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Gamta niekada nelaužo savo įstatymų – Leonardo da Vinci

Prisimename 
a. a. Maestro Virgilijų Noreiką – 2 psl.

Gyvename šimtosios 
Vasario 16-osios įspūdžiais – 4 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Pakilo žygiui per Lietuvą
,,Vardan tos”

Kaina 1.50 dol.

JURITA GONTA

Vasario 24 dieną į Gedimino lituanistinę mokyk-
lą (GLM) gausiai su si rinko moksleiviai, jų tėve-
liai, bendruomenės nariai, brangūs svečiai –

švęsti nuostabios šventės ir išreikšti meilę Lietuvai. Su-
giedojus JAV ir Lietuvos himnus, šventė prasidėjo GLM
mokinių vaizdo sveikinimu Lie tuvai bei direktorės pa-
linkėjimu mo kyklai užauginti jaunuolių kartą, ku riai
rūpės ir kuri dirbs dėl savo tėvų ir protėvių žemės. Mo-
kyklos vadovė pakvietė visus dalyvius sunešti žva-
 kutes į vieną vietą – tarsi užkurti šimtmečio laužą. Lie-

tuvos  Nepriklau so mybės  atkūrimo  šimtmečio proga
susirinkusius sveikino  LR generalinis konsulas Čika-
goje  Mantvydas Bekešius,  JAV  Lietuvių Bendruome -
nės (LB)  Waukegan Lake County apy linkės pirminin-
kas Gintautas Stepo na vičius, JAV LB Vidurio Vakarų
apy gardos valdybos pirmininkė Biru tė Kairienė ir bu-
vusi mokyklos direktorė Violeta Rutkauskienė. Šventėje
dalyvavęs  kunigas  Gediminas  Keršys  visus palaimi-
no ir pakvietė gausiau dalyvauti sekmadieninėse Mi-
šiose. 

– 9 psl. 

Šimtmečio šventę GLM atšventė linksmai

Pasibaigus oficialioms atkurtos Lietuvos 100-
mečio iškilmėms, TV laidų vedėja Edita
Mildažytė kartu su Dainų šventės rengėjais

išsiruošė į žygį per Lietuvą. Jo tikslas – uždegti
žmones tikroms šventinėms linksmybėms, kurios
viršūnę pasieks vasarą, didžiausiame Šimtmečio
minėjimo renginyje Dainų šventėje. Žmones ji tel-
ks ir dar vienai ypatingai misijai – pakviesti 4 mi-
lijonus lietuvių iš viso pasaulio liepos 6-ąją kar-
tu giedoti Šimtmečio „Tautišką giesmę”. Žygis
prasidės kovo 11-ąją Pasvalyje. 

„Per 100 metų iš Lietuvos išvyko ir po visą
pasaulį pasklido daugiau nei milijonas lietuvių. Sa-
koma, kad visur sutiksi žvirblį ir lietuvį. Kiekvie-
nas iš mūsų pažįsta bent po vieną, kuris gyve-
na užsienyje, taigi žygio metu turėsim progą vi-
sus juos pakviesti Šimtmečio proga jungtis į ben-
drą chorą. Jei mums pavyks pakviesti 4 milijo-
nus, tai bus svarbus įrodymas, kad žmonių, ku-
rių širdyse dega meilė Lietuvai, pasaulyje yra dau-
giau nei kada manėme”, – sakė E. Mildažytė. 

– 8 psl. 

Sveikiname Lietuvą!                                                                                                                                                                                                    J. Gonta nuotr.

Populiari laidų vedėja E. Mildažytė vienys lietuvius.            LNKC nuotr.



2018 m. kovo 3 d., eidamas 83-iuosius
metus, mirė Lietuvos operos pažiba, il-
gametis Lietuvos operos solistas, te-
noras prof. Virgilijus Noreika, kito Lie-
tuvos operos didžiojo – Kipro Pet-
rausko mokinys ir dainavimo mokyk-
los tęsėjas. Maestro – vienas iš tų me-
nininkų, kurį puikiai pažinojo ne tik Lie-
tuvoje, bet ir toli už jos rubų gyve-
nantys muzikos gerbėjai. Jungtinėse
Valstijose, ypač Čikagoje,  savo talen-
tu jis dalinosi ne kartą – nuo prieš ket-
virtį amžiaus įvykusio Lietuvių operos
,,Don Carlos” spektaklio, smagaus ,,Tri-
jų tigrų” koncerto su kolegomis Eduar-
du Kaniava ir Vladimiru Prudnikovu –
iki vėlesnių solinių koncertų įvairiuose
JAV miestuose bei paskutiniojo pasi-
rodymo prieš porą metų su džiazo
muzikantais ir dainininke Aldegunda. 

V.Noreika gimė 1935 m. rugsėjo
22 d. Šiauliuose, vėliau su tė-
vais persikėlė gyventi į Vil-

nių, mokėsi Juozo Tallat-Kelpšos mu-
zikos mokykloje, solinį dainavimą
1953–1958 m. studijavo Lietuvos kon-
servatorijoje (dabar – Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademja). Dar studi-
juodamas buvo pakviestas dainuoti
Vilniaus operos ir baleto teatre. Sta-
žavo Milano „La Scala” teatre, kur
paruošė šešis vaidmenis, o ir vėliau
šioje scenoje pasirodė dar keletą kar-
tų su ten gastroliavusia Maskvos Di-
džiojo teatro trupe. 

1976 m. pats tapo savo Alma Mater
dėstytojas, profesorius, keliolika metų
(1975–1991 m.) buvo Vilniaus operos ir
baleto teatro direktorius. 1993–1994
m. dėstė Lotynų Amerikos dainavimo
akademijoje Caracase (Venesuela),
1995–1996 m. buvo dainavimo meist-
riškumo pedagogas „Estonia” teatre
Taline, nuo 1997 m. – Estijos muzikos
akademijos kviestinis profesorius,
dainavimo skyriaus vedėjas. 2003 m.
savo studiją įkūrė Lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatre. Tarp jo
mokinių yra tokie garsūs solistai kaip
Edgaras Montvidas-Prudkauskas, Liu-
das Norvaišas, Eugenijus Chrebtovas,
Algirdas Janutas, Sergejus Larinas,
Arūnas Malikėnas, Arvydas Mar-
kauskas, Laimonas Pautienius, Aud-
rius Rubežius, Jonas Sakalauskas,
Bronius Tamašauskas, Merūnas Vi-
tulskis, Vaidas Vyšniauskas, Mindau-
gas Žemaitis, kurie yra gerai pažįsta-
mi ir išeivijos lietuviams.

Virgilijus Noreika yra dainavęs
daugelyje pasaulio scenų: buvo verti-
namas Maskvos didžiajame teatre,
kur buvo kviestas ir nuolatiniam dar-
bui, bet atsisakė, nes neįsivaizdavo
savo gyvenimo be Lietuvos, Berlyne,
Paryžiuje, Buenos Aires, Stokholme,
Sofijoje, Belgrade, Budapešte, Buka-
rešte, Varšuvoje, Prahoje, Bratislavo-
je, Kijeve, Minske, Taline, Rygoje. Šil-
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Virgilijus Noreika paliko ryškų pėdsaką ir išeivijoje

tai buvo sutinkamas Čikagos Lietuvių
operoje ir kitose lietuvių bendruome-
nėse.

Dainininkas sukūrė daugiau kaip
50 vaidmenų lietuvių ir užsienio kom-
pozitorių operose Lietuvoje ir užsi-
enyje, surengė daugiau kaip 700 solinių
koncertų ir koncertavo, nepasiduoda-
mas ligai, beveik iki pat mirties. Vi-

sada globojo savo talentingus moki-
nius ir pastaruoju metu su jais kon-
certuodavo mažose Lietuvos provin-
cijos scenose ir, kaip jaunystės metais,
sutraukdavo pilnas sales gerbėjų, todėl
jautėsi reikalingas iki pat gyvenimo
pabaigos. 

V. Noreika už kūrybą ir nuopelnus
įvertintas ne tik Lietuvoje, bet ir už-

sienyje – 1991 m. tapo Baltimorės mies-
to ir Marylando valstijos (JAV) garbės
piliečiu, 1995 m. apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino 4
laipsnio ordinu, 1995 m. – Švedijos
karališkojo „Šiaurės žvaigždės” I laips-
nio ordino Riterio kryžiumi, 2003 m. –
ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Di-
džiuoju kryžiumi, 2004 m. ir 2010 m.
jam įteikta Vyriausybės kultūros ir
meno premija, 2005 m. – Estijos „Bal-
tosios žvaigždės” II laipsnio ordinas ir
daugelis kitų apdovanojimų.

Nuoširdžias užuojautas Velionio
artimiesiems pareiškė Lietuvos prezi-
dentė D. Grybauskaitė, įvardijusi V. No-
reiką viena ryškiausių šimtmečio kul-
tūros asmenybių, kuris sukūrė ir savo
vokalo mokyklą. „Tai skaudi netektis
visai Lietuvos kultūros bendruome-
nei. Netekome genialaus dainininko,
kuris garsino mūsų valstybę didžio-
siose pasaulio scenose”, – rašoma prem-
jero Sauliaus Skvernelio užuojautoje.
Užuojautą šeimai, artimiesiems bei
kultūros bendruomenei pareiškė ir
Seimo pirmininkas Viktoras Pranc-
kietis.

Lietuvos kultūros bendruomenė
su Virgilijumi Noreika atsisveikino
Lietuvos nacionaliniame operos ir ba-
letos teatre, kovo 6 d. Maestro palai-
dotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Virgilijus Noreika ne kartą yra
lankęsis „Draugo” redakcijoje, davęs
interviu „Draugo” korespondentams.
Buvo šiltai bendraujantis ir visada tu-
rėjęs ką pasakyti ne tik scenoje, bet ir
gyvenime, todėl išliks daugelio žmonių
širdyse Lietuvoje ir užsienyje.

Liko liūdinti žmona – buvusi ba-
leto solistė, dabar baleto pedagogė Lo-
reta Bartusevičiūtė-Noreikienė, vaikai
– Rasa (iš pirmosios santuokos su pia-
niste Žaneta Noreikiene) ir Virgilijus.  

,,Draugo” info

Paskutinis Maestro pasirodymas Čikagoje buvo 2016 m. balandžio 16 d. Willowbrook Ball-
room. Scenoje – Virgilijus Noreika ir Aldegunda.                                 Sandros Ščedrinos nuotr.

