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Lietuvaitė – tarp 
geriausių – 9 psl. 

Šalies pažinimui ribų nėra – 3 psl. Po Vilnių važinėja „mąstantys” autobusai

Laisvė reiškia atsakomybę

Kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta nori būti laisvi.
Laisvė – reiškia būti nevaržomam. Atsakomybė – tai pa-
reiga atsakyti už save. Mes visi privalome jausti atsako-
mybę už savo mokslą, už šeimą, už Tėvynę. Dauguma žmo-
nių gyvena pagal visuomenės nustatytas taisykles. Kiek-

vienas žmogus atsakingas už  savo  gyvenimą  ir už savo
veiksmus.

Visi privalome gerai mokytis, baigti universitetą, gau-
ti darbą. Studentams turi būti sudarytos geriausios sąly-
gos tobulėti. Daug energijos kartais iššvaistome veltui. Rei-
kia viską apgalvoti, siekiant tikslo. Svarbiausia išlikti sa-
vimi bet kokioje situacijoje. – 2 psl.

Kovo 11-osios proga, Vil-
niaus me ras Remigi-
jus Šimašius drauge

su lenktynininku Benediktu
Vanagu Euro pos aikštėje pri-
statė naują so cialinį projektą
– „Aš didžiuojuosi 1990 m.
kovo 11-ąja”. Minint svarbią
šalies istorijai šventę, vie-
nuolika nau jų viešojo trans-
porto autobusų papuošti ži-
nomų žmonių mintimis apie
Lietuvos Nepriklausomybės
at kū rimą. 

„Džiaugiuosi, kad šian-
dien turi me tiek daug šaunių
patriotiškumo ambasadorių,
ypač jaunosios kartos atstovų,
kurie garsina Vilnių ir Lie tu-
 vą mūsų šalyje ir svetur. Di-
džiuo juosi mūsų Laisve – no-
rėčiau palin kėti visiems ją
puoselėti ir branginti, nes pir-
miausia Laisvė kyla iš kiek-
 vieno iš mūsų širdies”, – sakė
meras R. Šimašius. – 3 psl. 

Labas, Lietuva! Tu esi graži šalis. Aš myliu
tave, tavo upes, pievas ir miestus, medžius
ir gėlytes, tavo vėliavos spalvas. Su tavo
diena!

Patricija, 3 klasė

Aš myliu Lietuvos žemę ir pasaulį!
Renata, 3 klasė

Sveikinu Lietuvą su nepriklausomybės
diena! 
Myliu tą gražią ir mažą šalį, jos gamtą ir
jos dainas, ir dainų gražius žodžius.

Sofija, 4 klasė

Iš k.: Renata Sujeta, Sofija Vorobjovas ir Patricija Pupinė
Aistės Ray/BeeMePhoto.com nuotr.

Vyresnieji vaikai mąsto apie laisvę
Du draugai – Vaidas ir Tomas – sutinka, kad laisvė ir atsakomybė eina kartu

Su Kovo 11-ąja, Lietuva!

R. Šimašius (k.) ir B. Vanagas išlydi „mąstančius” autobusus.                     Martyno Ambrazo nuotr.



tikėjimą. Metus, dvejus, trejus. Net
tada, kai jokios regimos vilties nėra.
Kur visi sakytų, kad viskas veltui?
Tačiau paklydėlis sūnus sugrįžo. Ir ne-
svarbu, kad jį parvedė namo anaiptol
ne meilė senstančiam tėvui. Nesvarbu
netgi jo atgaila. Moteris, nutverta sve-
timaujant ir pastatyta priešais Jėzų šį
sekmadienį, nebuvo jokia didvyrė, ku-
ria reikėtų žavėtis. Rašto aiškintojai ir
fariziejai ją kaltino visiškai pagrįstai.
Jie matė pasibaisėtiną nuodėmę ir
Mozės įstatymo knygą, skelbiančią
mirties nuospren dį svetimautojoms.
Tačiau Dievas ir vėl elgiasi keistai, vi-
siškai priešingai mūsų logikai. Jėzus
neskuba atsakyti į fariziejų kaltinimus,
bet pasilenkęs rašo kažką žemėje. Gal
jis rašė, kad Mozės įstatymas numatė
abiem svetimavimo partneriams mir-
ties bausmę, o kur gi vyras dingo?
Kiti komentuoja, kad Jėzus rašė Da-
kalogo žo džius; nevok, nekalbėk ne-
tiesos, ne žu dyk... 

Ir pagaliau Jėzus prabyla: „Kas iš
jūsų be nuodėmės, tegul pirmas svie-
 džia į ją akmenį”. Nepakilo nė viena
ranka. Ar tavoji ranka pakiltų, o šir dis
kupina teismo, pasmerkimo ar gai les-
tingumo?

Jėzus vėl pasilenkęs rašė toliau ir
pagaliau liko jis vienas su moterimi.
Jėzus paklausė: „Moterie, niekas ta vęs
nepasmerkė?” Ji atsiliepė: „Nie  kas,
Viešpatie”. 

Kas įdomiausia, kad Dievas myli
šį nuodėmės subjaurotą žmogaus pa-
 veikslą. Myli ne nuodėmę, ne blogį, bet
žmogiškumą. Savo paties atvaiz dą, do-
vanotą žemės gyventojams. Jis netei-
sia, jei sužalotame veide neliko pana-
šumo į kūrėją, bet savo meile ir gai-
lestingumu prikelia, kad žmogaus vei-
das žėrėtų dievišku grožiu. Eik ir dau-
giau nebenusidėk.  

Šį sekmadienį Čikagoje lankosi
Vilniaus – Gailestingumo  miesto – ar-
ki vyskupas metropolitas Gintaras Gru-
šas. Arkivyskupas sako: „Gailes tin -
gumo žinia, kurią vienuolė Faus ti na iš-
girdo iš Viešpaties čia, Vilniuje, buvo
nenauja, tačiau labai reikalinga šian-
dieniniam žmogui. Jėzus Fausti nos
regėjimuose pažadėjo pratęsti Gailes-
tingumo laiką. Pats Viešpaties duotas
laikas mums yra Gailestin gumo ženk-
las.

Tūkstantį metų prieš tai, su  Evan-
 gelijos žinia apie mylintį ir gai lestingą
Dievą į Baltų žemes atkeliavo Sakso-

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Gavėnia skuba į pabaigą priar tin-
 dama pavasarį – Velykas, esmi nę žmo-
nijos išganymo šventę su visa jos pras-
me ir grožiu.

Kaip pranašų buvo išprana šauta,
kad Jėzaus gyvenimas ir tarnystė bus
susieta su šventykla, šį sekmadienį
jis pasirodo toje pa čioje šventykloje, ku-
rioje Ma rija ir Juozapas jį, keturias-
dešim ties dienų mažylį, paaukojo  Die-
vui. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis
juos mokė. Fariziejai ir Rašto aiškin-
tojai  at ve da  moterį,  sugautą  sveti-
maujant ir visų akivaizdoje provo-
kuoja: ,,Mozė įstatyme  yra liepęs  už-
mušti  akmenimis.  O  tu  ką pasaky-
si?”

Šių metų gavėnios sekmadieniai
žingsnis po žingsnio atskleidė tikrąjį
Šventojo Rašto požiūrį į Dievo ir žmo-
gaus santykius. Jėzaus pasakojimas
apie nevaisingą figmedį amžiams pa-
laidojo įsivaizdavimą, kad Dievui, tar-
si užkietėjusiam ūkininkui, rūpi vie-
nintelis dalykas – kuo didesnis der lius
iš savo laukų. Ten, kur protingas, lo-
giškas žmogus nedvejodamas neštųsi
kirvį, Dievas nešasi kantrybę ir pasi-
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GANY TOJO  ŽODIS

Jėzus yra nematomo Dievo veidas

nijos Querfurto miesto vys kupas Bru-
nonas. Mūsų protėviai ne bu vo pasi-
rengę priimti šią žinią. Bru nonas (Bo-
nifacas) tapo kankiniu vardan Dievo
gailestingos meilės. Šia pro ga arki-
vyskupas G. Grušas pa šven tins dr.
Lino ir Rimos Sidrių do vano tą mūsų
bažnyčiai mozaiką su Bru nono at-
vaizdu.

Ar mes esame pasirengę ir pa-
 ruošę savo širdis Dievo gailestingai
meilei, ar mūsų gyvenimai pražys pa-
 vasariu ir pasipuoš dieviškais prisi kė-
limo ženklais?

Atkelta iš 1 psl.

Labai svarbi atsakomybė už šeimą.
Joje mes daug ko išmokstame ir įgy-
jame pagrindines žmogaus vertybes –
laisvę ir atsakomybę. Tėvai turi pasi-
tikėti savo vaikais ir vaikai pasitikėti
tėvais. Vaikams visada atrodo, kad
trūksta laisvės, nes tėvai mažai jais pa-
sitiki. Svarbu tesėti duotą žodį, tada at-
siranda tarpusavio pasitikėjimas. Jau-
nam žmogui reikalingas artimųjų su-
pratimas ir pasitikėjimas. 

Svarbi atsakomybė  ir už  tėvynę.
Reikalui esant, visi privalome ginti
savo šalį. Laisvę visada reikia išsiko-
voti. Niekas nenori gyventi vergijoje.
Yra sakoma: ,,Elkis su kitais taip,
kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi”.
Tai laisvo žmogaus principas. Kai esa-
me laisvi, galime rinktis, galime kur-
ti, galime džiaugtis gyvenimu, saule –
viskuo, ką turime. Laisvę ypač reikia
branginti.

Vaidas Valys, 9 klasė

Vyresnieji vaikai mąsto apie laisvę

Laisvė ir atsakomybė

Laisvė ir atsakomybė yra neišski-
riamos. Nesvarbu, kokioje valstybėje
ar kokiame žemyne mes gyvename, už
laisvę turime būti visi atsakingi.

Gyvūnai kaip ir žmonės nori būti
sveiki ir saugūs savo aplinkoje. Žmo-
nės, kurie nesirūpina gyvūnais, nesu-
pranta, kad ir gyvūnai turi būti laisvi.
Gyvūnai kaip žmonės siekia laisvės vi-
sokiais būdais, bet jie vadovaujasi ins-

tinktais ir neturi atsakomybės jausmo.
Zoologijos sode gyvūnais pasirūpina
darbuotojai, kitaip čia jie neišgyventų.
Meškos ir įvairiausios plėšrios katės,
aprūpintos zoologijos soduose, neži-
notų, kaip laisvėje pasigauti zuikį,
kad galėtų prasimaitinti ir išgyventi.
Kai gyvūnai yra zoologijos sode, jie ne-
turi rūpesčių ir atsakomybės už savo
palikuonis, bet jie neturi ir laisvės. 

Augantis žmogus yra labai pri-
klausomas nuo savo tėvų. Tėvai vaikus
aprūpina viskuo: maistu, vaistais, ap-
ranga. Jie gyvena tėvų namuose, juos
veža į mokyklas – tėvai yra labai atsa-
kingi už savo vaikus. Tačiau vaikai –
tik svečiai tėvų namuose, nes greitai iš-
vyksta gyventi atskirai. Tada jie už-
augę patys tampa atsakingi už savo vai-
kus.

Valstybė yra atsakinga už visus ša-
lies žmones, kad jų gyvenimas vis ge-
rėtų, kad jie saugiai gyventų. Mes esa-
me priklausomi nuo savo šalies val-
džios sprendimų, bet privalome būti at-
sakingi ir gyventi pagal įstatymus.  

Žmogus kaip ir gyvūnas: nori būti
laisvas, bet dažnai nenori būti atsa-
kingas. Visi žmonės privalo spręsti
savo problemas, atsakingai gyventi ir
dirbti, padėti silpnesniems ir kurti
gražesnę ateitį. 

Tomas Sujeta, 9 klasė 

Iš Lietuvių mokyklos Vašingtone vasario mėn.
laikraščio ,,Atžalynas”

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Vaidas Valys       Desmond Dunham nuotr Tomas Sujeta Jono Sujedos nuotr.
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Mielieji,

Sveikinu mus visus Kovo 11-osios –

Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

Džiaukimės ir puoselėkime laisvę laisvėje!

Jūsų,

Ambasadorius

Rolandas Kriščiūnas

Kovo 10 d. Prezidentė Dalia Gry bauskai-
tė atidarė Prezidentūros teritorijoje
įsikūrusį Valstybės pažinimo centrą.

Prezidentės teigimu, Kovo 11-osios
išvakarėse duris atveriantis
Valstybės pažinimo centras – tai

do–vana visai Lietuvai, skirta ir artė-
jančiam šalies Nepriklausomybės 100-
mečiui. Pasak valstybės vadovės, šia-
me centre susitinka du Lietuvai reikš-
mingiausi XX amžiaus įvykiai - Kovo
11-oji ir Vasario 16-oji.

Daugiau kaip 2 metus kurtas mu-
 ziejus tapo moderniausia pilietiškumo
galerija ne tik Baltijos šalyse, bet ir vi-
same regione. Čia lankytojai pa sitelk-
dami išmaniąsias technologijas gali su-
sipažinti su piliečių teisėmis, valstybės
ir svarbiausių valdžios institucijų veik-
la.

„Šis centras – geriausias įrody-
mas, kad savo šalies pažinimui ribų
nėra. Čia sukurtų ekspozicijų tiks-
las – ugdyti lankytojus kaip laisvas as-
menybes, kurios turi teisę ne tik pa-
žinti, bet ir dalyvauti valstybėje vyks-
tančiuose procesuose. O tai reiš kia –
veikti, spręsti, bendradarbiauti ir kur-
ti”, – sakė šalies vadovė.

Prezidentė pabrėžė, kad mūsų atei-
tis – išsilavinę ir savo valstybe be sido-
mį žmonės, todėl labai svarbu ug dyti pi-
liečius, tikinčius Lietuva ir no rinčius
savo gyvenimą susieti su ja.

Moderniausio regione Valstybės
pažinimo centro lankytojai galės pa si-
tikrinti, kaip suvokia, kas yra valsty-
bė, pilietybė ir pilietiškumas, de mok-
ratija ir pareiga. Valstybės pažinimo
centrą aplankę žmonės nebus tik pa-
syvūs stebėtojai – jie patys kurs jo tu-
rinį, galės pasiūlyti savo iniciatyvas ir
idėjas, kaip spręsti problemas, mo-
derniosiomis technologijomis pa likti
sveikinimą Lietuvai.

Centro svečiai, pradėję kelionę po
muziejų, į rankas gaus planšetę, kuri

Atkelta iš 1 psl.

Pasitelkus žinomų žmonių min tis,
tikimasi paskatinti vilniečius bei mies-
to svečius prisiminti, susimąs tyti apie
šalies istoriją pakeitusio įvy kio reikš-
mę bei prasmę, branginti ir saugoti
laisvę. 

