagadina...

Dijana Apalianskienė,
istorikė/žurnalistė

New York, NY

Lietuvos šaunioji prezidentė Da lia Grybaus-
kaitė, sveikindama užsie nio lietuvius Vasario
16-osios proga, teigė, kad Nepriklausomybės

Aktas yra svarbiausias XX amžiaus Lietu vos doku-
mentas, o Valstybės atkūrimo diena yra mūsų lais-
vės ir vienybės pamatas.

Šiemetinė Vasario 16-osios šventė atgaivino se-
nus prisiminimus. Kiek tų švenčių mūsų, pabėgėlių
iš Lie tuvos, gyvenime buvo. Kai atvyko me iš Euro-
pos, juos ruošdavo 1940 m. įsteigta Lietuvai gelbėti
taryba, kuri 1941 m. gegužės 15 d. buvo pavadinta
Amerikos lietuvių taryba (ALT’as). Jai daug metų su-
tartinai vadovavo skirtingų pažiūrų lietuviškų laik-
raš čių redaktoriai: „Draugo” – Leonar das Šimu tis,
„Naujienų” – dr. Pijus Gri gaitis ir „Sandaros” – Mi-
kas Vai dyla. Kol Lie tuva buvo okupuota, Vasario 16-
osios minėjimų tradi ci niai svečiai būdavo genera-
liniai Lie tuvos konsulai – iki 1971 m. Lietuvos ge-
neralinis konsulas dr. Petras Dauž vardis (pradėjęs
eiti konsulo pareigas 1937 m., kai Lie tuvos konsuli-
nė sutartis su JAV buvo, nors ir pasirašyta, bet ne-
ratifikuota; generaliniu konsulu jis paskirtas tik 1961
m.), vėliau jo įpėdiniai – garbės generaliniai konsulai
Juzė Daužvar dienė (nuo 1971 iki 1985 m.) ir Vac lovas
Kleiza (nuo 1985 iki 1998 m.), garbės generalinė vi-
cekonsulė Maria Krauchunie nė. Jie, dr. P. Daužvar-
džio žodžiais, atstovavo plėšiko užgrobtai ir mėgi-
namai pasisavinti Lietuvos valstybei. Beje, 1986 m.
vasario 15 d. ,,Drauge” skaitėme tokį V. Kleizos pa-
sisakymą: ,,apsiimti bet kokį visuomeninį darbą kilo
iš pareigos jausmo savo tautai bei valstybei, kurio-
je gimiau, ir iš  noro, parafrazuojant Vydūną, ne-
pereiti per gyvenimą vien tik pragaišties šešėliu.” O
kad ėjo tautiečių labui naudingu keliu, matosi vien
jau iš 1992–1993 metais jo išduotų vizų skaičiaus – net
2 821. 

Ne mažiau įsimintini Vasario 16-sios minėjimai
ir po 1990 m. kovo 11-osios, kuomet Nepriklausomai
Lietu vos valstybei Čikagoje ėmė atstovauti naujos
kartos konsulai atsiųsti iš Lie tuvos – nuo 1998 metų
– konsulai Giedrius Apuokas, Arvydas Dauno ra vi-
čius, Aistė Anulienė ir dabartinis gen. konsulas Ma-
rijus Gudynas, su kuriuo atšventėme ir šiemetinę Va-
sario 16-ąją. Tiesa, dabartinis konsulatas Čikagos
centre yra visiems lengvai prieinamas, bet daug kam
jis sunkiai privažiuojamas, nes vien automobilio pa-
statymui reikia išleis ti 30 ar daugiau dolerių. 

Šį vasarį teko dalyvauti trijuose Čikagos apy-
linkėse vykusiuose Lie tuvos valstybės atkūrimo
dienos mi nėjimuose. Vasario 12 d. Cicero mies te vyko
jungtinis Vasario 16-osios ir JAV Prezidento dienos
minėjimas. (Nuo 1974 m. šiuos renginius ruošia
JAV LB Cicero apylinkė kartu su Cicero miesto sa-
vivaldybės atstovais.). Susirinkusius, tarp kurių
bu vo ir vienos gimnazijos mokiniai, pasveikino LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas,
trumpai priminęs ir Vasario 16-osios šventės pras-
mę.

Kur kas platesnio masto minėjimas – su kon-
certine dalimi – vyko Le monte, Lietuvių Fondo sa-
lėje, vasario 15 d. Jį rengė JAV LB Lemonto apy linkė
ir Pasaulio lietuvių centras. Pučiamųjų orkestras
„Gintaras”, šau nus  šaulių  vėliavų  įnešimas, sol.
Prau rimės Ragienės kartu su orkes tru ir dalyviais
energingai sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai, ofi-
cialiąją dalį užbaigęs aktualus buvusios JAV LB ir
PLB pirmininkės Reginos Narušienės pranešimas
„Lietuvai vėl reikia mū sų pagalbos”. Po pertrau kos
– gausių plojimų susilaukęs smui kinin kės Lin dos Ve-
leckytės-Nuss baum ir pianis tės Elenos Rėk laitis
muzikavimas, Jūratės Grab liaus kie nės vadovauja-
mo Čikagos lietuvių operos choro, akompanuoja mo
pianis tės Lisos Kris tinos, dainos ir bendra visų
daina „Žemėj Lietu vos”... (apie tai „Drauge” jau rašė
žurnalistė Nijolė Nausėdienė).

Trečioji aplankyta šventė vyko taip pat Le-
monte, Lietuvių Fondo salėje, vasario 22 d. Prie šio
įspūdingo renginio, kurio iniciatorius buvo LR ge-
neralinis konsulatas Čikagoje, vie ningai prisidėjo
ALT’as, JAV LB Vi durio vakarų apygarda ir apy-
linkės, Pasaulio lietuvių centras, Lietuvių Fondas ir
kitos lietuvių organizacijos. Vėl įspūdingas vėliavos
įnešimas skambant lietuviškam maršui ir sol. Nidos

NuomoNės, KomeNtArAI

Moteris lietuviškoje spaudoje

Tegyvuoja vienybės pamatas 

Grigalavičiūtės (akompanuojant Lisai Kristinai)
kartu su perpildyta sale sugiedoti Lietuvos ir JAV
himnai. Po to gen. konsulas M. Gu dynas perskaitė LR
vadovų sveikini mus ir pristatė garbės svečią prof. Vy-
tautą Landsbergį, kuris skaitė įdo mų pranešimą
„Valstybės pažanga – įskaitos ir egzaminai”, pelniusį
gau sių plojimų. Meninėje programoje ausį glostė lie-
tuvių kompozitorių dai nos, kurias atliko sol. Nida
Griga lavičiūtė ir Dariaus Polikaičio vado vaujamas
ansamblis „Dainava” (akompanavo pianistė Lisa
Kristina). O pabaigai visa salė sugiedojo „Lie tuva
brangi”. 

Prieš šį renginį organizatoriai jaudinosi, ar po
dviejų minėjimų pavyks surinkti žmonių. Tuo labiau
kad su bendruomenėmis buvo aptartas vieningas Lie-
tuvos nepriklausomybės dienos minėjimo scenarijus
ir pritarta minčiai pagrindinį renginį surengti Pa-
saulio lietuvių centre vasario 22 d. – su iš Vilniaus at-
vykusiu prof. Vytautu Landsbergiu, prieš 25 metus
parodžiusiu didvyrišką drą są vedant savo šalį ant-
rosios Lietuvos Respublikos link. Deja, kaip rojuje

Ieva neatsispyrė pagundai nuskinti uždraustą obuo-
lį, taip ir manoji veikli JAV LB Lemonto apylinkė ne-
atsispyrė šventę suruošti dar ir vasario 15 d.  Ačiū
Dievui, jaudintasi buvo be reikalo – ir vasario 15-tą,
ir 22-ą dieną nei dalyvių, nei atlikėjų  nepritrūko. Ypač
vasario 15-ąją buvo džiugu ma tyti pilną Lietuvių Fon-
do salę, nepai sant to, kad tuo pačiu metu Mar quette
Parke, Švč. Mergelės Marijos Gimimo  parapijos sa-
lėje, vyko kitas Nepriklausomybės dienos minėjimas,
kurį vieningai rengė LR gen. konsulatas Čikagoje,
ALT’o Čikagos skyriaus, JAV LB Marquette Parko,
Brighton Parko ir Cicero apylinkės, Lietuvos šaulių
sąjunga išeivijoje, Susivienijimas lietuvių Amerikoje. 

Visiems darbštiems rengėjams nuoširdi padėka
ir pagarba. O ant laurų ilsėtis nebus kada – už trejų
metų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, jam
ruoštis reikia pradėti jau dabar. 

Tegul meilė Lietuvos stiprina lais vės ir vienybės
šimtametį pa matą. 

Leonidas Ragas
Bloomingdale, IL

Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio minėjimas Lemonte. Jono Kuprio nuotr.
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DR. VIKTORAS STANKUS

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventėje-minėjime pa-
gerbta tauta, iškovojusi nepriklausomybę 1918-ai-
siais ir ją atkūrusi 1990-aisiais. Tokios šventės buria lie-
tuvius, lietuvišką atžalyną toliau sergėti atkurtą ne-
priklausomybę.

Clevelandiečiai sulaukė daug garbingų svečių

Vasario 16-osios šventė Clevelande prasidėjo va-
sario 7-ąją, šventės prelegentui, LR generaliniam
konsului Čikagoje Marijui Gudynui lankant ir pa-
gerbiant Lietuvos Respublikos prezidento Antano
Smetonos ir jo žmonos Sofijos amžinojo atilsio vietą
– mauzoliejų Visų Šventųjų kapinėse netoli Clevelando.
Lietuvos pareigūnas pačiame miesto centre aplankė
„Peace Memorial’’ – paminklą, skirtą žuvusiems už
laisvę Antrajame Pasauliniame kare, kur įrašytos ir
Clevelando apylinkių lietuvių kilmės karių pavardės.
Taip pat aplankė Lietuvių kultūrinį darželį ir ten sto-
vinčius paminklus V. Kudirkai, Maironiui ir  J. Ba-
sanavičiui. 

Vakare Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje rim-
tais žodžiais šventę-minėjimą atidarė LB Clevelando
apylinkės pirmininkas Algis Gudėnas, kuris po to gar-
sųjį „Exultate’’ chorą (vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė)
pakvietė sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnus. In-
vokaciją, skirtą Lietuvos tautos laisvei, oriai sukalbėjo
Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Juozas Bace-
vičius.

Proklamacijas perskaitė ir garbingus svečius
pristatė dr. Viktoras Stankus, padėkojęs svečiams už
susibūrimą ir pagarbą Lietuvai, kuri jau 1009 metais
buvo paminėta Vakarų Europos kronikoje kaip turinti
karalių Netimerą. Taip pat perdavė šiltus sveikinimus

nuo buvusio JAV senatoriaus G.  Voinovich, pri-
minusio, kad jis prabilo į susirinkusius šioje salė-
je elektroniniu būdu iš NATO viršūnių konferen-
cijos (Summit) Prahoje, kai Lietuva buvo pakvies-
ta paduoti pareiškimą tapti NATO nare. Senatorius
ragino nenuleisti rankų ir pats išreiškė savo nuo-
monę JAV spaudoje, kad Amerika budėtų, nes, jo
nuomone, po įsibrovimo į Ukrainą Rusijos prezi-
dentas V. Putinas gali mėginti kėsintis ir į Baltijos
valstybes. 

Sveikinimus atsiuntė ir Ukrainos konsulas
Clevelande Andrew Futey bei Jungtinės  ukrai-
niečių organizacijos Ohio prezidentė Marta Liscy-
nesky, apgailestaudami, kad negalėjo dalyvauti
šventėje. Gražiai proklamacijomis sveikino (jos
at spaudintos ir šventės programos leidinyje) JAV
senatorius Rob Portman, – jo nuoširdų laišką sce-
noje perskaitė senatoriaus atstovas Josh Prest.
Ohio gubernatorius John Kasich linkėjo sergėti Lie-
tuvos nepriklausomybę ir sveikino Vasario 16-
osios prelegentą, gen. konsulą Marijų Gudyną.
JAV Kongreso atstovė Marcy Kaptur savo sveiki-
nime kalbėjo apie prasmingai pasiektą nepriklau-
somybę. Savo taiklioje proklamacijoje Clevelando
miesto meras Frank Jackson pabrėžė, kaip svarbu
išlaikyti laisvą Lietuvos valstybę, kuri jau 1253 m.
gyvavo kaip karalija. Clevelando miesto tarybos na-
rys Michael Polensek, nors anksčiau sakėsi nega-
lintis dalyvauti dėl netikėtų įsipareigojimų, vis dėl-
to pasirodė ir jausmingai scenoje pareiškė, kad jau
37-ąjį kartą dalyvauja šioje prasmingoje lietuviams
šventėje, kad savo ir miesto tarybos pastangomis vi-
suomet rėmė Lietuvos nepriklausomybę.

Pristatyti garbingi svečiai: Amerikos žydų ko-
miteto (jis rėmė Lietuvos narystę NATO) Ohio di-
rektorė Lee C. Shapiro; Baltų komiteto pirmininkė
Milyta Nasvytienė; Estų nacionalinės tarybos at-

stovas Toomas Tubalkain; Latvių sąjungos pirmi-
ninkas Kalvis Kampe; Marc Relovsky, Amerikos len-
kų kongreso Ohio apskrities prezidentas; Francis
Rutkowski, „Polonia’’ direktorius; dr. Mitchell Bie-
nia, Lenkų Romos katalikų sąjungos Amerikoje vi-
ceprezidentas. 

Lietuvių Fondas sveikino bei apdovanojo li-
tuanistines ir aukštųjų kursų mokyklas bei vaikų
darželį „Tėvynės žiburėliai’’. Gražu, kad Fondas re-
mia lituanistinius darbus.   

Nuoširdžiai susirinkusius sveikino LR gar-
bės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, priminusi,
kokios brangios lietuviams visame pasaulyje yra Va-
sario16-osios, Sausio 13-osios ir Kovo 11-osios datos. 