Irena Milkevičiūtė ir Virgilijus Noreika Čikagos Lietuvių operos pastatyme „Don Carlos”, 1993 m. ,,Draugo” archyvo nuotr.



nalinis, arba „signaturka” – nola; tokiais vardais jie
įrašyti ir bažnyčių inventoriuose. Bažnyčiose var-
pai pradėti naudoti nuo VI a. Klasikinė varpo for-
ma nusistovėjo XI–XII a. Ypač liejininkystė su-
klestėjo XIV–XV a., gotikos laikotarpiu, – tam turėjo
reikšmės ir sėkmingas technologijos pritaikymas pa-
trankų liejybai. Šiuos labai skirtingų paskirčių dir-
binius liedavo tie patys meistrai. Liejininkystė vi-
duramžiais – labai respektabilus amatas. Tačiau itin
sudėtingas, reikalaujantis didelio įgudimo, nes
kiekvienas gamybos etapas yra vienodai svarbus;
nepavykus jį tinkamai atlikti, visą gamybos procesą
tekdavo pradėti iš naujo. Nuo XVI a. varpai buvo lie-
jami ir mūsų krašte – Vilniuje, Varniuose, Kaune,
Nesvyžiuje, kartais ir  dvaruose. Išplitus miestų mag-
deburginėms privilegijoms, varpus pradėjo naudoti
ir miestų magistratai. Dažniausiai jie būdavo su-
jungiami su rotušės bokšto laikrodžiu. Pagal varpų
dūžius atsiverdavo miesto vartai, prasidėdavo pre-

LIBERTAS KLIMKA

Minėdami modernios Lietuvos tapsmo šimtmetį, lai-
ko tėkmėje – praeityje ir ateityje – vertiname tautos
ir jos sukurtos valstybės raidą. 2018 m. vasario 16-
ąją, 12 val. ir 30 min., miestuose, miesteliuose ir baž-
nytkaimiuose įspūdingai suskambo varpų dūžiai. O
iškilmingame koncerte „Gloria Lietuvai” šimto var-
pų iš viso krašto garsai, įsiliedami į muziką, pašlovi-
no tautos nuveiktus darbus. Tad varpai apvainika-
vo valstybės jubiliejų skambesiu, kuriame girdėjo-
me savo istorijos žingsnių aidus…

Iš varpų istorijos

Varpas – tai Dievo įkvėpimu sukurtas inst-
rumentas, dangaus ir žemės ryšys. Varpų
garsai  ženklina sakralųjį laiką, kreipiantį

mintis nuo kasdienybės link amžinybės. Varpais taip
pat skelbiami svarbūs bendruomenės įvykiai: baž-
nytinės šventės, šventikų ingresai, parapijiečių
vestuvės, o ir palydos į amžinybę. Netikėtai ir ne-
rimastingai pasigirsdavo varpo dūžiai priešų už-
puolimo, gaisro, kitų nelaimių metu... 

Skambinimas bažnyčių varpais – tai sudėtingas
ir daugiaplanis kultūros reiškinys, telkiantis savyje
dvasinių aspiracijų įvairovę. Muzikologai tvirtina,
kad varpas turtingas viskuo – geba skleisti  garsą,
charakterį, harmoniją, ritmą. Rytų apeigų bažny-
čioje susiformavo ypatinga muzikinio skambinimo
varpais tradicija; Vakaruose, katalikų bažnyčiose,
buvo sukurti karilionai – grojimo varpais įrenginiai
ir automatai. Taip smarkiai sureikšminus bažny-
tinius varpus, jie būdavo gaminami kaip meno kū-
riniai: ornamentuojami, puošiami dvasingais loty-
niškais posakiais, citatomis iš Šv. Rašto, šventųjų at-
vaizdais. Taip pat įrašomi meistrų, užsakovų ir fun-
datorių vardai, liejyklos vieta, metai. Tradiciškai
varpai liejami iš bronzos (78 proc. vario ir 22 proc.
alavo), tokie patys skambiausi ir atspariausi skili-
mui. Liejimo formos daromos iš molio, lajaus ar vaš-
ko. Legenda byloja, kad pirmąjį bronzinį varpą apie
410 m. nuliedino vyskupas Poncijus Meronijus Pau-
linas, formą nusižiūrėjęs iš vėjų blaškomos pievų gė-
lės. Vyskupas gyveno Italijos šiaurinėje provincijoje
Kampanoje, Nolos miestelyje. Nuo tada didelis var-
pas lotyniškai vadinamas kampana, o mažas sig-
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Lietuvoje veikia unikali Kampanologų – varpininkų, varpų my-
lėtojų – draugija. Neseniai Rokiškio krašte vyko keletas jos
renginių, kuriuos organizavo Kunigo Katelės fondas ir daly-
vavo svečių iš Lenkijos ir Prancūzijos. Apie šį renginį „Drau-

gą” informavo Lietuvoje, Kaune, gyvenanti Vijolė Arbas, viena iš
šios draugijos narių. Ji priminė, kad pasaulyje yra trys Laisvės var-
pai – JAV, Lietuvoje, kuriai Laisvės varpą padovanojo Amerikos lie-
tuviai, džiaugdamiesi 1918 m. atgauta Lietuvos valstybės nepri-

klausomybe, ir Meksikoje. Kampanologų draugijos iniciatorius ir
prezidentas yra „Draugo” skaitytojams jau pažįstamas iš Rokiškio
– Kunigo Katelės fondo vadovas Leonardas Šablinskas, tas pats
veiklusis verslininkas, kuris rengia ir iškiliųjų Amerikos lietuvaičių
– Alės Rūtos ir Aleksandros Kazickienės rašinio konkursą. Lietu-
viams varpas yra ypatingas simbolis. Plačiau apie varpus, varpi-
ninkus ir jų veiklą pasakoja Kampanologų draugijos narys prof. dr.

Libertas Klimka.

kymečiai, magistrato, pirklių gildijų ir amatų cechų
meistrų susirinkimai. Rotušės varpas tapo miesto
laisvių ir savivaldos simboliu. Sovietmečiu, karin-
gojo ateizmo laiku, skambinimo varpais tradicija
buvo uždrausta. Dabar bažnyčių varpai vėl kviečia
žmones į šventąsias Mišias, primena maldos „Vieš-
paties  angelas” metą, jais skambinama iškilmingų
procesijų metu. Prakilnūs garsai gražiai įsilieja ir
į šiuolaikinio gyvenimo šurmulį...        

Tad varpai, sukaupę savyje technologijos, dai-
lės, istorijos ir net raštijos verčių aspektus, yra la-
bai vertingi kultūros paveldo objektai. Gaila tik, kad
įkelti į bokštų aukštybes, jie tampa girdimi, bet daž-
niausiai nebematomi. Tik dalis jų yra moksliškai ap-
rašyti, visapusiškai išanalizuojant jų ypatybes ir is-
torinę vertę. Knygose išsamiau išnagrinėti yra Ra-
seinių dekanato, Kaišiadorių ir Telšių vyskupijų baž-
nyčių varpai; taip pat paskelbti duomenys apie
daugelį pasaulinių karų metu pražuvusius varpus.
Mokslinis aprašymas turėtų paskatinti šių Lietuvos
kultūros vertybių įpaminklinimą. Nerimą kelia
pastaraisiais metais pasitaikantys varpų iš koplyčių
ir bažnyčių filijų dingimo atvejai. 

Lietuvos kampanologų 
draugija

2017 m. vasarį entuziastų pastangomis buvo
įkurta visuomeninė Lietuvos kampanologų draugija
„Societas campanarum Lituaniae”. Draugijos tiks-
lai – talkinti paveldosaugininkams ir Bažnyčiai
moksliškai tyrinėjant varpus, fiksuojant jų būklę, su-
darant varpų registrą, tvarkant skambinimo me-
chanizmus, konsultuojant naujų varpų įsigijimą.
Taip pat skatinti muzikavimą varpais ir karilionais;
pristatyti išskirtinę varpų vertę visuomenei ži-
niasklaidoje bei kitais būdais. Draugija nėra gausi,
tačiau jos narių – istorikų, menotyrininkų, inži-
nierių, kraštotyrininkų, fotografų – interesai aprė-
pia visus varpo kultūrologinius bei technologinius
aspektus. Tad tyrinėjimai, kaip ir pridera nukreip-
tiems į tokį sudėtingą objektą, gali būti atliekami
kompleksiškai.  

Nukelta į 9 psl.

Bokštų varpai: girdimi, bet nematomi

Kampanologų draugijos nariai Rokiškio bažnyčioje, prie Laisvės varpo kopijos. Trečia iš kairės – Vijolė Arbas, toliau
– straipsnio autorius Libertas Klimka, Kampanologų draugijos prezidentas Leonardas Šablinskas.

Renato Dūdos nuotraukos

Parodą apie Laisvės varpą, Amerikos lietuvių dovaną, Rokiškyje pristato jos rengėja – Karo muziejaus Kaune istorikė
dr. Aušra Jurevičiūtė.
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TELKINIAI

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lietuvos Respublikos garbės konsulo
Algio Zaparacko pranešime spau dai
skaitėme, kad Detroito lietuviai Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečio ju-
biliejų pradėjo švęsti vasario 10–11 d.
Dainavos jaunimo stovykloje, kur vyko
Gabijos ir  Baltijos tuntų žiemos išvyka.
Vasario 18 d. Dievo Ap vaizdos parapi-
jos Kultūros centre Detroito Lietuvių
kultūros klubas ruošė pietus ir koncertą,
kuriame dai navo solistės Asta Krikš-
čiūnaitė ir Kristina Petrauskaitė, akom-
panuojant pianistei Audronei Kisieliū-
tei. 

Šventė buvo pradėta šv. Mišio-
 mis, kurias atnašavo klebonas
kun. Gintaras Jonikas. Pabai-

goje buvo su giedota Maironio „Ap-
saugok Aukš čiau sias tą mylimą šalį”.
Tolimesnei programai rinkomės į Kul-
tūros centrą. Po klebono invokacijos
buvome vaišinami Reginos virtuvės
paruoštais patiekalais ir Alkevičiaus
kepyklos „Napoleono” tortu. Mūsų
buvo apie pusantro šimto. Buvo su-
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. LR gar-
bės kon sulas Algis Zaparackas, pa-
sveiki nęs susirinkusius Lietuvos ju-
biliejaus proga, perskaitė Michigano
valstijos gubernatoriaus Rick Snyder
pasirašytą proklamaciją, skelbiančią
Vasario 16-ąją „Lithuanian Indepen-
 dence Day”. Buvo pristatyti „Žibu rio”
šeštadieninės mokyklos vykdyto paš-
to ženklo konkurso dalyviai: Va sara
Mikelevičiūtė, Ūla Tuskenytė, Gab-
rielius Tunkūnas, Agnė Tunkū naitė ir
Amelia Maloney. Jų kūriniai buvo ro-
dyti renginio metu. Tuo pačiu metu
buvo proga pasigėrėti išeivijos meni-
ninkų sukurtais meno darbais. Jie
buvo paskolinti iš asmeninių kolekci-
jų.  