Kovo 11-ąją į švenčiantį miestą
išvažiavo autobusai su atlikėjo And-
 riaus Mamontovo, istoriko Alfredo
Bumblausko, lenktynininko Benedik-

 to Vanago, architekto, grupės „Antis”
vadovo ir dainininko, vieno Lietuvos
Sąjūdžio iniciatorių Algirdo Kaušpė do,
rašytojo Tomo Venclovos, moksli ninko
Daumanto Matulio, kunigo Juliaus
Sasnausko, metraštininko Albino
Kentros-Aušros, archeologo Vykinto
Vaitkevičiaus, muzikanto Gabrieliaus
Liaudansko-Svaro, Medi ninkų žudynių
liudininko, evangelikų reformatų ku-
nigo Tomo Šerno mintimis.

ELTA

„Mąstantys” autobusai

Šalies pažinimui ribų nėra
taps interaktyviuoju gidu, pa dėsiančiu
dar išsamiau susipažinti su per tris
aukštus išsidėsčiusiomis muziejaus
ekspozicijomis. Planšetėse lankytojai
ras ne tik ekspozicijų pa aiškinimus ar
virtualius mokslinin kų komentarus,
bet ir vaizdo bei gar so medžiagą, ku-
rioje – ištraukos iš są jūdžio mitingų,
akimirkos iš valstybei svarbių istori-
nių įvykių, interaktyvūs papildytos
realybės principu sukurti žaidimai.

Naujojo muziejaus lankytojai ga lės
ne tik susipažinti su pateikta in for ma-
cija, bet ir patys prisidėti kuriant nau-
jas ekspozicijas. Naudodami „Google
maps” žmonės keliaus per Lietuvą,
žymės ir galės aprašyti jiems mieliau-
sias šalies vietas, kurs savo šeimos, kla-
sės ar bendruomenės herbus, sudarinės
šį 100-metį gimu sių žymiausių šalies pi-
liečių gimtinių žemėlapį. Šiuolaikinė-
mis technologijomis ir realybę papil-
dančio mis priemonėmis muziejaus
svečiai patys galės subalansuoti vals-
tybės biudžetą, Lietuvos žemėlapyje
„Laivų mūšį”, susipažinti su visais
nepriklausomos Lietuvos vadovais ir jų
pomėgiais, sužinoti Prezidento rūmų
istoriją.

Valstybės pažinimo centrą kūrė
daugiau kaip 40 savo srities specialis-
 tų  – architektai, dizaineriai, istori kai,
politologai, menotyrininkai, vi zualiųjų
medijų, informacinių technologijų at-
stovai.

Savo pasisakymus apie pilietiš-
kumą, Lietuvos istoriją ir valstybės
reikšmę garso ir vaizdo formatu pali-
ko per 100 visuomenei puikiai pa žįsta-
mų žmonių. Savo planšetėse, pri ėję
prie skirtingų muziejaus stendų, lan-
kytojai virtualioje realybėje išvys gru-
pių „Biplan” ir „Skylė” žvaigždes Mak-
są Melmaną ir Aistę Smilgevi čiūtę,
operos solistą Rafailą Karpį, mu zikantą
Viktorą Diavarą, aktorius Marių Rep-
šį ir Iloną Balsytę, radijo stoties „ZIP
FM” laidų vedėjus Ro landą Mackevičių
ir Joną Nainį, ra šytoją Marių Ivaške-
vičių, plaukikę Rūtą Meilutytę, krep-
šininkus Marty ną Pocių ir Mantą Kal-
nietį ir kitus. 

ELTADuris atvėrė Valstybės pažinimo centras. Dainiaus Labučio nuotr.
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gražiais tautiniais drabužiais, pasidabinusi gintarais;
JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdybos na-
riai: Svajonė Kerelytė – pirmininkės pavaduotoja ir
Algimantas Barniškis; Sche rer ville administracijos
direktorius  Bob Volkman su žmona Lynn Janulyte-
Volkman; JAV LB Marquette Parko apylinkės val-
dybos pirmininkė Auš relė Sakalaitė;  Lietuvos uni-
versitetų moterų asociacijos (LUMA) Šiaurės Ame-
rikos skyriaus pirmininkė dr. Rima Kašubaitė-Bin-
der ir narės dr. Vilija Kerelytė, Margarita Stiglich,
Marija Boharevičienė, Danutė Bartu lienė bei Lie-
tuvos vyčių žurnalo „Vytis” redaktorius Robert
Martin, HM. Susirinko gausus lietuvių būrys.

Minėjimą vedė kazimierietė se suo Janina Go-
lubickis.

Sugiedojome Amerikos ir Lietu vos himnus. Se-
suo Judita Zapitaitė su kalbėjo maldą ir paprašė
Dievo palaimos Lietuvai ir Amerikai. Pasi vaišinome
lietuviškais valgiais.

Rezoliucijas per-
skaitė Loreta Vi cian, jos
minėjimo dalyvių buvo
priimtos ir bus išsiųs-
tos atitinkamiems JAV
valdžios pareigūnams.

Gražų „Lietuvos
darželio”, esan čio „In-
ternational Friendship
Gar dens”, Michigan
City, Indianoje, pristaty-
mą, jo istoriją ir atgaivi-
nimo pra džią pateikė
LUMA Šiaurės Ameri-
 kos skyriaus pirmininkė
dr. Rima Kašubaitė-Bin-
der.

Svajonė Kerelytė ir
Algimantas Barniškis
JAV LB East Chicago
apy linkės valdybos pir-
mininkei Birutei Vilu-

tienei įteikė padėkos laišką ir gė lių puokštę už ilga-
metę veiklą Lietu vių Bendruomenėje.

Vyko koncertas. Dainavo dr. Vili ja Kerelytė, o jai
talkino muzikantas Algimantas Barniš kis. Gerai ži-
nomi kūriniai ir lietuvių liaudies dainos susiliejo į
bendrą vo kalo ir instrumentinės muzikos skambesį,
skirtą Lietuvos Nepriklau somybės atkūrimo dienai
ir visų mū sų širdžių atgaivai.

Šiandien, žiūrint iš Vasario 16-osios Nepriklau-
somybės Akto paskelbimo bei mūsų valstybės at-
kūrimo 98-erių metų atstumo, pirmiausia turime įver-
tinti tai, jog esame patys savo gyvenimo kūrėjai. Tai
įpareigoja mus rūpintis Lietuvos pilietinės visuo-
menės vienybe, puoselėti Lietu vos kultūros paveldą.
Pasirašytas nepriklausomybės aktas – įrodymas pa-
sauliui, jog nesame nei maži, nei silpni, jog galime
būti laisvi, nes Lie tuva – savarankiška valstybė, kaip
buvo ir seniau.

TELKINIAI

DANUTĖ BARTULIENĖ

Diena atrištom akim.
Diena iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt.
Tebūna jos žodžiai kilnūs.  

Justinas Marcinkevičius

XX amžiuje Lietuvos valstybin gumo yra trys svar-
biausios datos. Jos visos minimos metų pradžioje: Sau-
 sio 13-oji, Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Lietuva atkūrė
ir apgynė šalies ne priklausomybę. Kiekviena tauta,
kiek vienas asmuo trokšta laisvės, jos siekia, ją bran-
gina. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi durio vakarų
apygardos lietuviai su didžiule pagarba minėjo
Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo

šven tę. Tauta, sukūrusi valstybę prie Baltijos jū-
ros, čia brandina Europos civilizaciją savąja raiška,
praturtina ją savo kultūros autentiškumu. Daug kar-
tų Lietuva buvo užkariauta. Lie tuvą didžiosios ša-
lys grobstė kaip ko kį pyragą. Daug kas puolė, lyg ji
būtų pilna aukso, deimantų, smaragdų. Mums ji
brangi su gintaro gaba lė liais, tankiais miškais bei
senomis kaimiečių sodybomis. 

Likimas dėl Lietuvos kraštą išti kusių istorinių
ir socialinių negandų mus nubloškė toli nuo Tėvy-
nės. Mi nėdami šią dieną mes turime pakan kamai
motyvų pamąstyti apie savo protėvių politinę kultūrą
bei jų drąsą parenkant kelią lietuvių tautai. Vasa rio
16-oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos bei Lie-
tuvos valstybės, skai čiuojančios 10-ąjį dešimtmetį,
istorijoje.

Iškilmingą minėjimą ruošė Lie tu vos Vyčių kuo-
pos #82 Gary ir JAV LB East Chicago apylinkės val-
dybos. Renginio komiteto pirmininkė – Lo reta Rau-
donytė-Vician.

Dalyvavo: JAV LB East Chicago apylinkės val-
dybos pirmininkė Biru tė Vilutienė, pasipuošusi

Nepriklausomybė – tautos teisė
Vasario 16-osios minėjimas Amerikos LB Vidurio vakarų apygardoje

Nuotraukoje (iš k.): JAV LB Detroito apylinkės pirmininkė Rigonda Savickienė, LF
įgaliotinis Detroito apylinkėje Narimantas V. Udrys ir  ,,Žiburio”  lituanistinės mo-
kyklos vedėja Vida Pekorienė. LF archyvo nuotr.

Minėjimo dalyviai.

Iš k.: Danutė Bartulienė, dr. Vilija Kerelytė, Algimantas Barniš kis, Mar garita Stiglich, Bi-
rutė Vilutienė, Marija Boharevičienė.                                            Margarita Stiglich nuotraukos

Priekyje: dr. Vilija Kerelytė ir Algimantas Barniškis. Toliau iš kairės: šoka ir pritaria dainoms
Marija Boharevičienė, Juozas Neverauskas, Margarita Stiglich, Danutė Bartulienė, Aria-
na Vician – pasipuošusi tautiniais drabužiais, Loreta Raudonytė-Vician.

JAV LB Detroito apylinkė 2016 m. vasario 21 d. suruošė Vasario 16-
osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimą. Jau tapo gražia
tradicija šio minėjimo metu įteikti Lietuvių Fondo paramos sertifika-
tą Detroito apylinkėje veikiančiai ,,Žiburio” lituanistinei mokyklai. LF
įgaliotinis Detroite Narimantas V. Udrys, įteikdamas 1 700 dol. paramos
mokyklai ser tifikatą ,,Žiburio” lituanistinės mo kyklos vedėjai Vidai Pe-
korienei, pa žymėjo: ,,LF  per pastaruosius 12 metų mūsų ‘Žiburio’  mo-
kyklą yra pa rėmęs  24 240  dol.!  Tai didžiulė parama, žymiai lengvinanti
mokinukų tėvų išlaidas.”  

Tuo pačiu N. Udrys pasiūlė susi rinkusiems nesigėdyti aukoti Lie-
tu vių Fondui,  nes tik jų aukų dėka LF ir toliau galės finansiškai rem-
ti JAV  lietuvių  švietėjišką ir kultūrinę veiklą.

LF informacija

LF parama mokyklai
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LR generalinis konsulas Čikago je Marijus Gudynas, kovo 3–
5 dieno mis lankėsi Colorado valstijoje, kur verslo ben-
druomenei pristatė Lietu vos ekonomines ir turistines gali-
 mybes, aplankė vieną didžiausių JAV įmonių, investavusių
Lietuvoje, dalyvavo Nepriklausomybės dienos minė jime. Vi-
zito metu generalinį konsulą lydėjo LR garbės konsulas Co-
lorado valstijoje dr. Jonas Prunskis. 

Pradėjęs vizitą ketvirtadienį, ko vo 3 d., M. Gu-
dynas apsilankė „Wes tern Union” bendrovės
centrinėje būstinėje Denveryje. Regioninį pa-

 slau gų centrą 2010 m. Vilniuje ati da riusi įmonė jau
yra sukūrusi beveik pusantro tūkstančio darbo vie-
tų ir mato galimybes  darbuotojų skaičių toliau di-
dinti. Generalinis konsulas su sitiko su beveik visais
aukš čiau siais įmonės vadovais, tarp jų ir Lie tuvoje
veikiančio Europos regioninio centro buvusia vadove
Kendra Ricen baw. Susitikimo metu diplomatas pa brė-
žė, kad Lietuva ypač vertina JAV bendrovės investi-
ciją, kuri ne tik su kūrė daug kvalifikuotų darbo vie-
tų, bet kartu yra vakarietiškos verslo kultūros pa-
vyzdys. „Įmonės sėkmė reiš kia sėkmę jos darbuoto-
jams, taigi, ir Lietuvai, todėl norime žinoti, kaip ben-
drai veikdami galime pa siek ti dar didesnį efektyvu-
mą. Noriu, kad jūsų sėkmės istorija įkvėptų ir kitus
investuoti Lietuvoje”, – sakė generalinis konsulas M.
Gudynas. Įmonės vadovai pabrėžė Lietuvos pa dalinio
darbuotojų aukštą išsilavinimo kokybę, profesiona-
lumą ir kūrybingumą – savybes, leidžiančias įmo nei
pasiekti gerų rezultatų ir augti. „Labai svarbu, kad
Lietuva aktyviai investuotų į mokslą, ypač užsienio
kalbų mokymą, nes tai yra esminis dau gelio kom-
panijų tarptautinio verslo sėkmės elementas. Mes taip
pat labai atidžiai sekame diskusijas Sei me dėl darbo
kodekso pakeitimų, nes darbo santykių lankstumas
yra itin svarbus veiksnys užsienio kompanijoms
priimant sprendimus dėl investicijų ir veiklos vys-
tymo perspekty vų”, – savo pastebėjimus dėstė ben-
drovės viceprezidentas Brad A. Wind bigler. Susiti-
kime aptartos ir „Wes tern Union” veiklos Lietuvoje
perspektyvos bei prioritetai, diskutuota dėl investi-
cijų ir verslo aplinkos Lie tuvoje tolesnio gerinimo. 

Vizito metu generalinis konsulas taip pat susitiko

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kiaušinių marginimas vieniems yra sunkus ir kantrybės rei-
kalaujantis darbas, o kitiems tiesiog atsipalaidavimas ir me-
ditacija. Tuo savaitgalį įsitikino į  Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus surengtas velykinių kiau ši nių marginimo pa-
mokas atėję žmo nės. 

Kovo 5 dieną, šeštadienį, pamoka vyko mu-
ziejaus salėje, o sekmadienį, ko vo 6-ąją, kiau-
šinių margintojai rin kosi į Čikagos kultūros

centrą. Šeštadienį į muziejų susirinko nemenkas bū-
rys įvairaus amžiaus dalyvių. Kai kurie atgužėjo šei-
momis – seneliai, vaikai ir anūkai. Juos pa sveikino
muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas
Jr. Jis pa si džiaugė, kad lietuvių kilmės ameri kie čiai
nori puoselėti savo tautos tra dicijas. Muziejaus šei-
mininkas pri mi nė, kad šiais metais ši kultūros
įstai ga švenčia savo gyvavimo 50-metį ir pakvietė vi-
sus prisidėti prie muziejaus tvarkymo savanorišku
darbu.  

Edukacinio užsiėmimo dalyviai ateidami atsi-
nešė pačių dažytų kiau šinių. Tie, kas nespėjo dažy-

mo proce dūros atlikti namuose, pamoko-
je taip pat neliko be darbo. Vadovės – dai-
li ninkės Asta Zimkus ir Rasa Ibians kienė
savo mokiniams buvo paruošusios svogū-
nų lukštais nutamsintų margučių. 