Pagrindinis šventės prelegentas kalbėjo
apie dabarties Lietuvos iššūkius

Pagrindinis šventės prelegentas gen. konsulas
Marijus Gudynas įdomiai papasakojo apie dabartinę
Lietuvą, apie padarytą didžiulę pažangą, pvz., bio-
technologijų srityje (technologijų vystymui padeda
ir ryšiai su Clevelando Metropolitan rajonu – Ak-
ron įstaigomis, Clevelando klinika). Lietuva sėk-
mingai integravosi į Europos Sąjungą (ES) ir ten
turi reikšmingą balsą, kaip ir Jungtinėse Tautose.
Sėkmingai įsijungta į euro zoną. Šiuo metu opiau-
sias dalykas yra Lietuvos saugumas agresijos Uk-
rainoje akivaizdoje. Viltinga, kad NATO ir pati Lie-
tuva imasi gynybos priemonių. Svarbu toliau siek-
ti energetinės nepriklausomybės nuo Maskvos (su-
skystintų dujų terminalo Klaipėdoje pavyzdžiu).
Gen. konsulas kalbėjo, kad Amerika jau tariasi su
ES dėl bendro ekonominio bloko, kas labai prisidėtų
prie abiejų ekonomikų augimo ir saugumo. Garbus
svečias kaip vieną svarbiausių uždavinių paminė-
jo būtinybę atlaikyti neigiamą Rusijos propagandą

Žengiant į ateitį. Vasario 16-oji Clevelande

Gen. konsulas M. Gudynas pagerbia LR prezidento Antano
Smetonos atminimą. „Exultate’’ jungtinis suaugusiųjų ir vaikų choras, diriguoja vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. V. Stankaus nuotraukos

Čikagoje M. Gudynas toliau tarėsi Lietuvos ir Amerikos žydų tarybos reikalais: dr. V. Stankus, Lee C.
Shapiro, gen. konsulas M. Gudynas, konsulė Ingrida Bublienė, pirm. Algis Gudėnas.

Solistė Virginija Bruožytė-Muliolienė, gitaristas, Lietuvių radijo vedėjas Eu-
genijus Dicevičius.
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prieš Lietuvą (pvz., Baltarusija
propagandos fronte turi  20 tūkst.
darbuotojų armiją, ką jau kalbė-
ti apie Rusiją). Lietuvai atsispir-
ti daug gali padėti užsienio lietu-
viai, ypač jaunesnioji karta, kuri
gerai žino vietinių kraštų kal-
bas. Lietuvos ateitis – mūsų ir
mūsų atžalyno rankose, – sakė
svečias.   

Šventė pavyko 
LB valdybos dėka

Nuostabią meninę programą
atliko „Exultate’’ suaugusiųjų
choras (57 choristai, kurių vado-
vė muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė)
ir „Exultate’’ vaikų choras (39
choristai, kurių vadovės solistė
Virginija Bruožytė-Muliolienė ir
Rita Čyvaitė-Kliorienė).

Meistriškai buvo atlikta 15
dainų (liaudies ir lietuvių kom-
pozitorių, iš jų trys sukurtos pa-
čios vadovės R. Kliorienės), ku-
rios užbūrė ir lietuvius, ir gar-
bingus svečius. Akompanavo pia-
nistė Agnieszka Bieniek, gitaris-
tas, Clevelando Lietuvių radijo
programos vedėjas Eugenijus Di-
cevičius, jausmingai dainavo so-
listė Virginija Bruožytė-Mulio-
lienė. Į dainavimą buvo įtraukt i
ir žiūrovai, kartu su daininin-
kais traukė „Balnokit, broliai,
žirgus’’ ir „Dainą Lietuvai’’. Pa-
baigai visi dainavo mėgiamąją
„Viena šeima – viena tauta’’ (mu-
zika vadovės R. Kliorienės, žo-
džiai Nijolės Kersnauskaitės).  

Po koncerto – linksmybės,
vaišės ir proga pabendrauti su
svečiais. Muzikavo Eugenijus Di-
cevičius. 

Garbingam svečiui gen. kon-
sului M. Gudynui Clevelande
buvo surengta prasminga tolesnė
programa: sekmadienį Šv. Kazi-
miero parapijos šventovėje jis da-
lyvavo šv. Mišiose, o po Mišių
prie kavutės bendravo su parapi-
jiečiais. Pietūs jam buvo sureng-
ti Lietuvių namuose, „Gintaro’’
restorane. Konsulas apžiūrėjo Lie-
tuvių namus ir Lietuvių kultūros
dokumentavimo centre veikiantį
lietuvišką archyvą. 

Clevelandiečiai nuoširdžiai
dėkoja gen. konsului Marijui Gu-
dynui už apsilankymą ir naudin-
gas žinias, kurios įkvėpė toliau
darbuotis lietuvių tautos ir Lie-
tuvos labui.

Vasario 16-oji šiais metais su-
tapo su Amerikos prezidentų die-
na, tad valdžios įstaigos buvo už-
darytos, todėl Kovo 11-ąją  LB
Clevelando valdyba, pakvietusi
Columbus, Cincinnati ir Dayton
lietuvius, kartu su konsule I. Bub-
liene vyksta į Ohio sostinę Co-
lumbus iškelti Lietuvos trispalvės
kartu su gubernatoriaus Kasich
atstovais. Lietuvos trispalvė mero
Jackson įsakymu plevėsuos virš
Clevelando miesto rotušės.

Vasario 16-osios šventė Cle-
velande pavyko puikiai LB val-
dybos dėka: tai Algis Gudėnas, dr.
Zita Maščinskienė, Vincas Ta-
raška, Sondra Vaičikauskienė,
Nomeda Vucianienė, Virginija
Motiejūnienė, Aurelija Zulkutė,
dr. Viktoras Stankus. 

Padėka mecenatams, ypač
Vasario16-osios šventės generali-
niam rėmėjui – „Lithuanian Cen-
ter, Inc.’’ valdybai.

Dr. Viktoras Stankus  – JAV
LB Ohio apygardos vicepirminin-
kas 

Lietuvos Nepriklausomybės 25-metį Čikagos
lietuviai šventė  su prof. V. Landsbergiu
Šių metų vasario 19-23 dieno-
mis Čika gos ir apylinkių lietu-
viai šventė Lietuvos Nepri-
klausomybės 25-metį. Pami-
nėti šią svarbią istorinę sukak-
tį, o taip pat su JAV visuomene
ir po litikais aptarti Rusijos ag-
resijos ke liamus iššūkius tarp-
tautiniam stabilumui ir taikai,
į JAV atvyko pirmasis nepri-
klausomos Lietuvos va do vas
prof. Vytautas Landsbergis su
žmona, žinoma pianiste Gra-
žina Ru čyte-Landsbergiene.
Svečius vizito metu  lydėjo LR
generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas su šeima.

Nepriklausomybės atkūrimo 25-me-
čio iškilmės, kurias organizavo ge-
neralinis konsulatas Čikagoje, Lie-

 tuvių Fondas, JAV Lietuvių Bendruo menė,
Pasaulio lietuvių centras ir kiti, pradėtos
šv. Mišiomis Palaimin tojo Jurgio Matu-
laičio misijoje. Iš kilmingo šventinio mi-
nėjimo metu sausakimšoje Lietuvių Fondo
salėje prof. V. Landsbergis susirinkusiems
kalbėjo apie Lietuvos nepriklauso mybės at-
kūrimą, dalinosi asmeniniais istorinių
įvykių prisiminimais, apžvelgė Valstybės
raidą iki šių die nų, ragino nebūti pasyviais
stebėtojais, kai Rusijos agresija laužo tarp-
tautinę teisę ir kelia grėsmę ne tik Ukrai-
nos ar Europos, bet tolesnėje perspektyvoje
ir JAV saugumui. Iš kilmėse taip pat skam-
bėjo JAV LB tarybos pirmininko Juozo Po-
likaičio, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
pirmininkės Birutės Kairienės, gene ralinio
konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno svei-
kinimai, meninėje programoje pasirodė so-
listė Nida Griga lavičiūtė bei Lietuvių
meno ansamblis „Daina va”. Lietuvių dai-
lės muziejuje pristatyta menininko iš Lie-
tuvos Vid man do Miliūno nuotraukų paroda
,,Laisvės skonis”.

Vizito metu prof. V. Landsbergis Či-
kagos ir Maironio lituanistinių mokyklų
vyresnių klasių mokiniams vedė pilietiš-
kumo pamokas, atkreipdamas jaunuolių
dėmesį į jų ryšį, pareigą ir atsakomybę ša-
liai, kurioje gimė, šaliai, kurioje gyvena, bei
savo tėvų ar senelių gimtinei, kvietė do mė-
tis pasauliu, tobulėti ir ieškoti at sakymo į
klausimą „o kam aš esu reikalingas?”. 

Buvęs Lietuvos vadovas susitiko su uk-
rainiečių bendruomenės vado vais, minė-
jusiais Maidano tragiškų žudynių, kurių
metu už savo šalies orią ir europietišką at-
eitį gyvybes pa aukojo daugiau nei šimtas
ukrainie čių, metines. Susitikime disku-
tuota politinės, ekonominės ir karinės pa-
 ramos Ukrainai teikimo klausimais, aptarti
efektyvios diasporos veiklos, ginant savo
Tėvynės interesus, principai, kalbėta apie
Rusijos karo prieš Ukrainą teisingo vieši-
nimo svarbą. Susitikime dalyvavęs iš Uk-
rainos ka ro zonos į Čikagą atvykęs karys
teigė, jog didžiausia šios šalies bėda buvo,
kad iki šiol Ukraina neturėjo savo „Lands-
bergio ar Havelo”. Jis prašė susitikimo da-
lyvių daryti viską, kad Ukrainai būtų su-
teikta karinė pagalba, leisianti šaliai ap-
siginti. 

Vizito Čikagoje metu V. Lands bergis
davė interviu populiariausiam Čikagos
radijui „WBEZ”, bendravo su JAV ir lie-
tuvių bendruomenių atstovais, politikais,
diplomatinio korpuso nariais.

Savo vizitą JAV prof. V. Lands bergis ir
G. Landsbergienė tęsė Wa shing tone.

LR generalinio konsulato Čikagoje 
informacija ir nuotrauka

Prof. V. Landsbergis Maironio lituanistinėje mokykloje vedė pilietiškumo pamoką.

Štai mes čia susirinkę minime atkurtos Lietuvos Respublikos 25 metus.
Ši data, kurią dabar pabrėžiame, gali būti lotyniškai pavadinta ,,Lituania res-
tituta” – ,,Atkurtoji Lietuva”. Sutinkame šias metines istorinės dienos, kai lais-
vai išrinktas dar nelaisvos Lietuvos parlamentas 1991 kovo 11-tą balsavo ir
paskelbė, kad atkuriama vėl nepriklausoma Lietuvos demokratinę respub-
liką. Tada iki vidurnakčio reikėjo priimti ir daug kitų aktų, dokumentų, įskai-
tant ir laikinąją Konstituciją, kuri nebuvo tobula, bet kurioje buvo viskas iki
galo pasakyta – kad tai yra valstybė, atskira, be jokių užuominų apie kokias
Sovietų Sąjungas ar pan. Ji pati sprendžia apie savo gyvenimą... 

...Aš dar sykį pabrėžiu, kad ne tik pagrindinis Nepriklausomybės aktas, bet
apgalvotai parengti ir vieningai priimti, vienas po kito, susilaikius vos keliems
deputatams, buvo penki teisiniai aktai. Jie sudarė nepajudinamą teisinę sis-
temą. Kiek po to bandė paskui visokie ten sovietų gudročiai  kaip nors paneigti,
kad čia nežinia ką paskelbė... Gorbačiovas važinėdamas po pasaulį pasakojo
pasakėlės, kad jie susirinko ir per penkias minutes paskelbė nepriklausomy-
bę, tai tas pats, kaip pas jus Colorado paskelbtų Nepriklausomybę, ar Wis-
consinas, tai turbūt Prezidentas iš karto atsiųstų savo kariuomenę, o aš dar
nesiunčiu, aš geras..  Štai tokiais niekais bandė paversti mūsų opoziciją ir tą
patį teisinį sprendimą...

...Bet mes akcentavome ir formavome savo dokumentus ir patį paskel-
bimą atkurtos nepriklausomybės su įsitikinimu, kad teisė yra valstybių
pamatas, ne ekonomika, kokie nors susitarimai globaliniai, gudrybės, o
teisė – ,,fundamentum regnorum”.  Taip yra nuo seniausių laikų – Justitia
Est Fundamentum Regnorum. Ir kad pradedam iš naujo statyti savo valsty-
bės rūmą būtent nuo teisinio pamato, įskaitant Konstituciją. Mano kai
kurie draugai abejojo – tiek daug per tą dieną reikia padaryti, dar pradėsi-
me ginčytis dėl konstitucinių straipsnių, tai žūsim, neužbaigsime darbų.
Mano įsitikinimas buvo, kad mes turime turėti savo Konstituciją – laikiną-
ją, netobulą, bet turim turėti savo Konstituciją nuo tos pačios dienos, kada
paskelbėm, kad jokia sovietų Konstitucija neturi galios Lietuvai. Ir pada-
rėm. 

...Žinojom tuo metu, kad tai yra tik pradžia, tai yra naujos taikingos
kovos tarpsnio pradžia. Kova taikinga, tai reikia suprasti, kad neinam muš-
tis, bet mes žinom, kad tai bus sunku, kad bus ilga, galbūt ir negailestinga
kova. Mes turėsime ją ištverti. Mes atvertėm tik kitą puslapį ir pradedam
rašyti savo nepriklausomybės statybos arba atstatymo knygą. Pradedam
teisingai. Nuo teisingos pradžios. Teisinės. Konstitucinės. 