Meninę programą lietuviškai ir ir
angliškai vedė Tomas Pupšys ir    Si-
mona Gavrilenko. Koncerte dalyvavo
Lietuvos nacionalinės premijos lau rea-
tė solistė (sopranas) Asta Krikš čiūnai-
tė,   pasaulyje koncertuojanti kaip ka-
merinė dainininkė ir su simfoniniais
orkestrais. Antroji so listė, irgi sopra-
nas – pirmosios so listės buvusi moki-
nė Kristina Pet rauskaitė, gimusi ir au-
gusi prie Detroito miesto. Pradėjusi
studijas Eastern Michigan University,
jas tęsė Vilniaus muzikos akademijo-

Lietuvos atkūrimo 100-metis Detroite

metu laisvoje Lietuvoje opera ir bale-
tu galima gėrėtis ne tik Vilniuje, bet ir
Kaune bei Klaipėdoje. Džiugu, kad
Detroite užaugusi Kris tina Petraus-
kaitė pasirinko Vilniaus muzikos aka-
demiją, stiprią Europos klasikinės mu-
zikos mokyklą, kurioje įgijo magistro
laipsnį, ir profesionalių muzikų, kaip
soprano prof. Astos Krikščiūnaitės,
dėka ji yra tapusi puikiu sopranu, ku-
ris pasižymi labai plačiu diapazonu.
Aukščiausios natos paklūsta lengvai,
balsas lyriškas, skaidrus, stiprus. Tik-
rai gera klau sytis Kristinos dainavimo.
Detroite (…) išgyvenome tikrą muzikos
ir mūsų lietuviškos kultūros šventę.
Audronė yra ir mūsų parapijiečių Liu-
dos ir Algio Rugienių giminaitė. Mie-
la, kad akompanavo Audronė Ki sieliū-
tė, viena žymiausių Lietuvos pianisčių,
kuri daugiau kaip 30 metų  akompa-
nuoja ryškiausioms Lietuvos klasiki-

nės muzikos žvaigždėms”. 
Pabaigai dar porą žodžių apie šios

šventės rengėją – Detroito Lie tuvių
kultūros klubą. Jis buvo įsteig tas 1953
m. Detroito Tarptautiniame institute
su tikslu aiškinti lietuvių kultūrą ir in-
formuoti visuomenę apie pavergtą Lie-
tuvą. Klubas organizavo parodas, tau-
tinių šokių festivalius, koncertus ir
paskaitas. Detroitui šven čiant dviejų
šimtų metų jubi liejų, įvairių tautų at-
stovai nutarė įruošti tautybių kamba-
rius Wayne State University. Konkur-
są lietuvių kambariui laimėjo archi-
tektai Rimas ir Jonas Mulokai. Kam-
barys, atidarytas 1978 m., tebėra šio
kultūros klubo prižiūrimas. Klubo pir-
mininkas – Algis Kaunelis. Tarp šio
šaunaus renginio talkininkų buvo Ra-
mutė Petru lienė, Patricia Kaunelis,
Raminta Vilkienė, Vitalija Idzelytė-
Wlosinsky, Susan Bubnelis ir kiti.

je. Jos studijas rėmė Detroito Lietuvių
kultūros klubas, čia aprašomo mi nėji-
mo rengėjas. Abiem solistėms akom-
panavo Audronė Kisieliūtė, Vilniaus
universiteto komunikacijos fakulteto
docentė. Ši pianistė yra įvairių kame-
rinės muzikos žanrų atlikėja. Muzikos
kritikų atsiliepimuose jos skambini-
mas apibūdinamas kaip tikslus, aiškus,
laisvas, skonin gas ir juvelyriškai su-
derintas.

Koncerte solistės ir pianistė klau-
 sytojus džiugino 16 dainų ir penkiomis
arijomis. Asta Krikščiū naitė atliko 12
solo partijų, įskaitant Dalios ariją iš
operos „Dalia”. Kris tina Petrauskaitė
padainavo 6 dainas, įskaitant arijas iš
„Bohema”, „Tos ca”, „Likimo galia” ir
„Luiza”. Due tui teko trys dainos: V. Bel-
lini „Tai kos angelas”, Kampana „Žiū-
rėk, koks gražus mėnulis” ir S. Šim-
kaus „Plau kia sau laivelis”. Koncertas
pradėtas šešių lietuvių kompozitorių
kūriniais ir baigtas kitų dviejų lietuvių
dainomis. Nelietuviai kompozitoriai –
G. Puccini, V. Bellini, O. Respighi, G.
Verdi, L. Delibes, G. Martini, M. Sar-
pantje ir F. Poulenc ir kt. Dainų ir ari-
jų tematika buvo įvairi, lie čianti tėvy-
nę, taiką, meilę, mėnulį, šokį, angelą ir
vienišumą. Girdėjome Naujalio „Bar-
karolę”, A. Kačanausko „Vai gražu”, A.
Budriūno „Tykiai, ty kiai” ir E. Gaile-
vičiaus „Močiute šir dele”. Koncerto
pabaigoje buvo grįžta prie lietuviškų
šaknų – G. Kupre vičiaus „Skriski,
skriski Lietuvėlėn” ir S. Šimkaus
„Plaukia sau laivelis”.

Sunkiausią korespondencijos da lį
palikau pabaigai. Tai klausimas apie
renginio, ypač koncerto, kokybę. Nėra
klausimo, kad rengėjai savo darbą at-
liko puikiai. Apie renginį buvo iš anks-
to ir pakartotinai skelbta. Atvykę tuoj
pat sužinojo, prie kurio stalo jiems
paskirta vieta. Vaišės buvo kokybiškos,
o patarnavimas vaišių metu – pavyz-
dingas ir mandagus. Mikrofonai veikė
gerai. Programos metu nelakstė ne-
prižiūrimi vaikai. Tai padėjo susi-
kaupti ir džiaugtis koncertu. Klausy-
tojai ne kartą ir ne du džiaugsmingai
plojo ir tai dar palydėjo pakartotiniais
atsistojimais. Žodžiu, koncerto atlikė-
jos buvo draugiškai priimtos ir šiltai
įvertintos. Jos taip pat buvo apdova-
notos gėlių puokštėmis, o koncertui pa-
sibaigus buvo apsuptos norinčiųjų to-
liau su jomis pabendrauti. Ačiū joms už
mūsų praturtinimą.

Keletą dienų po koncerto pasivijau
kun. Gintarą Joniką, prašydamas pa-
sidalinti savo įspūdžiais. Atsaky da-
 mas jis priminė, kad Lietuvos operos
pradžia datuojama 1636 m. dėka Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio ir Len-
 kijos karaliaus Vladislovo Vazos. Tais
metais du svarbūs įvykiai iškėlė Lie-
tuvos garbę: popiežius Urbonas VIII šv.
Kazimierą paskelbė Lietuvos globėju ir
šventojo sidabrinis karstas buvo pa-
talpintas Vilniaus katedros karališko-
je koplyčioje, o  Žemutinėje pilyje Lie-
tuvos Didžiųjų kunigaikš čių teatre
įvyko pirmoji opera „Ele nos pagrobi-
mas”. 

O kokia buvo jo nuomonė apie
įvykusį koncertą? Štai dalis jo įverti-
nimo: „Visais laikais Lietuvoje vei kė
kultūrinis gyvenimas – drama tiškais
laikais nei caras, nei karai, nei soviet-
metis iš mūsų tautos dvasios ir gyve-
nimo neišginė šios vertybės, o šiuo

Renginio vedėjai Simona Gavrilenko ir Tomas Pupšys sveikina meninės programos atli-
kėjas: Audronę Kisieliūtę, Kristiną Petrauskaitę ir Astą Krikščiūnaitę.

Dailininkė Danguolė Jurgutienė (k.) ir šventės viešnia Caren Pate.
Ramintos Vilkienės nuotraukos

Iš k.: renginio vedėjai Tomas Pupšys ir Simona Gavrilenko, akompaniatorė Audronė Ki-
sieliūtė, solistės Kristina Petrauskaitė ir Asta Krikščiūnaitė, Dievo Apvaizdos parapijos kle-
bonas kun. Gintaras Jonikas bei Detroito Kulturos klubo nariai – Patricia Kaunelis, Vilija
Idzelytė-Wlosinsky, Ramutė Petrulienė, Algis Kaunelis (pirm.) ir Raminta Vilkienė.

Dailininkė Jūratė Mikulevičienė prie savo
darbų.
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JOLANTA ŽURUMSKAS

Užgavėnės – viena gražiausių žiemos
švenčių. Šią šventę prieš Gavėnią, likus
7 savaitėms iki Velykų, savomis tradi-
cijomis švenčia visas pasaulis. Kiekvie-
na šalis turi savo papročius, atrakcijas
ir linksmybes. Mūsų – persirengėliai, Ka-
napinio ir Lašininio kova bei Morės
deginimas. Kaip ir įvairiose šalyse, tą die-
ną Lietuvoje kepami ir valgomi bly-
nai, nes jie – šviesos ir grįžtančios sau-
lės simbolis visame pasaulyje.

Liaudyje Užgavėnės vadinamos
„slenksčiu tarp nueinančios žie-
mos ir ateinančio pavasario“,

jos laikomos pavasario pradžia, todėl
įvairiais veiksmais – triukšmo sukėli-
mu, sočiomis vaišėmis, linksmomis
eitynėmis stengiamasi paspartinti pa-
vasario atėjimą.

Senovėje žmonės sakydavo – jei
Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo
bėdų neatsiginsi. Vasaris dosnus šven-
tėmis. Todėl mūsų mokyklos bendruo-
menė, puoselėdama kasmetinę tradi-
ciją, suskubo Užgavėnes paminėti. Šiai
šventei mokiniai ruošėsi iš anksto: su-
sipažino su šventės papročiais ir tra-
dicijomis, ruošė kaukes ir įvairiausius
barškalus žiemai gąsdinti.

Nuo pat ryto į mokyklą rinkosi či-
gonėliai, žydeliai, velniukai, gydytojai
ir gražuolės čigonės. Užgavėnes Čika-
gos lituanistinėje mokykloje šventė
nuo pačių mažiausių iki 10 klasės mo-
kinių. Pamokas mokykloje vedė ne
mokytojos, o čigonės ir šeimininkės.

Mokyklos salėje šurmuliavo per-
sirengėliai, kurie šokiais ir žaidimais
varė žiemą iš kiemo. Šokant ratelius
dundėjo žemė, nuo triukšmo, taršky-
nių, švilpynių aidėjo visa mokykla. Ap-
link Morę linksmai šoko Kanapinis ir
labai nepatenkintas Lašininis, kuris
pyko ant Kanapinio, jog šis su visais
draugais triukšmauja ir neleidžia jam
ramiai ir šiltai tūnoti ant krosnies.

Vaiki stebėjo Kanapinio ir Laši-
ninio kovą. Nors ir labai nepatenkin-
tas, Lašininis pripažino, kad jį nugalėjo
Kanapinis. Vaikai, norėdami, kad La-
šininis greičiau išeitų ir išsivestų žie-
mą, prižadėjo tą dieną daug ir riebiai
valgyti, o visus metus valgyti kuo svei-
kesnį maistą, kuo daugiau vaisių ir dar-
žovių, gerti daug vandens, truputį su-
lčių ir visai negerti gazuotų gėrimų.

Po šventės vaikai rinkosi valgyti
blynų, jais vaišino savo draugus, mo-
kytojus ir tėvelius.

Jolanta Žurumskas – 1 skyriaus mo-
kytoja.

VILIJA VAKARYTĖ

Tėvynės meilė – tai stipri emocija, ir ją
tikrai galėjai pajusti vasario 25 d. sek-
madienį, kai Brighton Parko apylinkė
šventė Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo šimtmetį. Šia gražia proga į
Brighton Parko bažnyčią šv. Mišioms
buvo susirinkę daug parapijiečių ir
svečių. Mišias aukojo kun. Gediminas
Keršys, parapijos choras giedojo šiai
šventei specialiai parinktas giesmes.
Lektorės buvo pasipuošusios tauti-
niais drabužiais. Po šv. Mišių visi susi-
rinko į mokyklos kavinę, kuri buvo pa-
puošta trispalvės spalvomis. 

Brighton Parko apylinkės pir-
mininkas Viktoras Kelmelis
sveikino visus, susirinkusius į

šią svarbią šventę. Jis pakvietė Joaną
Drutytę, lektorių vadovę ir aktyvią pa-
rapijos narę, būti šio renginio prane-
šėja. Buvo sugiedoti Amerikos ir Lie-
tuvos himnai. Užgeso šviesos, buvo
įneštos keturios simbolinės žvakės,
prisimenant Lietuvos savanorius,
tremtinius, partizanus ir tuos, kurie
žuvo sausio 13-ąją. Šis vaizdas sužadi-
no dar stipresnį patriotiškumo jausmą,
kai Algimantas ir Ligita Barniškiai
prad4jo dainuoti dainą „Laisvė” (žo-
džiai J. Marcinkevičiaus, muz. R. Pet-
rausko ir E. Masytės). Susirinkusieji
siūbavo, iškėlę širdies formos trispal-
ves. Vilija Vakarytė padeklamavo savo
sukurtą eilėraštį „Savanoriai”. 