Susirinkusieji gavo po specialų pei-
liuką bei buvo pamokyti, kaip su juo iš-
raižyti ornamentą ant nudažyto kiaušinio
paviršiaus.  Vieni puošnius raštus kūrė pa-
tys, kiti pasinaudojo dailininkių atrinktais
pavyzdžiais. 

„Yra pasakojimų, kad anksčiau prieš
Velykas merginos stengdavosi kuo dai-
liau išmarginti ir padekoruoti kiaušinių.
Mat juos apžiūrėdami vai kinai įvertinda-
vo, ar kantri, kruopšti ir darbšti yra mar-
gintoja. Jei margu čiai patikdavo, tai vai-
kinas atidžiau ir į jų margintoją pažvelg-
davo”, – pa sakojo A. Zimkus. Susirinkusieji į mu zie-
juje surengtą pamoką išgirdo ir daugiau plonybių
apie lietuvių Vely kų švenčių tradicijas ir papročius. 

Dailininkės negailėjo patarimų margučių de-
koruotojams. Kaip svo gū nų lukštais ar ąžuolo žieve

galima dažyti kiaušinius, ką daryti, kad ge-
riau šie natūralūs dažai  įsigertų, o  virda-
 mi kiaušiniai nesusprogtų? Kokį kiaušinį –
baltą ar rudą rinktis ve ly kiniam margini-
mui? Kiek laiko ge riau siai virti kiaušinį,
kad jis būtų tvirtas, o išmargintas išsilaikytų
ir džiugintų kelerius metus? 

O kaip užtikrinti, kad peiliuku sku tinė-
jamas kiaušinis nesudužtų? O jeigu jau su-
dužo, tai, ką tuomet daryti? Į tokius ir pa-
našius klausimus te ko atsakyti edukaci-
nio užsiėmimo va dovėms. „Aš esu ne kartą
apsiver ku si. Valandą skutinėjau smulkiau-
sius raštus, o pabaigoje tas išmargintas
kiau šinis ėmė ir įdužo”, – prisiminė R.
Ibianskienė.

Smagu, kad margučių dekoravi mu su-

sidomėjo ir nemažai vyrų. Tie sa, kantrūs buvo tik vy-
resnieji stip riosios lyties atstovai. Mažieji lakstydami
po salę patys įsitikino, koks trapus daiktas tas viš-
tos kiaušinis. Po gaubtu padėta pintinėlė išskutinėtų
kiaušinių neatlaikė berniukų energijos: iš dailių mar-
gučių liko tik krū velė pažirusių lukštų. Tačiau šis
ma žas incidentas niekam nesugadino nuotaikos.

Kitą dieną, sekmadienį, vienoje iš Čikagos kul-
tūros centro salių ve ly  kinių kiaušinių dekoravimo
pamo ką vedė menininkas Don Astras. Jis šio meno
išmoko iš savo a. a. mamos Uršulės Astras. Don sakė,
kad su di deliu džiaugsmu tęsia savo mamos darbą –
kasmet artėjant Velykoms skiria savo laiko pana-
 šioms pamo koms.

Uršulė Astras 35-erius metus kasmet vesdavo
margučių dekoravimo užsiėmimus amerikiečiams,
pasakojo apie lietuvių tradicinį kiaušinių mar gini-
mą. Menininkė pati per savo gyvenimą sukūrė di-
džiulę nuo sta biais raštais išskutinėtų Velykų mar-
gučių kolekciją. Ją galima pamatyti Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje.

Colorade sustiprintos senos ir užmegztos naujos draugystės

Kiaušinio raštus kūrė aštriu peiliuku

su Denverio Pasau lio prekybos centro atstovais ir
įmo nių vadovais, kuriems pristatė Lietu vos ekonm-
nes galimybes, papasa kojo apie Lietuvoje investuo-
jančioms kompanijoms teikiamą paramą. Su rengtas
susitikimas ir su University of  Denver Josef  Korbel
Tarptautinių Studijų mokyklos studentais. 

Lietuvos generalinis konsulas pa kviestas tapti
pirmu naujos Uni versity of  Denver ir „University
Club” tarptautinės programos svečiu – pranešėju.
Lietuvai skirtoje pirmoje šios programos iškilmin-
goje va karienėje dalyvavusiems pusšimčiui Colorado
akademinių institucijų, dip  lomatinio korpuso ir
verslo va dovų M. Gudynas pasakojo apie Vals tybės
transformaciją iš okupacijos sąlygomis buvusios vi-
siškai neefektyvios į šiuo metu vieną sparčiausiai au-
gančių ES ekonomikų. Susirinku siems pristatyti Lie-
tuvoje įgyvendinti energetinio saugumo projektai,
daug dėmesio skirta ir Europos Są jungai, transat-
lantiniam bendradarbiavimui bei tarptautinio sau-
gumo iš šūkiams. Renginio dalyvius taip pat domino
šiuo metu rengiamas Trans atlantinės prekybos ir in-
vesticijų part nerystės susitarimas bei derybų dėl jo

perspektyva. Antruoju šios programos pranešėju kitą
mėnesį pa kvies tas tapti Europos Sąjungos ambasa-
 dorius Jungtinėse Amerikos Valstijo se David O’Sul-
li van.

Baigdamas vizitą, generalinis kon sulas susitiko
su Denverio Lietu vių Bendruomenės nariais, apsi-
lankė jau ketvirtus metus Lietuvos garbės konsulo
dr. Jono Prunskio organizuojamame Nepriklauso-
mybės dienos minėjime Aspene. Lietuvos garbės kon-
sulatas Aspene – tai bene aukš čiau siame taške esan-
ti Lietuvos diplomatinė atstovybė, kurios vienas svar-
biausių tikslų padėti Lietuvai už megzti ryšius su čia
viešinčiais JAV politikos ir verslo elito atstovais. 

Colorado lietuvių bendruomenei norime pri-
minti, kad šių metų ba landžio 8–10 d. LR generalinio
konsulato Čikagoje atstovai vykdys konsulinę išvy-
ką į Denverį, kur visiems norintiems bus teikiamos
konsulinės paslaugos. Konsulinė misija vyks 4189 W
97th Ct., Westminster, CO 80031, o norintys joje da-
lyvauti kvie čiami iš anksto registruotis el. paštu
kons.cikaga@urm.lt.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

Čikagos kultūros centre užsiėmimo dalyvius pasveikino (iš k.): Chica-
go Sister Cities tarptautinių programų vadovė I. Dilytė,  Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejaus direktorė R. Janz, D. Astras ir S. Balzekas, Jr.

Šeštadienį Balzeko muziejaus salėje darbavosi kiaušinių marginto-
jai.                                                                          V. Petrauskienės nuotraukos

Viešėdamas Colorade LR gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas kartu su garbės konsulu dr. J. Prunskiu ir vietos lietuviais
Aspene šventė Lietuvos nepriklausomybės dieną. J. Prunskio archyvo nuotr.
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Iš ATEITININKų GYvENImO

Vienas iš ateitininkų principų yra inteligentiškumas. Los Angeles St. Ylos kuo-
pos globėjos Andrėja Memėnienė ir Žydra van der Sluys vedė susirinkimą tema
,,Profesijos”.  Pristatyta ir pakalbėta apie daugelį gerai žinomų, tradicinių pro-
fesijų, o paskui kalba pasisuko apie labai keistus ir neįprastas darbus. Ar kas ži-
nojo, kad yra tokia profesija kaip kačių maisto degustatorius arba čiužinių ban-
dytojas? Jauniai ir jaunučiai stebėjosi ir juokėsi iš daugelio ekscentriškų profe-
sijų. Vaikai taip pat išmoko naujų žodžių: alga, rinka, buhalteris ir kt.

Jaunosios ateitininkės pačios pasidalijo šio įdomaus susirinkimo įspū-
džiais.

Gintarė Bartulytė, 11 m.
Mano vardas yra Gintarė ir aš noriu jums papasakoti apie mūsų ateitininkų

susirinkimą, kuris vyko š. m. sausio 23 d.
Mes susirinkimus visada pradedame malda. Vaikai, kurie gimtadienius šven-

tė gruodžio arba sausio mėnesį, uždegė po žvakutę. Tada žiūrėjome skaidres apie
profesijas. Jų buvo labai daug, tarp jų: gydytojai, programuotojai, dezodoran-
tų gamintojai, chemikai. Globėjos Žydra van der Sluys ir Andrėja Memėnienė
parodė, ką jos dirba savo darbe. Žydra yra chemikė. Jinai rodė, kaip atliekamas
eksperimentas. Ant lėkštės dėjome sodos ir rūgšties, kad sukeltume ,,ugnikal-
nį”.

Andrėja dirba rinkodaros specialiste ir parodė automobilio „Ford” rekla-
mą, prie kurios kūrimo ji prisidėjo. 

Po tos pamokos valgėme spragintus kukurūzus, paskanintus karamele ir
sūriu ir gėrėme limonadą. Šio susirinkimo metu aš išmokau labai daug, man
jis labai patiko.

Airija Donovanaitė, 11 m.
Ateitininkų susirinkime diskutavome apie įvairias profesijas. Žinoma, kal-

bėjome apie gydytojus, dantistus, mokytojus, psichiatrus, produktų pardavėjus
ir t. t. Aš norėčiau būti jojike, nes esu susižavėjusi arkliais. Jie man atrodo ne
tik gražūs, bet šaunūs ir didingi.

Kalbėjome ir apie keistas profesijas. Savotiškas yra skonio tikrintojo ir pro-
duktų tyrinėtojo darbas, bet keisčiausias – dezodoranto uostytojo. Žmonių pa-
žastys manęs netraukia! 

Šitas susirinkimas man buvo labai įdomus. Nežinojau, kad pasaulis toks
spalvingas!

Emili Kedytė, 9 m.
Ateitininkų susirinkimai visada įdomūs ir prasmingi. Jų metu kalbamės

apie Dievą, švenčiame šventes, atliekame įvairius darbelius, bendraujame su
draugais.

Šiame susirinkime mūsų globėjos Žydra ir Andrėja pasakojo apie profesi-
jas. Aš užaugusi norėčiau būti veterinarijos gydytoja. Labai myliu gyvūnus. 

Man labai patinka dalyvauti ateitininkų susirinkimuose, nes išmokstu daug
gerų dalykų.

Los Angeles jaunųjų ateitininkų susirinkime, (iš k.): Vincentas Gedgaudas, Grantas Pe re-
vičius ir Justinas Venckus. Žydros van der Sluys nuotr.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Įstatymai reikalauja, kad Ateiti nin kų namai
kasmet rengtų narių su sirinkimą. Vasario 27 d.
rytą nedide lis narių būrelis, bet asmenys, tu-

rintys nemažai balsų galios, susirinko pasiklausyti
Ateitininkų namų val dy bos pranešimų apie pra-
ėjusių me tų veiklą bei planus ateinantiems me tams.
Buvo pagerbti 2015 metais mirę Ateitininkų namų
nariai. Perskai ty tas praėjusių metų susirinkimo
protokolas bei iždininkės pranešimas apie finansinę
padėtį. Buvo pristatyta mandatų komisija, vyko nau-
jos val dy bos ir revizijos komiteto rinkimai, taip pat
buvo suteikta proga dalyvaujantiems valdybos na-
riams užduoti klausimus ir pasidalinti nuomonė-
 mis.

Iš valdybos pranešimo paaiš kėjo, kad Ateiti-
ninkų namai yra at viri visiems ir jais naudojasi la-
bai įvai rios organizacijos – ateitininkai, skautai,
Lietuvos vyčiai, fondai, kolektyvai ir šeimos. Pa-
talpos naudojamos repeticijoms, renginiams, po sė-
 džiams, rekolekcijoms, semina rams ir šventėms.

Pranešime Ateitininkų namų pirmininkė Dai-
nė Quinn pasidalijo namų priežiūros rūpesčiais, at-
liktais darbais ir planais. Valdyba yra pasi ryžusi ir
jau sėkmingai Ateitininkų šalpos fondui bei Lie-
tuvių Fondui teikia prašymus specifiniams pro-
jektams vykdyti. Pavyzdžiui – lietuviškų kryžių bei
koplystulpių išsaugojimui bei remontui, interneto
įvedimui ir rekolekcijų išlaidoms padengti. Na mų
aplinką puošia prasmingas lietuviškos kultūros re-
liginis paveldas – kryžiai ir koplytstulpiai. Ne tik
buvo atnaujintas jau kurį laiką stovėjęs kryždirbio
Antano Poskočimo kryžius ir planuojamas atstatyti
P. Dovydaičio kryžius priešais pastatus. Taip pat iš
parduoto ALVUDO namų kiemo Marquette Parke

Kokia bus mūsų ateitis?
Los Angeles jaunieji ateitininkai
kalbėjo apie profesijas

Vieni vadovauja, kiti finansiškai ar savo darbu padeda vykdyti projektus

Nuotrupos iš Ateitininkų namų metinio pranešimo

Ateitininkų Šalpos Fondo
Metinis susirinkimas ir tradicinė� vakarienė� 

šeš�tadienį, balandž�io 16 d.  Ateitininkų� namuose

4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas 
6 val. v. – Tradicinė vakarienė. Vakarienės pelnas remia
AŠ�F veiklą�. Norintys dalyvauti vakarienėje praš�omi už�sisa-
kyti vietas paskambinus Pranutei Domanskienei tel. 708-
712-7112 arba praneš�ti el. paš�tu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų� Š�alpos Fondas • Ateitis Relief Fund, Inc.
�1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439

atvežtas koplystul pis, kurį reikia atnaujinti. Sodyboje
reikėjo nukirsti kai kuriuos nudžiuvusius medžius,
o kitus – apgenėti. Reikėjo dažyti namų kambarius,
pa keisti vandentiekio vamzdžius. Valdybos užsi-
brėžtiems projektams ir specifiniams uždaviniams
vyk dyti į talką ateina savanoriai. Ar tai būtų naujo
kompiuterio montavimas, ar Ateitininkų namų bib-
liote kėlės tvarkymas – savanoriai ateina į talką ir siū-
lo savo paslaugas. Už jų aukojamą laiką valdyba yra
dėkinga.

Iždininkė Žibutė Pranckevičienė padarė finan-
sinę atas kaitą.  

Ateitininkų namų valdyba kasmet koordinuoja
tris pagrindinius lėšų telkimo projektus. Tai metinė
gegužinė, kalėdinių atvirukų paruo ši mas ir naudo-
tų daiktų išpardavimas garaže. Buvo padėkota ilga-
metei garažo pardavimo koordinatorei Ra mintai
Marchertienei. Nors ji neb e kandidatavo į valdybą, bet
sutiko ir toliau neapleisti šio projekto. Susi rin kime
sekretoriavusiai Vaivai Mar chertienei buvo padė-
kota, kad ji pra ėjusiais metais internetinėje svetai-

 nėje plačiau pareklamavo parduoda mus daiktus, to-
dėl išpardavimas susilaukė didesnio dėmesio. Su-
sirinkimo dalyviai sužinojo, kad ruošiantis ga ražo
pardavimui, daug prisideda moks leivių Lipniūno-
Stulginskio atei tininkų kuopa, kurios nariai su ne-
 ša daiktus iš spintų ir palėpės į par davimo vietą. 