...Žinoma, už mūsų buvo žmonių parama, kurie laukė, kurie džiaugėsi,
kurie nešė dovanas! Kai kurios buvo tokios įsimenančios, kad aš dar dabar
jas prisimenu. Skulptorius Ipolitas Užkurnys, kurio puikūs darbai čia ekspo-
nuojami muziejuje, atnešė savo išdrožtą labai gražų Rūpintojėlį, atnešė į par-
lamento posėdį, įteikė, ir – atsimenu žodis į žodį, ką jis pasakė – ,,tegu jis
būna su jumis, ir kai jums pritrūks vieno balso, įskaičiuokit šitą balsą”. Tada
mums nepritrūkdavo, kartais vėliau pradėjo pritrūkti... Mano kabinete ant
posėdžių stalo buvo tokia plati graži moterų audėjų išausta juosta, per visą
stalą, kokių penkių šešių metrų ilgumo su išaustu įrašu: ,,Palaimink,
Viešpatie galingas, lietuvių pastangas teisingas”. Sunku sugalvoti gražiau.
Mes jautėm, kad kas su mumis beatsitiktų, mūsų negali paversti išdavikais,
tegu daro ką nori. Taip ir statėm suverenią Lietuvos valstybę naujais įstaty-
mais ir naujomis institucijomis – Vyriausybė, Aukščiausias Teismas, visa, tai
kas valstybei privalu...  

Ištraukos iš prof. V. Landsbergio kalbos Lemonte vasario 22 dieną
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Studentai ateitininkai susitiko Ohio State universitete paminėti Vasario 16-tąją. Pirmoje eilėje iš k.: Tanvis Kunčas,
Kris tė Lapkutė, Indrė Bielskutė, Julija Sirgedaitė, Vidas Kulbis, Andrėja Petrulytė,  Tadas Varaneckas. Antroje eilėje:
Ma tas Lapkus, Kovas Kulbis, Rimas Barškėtis, Marius Jankus, Mike Sidrys,  Mikas Giedraitis.  Trečioje eilėje:  Vytas
Aukštuolis,  Rimas Grybauskas, Kristijonas Vaitkus, Tadas Taraškevičius, Romas Šonta.               Julijos Sirgedaitės nuotr.

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

IŠ AteItININKų gyveNImo

Tadas Varaneckas

Vasario 16-oji yra įspūdinga šven tė. Ji primena man
lietuvių kovas  už savo tautos lais vę. Dėl tos aukos
dabar lietuviai gali laisvai gyventi, mokytis ir kal-
bėti lie tuviškai. Man, lietuviui, svarbu kuo daugiau
sužinoti apie Lietuvą. Džiaugiuosi galimybe šokti lie-
tuviš kus tautinius šokius, dainuoti liaudies dainas,
kalbėti lietuviškai. Atei ty je to išmokysiu ir savo vai-
kus.

Vytas Aukštuolis
Būti aktyviu lietuviu Amerikoje reiškia turėti nuo-
latinį ryšį su savo protėvių žeme. Aš savaime esu lie-
tuvis, bet, kad lietuvybę išlaikyčiau sa vyje gyvą ir
svarbią reikia įdėti daug pastangų ir darbo.

Romas Šonta
Vasario 16-oji – mūsų tautos Ne priklausomybės
diena. Šią dieną pa gerbiam savo šeimas, protėvius
ir visą tautą, nes tai yra šeima plačiąja prasme. Bu-
vimas lietuviu ir dalyva vimas lietuvių veikloje
pra plečia ma no akiratį. Sunkūs Lietuvos istorijos
momentai yra padėję man suvokti, kaip gera gyventi
laisvėje ir kokios mano pareigos savo tautai, gyve-
namam kraštui ir visai žmonijai.

Mike Sidrys

Vasario 16-toji yra svarbi, nes ši data pažymi laisvos
Lietuvos pradžią. Lietuvos, kuri pasižymi gražiu pa-
veldu ir puikiais žmonėmis. Aš užaugau lietuvių kul-
tūroje su lietuviškais pa pročiais, apsuptas Lietuvą
mylinčių šeimos narių ir draugų. Toks dabar ir aš
esu. Pasakęs kitiems, kad esu lietuvis, tuo pačiu sten-
giuosi papasakoti ir apie mūsų turtingą kultūrą,
reikš mingas tradicijas, šalies grožį, žmo nių gerumą
ir, aišku, apie skanų mais tą. 

Marius Jankus

Vasario 16-toji man svarbi diena. Mes, studentai
Amerikoje, susirinko me iš tolimų miestų ir džiau-
giamės sa vo kultūra. Prisimenam, ką lietuviai Tė-

vynėje išgyveno siekdami lais vės. Šią dieną visi lie-
tuviai visame pa saulyje esame vieningi..

Andrėja Petrulytė

Ši diena primena lietuviams, jog jie yra laisvi. Jie
gali laisvai džiaug tis savo kultūra, religija ir kalba.
Aš dėkoju Dievui, kad esu ne tik Amerikos visuo-
menės dalis, bet ir lietuvaitė, kad turiu stiprius sai-
tus su savo tauta.

Matas Lapkus

Man, lietuviui, svarbu su si rinkti kartu su savo lie-
tuviais draugais atšvęsti Lietuvos neprikausomybę.
Dabar daugiau negu bet kada yra svarbu prisimin-
ti, kodėl mes esame laisvi. Laisvės kaina yra bran-
gi – ji nedalinama nemokamai. Mūsų tautos laisvė
gali greitai dingti. Tegul mūsų Lietuva būna laisva
amžinai!

Vidas Kulbis

Aš didžiuojuosi savo lietuviška kilme. Dalyvaudamas
lietuvių veikloje Čikagoje, Michigane ir Bostone, su-
 sipažinau su savo artimiausiais draugais. Jų dėka ma-
nyje susiformavo am žinų vertybių ir doros suprati-
mas. Lietuvių visuomenė yra kaip mano šeima – su
ja maloniai praleidžiu daug laiko. Vasario 16-toji yra
ne tik svarbi kaip Lietuvos istorijos dalis, ji reikš min-
ga ir šiandieną. Vasario 16-oji yra pasidariusi links-
ma šventė. Aš galiu su lietuvais draugais šią dieną
pasi džiaugti – kartu pabendrauti, padainuoti lietu-
viškas dainas ir prisiminti senus laikus.

Kristė Lapkutė

Man svarbu švęsti Vasario 16-ąją, nes tai yra pri-
minimas, kaip svarbu išlaikyti lietuvybę. Amerikos
studentams yra sunku rasti laiko susitikti su lie-
tuviais draugais, o Vasario 16-oji yra kaip tik gera
proga prisiminti mūsų Tėvynę Lietuvą ir palaiky-
ti ryšius su Amerikos lietuviais, draugais toli nuo
namų.

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 ke-
lionė”, išleistą po jo mirties.  Rengia: Ateitininkų namai, At-
eitininkų Šalpos fondas ir Čikagos sendraugiai.

Kovo 25 d.,  trečiadienį, 10 val. r.
Knygų klube bus diskutuojama apie G. K. Chesterton kny-
gą ,,Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus”.  Visi kviečiami. Dau-
giau žinių suteiks Dainė Quinn: dainequinn@gmail.com.

Ateitininkų namai, 
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

Studentiški etiudai 
Vasario 16-osios proga

Šeštadienį, kovo 14 d. 
Ateitininkų namuose, Lemonte

Visi, ne tik nariai, 
yra kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų namų
narių susirinkimas

Vasario pabaigoje Lietuvos Ne priklausomybės atkūrimo – Vasario 16-osios proga 26 stu-
den tai ateitinin kai susirinko Ohio State University. Labai smagiai praleidome savaitgalį
kartu. Džiaugėmės laisva Lietuva ir mūsų lietuviška tapatybe. Pagalvo jom, kiek daug nu -
stotume, jei mes nu tautėtume. Susibūrimo metu aš pa klausiau savo draugų: ,,Kodėl Va -
sario 16-oji tau yra svarbi? Ką reiškia būti lietuviu?” Štai jų atsakymai.

Kovas Kulbis, Studentų ateitininkų pirmininkas

Kryžiaus kelias
su Adele Dirsyte
Bažnyčia nepaskelbs Adelę Dirsytę šventąja
tol, kol ji mums netaps reikalinga ir aktuali.
Siūlome šią Gavėnią, per ateinančias ketu-
rias savaites, kartu su ja, jos rašytais žodžiais
vedami, eiti Kryžiaus kelią. Tegu ji mus veda
į šventumą.

Įžanga
Skausmo kelią išėjęs Viešpatie Jėzau, Kankinių
Karaliau, visi dangaus ir žemės kankiniai ir ken-
tėtojai, padėkite man suprasti Išganytojo kan-
čios ir meilės esmę, padėkite man, mano myli-
miesiems ir visai mūsų Tautai atrasti savo
kelią.

1. Jėzus pasmerkiamas mirti
„Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“. Aš tei-
siu, smerkiu, pajuokiu, tyčiojuos, pykstu, kei-
kiu, kerštą nešioju savyje, išpasakoju kitų ydas,
paslaptis. Taisykime viską tik gerumu. Meilė –
geriausia mokytoja. Jai nėra kliūčių. „Nėra
didesnės meilės už tą, kas guldo savo gyvybę
už savo prietelius“. Jėzau, pasigailėk smerkėjų,
neteisingų teisėjų. Apsaugok nuo brovimosi į
kitų reikalus.

2. Jėzus ima kryžių
Mane Dievas užmiršo, maldų neišklauso. Už ką
kenčiu? Nepavogiau, neužmušiau. Už ką mano
vargai? Alkis, šaltis, kaulų gėla, panieka, stum-
dymas, nepatogumai, užmiršimai. „Visi, kurie
einate keliu, sustokite ir pažiūrėkite, ar yra
skausmas, kaip mano?“ Jėzau, ką nori pasakyti
šituo vargu? Duok man gerai suprasti visą
Tavo norą visose sąlygose. „Štai aš Viešpaties
tarnaitė“.                  Adelė Dirsytė, † 1955

Įsidėmėkite susirinkimo datą
Išsiųstuose nariams balsavimo lapeliuose buvo
parašyta klaidinga data. 
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vArDAN tos LIetuvos

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

STASYS IGNATAVIČIUS

1920 m. vasario 22 d. Kauno įgulos ar-
tilerijos pulke (A. Panemunėje) ir karo
aviacijos dalyje (Aleksote) prasidėjo
bolševikų agentų pakurs ty tas karių
maištas. Malšinant maiš tą be mūsų ka-
rių dalyvavo ir prie lietuviškų karinių da-
linių patarėjais pri skirti JAV ir Didžiosios
Britanijos ka rinių misijų karininkai, tarp
ku rių buvo ir JAV karininkas vyr. ltn. Sa -
 muel J. Harris. 

Vasario 23 d. vakare maištinin-
 kai nuo Aleksoto iš kulkosvai-
džio ėmė šaudyti į Kauno se-

namiestį. Šių įvykių liudininkas avia-
cijos plk. Leo nardas Peseckas savo at-
siminimuose rašė: „Tą dieną Sąjungi-
ninkų karinė misija, nuolat turėjusi
savo būstinę ‘Metropolio’ viešbutyje,
skubiai vyko link Aleksoto aerodromo,
nes ten pasigirdo maištininkų kulkos-
vaidis. Jis šaudė į Senamiestį. Sąjun-
gininkų atstovai norėjo patikrinti,
kiek stip rūs maištininkai, kokie jų
politiniai reikalavimai.

Iš tos atvykusios Vakarų valstybių
grupės išsiskyrė Amerikos leitenantas
Samuel J. Harris – aukšto ūgio švie-
siaplaukis žydas. Į vieną ir kitą ranką
pasiėmęs po stambų koltą, kaip kau-
bojus, jis drąsiai žengė į krūmais ap-
žėlusį Aleksoto šlaitą, nors gerai gir-
dėjo, kaip kiti jį draudė, įkalbinėjo
būti atsargiam. Amerikie tis ėjo vis
vien pirmyn...”

Vyr. ltn.  S. J. Harris buvo mirtinai
sužeistas ir vasario 24 d. mirė. Po kelių
dienų jo kūnas buvo išvežtas į JAV. Va-
sario 28 d. vyr. ltn. Samuel J. Harris po
mirties buvo apdovanotas Vyties kry-
žiumi. 1922 m. liepos 20 d. Washingto-
ne Arlingtono kapinėse Ame rikos lie-
tuvių suaukotomis lėšo mis jam ati-
dengtas paminklas. Vai niką nuo Lie-
tuvos Vyriausybės ir Lietuvos Šaulių
sąjungos padėjo tuo metu Valstijose
Šaulių sąjungai aukas rinkęs LŠS Cent-
ro valdybos įgaliotinis dailininkas An-
tanas Žmui dzinavičius. Tą pačią dieną
A. Žmuidzinavičius su vietos lietuvių
delegacija tuometiniam JAV prezi-
dentui Warren G. Harding įteikė peti-
ciją dėl Lietuvos pripažinimo. Netru-
 kus šis pasirašė dokumentą dėl Lie tu-
vos pripažinimo de jure, o vyr.
ltn.  S. J. Harris po mirties buvo apdo-
vanotas Pumpurinės širdies medaliu.
Jis ir po žūties pasitarnavo Lietuvai.

Pagerbtas Lietuvos Nepriklausomybės kovose žuvęs amerikietis

Reikėtų paminėti, kad Kaunas iki
šiol saugoja JAV karininko at mi nimą.
1923 m. birželio 4 d. Elenos gatvė Alek-
sote netoli tilto buvo pervadinta S. Har-
ris vardu. 1946 m. sovie tinė valdžia
gatvę pervadino Šlaito gatve, tačiau Lie-
tuvai atgavus valstybingumą gatvei
grąžintas senasis S. Harris pavadini-
mas.