Algimantas Barniškis – Vidurio
Vakarų apygardos narys – pasveikino
visus ir pasiūlė linksmai švęsti šią
tautos šventę. Jisai priminė, kad dėl Lie-
tuvos laisvės, kalbos ir rašto išsaugo-
jimo įvairių kartų savanoriai ryžtingai
kovojo, paaukodami savo gyvybes. Ra-
minta Mikuckienė perskaitė 1918 m.
Lietuvos nepriklausomybės Aktą ir
1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo
aktą. Viktoras Kelmelis perskaitė 2018
m. rezoliucijas, kurios bus nusiųstos
JAV prezidentui D. Trump. Nuošir-

džiai Brighton Parko apylinkę sveikino
Birutė Kairienė, Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė. Ji Viktorui Kel-
meliui įteikė garbės raštą už darbą, at-
liktą apylinkėje. Garbės raštas taip pat
buvo įteiktas Salomėjai Daulienei už jos
nenuilstamą darbą šiai apylinkei. 

Šios Nepriklausomybės šventės
prelegentas buvo Robertas Vitas – Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro ta-
rybos pirmininkas. Jis kalbėjo apie iš-
eivijos mokslinę veiklą, skaidrėmis
iliustruodamas Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro darbus kaupiant isto-
rinę medžiagą įvairiuose archyvuose.  

Meninė programos dalis – su lie-
tuvišku žodžiu ir tautiniais šokiais.
Savo poeziją skaitė Nijolė Subatienė ir
Rasa Miliauskaitė. Muzika ir „Sukti-
nio” atliekami tautiniai šokiai išjudi-
no klausytojus. Lietuviškų tautinių šo-
kių grupė keturis tautinius šokius su-
šoko grakščiai ir gyvai. Visus nustebi-
 no grupė „Rongė” – akordeonas ir smui-
kas – atvykusi iš Lietuvos. Ji atliko lie-
tuviškas melodijas. „Suktinio” šokėjai
kvietė ir mokė visus, kuriems patinka
šokti tautinius šokius! Vadovė Giedrė
Elekšytė-Knieža sveikino visus su Lie-
tuvos Nepriklausomybės švente ir taip
pat ragino švęsti linksmai – su daino-
mis, šokiais – kaip Lietuvoje! Tai buvo
tikra džiaugsmo šventė! O kokia šven-
tė be torto ir šampano! „Žemę Lietuvos”
dainavome susibūrę kartu su Brighton
Parko choro vadovo Algimanto Bar-
niškio palyda keldami taures!

Baigėme švęsti dainuodami „Lie-
tuva brangi”, jausdami tikrą patrio-
tiškumą ir meilę Lietuvai. Brighton
Parko parapijiečiai, choras jau daug
metų renkasi ne tik bažnyčioje švęs-
dami bažnytines šventes, bet įvai-
riausiomis progomis ruošia ir tautines
šventes. Esame vieningi, stiprūs, tik-
ri lietuviai ir lietuvės! Tegul dar ilgai
gyvuoja ši parapija, šis choras, kad vis
galėtume taip linksmai švęsti Lietuvos
šventes!                                                                                                      

Vilija Vakarytė – Brighton Parko
parapijos choro pirmininkė.                                  

Užgavėnės Čikagos lituanistinėje
mokykloje

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šventė Brighton Parke

Svečiuose – ,,Suktinio” šokėjai.                                              Ligitos Barniškienės nuotraukos

Parapijiečiai ir svečiai atidžiai klausėsi prelegento Roberto Vito kalbos.Su More įsiamžino 4A skyriaus mokiniai.                                             ČLM archyvo nuotraukos

Prie Užgavėnių kaukių – mokytojos Genė Ra-
zumienė, Simona Norgėlaitė, Onutė Cvili-
kienė, Jovita Bičkus ir Rasa Stanevičienė.

Linksmai nusiteikę šventėje su kaukėmis dalyvavo 6A sk. mokiniai su mokytoja R. Ruzgys. 

Morė į savo glėbį priėmė 2A skyriaus mo-
kinius ir jų mokytoją Ritą Gudzevičienę.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vasario 16-osios išvakarėse Istorinėje Prezidentūroje
Kaune atidaryta ypatinga, ilgai rengta ir medžiagos
gausa stebinanti paroda, kuri pristato šimtą pačių
reikšmingiausių 1918–1940 metų įvykių Lietuvoje. Pa-
sak jos rengėjų – projekto vadovės Renatos Mikala-
jūnaitės, kuratorių Justinos Minelgaitės, Ingridos
Jakubavičienės ir Jovitos Jankauskienės, dar 2013 me-
tais pradėtas projektas su šūkiu „Pažinti, suprasti, di-
džiuotis” pagaliau pasiekė finalą ir surengta ši paroda. 

Istorinės Prezidentūros projekto „Šimtmečio be-
laukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykiai” komanda penkerius metus

trukusį projektą užbaigė ne tik šia įspūdinga, nuo
pat pirmųjų dienų didžiulio lankytojų dėmesio su-
silaukusia paroda, bet ir trimis leidiniais bei ren-

Parodoje –
reikšmingiausi 

Pirmosios 
Lietuvos 

Respublikos 
įvykiai

giniu „V16 nuo vidurdienio iki vidurnakčio”. 
Moderni, interaktyvi ir nuotaikinga paroda tą

šimtą svarbiausių valstybei įvykių pateikia įdo-
miai, patraukliai, net netikėtai. Kartu buvo išleistas
ir tokio paties pavadinimo leidinys lietuvių ir ang-
lų kalbomis, o visiems besidomintiems Lietuvos is-
torija muziejaus istorikės parengė skaitmeninį lei-
dinį „Pirmoji Lietuvos Respublika: kas, kur, kada?”,
kurį galima parsisiųsti nemokamai internetu. 

Į parodos atidarymą atvykęs ir visus pasveiki-
nęs Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pra-
nckietis itin džiaugėsi tokiu sumanymu, tuo, kad ši
paroda surengta ypatingoje vietoje. Padėkojęs ren-
gėjams už atkaklų darbą, išradingumą, pirmininkas
išreiškė viltį, kad ir po šimto metų minint Vasario
16-osios sukaktį galėsime pasakyti, jog padarėme vis-
ką demokratijos išsaugojimui.  

Muziejaus vadovė R. Mikalajūnaitė pajuokavo,
kad skaitys 15 puslapių pranešimą apie parodą, o iš
tiesų į jos atidarymą susirinkusius svečius nustebino
istoriniai personažai, kuriuos suvaidino Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) teatro studentai. Taip
daktaras Jonas Basanavičius mobiliuoju telefonu pa-
skambino ir salėje pasikalbėjo su lakūnu Darium Gi-
rėnu, prezidentais Antanu Smetona, Kaziu Griniu-
mi ir Aleksandru Stulginskiu, gamtininku Tadu Iva-
nausku, į prezidento postą pretendavusia politike Fe-
licija Bortkevičiene bei kitomis asmenybėmis. Įdo-
mūs ir šmaikštūs dialogai, politinės aktualijos, as-

menybių bruožai buvo atskleisti išties išradingai.
Gausiai į parodos atidarymą susirinkusių sve-

čių laukė ir įdomus VDU Romo Sakadolskio medijų
laboratorijos studentų sukurtas 35 minučių doku-
mentinis filmas, kuriame kalbinama trylika įdomių
pašnekovų, tarp kurių ir režisierius Vidas Bareikis,
krepšinio komandos kapitonas Paulius Jankūnas,  ar-
chitektas Audrys Karalius, kunigas vienuolis Julius
Sasnauskas, Vasario 16-osios aktą suradęs prof.
L.Mažylis, keleivinio lėktuvo pilotė Lina Mala-
kauskaitė bei kiti įdomūs žmonės.  Šis filmas – tai įdo-
mi minčių, pozicijų ir svarstymų įvairovė, atverianti
galimybę dialogui. Filmas išties įdomus, įkvepian-
tis, Vasario 16-ąją jis taip pat buvo rodomas ir Pre-
zidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, po
jo vyko diskusija.

Vėliau visi buvo pakviesti apžiūrėti naująją
parodą, kurios juostelę perkirpo prof. L. Mažylis ir
dr. Jono Basanavičiaus personažas. Per ketverius pro-
jekto metus visuomenė įvairiomis interaktyviomis
formomis (tai ir Vasario 16-osios šventiniai renginiai,
ir nuolat rengti protų mūšiai, ir balsavimas muzie-
juje ir internetu) buvo supažindinta su 400 reikš-
mingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvy-
kių. Muziejaus istorikai labai kruopščiai atrinko ir
aprašė visus svarbiausius to laikotarpio įvykius, siek-
dami kuo įvairiapusiškiau atskleisti politinį, eko-
nominį, socialinį ir kultūrinį Pirmosios Lietuvos Res-
publikos gyvenimą. 

Parodos kuratorė J. Minelgaitė parodė prof. L. Mažyliui žaidimą  „Agentas Mažylis”.

Šimtas svarbiausių valstybės įvykių pateikta labai išradingai.  A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Daug darbo, laiko ir pastangų įdė-
jusios parodos kuratorės be kertinių
valstybės sąrangos (Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto paskelbimo, Kons-
titucijos ir kt.), diplomatijos (Lietuvos
pripažinimo de jure ir de facto, tarp-
tautinių sutarčių, ultimatumų ir kt.),
vidaus politikos (Seimo ir Prezidento
rinkimų, Lietuvos kariuomenės ir po-
licijos kūrimo ir kt.), švietimo (Lietu-
vos universiteto įkūrimo, švietimo re-
formos ir kt.), socialinės apsaugos
(pirmųjų modernių vaikų prieglaudos
namų, ligoninių statybos ir kt.) mo-
mentų įtraukė ir ne mažiau svarbius
sporto (tautinė olimpiada, nauji spor-
to statiniai, tarptautiniai sportininkų
laimėjimai ir kt.), kultūros (atidaryti
muziejai, kino teatrai, sukurti lietu-
viški filmai ir kt.), finansų ir ekono-
mikos (lito įvedimas, žemės reforma ir
kt.), komunikacijos ir susisiekimo
(pašto, radiofono įkūrimas, naujų til-
tų statyba ir kt.) įvykius, kurie labai
praturtina mūsų žinias apie du pir-
muosius moderniosios Lietuvos de-
šimtmečius.

Visus tuos metus visuomenė išties
aktyviai balsavo (iš viso buvo gauta
daugiau kaip 20 tūkstančių balsų) ir iš
400 atrinko 100, jų nuomone, pačių
reikšmingiausių įvykių, kurie penk-
tojo etapo metu buvo sureitinguoti ir
vizualizuoti naujojoje parodoje. To-
kiu būdu ir buvo gautas pagrindinis
rezultatas – šių dienų Lietuvos visuo-
menės žvilgsnis į Pirmąją Lietuvos
Respubliką. Paroda istorinėje prezi-
dentūroje veiks iki 2020 metų vasario
15 dienos.

Parodos atidarymo metu atgimė istoriniai personažai ir įvykiai.