Aklamacijos būdu buvo patvirtinta val-
dyba: Pranutė Domanskienė, Loreta Grybaus-
kienė, Rimas Guraus kas, Vida Maleiškienė, Ra-
munė Mote kaitienė, Žibutė Pranckevičienė ir
Dai nė Quinn. Į revizijos komitetą perrinkti Vik-
toras Kaufmanas ir Ofelija Baršketytė.

Ateitininkų namuose buvo atvejų, kai per
sieną nepastebimoje vietoje tekėjo vanduo,
sode supuvo ir nu virto medis ar Ateitininkų
namų pa talpų naudotojai turėjo ypatingų pa gei-
davimų. Darbštūs bei nagingi pri žiūrėtojai ir
šeimininkai Kopūstai visu tuo rūpinasi ir val-
dybai yra di delis ramstis. Jiems buvo įteikta gė-
 lių puokštė.

Valdybai, prižiūrėtojams, na riams ir pa-
talpų naudotojams tenka palinkėti sėkmingų

2016 metų, gal šiek tiek mažiau infrastruktūros ar
kitokių pataisymų, reikalaujančių „staigmenų”,
ir dar daugiau savano rių, kurie talkina valdybai
įvairiuose darbuose.
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VILIUS KAVALIAUSKAS

Lietuva jau kelintą kartą pastarajame dešimtmetyje
pažymi savo sukaktis. 2003-aisiais žymėjome Min-
daugo karūnavimo 750-osios metines (kas buvo šven-
čiama ir kaip Lietuvos vieningos valstybės sukaktis).
2009 metais pažymėta, kai Lietuvos vardas pirmą kar-
tą paminėtas istoriniuose dokumentuose. Dar buvo
žymimos ir mažesnės šventės – kai Vilniui viene-
riems metams buvo suteiktos Europos kultūros sos-
tinės teisės, kai Lietuva pusmetį pirmininkavo Euro-
pos Sąjungos Taryboje.

Visais atvejais buvo bandyta švęsti pagal gali-
mybes – valstybė kaldino net auksines mo-
netas, bet jos ne visada žmones ir pasiekdavo.

Būsiu subjektyvus, bet žmonėms labiau įsiminė
Mindaugo metinės ir Tūkstantmetis, nes per pirmą-
jį jubiliejų buvo bent aptvarkyta sostinė (perklotas Ge-
dimino prospektas, pastatytas Mindaugo tiltas ir
paminklas pirmajam karaliui). Tūkstantmetis siekė
ir pakraščius – žmonės ruošėsi Dainų šventei, nors
pats jubiliejus sutapo su atėjusia ekonomine krize ir
atvykusius karalius bei prezidentus galėjome pasi-
kvieti tik į nebaigtų Valdovų rūmų kiemą. 

Ligi šiol karčiausiai prisimenama gal 3 milijonus
kainavęs fejerverkas, kurio niekas nematė, nes virš
Vilniaus tvyrojo rūkas. Prisimenamas ir milijonas
litų, nežinia kodėl dosniai atiduotas kažkokios islandų
dainininkės komerciniam koncertui (tai, kad niekas
už tai nesėdo – ligi šiol mūsų teisėsaugos gėda).

Lietuvos valdžia dabar tarsi pasimokė iš anks-
tesnių klaidų. Pompastiškų renginių nebus, bet pa-
galiau bus pastatytas Nacionalinis stadionas (kuris va-
dinsis kiek sudėtingiau, nes naudoti Europos pinigus
futbolo stadionui neleidžia įstatymai – tai net į gerą,
nes įrenginys bus panaudotas ne tik kamuoliui gai-
nioti), grąžinsime gyvenimą ir istoriniams Sporto rū-
mams (ten vyko Sąjūdžio suvažiavimas ir buvo pa-
šarvotos Sausio 13-osios aukos), nors čia buvusios Šni-
piškių žydų kapinės kelia daug problemų. Kaune su-
tvarkys Dariaus-Girėno stadioną Žaliakalnyje. Ir pa-
grindiniai paminklai Vilniuje – Jonui Basanavičiui,
Antanui Smetonai, broliams Vileišiams iškils tik to-
kiu atveju, jeigu jų norės ir juos parems žmonės.

Bet manau, kad valstybės jubiliejus bus reikš-
mingas tik tokiu atveju, kai Vasario 16-ąją prisimins
ne tik sostinėje, bet ir kiekviename šalies kampely-
je. Būtent jų pakilimas 1918–1919 metais, savivaldos
daigai ir svarbiausia – iš čia išėję valstybę ginti sa-
vanoriai perrašė Lietuvos istoriją.

Dar 1928–1940 metais veikusi Savanorių komisi-
ja kūrėjais-savanoriais pripažino 10 254 asmenis.
Savo savanorius turėjo 420 Lietuvos valsčių. 314
valsčių gali pasigirti savo Vyties Kryžiaus kavalie-
riais. Visi jie buvo savo valsčių, savo miestelių ir savo
kaimų autoritetai, tikri valstybės kūrėjai.

Paskutinis mūsų laikus pasiekęs Vyties Kry-
žiaus kavalierius buvo 2001 metais Kanadoje miręs

šimtametis aviacijos pulkininkas Česlovas Januš-
kevičius. Kada mirė paskutinis iš savanorių – dar tik
aiškinsis istorikai. Bet pagerbti juos, prisiminti jų
vardus ir žygius – mūsų pareiga.

Dar 2003 metais man pavyko knygoje surinkti ir
išleisti pilną sąrašą pripažintų Lietuvos savanorių
(komisijos sprendimu visi jie buvo apdovanoti Sa-
vanorio medaliais). Dar kelerius metus užtruko
,,Versmės” leidyklai nusamdyti profesionalius ar-
chyvarus ir visus savanorius išskirstyti pagal vals-
čius. Dabar turime unikalų sąrašą, kurį skaitant
kiekvienas gali pasakyti: ,,Jeigu ne mūsų savanoriai
(Šešuolių – 10, Krekenavos – 141), nepriklausomos
Lietuvos nebūtų buvę…”

Dar 2014 metų gruodį Daujėnuose (prie Pasva-
lio) pakabinome pirmą atminimo lentą savano-
riams pagerbti. Per tą laiką savo didvyriams atmi-
nimo lentas pakabino 29 miesteliai. Kovo 11-ąją at-
minimo lentos atsiras Lazdijų centre, ir savanorių
pagerbimas darosi panašus į sniego kamuolį.

Tai visiškai nuo centrinės valdžios, biudžeto ir
net nuo savivaldybių nepriklausoma iniciatyva.
Jeigu miestelyje yra tėvų ir senelių darbus ger-
biančių žmonių, jeigu sutaria seniūnas, bendruo-
menės pirmininkas ir parapijos klebonas – tokios
lentos atsiras.

Paprastai miestelio garbingoje vietoje kabina-
mos dvi lentos – Vyties Kryžiaus kavalieriams ir sa-
vanoriams. Valsčiaus (šiandieninės seniūnijos) vi-
durkis – maždaug 30–40 savanorių. Daugiau kaip
pusė akmenyje kalamų vardų – gyvi, nes apylinkė-
se vis dar gyvena savanorių vaikai ir anūkai. Kai ma-
tai juos, stovinčius šalia lentos, kur įamžintas prieš
100 metų jų senelių žygdarbis – vaizdas jaudinantis.
Iš karto prisimeni Belgijos ar Olandijos miestelius,
kurių centruose – išėjusių į Didįjį karą pavardės. Gal
bent tuo tapsime panašūs į civilizuotas tautas.

Kodėl noriu, kad apie šį projektą sužinotų ,,Drau-
go” skaitytojai?
Vien Jungtinėse
Valstijose ir Kana-
doje mirė 186 Vyties
Kryžiaus kavalie-
riai, daug kartų
daugiau – savano-
rių. Daugelis jų –
Jūsų artimieji ar pa-
žįstami. Pagerbki-
me juos gimtose vie-
tose. Geru darbu pa-
tys įsiamžinkite
save.

Išg ravir uoti
švediško granito
lentoje (30x80 arba
80x100 cm) didvy-
rių vardus kainuoja
nuo 200 iki 300 eurų
(220–330 dolerių).
Bet seniūnijose ir

tokias sumas ne visada lengva surasti. Susisiekite
su seniūnais, bendruomenių pirmininkais. Padėkite
jiems. Patys atvažiuokite į savo ar tėvų gimtas vie-
tas, padėkite joms pasipuošti istoriją ir žmones
menančiais paminklais, dalyvaukite šventėje. Se-
niūnų vardus ir adresus rasite internete.

Jeigu norite sužinoti apie didvyrių sąrašus,
Vyties Kryžiaus kavalierių ir savanorių biografijas,
gauti nuotraukų ar dokumentų, rašykite: kava-
liauskas.vilnius@gmail.com ar skambinkite +370 616
45845.

Kai mes pagerbsime valstybės kūrėjus kiek-
viename šalies kampelyje – ne valdiškais fejerver-
kais, o širdimi, nuoširdžia pagarba, Lietuvos 100-me-
tis bus įvykęs. De facto.

Vilius Kavaliauskas – knygų apie Vyties kava-
lierius ir savanorius autorius, ministro pirmininko
padėjėjas.

Lietuvos atkurtos valstybės 100-metis

Ar prisimenate savo kaimo savanorius?

Lentų savanoriams atidengimas Gražiškių miestelyje. Jas finansavo rėmėjai iš Čikagos.
Net 86 šeimos sudėjo lėšas paminklams Vyties Kryžiaus kavalieriams vienuolikoje Pakaunės
miestelių. 2015 metų liepos 20 d. 

Paminklo atidengimas Raudondvaryje. 2015 metų balandžio 17 d.

Savanorių lenta prie Šešuolių bažnyčios šventoriaus var-
tų. 2015 metų liepos 26 d. 

Vyskupas Jonas Kauneckas šventina Vyties Kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimo lentas
Pasvalyje. Jas apmokėjo žemietis verslininkas Pranas Kiznis. 2015 metų rugsėjo 19 d.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Seimas sugrįžo dirbti 

Paskelbta tūkstančiai džihadistų pavardžių 
Londonas (Alfa.lt) – Dešimtys

tūkstančių dokumentų, kuriose esama
džihadistų, prisidėjusių prie grupuo-
tės „Islamo valstybė” (IS), vardų, ad-
resų, telefono numerių ir šeimos kon-
taktų, buvo nutekinti Didžiosios Bri-
tanijos televizijai „Sky News”. 

„Sky” nurodė, kad vienas nusi-
vylęs buvęs IS narys perdavė tą me-
džiagą, įrašytą USB laikmenoje, kuri
buvo pavogta iš džihadistų vidaus
saugumo policijos vadovo.

Tai yra anketos, kurias prie IS no-
rintys prisidėti asmenys turi užpildyti,

kad būtų priimti į organizaciją. Nu-
tekintoje medžiagoje informacijos
apie 51 šalies piliečius. Dokumentuo-
se esama informacijos yra ir apie dar
nežinomus džihadistus iš Šiaurės Eu-
ropos, JAV ir Kanados, taip pat iš
Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų.

Dokumentų kopijos parodė, kad
verbuojamieji turi atsakyti į 23 klau-
simus, tarp jų – apie savo kraujo gru-
pę, motinos mergautinę pavardę, dar-
bo patirtį, ar dalyvautų susisprogdi-
nimuose ir pan.

Vilnius („Draugo” info) – Seimas
kovo 10 dieną pradėjo pavasario sesiją.
Pagrindiniais sesijos darbais įvardi-
jamas socialinio modelio priėmimas ir
šauktinių kariuomenės ateitis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
sveikindama Seimo narius su pavasa-
rio sesija ragino neeikvoti brangaus
laiko tarpusavio konfliktams, kurie
nėra susiję su esminiais principais, iš-
tikimybe vertybėms ir žmonėms duo-
tais įsipareigojimais.

Sesijos programoje įrašyta dau-
giau kaip 700 teisės aktų projektų be ly-
dinčiųjų dokumentų. Pasak Seimo pra-
nešimo, pavasario sesijoje tarp pa-
grindinių darbų išlieka naujojo so-
cialinio modelio įstatymų projektų
svarstymas, taip pat bus sprendžiama,
ar sudaryti teisines prielaidas įtvirtinti
balsavimą internetu, svarstomi vaiko

teisių apsaugos klausimai, įtraukti ir
visuomenėje aštrias diskusijas ke-
liantys projektai – dėl abortų draudi-
mo, vardų ir pavardžių originalios ra-
šybos dokumentuose.

Pagal Seimo valdybos patvirtintą
posėdžių grafiką sesijos metu, nuo
kovo 10 iki birželio 30 dienos, planuo-
jama surengti beveik 50 posėdžių.

Berlynas (ELTA) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel apkaltino Eu-
ropos valstybes vienašališkai užkirtus
migrantų kelią per Balkanų šalis. A.
Merkel teigė, kad tokius svarbius
sprendimus turėtų priimti visos Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalys. 

Austrija, Slovėnija, Kroatija ir
ES nepriklausančios Serbija ir Ma-
kedonija ėmėsi veiksmų, siekdamos
sumažinti į Europą vykstančių mig-

rantų srautą. Balkanų šalims nu-
sprendus sugriežtinti savo pasienių
kontrolę, tūkstančiai migrantų įstri-
go Graikijoje.

ES ir Turkija, iš kurios migrantai
atvyksta į Graikiją, susitarė dėl plano,
padėsiančio susidoroti su pabėgėlių
krize. Europos Vadovų Tarybos pir-
mininkas Donald Tusk pranešė, kad
naujasis planas padarys galą neteisė-
tai migracijai į Europą.

Vilnius (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius pa-
sveikino Vyriausybės kultūros ir meno
premijos laureatus. Šiais metais pre-
mijos skirtos kinotyrininkei Graži-
nai Arlickaitei, chorvedžiui Liongi-
nui Abariui, rašytojai Birutai Augus-
tinienei (Jonuškaitei), scenografei,
kostiumų dailininkei Nadeždai Gul-
tiajevai, rašytojui Vladui Kalvaičiui,
dailininkui Eimantui Ludavičiui, te-
atro dailininkei ir režisierei Aušrai
Paukštienei, muziejininkei, rašytojai

Aldonai Ruseckaitei, grafikei Birutei
Stančikaitei, dainininkei Gailiūtei Ni-
jolei Tallat-Kelpšaitei, muzikologei So-
fijai Jūratei Vyliūtei. Bendra premija
taip pat skirta televizijos ir kino me-
nininkams Juozui Javaičiui ir Donatui
Bukliui.

Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijomis siekiama skatinti Lietuvos,
taip pat Pasaulio lietuvių bendruo-
menės kultūros ir meno kūrėjų, kul-
tūrai ir menui nusipelniusių asmenų
veiklą. 