Pažymint vyr. ltn. S. J. Harris žū ties
95-ąsias metines Lietuvos Šaulių są-
jungos, Lietuvos laisvės kovotojų są jun-
gos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos,
Vytauto Didžiojo karo mu ziejaus, aso-
ciacijos „Kovo 11-osios gatvės bendri-
jos”, Kauno miesto savivaldybės Alek-
soto ir Dainavos seniū nijų iniciatyva
vasario 24 d. buvo organizuotas rengi-
nys, kuris prasi dėjo atminimo lentos se-
nosiose Alek soto kapinėse vyr. ltn. S. J.
Harris atidengimu ir vainiko padėjimu
prie išlikusio paminklo „Pieta” žuvu-
 siems už Lietuvos laisvę. Atidengiant
atminimo lentą pasisakė šio renginio
iniciatoriai Lietuvos Sąjūdžio Kauno
skyriaus pirmininkas dr. R. Kamins kas
ir Vytauto Didžiojo šaulių rink ti nės va-
das ats. mjr. Ž. Šadauskis.

Vėliau Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus sodelyje prie Nežinomojo ka-
reivio kapo, Lietuvos kariuomenės Ka-
rinių oro pajėgų orkestrui atlikus Lie-
tuvos ir JAV valstybinius himnus ir
LŠS štabo Garbės sargybos kuopos
Šauliams padėjus vainiką prie Neži no-
 mojo kareivio kapo, renginio da lyviai
rinkosi į Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus salę, kur tęsėsi renginys. Susirin-
kusius pasveikino dr. R. Ka minskas,
apie Nepriklausomybės ko vų karžy-
gius ir vyr. ltn. S. J. Harris pasisakė is-
torikas, daugelio istorinių knygų apie
Lietuvos didvyrius ir apdovanojimus

pasisakė Lietuvos Respublikos minist-
ro pirmininko padėjėjas V. Kavaliaus-
kas, pagrindinį pranešimą apie vyr.
ltn. S. J. Harris perskaitė LŠS Vl. Put-
vinskio-Pūtvio klubo prezidentas S.
Ignatavičius. S. Harris atminimo tary-
bos (Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba ir aso-
ciacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija”)
iniciatyva buvo pagaminti vyr. ltn. S.
Harris atminimo medaliai. Šiais me-
daliais buvo apdovanoti Lietuvos Res-
publikos ministro pirmininko padėjė-
jas V. Kavaliauskas, Vytauto Didžiojo
karo muziejus (medalis buvo įteiktas
Muziejaus direktoriui ats. plk. K. Kur-
šeliui), šaulys A. Stepo nenka ir kiti ak-
tyviai prisidėję prie šio JAV karininko
atminimo įamžinimo. Medalius įteikė
S. Harris atminimo tarybos nariai ir šio
medalio sumanytojai, šauliai dr. R. Ka-
mins kas ir A. Malinauskas. Renginio
metu susirinkusiems senas karines ir
partizanų dainas atliko etnografinis ko-
lektyvas „Brydė”.

Galbūt kam nors iš skaitytojų kils
mintis, kaip šis karininkas atsi dūrė Lie-
tuvoje. S. J. Harris gimė 1896 m. gruo-
džio 24 d. Shippensburg mies telyje,
Pennsylvanijos valstijoje. Jo tė vas buvo
Cumberland apygardos šerifas. Studi-
javo Dickinson College Carlisle, PA
miestelyje.

1914 m. balandžio 4 d. mobilizuotas
į JAV kariuomenę. Pradžioje vie nerius
metus tarnavo 8-ajame pulke Meksikos
pasienyje. Vėliau dar kartą pašauktas
į karinę tarnybą ir dalyvavo Pirmojo
pasaulinio karo mūšiuose Europoje.
Buvo sužeistas. 1916 m. rugsėjo mėn.
jam buvo suteiktas ser žanto laipsnis ir
tų pačių metų gruo džio mėn. jis pa-
skirtas tarnauti į aprūpinimo pulką,

Minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Naujuoju vyr. ltn. S. J. Harris atminimo me-
daliu buvo apdovanoti asmenys, aktyviai prisidėję prie šio karininko atminimo įamžinimo. 

kuris daliniams fronte tiekė amuniciją.
1917 m. kovo mėn. buvo demobilizuotas,
tačiau jau liepos 8 d. vėl pašauktas į karo
tarnybą ir pasiųstas į 28-osios divizijos
112-ąjį pulką vyresniuoju seržantu. Tar-
 navo kaip šaudymo ir durtuvų kautynių
instruktorius. Nuo 1918 m. va sario mėn.
tarnavo kaip pėstininkų būrio vadas
Prancūzijoje. Karą baigė leitenanto
laipsniu. 1919 m. rugsėjo 5 d. buvo pa-
leistas į atsargą, bet jau kitą dieną (rug-
sėjo 6 d.), tarpininkaujant Lietuvos ka-
rinei misijai Prancū zijoje, įsirašė sa-
vanoriu į Lietuvos kariuomenę ir su Są-
jungininkų kari ne misija buvo pasiųs-
tas į Lietuvą. Pradžioje tarnavo vado-
vaujamas plk. ltn. P. Kubiliūno. Nuo 1919
m. lapkri čio 16 iki 1920 m. sausio 21 d.
ltn. S. Harris buvo pasiųstas specialiai
užduočiai į prancūzų kontroliuojamą
Klaipėdą, kur vykdė slaptą misiją.

Stasys Ignatavičius – Vytauto Di-
džiojo rinktinės 2-os kuopos šaulys

Vyr. ltn. Samuel Harris žūties 95-osios metinės paminėtos ir Kauno Žiburio pagrindinėje mokykloje.                                                                                                         Raimundo Kaminsko nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

sPortAs

Kviečia 12-oji ČLKL „Žvaigž džių diena” 
Kovo 7 d., šeštadienį, 3 val. p. p.  Pasaulio lie tuvių centre (PLC) Lemonte, R. Riškus sporto

salėje – 12-oji ČLKL „Žvaigždžių dienos” šventė.  
Pagrindinė šių metų naujovė yra ta, kad jau įprastas „Žvaigždžių” rung tynes keičia ČLKL

komandų 3x3 turnyras. 
Naujai vyks ir ČLKL „Snaiperio” konkursas, kuriame taikliausius krep šininkus išsiaiškins ne tik

pavie niai krepšininkai, bet ir komandos.
Po emocionalaus ČLKL „Žvaigž džių dienos” šventės vakaro, jau kitą dieną, kovo 8 d., sekma-

dienį, visi krep šininkai bei jų gerbėjai turės pui kią progą atsikvėpti žiūrėdami filmą – jiems bus
parodytas didelio populiarumo Lietuvoje sulaukusi dokumentinė juosta „Arvydas Sabo nis 11.
Visa galva aukščiau”. 

ČLKL ŽD 

Plaukimo čempionate pasižymėjo lietuvis

Panevėžietis plaukikas Simonas Bilis buvo
ryškiausia figūra keturias dienas JAV
studentų plaukimo Atlan to pakrantės kon-

ferencijos (ACC) čempionate. Jis iškovojo 6 auk-
so ir 1 sidabro medalį ir kovo 1 d. buvo pripa-
žintas geriausiu čempionato plau ki ku („Most Va-
luable Swimmer”).

„Pastaruosius dvejus metus labai norėjau šio
titulo ir dabar galiausiai jį turiu, – sakė S. Bilis.
– Žinau, ką jis reiškia mano komandai ir esu lai-
mingas dėl trijų gerų rungčių. Sunku rasti žo-
džių”.

North Carolina State University trečius me-
tus studijuojantis lietuvis pagerino 2 ACC re-
kordus individualiose rungtyse bei padėjo uni-
versiteto komandai iškovoti 3 aukso medalius per
estafetes. S. Bilis tapo pirmuoju plaukiku nuo
2010 metų, kuriam pa vyko laimėti 50, 100 ir 200
jardų nuotolius laisvuoju stiliumi.

„Bilis, be abejo, yra laisvojo sti liaus, estafe-
čių ir bendrų taškų magnetas, tikrai nusipelnęs
geriausio čempionato plaukiko titulo”, – pa-
reiškė plaukimo tinklalapis „SwimSwam”.

Geriausiu čempionato plaukiku Lietuvos
plaukimo rinktinės narį S. Bilį išrinko dalyva-
vusių komandų treneriai.

North Carolina State University Atlantos
(Georgia) 25 jardų baseine iškovojo 25-ąjį konfe-
rencijos čempio nų vardą. Laimėti konferencijos
pirmenybes universiteto rinktinei pavy ko pir-
mąsyk nuo 1992 metų.

S. Bilio tikslas – patekti į Rio de Janeiro at-
einančiais metais vyksian čias Olimpines žai-
dynes.

„Olimpinės žaidynės kiekvienam sporti-

ninkui yra aukščiausias lygis. Būtų labai sma-
gu ten patekti, – sakė S. Bilis praėjusią vasarą.
– Jau pra ėjusiais metais buvau per plauką nuo
‘B’ normatyvo. Tikiuosi, kad iki Rio de Janeiro
jį įvykdysiu.”

Artimiausiu metu Lietuvos gar bę S. Bilis
gins per Pasaulio čempio natą Kazanėje (Rusija),
kuris vyks rugpjūčio mėnesį.

Kodėl NCAA neatsilieka
populiarumu

Jungtinėse Valstijose studentų sportai yra la-
bai populiarūs ir dažnai susilaukia daugiau
dėmesio nei profesionalūs sportai. Studentų

amerikietiškas futbolas ir krepšinis yra du iš la-
biausiai sekamų ir daugiausiai fa nų turinčių spor-
tų visoje JAV. Kodėl amerikiečiai dažnai studentų
sportu domisi ir jį vertina daugiau nei profesio-
nalių atletų? 

Profesionaliuose sportuose Am eri koje (NBA,
NFL, MLB, t.t.) prieš sezonui prasidedant visi
ekspertai ir žiūrovai dažniausiai žino kurios ko-
 mandos yra stipriausios ir laimės dau giausiai
rungtynių. Labai retai pasitaiko, kad ant popieriaus
silpnesnė komanda nugali komandą, kuri turi ta-
lentingesnius žaidėjus ir yra tiesiog stipresnė.
Tačiau žaidžiant už universitetą yra visai kitaip. Tai
pa našu į žaidimą už nacionalinę rinktinę. Studentai
žaidžia ne dėl pinigų, o dėl garbės ir kiekvienose
rungtynėse atiduoda viską, ką gali, kad tik pa dėtų
universitetui pasiekti pergalę.

NBA reguliarusis sezonas susilaukia nemažai
kritikos dėl to, kad žai dėjai nesistengia iš visų jėgų,
ypatingai gynyboje. Visgi sužaisti 82 rungtynes per
kelis mėnesius nėra lengva, todėl NBA žaidėjų kal-
tinti negalima. Vis dėlto  komandų gerbėjai nori žiū-
rėti rungtynes, kuriose kiekviena ataka, atkovotas
kamuolys ir metimas turi didesnę prasmę ir gali
nulemti jų mėgstamos komandos sezoną. Stu den-
 tų lygoje niekada nepamatysite žaidėjo nesisten-
giančio gynyboje, ar tiesiog stovint aikštės kampe,
kol komandos draugas žaidžia vienas prieš vieną,
kas NBA lygoje yra dažnas reiškinys kiekvienose
rungty nėse.

NCAA komandos turi gausybę sirgalių kiek-
vienose rungtynėse, kurie palaiko ne tik savo
mėgstamos ko man dos žaidėjus, bet ir jų kamba-
riokus, klasės ar brolijos draugus. Jie visi priklauso
tam pačiam universitetui, todėl palaikydami krep-
šinio ar futbolo komandą,  jie palaiko savo uni-
versitetą, ir pergalės jausmas tam pa dar malo-
nesnis. Universite tuo se sportininkai lanko pas-
kaitas, valgo tose pačiose valgyklose kaip ir pa-
prasti studentai, todėl ryšys tarp sirgalių ir atletų
yra daug stipresnis.

Amerikiečių kultūroje tradicijos ir istorija yra
labai vertinamos, todėl rinkdamiesi kokiame uni-
versitete studijuoti, amerikiečiai ne tik atsi žvelgia
į studijų lygį atitinkame universitete, bet ir jų is-
toriją, ypatingai sporto. Dešimt, dvidešimt ar tris-
de šimt metų po universiteto baigimo, amerikiečiai
visada prisimena savo universitetą, kuriame mo-
kėsi, todėl jie visada palaikys jų sporto komandas
ir jie jaus tą garbės jausmą, kai jų baigtas univer-
sitetas laimi rungtynes ar čempionų žiedus.

Nemanau, kad Europoje studentų sportai kada
nors pasieks NCAA lygį dėl skirtingų sportininkų
lavinimo sistemų, todėl europiečiams visada bus
sunku suprasti, kodėl NCAA yra taip vertinama
Amerikoje. 

Olimpinės svajonės siekiantis S. Bilis JAV studentų
plaukimo čempionate iškovojo 6 aukso ir 1 sidabro
medalį bei buvo pripažintas geriausiu čempionato
plaukiku.

Prie Lietuvos plaukikų nori prisijungti ir rusas

Galimybė atstovauti Lietuvos plaukimo
rinktinei, gauti mūsų ša lies pilietybę ir
siekti teisės varžytis 2016 metų Rio de Ja-

neiro olimpiadoje – su tokiu trumpu laišku į Lie-
tuvos plaukimo federaciją (LPF) kreipėsi JAV be-
sitreniruojantis Rusijos plau kikas Maksimas
Molokovas. 

Nuo 2007 metų Europos jaunimo čempiona-
tuose Rusijos valstybės spal vas ginantis 25-erių
maskvietis M. Molokovas dar 2010-ųjų pasaulio
plaukimo taurės varžybose atstovavo savo šaliai,
o po to persikėlė mokytis į JAV. Ten jis atstovauja
Santa Fe klu bo komandai įvairiose JAV plauki-
mo varžybose.

Greičiausiai, matydamas, jog vie tos Rusijos
rinktinėje su esamais re zultatais sportininkas ne-
gaus, M. Mo lokovas ieško šalies, kuriai jo pa-
slaugos bus reikalingos.