Su paroda pasirodžiusiame skait-
meniniame leidinyje „Pirmoji Lietu-
vos Respublika: kas, kur, kada?” pa-
teikiami visi 400 projekte dalyvavusių
reikšmingiausių politinių, ekonomi-
nių, socialinių ir kultūrinių Pirmosios
Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.)
įvykių. Elektroninį leidinį galima
parsisiųsti https://drive.google. -
com/file/ d/1-AHWJBheCpDRPiW-
CavIyBP38 FhDd-ca-/view. Knygas
„100 reikšmingiausių Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos įvykių” lietuvių ir
anglų kalbomis galima įsigyti muzie-
juje.

Tad kokius gi pačius svarbiausius
įvykius išrinko visuomenė? Į šį sąrašą
pateko ir 1931 metų spalio 9 dieną įvy-
kusi pirmojo lietuviško pilnametra-
žio filmo „Onytė ir Jonelis” premjera,
ir pirmosios dailininkų grupės „Ars”
parodos surengimas, ir pirmosios oro
susisiekimo linijos Palanga-Kaunas
atidarymas 1938 metų rugsėjo 5 dieną,
ir Prisikėlimo bažnyčios pamatų pa-
šventinimas, ir ANBO IV lėktuvų es-

kadrilės skrydis aplink Europą, ir
aukščiausio Lietuvos valstybės apdo-
vanojimo – Vytauto Didžiojo ordino su
aukso grandine įsteigimas 1930 metų
rugsėjo 1 dieną.

Šimtuke taip pat yra paminėti to-
kie įvykiai kaip pirmojo Lietuvos li-
teratūros muziejaus įsteigimas 1923
metų kovo 12 dieną, taip pat Amerikos
lietuvio lakūno Felikso Vaitkaus skry-
dis per Atlantą 1935 metų rugsėjo 21–22
dienomis. 64 vietoje – pirmosios Lie-
tuvos studentų korporacijos „Korp. -
Neo-Lit huania” įkūrimas 1922 metų
lapkričio 11 dieną, Kauno botanikos
sodo atidarymas 1923-aisiais metais
ir Vytauto Didžiojo muziejaus – 1936-
ųjų vasario 16-ąją. Tarp kitų sporto, po-
litikos įvykių – moderniausio šalyje
kino teatro „Forum” atidarymas 1930
metais, o Kauno sporto halės – 1939
metų gegužės 21 d.

Lietuvos sportininkų debiutas
olimpinėse žaidynėse Paryžiuje 1924
metų gegužės 25 dieną – 31-oje šimtu-
ko vietoje. Adolfo Šapokos „Lietuvos is-
torijos” išleidimas 1936 metais atsidū-
rė 28 vietoje, pirmosios Dainų šventės
surengimas Lietuvoje 1924 metų rug-
pjūtį – 23 vietoje. Laipteliu aukščiau –
valstybės perversmas 1926-ųjų gruo-
džio 17-ąją, o 20-oje vietoje įvardintas
atvejis 1926 metų birželį, kai pirmą kar-
tą prezidento rinkimuose kandidatavo
moteris.

Pirmajame dvidešimtuke – Prezi-
dento institucijos įsteigimas 1919 metų
balandžio 4 dieną, sovietų okupacijos
pradžia 1940-ųjų birželio 15 dieną, Pre-
zidento Kazio Griniaus išrinkimas,

taip pat Steigiamojo Seimo darbo pra-
džia 1920 metų gegužę. Daugelio vals-
tybių Lietuvos pripažinimas de jure
1921 metais yra 9 sąrašo vietoje, 1922
metų Konstitucijos priėmimas – šeš-
tojoje. Pirmasis penketukas atrodo
taip – pirmojo Lietuvos Prezidento iš-
rinkimas 1919 metų balandžio 4-ąją, lito
įvedimas 1922 metų lapkričio 16-ąją,
Lietuvos universiteto įkūrimas 1922-
ųjų vasario 16-ąją, antroje vietoje – S.
Dariaus ir S. Girėno skrydis per At-
lantą 1933 metų liepos 15–17 dienomis
ir daugiausia balsų sulaukė Lietuvos
Nepriklausomybės akto paskelbimas
1918-ųjų vasario 16 dieną.

Istorinės Prezidentūros projekto
„Šimtmečio belaukiant: reikšmin-
giausi Pirmosios Lietuvos Respublikos
įvykiai” kūrybinė grupė tikisi, kad lei-
diniai ir paroda padės visapusiškai pa-
žinti Pirmosios Lietuvos Respublikos
laikotarpį, paskatins geriau suprasti
įvairius to meto procesus ir suteiks
tvirtą pagrindą didžiuotis savo vals-
tybe.

Atkelta iš 1 psl.

Žygis ,,Vardan tos” dar aplankys Radviliškį, Lazdijus, Marijampolę, Tau-
ragę, Telšius, Uteną. 

„Mūsų susitikimuose bus visko – ir šokių, ir dainų, ir apsikabinimų, ir
priesaikų, ir karštos arbatos. Pažadu ir vieną kitą siurprizą. Svarbiausia –
ateikite atviri ir įsileiskite Šimtmečio šventę į savo širdį”, – kvietė laidų ve-
dėja.

Į Šimtmečio dainų šventę kaip niekad gausiai įsitraukė vietos ben-
druomenės, Lietuvoje gyvenančios tautinės bendrijos, laukiama ir per 1700
pasaulio lietuvių. Šventėje dalyvauti bus galima ne tik gyvai – kiekvienas lie-
tuvis, kad ir kur gyventų, galės jungtis prie kulminacinės šventės akimirkos
– „Tautiškos giesmės” giedojimo visame pasaulyje liepos 6-ąją. 

Žygį per Lietuvą „Vardan tos” organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros
centras (LNKC) ir iniciatyva „Lietuva 4.000.000”, bendradarbiaudami su mies-
tų kultūros centrais ir savivaldybėmis.  

LNKC info 

Pakilo žygiui per Lietuvą
,,Vardan tos”

Sveikiname Tomą Blažuką!

Lietuvių Fondą (LF) pasiekė
džiu gi žinia. Jungtinėje Kara-
lystėje gyvenančiam kompo-

zitoriui, garso dizaineriui, filmų ir
televizijos garso takelių kūrėjui To-
mui Blažukui 2018 m. vasario 18
d. Los Angeles (CA) vy kusiame
65-ajame MPSE (Motion Picture
Sound Editors) renginyje už reži-
sieriaus Quentin Haberham filmui
,,Homegrown” sukurtą garso ta-
 kelį buvo įteiktas ,,Golden Reel
Awards”. Šis apdovanojimas gar-
so pasaulyje laikomas lygiaverčiu
„Os ka rams”. 

Tomas – LF stipendininkas.
Londono Nacionalinėje kino ir
televizijos mokykloje (National
Film and Television School –
NFTS) studijavo muzikos tech-
nologijų specialybę. Šiuo metu
gy vena ir dirba Londone. 

Sveikiname Tomą ir linkime
jam tolimesnės kūrybinės sėk-
mės.

LF informacija

Tomas Blažukas su apdovanojimu ir su kolegomis.

Tomas Blažukas su žmona Aurelija Kalte-
nyte.             Asmeninio  albumo nuotraukos
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Prašau papasakoti apie save. 
2017 m. Vilniaus universitete (VU)

baigiau Intermedialių literatūros stu-
dijų magistrą, prieš tai VU studijavau
Lietuvių filologijos bakalauro prog-
ramoje. Gyvenu Vilniuje. Esu įsimy-
lėjusi poeziją, filosofiją ir muziką.
Taip pat myliu Vilnių, tai mano mies-
tas, nors kartais mūsų santykiai gana
komplikuoti. Todėl ir nusprendžiau
bent laikinai nuo jo atitrūkti. 

Kodėl nusprendei dalyvauti Studentų
stažuočių programoje, kurią administruoja
Švietimo mainų ir paramos fondas?

Mėgstu keliauti, tačiau niekad
nesu gyvenusi ilgesnį laiką viena sve-
timoj šaly. Ilgai ieškojau skirtingiausių
praktikų įvairiausiuose pasaulio kam-
puose. Atsitiktinai radau ŠMPF ku-
ruojamas praktikas lituanistikos cent-
ruose ir mokyklose užsieny. Pama-
niau – gal ir nebloga alternatyva – pa-
bėgsiu nuo pabodusios rutinos, bet
pernelyg nenutolsiu nuo man įdomių
dalykų. Amerika man niekad nebuvo
svajonių šalis, tad stažuotę LTSC pa-
sirinkau tik todėl, kad išvengčiau pe-
dagoginės praktikos. 

Ar pasiteisino Tavo lūkesčiai?
Norėjau pamatyti save kitur, įmes-

ti save į nesaugią ir nepažintą aplinką,
išeiti iš savo komforto zonos. Jei tai ga-
lima vadinti lūkesčiais, tada juos iš-
pildžiau jau įlipusi į lėktuvą. O paskui
lūkesčių, norų, tikslų daugėjo būnant
jau Amerikoje. Per tą laiką geriausiai
ir susidėliojo supratimas, kad tas klau-
simas, o ką gi daryti dabar, yra labai

natūralus, nepriklausantis nuo laiko,
amžiaus, veiklos. Kiekvienas turi sa-
vąjį  dabar, kuriame tas klausimas
kyla, bet daug tikslingiau ne svarsty-
ti, kurlink eiti, o eiti. Jei ne(pa)tiks, juk
visad galima eiti kitur. 

Nemažai laiko praleidai Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre – kas, Tavo nuo-
mone, buvo svarbiausia, vertingiausia dar-
buojantis čia? Tau teko kataloguoti di-
džiulį pas mus saugomų rankraščių fondą,
skaitmeninai retus dokumentus, atlikai ki-
tus archyvinius darbus – ko išmokai, kas la-
biausiai įsiminė?

LTSC įgijau daug patirties – susi-
pažinau ne tik su pačia darbo archy-
vuose specifika, bet ir su lietuvių iš-
eivių archyvų turiniu. Man buvo įdo-
mūs abu didieji mano atlikti darbai –
rankraščių fondo ir senųjų dokumen-
tų tvarkymas. Labai nemėgstu mono-
tonijos, tad rankraščių fonde esančių
autorių bei tekstų įvairovė neleido
nuobodžiauti (priešingai nei kalendo-
rių fondas), o tarp senųjų dokumentų
aptikti įvairius apytikriai XX a. pr.
skelbimus, bilietus, kvietimus, auko-
jimo kvitus, laiškus buvo tikrai įdomu.
Darbas archyvuose labiausiai ir žavė-
jo įvairove bei galimybe prisiliesti
prie įvairaus pavidalo autentiškos me-
džiagos. Ir net nesvarbu, jei ta me-
džiaga ne visada atitinka domėjimosi
sritis, bet svarbus vien jausmas ran-
kose laikyti kokią nors XIX a. pab. nuo-
trauką ar trupantį XX a. pr. laikraščio
puslapį. 

LTSC yra daug svarbios lietuvių
išeivijos medžiagos, kurios tvarkymui

Ieva Volungevičiūtė: Vertinu visą Amerikoje įgytą patirtį
reikia tiek finansinės, tiek fizinės pa-
galbos, tad džiaugiuosi, jog galėjau
prisidėti prie išeivijos lietuvių kūrybos
bei kitų dalykų tvarkymo bent pasta-
ruoju būdu. 

Per tuos kelis mėnesius turėjai progų
bendrauti su Amerikos lietuviais – kokią nuo-
monę susidarei apie jų gyvenimą, veiklą,
santykį su Lietuva?