Klaipėda (Faktai.lt) – Skuodo mo-
kykloje teigiamas tuberkuliozės testas
nustatytas 77 moksleiviams iš beveik
600. 

Nagrinėjant tuberkuliozės prot-
rūkio atvejį Skuode, kai tuberkulioze
šiais mokslo metais susirgo dvi moki-
nės, paaiškėjo, kad atvira tuberkulio-
zės forma serga mokytoja. „568 vai-
kams atliktos Mantu reakcijos, tei-
giami rezultatai pirmose-ketvirtose
klasėse yra keturi, o penktose-aštun-
tose klasėse – 73, iš viso 77”, – sakė Klai-
pėdos visuomenės sveikatos centro
direktorius.

Pasak jo, trylikai vaikų pasiūlyta
profilaktiškai gydytis ligoninėje, iš jų
penki atsisakė. Taip pat pleurografiš-

kai patikrinti visi mokyklos  darbuo-
tojai.

Tuberkuliozės protrūkį Skuode
lėmė ir aplaidus pačios mokytojos po-
žiūris į savo sveikatą. Nors mokytoja
turėjo dirbti mokykloje leidžiantį svei-
katos pažymėjimą, vėliau pradėjus
ieškoti ligos židinio paaiškėjo, kad pa-
kitimai jos plaučiuose buvo pastebėti
dar prieš dvejus metus, o sveikatos
būklė jau buvo atkreipusi ir aplinkinių
dėmesį.

Skuodo meras Petras Pušinskas
tvirtina, jog šiuo metu situacija dėl tu-
berkuliozės yra suvaldyta, mokyklos
patalpos dezinfekuotos, visa aplinka iš-
tirta, tiek šeimos nariai, tiek visi mo-
kyklos mokytojai. 

Los Angeles (Diena.lt) – JAV
sportinės tekstilės ir avalynės gamy-
bos bendrovė „Nike” pristabdė su-
tarties su Rusijos tenisininke Marija
Šarapova galiojimą. 

Buvusi pirmoji pasaulio teniso ra-
ketė specialioje spaudos konferenci-
joje prisipažino, kad „Australian
Open” turnyro metu paimtas jos do-
pingo testas buvo teigiamas. 

Per neeilinę spaudos konferenci-
ją Los Angeles M. Šarapova pareiškė
pastarąjį dešimtmetį vartojanti vais-
tą mildronatą, kurį jai išrašė šeimos
gydytojas. Šis vaistas buvo uždraustas
tik nuo šių metų sausio 1 dienos, o apie
tai sportininkė, kaip ji pati tvirtina,
nežinojusi.

„Nike” – viena iš pagrindinių Ru-

sijos tenisininkės rėmėjų. Ekspertų
vertinimu, bendradarbiavimas su fir-
miniu sporto ženklu M. Šarapovai už-
dirba iki 30 mln. dolerių per metus. 

„Nike” taria ,,ne” M. Šarapovai  

ES pratęs taikomas sankcijas
Briuselis (BNS) – Europos Są-

junga (ES) dar pusmečiui – iki rugsė-
jo – pratęs sankcijas, kurios taiko-
mos grupei Rusijos ir Ukrainos pilie-
čių dėl jų vaidmens Ukrainos konf-
likte.

Beveik 150 asmenų „juodasis są-
rašas” buvo paskelbtas kartu su pla-
čiomis ekonominėmis sankcijomis
Rusijos gynybos, finansų ir energeti-
kos sektoriams, kurios smarkiai su-
pykdė prezidentą Vladimirą Putiną.

Sankcijos – kelionių suvaržymai

ir turto įšaldymas – 146 asmenims ir
37 subjektams pratęsiamos iki rugsė-
jo. 

ES nuosekliai pildo sąrašą asme-
nų, kurie tampa sankcijų taikiniais už
savo numanomą vaidmenį Ukrainos
konflikte, kuriame Maskvos palaiko-
mi separatistai kovoja su Kijevo vy-
riausybės pajėgomis.

Vakarai kaltina Kremlių, kad jis
kursto konfliktą Rytų Ukrainoje, siek-
damas neleisti ES toje šalyje įgyti
dau giau  įtakos. 

A. Merkel pasmerkė Balkanų šalių veiksmus

Mokytoja užkrėtė 77 vaikus 

Išsiųsti Rusijos žurnalistai

Įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Vilnius („Draugo” info) – Inci-
dentus Lietuvoje sukėlę Rusijos vals-
tybinės televizijos žurnalistai įtrauk-
ti į nepageidaujamų asmenų sąrašą, jų
paprašyta išvykti iš šalies. 

Į nepageidaujamų asmenų sąrašą
dėl grėsmės nacionaliniam saugumui
buvo įtraukti Pavelas Zaburinas ir
trys jo filmavimo komandos nariai.
Trys nepageidaujamais asmenimis
Lietuvoje paskelbti Rusijos žurnalistai
jau išvyko iš šalies. Ketvirto asmens
ieškoma. 

Praėjusią naktį žurnalistai iš-
skrido reisu į Maskvą. Valstybės sau-
gumo departamentas teigia, kad Lie-
tuva rusų žurnalistus išsiunčia dėl
grėsmės nacionaliniam saugumui.

Keturi rusų žurnalistai Vilniuje ir
Trakų rajone bandė apgaule patekti į
čia vykusius Rusijos opozicijos forumo
renginius, kuriuose dalyvauja žy-
miausi rusų disidentai,  elgėsi aro-

gantiškai ir itin provokuojančiai Vil-
niuje prie Rusijos ambasados sureng-
tame lietuvių pikete, reikalaujančiame
paleisti iš kalėjimo ukrainietę N. Sav-
čenko.

Iš Lietuvos išsiųsti Rusijos vals-
tybinės televizijos žurnalistai elgėsi
chuliganiškai ir provokuojamai,  pa-
reiškė ir užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius.

Ministro teigimu, nepageidauja-
mais asmenimis paskelbti žurnalistai
siekė apgaule patekti į uždarą renginį
ir terorizavo Rusijos opozicijos veikė-
jų ir intelektualų forumo dalyvius.

„Aš mačiau elementarų chuliga-
nizmą ir provokuojančius veiksmus”,
– sakė L. Linkevičius.

Pasak L. Linkevičiaus, kai kurios
kitos rusiškos žiniasklaidos priemonės,
tokios kaip Pirmasis Baltijos kanalas
ir „Novaja gazeta”, tinkamai akredi-
tavosi ir jokių rūpesčių nekėlė. Londonas (BNS) – Briuselis siū-

lys Europos Sąjungai (ES) centrali-
zuoti prieglobsčio suteikimo prašy-
mų nagrinėjimą, Bendrijai mėginant
išspręsti rimčiausią migracijos krizę
Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.

Europos Komisija šį pasiūlymą pa-
teiks kaip dalį radikalaus pabėgėlių po-
litikos pertvarkymo plano, kuris bus
paskelbtas per ES viršūnių susitikimą
kovo 17 dieną.

Pagal galiojančias taisykles, prie-
globsčio ieškotojai privalo pateikti
prašymus pirmojoje ES valstybėje, į
kurią atvyksta. Tačiau tos taisyklės
naujieji atvykėliai praktiškai nesilai-

ko nuo praeitų metų, kai Vokietijos
kanclerė Angela Merkel nusprendė,
kad ji nebūtinai turi būti taikoma.

Šis pranešimas pasirodė tuo metu,
kai Europos vadovai ruošiasi tartis
Briuselyje dėl krizės, per kurią į Ben-
driją per praeitus metus atvyko 1,2
mln. prieglobsčio ieškotojų, bėgusių
nuo karo Sirijoje ir neramumų bei eko-
nominių sunkumų Artimuosiuose Ry-
tuose, Azijoje bei Afrikoje.

Toks migrantų antplūdis sukėlė
pavojų Šengeno zonos, kurios vidinės
sienos gali būti laisvai kertamos, išli-
kimui, nes kai kurios šalys atkūrė
savo sienų kontrolę.

ES ryžtas pabėgėlių nepralinksmins

M. Šarapova netenka rėmėjų vienas po
kito.                                               Reuters nuotr.

Prasidėjo Seimo pavasario sesija.
Olgos Posaškovos nuotr. 
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Operos žvaigždė V. Urmana tapo 
UNESCO menininke taikai 

UNESCO generalinė direktorė Irina
Bokova Lietuvos operos solistei Vio-
letai Urmanai suteikė UNESCO me-

nininkės taikai vardą. Iškil mėse UNESCO
vadovė pabrėžė, kad šis titulas Lietuvos at-
stovei suteiktas už jos aktyvias pastangas
skatinant kultūros, kuria remiasi taikus dia-
logas ir tarpusavio supratimas tarp ben-
druomenių bei pačiose bendruomenėse,
vaidmenį. Konkrečiau buvo pabrėžtas Ur-
manos domėjimasis organizacijos veikla
Afrikoje. Kaip UNESCO menininkė taikai,
Lietuvos operos žvaigždė prisidės skati-
nant UNESCO iniciatyvas, tokias kaip stu-
dentų mokymai Afrikos valstybėse. Lietu-
vos operos solistės įvertinimas – papildomas
etapas Lietuvos ir UNESCO bendradarbia-
vimo istorijoje šiais simboliniais 2016 me-
tais, kai Lietuva mini UNESCO narystės 25-
metį. Urmanos pripažinimas sustiprino
Lie tuvos, kaip valstybės, aktyviai skati-
nančios savo piliečių sąmoningumą ir ak-
tyvumą pasaulinių iššūkių akivaizdoje ir to-
kiu būdu prisidedančios siekiant žmonijos
gerovės, vaidmenį. Urmanos nominacija
kar tu yra ir kelerius metus trukusių kruop-
š čių ir nuoseklių Lietuvos nuolatinės ats to-
vybės prie UNESCO pastangų rezultatas, pa-
žymi Užsienio reikalų ministerja. UNESCO
menininkai taikai – tai tarptautiniu lygiu
pripažintos asmenybės, kurios, naudoda-
mosi savo įtaka ir autoritetu, garsina UNES-
CO veiklą. Aktyviai dirbdama su šiais žmo-
nėmis, organizacija kelia visuomenės są-
moningumą pasauliui svarbių vystymosi
klausimų atžvilgiu. Tarp UNESCO meni-
ninkų taikai  – tokios asmenybės kaip dai-

nininkės Sarah Brightman ir Celine Dion,
architektė Zaha Hadid. V. Urmana – pirmoji
Lietuvos atstovė, gavusi UNESCO meni-
ninkės taikai vardą. Panašia veikla užsi-
imančių asmenybių gretoms priklauso kiti
du Lietuvos atstovai – Prezidentas Valdas
Adamkus, kuriam buvo suteiktas UNESCO
geros valios ambasadoriaus vardas, ir
UNESCO sporto čempionas Virgilijus Alek-
na. Nominacijos  iškilmėse  dalyvavo UNES-
CO valstybių narių ambasadoriai ir kiti dip-
lomatai, organizacijos sekretoriato aukšti
pareigūnai, Lietuvių bendruomenės Pran-
cūzijoje nariai.                                          ELTA

Per pastaruosius dvejus metus pasaulis ne-
teko mažiausiai penkių iškilių maestro: Clau-
dio Abbado, Lorino Maazelio, Kurto Masuro,
Pierre Boulezo, Nikolauso Harnoncourt. Į mu-
zikos Olimpą kopia nauja batutos meistrų
karta, tarp jų – kaip niekada daug moterų.

Tarptautinės Moters dienos proga populia-
riausias JAV klasikinės muzikos radijas
„WQXR” paskelbė perspektyviausių mote-
rų dirigenčių septynetą. Susipažinkite.

1. Barbara Hannigan (45 m., Kanada). Tarp-
tautinį pripažinimą pelnė kaip sopranas, bet
neseniai paėmė į rankas ir batutą. Debiutavo
su vienu geriausių – Amsterdamo „Con-
certgebouw”  (Olandija) – orkestru. Pa-
kviesta diriguoti Kanadoje Mahlerio ka-
meriniam, Miuncheno filharmonijos ir To-
ronto simfoniniam orkestrams.

2. Xian Zhang (42 m., Kinija). Pirmoji mote-
ris, tapusi pagrindine kviestine vieno BBC
orkestrų (National Orchestra of  Wales) di-
rigente. Nuo 2009-ųjų iki šiol vadovavo Mi-
lano Giuseppe Verdi simfoniniam orkestrui
(Italija), paskirta New Jersey simfoninio or-
kestro vadove.

3. Mirga Gražinytė-Tyla (29 m., Lietuva). Los
Angeles filharmonijos simfoninio orkestro
dirigentė, Zalcburgo teatro (Austrija) meno
vadovė, išrinkta Birminghamo miesto sim-
foninio orkestro (Jungtinė Karalystė) meno
vadove.

4. Joana Carneiro (39 m., Portugalija). Portu-
galijos simfoninio orkestro vyriausioji di-
rigentė, University of  California, Berkeley
simfoninio orkestro meno vadovė, diriguo-
janti operas garsiuose teatruose ir festiva-
liuose.

5. Elim Chan (28 m., Honkongas). Po pergalės

Londono simfoninio orkestro dirigavimo
konkurse (ji – pirmoji jį laimėjusi moteris)
tapo šio kolektyvo dirigente. Praėjusį gruo-
dį debiutavo su Honkongo filharmonijos or-
kestru.

6. Sarah Hicks (37 m., Japonija–JAV). Minne-
sotos orkestro ir Tokijo naujojo nacionali-
nio teatro (Japonija) dirigentė, koncertuo-
janti su daugeliu JAV orkestrų.

7. Mei-Ann Chen (42 m., Taivanas). Pirmoji
moteris, laimėjusi (2005 m.) prestižinį Mal-
ko dirigentų konkursą Danijoje, Memphis
simfoninio bei Čikagos „Sinfonietta” or-
kestrų dirigentė, šiemet vadovaus Nacio-
nalinio Taivano simfoninio orkestro vasaros
festivaliui.

Lrytas.lt

Tarp sparčiausiai kylančių planetos
dirigenčių – ir lietuvė

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Praeityje Čikagos Lyric operos vadovybė dažnai kviesdavo ge-
riausius dainininkus soliniams koncertams. Deja, tokių
muzikinių švenčių vis mažėja. Sukomercintame klasikinės

muzikos pasaulyje tik patys didžiausi išdrįsta vienui vieni atsistoti
prieš savo gerbėjus. Vieną iš
jų – rusų baritoną Dmitri
Hvorostovsky – Lyric scenoje
regėjome vasario 26-tosios va-
karą.

„Vėjų miesto” muzikos
recenzentai tvirtina, kad
Dmitri Hvorostovsy rusiško
ir vokiško repertuaro kon-
certas buvo išskirtinis atvejis
ir neeilinė dovana vokalinio
meno mylėtojams. Bet... šis
miestas ir šios sienos yra
įspūdingesnių šio dainininko
pasirodymų liudininkai. Beje,
būtent Lyric scenoje įvyko
Hvorostovsky debiutas JAV –
1993 m. jis dainavo Germont
Giuseppe Verdi operoje „La
Traviata”. Po to sekė ,,Faus-
tas”, ,,Kaukių balius” ir pa-
grindinė partija ,,Eugenijuje
Onegine” (2007 –2008 m. se-
zone). 