„Tikrai nenagrinėjome šios kandidatūros. Re-
zultatai nėra labai įspū dingi – jie yra vidutiniš-
ki ir net ne siekia olimpinio normatyvo”, – teigė
LPF generalinis sekretorius Emilis Vaitkaitis. Jis

tikino, kad Rusijos sportininko pasiūlymas ne-
buvo ap tariamas LPF, nes jo rezultatai nėra
aukšti ir rinktinei nereikia ruso paslaugų. Be to,
būtų nemažai problemų su pilietybės gavimu – už-
sienio sportininkai mūsų šalyje ypač retai gau-
na lietuvišką pasą.

„Manau, kad jis galėjo rašyti pra šymus ne tik
mums, bet ir kitų šalių plaukimo federacijoms.
Greičiausiai, gal koks Kataras ir susigundys. Ten
palyginus lengvai dalijamos pilietybės”, – šmaikš-
tavo LPF generalinis sekretorius.

Pastarąjį kartą Lietuvos pilietybė buvo su-
teikta šokėjai ant ledo amerikietei Isabellai To-
bias, kuri 2013 metų gruodžio 12 dieną gavo mū -
sų šalies pasą ir jau po dviejų mėnesių su Deivi-
du Stagniūnu startavo Sočio olimpinėse žaidy-
nėse. Bet jau gegužę ši šokėjų pora išsiskyrė – lie-
tuvis dėl traumų baigė karjerą, o I. Tobias šoka
su Rusijos šokėju ir atstovauja Izraeliui.

Prieš daugiau kaip du dešimtmečius Lietu-
vos pilietybė buvo su teikta ir šokėjo ant ledo Po-
vilo Vana go partnerei Margaritai Drobiazko.
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Maskva (ELTA) – Dėl draudimo
importuoti maisto produktus iš Vaka-
rų ir rublio nuosmukio Rusijoje per
trumpą laiką smarkiai pabrango vaisiai
ir daržovės.

Jų kainos sausį, palyginti su gruo-
džiu, išaugo 22 proc. ir buvo 41 proc. di-
desnės nei 2014-ųjų sausį, paskelbė
Ekonomikos plėtros ministerija.

„Tokio kainų kilimo dar nebuvo” –
esą yra sumažėjusios importuojamų
prekių pasiūlos rezultatas. Ši, palygin-
ti su metais anksčiau, smuko beveik
perpus. Tuo tarpu siūlomų rusiškų

prekių kiekis liko toks pats.
Pateiktais duomenimis, kopūstai,

svogūnai ir morkos sausį pabrango net
27,9 proc. Už bulves Rusijos vartotojai
mokėjo 17,4 proc. daugiau nei dar gruo-
dį. Cukraus kaina sausį augo 19,1 proc.,
jis buvo daugiau nei 68 proc. branges-
nis nei prieš metus.

Dėl rublio nuosmukio ir draudimo
importuoti Vakarų maisto produktus
Rusijoje maisto kainos pernai viduti-
niškai didėjo 15 proc. Kainų pasiut-
polkė tęsiasi ir šiemet įsibėgėja.

Rusijoje – dar nematytas kainų šuolis

Rygoje – ES užsienio reikalų ministrų susitikimas

Ukraina ginasi nuo melo Rusijos žiniasklaidoje

Maskva (BNS) – Maskvos arešti-
nėje laikoma Ukrainos karo lakūnė
Nadija Savčenko paprašė Rusijos kali-
nimo tarnybos vadovų parengti jai su-
derintą maitinimą, kad ji galėtų saugiai
nutraukti badavimo režimą, pranešė jos
advokatas  Nikolajus Polozovas.

Pasak jos, badavimo režimą ji ke-
tina keisti palaipsniui praskiestomis
sultimis, taip pat daržovių ir vaisių ty-
rėmis, o ne vištienos sultiniu, kurį pa-
siūlę Rusijos medikai. Atsisakyti 80
dienų trukusio badavimo, geriant vien
vandenį, N. Savčenko nutarė kovo 5 d.
po vokiečių medikų atliktos apžiūros,
kurios išvada – ukrainietę dėl sveikatos
būklės reikia paguldyti į ligoninę.

33 metų ukrainietė sraigtasparnio
pilotė N. Savčenko šiuo metu yra lai-
koma Maskvos kalėjimo ligoninėje ir
badauja nuo gruodžio 13-osios.

Rusija ją kaltina prisidėjus prie

dviejų rusų žurnalistų žūties Rytų Uk-
rainoje  birželio mėnesį, kai buvo su-
bombarduotas vienas prorusiškų se-
paratistų postas.

Manoma, kad ją pagrobė proru-
siški separatistai rytinėje Ukrainoje ir
nelegaliai pervežė į Rusiją. Tačiau Ru-
sija sako, kad pilotė savo noru kirto Ru-
sijos sieną, apsimesdama pabėgėle. Uk-
rainietė visus kaltinimus neigia.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetuvA Ir PAsAuLIs

Paskelbė kas numušė lėktuvą virš Ukrainos

Vilnius (BNS) – Premje-
ras Algirdas Butkevičius
kreipėsi į Generalinę proku-
ratūrą, prašydamas ištirti su
Lietuvos paviljono „Expo
2015” statyba susijusių kon-
kursų skaidrumą.

Kaip skelbia tinklalapis
15min.lt, buvusiam Viešųjų
pirkimų tarnybos vadovui
Žydrūnui Plytnikui įtarimų
sukėlė parodos paviljono
techninio projekto parengi-
mo, maitinimo paslaugų kon-
kursai. Jis teigia, jog proce-
dūros vykdytos skubotai, esą
taip pat kyla įtarimų, jog kon-
kursų sąlygos galėjo būti parengtos
konkrečiai įmonei. Be to, konkursą
paviljono techniniam projektui pa-
rengti laimėjo ir darbus atliko įmonė
JAS, kurios savininkas Virginijus Juo-
zaitis yra ir dabartinės A. Butkevi-
čiaus patarėjos bei buvusios aplinkos
viceministrės Jūratės Juozaitienės vy-
ras.

Dalyvauti balandžio pabaigoje Mi-
lane prasidedančioje ir pusmetį truk-

siančioje parodoje „Expo 2015” Lietuva
iš viso planuoja skirti apie 4 mln. eurų.

Parodoje dalyvauja ir visos Lietu-
vos kaimynės, išskyrus Latviją, kuri
sausio pabaigoje pranešė nedalyvau-
sianti šių metų parodoje būtent dėl iš-
kilusių problemų rengiant viešųjų pir-
kimų konkursus bei pritrūkus laiko
stendui įrengti.

Tikimasi, kad Milane šiemet da-
lyvaus daugiau kaip 140 pasaulio vals-
tybių, o ją aplankys 30 mln. žmonių.

Amsterdamas (1psl.lt) – Nyder-
landų prokurorai nurodė, kad tyrimo
metu išsiaiškinta, kad praeitų metų va-
sarą rytų Ukrainoje Malaizijos aviali-
nijų lėktuvas buvo numuštas „Buk” ra-
ketų. Taip pat patvirtinta, kad raketos
buvo paleistos iš Rusijos teritorijos
rusų karių. Tyrimą vykdo tarptautinė
kriminologų grupė.

Tai patvirtina daugybė nuotraukų
ir vaizdo įrašų, taip pat radiniai ir ap-
klausti liudytojai. Tyrėjai surinko ir
tvarko daugiau nei vieną milijoną do-
kumentų, nuotraukų ir vaizdo įrašų.

Dėl didelio kiekio medžiagos reikėjo žy-
miai padidinti analitikų skaičių gru-
pėje.

Dabar ekspertai ne tik nustatė įta-
riamuosius ir renka įrodymus prieš
juos, bet taip pat suteikė faktų ir įro-
dymų Teisingumo Teismui. Be to, Ny-
derlandų prokuroras pažymėjo, kad
yra rimtų įrodymų, kad Rusijos Fede-
racijos žvalgybos tarnybos nuolat ban-
do įsilaužti į kompiuterines Olandijos
policijos ir prokurorų sistemas.

Lėktuvas sudužo rytų Ukrainoje
liepos 17 d., žuvo visi 298 žmonės. 

Ryga (ELTA) – Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius kovo 6–7 die-
nomis Latvijos sostinėje Rygoje daly-
vauja neformaliame ES užsienio reikalų
ministrų susitikime.

Susitikimo metu diskutuojama
apie saugumo padėtį Libijoje. Kartu su
Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos generaliniu sekretoriumi
Lamberto Zannier aptariama krizė Uk-
rainoje ir tolesni ES santykiai su Rusija.

Taip pat peržiūrimas pasirengimas ES
ir Rytų partnerystės valstybių vadovų
susitikimui Rygoje gegužės 21–22 d.

Ministrai diskutuos apie Europos
kaimynystės politikos peržiūrą, o at-
skiroje darbo sesijoje kartu su ES šalių
kandidačių ministrais aptars situaciją
Europos kaimynystėje. Paskutinė dar-
bo sesija bus skirta Europos saugumo
strategijai peržiūrėti.

Maskva (BNS) – Rusijos valstybi-
nė naujienų agentūra TASS pranešė,
kad jų šalies žiniasklaidos kanalams ne-
beleidžiama nušviesti oficialių renginių
Ukrainoje.

TASS citavo neįvardytą Ukrainos
užsienio reikalų ministerijos pareigū-
ną, kuris sakė, kad nuo šios savaitės ne-
beakredituojama Rusijos žiniasklai-
dos.

Ukrainos parlamentas nubalsavo
uždrausti suteikti akreditaciją Rusi-
jos žiniasklaidos kanalams. Praeitą sa-

vaitę Ukrainos saugumo tarnyba pa-
skelbė parengusi sąrašą, į kurį įtrauk-
tos apie 100 Rusijos žiniasklaidos or-
ganizacijų, kurios nebebus akredituo-
jamos. 

Ukraina ne kartą kaltino Rusijos
vyriausybės kontroliuojamą žiniask-
laidą kurstant priešiškumą Ukrainos
vyriausybei ir melagingai vaizduojant
konfliktą šalies rytuose, kur Maskvos
palaikomi separatistai nuo praeitų
metų balandžio kaunasi su Ukrainos vy-
riausybės pajėgomis.

„Expo 2015” – vadovėlinis korupcijos pavyzdys

Vilnius (ELTA) – Vidaus reikalų
ministras Saulius Skvernelis užsimena
apie migracijos sistemos ir Migracijos
departamento pertvarką ir žada  es-
mines permainas. 

Neseniai Migracijos departamen-
tą sukrėtė skandalas, kurio metu lei-
dimai gyventi Lietuvoje išduoti nusi-
kaltėliams. Prokuratūra jau teismui
perdavė Migracijos departamento bylą
dėl kyšininkavimo, tačiau kai kurie dar-
buotojai tebedirba. Pasak ministro,
keista, kad kai kurie Migracijos de-
partamento pareigūnai tam tikrose by-
lose buvo atleisti nuo baudžiamosios at-
sakomybės pagal laidavimą, kurį pasi-
rašė tuomečiai departamento vadovai. 

„Tikrai manau, kad tokioje tarny-
boje neturėtų dirbti žmonės, kurie įta-
riami padarę nusikalstamas veikas,
tiesiogiai susijusias su jų darbu”, –
sakė S. Skvernelis. 

Vidaus reikalų ministras taip pat
užsiminė apie šios įstaigos pertvarką. 

„Praėjusį penktadienį Vidaus rei-
kalų ministerija pateikė Vyriausybei
pačios migracijos sistemos reformą,
kardinalią reformą. Ir dabar manau,
kad Vyriausybėje apsispręs ir tada
vykdant šitą reformą reikės, aišku,
tam tikrų ir įstatymų pataisų, bet,
mano tvirtu įsitikinimu, įgyvendinus
ją mes tikrai turėtume užmiršti tas
problemas, kas susiję laikinųjų, pasto-
vių leidimų (gyvenimui Lietuvoje) iš-
davimu ir kitais reiškiniais, kurie šiuo
metu egzistuoja migracijos sistemo-
je”, – sakė S. Skvernelis. 

„Turime du variantus: labai radi-
kalų ir šiek tiek mažiau radikalų”, – tei-
gė Vidaus reikalų ministerijos vadovas. 

Ši institucija yra sulaukusi aštrios
kritikos ir iš Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės. 

Prakalbo apie esminę migracijos sistemos reformą

Vilnius (BNS) – Lietuvos teisė-
saugos teisinės pagalbos prašymai dėl
ieškomos buvusios parlamentarės Ne-
ringos Venckienės „nebuvo pilnai vyk-
domi”, pareiškė generalinis prokuroras
Darius Valys.

„Mes kreipėmės atitinkamai savo
laiku su teisinės pagalbos prašymais ir
jie nebuvo pilnai įvykdomi. Klaidinama
yra visuomenė teigiant, kad mes žino-
me konkrečią gyvenamąją vietą ir ne-
reaguojame”, – sakė prokuratūros va-

dovas.
Lietuvos prokurorai nori pateikti

kaltinimus N. Venckienei dėl teismo
sprendimo perduoti dukterėčią motinai
nevykdymo ir piktnaudžiavo vaiko at-
stovo teisėmis. Spėjama, kad N. Venc-
kienė yra Jungtinėse Valstijose.

2013 metų balandį Seimui panai-
kinus teisinę neliečiamybę, N. Venc-
kienė Seime nebepasirodė. Už Seimo po-
sėdžių nelankymą jai surengta apkalta
ir atimtas parlamentarės mandatas. 

Teisinės pagalbos prašymai – ignoruojami

Vilnius (Delfi.lt) – 38-iose pasaulio
šalyse leidžiamas žurnalas „National
Geographic” nudžiugino –specialia-
me žurnalo leidinyje tarp 100 nepa-
žintų kelionių, į kurias siūloma leistis,
žurnalo redaktoriai, įvardino ir vieną
objektą Lietuvoje – Trakų pilį.

Trakų pilis tapo kone vieninteliu
šiame leidinyje minimu ir viso pa-

saulio žurnalo skaitytojams aplanky-
ti siūlomu objektu Šiaurės Europoje.
Be Trakų čia išskirtas tik Suomijoje
esantis Kolovesio nacionalinis par-
kas. 