Amerikos lietuviai man paliko
dviprasmiškų įspūdžių. Viena vertus,
mačiau žmonių, kuriems tikrai rūpi
tiek išeivijos paveldas, tiek lietuviškų
tradicijų Amerikoje tąsa, tiek lietuvių
kalba, tiek pati Lietuva, kurią jie lai-
ko tikrąja Tėvyne. Kai kurie net per-
nelyg idealizuoja ją, dažniausiai atsi-
nešę tą idealizmą iš tėvų ar senelių, pa-
sitraukusių į Ameriką karo metais.
Gražu matyti, kaip išsaugoma meilė ša-
liai, kurioje daugelis nei gimę, nei
augę. Gal idealizmas dažnai ir nera-
cionalus, bet argi meilė turi būti ra-
cionali? 

Kita vertus, aš mačiau lietuvių,
kurie yra susiskaldę tarpusavy. Kai ku-
rie be priežasties laiko save geresniais
už likusius Lietuvoje. Taip pat kai ku-
rie mano, jog tie, kurie išvyko iš Lie-
tuvos ne mirties, karo ar tremčių ve-
jami, bet savo noru, yra išdavikai ir su
jais išvis neverta palaikyti ryšių. Ir ne-
svarbu, kad kai kurie iš tų ,,išdavikų”
1989 m. stovėjo Baltijos kelyje ar 1991
m. prie Seimo ar Televizijos bokšto. No-
risi pasakyti lietuviams – juk jūs visi
esate kitoje pasaulio pusėje ir čia jus
sieja bendra kalba, istorija, tradicijos,
meilė Lietuvai. Būkit vieningesni (to,
beje, palinkėčiau ir lietuviams Lietu-
voje). Gal čia toks mūsų tautos bruožas
– susivienyti tik tada, kai to reikia, o
įprastoje kasdienybėje vienas kitam
kartais būnam pernelyg abejingi? 

Kokius įspūdžius, nuotaikas, planus
parsiveži iš Amerikos?

Iš Amerikos pirmiausia ,,parsi-
vežu” žmones. Čia sutikau be galo
daug skirtingų žmonių. Su vienais ta-
pome puikiais kolegomis, su kitais – ge-
rais draugais, su trečiais – vienkarti-
niais pažįstamais. Ir negaliu išskirti
nei vieno, esu dėkinga už kiekvieną
žmogų. Džiaugiuosi galėsianti palai-
kyti ryšius su kolegomis ir draugais,
tačiau, nors ir žinau daugiau nesutik-
sianti tų vienkartinių pažįstamų, bū-
tent jų dėka gavau ,,patirti” visai ki-
tokią Ameriką, kurios daugelis lietu-

vių vengia arba tiesiog nė nesusiduria
su ja. Man teko susipažinti su žmonė-
mis, gyvenančiais ar gyvenusiais ge-
tuose. Girdėjau istorijas žmonių, kurie
mato visai kitokią Čikagą, visai kito-
kią Ameriką. 

Būtent kontrastai ir įvairovė buvo
man svarbiausios patirtys Amerikoje.
Mačiau, girdėjau ir patyriau visiškai
skirtingas Čikagas (gaila, neteko pa-
tirti tiek daug skirtingų Amerikos pu-
sių – taip ir nepavyko aplankyti, pa-
vyzdžiui, Vakarų pakrantės). 

Taip pat vienas labiausiai įkvė-
pusių dalykų buvo žmonių gerumas,
solidarumas, noras padėti. Sutikau
tiek gerų žmonių, kad net kėliau sau
klausimus, už ką man toks jų gerumas?
O jis užkrečia. Manau, ir aš grįžau bent
kiek geresnė. 

Dar džiaugiuosi gavusi galimybę
išgirsti tokias muzikos legendas ir
mano vienus mėgstamiausių muzi-
kantų kaip Bob Dylan ar Buddy Guy
gyvai. Ačiū Tau, Amerika, už juos! 

O dabartiniai mano planai, turiu
pripažinti, net ir man pačiai vis dar ne-
žinomi, tik dabar klausimas, ką veik-
ti, man atrodo daug natūralesnis. Ver-
tinu visas patirtis, įgytas Amerikoje.
Visos jos be išimčių mane įkvėpė,
kūrė, keitė, formavo, palaikė. Ir visas
jas tikrai nešiojuos su savimi, net to ne-
jausdama. Žinau, kad tapau dar atvi-
resnė pasauliui ir jo teikiamoms gali-
mybėms. 

Ar yra minčių kada nors sugrįžti čia?
Norėčiau grįžti dėl dviejų dalykų

– žmonių, kuriuos dar norėčiau ap-
lankyti, bei vietų, kurias dar norė-
čiau pamatyti. Keliauti visad įdomu, o
pasaulis man yra nuolatinis santykis
ir svarbiausias būtent santykis tarp
žmonių. 

Filosofas Martin Buber teigė, kad
asmuo atsiskleidžia tik įžengęs į san-
tykį su kitais asmenimis. Pirmiausia
mums reikia vieniems kitų, o tik pa-
skui – vietų. 

Važiuodama į Ameriką norėjau pa-
bėgti nuo kitų ir savęs, bet joje atradau
ir save, ir kitus. Kartais reikia išeiti
tam, kad galėtum sugrįžti. Amerika
man tapo laikinais namais, bet tikrie-
ji mano namai vis dėlto Europoje. 

Ačiū už pokalbį, Ieva. Sėkmės Tavo to-
lesniuose pasirinkimuose.

Kalbino Loreta Timukienė

Jau kelinti metai Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) skelbia konkursą
Lietuvos studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lie-
tuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse. Lituanisti-

kos tyrimo ir studijų centras (LTSC) džiaugiasi sulaukęs jaunų pagalbininkų – ke-
lių mėnesių stažuotę 2016–2017 m. pas mus jau atliko Vilniaus universiteto ma-
gistrės Ieva Astromskaitė, Gabrielė Paurytė, doktorantė Rūta Lazauskaitė. Šį mė-
nesį baigiasi Vilniaus universiteto Intermedialių literatūros studijų magistrės Ie-
vos Volungevičiūtės stažuotė. Jos metu Ievai teko kataloguoti pas mus saugomą
didžiulį rankraščių fondą, skaitmeninti retus dokumentus, tvarkyti kalendorių
fondą, ji taip pat talkino ir kituose mūsų darbuose. Prieš grįžtant Ievai į Lietuvą
su ja kalbamės apie Amerikoje įgytą patirtį, išsivežamus įspūdžius, išgyventas
nuotaikas.                                                                                                 Rafaelės Šedytės nuotr.

Marija Navickas, gyvenanti Westlake Village, CA, paaukojo „Drau -
gui” 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Saulius B. Balsys, gyvenantis Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Širdingai dėkojame iš -
tikimam skaitytojui už paramą.

Pijus Stončius, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame, kad ne tik skaitote,
bet ir finansiškai remiate laikraštį.

Rūta O. Lukas, gyvenanti Clarendon Hills, IL, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol.  Jūsų parama dar ilgam
iš saugos gimtąją kalbą išeivijoje.

George S. Daugirdas, gyvenantis Chicago, IL, atnaujindamas meti -
nę „Draugo” prenumeratą, kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol., kurie pa -
lengvins leidybos darbus. Nuoširdžiai dėkojame.
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Atkelta iš 1 psl.
Pirmieji draugijos veiklos metai, vadovaujant

prezidentui Leonardui Šablinskui ir valdybos pir-
mininkui Gintautui Žalėnui, jau davė gana apčiuo-
piamų rezultatų. Pavyko išaiškinti patį seniausią vi-
sose Baltijos šalyse varpą, – jis aptiktas  Kriaunų Die-
vo apvaizdos bažnyčios varpinėje, dabar eksponuo-
jamas Laisvės kovų muziejuje Obeliuose. Manoma,
kad šis varpas yra išlietas apie XIII–XIV a. sandūrą,
o gal siekia ir karaliaus Mindaugo laikus. Ypatingą
kultūros vertybę matė visa Lietuva iškilmingojo
šimtmečio minėjimo koncerto televizinės translia-
cijos metu. Beje, draugijos nariai talkino ir muzikinio
kūrinio „Gloria Lietuvai” sumanytojams. Per veik-
los metus draugija surengė dvi didesnes kampano-
logines ekspedicijas – į Latgalą Latvijoje ir Pome-
raniją Lenkijoje; jos buvo labai naudingos lygina-
miesiems tyrimams. Kartu užmegzti moksliniai bei
bendradarbiavimo ryšiai su lenkų kolegomis, daly-
vauta su pranešimais tarptautinėje konferencijoje.
Draugija pasirūpino, kad būtų tinkamai sutvarkytas
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios var-
pas bei pašalinta avarijos grėsmė Siesikų Šv. apaš-

talo Baltramiejaus bažnyčios varpinėje. 
Savo pirmųjų metų darbo sukaktį draugija pa-

minėjo renginiu vasario 24–25 d. Rokiškyje. Čia buvo
surengti elektroninio kariliono, kurį sukonstravo
draugijos narys Saulius Stulpinas, koncertai muzie-
juje ir Šv. Mato bažnyčioje. Atlikėjai – karilionieriai
Raimundas Eimontas, Austėja Staniunaitytė, Arvy-
das Karaška, vibrafonininkas Marius Šinkūnas, so-
listė Eglė Gerasimovaitė. Viename koncertų impro-
vizaciją Lietuvos himno ir Marseljietės tema atliko
draugijos svečias, puikus prancūzų muzikantas Žanas
Bernardas Lemoine. Tarp kitų renginio svečių – ži-
nomi lenkų istorikai profesoriai Marcel Tureczek,
Joachim Zdrenki, Jacek Jamski. Kartu atidarytos ir
dvi parodos: viena istoriniais dokumentais poste-
riuose pristatanti Laisvės varpą, Amerikos lietuvių
dovaną, su tokiu skaudžiai teisingu įrašu: „O, skam-
bink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės ne-
vertas, kas negina jos” (parengė dr. Aušra Jurevi-
čiūtė); kita – 100 varpelių iš įvairių pasaulio kultū-
rų, muzikologo A. Karaškos kolekcijos. Greta buvo
eksponuotos didelio formato įdomiausių Lietuvos
varpų nuotraukos (fotografas Renatas Dūda). 

Kodėl nutarta draugijos sukaktį pažymėti Ro-
kiškyje? Pirmiausia dėl tiesioginių sąsajų su sosti-
ne Vilniumi: Rokiškio bažnyčios varpą Vilniuje
1822 m. nuliejo meistras Danielis Veneris iš didžio-
jo Katedros varpo Žygimanto duženų. O netolimo Pa-
nemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčios bokšte ka-
bantis varpas – tremtinys iš vilniškės Šv. Kazimie-
ro bažnyčios. Jį 1754 m. nuliejo garsus meistras Gus-
tavas Miorkas. Kriaunų bažnyčios varpinėje, be ten
kabėjusio seniausiojo varpo, dar du įžymių Vil-
niaus meistrų dirbiniai. 

Belieka pridurti, kad Rokiškis ateinančiais me-
tais taps Lietuvos kultūros sostine. Kampanologų
draugijos pirmosios sukakties paminėjimas buvo
tarsi įvadas į renginių ciklą Rokiškyje. Akivaizdžiai
parodęs, kad mūsų kultūros paveldas bei šiuolaikinis
jo taikymas yra neabejotinai svarbus ir įdomus eu-
ropiniame kontekste, šis renginys kartu puikiai ati-
tiko ir prasidėjusių 2018-ųjų Europos kultūros paveldo
metų devizą „Europos kultūros paveldas: išsaugoti, ak-
tualizuoti ir perduoti ateities kartoms”. Tad, kaip sako
lietuviškas priežodis, „Tuščiai niekas varpais ne-
skambina”.