Kaip ir galima buvo tikė-
tis, į išparduotą vasario 26 d.
rečitalį sugužėjo nemažai ru-
sakalbių. Netrūko ir lenkiškai, serbiškai bei lietuviškai kalbančių
žiūrovų. Tai tikrai nebuvo tie tradiciniai klausytojai, kuriuos  metų
metais stebiu operose šeštadienio vakarais. 

Žiūrovai negailėjo plojimų, norėdami parodyti savo džiaugs-
mą ir pagarbą, o gal ir palaikymą neeiliniam artistui. Dauguma,
turbūt, žinojo, jog pernai Hvorostovsky buvo dingęs iš muzikinės
scenos dėl aptikto smegenų vėžio. Jį ilgai kamavo chemoterapijos
ir kitokios gydymo procedūros, tačiau ligą didysis baritonas ban-
do nugalėti. Pernai rudenį Hvorostovsky tris kartus atliko kuni-
gaikščio di Luna vaidmenį „Trabadūruose” New Yorko Metropo-
litan scenoje  – poroje su žemiete Anna Netrebko. Ir štai prieš porą
savaičių jis koncertavo pas mus, Čikagoje. Gaila, bet mano akyse
tai nebuvo tas stiprus, viso pasaulio moterų numylėtinis sibirie-
tis – dainininkui aiškiai trūko pasitikėjimo savimi, negelbėjo nė
ištikimasis jo akompaniatorius estas Ivari Ilja.

Didžiausia problema, mano galva, – pasirinktas repertuaras.
Dar gerokai prieš įsitvirtindamas muzikinėje scenoje kaip puikus
Verdi interpretatorius, Hvorostovsky sukūrė sau vardą rečitalių
scenoje. Jis buvo gal vienas iš nedaugelio atlikėjų, pristatęs Vakarų
pasauliui spalvingus Glinkos, Rimskio-Korsakovo bei Čaikovskio
romansus. Puikiai prisimenu pirmąjį Hvorostovsky rečitalį 1999
m. Čikagos Orchestra Hall ir jo atliktas rusiškas dainas. Tuomet
jos buvo svajingai, tikrai emocionaliai atliktos. Vėliau girdėjau jį
Martin teatre Ravinia, ir tada nepaliko keistas įspūdis – rusų ba-
ritono atliekamos rusiškos dainos skambėjo svetimai, o itališka-
me repertuare jis buvo tarsi žuvis vandenyje. 

Vasario 26-osios rečitalis ne tik nepaneigė, bet dar labiau su-
stiprino šį įspūdį. Čaikovskis yra sukūręs tikrai daug nepakarto-
tinų dainų, leidžiančių balso meistrui demonstruoti turtingą vo-
kalinę mokyklą. Bet tą vakarą net ir retai scenoje girdamas „Со-
ловей́” („Lakštingala”) praskrido neužgaudamas jautrių stygų. Pen-
kiose Glinkos miniatiūrose Hvorostovsky taip pat nepavyko at-
skleisti jų gležnumo bei subtilumo. Keistai atrodė ir tai, kad pa-
saulinio masto baritonas savo tautiečių kūrinius dainavo iš gaidų...

Rečitalio pabaigoje nuskambėję penki Richardo Strausso „lie-
deriai” nepasižymėjo muzikiniu ypatingumu. Akivaizdu buvo, jog
Hvorostovsky nėra lengva dainuoti vokiškai. Tačiau vis dėlto šis
ciklas po rusiško repertuaro nuskambėjo gaiviai. Ypač su daina „Cä-
cilie” Hvorostovsky pasijuto laisviau – tiek vokaliniu, tiek vaidy-
biniu atžvilgiu. Gaila, kad tai buvo paskutinė programos daina. Pa-
radoksas, bet tikrąjį Hvorostovsky pamatėme ...po programos!

Trys ,,bisai” išgelbėjo šį dainininko rečitalį. Dvi neapolietiš-
kos dainos – Salvatore Cardillo „Core’ngrato” (1911 m. specialiai
sukurta legendiniam Enrico Caruso) ir Libero Bovio „Passione”
(1934) užsiliepsnojo kaip vulkanas. Nuostabiai nuskambėjo ir a cap-
pella atlikta rusų liaudies daina „Прощай радость” (,,Sudiev,
džiaugsme”). Jos buvo meistriškai atliktos! Tikimės, kad žavusis
baritonas atgaus savo jėgą ir mes išvysime jį dar ne vienoje ope-
roje – ten, kur jis geriausias. 

Rusišką sielą atidavęs Italijai
Apmąstymai po Dmitri Hvorostovsky 
rečitalio Čikagoje

Dmitri  Hvorostovsky
Pavel Antonov nuotr.

Irina Bokova  (k.) su soliste Violeta Urmana

Mirga Gražinytė-Tyla
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Žmogiškasis veiksnys – svarbi nacionalinio saugumo dedamoji
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Seime kovo 3 d. vyko dėmesio ver ta konferencija apie
hibridines grės mes. Paliko stiprų įspūdį. Tikė jausi di-
delio atgarsio žiniasklaidoje. Tiek rašoma apie pavojus
iš Rusijos! Ir didžiausiai mano nuostabai, po to kio ren-
ginio – nė pypt! Tyla. Pastebė jau tik nedidelę BNS ži-
nutę (http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietu-
va/ekspertai-siulo-baltijos-regionui-telktis-pries-ru-
sijos-agresija-56-590719).

Orenginys vis dėlto buvo neeilinis. Įdomus, ma-
nyčiau, ne vien gynybos ekspertams. Plačiajai
visuome nei – taip pat. Nesu nei kariuomenės

reikalų, nei gynybos žinovas. Bet da lykai, apie ku-
riuos buvo renginyje kal bama, man buvo nuoširdžiai
įdo mūs.

Nebuvo nuobodu klausyti net ir atidaromosios
sveikinimo kalbos, ku rią pasakė Artūras Paulauskas,
Sei mo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkas. Jutai, kad parlamentaras visuome-
nės atsparumą potencialioms grėsmėms suvokia žy-
 miai plačiau, nei vien ginkluotųjų pa jėgų potencia-
lą. Konstruktyvumu, pozityvumu, dalykiškais siū-
lymais pa sižymėjo ambasadoriaus Žygiman to Pavi-
lionio kalba. Nekalbant jau apie puikius svečių iš už-
sienio – JAV, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Baltarusi jos,
Ukrainos, D. Britanijos – praneši mus.

Nesirengiu čia aprašinėti konferencijos turinio.
Rekomenduoju pasi žiū rėti vaizdo įrašą visiems,
kuriuos tai domina (http://media.lrs.lt/video/vi-
deo5/video/2016/3/5EE6B4EE-BBFD-4556-84A4-
F0C66A47CFDA/MEDIUM/7d0f2d05-cfcf-479c-b9eb-
5314234de68d.mp4). Tenorėčiau pasidalyti keliomis
min ti mis, kurios man kilo išklausius Izraelio am-
basadoriaus Amir Mai mon kalbos. Jo žodžius verta
įsidė mėti. Civiliams – pirmiausiai.

Ambasadorius pažymėjo, kad Iz raelis ir Lietu-
va turi panašumų. Abi šalys – savotiškai „įstumtos
į kam pą”. Geografijos ir kaimynų pasi rink ti nega-
li – nei Izraelis, nei Lie tuva.

„Jūs turite tris galimybes išeiti iš nepatogios si-
tuacijos, – kalbėjo JE Maimon. – Galite sakyti, na, ne-
gali me išspręsti šitos problemos. Liksite kampe.
Kitas kelias – problemą apei ti. Na, nustatėme, kad
problema yra. Bet apeikime. Pamirškime. Negal vo-
ki me. Galbūt, kada nors vėliau.”

Didžiausią iššūkį, pasak ambasa do riaus, kelia
klausimas kaip proble mą įveikti. 

Izraelio pasiuntinys kalbėjo pa vyz džiais. Netu-
rim naftos. Neturim dujų. Neturim anglies nei miš-
ko. Bet turim saulės. Kiekvienas namas Izraelyje turi
sistemą su saulės ba te rijomis elektrai gaminti ir ko-
lek to riais vandeniui šildyti. Trūksta vandens? Yra
tik vienas ežeras Izraelio šiaurėje? Randame spren-
dimą. Nu krei piame jo vandenį į kitas Izraelio dalis.
Taip darome kiekvienoje srityje. Įskaitant gynybą.

Izraelis gintis yra priverstas. Valstybė sukurta
1948 m. gegužės 14 d. Ir jau tą pačią dieną kelių ap-
linki nių valstybių armijos ją užpuolė. Už puolė iškart,
gynybai dar nepasirengus. Šalis turėjo tik labai ri-
botą karių skaičių. Norėta Izraelio valstybę eli mi nuo-
ti užuomazgoje. Apsigynė.

„Mane augino ir auklėjo, mokyda mi, kad jeigu
mes nesiginsime – at sidursime Viduržemio jūroje”,
– kal bėjo ambasadorius. Jis sakė, kad Iz raelis buvo
priverstas gintis. Ir gintis daug kartų. Jo dėdė – Ja-
cob Maimon – žuvo 1948 m. kare. Tėvas tarnavo dau-
 giau nei 30 metų Izraelio armijoje. Jis pats daug metų
dalyvavo specialiosiose pajėgose, gavo pulkininko lei-
tenanto laipsnį, dalyvo įvairiuose karuose nuo 1982
m. 

„Mes neprašėme tų karų. Mes jų nepradėjome.
Mes tiesiog buvome puo lami. Ir nuo pat pradžių
mums bu vo aišku, kad gintis turime būtent mes pa-
tys. Tai mūsų užduotis”, – kal bėjo Izraelio pasiun-
tinys.

Šalies gynybos doktrinos esmė – Izraelis ginsis
pats. Savarankiškai. 

Ši doktrina grindžiama dviem pagrindinėmis at-
ramomis: 1) prevencija; 2) atgrasymu.

Daugelį metų Izraelio visuome nė je vyko svars-
tymai apie nacionalį saugumą ir gynybos filosofiją.
Kariš kiai daug metų kalbėjo apie ginkluo tąjį šalies
skydą. Bet šiandien padėtis pasikeitė. Šalies nacio-

nalinį saugu mą lemia keli komponentai, ne vien ka-
rinė gynyba. Karinė galia, be abejo, svarbu. Reikia
vykdyti tyrimus, kurti pajėgumus, investuoti į plėt-
rą. Bet to nepakanka. Veikia dar trys kiti: žmo giškieji
ištekliai, ekonomika, tarptautinis bendradarbiavi-
mas.

Viena svarbiausių nacionalinio saugumo srities
dedamųjų – žmogiš kieji ištekliai. 

„Kalbu apie švietimą, – sakė JE Maimon. – Apie
supratimą, kad mums kartais tenka aukotis. Ir paau -
koti. Ne savo atlyginimo ar atostogų dalį. Kalbu apie
tai, kas brangiausia – savo mylimuosius.”

Ambasadorius sakė esąs pririštas prie savo iš-
maniojo telefono. Ne todėl, kad ji domintų „Facebook”
ar el. pašto laiškai. 

„Turiu du sūnus. Šiuo metu jie tar nauja kovos
junginiuose. Ir kai suskamba telefonas, man susto-
ja kvėpavimas. Nenoriu apeliuoti į jūsų emo cijas. Bet
tai realybė. Nuo Izrae lio įkūrimo netekome 23 tūkst.
žmo nių. Tai mūsų sūnūs, tėvai, dėdės, gi minės. Žū-
tys, deja, dažnos. Prieš ke lias dienas sūnus grįžo į savo
bazę. Ka riai buvo užpulti. Atsiuntė nuoro dą į žinią
apie tą išpuolį. Atsidaręs pamačiau sūnaus nuo-
trauką. Taigi, tu rite suprasti, kad gali tekti paau koti
tai, kas jums brangiausia. Ir tai nėra paprasta”, – sakė
Amir Maimon.

Kalbėdamas apie privalomąją karinę tarnybą, Iz-
raelio pasiuntinys pažymėjo, kad žydų vaikinams ir
mer ginoms, kaip ir lietuvių, patinka sportas, muzi-
ka, kelionės, pramogos. Bet jie visi žino, kad priva-
lės dalyvauti kariniame pasirengime. 

„Bet jūs nustebsite, – sakė kalbėtojas, – sužino-
ję kaip pats jaunimas nori tarnauti. Norinčiųjų yra
daugiau negu reikia. Iš dešimties norin čiųjų tik vie-
ną galima priimti į sava norius. Ir kalbu net vien apie
reguliarią armiją. Gynybinė galia remiasi ir rezer-
vo pajėgomis. Tai reiškia, kad rezervą reikia nuola-
tos gerai apmo ky ti ir aprūpinti. Ir kad rezervo kariai,
per trumpą laiką, mažiau nei per 21 valandą, atsirastų
parengties būse noje.”

Izraelio ambasadoriaus vertinga kalba – įsidė-
mėtina. Nekalbėsiu apie kitus nacionalinį saugumą
lemian čius komponentus, bet paliesiu tik žmo-
 giškojo potencialo klausimą.

Praėjusių metų jaunuolių šaukimas į Lietuvos
karinę tarnybą parodė, kad ir lietuvių jaunimas tar-
nauti kariuomenėje nori. Savanorių atsirado dau-
giau, negu buvo vietų. Ir tai – vyks tant priešingai pro-
pagandai, eksponuojant ir populiarinant verks nius,
ištižėlius, ne pagarbos vertus vy rus.

Pas mus vis dar „sensacija”, jei gu su eilinio ka-
rio uniforma pama tome kurio žymesnio asmens
sūnų, tarkim, ES ambasadoriaus Rusijoje Vyganto
Ušacko. O jeigu tai taptų pres tižo dalyku, kaip Iz-
raelyje? Ir nebūtų galima įsivaizduoti rimtesnės
karjeros valstybės tarnyboje, jeigu nesi „uostęs pa-
rako” ar laikęs ran ko se ginklo? Kaip valstybės pa-
reigūnai gali priiminėti brandžius politinius spren-
dimus krizių ar konfliktų sąlygomis, jeigu net taikos
meto aplinkybėmis jų elgesys neretai lepšiškas?

* * *

Neturėtume užmiršti istorinės pa tirties. Kodėl
Suomija 1939 m., pa gal populiaciją būdama ne ką di-
desnė už dabarinę Lietuvą, sugebėjo pasta tyti 200
tūkst. vyrų prieš milijoninę Raudonąją armiją ir at-
silaikyti? O jei gu būtų buvęs bendras frontas? Ir dar
100 tūkst. būtų pakėlę estai, 150 tūkst. latviai ir dar
200 tūkst. lie tu viai? (Beveik tiek savanorių susirin-
 ko vien į Plechavičiaus rinktinę, artėjant bolševikams
1944 m.!) 650 tūkst. vyrų būtų šį tą reiškę, tiesa? Kaip
būtų atrodžiusi istorija tada?