Trakų pilis, kaip istorija besido-
minčių keliautojų žvilgsnio vertas ob-
jektas, išskiriamas tarp pačių įspū-
dingiausių pasaulio reginių. 

Tarp 100 įspūdingiausių pasaulio vietų – Trakai

N. Savčenko nutraukia badavimą 

Lietuvos paviljonas „Expo 2015”     Rengėjų nuotr.

Nadia Savčenko bbc.co.uk nuotr.
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Filatelijos dėka išgelbėjusi Prezidento gyvybę (2)
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Sakoma, kad prieš Antrąjį pasau linį karą kas
ketvirtas Vokietijos pi lie tis rinko pašto ženk-
lus. Tas atsispin dėjo ir okupacijos metais

(1941–1944)  Lietuvoje – kariai masiškai supirkdavo
Lietuvos paštuose užsilikusius ženklus ir siųsdavo
juos į Vokietiją.

Pasirodo, kad pašto ženklų dėka išsigelbėjo ir bu-
vusio Lietuvos prezidento Kazio Griniaus šeima. 1942-
tųjų lapkritį kartu su ekonomistu Jo nu Pranu Alek-
sa (1879–1955) ir buvusiu Žemės ūkio ministru, pre-
latu Mykolu Krupavičiumi (1885–1970) dr. Kazys
Grinius vokiečių generaliniam komisarui Kaune įtei-
kė protesto raš tą dėl Lietuvos žydų žudymo ir Lie tu-
vos kolonizavimo. Memorandumo autoriai buvo su-
imti – Aleksa ir Kru pavičius išvežti į Vokietiją, o Gri-
nius (vienas, t. y. be žmonos ir sūnaus) ištremtas į Se-
lemos Būdą. Ten jis priiminėjo ligonius, pradėjo ra-
šyti „Lie tuvos demokrato principus”.

Kaip tvirtina žurnalistė Perpe tua Dumšienė,
Kristina Grinienė iš filatelistų sužinojo, kad Kauno
gesta po viršininkas, SS pulkininkas dr. Wilhelm
Fuchs taip pat buvo „rimtas pašto ženklų rinkėjas”.
Tos informacijos jai pakako, kad sumanytų tuo jo po-
mėgiu pasinaudoti savo vyro liki mui pakreipti. Ji per
tarpininkus perdavė Wilhelm Fuchs vertingiausių
pašto ženklų rinkinį ir tokį prašymą:

Ponui saugumo policijos ir sau gu mo departa-
mento viršininkui. Ma lo niai norėčiau Jūsų, pone
vade, papra šyti leisti mano vyrui dr. Kaziui Gri niui to-
liau gyventi pas mane Kau ne. Dėl silpnaregystės, 1941
metais pa tirtos vėžio operacijos, chroninio skran džio
kataro ir dėl su amžiumi susijusio bendro organizmo
nusilpimo ma no vyrui reikalinga nuolatinė prie-
 žiūra. Tik aš, būdama jo žmona, galiu tą atlikti tin-
kamiausiai. Ti kiuo si, kad jūs, pone
vade, įvertinsite aukščiau įvardintas
aplinkybes ir pa tenkinsite mano pra-
šymą.

(Kristinos Grinienės 1944 m. va-
sario 24 d. prašymas gestapui // LCVA
F. 659 Ap.1)

Vasario 26 d. Kristina Grinienė
gavo tokį SS pulkininko Wilhelm Fuchs
atsakymą:

Jūsų 24 d. rašytą pareiškimą per-
daviau ponui generaliniam komisa rui.
Atsižvelgdamas į garbingą Jūsų vyro
amžių, generalinis komisaras sutiko,
kad Jūsų vyras pasiliktų Kau ne ir būtų
Jūsų globojamas. Savaime suprantama,
kad tam tikslui turi būti atnaujintas
mano tarnybai adresuotas rašytinis
Jūsų vyro pasižadėjimas neužsiimti jo-
kia politine veikla arba ją nutraukti.
Kai jūsų vyras atvyks, prašau mane ne-
delsiant apie tai informuoti.

Heil Hitler!
T. W. Fuchs, Policijos vadas, pul ki-

ninkas
(W. Fuchs 1944 vasario 26 d. raštas

Kristinai Grinienei //  LCVA F. 659
Ap.1)

1981 m. kalbėdama per Amerikos balsą su žur-
nalistu Vladu Butėnu Kristina Grinienė štai kaip at-
kūrė šį savo ,,žygį”:

...Mano sumanymas buvo kaip nors susieiti ir su-
žinoti apie gestapo viršininkus, nes, mano manymu,
rei kė jo eiti ten, kur daugiausia jėgos. Pradėjau domėtis,
kokie gestapo virši ninko polinkiai ir kuo jį galima su-
 vi lioti, kad jis būtų lankstesnis. Jis tu rėjo ryšių su
mūsų artistais. Ir aš ban džiau per juos kava papirk-
ti. Kavos ne buvo lengva rasti, bet keli svarai padarė
taip, kad jis leido mano vyrui persikelti arčiau Kau-
no, į kokį nors ūkį. Iš to nieko neišėjo, nes ūkiuose arti
Kauno nieko nepažinojau arba sąlygos buvo bai-
sios. Todėl nutariau laukti kitos progos.

Po kiek laiko vėl pasikeitė gesta po viršininkas. Su-
rinkau visas galimas žinias ir sužinojau silpnąsias jo
puses. Pasirodo, tas naujasis buvo ir didelis filatelis-

tas. Čia jau turėjau už ko už sikabinti. Padedant vie-
nam lie tuviui ūkininkui, kuris palaikydavo san-
 tykius su gestapininkais ir pats buvo fila telistas,
man pavyko susipa žinti su tuo gestapininku. Jis pa-
darė labai ge rą įspūdį, todėl nutariau kal bėti tie siai
su juo. Jis turbūt buvo perspėtas, nes į mano krautu-
vę (kaunietis bibliotekininkas Alvydas Surblys patvir -
tina mano įtarimą, kad Kristina Gri nienė parduotu-
vės neturėjo ir prekiavo iš savo namų Aukštaičių gat-
vėje nr. 25 – R. M. L. pastaba) atėjo su keliais adju-

tantais. Pasisveikinome ir aš paklausiau, ar jis žada
būti geras. Jis pa žadėjo būti labai geras. Tada aš pa-
sa kiau, kad mes galime susikalbėti ir jis iš manęs gaus
gražių ženklų. Mūsų pažintis tęsėsi iki pat galo. Aš iš-
leidau labai daug pinigų, tūkstančius. Bet gavau lei-
dimą parsigabenti vyrą namo...

Taip Kazys Grinius kovo mėnesį, beveik po pu-
santrų metų nebuvimo sugrįžo į namus.

Kitas įdomus istorinis faktas iš audringos karo
padangės Kaune. Kristina Grinienė vokiečių oku-
pacijos metu buvo priglaudusi iš geto pasitraukusį
(pabėgusį) žydą, buvusį Lietuvos filatelistų sąjungos
iždinin ką, vėliau sąjungos sekretorių Dimi tri jų Gel-
perną (1914–1998). Jis, beje, kaip ir Grinienė, buvo
kviestas liu dyti dar tarpukario metais Pašto val dybos
direktoriaus Adolfo Sruogos pašto ženklų padirbimo
bylos teisme. Gyvendamas Grinių bute Gelpernas

tvarkė Grinienės pašto ženklus, nes ji tuo metu
buvo aktyviai užsiėmusi filateline prekyba.

Minėtoje Amerikos balso laidoje Grinienė su šird-
gėla pasakojo, koks likimas ištiko jos filatelijos rin-
kinį jiems traukiantis iš Lietuvos:

Su sa vimi turėjau mažą lagaminėlį, pridėtą paš-
to ženklų, kurie iš esmės verslui ne labai tiko, bet aš ne-
galėjau nuo jų atsitraukti. Tai buvo Lietuvos, Latvi-
jos ženklai. O kiti, ku rie buvo labai geri ir tinkami pre-
kiauti, buvo sudėti į medi nes dėžes. Ten bu vo didelis

turtas. Pa likau jį Lietu vos ambasado-
je Berlyne. Po kiek laiko man pranešė,
kad viskas sudegė. Taigi likau su ta ma-
žuma...

Sunkiai susitaikyta su 
išvykimo mintimi

1944 m. liepos 31 d. dr. Kazys Gri-
 nius su žmona Kristina ir sūnum Liū-
 tu buvo priversti pasitraukti į Vaka rus.
Besitraukiant buvo užkastas Ka zio
Griniaus archyvas – įvairūs užra šai, fo-
tografijos, laiškai, žemėlapiai, atsimi-
nimų rankraščiai, laikraščių iškar-
pos. Viskas, deja, žuvo. Grinių šei ma
apsigyveno Vokietijoje – iš pra džių
Halle, vėliau Hanau mieste. Gri nius iš
naujo pradėjo rašyti savo pri simini-
mus. 1947 m. Tübingene Patrios lei-
dykla išleidžia jo Atsimini mų ir minčių
pirmą tomą (antrasis tomas pasirodė
tik po jo mirties 1962 metais Čikagoje).

1947 m. Grinių šeima apleidžia
Europą. Sausio 24 d. JAV laineris Ma-
rine Marlin iš Bremerhaveno at lin-
 guoja į New Yorko prieplauką. Tarp 987
keleivių, daugiausia iš DP stovyklų, ir
aštuoniasdešimtmetis Kazys Grinius –

buvęs Lietuvos prezidentas. Uoste jį pasitinka bro-
lis Jo nas iš Philadelphijos – kurį laiką Griniai pas jį
ir gyvens, o 1948 m. kovą įsikurs Čikagoje.

Nors ir sunkiomis sąlygomis, Kristina lieka iš-
tikima savo pomė giui – o juolab verslui – filatelijai!
Prie Amerikos balso mikrofono ji prisipažino:

Viską turiu (t. y. tą ,,ma žu mą” – R. M. L.), daug
papildyta. Kai pradėjau gauti šiokias tokias pajamas,
pradėjau ieškoti, pirkinėti. Ilgus metus negalėjau
imtis filatelijos, nes tarnyba atimdavo visas jėgas, vy-
ras sirgo, sūnus mokėsi. Buvo baisiai sun kūs laikai.
Mes pusiau badavome, ir tai tęsėsi ilgai...

1950 m. kovo-gegužės mėnesiais dr. Kazys Grinius
sunkiai sirgo. Bir želio pirmomis dienomis jų šeimos
bičiulis dr. Bronius Zubrickas nustatė bronchop-
neumoniją. Ligoniui pa kilo temperatūra, darėsi
sunkiau kvėpuoti. Birželio 4 d. 7:19 val. v. bu vęs Lie-
tuvos Respublikos prezidentas Kazys Grinius mirė

IstorIJos uŽKuLIsIuose

Los Angeles lietuvių filatelistų draugijos valdybos posėdis pas Grinienę (ant stalo  – Draugo dienraščiai). Iš k.: Kazys
Karuža, Grigorijus  Radvėnas, Kristina Grinienė ir K. Mutušis. Riverside, 1967

Kristinos Grinienės skelbimas VII LITHPEX filatelijos   parodos programėlėje. Čikaga,
1954
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savo bute Čika goje, 7201 South May
Street. Prie jo lovos stovėjo žmona, sū-
nus bei daktaras Antanas Garmus.
Prisiminda ma vyro išėjimą Anapilin,
našlė Kris tina su ašaromis pasakojo
per Ame ri kos balsą: Iš esmės mano
vyras mirė baisiomis sąlygomis. Gydy-
tojas, Ame rikos lietuvis, prižiūrėdavo
jį be atlyginimo. Mes neturėjome iš ko
mokėti. Užtekdavo tik sumokėti už butą.
Į ligoninę paguldyti nebuvo iš ko. Varg-
šas vyras gulėjo kietoje geležinėje lovo-
je ir sulyso kaip skeletas. Mūsų amba-
sadorius mano vyrui duodavo 100 do-
lerių per mėnesį. Kai tik vyras mirė, tai
bu vo nutraukta. Nei drabužių, nei tin-
ka mo maisto nusipirkti negalėjome.

Pirmoji meilė 
filatelijai – iš naujo?

Nepaisant sunkios emigrantės da-
lios, Kristina neatsisakė filatelinės
veiklos. Netrukus ji įstojo į neseniai Či-
kagoje įkurtą filatelistų draugiją „Lie-
tuva” (vienas iš jos steigėjų – buvęs
Draugo redaktorius, kolekci nin kas Ig-
nas Sakalas). Dar 1948 me tais Grinie-

nė sulaukė kvietimo iš seno pažįstamo
ir kolegos, tuo metu Augsburge, Vo-
kietijoje gyvenančio Juozo Liubinsko
vyresniojo tapti pabaltiečių filatelistų
sąjungos Baltia leidžiamo Baltijos paš-
to ženklų ka ta logo redakcijos nare.
Grinienė sutiko, ir štai 1949-aisiais
penkiomis kalbo mis (estų, latvių, lie-
tu vių, vokiečių bei anglų) išėjo 190 pus-
lapių katalogas – pirmasis ir ilgus de-
šimtmečius vienintelis vadovas ren-
kantiems Bal tijos pašto ženklus.

Gyvendama Amerikoje Grinienė
taipogi išbandė ir žurnalistės plunks-
 ną. Vytauto Belajaus leidžiamame ang-
lų kalba tautosakos žurnale Viltis 1948
m. sausio bei vasario numeriuose pa-

 sirodė du jos straipsniai Histo-
ry of  the Lithuanian Postage
Stamps. Tuos straipsnius per
penkerius numerius tais pa-
čiais   1948 m.  perspaudino
,,Lithuania” Philatelic Society
Bulle tin (redaktorė Eve A. Lu-
kas).