Karilionierius Arvydas Karaška ir Austėja Staniunaitytė atlieka „Ave, Marija”. Koncertuoja karilionierius Raimundas Eimontas ir solistė Eglė Gerasimovaitė.

Bokštų varpai: girdimi, bet nematomi

Atkelta iš 1 psl.
Po sveikinimo žodžių šventinę programą tęsė GLM moksleiviai kar tu  su mo-

kytojomis sukūrę lietuvišką trispalvę. Skambant Marijono Miku tavičiaus dainai „Pa-
sveikinkit vieni kitus”, moksleiviai spaudė rankas ir siuntė linkėjimus visiems su-
sirin ku siems į šventę. Smagius šokius pašo ko tautinių šokių grupės „Rusnė” ir „Lau-
mė”. Po to visi vaišinosi lietuviš kais patiekalais ir Lina’s Cakes iš keptu tortu. 

GLM nuoširdžiai dėkoja JAV LB Waukegan Lake County apylinkei už visokeriopą
pagalbą, dėkoja Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje nariams, „Lina’s Cakes”, „Rus-
nei”, „Lau mei” bei visiems pri si dėjusiems prie šios nuostabios šven tės ruošimo. 

Vardan tos Lietuvos!
Jurita Gonta – GLM direktorė.

Šimtmečio šventę GLM atšventė linksmai

Šventės akimirkos. J. Gonta nuotraukos

LR gen. konsulas M. Bekešius su Odelia Na-
ser.           LR gen. konsulato Čikagoje nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

L. Linkevičius išvyko į JAV
Vilnius (URM info) – Kovo 4–8 die-

nomis užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius su darbo vizitu lankysis
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Drau-
ge su Latvijos ir Estijos užsienio reikalų
ministrais L. Linkevičius susitiks su
JAV Valstybės sekretoriumi Rex Til-
lerson, Atstovų Rūmų užsienio reikalų
komiteto pirmininku Ed Royce, Senato
užsienio reikalų komiteto pirmininku
Bob Corker, jo pavaduotoju Robert Me-
nendez, su senatoriumi Ben Cardin, da-
lyvaus atkurtos Lietuvos šimtmečiui
skirtame minėjime Washingtone.

Ministrai planuoja aptarti ben-
dradarbiavimo klausimus ir saugu-
mo situaciją regione.

Šis susitikimas vyks likus mėne-
siui iki Baltijos šalių prezidentų vizito
į Washingtoną, kur juos priims JAV pre-

zidentas Donald Trump.
Baltijos šalyse buvo kilęs susirū-

pinimas, kai D. Trump  per rinkimų
kampaniją žadėjo pagerinti ryšius su
Rusija, o NATO vadino atgyvenusiu al-
jansu. Lietuvos pareigūnai su neri-
mu stebi jo ginčus su sąjungininkais
Europoje ir dažnai neprognozuojamą
elgesį.

Vasarį paskelbti apklausos rezul-
tatai parodė, kad du trečdaliai lietuvių
nepasitiki, jog D. Trump priims tei-
singus sprendimus svarbiausiais po-
litiniais klausimais.

Tačiau diplomatai pabrėžia, kad ta-
pęs Prezidentu jis apie NATO ėmė kal-
bėti palankiau, rūpinasi JAV karine ga-
lia, nusprendė siųsti ginkluotę į Uk-
rainą, o jo administracijos pareigūnai
Baltijos šalims rodo itin didelį dėmesį.

Nuomos Žaliojo tilto skulptūras  
Vilnius (Savivaldybės info) – Vil-

niaus savivaldybė sovietines Žaliojo til-
to skulptūras sieks išnuomoti geriau-
sias sąlygas pasiūliusiems verslinin-
kams ar muziejams.

Savivaldybės administracija siūlė
skulptūras perduoti Lietuvos dailės
muziejui, bet taryba šią savaitę vieno
balso persvara tokį pasiūlymą atmetė.

Politikai  tokį sprendimą grindė
nuogąstavimais, kad Lietuvos dailės

muziejus skulptūras perduos ar išnuo-
mos prie Druskininkų įsikūrusiam Grū-
to parkui, kaip tai buvo padaryta su ki-
tais sovietiniais monumentais.

Keturios skulptūrų grupės nuo
tilto nukeltos 2015-aisiais. Šiuo metu
jas saugo savivaldybė.

Vilniaus valdžia šią savaitę taip
pat apsisprendė per mėnesį paskelbti
konkursą laikinoms ekspozicijoms
ant Žaliojo tilto.

R. Vanagaitė surado išeitį
Vilnius (Delfi.lt) – Kaziuko mugė

šiemet pritraukė ne tik įvairių meno,
rankdarbių ar maisto prekeivių. Vie-
noje iš palapinių mugės lankytojai ga-
lėjo išvysti prieštaringai vertinamą
rašytoją Rūtą Vanagaitę, pardavinė-
jančią savo knygas. R. Vanagaitės kny-

gą atsisakė platinti visi knygynai po to,
kai ji viešai pasisakė, kad partizanų va-
das Adolfas Ramanauskas-Vanagas
buvo KGB agentas ir pats save žalojo. 

Rašytoja tikina nebeturinti kitos
išeities, kaip tik pačiai prekiauti savo
knygomis, kurias jai grąžino leidykla.

Rusija smerkia „neteisėtas ir žalingas“ JAV sankcijas
Maskva (BNS) – Kremlius pareiš-

kė, kad išvakarėse JAV prezidento Do-
nald Trump pasirašytu vykdomuoju
įsaku pratęstos sankcijos Maskvai dėl
jos vaidmens Ukrainos krizėje yra „ne-
teisėtos” ir kenkia „visam pasauliui”.

„Niekada nebuvome šių sankcijų
iniciatoriai; laikome jas neteisėtomis
ir žalingomis ne tik abiejų šalių žmo-
nėms, bet ir visam pasauliui”, – sakė

Kremliaus atstovas spaudai Dmitri-
jus Peskovas.

Washingtonas paskelbė Maskvai
sankcijas dėl 2014 metais Rusijos įvyk-
dytos Krymo aneksijos ir jos paramos
prorusiškiems separatistams Ukrai-
nos rytuose.

Rusijos ir JAV santykiai smuko iki
žemiausio po Šaltojo karo laikotarpio
lygmens.

Putinas apgailestauja, kad sugriuvo Sovietų Sąjunga
Kaliningradas, Rusija (LRT.lt)

– Rusijos prezidentas Vladimiras Pu-
tinas Kaliningrade vykstančiame ži-
niasklaidos forume pareiškė, kad svar-
biausias istorinis įvykis, kurį jis no-
rėtų pakeisti, yra Sovietų Sąjungos

griūtis.
Paklaustas, kokį su Rusija susiju-

sį įvykį norėtų pakeisti, šalies vadovas
nė kiek nesusimąstęs atsakė, kad ap-
gailestauja dėl „Sovietų Sąjungos griū-
ties”.

Šiemet baigs memorialą partizanams
Vilnius (BNS) – Raseinių rajono

savivaldybė tikisi šiemet baigti įreng-
ti beveik dešimtmetį statomą memo-
rialą Kęstučio apygardos partizanams
Kryžkalnyje Raseinių rajone.

Savivaldybė iš Kultūros ministe-
rijos sulaukė 300 tūkst. eurų tikslinės
dotacijos šiam paminklui.

Raseinių savivaldybės administ-
racijos direktorius Remigijus Ačas tei-
gė, kad ir Seime, ir Vyriausybėje ta-
riantis dėl paminklo Kryžkalnyje vi-
suomet  pabrėžia, jog jis turi būti baig-
tas šiemet – per valstybės atkūrimo
šimtmetį.

Pagrindiniai memorialo statybos
darbai jau atlikti, bet reikia padaryti
apdailą, įrengti laiptus, privažiavimą,
sutvarkyti aplinką. Jeigu niekas ne-
skųs konkurso rezultatų, memorialas
galėtų būti baigtas rudeniop.

Kryžkalnyje statoma 15 metrų aukš-
čio varpinė-koplyčia su vitražais, kry-
žiumi. Šalia bus įrengtos devynios be-
toninės nuožulnios plokštumos su Kęs-
tučio apygardos partizanų slapyvar-
džiais, pavardėmis, gimimo ir mirties
datomis. Į memorialą turi vesti laiptai.
Koplyčios vidinėje erdvėje, ant santva-
rų numatoma pakabinti keletą varpų,
jais  skambinti galės atvykę lankytojai
ir pagerbti laisvės kovotojų atminimą.

Trijų siaurų vertikalių ertmių vir-
šutinėse dalyse turi būti sumontuoti lui-
tinio vitražo erdviniai fragmentai. Lau-
ko koplyčia projektuojama be durų ir be
langų, monumento vertikales išryš-
kins naktinio apšvietimo prožektoriai.

Manoma, kad paminklas bus pui-

kiai matomas ir lengvai pasiekiamas.
Įrengus vakarinį paminklo apšvietimą
tikimasi sukurti papildomą estetinį ak-
centą, teigia savivaldybė.

Visuomeninė organizacija  Tėvy-
nės partizanų laisvės kovos įamžinimo
sąjunga renka pinigus, kad šalia mi-
nėto memorialo būtų pastatytas ir pa-
minklas visiems Lietuvos partizanams.
Tam tikslui Kryžkalnyje įsigytas di-
delis sklypas. Tačiau pasak Raseinių
mero, dėl šio projekto jokių sprendimų
dar nėra priimta.

1944 metais Sovietų Sąjungai ant-
rą kartą okupavus Lietuvą, kilo parti-
zaninis pasipriešinimas. Dešimt metų
vykusiame pasipriešinime dalyvavo
ne mažiau kaip 50 tūkst. žmonių, o vi-
same pasipriešinimo judėjime kaip
pogrindžio organizacijų nariai, rėmė-
jai dalyvavo apie 100 tūkst. Lietuvos gy-
ventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkst.
partizanų.

JAV priešraketinės gynyba – tik „geras taikinys“ 
Maskva (BNS) – Visi JAV prieš ra-

ketinės gynybos objektai nekelia jokio
pavojaus naujiesiems „nenugali-
miems” Rusijos ginklams ir tėra jiems
„geras taikinys”, pareiškė vienas dip-
lomatas kariškis.

„Tos amerikietiškos priešraketi-
nės (gynybos sistemos) prieš naujau-
sias Rusijos sukurtas sistemas yra
kaip laidynė prieš lėktuvą”, – sakė jis.

Savo metiniame pranešime Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas pra-
nešė, kad šalyje, be kitų naujų ginklų,
buvo išbandyta ir nauja tarpžemyninė
balistinė raketa „Sarmat”, kuri gali
nešti daugiau kovinių galvučių ir pa-
siekti didesnį nuotolį negu jos sovietų
laikų pirmtakė, Vakaruose vadinta
„Satan” („Šėtonu”).

V. Putinas sakė, kad tarp naujųjų
ginklų yra branduolinės sparnuotosios
raketos, branduolinės povandeninės
bepilotės skraidyklės ir naujas hiper-
garsinis aviacijos raketų kompleksas,
neturintis analogų pasaulyje.

Rusijos vadovas sakė, kad taip pat
buvo išmėgintas hipergarsinis aviacijos
raketų kompleksas „Avangard”. Šio

komplekso raketos gali skristi 20 kartų
didesniu negu garso greičiu ir smogti
„lyg meteoritas, lyg ugnies kamuolys”.

V. Putinas taip pat sakė, kad Ru-
sijos aerodromuose dislokuotas itin
tiksliai nutaikomas hipergarsinis avia-
cijos raketų kompleksas „Kinžal”.

Valstybės vadovas sakė, kad itin
dideliu greičiu galintis skristi lėktuvas
nešėjas galėtų per kelias minutes nu-
gabenti raketą į paleidimo vietą. Be to,
šio komplekso raketos gali skristi 10
kartų didesniu negu garso greičiu ir
manevruoti viso skrydžio metu.

V. Putinas pažymėjo, kad šios cha-
rakteristikos užtikrina, jog naujasis
kompleksas galėtų įveikti visas egzis-
tuojančias ir kuriamas priešlėktuvinės
bei priešraketinės gynybos sistemas.
Prezidentas pridūrė, kad naujoji siste-
ma galėtų smogti taikiniams esantiems
toliau kaip už 2 000 km ir nešti bran-
duolines arba įprastas kovines galvutes.

„Greitai (naujosios raketos) taps
nepažeidžiamos dabartinių priešlėk-
tuvinės ir priešraketinės gynybos sis-
temų, kadangi raketų gaudyklės jų
tiesiog nepavys”, – tęsė V. Putinas.

Išrinkti blogiausieji 2017-ųjų kino filmai 
Los Angeles

(BNS) ,,The Emoji Mo-
vie” atiteko „Auksinė
avietė” už blogiausią
2017 metų juostą; pir-
mąkart per 38 metus
šis negarbingas Hol-
lywoodo apdovanoji-
mas buvo skirtas ani-
maciniam kūriniui.

Galbūt šio filmo,
kurio vienas iš pa-
grindinių herojų
–  emoji piktograma,
vaizduojanti išmatų
krūvelę, likimas ir ne-
galėjo būti kitoks.

„Šių metų ydingų filmų sąraše pir-
mauja opusas apie piktogramas ir kal-
bančią išmatų krūvelę”, – sakoma „Auk-
sinių aviečių” pranešime.

,,The Emoji Movie” gavo keturias iš
10 „Auksines avietes”: už blogiausią fil-
mą, scenarijų, režisierių ir ekrano due-
tą.

Blogiausiu 2017-ųjų aktoriumi buvo
pripažintas Tom Cruise už vaidmenį
,,The Mummy”.

Trims „Oskarams” per savo karje-
rą nominuotas aktorius dar neturi nė
vieno Kino akademijos apdovanojimo,
bet dabar jau bus gavęs dvi „Auksines
avietes”.

Pirmąją T. Cruise gavo 1994 metais

už vaidmenį filme ,,Interview with the
Vampire”. Tąkart jo ir Brad Pitt  duetas
buvo pripažintas blogiausia ekrano
pora.

Blogiausios 2017-ųjų aktorės apdo-
vanojimas atiteko režisieriui ir aktoriui
Tyler Perry, jau 10-ą kartą suvaidinu-
siam žilaplaukę moteriškę naujausiame
savo filme „Boo 2! A Madea Halloween”.

Blogiausia antro plano aktore tapo
Kim Basinger už vaidmenį juostoje
,,Fifty Shades Darker”. 

„Auksinė avietė” už blogiausią ant-
ro plano aktorių buvo paskirta Daddy’s
Home 2” suvaidinusiam Mel Gibson. 

„Auksinės avietės” buvo įsteigtos
1980 metais kaip atsvara Hollywoodo ap-
dovanojimų sezonui.

„The Emoji Movie” – išrinktas blogiausiu kino filmu.
Theemoji-movie nuotr.   

Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio vizualizaci-
ja.
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Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,

vasarnamyje,
gamtoje – visur, 

kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!

SIŪLO DARBĄ IEŠKO DARBO

Sena spintelių gamybos įmonė,
Churchill Cabinet Company,

įsikūrusi Cicero, IL (4616 W. 19th Street),
ieško darbininkų: techninės priežiūros

mechaniko, stalių, surinkėjų. Vertinama
patirtis ir anglų kalbos mokėjimas. Siūlomi

viršvalandžiai ir kitokie priedai.
Skambinti Roger Duba

Tel. 708-780-0070, ext. 4850.

Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, puikios
rekomendacijos, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-757-4532. 

ReMkIMe DRauGo fonDą
www.draugofondas.org
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www.DrAugAs.Org

AKIŲ lIgOs

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAnTŲ gyDyTOjAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

A † A
JURGIS A. BOBELIS

Mirė 2018 m. vasario 14 d.
Gimė Kaune, Lietuvoje.
Gyveno Glastonbury, CT.
Nuliūdę liko: duktė Rasa su vyru dr. Frank Andrews, duktė Si-

gita su vyru Willard F. Pinney, Jr., sūnus Viktoras,  kiti giminės,
draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis buvo vyras a. a. Elenos ir tėvas a. a. sūnaus George.
Laidotuvės privačios.
Viešpatie, globok mūsų brangų Tėvą.

Liūdinti šeima

A † A
AGNIETĖ PRAČKAILIENĖ-

BIGELIENĖ TAMOŠAUSKAITĖ
Gimė 1920 m. balandžio 19 d. Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Šau-

kėnuose.
Mirė 2018 m. kovo 2  d. North Riverside, IL.
Gyveno North Riverside, anksčiau Cicero, IL ir Three Oaks, MI.
Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas Pračkaila, dukterys Ann ir Al-

 dona Prač kai laitės; podukra Jūratė Silverman su vyru Char les;
posūnis Ramūnas Bigelis ir kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Agnietė buvo žmona a. a. Leono Pračkailos ir žmona a. a.
Vinco Bigelio.

Priklausė Sisters of  St. Casimir Auxiliary.
Velionė bus pašarvota kovo 7 d., trečiadienį, 9 val. ryto Šv. An-

tano bažny čio je, 15th St. Ir 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto
bus au ko   ja mos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Ka-
zi miero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti  Sisters of  St. Casimir Auxiliary.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįsta-

mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima   

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

A † A
MARY H. WEBER (KUKŠTA)

Mirė Čikagos priemiestyje, sulaukusi 88 metų amžiaus. 
Nuliūdę liko: mylimi vaikai Laura (vyras Thomas) Reddy ir

John (žmona Lydia), anūkai Michael, Steven, Alex ir Angela, bran-
gi sesuo Lucy Lietuvoje. 

A. a. Mary buvo žmona a. a. Norbert Weber M.D. Daug metų jie
kartu dirbo dr. Norbert Weber medicinos kabinete. Mary Weber
priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.

Atsisveikinimas su velione vyks kovo 8 d., ketvirtadienį, nuo
8:30 val. r. iki 10:30 val. ryto Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028
Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Po atsisveikinimo 10:30
val. ryto velionė bus palydėta į Incarnation Church, 5757 W.
127th St., Palos Heights, IL, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios
už velionės sielą. 

Visi pažinoję velionę kviečiami dalyvauti atsisveikinime ir šv.
Mišiose. Prisiminimais ir mintimis galite pasidalinti laidojimo
namų internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba 
www.palosgaidasfh.com.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL 60632) kovo 11 d. 10 val. r. minėsi-
me ketvirtąjį Gavėnios  sekmadienį. Eucha-
ristijos šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys. Taip pat pranešame, kad kovo 17 d., šeš-
tadienį, 12 val. p. p. Gavėnios rekolekcijas pra-
ves kun. teol. Žydrūnas Kulpys, atvykęs iš Lie-
tuvos, Vilkaviškio vyskupijos.  Kiekvieną Ga-
vėnios penktadienį 4:30 val. p. p. einame Kry-
žiaus Kelią su apmąstymais.   Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti.

� Gavėnios rekolekcijas ir susitaikinimo sak-
ramento (asmeninės išpažinties) apeigas

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) kovo 17 d., šeštadienį, nuo
3 iki 4 val. p. p. praves svečias iš Lietuvos,
Vilkaviškio vyskupijos kunigas, teologijos m.
daktaras Žydrūnas Kulpys. Kviečiame visus
pasiruošti šv. Velykoms.

� Audriaus V. Plioplio instaliacijų paroda
,,Columns of Thought” veiks kovo 27 – ba-
landžio 10 dienomis Rockefeller Memorial
Chapel, University of Chicago (5850 S.
Woodlawn Ave.Chicago, IL 60637). Parodos
pristatymas, dalyvaujant autoriui – balandžio
4 d., trečiadienį, 7:30 val. v.

Amerikos lietuvių klubas Beverly Shores, IN
kovo 18 d., sekmadienį, kviečia į 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio 
ir Nepriklausomybės atkūrimo, 

Kovo 11-osios, minėjimą. 
1 val. p. p. – lietuviškos šv. Mišios, 

2 val. p. p. – minėjimas ir meninė programa.
Mišiose ir meninėje dalyje girdėsime pop chorą

,,Svajonė” (vad. Alina Šimkuvienė).
Po programos bendrausime prie kavos ir užkandžių

St. Ann of the Dunes
433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301

Daugiau informacijos: rutasida2hotmail.com

„oscarai” išdalinti jau 90-ąjį kartą

Kovo 4 dieną, sekmadienį, vyku-
siose jubiliejinėse JAV Kino
meno ir mokslo akademijos ap-

dovanojimų iškilmėse „Oscarą” už ge-
riausią 2017-ųjų metų filmą pelnė mek-
sikiečių režisieriaus Guillermo del
Toro juosta ,,The Shape of  Water”. 

Be pagrindinio vakaro apdovano-
jimo, trylikoje kategorijų nominuo-
tas filmas, pasakojantis apie nebylę va-
lytoją, įsimylėjusią įkalintą jūros bū-
tybę, taip pat buvo įvertintas už ge-
riausią režisieriaus darbą, geriausią
kino produkcijos dizainą ir geriausią
originalų garso takelį. 

Geriausia 2017-ųjų aktore pripa-
žinta Frances McDormand, suvaidi-
nusi juostoje ,,Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri”, o geriausio ak-
toriaus prizą pelnė Gary Oldman už
Winston Churchill vaidmenį filme
,,Darkest Hour”.

Be kita ko, Akademijai iš dalies pa-
vyko įgyvendinti savo siekį į prestiži-
nius apdovanojimus įtraukti daugiau
moterų ir įvairių mažumų atstovų.
Vienas jų, Jordan Peele, tapo pirmuo-
ju afroamerikiečiu, laimėjusiu „Os-
carą” už geriausią scenarijų, kurį su-
kūrė filmui ,,Get Out”. Tuo metu nors
Greta Gerwig buvo vos penktoji mo-
teris istorijoje, nominuota geriausio re-
žisieriaus kategorijoje, nei ji, nei jos fil-
mas „Lady Bird”, sulaukęs iš viso
penkių nominacijų, nė vieno apdova-
nojimo nepelnė. 

Atsiimdamas pagrindinį vakaro
apdovanojimą, G. del Toro sakė: „Ski-
riu jį visiems jauniems filmų kūrė-
jams… Ir noriu pasakyti visiems, sva-
jojantiems pasitelkti maginę fantasti-
ką realioms nūdienos istorijoms pa-
sakoti – jums pavyks”.

ELTA

Aktoriai (iš k.) Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney ir Gary Oldman su ap-
dovanojimais. EPA–ELTA nuotr.