1938–1940 m. Lietuvos žlugimo istorija nėra dar
tinkamai išnagrinėta, politinės vadovybės klaidos
nėra deramai įvertintos, iš istorijos maža tepasi-
mokyta. Ne viskas buvo ap spręs ta iš anksto, kaip daž-
nai inertiškai galvojama. Kapituliavo iš es mės poli-
tinė vadovybė, palikusi tautą priešo savivalei. Pir-
miausiai – nuginklavimui, paskui – politinio, kari-
nio, ekonominio ir kultūrinio elito surin kimui, rep-
resijoms ir naikinimui.

Taikiai pastebėjo išeivijos publi cistas Stasys
Barzdukas: „Negynėm lais vės, kai turėjom politinę
ir karinę vadovybę, gerai apmokytą ir paren gtą ka-
riuomenę, ūkio išteklių, bet išėjom kovoti už laisvę,
kai likom nugink luoti, be išteklių ir be vadovybės.”

Tą tragediją dramatiškai aprašo pulkininkas
Juozas Tumas savo pri si minimuose „Kelias į Čer-
venę”. 1940 m. birželio 15 d. jis buvo L.D.K. Algir do
pulko vadas Kaune, Šančiuose.

Apie 6 val. ryto paskambino man iš kariuomenės
štabo ir pranešė, kad rusų tankai jau Kaune ir kad keli
jų vyksta Šančių kryptimi. Be to, šta bo karininkas per-
davė man kariuo menė�s vado įsakymą atvykstančius
rusų� tankus Šančiuose asmeniškai pasitikti. Susi-
jaudinęs aš atsakiau šio į�sakymo nevykdysiąs ir pa-
sikal bėjimą nu traukiau. Buvusiems pulko š�tabe ka-
ri ninkams įsakiau tuojau vykti į karei vines prie savų
dalinių. 

Karininkams išė�jus, po kelių minučių� adjutantas
man pranešė, kad yra atėję� 1-mos kulkosvaidžių kuo-
pos vie nas puskarininkis ir ei li nis ir prašo leidimo su
manimi kal bėti. Pasakiau adjutantui pakviesti juos
pas mane į kabinetą. Puskari nin kiui su eiliniu įėjus,

Dainiaus Labučio nuotr.

Amir Mai mon
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aš pamačiau, jog abu labai susijaudinę.
Aš paklausiau, kokiu reikalu jie norį su
manimi kalbėti? Puska rininkis, dar
labiau susijaudinęs, lūžtančiu balsu
ir ašarotomis akimis, paklausė: 

– Tamsta pulkininke, ar tiesa, kad
rusų tankai atvyksta į Šančius ir kad
tamstai įsakyta juos pasitikti? 

– Taip, – atsakiau aš. – Tamsta pul-
 kininke, leiskit mū�sų kuopai pa sitikti
rusų tankus automatinių pa būklų ug-
nimi. Argi mes taip ir pa si duosime bol-
ševikams? 

Ką galėjau aš šiems vyrams atsa-
kyti? Aš žinojau, kad taip manė visa
mūsų kariuomenė ir laukė tik įsakymo
stoti į kovą su įsibrovusiu priešu. Deja,
ne taip manė tuolaikinis mūsų kariuo-
menės vadas ir dauguma vyriausybės
narių, – todėl  ir  mūsų   kariuomenė,
užuot kovojusi, pasiliko pasyvi įvykių
stebėtoja.

Aš padėkojau abiem kariam už jų
pasiryžimą ginti tėvynę ir paaiš ki nau,
kad mūsų vyriausybė yra nu ta rusi ne-
sipriešinti rusų okupacijai, to dėl ir mes,
kaip drausmingi kariai, pri valome pa-
klusti vyriausybės įsa ky mams, nors
mums ir labai skau du.

Pulk. Tumas, kaip ir dauguma ki -
tų Lietuvai ištikimų karininkų, ne-
 trukus buvo nuginkluotas ir atleistas
iš kariuomenės. Tada juos gaudė, trė-
 mė ir šaudė beginklius. Pulk. Tumas
drauge su kitais Lietuvos karinin kais
ir ne karininkais jau buvo atva rytas su-
šaudyti Červenėje, Baltarusi joje, 1941
m. birželio 25 d. Gerai pa rengto kari-
ninko ryžto, drąsos ir ap dairumo dėka,
išsigelbėjo. Liko gyvas.

* * *

Šiandien Lietuva, net ir drauge su
kitų Baltijos valstybių ginkluotomis pa-
jėgomis, turi mažiau karių, negu jų su-
telkta Kaliningrado srityje. Nekalbant
apie tai, kad beveik neturi karinio re-
zervo. O visuomenė – nuovokos apie or-
ganizuotą rezistenciją.

Dar daugiau. Lietuva išgyvena di-
 delę tapatybės krizę. Milžiniška emi g-
racija, dalies žmonių nusivylimas ir ne-
tikėjimas šalies ateitimi. Savi vertės
pojūčio stygius, motyvacijos savo ateitį
sieti su gimtuoju kraštu stoka. Savosios
kultūros bei isto ri nio paveldo, kaip
brangintinos ir sau gotinos vertybės,
neigimas. Kraštuti niais atvejais virs-
tantis net tam tikra saviniekos ir sa-
vigriovos forma (vejami iš kultūros S.
Daukantas, M. Va lančius, J. Basana-
vičius, V. Kudirka, J. Marcinkevičius!).
Tai labai rimtas šiandienos iššūkis. Tai
visiškai prie šinga tam, apie ką kalbė-
jo ambasadorius Maimon.

Juntamos ne tiek pilietinės vi suo-
 menės plėtros, kiek jos dezintegra-
 cijos ir stiprėjančio susipriešinimo
tendencijos. O valstybė yra stipri tiek,
kiek piliečiai ja pasitiki. Pasi ti kėjimo
pertekliumi Lietuva girtis tik rai ne-
gali. To priežasčių, be abejo, daug, ta-
čiau istorinės sąmonės erozija, drįsčiau
manyti, yra minimos problemos dalis.
Reikia priemonių tai erozijai stabdyti.

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto kartu su Pulki nin kų
asociacija ir Gynybos paramos fon du
surengta konferencija yra tei singas
žingsnis nacionalinio saugumo stipri-
nimo paieškų kryptimi. Žmo giškasis
potencialas, man regis, ligi šiol nacio-
nalinio saugumo strategijose nebuvo
pakankamai įvertintas. Jokie mate-
rialiniai ištekliai ar draugiškų valsty-
bių karinės pajėgos nepajėgs apginti ša-
lies, kurios visuo menė stokos vidinės
motyvacijos ir pasiryžimo ginti savo
laisvę ir tapatybę. Todėl visuomenės

saitų viso ke riopas stiprinimas su Lie-
tuvos  isto riniu  ir  kultūriniu  pavel-
du, mano nuomone, turėtų būti vienas
iš Nacio nalinės saugumo strategijos
priori tetų.

Kaip to siekti? Didelius išteklius,
kuriuos Lietuva turi ir ligi šiol, deja,
tinkamai nepanaudoja, yra jos genea-
lo giniai resursai. Reikia pažymėti, kad
Lietuvos archyvai jau yra atlikę di delį
darbą. Reikšminga genealogijos ištek-
lių bazė jau suskaitmeninta, pri einama
vartotojams, tas darbas vykdomas to-
liau, naudojant ES paramos lė šas. Ta-
čiau pati genealogija, kaip disciplina,
yra pasimetusi tarp istorijos ir archy-
vų administravimo mokslų, valstybės
nėra laikoma svarbia vi suo menės ug-
dymo sritimi, palikta mėgėjiškai veik-
lai.

O kokią reikšmę genealogija uži ma
žydų kultūroje? Visiškai priešin gą.
Ten genealogija yra reikšminga jų at-
minties kultūros dalis, ji užima žy-
 miai svarbesnę vietą, nei jai reikšmės
skiria lietuviai. Tai, aišku, ne vienin-
telė priežastis, kodėl Izraelio kariuo me-
nėje dešimt savanorių pretenduoja į
vieną kario vietą praktiškai nuolatinės
karo padėties sąlygomis, o Lie tuvoje
taikos sąlygomis pašaukti vyrai nesi-
gėdija fotografuotis ašarotais veidais.
Bet tai taip pat ir viena iš priežasčių,
kodėl žydų tapatybė yra tokia stipri, to-
kia gili jų istorinė at mintis ir pagarba
šeimų tradicijoms bei kilmei. 

Jau porą dešimtmečių domiuosi
savo šeimos istorija. Pastebiu vis di dė-
jantį visuomenės susidomėjimą ge-
 nealogija. Prieš porą dešimtmečių Lie-
 tuvos valstybės istorijos archyvo skai-
tykla būdavo pustuštė. Šiuo metu no-
rint gauti vietą skaitykloje, pa pras tai
reikia laukti eilėje. Privatūs genealo-
gijos tyrimų paslaugas tei kian tys as-
menys nespėja vykdyti už sakymų. Ir
tai – sąlygomis, kai apie genealogiją vie-
šojoje erdvėje praktiš kai nekalbama.
Visuomeninio dėmesio potencialas šiai
tematikai, be abejo, yra didelis.

Tai patvirtina ne tik Izraelio, bet ir
Vakarų šalių patirtis: genealogija vi-
suomenei yra svarbi ir įdomi, valsty-
bei – aktuali. Kadangi tai liečia kiek-
vieną žmogų, kiekvienam asmeniui
rūpi žinoti savo kilmę ir šeimos praei-
tį. 

Viešėdamas Kanadoje mačiau žiū-
rimiausiu laiku rodomas populiarias
televizijos laidas, skirtas ge nealogijos
problematikai, Kanados istorijos ir
jos žmonių sąsajų stiprini mui. Di-
džiojoje Britanijoje, JAV, Vo kietijoje ir
daugelyje kitų šalių yra išvystyti išti-
si paslaugų tinklai, pra dedant profe-
sionalia metodine pagalba speciali-
zuotuose tinklalapiuose ir baigiant
kasdien tūkstančiais viene tų papildo-
momis duomenų bazėmis internete.

Ten jau seniai suprasta, kad tik roji
žmogaus būvio versmė – jo tėvų kraš-
to praeitis. Svetimų žmonių pra eitis
niekada negali tapti mano paties isto-
riniu būviu: jų laimėjimai nei šil do, nei
džiugina, jų kaltės nei saisto, nei slegia.
O savosios tautos ir šeimos praeities su-

vokimas kaip MANO PRAEITIES  yra
istorinė žmogaus są monė, pripildanti
kasdienybę prasmės, suteikianti jai
turinio ir vertės. 

Per šeimos istoriją žmogus atranda
savo tautos istoriją, o per tai – ugdo is-
torinę sąmonę, sąsajas su savo istorine
žeme. Čia susigėrę jo tėvų ir protėvių
prakaitas, kraujas ir ašaros. Čia ilsisi jų
kaulai. Čia mūsų arti mieji ir draugai.
Šioje žemėje gyventi gera. Todėl jei rei-
kia, – galima už ją ir mirti.

Štai kodėl pažadinti Lietuvos vi-
 suomenės dėmesį genealogijai, o per
šeimą – ir savo gimtinės praeičiai, sa -
vo šalies bei valstybės istorijai, ma ny-
 čiau, turėtų būti vienas iš Nacio nalinės
saugumo strategijos uždavi nių.

Kokia tai žmones mobilizuojan-
 čio poveikio priemonė, patyriau iš sa -
vo giminės reakcijų. Penkiolika metų
rašiau knygą „Valiušaičiai: 400 metų is-
torijoje”. Per visą tą laiką rinkomės į
giminės suvažiavimus, lankėme isto ri-
nes protėvių vietas, tvarkėme kapus.
Atsirado bendruomenė, ku rios anks-
čiau nebuvo. Įskaitant žmo nes, kurie
gyvena jau ne Lietuvoje. Žmonės vėl iš
naujo atrado prasmin gą ir solidarią ge-
rovę. Kuklus pi lietinės visuomenės
daigas.

Turint galvoje, kad beveik trečda-
 lis lietuvių tautos jau gyvena už Lie-
tuvos Respublikos ribų, ugdomi ir plė-
tojami genealoginiai ryšiai galėtų būti
papildomas saitas, siejantis tuos žmo-

nes su Lietuva. Dėmesys genealo gijos
klausimams, be kita ko, galėtų būti ir
papildoma dimensija užsienio reikalų
ministerijos vystomai „Glo ba lios Lie-
tuvos” programai.

Tačiau tai galėtų liesti ne vien
žmones, kalbančius lietuviškai. Per
genealogiją galima būtų išvystyti ry-
 šius ir su tais asmenimis, kurie jau ne-
bekalba lietuviškai, tačiau turi lie tuviš-
kas šaknis. Nemaža dalis žmo nių, tarp
jų ir įtakingų bei nusipelniusių pa-
sauliniu mastu, yra kilę iš Lietuvos,
nors nėra lietuvių kilmės: žydai, vo-
kiečiai, lenkai, rusai ir t. t. 

Šiame segmente glūdi ne vien ne-
 išnaudojamas atvykstamojo turizmo
potencialas. Išmintingai elgiantis, ge-
bant pažadinti tokių asmenų dė mesį
Lietuvai (retas gali likti abejingas savo
tėvų ir protėvių žemei), jie irgi galėtų
būti naudingai panaudojami Lietuvos
įvaizdžiui pasaulyje stiprinti, šalies ži-
nomumui, tarptautiniam patrauklu-
mui bei patikimumui gerinti.

Siekiant šią visuomenės pilie ti-
 nio ugdymo bei nacionalinio saugumo
stiprinimo kryptį vystyti, reikėtų efek-
tyvaus koordinuojančio centro, kuris
gerai suprastų šios iniciatyvos reikšmę
ir svarbą, mokėtų tinkamai sutelkti bei
panaudoti turimą potencialą. Sutelk-
tinėmis krašto apsaugos, švietimo sis-
temos ekspertų, kultūros, istorijos, ar-
chyvų specialistų, žur na listų pastan-
gomis galima būtų daug pasiekti.

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
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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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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,,Surašymo” Nr. 55 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: MEDŽIOKLĖ

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 55

išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Bernardas Polys, Newark, NJ

Raminta Odinas, Hickory, Hills, IL

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 54
taip pat išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

DAntŲ GYDYtOjAi

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

S K E L B I m A I
4545 W 63 St, Chicago, IL 60629

7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

ĮVAIRŪS

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo. Gali būti nepilna darbo diena. Galiu
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, gali-
mi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė

patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559

n Moteris ieško  žmonių  priežiūros  darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
ga liais. Tel. 773-940-5264.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti studi-
ją ar vieno miegamojo butą Lemont , IL . Tel.
708-220-3202.

Skaitykite 
,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org
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Gavėnios ir Velykų laikotarpio 

TVARKARAŠTIS
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Kovo 12 d., šeštadienį, 3 val. p. p. – išpažintys, 4 val. p. p. – šv. Mišios.

Kovo 12 d., šeštadienį, 5 val. p. p. – parapijos salėje bus rodomas filmas
,,Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta
istorija” (dalyvaus arkivyskupas Gintaras Grušas).

Kovo 13 d., sekmadienį, 11 val.  r. – iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišias atna-
šaus arkivyskupas Gintaras Grušas. 

12 val. p. p. parapijos salėje pietūs (dalyvaus arkivyskupas G. Grušas).

Kovo 19 d., šeštadienį, 3 val. p. p. – išpažintys.

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 9:30 val. ryto ir 11 val. r. – šv. Mišios.

Kovo 24 d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – paskutinės vakarienės šv.
Mišios.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 26 d., Didįjį šeštadienį, 5 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios  lietuvių
kalba.

9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba.

11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčia 

(2745 W. 44th St., Chicago, IL) 

Kovo 12 d., šeštadienį, 11 val. r. – kun. Kęstutis Dvareckas ves Gavėnios
rekolekcijas.

Kovo 13 d., penktąjį Gavėnios sekmadienį, 10 val. r. – šv. Mišios (kun.
Gediminas Keršys).

Kovo 20 d., Verbų (Palmių) sekmadienį, 10 val. r. – šv.  Mišios  (kun.
Gediminas Keršys).

Kovo 24 d., Didyjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė. Šv. Mišios
(anglų, lietuvių ir ispanų k.). Šv. Mišias atnašaus vys. Alberto Rojas, kun.
Manuel Dorantes, kun. Gediminas Keršys, kun. Ben Owusu ir kun. Carlos
Arancibia.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus Kančios pamaldas
atnašaus kun. Gediminas Keršys. 

Kovo 26 d. Šventąjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios (anglų,
lietuvių, ispanų k.). Šv. Mišias atnašaus kun. Manuel Dorantes kun.
Gediminas Keršys, kun. Ben Owusu ir kun. Carlos Arancibia.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. –  Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios
(kun. Gediminas Keršys).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911 127th t., Lemont IL, 60439)

Kovo 18 d., penktadienį, 11 val. r. ir 7 val. v. – Bendruomeninės susitaiki-
nimo pamaldos (kun. Lukas Laniauskas).

Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – šv. Mišios.

Kovo 21 d., pirmadienį, 7 val. v. – Bendruomeninės susitaikinimo pamal-
dos (kun. Lukas Laniauskas).

Kovo 24 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. –  Paskutinės vakarienės Mišios.

Kovo 25 d., Didįjį penktadienį, 5:30 val. p. p. – Kryžiaus kelias su apmąs-
tymais; 7 val. v. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 26 d., Didįjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios bažnyčioje.
Giedos misijos choras (vad. Jūratė Grabliauskienė).

Kovo 27 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios.
9:30 val. r. – šv. Mišios. Giedos vaikų choras ,,Vyturys” (vad. Darius
Polikaitis); 11:30 val. r. – šv. Mišios. Giedos kamerinis choras (vad. Jūratė
Grabliauskienė).

Balandžio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. – Atvelykio pietūs. 
Vietas užsisakyti misijos raštinėje arba tel. 630-257-5613.

Kovo mėnesį pradedamas Drau go fon-
do 2016 m. pavasario lėšų telkimo va-
jus.

Vieną rytą ištvermingoji Draugo
fondo talkininkų grupė, vado-
vaujama Antano Valavičiaus,

susirinkę ,,Draugo” patalpose, paruo-
 šė pavasario vajaus laiškus ir išsiuntė
juos laikraščio skaitytojams.

Pažvelgus į Draugo fondo nueitą
22-ejų metų kelią, galime pasidžiaugti
ir padėkoti už dosnumą visiems Drau-
go fondo nariams bei aukotojams, ku-
rių dėka dar gyvuoja ,,Draugo” laik-
raštis.  Tikimės, kad į šį pavasarinį
vajų vėl dosniai atsilieps skaitytojai, o
taip pat įsijungs nauji nariai bei rė-
mėjai. ,,Draugo” laikraštis tobulėja,
keičia savo išvaizdą, atsirado daugiau
spal vų.  Internete  nerasite tokių ori-
gina lių ir įdomių straipsnių, tiek daug
pranešimų apie mūsų lietuvišką veik-
lą kaip ,,Drauge”. Ką  jau bekal bėti apie

savaitinį ,,Draugo” priedą, skirtą be-
sidomintiems lietuviš ka kul tūra. 

Kai Jus pasieks Draugo fondo pa-
vasario vajaus laiškai, prašome  pagal
išgales į juos atsiliepti ir atsiųsti di-
desnę ar mažesnę auką. 

Nuoširdus ,,Draugo” bendradarbis
ir  dosnusis rėmėjas Donatas Ja nuta iš
San Francisco, CA rašė: ,,Draugas” yra
svarbus lietuvių išeivijai, nes sava
spauda vienija mus visus, išsisklai-
 džiusius po plačią Ameriką. Sava spau-
da jungia vieną su kitu, padaro mus vi-
sus pažįstamais, kaimynais, artimais.
Be savos spaudos nebeliktų Amerikos
lietuvių bendrijos. Būtume atskiros pa-
vienės grupelės, plūduriuojančios Ame-
rikos tautų asimiliavimo katile.

,,Draugo” laikraštis remiasi są-
moningais tautiečiais, kuriems rūpi
lietuviškos kultūros tradicijos ir tų tra-
dicijų išlaikymas. ,,Draugas” buvo ir
yra išeivijos veidrodis.   

Draugo fondo info

,,Lietuviškų darbų bei labdaros rėmėja DALIA  JAKIENĖ iš Blue Bell, PA, įam-
žindama savo senelį knygnešį Andrių Matulait, atsiuntė 2 000 dol. ruošiamai
knygai ,,Amerikos lietuvių įnašas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. JAV
lietuvių parama Lietuvai 1918–2018 metais”.

Nuoširdi padėka Daliai Jakienei už dosnią auką.

Knygos išleidimu rūpinasi Draugo fondas.
Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:                

Draugas Foundation
4545 W. 63rd Street., Chicago, IL 60629

Visų aukotojų ir įamžintųjų asmenų pavardės bus skelbiamos knygoje.

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Draugo fondas laukia naujų narių  

Draugo fondo talkininkai: (iš k.) A. Valavičius, M. Remienė, V. Valavičienė, R. Jautokienė,
S. Žemaitienė ir V. Zalatorius. Jono Kuprio nuotr.

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano Pasaulėjautos kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jau-
nų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vo-
kietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių as-
menų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis lė-
šomis.

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

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500 

arba el. paštu: administracija@draugas.org



15DRAUGAS 2016 KOVO 12, ŠEŠTADIENIS

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
ROMAS SAKADOLSKIS

Po sunkios ligos, 2016 m. vasario 25 d. mirė New Yorke, eidamas
69-uosius metus.

Gimė Fuldoje, Vokietijoje.
Gyveno Vilniuje.
Liko nuliūdusi žmona Emilija bei kiti giminės ir draugai.
Velionis nuo jaunystės buvo aktyvus išeivijos Lietuvių Ben-

 druomenės narys, dalyvavęs ateitininkų, Lietuvių Bendruo me nės,
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, Santaros-Šviesos, Li tua -
nistikos seminarų. A.P.P.L.E. ir kt. veikloje.

Ilgametis Čikagos „Margučio” radijo laidų bendradarbis, nuo
1969 metų bendravo su ,,Amerikos balso” redakcija Washingtone,
o nuo 1973 m. dirbo įvairiose ,,Amerikos balso” redakcijose ir sky -
riuo se, ilgainiui tapo ,,Amerikos balso” lietuvių skyriaus vedėju.

2004 m. persikėlęs į Vilnių, dėstė žurnalistiką Vilniaus bei Vy-
 tauto Didžiojo universitetuose. Lietuvoje taip pat reiškėsi visuo -
meninėje veikloje, puoselėdamas medijų raštingumo, pilietišku-
mo ir skaidrios žiniasklaidos idėjas.

A. a. Romo Sakadolskio atminimui per JAV Lietuvių Fondą
steigiamas „Romo Sakadolskio atminimo fondas” tiriantiems žur-
 nalistiką bei medijų raštingumą Lietuvoje.

Prašome vietoje   gėlių   aukoti  šiam  fondui  arba   bendram
JAV Lietuvių   Fondui (http.//www.lithuanianfoundation.org/me-
morial-contributions/).

Laidotuvės vyks šeštadienį, kovo 19 d. Velionio kremuoti pa -
lai kai bus pašarvoti nuo 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Pra -
sidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke (2745 W. 44th Street), Čika goje.
Atsisveikinimas prasidės 10 val. r., o 10:30 val. r. bus aukojamos
šv. Mišios. Po to a. a. Romas bus palaidotas Šv. Kazimiero ka pinėse. 

Kviečiame visus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410;
www.palosgaidasfh.com

Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiu iškilaus moksli-
ninko, Lietuvos istorijos tyrėjo ALFREDO ERICHO
SENNO šeimą, artimuosius ir visus jį pažinojusius.

Savo darbuose Alfredas Erichas Sennas gilinosi į
mūsų šalies diplomatijos gimimą ir raidą, į itin svarbius
Lietuvos vystymosi etapus. Jo indėlis į išbandymais grįs-
tą Lietuvos valstybės kelio tyrinėjimą yra neįkainoja-
mas ir bus nuolatos prisimenamas ne tik mūsų, bet ir
ateities kartų.

Alfredo Ericho Senno domėjimasis lietuvių kultūra
ir kalba, jo žinios ir erudicija, jo nueitas prasmingas ke-
lias yra pavyzdys mums visiems. 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius

A † A
Kun. RICHARD G. BALNIS

Mirė 2016 m. kovo 8 d., sulaukęs 91 metų.
Anksčiau aukojo Mišias ir sakė pamokslus lotyniškai, angliš -

kai, lietuviškai ir ispaniškai Šiaurės ir Pietų Amerikos žemy nuo-
se.

Nuliūdę liko: sesuo Virginia Maria, daug giminių ir draugų.
Velionis  buvo sūnus a. a. George ir Mary Kurgonaitės, brolis

a. a. George, Vincent, Martin, Andrew ir Ignatius.
A. a. kun. Richard bus pašarvotas pirmadienį, kovo 14 d. nuo

9 val. ryto  iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios lotyniškai.

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

šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

www.draugas.org/mirties

Dėl sūnaus 

A†A 
HENRIKO ARVYDO 

mirties, nuoširdžiai užjaučiame dr. REGINĄ PADLEC -
KIENĘ.

Miela Regina, mes visi esame tik svečiai šioje žemėje.
Dievas kiekvienam skyrė savą laiką.

Sunkiausia, kai Motinai tenka atsisveikinti su savo
pirmagimiu sūnumi, išlydėti jį į Amžinybę.

Bet Dievas tik stipriems žmonėms skiria ypatingai
sunkius išbandymus, suteikdamas galimybę tobulėti,
stiprėti.

Jūs – stipri Asmenybė!
Giliai liūdime kartu su Jumis, miela Regina. 

Romualda ir John Rynne
Florida

A † A
Dr. LEOPOLDAS TREČIOKAS
Mirė 2015 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, CA.
Gimė 1927 m. spalio 4 d. Kaune, Lietuvoje.
Tėvai Jonas Trečiokas ir Alodia Dičiūtė Trečiokienė su vie nin-

teliu sūnumi Leopoldu 1947 m. atvyko į Ameriką ir apsigyve no Či-
kagoje, Illinois.

Dr. Leopoldas Trečiokas įsigijo mokslo bakalauro, magistro ir
doktorato laipsnius Illinois universitete ir medicinos doktoratą
Kentucky universitete. Nuo 1969 metų specializavosi neurologi-
joje privačioje praktikoje Santa Monicoje, Californijoije, Califor -
nijos universiteto Los Angeles ligoninėje, kur buvo judesių ligų
klinikos „Associate” direktorius ir daugelį metų priklausė San-
ta Monicos Saint John’s ligoninės personalui.

Visą gyvenimą Leopoldas buvo aktyvus skautas – pradėjo skil-
 tininku dar Lietuvoje ir baigė filisteriu akademiku Ame rikoje.

Jis labai didžiavosi Lietuva, jos istorija, sekė dabartinį gyve-
ni mą Lietuvoje, rėmė Lietuvos organizacijas ir asmenis. Jo pa ties
pageidavimu dr. Trečiokas bus palaidotas Svedasų kapinėse, ku-
riose yra palaidoti jo tėvai ir seneliai.

Nuliūdę   liko:  žmona  Nijolė  Velza  Trečiokas,   dukterys Ina
Tre čiokas ir Laura Rasa Trečiokas su šeima, svainė Grace Velza
Czer winski su šeima ir svainė Ina Velza Aurille, daug giminių
Amerikoje ir Lietuvoje.

Nuliūdusi šeima



Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
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APLINK MUS
� JAV  LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį,  kovo 16 d., 1
val. p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite JAV filmų režisie riaus
Daniel diSilva dokumentinį filmą ,,Pirma-
sis Dievo gailestingumo paveikslas – Neži-
nomo šedevro negirdėta istorija”. 

2016 m. VYDŪNO JAUNIMO FONDO JAMES LIAUTAUD
10 000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA

VERSLO MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS

64 metus gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas remia lietuvių studentų
studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria Akademinio skautų sąjūdžio garbės
narių vardo mokslo premijas, leidžia knygas ir skelbia rašinių konkursus.

Dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė tris 10 000 dol. stipendijas savo
vyro a.a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. Verslininkas ir pedagogas James
Liautaud (mirė 2015 m. spalio 23 d.) Ilinojaus universitete Urbana-Champaign
įgijo mechaninės inžinerijos bakalaurą ir įsteigė nemažai verslų. Jis taip pat pro-
fesoriavo Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įdiegė vadovavimo apmokymo
metodą – ,,Process Designed Training”. DePaul universitete James Liautaud įstei-
gė ,,Chicago Family Business Council”.

REIKALAVIMAI
Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar

yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois valstijos pagrindiniame, pripažinta-
me verslo universitete, siekdami magistro ar doktorato laipsnių. 

Informaciją apie stipendiją ir prašymo anketą rasite 
Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunofondas.net 
arba galite teirautis el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Užpildytus dokumentus reikia grąžinti iki š. m. birželio 15 d.

Jau šį savaitgalį pereiname prie va-
saros laiko. Neužmirškite sekmadie-
nį, kovo 13-ąją, 2 val. nakties laik-
rodžių rodykles pasukti 1 val. pirmyn.
Vasaros laikas galios iki lapkričio 6-
osios. 

Už a. a. Julių Savrimą šv. Mišios bus auko-
jamos šeštadienį, kovo 19 d., 10 val.
ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi-
sijoje. Kviečiame draugus ir pažįstamus pa-
simels ti už a. a. Julių. Laidotuvės privačios.