Apie pirmuosius Kristinos
Gri nie nės bandymus įsitvir-
tinti versle naujoje šalyje suži-
nome bevartydami senuosius
Čikagos lietuvių filatelistų
draugijos biuletenius. Štai 1948
m. liepos-rugpjūčio mėn. „Lit-
huania” Philatelic Society Bul-
letin 7-tame nu meryje užtinka-
me viso puslapio skelbimą:
„Mrs. Christine Grinius. Fo-
 reign Stamps. Philatelic Acce-
sories. 68 West Washington
Street.  Room 30-31 (3rd floor).
Chicago, Illinois. Phone Finan-
cial 4177.” Skelbime siūloma
draugijos nariams 10 proc. nuo-
laida perkant filatelinius reik-
menis ir priimami užsakymai Zu-
mstein bei Bal tijos pašto ženklų kata-

logams. Toks Grinienės
bandymas įkurti savo
verslą Čikagos miesto
centre buvo tikrai drą-
sus, tačiau, kaip pastebi-
me, neilgalaikis – jau tos
pačios filatelistų draugi-
jos 1948 m. gruodžio mė-
nesio numeryje randame
žinutę, kad Gri nie nė nuo
1949 m. sausio 1 d. perke-
lia prekybą kitur – į 456
West 63rd gatvę.

Pirmaisiais gyvavi-
mo metais čikagiečių lie-
tuvių filatelistų draugija
rengdavo kasmetines pa-
rodas – LITHPEX (LITH
= Lithuanian, P = phila-
telic, EX = exhibition).
Trečioji LITHPEX įvyko
1949 m. balandžio 3–4 die-
nomis Amerikos legiono
Da riaus ir Girėno posto
didžiojoje salėje (4419
South Western Avenue).
Paro dos leidinėlyje ma-
tome pusės puslapio dy-
džio skelbimą „Imports.
Wood carvings. Made by
hand by Displaced Per-
sons of  Lithuania now
in D.P. Camps. Selected
gifts. Christine Gri nius
456 West 63rd Street
Room 11 – 2nd Floor. Chi-
cago, Ill. Phone Went-
 worth 6-4107.” Parodos
metu Grinie nė prekiavo
ne tik pašto ženklais, bet
ir liaudies menu. Reikėtų
taip pat pa minėti, kad
Kristina Grinienė (kartu
su Lester Jankowski ir
Ben Reeves) buvo ir šios
parodos teisėja. Kitą Gri-

nienės skelbimą (beje, jau po vyro
mirties) randame septintosios LITH-
PEX parodos (kuri vyko 1954 m. ge-
gužės 1–2 dienomis Lietuvos vyčių sa-
lėje 2453 West 47 Street) leidinėlyje:
,,STAMPS. Mrs. Christine Grinius
6106 South Ellis Ave, Chicago 37, ILL.
Tel. Plaza 2-5826”. Šioje parodoje ji ne
tik prekiavo, bet ir buvo atsakinga už
vaišes.

1954-tieji buvo lemtingi metai bu-
vusio Lietuvos prezidento žmonai.
Štai Bulletin for Members of  ,,Lithua -
nia” Philatelic Society (redaktorius
Edmundas Jasiūnas) 1954 m. kovo mė-
 nesio numeryje užtinkame tokią žinu -
tę (kalba netaisyta): Mrs. Chris tine

Grinius, mūsų dr-jos garbės narė, pa-
 remdama draugijos iždą, atsiuntė $5
auką, už kurią valdyba jai nuošir džiai
dėkoja. Mrs. Grinius neseniai tapo Ame-
rikos piliete ir šiuo metu tarnauja vie-
noje Čikagos ligoninėje, gailestingos
seselės pareigose. Džiau giasi žymiai
sustiprėjusia sveikata. Savo atsilanky-
mais į dr-jos susirin kimus, bei įvai-
riais patarimais ji  įneša daug gied rios
nuotaikos ir optimizmo.

Su filatelija toli nenukeliausi!

Pabaigoje – dar viena ištrauka iš
1981 m. pasikalbėjimo su Vladu Butė-
 nu. Kristina Grinienė pasakojo:

Filatelija – kaip bet kuri prekyba.
Negalite būti vienas. Labai greitai bank-
rutavau, ir sūnus pasakė: „Ma ma, žinai,
eik geriau dirbti, kitaip aš universiteto
nebaigsiu.” Iš tikrųjų tuo metu tai buvo
geriausia išeitis, ir nuėjau dirbti. Pri-
siminiau, kad esu gai les tingoji sesuo ir
reikia bandyti šitą darbą, nors dievažin
kiek metų ligoninėje nedirbau. Pradėjau
eiti iš ligoninės į ligoninę. Neturėjau li-
cencijos, ir manęs niekas nenorėjo pri-
imti, sakė, kad galiu būti slaugė. Aš ne-
norėjau. Po kiek laiko Čikagoje išlaikiau
egzaminus ir gavau licenciją. Kalbos be-
veik nemokėjau.

Įdomus faktas, kad mano pirma vie-
ta buvo negrų ligoninėje. Nuėjau ten ir
žiūriu, kad kažkaip labai tam su. Kodėl
tamsu? Juk vestibiulis dide lis. Ogi visi
veidai juodi. Aš išsigandau ir pabė-
gau. Diena buvo bjauri, lijo, rudeniop.
Nuėjau iki kampo ir galvoju: „Ko aš pa-
bėgau? Kad juodi žmonės? O tu nežino-
jai, kad yra juodų žmonių? Tu žinojai,
kad juodi žmonės lygiai tie patys žmo-

nės, tik juodi. Va dinasi, eik atgal ir ban-
dyk gauti vie tą.” Taip ir padariau. Dir-
bau ten ir labai džiaugiuosi, kad gavau
tokio patyrimo, nes supratau negrų sie-
ki mus, ir man tai buvo labai gera pa-
moka.

Kristina Grinienė nutarė pasi-
 traukti į šiltesnius kraštus. 1956–1963
ji dirbo gailestingąja seserimi įvai rio-
 se Californijos ligoninėse. Nepa miršo
ir savo pamėgtos filatelijos. Ji, beje,
buvo ir viena iš Los Angeles lietuvių fi-
latelistų draugijos steigėjų 1967 metais.
Susilpnėjus sveikatai, Grinienė persi-
kėlė pas savo sūnų Liūtą į Alexandria,
Virginia netoli Wa  shington, DC. Ten ji
mirė 1987 m. gegužės 2 d.

*  *  *
Už suteiktą pagalbą ruošiant šį

straipsnį nuoširdžiai dėkoju žurnalis-
tei Perpetuai Dumšienei, Vilkaviš kio
krašto muziejaus darbuotojai Vidai
Matusevičienei, Kauno apskrities vie šo-
sios bibliotekos senųjų ir retų spaudinių
skyriaus vyresniajam bibliote kininkui
Alvydui Surbliui bei Kazio Griniaus me-
moralinio muziejaus Ma rijampolėje di-
rektoriui Vytautui Gri niui.

Nuotraukos bei istoriniai doku-
mentai iš Lietuvos centrinio valstybinio
archyvo, Vilkaviškio krašto muziejaus
bei šio straipsnio autoriaus asmeninio
rinkinių.

P. S. Pasirodžius pirmai straipsnio apie
K. Grinienę daliai, gavome  malonų prane-
ši mą iš Marijampolės K. Griniaus memoria -
linio muziejaus  direktoriaus Vytauto Gri-
niaus – šis straipsnis pateks į muziejaus  eks-
poziciją. – Red. 

Štai kaip lietuviškas kalėdines atvirutes skelbė Grinienės
dovanų  parduotuvė. 1950 m. Draugepasirodęs skelbimas

Šeimyninis portretas: Kazys, Liūtas ir Kristina Griniai. Muna bei Dieburg, Vokietija, 1946

Jaunas sporto veikėjas Valdas Adamkus aplanko sunkiai sergantį  Kazį Grinių. Šalia jo
sto vi Kristina Grinienė. Čikaga, 1950
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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
25 e Washington, Ste1121, 

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
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 metaiwww.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

Remkime 
Draugo fondą
www.draugofondas.org

ĮVAiRūS

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo. Siū-
lyti 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. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,

vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-4619. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi 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, pa-
tirtį. Tel. 847-281-6659.  

� Galiu nuvežti į parduotuves, pas gydyto-
ją, oro uostą, ar kur reikia. Tel. 708-361-9962,
Kęstas.  
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http://draugokalendorius.org

reNgINIų KALeNDorIus

Rekomenduoju – Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugija vėl
kvie čia į paramos grupių susi-

tikimus. Esu ,,antrosios laidos” ab-
solventė, atėjusi darbo reikalais, tik pa-
rašy ti apie grupės veiklą, o pasilikau
lan kyti visą kursą. 

Taip pat esu rekomendavusi lan ky-
ti grupes savo bičiulėms, ir įvertinda-
ma galiu pasakyti – jų gyvenimas vi-
siškai pasikeitęs. Ar galiu tvirtinti, kad
būtent dėl grupės įtakos? Galiu užtik-
rinti, kad ir dėl jos. 

Šiemet pavasario pirmosios gru-
 pės susitikimas vyks kovo 11 d., tre čia-
dienį, 7 val. vakare Ziono parapijos pa-
talpose (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn). 

Susitikimai rengiami aštuonias
savaites trečiadieniais, jiems vado-
 vaus kunigas Valdas ir psichologė
Rasa. 

Norintys užsirašyti, skambinkite
tel. 708-422-1433 arba parašykite zion-
lithlutheran@aol.com. 

Tiesa yra paprasta – kito žmo-
gaus nepakeisi, bet viskas aplinkui pa-
sikeis, jeigu pasikeisi pats. Laimė yra

užkrečiama, jeigu šypsosiesi, ir kiti ap-
linkui šypsosis. 

Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugijos pirmininkas kunigas Valdas
Aušra sako, kad grupėse kal bama at-
virai apie tai, kas skauda. Tai vieta,
kur mokomės klausyti, išgirsti ir ne-
pasmerkti, o suprasti vieni ki tus. 

Kunigo Valdo nuomone, mes ne sa-
me vieniši su savo problemomis, kiti
taip pat išgyvena panašius jausmus,
nusivylimus, krizes. Grupė pa deda iš-
mokti keisti tai, ką įmanoma pakeisti,
o ko nepajėgiame pakeisti, išmokstame
vertinti kitaip. 

Svarbiausia, sako kunigas Val-
 das, grupėje laikomės konfidencialumo
ir tolerancijos principų, priima me vie-
ni kitų skirtingumus ir nebandome
keisti vienas kito.

Grupių užsiėmimai yra nemoka-
mi. Jūs turite galimybę pakalbėti su
psichologais apie savo problemas. Tai
ne draugai, kurie visada jums pritars.
Tai – profesionalai, padėsiantys pa-
matyti situaciją tokią, kokia ji yra. 

Ateikite pasikalbėti apie bendra vi-
mą santuokoje, šeimoje, taip pat jeigu
priartėjote prie skyrybų ar iš siskyrėte. 

Ateikite, jeigu jaučiate, kad ap lin-
 kiniai jūsų nesupranta ir sunku ben-
drauti. 

Ateikite, jeigu nerandate bendros
kalbos su savo vaikais. 

Jūs esate atsakingi už savo gy ve-
nimą ir galite jį pakeisti taip, kad bū-
tumėte laimingi. Kam reikia kankin-
tis?

Vilma Kava
Psichologinės ir dvasinės paramos

draugijos atstovė

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Aldo na Rauchas $25 a. a. Antano
Lunecko atminimui; Kevin ir Jennifer Rottier $20 pagerbiant dr. Romualdą Kriau čiūną;
Ignash $8, dr. Romualdas ir Gražinai Kriaučiūnai $1,500, dr. Do natas Tijūnėlis $1,100,
Vaida Kava liauskas $100; tęsiant vaiko metinę paramą Rita Penčylienė $360, Gra žina
Mačiuikienė $360, Kristina Pahl $180. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light orphan Aid:),
414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijune-
lis@sbcglobal.net

A. a. Antano Lunecko atminimą pagerbiant, jo valią pildant jo duktė Daiva
Luneckaitė Bulicz „Sau l utei” įteikė $620, kuriuos suaukojo A. R. Šlapkauskas, D. B.
Blevins, W. V. Mikaitis, E. A. Lelis, A. R. Končius, A. V. Gilvydis, V. E. Lietuvninkas, J. Ruibis
Todd, J. S. Mažeika, D. Povi lai tis, J. Korzonas, A. M. Lauraitis, Cechanavičius/Daugvila, S.
Jelionie nė ir dukros Raminta ir Guoda. „Sau lutė” dėkoja už aukas Lietuvos vai kams ir
reiškia  užuojautą a. a. Anta no Lunecko šeimai ir artimiesiems.

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

Norit pakeisti savo gyvenimą?

KOVAS

Čikaga (IL)
Kovo 11 d., trečiadienį: 1 val. p. p. JAV LB Le-
monto apylinkės Socialinių reikalų skyrius
kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur mi-
nėdami Nepriklausomybės atgavimo sukaktį
matysime režisieriaus Arvydo Baryso meninį fil-
mą ,,Įsimylėję Lietuvą”.   

Kovo 13 d., penktadienį: 7 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje (6500 South Pulaski
Road, Chicago, IL, 60629) atnaujintame Au-
diovisual kambaryje bus rodomas lietuvių kal-
ba sukurtas filmas ,,Lietuvių Charta”. Į klausi-
mus lietuvių ir anglų kalba atsakys prof. Anta-
nas Adomėnas. Bus vaišės. 

Kovo 14 d., šeštadienį: 7 val. v. Lietuvių dailės
muziejuje Lemonte vyks aktorės Olitos Dau-
tartaitės monospektaklis ,,tūkstantis, tūks-
tantis, tūkstantis mylių”. 

Kovo 15 d., sekmadienį: 3 val. p. p. Lietuvių
meno ansamblis ,,Dainava” kviečia į koncertą,
kuriame lietuviškų liaudies dainų aranžuotės
skambės kartu su džiazo improvizacijomis bei
klasikinės ir šiuolaikinės muzikos kūriniais.
Koncertas vyks McAninch Arts Center at Col-
lege of DuPage, 425 Fawell Blvd., Glen ellyn, IL.

– 11:30 val. r. tėviškės evangelikų liutero-
nų parapijoje (5129 Wolf Road Western Springs,
IL) įvyks pamaldos ir minėjimas skirtas Kovo 11
dienai. Pamaldose dalyvaus Lietuvos evange-
likų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas
Sabutis, minėjimo prelegentas – Lietuvių išei-
vijos istorijos tyrinėtojas prof. Juozas Skirius,
daugelio knygų ir straipsnių autorius, Lietuvos
edukologijos universiteto Vilniuje profesorius.
Po minėjimo  – ,,Kugelio pietūs”. Vietas būti-
na užsisakyti iš anksto tel. 708-229-2795
arba el. paštu teviskes.parapija@ gmail.com.

– 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejus Le-
monte kviečia jus į rašytojo Liudo Dovydėno kū-
rybos kompaktinio albumo pristatymą. Dalyvaus
aktorė Olita Dautartaitė.

–  po 10 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje ren-
giamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
25-mečio minėjimas. Švęskime kartu!

Kovo 21 d., šeštadienį: 10 val. r. kviečiame at-
vykti į margučių dažymo pamoką, kuri vyks Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje  (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL). tel. pasiteirauti 773-582-
6500. Internetinės svetainės adresas: www.bal-
zekasmuseum.org

Kovo 22 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. Atei-
tininkų namuose Lemonte rengiama popietė,
skirta prisiminti a+a kun. Kęstutį trimaką ir jo
kūrybą. Bus pristatoma knyga ,,Mano pasau-
lėjautos kelionė”, išleista po jo mirties.

Kovo 28 d., šeštadienį: Čikagos lietuvių tau-
todailės institutas atidaro ,,Margučių parodą”
tautodailės galerijoje, Dailės muziejuje, PLC Le-
monte.  Lankymas savaitgaliais: šešt. 9 val. r.
– 2 val. p. p. ir sekm. 11 val. r. – 2 val. p. p. Veiks
iki balandžio 19 d.

Kovo 29 d., sekmadienį: org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” kviečia narius, rėmėjus ir organizaci-
ja besidominčius į PLC vyksiantį susirinkimą, ku-
riame bus skaitomas metinis veiklos praneši-
mas. Pradžia 12:45 val. p. p.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Kovo 21 d., šeštadienį: Grand Rapids, MI Lie-
tuvių Bendruomenė kviečia atvykti su šeimo-
mis ir draugais kartu atšvęsti Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo jubiliejaus. Šventė vyks
nuo 12 val. p. p. iki 7:30 val. v. Šv. Petro ir Po-
vilo parapijos centre (1433 Hamilton Ave.
NW, Grand Rapids. MI 49504). 

Rytų pakrantė
Kovo 10 d., antradienį: LR generalinis konsu-
latas New Yorke Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo 25-erių metų sukakties proga kviečia į
pianisto Andriaus žlabio ir operos solistės
Kristinos Malinauskaitės koncertą 7 val. v. Šv.
Petro bažnyčioje (619 Lexington Ave, New
York, NY). Dalyvaus prof. Paul Goble.

Kovo 19–22 d. vyks jubiliejinis, 10-asis, Mote-
rų savaitgalis Neringoje. Šių metų tema: ,,10
Years of Celebrating Neringos Women: Mind,
Body, Spirit”. Daugiau informacijos Neringos
svetainėje: http://neringa.org/lt_events_wo-
men.html.

Vakarai

Kovo 30 d. – balandžio 5 d.: slidinėjimo išky-
la Cliff Lodge, Snowbird utah. Kelionę organi-
zuoja ŠALFASS ir ALGS.

BALANDIS

Čikaga (IL)
Balandžio 19 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p.
PLC vakarinėje salės dalyje rengiamas metinis
Lietuvos Dukterų draugijos visų narių susirin-
kimas. Bus kavutė ir vaišės.

GeGužė  

Čikaga (IL)
Gegužės 2 d., šeštadienį: Pasaulio lietuvių cent-
re (14911 127 St., Lemont, IL 60439) vyks 52-
asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas.
Daugiau informacijos – www.lietuviufon-
das.org

Gegužės 3 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. hu-
moro popietė „Juoktis sveika” PLC didžiojoje
salėje. Rengia Korp! Giedra.

Gegužės 9 d., šeštadienį: 6 val. v. Čikagos
„Grandies” ansamblis kviečia lietuvių tautinių
šokių mylėtojus į koncertą „Saulele, motule,
užtekėk” PLC, Lemont, IL. Šokių 56-ojo veiklos
sezono pabaigos programoje pasirodys visi an-
samblio šokėjai –  vaikai, jauniai, studentai ir
suaugę šokėjai.

Gegužės 17 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 veikla,
dabartinė padėtis ir planai ateičiai. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-8787.

BIRžeLIS

Rytų pakrantė
Birželio 8 d., pirmadienį: university of Pitts-
burgh 9 val. r. prasidės šešių savaičių intensyvūs
lietuvių kalbos kursai, organizuojami BALSSI
(Baltic Studies Summer Institute). Vyks iki lie-
pos 17 d. Adresas: univ. Pittsburgh Summer
Language Institute, 4400 W.W. Posvar Hall, 230
South Bouquet Street, Pittsburgh, 15260, PA. 

Čikaga (IL)
Birželio 13 d., šeštadienį: PLC golfo turnyras
Old Oak Country Club.

LIePA

Čikaga (IL)
Liepos 5 d., sekmadienį: 2 val. p. p. uIC pa-
viljone Čikagoje vyks pagrindinis XX Šiaurės
Amerikos Lietuvių dainų šventės renginys.
Daugiau informacijos – svetainėje
https://www.dainusvente.org/lt/

RuGPJūtIS

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: PLC gegužinė Pa-
saulio lietuvių centre. Pradžia – 12:30 val. p.
p. 

RuGSėJIS

Čikaga (IL)
Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje įvyks Lietuvos Dukterų drau-
gijos iškilmingi metiniai „Rudens” pietūs. 

SPALIS

Čikaga (IL)
Spalio 4 d., sekmadienį: ,,Draugo” koncertas
ir metiniai pietūs Willow Brook pokylių salė-
je.

Spalio 17 d., šeštadienį: 6 val. v. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL – Akademinio skautų są-
jūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė.  

LAPKRItIS

Čikaga (IL)
Lapkričio 7 d., šeštadienį: Pasaulio lietuvių
centre vyks tradicinis Lietuvių Fondo pokylis.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties.html

PeTKUS & SoN
FUNeRAL DiReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

Kovo 27–28 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke
rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Floridos valstiją, Palm Be-
ach miestą.

Palm Beach aptarnavimas vyks penktadienį ir šeštadienį, nuo 10 val.
r. iki 5 val. p. p.  Konsulinės paslaugos bus teikiamos Lietuvos garbės kon-
sulato patalpose, esančiose adresu 44 Cocoanut Row, T10, Palm Beach, FL
33480.

Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai
dėl pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje re-
gistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvena-
mosios vietos deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus atlie-
kami notariniai veiksmai ir priimami prašymai dėl Lietuvos Respubli-
kos pilietybės.

Konsulinės misijos metu bus galima gauti liudijimus, patvirtinan-
čius asmens gyvumą. Pensijas iš Lietuvos gaunantys asmenys minėtus
liudijimus turi pateikti Sodrai kiekvienų metų gale.

Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės in-
formacijos prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą New
Yorke tel. 1 212 354 7840 arba rašyti el. paštu konsuline.misija.ny@urm.lt.

JAV Floridos valstijoje gyvena daug lietuvių, todėl konsulinių pa-
slaugų teikimas ten yra labai aktualus. Pastaraisiais metais konsulinės
misijos į Floridą vykdomos du kartus per metus.

LR gen. konsulato New Yorke info

A†A
KURTAS VĖLIUS

(1920–2015)
Atsisveikiname su Čikagos lietuvių

liuteronų Tėviškės parapijos steigėju, Lie-
tuvos Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos
garbės nariu, mecenatu Kurtu Vėliumi.

Kurtas Vėlius gimė 1920 m. kovo 8 d.,
Stankiškėse, Kintų seniūnijoje, Šilutės ap-
skrityje. Mokydamasis Kintų mokykloje
įstojo į Klaipė dos krašto lietuvių ,,Santa-
ros” draugiją, skatino lietuviškąjį patrio-
tiz mą, už ką, 1939 m. kraštą prijungus prie
Vokietijos, buvo suimtas nacių saugumo
policijos. Atgavus laisvę jis pasirinko Lie-
tuvą. Įgijęs Lietuvos pilietybę apsigyveno
Kaune, tačiau ten 1940 m. vėl kelis kartus
tardytas bolševikų NKVD policijos. Veng-
damas suėmimo, nelegaliai sugrįžo į tėviškę Stankiškėse. Karo pabaigoje
pasitraukė į Vokietiją, o vėliau išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. 

K. Vėlius buvo vienas Čikagos liuteronų Tėviškės parapijos stei-
gėjų ir Mažosios Lietuvos Fondo Tarybos pirmininkų. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, mecenatas dosniai rėmė krašto liuteronų bažnyčių
restauraciją, knygų leidybą, labdarybės veiklą, itin dosnia auka parėmė
Palangos liuteronų bažnyčios statybą. 

2002 m. K. Vėlius išleido  autobiografinę knygą ,,Dvyliktoji diena”,
kurioje detaliai aprašė savo gyvenimo kelią, pašvęstą Tėvynei ir Bažny-
čiai. ... visas mano keturiasdešimties metų ir gana rezultatyvus triūsas ne-
turėtų nei grašio vertės, jeigu nepasitarnautų Tėvynei ir mano tikėjimo
Bažnyčiai. Jau taip surėdytas pasaulis, kad dvasinių vertybių neišreikši,
nesuteikęs joms medžiaginės formos. Bet ačiū Dievui, turėjau tikslą ir
viltį, jog ateis nepriklausomybės laikas jį įgyvendinti. Kiekvienas priva-
lome įdėti savo indėlį į Tėvynės ateitį. Mes gi, vaizdžiai tariant, esame jo-
sios bitės, o ji mums visiems turėtų būti tarsi korys. Tik tuomet ji įgytų tik-
rąją savo nepriklausomybę.” (Kurtas Vėlius, ,,Dvyliktoji diena”).

Kun. dr. Darius Petkūnas

Mecenatas Kurtas Vėlius mirė 2015 m. kovo 4 d. 
Visos atsisveikinimo apeigos vyks Lietuvių evangelikų liute-

ronų Tėviškės parapijoje (5129 Wolf  Rd. Western Springs, IL 60558,
tel. 708-567-9044). Atsisveikinimo apeigas ves Lietuvos ev. liute-
ronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Budėtuvių pamal-
dos įvyks kovo 12 d., ketvirtadienį, 7 val. v.  Laidotuvių pamaldos
kovo 13 d., penktadienį, 11 val. r.  lankymas nuo 9 val. r. Laidoja-
mas bus Lietuvių Tautinėse kapinėse. Mirusiojo prisiminimas
įvyks pamaldų metu kovo 15 d., sekmadienį,  11:30 val. r. Vietoje
gėlių prašo me prisiminimo aukas skirti jo įkurtai Tėviškės baž-
nyčiai.

A † A
ANGELINA KARDOKIENĖ

JAKUBAUSKAITĖ
Mirė 2015 m. kovo 3 d.
Gimė 1925 m. liepos 24 d., Lietuvoje.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas; duktė Laima Kardokaitė su

vyru Alan Johanson; duktė Dana Sutton su vyru John; anūkai
Romas, Emma, Ryder, Damien ir Eva bei kiti giminės.

Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 7 d. nuo 9 val. r.  11 val.
ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont a. a. Angelina  bus palydėta į Pal.
Jurgio Ma tu laičio misiją, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios.  Po šv. Mišių  velionė bus palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Alzheimers Association.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-

tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
ALGIRDAS AUGAITIS

Mirė 2015 m. vasario 26 d., Floridoje.
Gimė 1945 m. kovo 26 d., Vokietijoje.
Daug metų išgyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Birutė; duktė Rima; sesuo Vida

Blyskienė su šeima; brolis Romas Augaitis su šeima, kiti giminės
ir arti mieji.

Atsisveikinimas su a. a. Algirdu kovo 13 d., penktadienį, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje nuo 10 val. r. 11 val. ryto už
jo sielą bus aukojamos šv. Mišios. 

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv.

Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Konsulinė misija Palm Beach Floridoje



16 DRAUGAS2015 KOVO 7, ŠEŠTADIENIS

PAs mus
IR

APLINK mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

Pereiname prie pavasarinio laiko!

Neužmirškite kovo 8 d., sekmadienį,  2 val. nakties
pasukti laikrodžių rodykles viena valanda pirmyn.
Saulėtekis ir saulėlydis kovo 8-tą bus valanda vėliau
nei dieną prieš tai.

Joan A. Stoškus, gyvenanti Palos Park, iL, dar metams
pratęsė laikraščio garbės prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laik-

raščio leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dė kojame, kad
mus skaitote ir remiate.

Solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rūtos Mikelaitytės Kašu bienės
kon certas „Su meile...” vyks sekmadienį,  gegužės 10 d., 12:30 val. p. p. Lie tu -
vių dailės muziejuje, PLC Lemonte. Visus maloniai kviečia Lie tuvos vaikų glo-
bos būrelis „Sau lutė”.

Sveikiname nepriklauSomybėS 
atkūrimo 25-mečio proga.

Kovo 11-oji – ypatinga diena, vainikuojanti
viso pasaulio lietuvių pastangas, sujungianti

praeitį ir ateitį, už kurią esame atsakingi
visi, kad ir kur gyventume. Puoselėkime
mūsų šalies laisvę, branginkime savo
Tėvynę, prisidėdami prasmingais darbais

prie jos klestėjimo ir vardo garsinimo pasaulyje. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras


