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Vasario
16-osios
minėjimas
Čikagos
lituanistinėje
mokykloje
GIEDRĖ NAMIKAITĖ
AUGUSTINA PALIONYTĖ

asario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo – minėjimo šventė
Čikagos lituanistinėje mokykloje
(ČLM) prasidėjo suskambus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos
Respublikos himnams. Visi mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais,
buvo pakiliai nusiteikę ir su nekantrumu laukė savo pasirodymų. Netrukus į sceną lipo aštuntokės, kurios,
pasipuošusios skrybėlėmis, šoko lietuvių liaudies šokį „Kepurinė”.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visus susirinkusiuosius
sveikino Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė. Ji
sakė: „Vasario 16-oji diena – labai
reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies
praeitį“. Mokyklos direktorė prisiminė labai svarbius ir reikšmingus
Lietuvos istorinius įvykus, kai prieš
99-erius metus vasario 16-ąją buvo pa-
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ŠIAME NUMERYJE:

Pritariant mokyklos chorui, vyresniųjų klasių mergaitės šoka „Gražiausios spalvos”.
ČLM archyvo nuotr.
sirašytas Nepriklausomybės atkūrimo aktas ir šioji diena tapo lemtinga
mūsų, lietuvių, dabarčiai ir ateičiai.
Baigdama direktorė palinkėjo: „Būki-

me verti iškovotos Nepriklausomybės,
mylėkime ir saugokime Tėvynę. Tegul
mūsų laisvė skamba, suvienydama lie– 4 psl.
tuvius visame pasaulyje!”

Lietuvos gimtadienį paminėjo ir Afrikos kaimo vaikai
Lietuva šventė
99-ąjį gimtadienį – 3 psl.

Plaukia laivelis, kurio vardas ,,Lietuva”…

Ilgųjų nuotolių bėgikė Monika Juodeškaitė moko Afrikos vaikus anglų kalbos ir pasakoja apie Lietuvą.
Asmeninio albumo nuotraukos

Monika Juodeškaitė

Lemonte karaliavo vaikai – 4 psl.

Specialiai „Draugui” – iš Tanzanijos

os Tanzanijoje, Afrikoje, vietiniai gyventojai sutinka „Mzungu”, baltąjį žmogų, jį šiltai pasveikina
atvykus ir pasiteirauja iš kurio pasaulio krašto atkeliavo. Išgirdę žodį „Lietuva”, visi mano sutiktieji
praeiviai minutėlei susimąsto tyloje ir paklausia – o
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kur ji yra? Išties turbūt nei vienas Tanzanijos gyventojas neįsivaizduoja, kas yra Lietuva ar kur ji yra,
todėl vos išgirdę „Europa”, nudžiunga. Dauguma gyventojų čia turi tik pradinės mokyklos išsilavinimą
ir su kitų tautybių žmonėmis yra susipažinę tik per
turizmą ar savanorystę. Todėl nenuostabu, jog tokia
maža valstybė kaip Lietuva čia nėra pažįstama.

– 11psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
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GANY TOJO ŽODIS

Dirbk SAVO darbą, gyvenk SAVO gyvenimą!
KUN. LIUDAS MILIAUSKAS
ai pašaukimas, nešantis sėkmę,
ramybę ir visapusiškai produktyvų gyvenimą. Nesugebėdami
gyventi savo gyvenimo nuolat turime
slėptis po įvairiomis kaukėmis. Slapstymasis nuo kitų dar nėra toks pavojingas kaip slapstymasis nuo savęs,
savo sielos ir sąžinės. Ar gyveni SAVO
gyvenimą? Ar savo pasirinkimams
turi motyvuotą paaiškinimą, o gal atsakysi ...nežinau?! Ar galvoji savo mintimis, ar sieki savo tikslų, ar statai savo
namus, ar atostogauji savo atostogas,
ar tavo mėgstami dalykai tikrai tavo?
Ar nepagavo tavo gyvenimo „ką kiti pasakys” ir „taigi reikia prieš kitus pasirodyti” pinklės? Kaip atrodytų tavo
gyvenimas ir jo pasirinkimai, jei nebūtų prieš ką pasirodyti? Manau, jis
būtų paprastesnis, ramesnis, lėtesnis,
būtų daugiau laiko gyventi šiandien, o
ne vien bėgti į rytojų, kuris vieną dieną nebeateis...
Mes tikrai galime rinktis, ar gyvenime vyks palaiminimai, ar prakeikimai: Padėjau prieš tave gyvenimą ir
mirtį, palaiminimus ir prakeikimus...
rinkis gyvenimą (Pak. Įst. 30:19). Jei gyvensi savo gyvenimą, pritrauksi palaiminimus! Gyvensi negalvodamas,
nesirinkdamas ir dar piktai „landžiosi” po kitų žmonių gyvenimus, lauk
prakeikimų. Reikia kantrybės, bet
anksčiau ar vėliau viskas susidėlioja į
savo vietas, nors kol vyksta procesas,
gal ir ne viskas atrodo taip, kaip yra.
Biblija labai taikliai mus palygina
su atskirais organizmo nariais, turin-
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čiais savo funkcijas. Retai pagalvojame,
kad mūsų kūne kiekvienas narys nuolat užsiima tarnyste dėl kitų. Mumyse
vyksta nuolatinis tar nystės ir pasiaukojimo kitam procesas, jis išlaiko mus
gyvus ir sveikus. Jei kuris nebeatlieka
savo funkcijos, daugiau ar mažiau kenčia visi. Taigi dėl mūsų blogos nuotaikos pati nuotaika visai nekalta! Jei tokia visuotinė tarnystė tarp mūsų vyktų, tai, kaip žmonės sako, būtų rojus žemėje.
Paskutiniuoju metu skaitydamas
skaudžias istorijas iš Lietuvos apie
tėvų žudomus vaikus, girdžiu kaltinimus, kad taip įvyko, nes kažkas neatliko savo pareigų, savo funkcijos. Tai
tik dar vienas patvirtinimas, kad geri
dalykai vyksta tik tuomet, kai gyvename savo gyvenimus ir dirbame savo
darbus. Neturime pamiršti, kad mūsų
gyvenimai nėra izoliuoti, jie nuolat
„liečiasi” su kitų gyvenimais, todėl
būnant ne savo vietoje ir sąlytis/kontaktas su kitais būna kažkoks ne toks.
O dabar pagalvokime, kaip mums
sekasi susitvarkyti su jau pasiektais rezultatais atliekant vieną ar kitą funkciją? Ar tavo gyvenimo nepagauna
„didybės tinklas”? Gal tu ir suradai
savo vietą, atlieki savo darbą, bet ar pasiekti rezultatai nesusuko galvos, netapo išdidumo ir pasipūtimo priežastimi!?
Labai svarbi gyvenimo dalis yra
tavo atsakymas sau pačiam – kas man
suteikė tas galimybes, kas man patikėjo
vienas ar kitas funkcijas? Neteisingas tavo požiūris, kad ir į teisingai atliktus darbus gali viską sujaukti bei at-

nešti neigiamą rezultatą. Jėzus mokina: Atlikę visa, kas buvo pavesta, sakykite: Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti (Luko
17:10).
Evangeliškuose kraštuose savu
laiku netgi iškilo religinė mintis, kad
geriausiai žmogus išreiškia savo tikėjimą, per tobuliausiai ir atsakingiausiai atliktą savo darbą, savo funkciją. O
tobuliausiai atliktas darbas yra žmogaus praktinė dėkingumo malda Dievui. Taip žmogus nuoširdžiausiai pasako Dievui ačiū už jam patikėtą vieną
ar kitą pašaukimą, darbą, funkciją,
galėjimą: Aš visa galiu tame, kuris
mane stiprina (Fil. 4:13). Žmonės skaitydami Šventą Raštą suprato, kad jie
kažką gali, vien iš to kuris tą galėjimą
duoda ir palaiko, iš Dievo.
Kita Biblijos išmintis primena:
Nieko nereiškia sodintojas, nei laistytojas, bet tik augintojas...Dievas (1 Kor.
3:7). Gyvenime kažką sodiname ir laistome, tai yra kažką veikiame, bet mūsų
veikla neduotų jokių rezultatų be Dievo, kuris viską apjungia ir viskam suteikia vyksmą bei augimą.
Per pirmuosius trejus metų mėnesius minime tris Lietuvos istorijoje
svarbias datas – Sausio 13-ąją, Vasario
16-ąją ir Kovo 11-ąją. Jos įtakojo ir viena kitą, ir tolimesnius šalies įvykius,
kaip tenka girdėti: „be Vasario 16 nebūtų ir Kovo 11”, o himne giedame – „Iš
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”. Tai primena dar vieną labai
svarbų dalyką. Įvairioje veikloje mes
naudojame ne tik savo pašaukimus, bet
ir kitų sukauptą derlių. Kad ir kokią

sritį paimtume, matome, kad mes tik
įsijungiame į kitų jau atliktą darbą.
Mes galime kažką pasiekti iš dalies tik
dėl to, kad prieš mus buvusieji tinkamai atliko savo darbą, padarė tinkamus
pasirinkimus ir sprendimus savo gyvenime. Apie tai byloja ir Dievo Žodis:
Aš pasiunčiau jus nuimti derliaus, į kurį
jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o
jūs įstojote į jų darbą (Jono 4:38). Kad
ir ką nuveikiame, negalime visus nuopelnus priskirti vien tik sau. Mes galime, nes galėjimas mums suteikiamas, mes kažką pasiekiame, nes prieš
mus buvusieji paliko savo darbo paveldą. Linkiu visiems tiek asmenine,
tiek religine, tiek tautine, tiek bet kokia kita prasme gyventi savo gyvenimą
ir dirbti savo darbą kaip dėkingumo
auką Dievui, iš kurio, kuriame ir per
kurį turime visą galėjimą.

Simbolinė dovana konsului
– Amerikos vėliava iš lietuviško lino
asario 12 d., sekmadienį, lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje buvo minimas 99-asis Lietuvos valstybės gimtadienis. Minėjimo prelegentas buvo
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, kurio
kadencija ,,vėjų mieste” baigiasi šią vasarą. Parapijiečiai padėkojo konsului
už nuoširdų darbą ir bendravimą.
,,Nuo didžiausios Lietuvos grupės –
mažlietuvių” konsului buvo įteikta atminimo dovana – JAV valstybinė vėliava, pagaminta iš lietuviško lino.
Šią simbolinę vėliavą, siejančią Ameriką su Lietuva, Tėviškės parapijos bei
Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos
vardu M. Gudynui įteikė kun. L. Miliauskas. Įteikdamas jis pastebėjo, kad
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vėliavos žvaigždutės, išsiuvinėtos rankomis, tarsi primena, kad kiekvienas
iš mūsų turime palikti po savęs žvaigždes – savo darbus.
Konsulas M. Gudynas kalbėjo apie
tai, kad net šiais laikais, kai daugelis
laiko save ,,pasaulio piliečiais”, valstybė yra svarbi. Ir kad pirmiausia ji –
tai žmonės. Valstybės išlieka, jeigu jose
yra daugiau žmonių kuriančių, nei
griaunančių. Geras pavyzdys, sakė
konsulas, – Vasario 16-oji. Valstybė atgimė, nes atsirado tų, kurie tikėjo, kurie stovėjo priekyje. Jis taip pat pastebėjo, kad Lietuva visuomet buvome
stiprios diasporos valstybė ir kvietė
prisidėti savo darbais ją toliau kuriant ir stiprinant. Darbais, kurie investuoja į žmogų, nes, dar kartą pa-

Kun. L. Miliauskas mažlietuvių vardu padėkojo konsului M. Gudynui už jo nuoširdžią tarnystę ir įteikė simbolinę dovaną – JAV vėliavą iš lietuviško lino.
brėžė konsulas, ,,žmonės ir yra valstybė”. ,,Kur mes bebūtume, – visi esame lietuviai, ir kiekvienas gali atrasti savo santykį su tėvyne. O mano
svarbiausias palinkėjimas – tą ryšį,

kurį jūs patys išlaikėte su Lietuva, perduoti savo vaikams – kad jis nenutrūktų”, – sakė M. Gudynas.
„Draugo” info ir nuotr.
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Lietuva minėjo Valstybės atkūrimo 99-ąsias metines

Prie 1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos pirmininko, partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, esančio prie Krašto apsaugos ministerijos, padedamos
gėlės.

Vasario 15–16 dienomis Lietuva
prisiminė prieš 99 metus Nepriklausomybės Aktą pasirašiusius signatarus, pagerbė šaliai
nusipelniusius šių dienų žmones.
škilmingi Vasario 16-osios
šventiniai renginiai vyko
sostinės Rasų kapinėse, Simono Daukanto aikštėje ir Prezidento rūmuose, prie Signatarų namų bei Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniaus senamiestyje, taip pat Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje
Kaune ir visuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.
Vasario 16-osios vakarą Ge-
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dimino prospekte – nuo Katedros iki Vinco Kudirkos aikštės
– suliepsnojo 16 simbolinių laužų, Nacionalinėje filharmonijoje skambėjo Prezidentės D.
Grybauskaitės globojamas iškilmingas Vasario 16-osios minėjimo koncertas, o Katedros
aikštėje – koncertas ,,Aš tikrai
myliu Lietuvą".

Lietuvą pasveikino
pasaulio vadovai
Prezidentė Dalia Grybauskaitė sulaukė daug sveikinimų
Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos proga. Užsienio šalių
vadovai Lietuvai linki klestėji-

Iš Signatarų namų balkono kalba Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
Martyno Ambrazo nuotraukos

mo, o visiems šalies žmonėms –
laimės, sėkmės ir gerovės.
Su Nepriklausomybės diena Lietuvą sveikino popiežius
Pranciškus, Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II,
Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentas Donald J. Trump,
Japonijos imperatorius Akihito, Nyderlandų karalius Willem Alexander, Lenkijos prezidentas Andrzej Duda, Ukrainos prezidentas Petro Porošenko, Italijos prezidentas Sergio
Mattarella, Airijos prezidentas
Michael D. Higgins, Austrijos
prezidentas Alexander Van BelNukelta į 7 psl.

Šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje akimirka.
Dainiaus Labučio nuotr.

Prisimintas istorinio „Draugo” ryžtingumas
2017 m. vasario 16 d. „Delfi” tinklalapyje Vaidas Saldžiūnas, korespondentas gynybos temomis, paskelbė straipsnį „Skaudžios pamokos valdžiai: kaip
dėl asmeninių ambicijų nesusimauti ir
neprarasti valstybės?”, jį iliustravęs istorine, 1940 m. „Draugo” laikraščio
pirmojo puslapio nuotrauka su stambiomis antraštėmis. Autorius nagrinėja Lietuvos vadovų elgesį, pradedant
1918 m. vasario 16-ąja, kuomet buvo atkurta valstybė, ir baigiant nepriklausomybės praradimu 1940-aisiais. Po
laikraščio nuotrauka korespondentas
parašė: „1940 m. birželį Lietuvos dienraščiai nerišliai pranešinėjo apie ‘padidėjusį ribotą SSRS kariuomenės kontingentą mūsų krašte’, o išeivijos laikraštis ‘Draugas’ tiesiai šviesiai rėžė –
„Rusija okupavo Lietuvą’.”
šį straipsnį jautriai sureagavo šiandieninio „Draugo” skaitytojai, ragindami redakciją atkreipti dėmesį į ano ir šio meto paraleles. Iš tiesų,
jos yra akivaizdžios – pasaulį drebina
neramumai, prieštaros, asmenybių ir
ideologijų susikirtimai ir virš Europos,
ne tik virš Lietuvos, kabanti grėsmės
nuojauta. Toks metas reikalauja ypatingo susiklausymo valstybės viduje ir
ryžtingumo. Autorius netiesiogiai

Į

klausia: ar jo užtektų šiandien, jeigu ateitų diena „X”?
„Vasario 16-oji – daugeliui žinoma
data – šią dieną 1918 m. Lietuva paskelbė
nepriklausomybę. Nors gyvųjų to meto
liudininkų jau nebėra, ir šiandien dažnai postringaujama, kad už laisvės iškovojimą dar sunkiau yra jos išsaugojimas. Galbūt nedaugelis susimąsto,
kad už šių, regis, gerokai nuvalkiotų žodžių slypi skaudžios istorinės pamokos,
mat iš klaidų pasimokė dar ne visi. ...labiausiai stebina dalies Lietuvos valstybės kūrėjų likimai: vieni, nepaisant
nuopelnų prapylė rinkimus, buvo užmiršti, kiti, apakinti asmeninių ambi-

cijų ar nuoskaudų, paklojo pamatus
valstybės žlugimui ar net atvirai ją išdavė 1940-aisiais. Istorinius įvykius
analizuojantys istorikai pabrėžia, kad
nors istorija ir niekada nesikartoja,
tam tikrų aplinkybių ar įvykių panašumai su šių laikų įvykiais stulbina. O
tai esą turėtų skambėti kaip perspėjimas ypač šiais laikais, kai dėl įvairių socialinių ir ekonominių problemų įsitempusi Lietuvos visuomenė pagrįstai
turi vėl nerimauti dėl galimo nepriklausomybės netekimo. Grėsmė – kaip
ir 1918 ar 1940 metais kyla iš Rytų. Tad
ko galima pasimokyti iš aukščiausių šalies vadovų likimų, sprendimų?”

Prisimintas paskutinysis Vyriausybės posėdis 1940 m. birželio 15-ąją,
kuomet buvo sprendžiama – priešintis
Sovietų Rusijai ar priimti ultimatumą.
Ir gėdingu pavadintas daugumos Vyriausybės narių balsas už tai, kad priešintis beprasmiška, net simboliškai. Į
tai vedė vidiniai susiskaldymai. „Būtent A. Smetona ir dar keli vyriausybės
nariai buvo už tai, kad reikia nors
simboliškai pasipriešinti. Tačiau kiti
pasisakė už pasidavimą. Be to, neapykanta A. Smetonai apakino kai kuriuos vyriausybės narius. Atkeršyti
jiems buvo svarbiau nei valstybės likimas”.
Baigdamas straipsnį žurnalistas
cituoja istoriką Algimantas Kasparavičių: „Ar tokia padėtis galėtų pasikartoti ir šiandien, vertinant Lietuvos
dabartinį elitą? Aš nesu optimistas. Galiu įsivaizduoti, kaip dabar elgtųsi elitas – nesakau, kad nebūtų herojų, bet
vėl būtų kalbama visiems priimtinais
burtažodžiais. Daug kalbama apie istorines pamokas. Bet iš istorijos paprastai nesimokoma”.
Šalies gynyba besidomintis autorius vis dėlto skaitytojo nepalieka neviltyje, teigdamas, kad anuomet, beveik
prieš aštuonis dešimtmečius, buvo kitokia tarptautinė situacija ir kitokia aplinka: didžiosios Europos šalys nebuvo
ypač suinteresuotos gynybinėmis garantijomis Lietuvai, o šiandien tas garantijas Baltijos šalims teikia NATO.
Taigi Lietuvos valstybės saugumui užtikrinti bereikia tik tarpusavio jėgų sutarimo.
„Draugo” info
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TELKINIAI

Vasario 16-osios minėjimas Čikagos lituanistinėje mokykloje
Atkelta iš 1 psl.
Sveikinimo žodį taip pat tarė JAV LB Vidurio vakarų
apygardos atstovas Jonas Platakis, visų renginyje dalyvaujančių žmonių retoriškai klausdamas: „Kas yra nepriklausomybė ir laisvė?” Jono Platakio nuomone, ji leidžia
gyventi laisvai, suteikia galimybę siekti svajonių ir tikslų.
Tai yra brangi dovana, kurią reikia saugoti ir branginti,
nors mes ir negyvename Lietuvoje. JAV LB Vidurio vakarų apygardos atstovas savo kalbą užbaigė Maironio eilėmis:
„Lietuva, būk per amžius laisva”.
Vasario 16-osios minėjimo renginyje dalyvavo buvusi
Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė ir dabartinė
Lietuvių Fondo atstovė Laima Apanavičienė, kuri įteikdama
mokyklai paramos čekį, visus susirinkusiuosius pasveikino
šios nuostabios – Lietuvos valstybės atkūrimo – dienos proga. Atėjus į mokyklą, jai džiugu matyti tiek daug lietuvių,
besimokančių lietuvių kalbos ir kitų dalykų. Ji padėkojo
visiems, kas stengiasi saugoti savą kalbą. Laima Apanavičienė palinkėjo Vasario 16-osios minėjimo dalyviams geros
šventės ir savo kalbą užbaigė šiais žodžiais: „Būkite tikrais
lietuviais!”
Paskutinysis, kuris pasveikino visus dalyvius šios
svarbios ir reikšmingos šventės proga, buvo ČLM tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas. Be to, jis paskelbė
jubiliejinės loterijos laimėtoją – ja tapo mokytoja Sandra.
Ji laimėjo 4 bilietus į ledo ritulio rungtynes.
Po ČLM direktorės ir šventės svečių sveikinimo žodžių
į sceną lipo šeštokai, nuotaikingai sušokę „Linksmapolkę”.
Viena įdomiausių renginio akimirkų buvo, kai dešimtokai
– vyriausieji mokyklos mokiniai – padeklamavę eilėraščius
apie Lietuvą, pirmokams išdalijo lietuviškus pasus. Kaip
gera buvo matyti visų plačias ir nuoširdžias šypsenas! Septintos klasės mokiniai taip pat įprasmino šventę gražiąja
„Kaimiška polka”, o šeštokai – eilėraščiu „Tėvynė”. Šventės pabaigoje tiek mokiniai, tiek ir visi, susirinkę į šią Vasario 16-tosios minėjimo šventę, drauge dainavo dvi žinomas dainas: „Brangiausios spalvos” ir „Žemė Lietuvos”. Šios
šventės atsiminimai dar ilgai išliks kiekviename iš mūsų!
Giedrė Namikaitė ir Augustina Palionytė – studentės iš
Lietuvos, šiuo metu atliekančios praktiką Čikagoje, Čikagos
lituanistinėje mokykloje. Jos kiekvieną šeštadienį dirba su
vaikais, pavaduoja mokytojus ir visokeriopai įsijungia į mokyklinį gyvenimą.

Dešimtokai įteikia pirmokams lietuviškus pirmokų pasus.

Mokyklos mokytojai.

ČLM archyvo nuotraukos

Brighton Parko parapiją aplankė kardinolas Blasé Cupich

Skaitinius skaitė Viktoras Kelmelis.
Ariane Moya nuotraukos

ekmadienį, sausio 22 d., kardinolas Blasé Cupich kartu su klebonu kun. Manuel Dorantes ir kun. Carlos Arancibia šv. Mišias koncelebravo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje, Brighton Parke (2745 W. 44th St., Chicago, IL). Mišios buvo aukojamos
ispaniškai, lietuviškai ir angliškai.
Pamoksle kardinolas Cupich minėjo, kad Lietuvoje yra buvęs keturis kartus – aplankė Kauną, Vilnių, Panevėžį, Šiaulius ir kelis kitus miestus. Jis yra susipažinęs su Lietuvos kultūra ir
gerbia jos žmonių parodytą ištvermę sunkiais istorijos laikotarpiais.
Pirmąjį skaitinį lietuviškai skaitė Viktoras Kelmelis. Raminta Mikuckienė skaitė lietuviškas
visuotines maldas. Salomėja Daulienė kartu su ispanų ir amerikiečių atstovais nešė Mišių aukas.
Kardinolo Cupich apsilankymo pagrindinis tikslas buvo paguosti šeimas, kurios nukentėjo
nuo gaujų padarytų žiaurumų Brighton Parko apylinkėje. Po Mišių kardinolas susitiko su šių
šeimų nariais.
Viktoro Kelmelio info

S

Kardinolas ne tik aukojo šv. Mišias, bet ir bendravo su parapijiečiais.

DRAUGAS

5

2017 VASARIO 18, ŠEŠTADIENIS

Pirmasis Vaikų festivalis Lemonte
DIANA ALEKNAITĖ
„Deramai užauginti vaiką galima tik ten,
kur yra sukurta meilės erdvė”, – yra pasakęs dvasinis mokytojas Vladimiras
Megre.
asario 12-ąją Pasaulio lietuvių
centre vykęs pirmasis Vaikų
festivalis puikiai atspindėjo šią
mintį. Didelis, savanoriškas organizacinės grupės, kuriai entuziastingai
vadovavo Lidija Ringienė, darbas buvo
įvertintas su kaupu! Savanorės mamos
ir mokytojos Aušra Karalienė, Sandra
Gutaravičienė, Jolanta Gudėnaitė, Monika Miškinienė, Kristina Gabrėnienė
bei Živilė Žemaitienė sukosi kaip bitutės, kad koncertas vyktų sklandžiai
ir maži bei dideli neišalktų. Na, o
šventės svečiai vos tilpo Lietuvių Fondo salėje. Vaikučiai, pasipuošę ir linksmi, sutūpė prie scenos, kur, belaukda-

V

mi savo pasirodymo, smalsiai stebėjo
draugų ir bendraamžių programėles.
Visa salė šurmuliavo džiugia nuotaika:
juk čia buvo tiek besididžiuojančių ir
savo atžalomis besidžiaugiančių tėvelių, senelių ir gražiai šventės idėjai prijaučiančiųjų.
Vaikų šventę vedė patys vaikai –
Gabija Gutaravičius, Urtė Likatavičiūtė, Simona Bilevičius ir Jokūbas Šlajus.
Programoje kanklėmis pagrojo ir padainavo lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija”, tautiniu šokiu visus
ploti paskatino grupės „Rusnė” ir „Lietuvos vyčiai”, lotynų šokių ritmu visus
išjudino pramoginių šokių studijos
„Eglės Danceworld”, „DanceDuo” bei
vadovės Esteros paruošti šokėjai. Solo
partijomis žavėjo teatralizuotą programėlę paruošę „Amber Dance” vaikučiai bei mergaičių baleto duetas –
Urtė ir Mia. Teatriukas „Užtrauktukas”
šventėje pristatė ištrauką iš savo nau-

Žiūrovai ir dalyviai vos sutilpo į salę.

Rengėjų ir dalyvių tėvelių nuotraukos

jojo spektaklio „Mergytė ieško pasakos”, kurio premjera bus rodoma balandžio 23 dieną. Ačiū visiems pasirodžiusiems. Bet turbūt mūsų ačiū nebuvo
toks saldus, kaip visiems vaikams organizatorių išdalinti „Dadu” ledai!
Kad būtų spalvingiau, scena ir
salė buvo išpuošta meno studijos „Let’s
Try Art” vaikų darbais, buvo surengtos
meno dirbtuvės, vadovaujamos Julijos
Kazilaitės ir mokytojų iš „Meno laboratorijos” bei Maironio mokyklos. Vaikučiams veidukus išpiešė Vilita Juknevičiūtė, „henna” ir laikinas „tattoo”
darė Emilija Dzerzanauskaitė bei Birutė Sakutienė. Na, ir žinoma, kaip gi
PLC galėtų apsieiti be šauniojo Vytauto Vizgirdos, kuris visose Pasaulio lietuvių centro šventėse linksmina vaikučius spalvingais balionų žaisliukais.
Tikimės, kad ši šauni šventė taps
kasmetine.
Šventės metu surinktos lėšos ski-

riamos Pasaulio lietuvių centrui paremti. Dėkojame kiekvienam atvykusiam. Susiburdami į tokius renginius
jūs palaikote šį lietuvių kultūros židinį,
tuo pačiu padėdami mums suvienyti visas lietuviškas organizacijas, besiglaudžiančias po mūsų stogu. Čia visų
mūsų namai, ir jie gyvuos tol, kol jausime gėrį ir džiaugsmą būdami kartu.
Taigi šokime, dainuokime, mokykimės
ir Pasaulio lietuvių centrą globokime!
Šventės metu surinktos lėšos skiriamos Pasaulio lietuvių centrui paremti. Dėkojame kiekvienam atvykusiam. Susiburdami į tokius renginius
jūs palaikote šį lietuvių kultūros židinį,
tuo pačiu padėdami mums suvienyti visas lietuviškas organizacijas, besiglaudžiančias po mūsų stogu. Čia visų
mūsų namai, ir jie gyvuos tol, kol jausime gėrį ir džiaugsmą būdami kartu.
Taigi šokime, dainuokime, mokykimės
ir Pasaulio lietuvių centrą globokime!

Programą pradėjo lietuvių muzikos ansamblis ,,Gabija” , vadovaujamas G. Razumienės.

Clevelande – Lietuvos vardą garsinantis
berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”
Kovo 17 d., penktadienį, 7 val. v., Clevelando valstybinio universiteto gražiojoje, puikios akustikos salėje „Waetjen Auditorium” vyks Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis” koncertas.
horą sudaro 37 berniukai/jaunuoliai (10–19
m.), todėl šis koncertas turėtų būti ypač įdomus jaunimui. „Dagilėlio” choras, kuriam vadovauja Remigijus Adomaitis, yra koncertavęs ir laurus skynęs tarptautiniuose konkursuose visame
pasaulyje – Klaipėdoje (Lietuva, 2015 m.), Pekine (Kinija, 2014 m.), Vroclave (Lenkija, 2013 m.), Lecco (Italija, 2010 m.) ir kitur.
Šį neeilinį koncertą rengia Clevelando valstybinio universiteto tarptautinis skyrius kartu su

C

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”.

„Exultate” choru ir LR konsulatu. Tai reta proga išgirsti tarptautinio masto chorą. Didžiuojamės jais,
nes jie visame pasaulyje atstovauja mūsų visų Lietuvai.
Kaip visuomet, bilietai bus parduodami Šv. Kazimiero svetainėje sekmadieniais, 10 val. r. šv. Mišioms pasibaigus.
Bilietai: 20 dol. – suaugusiems; 10 dol. – vaikams
ir jaunimui (18 m. ir jaunesniems).
Dėl bilietų ir informacijos:
Amanda Muliolienė – tel. 216-938-7356 arba el.
paštu: boyschoirconcert@gmail.com
Taip pat bilietus galima įsigyti čia: https://dagilelis.eventbrite. com/?aff=ex
Jei kas norėtų auka prisidėti prie koncerto išlaidų, mielai priimsime! Čekį galima rašyti „Exul-

tate Choir” vardu, o „memo” eilutėje įrašyti: „Dagilėlis” ir siųsti:
Exultate Choir
6604 Ivana Ct.
Mentor, OH 44060
Daugiau informacijos apie „Dagilėlį” galima rasti: www.dagilelis.lt
Norintiems įsigyti ir atsisiųsti įrašų pateikiame
nuorodą:
http://kristalaudio.com/index.php/music/classical/947-omnis-una-gaudeamus
Nuoširdžiai kviečiame. Tikimės, nepraleisite
šios progos!
Rengėjų info
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I š AT E I T I N I N K ų G Y v E N I m O
Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

SVEIKINAME VASARIO 16-tosios PROGA
Mieli ateitininkai,
Džiaugiamės švęsdami Vasario 16-osios akto 99-metį ir taip pradėdami modernios mūsų valstybės šimtmečio jubiliejinių renginių ir iniciatyvų laikotarpį, kurį
visus ateinančius metus mums primins ,,Lietuva brangi” garsai iš Valdovų rūmų
Vilniuje.
Tegul Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis, Kazys Bizauskas ir kiti signatarai, užmokėję aukščiausią kainą už savo didį idealizmą, būna mums pavyzdžiai, kaip reikia mylėti Dievą, Tėvynę ir Ateitininkiją.
Garbė Kristui,
Vaidotas A. Vaičaitis
Ateitininkų Federacijos pirmininkas

Vasario 27 d. – Vakaronė su
Ramune ir Vytautu V. Landsbergiais
Vasario 27 d., pirmadienį, 6:30 val. v., visi kviečiami į Čikagos ateitininkų rengiamą
vakaronę Ateitininkų namuose. Svečiai iš Lietuvos, Ramunė ir Vytautas V. Landsbergiai, pasakos apie savo meninę veiklą, dabartinius projektus, ateities planus.
Atliks ir meninę programą. Bus pabendravimas su vaišėmis. Daugiau žinių suteiks
Marius Kriaučiūnas el. paštu mjk654@gmail.com arba Pranutė Domanskienė
fld85@aol.com.

Pranas Dovydaitis

Kazys Bizauskas

Aleksandras Stulginskis

new Yorko ateitininkai kviečia
kartu paminėti Vasario 16-tąją
Kitą savaitgalį New Yorko ateitininkai kartu su kitomis
organizacijomis organizuoja kelis renginius.
Vasario 23 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.
Diskusijos: ,,Dviguba pilietybė ir konstitucija”
Kviečia Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, New Yorko ateitininkai ir
New Yorko Profesionalų klubas.
Diskusijos metu pagrindinis pranešėjas, Ateitininkų federacijos pirmininkas
dr. Vaidotas Vaičaitis pristatys Lietuvos Konstitucinio Teismo ir tarptautinės teisės poziciją dėl dvigubos pilietybės. Diskusijoje dalyvaus advokatas Justinas Jaruševičius ir režisierius Vincas Sruoginis. Diskusija vyks lietuvių ir anglų kalbomis.
Renginio vieta: LR generalinis konsulatas New Yorke, 420 5th Avenue, 3 aukštas, New York, NY 10018. Dalyviai prašomi registruotis el. paštu: ny.renginiai@urm.lt
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Vasario 24 d., penktadienį, 6–8 val. v.
New Yorko ir Čikagos Vyno valandėlė pabendrauti su choristais iš ,,Dainavos” ansamblio.
Kviečia New Yorko ateitininkai ir New
Yorko Profesionalų klubas.
Susitikimas įvyks istoriniame Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)
pastate 307 W 30th St., New York,
NY 10001.

Ateitininkų namų Knygų klubas
Ateitininkų namų knygų klubas rinksis vasario 22 d., trečiadienį, 10 val. r. Bus diskutuojama apie Frederick Backman romaną ,,My Grandmother asked me to tell you
she’s sorry”. Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Kviečiami visi, net ir nespėjusieji knygos
perskaityti. Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Daugiau žinių suteiks Dainė Quinn el. paštu: dainequinn@gmail.com

Vaizdas iš buvusios Sendraugių stovyklos–2. Po dvejų metų pertraukos, šįmet vėl
norima stovyklą surengti Dainavoje.

Planuojama Sendraugių–2 stovykla
birželio 25-liepos 1 d. Dainavoje
Praėjusią vasarą dėl Šokių šventės neįvyko Sendraugių-2 stovykla (populiariai vadinama ,,S2”). Trys jaunos sendraugės – Dailė McCann, Živilė Žemaitaitienė
ir Julia Krumplytė – šią vasarą galvoja stovyklą atkurti, bet tik tuo atveju, jei
sulauktų kitų paramos ir susidomėjimo. Todėl susidomėjusių jos prašo dalyvauti apklausoje. Apklausos anketą galima gauti parašius sendraugiai2@gmail.com. Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys – pavieniai ar su šeimomis.

Ateitininkų Šalpos fondo
metinis susirinkimas ir tradicinė vakarienė
šeštadienį, kovo 18 d. Ateitininkų namuose
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas
Kviečiame visus tapti Šalpos fondo nariais. Daugiau informacijos suteiks valdybos pirm. Audrius Rušėnas, el. paštu: rusenas@yahoo.com

6 val. v. – Tradicinė vakarienė
Meninę programą atliks trimitininkas Dovas Lietuvninkas
Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskambinus
Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų Šalpos fondas 1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439
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Iškilmėse prie Prezidentūros dalyvavo visų kartų vilniečiai.

Dainiaus Labučio nuotraukos

Lietuva minėjo Valstybės atkūrimo 99-ąsias metines
Atkelta iš 3 psl.
len, Slovakijos prezidentas Andrėjus
Kiska, Turkijos prezidentas Receps
Tayyip Erdogan, Maroko karalius
Mohamed VI, Saudo Arabijos karalius
Salman bin Abdulaziz Al Saud, Jungtinių Arabų Emyratų kronprincas

Ir man šventė!
Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan,
Pietų Afrikos Respublikos prezidentas
Jacob Zuma, Meksikos prezidentas
Enrique Pena Nieto, Indijos prezidentas Pranab Mukherjee, Kanados
generalgubernatorius David Johnston, Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Antonio Guterres.
Popiežius Pranciškus Lietuvos
Nepriklausomybės dienos proga siunčia širdingus sveikinimus ir geriausius linkėjimus visiems Lietuvos žmonėms. „Meldžiuosi, kad lietuviai ir toliau siektų teisingesnės ir klestinčios
visuomenės, rūpindamiesi silpniausiais jos nariais, ir su džiaugsmu laiminu Jūsų tautą Viešpaties vardu”, –
rašoma Šventojo Tėvo sveikinime.
Daug laimės visiems Lietuvos

žmonėms linki ir Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II. Vasario 16osios išvakarėse Lietuvą pasveikinęs
JAV prezidentas D. Trump vadina
Lietuvą drauge ir sąjungininke. JT generalinis sekretorius A. Guterres savo
sveikinime pabrėžė Lietuvos vaidmenį stiprinant taiką, vystymąsi ir
žmogaus teises visame
pasaulyje.
Lietuvos žmonėms video sveikinimą lietuvių
kalba atsiuntęs Ukrainos
prezidentas P. Porošenko
pabrėžė, jog broliškoms
lietuvių ir ukrainiečių
tautoms šalies valstybingumas bei jos gynyba yra
bendras pamatas, vedantis pergalės, vystymosi ir
klestėjimo link. Ukrainos
prezidentas padėkojo Lietuvai už kasdienį politinį
palaikymą bei didžiulę
praktinę paramą.
Lenkijos prezidento
sveikinimo laiške teigiama, kad daugiaamžiai ryšiai, vieniję abi šalis ir
tautas, sudaro solidų pagrindą tikros partnerystės kūrimui.
Prezidentei adresuotuose sveikinimo laiškuose Lietuvai nuoširdžiai
dėkojama už šiltus ryšius, bendradarbiavimą ir pastangas dirbant svarbiausiais tarptautiniais klausimais.

Gedimino prospekte buvo sukrauta šešiolika simbolinių laužų.

Neužmiršom…

Baltarusijos prezidentas
paragintas nestatyti Astravo AE
Iš Signatarų namų balkono Vasario 16-sios proga kalbėjęs Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis daugiausiai dėmesio skyrė Baltarusijoje statomos atominės
elektrinės keliamam pavojui, o šios šalies prezidentą Aleksandrą Lukašenką paragino nutraukti statybas Astrave.

Profesoriaus teigimu, Lietuva šiuo
metu patiria dvigubą branduolinį šantažą – ,,Iskander” raketų dislokavimą
ir Astrave statomą elektrinę. Į A. Lukašenką kreipęsis V. Landsbergis retoriškai klausė, ar jis pasiryžęs dėl ekonominių motyvų Baltarusiją stumti į
branduolinį pavojų.
„Ateina laikas kreiptis ir į ‘Batką’
(A. Lukašenką – red.) anapus ežios –
Aleksandrai, Lietuvos pražūtis tavęs

Martyno Ambrazo nuotr.
neišgelbės. Tau parengta kilpa jau siūbuoja nuo Kremliaus kurantų. Neilgo
laiko klausimas, todėl ginkimės kartu.
Pirmiausiai atsisakyk pražūtingos vietos ‘Rosatom” statybai Astrave”, – prie
Signatarų namų susirinkusiems žmonėms kalbėjo V. Landsbergis.
Pirmasis faktinis atkurtos Lietuvos vadovas taip pat kritikavo, anot jo,
vangius valdžios veiksmus užkardant
objekto Astrave statybas.

Remkime
Draugo fondą
Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629 • tel: 773-585-9500

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President

www.draugofondas.org
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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L I E T U vA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Valstybės apdovanojimas A. Adamkienei
Vilnius (Prezidentūros info)
– Buvusi pirmoji šalies ponia
Alma Adamkienė apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju kryžiumi.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 90-metį švenčiančiai A. Adamkienei valstybės apdovanojimą
skyrė už labdaros tradicijų puoselėjimą Lietuvos visuomenėje.
A. Adamkienė buvo įkūrusi
labdaros ir paramos fondą, kuris
rėmė kaimo mokyklas, vaikų ligonines globos namus.

Aukščiausias šalies apdovanoijimas įteiktas buvusiai pirmajai šalies poniai Almai Adamkienei.
Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

Prancūzija perspėjo Rusiją
Paryžius („Draugo” info) – Prancūzija griežtai perspėjo Rusiją nemėginti kištis į artėjančius jos prezidento rinkimus ir paminėjo JAV žvalgybos
kaltinimus, kad Maskva stengėsi pakreipti Amerikos prezidento rinkimus Donald Trump naudai.
„Po to, kas nutiko Jungtinėse Valstijose, mums tenka atsakomybė imtis
visų būtinų priemonių, kad užtikrintume, jog būtų visiškai užtikrinamas
mūsų demokratijos proceso sąžiningumas”, – sakė parlamentui užsienio
reikalų ministras Jean-Marc Ayrault.
Anksčiau šią savaitę vienas iš pa-

grindinių kandidatų į Prancūzijos prezidento postą apkaltino Rusiją, kad ši
stengiasi sužlugdyti jo kampaniją.
„Pusė šių atakų, kurių per dieną
būna šimtai, rengiamos iš Ukrainos, o
ši yra žinoma dėl savo ryšių su programišiais ir žmonėmis Rusijoje, atsakingais už kibernetines atakas”, –
sakė atstovas Benjamin Griveaux. Jis
kaltino Kremlių stengiantis pakreipti
kampaniją konservatorių kandidato
Francois Fillon arba kraštutinių dešiniųjų kandidatės Marine Le Pen naudai. Abu šie kandidatai pasisako už
glaudesnius ryšius su Rusija.

Milijonas už Nepriklausomybės Akto originalą

NATO narės turi mokėti daugiau

Vilnius („Draugo” info) – Susivienijimas „MG Baltic” vasario 16-osios
išvakarėse pradėjo metus truksiančią
iniciatyvą, kuria siekiama Lietuvai sugrąžinti 1918 metais pasirašyto Nepriklausomybės Akto originalą. Asmeniui ar asmenų grupei, perdavusiai dokumentą, kurio autentiškumą patvirtins nepriklausomi ekspertai, susivienijimas įsipareigoja sumokėti 1 milijoną eurų, o patį Nepriklausomybės Aktą
neatlygintinai perduoti Lietuvos valstybei. Dokumento originalas laikomas
dingusiu maždaug nuo 1940 metų. Į atlygį gali pretenduoti bet kuris asmuo,
nėra jokių apribojimų dėl tautybės, pilietybės ar gyvenamosios vietos.
„Jei per daugiau nei 70 metų niekam nepavyko surasti didžiulę istorinę
vertę turinčio dokumento, tai labiausiai
tikėtinos dvi versijos – arba niekas
rimtai neužsiėmė paieškomis, arba Aktas tiesiog dingęs negrįžtamai. Artėjant
Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, mes norime padėti tašką šioje užsitęsusioje istorijoje. Žinau, kad egzistuoja ne mažiau nei šešios skirtingos
dokumento dingimo ir jo buvimo vietos
versijos, todėl akivaizdu, kad ieškant
dokumento sėkmę gali nulemti ne tik žinios, bet ir gebėjimas sutelkti pagalbininkų būrį, investicijos į pasirengimą
ir krislas avantiūrizmo. Tuo tarpu siūlomas atlygis, manau, atitinka rizikos
laipsnį ir galimas sąnaudas paieškoms”, – sakė „MG Baltic” prezidentas
Darius Mockus.
Pasak jo, į paieškas kviečiami ne
tik istorijos mėgėjai bei profesionalai,

Briuselis („Draugo” info) – JAV
gynybos sekretorius James Mattis perspėjo NATO nares, kad Washingtonas
mažins savo įsipareigojimus Aljansui,
jeigu narės nedidins savo finansinio indėlio.
„Amerikiečiai mokesčių mokėtojai nebegali nešti neproporcingą Vakarų vertybių gynybos naštos dalį”, –
sakoma J. Mattis pastabose, kuriomis
jis pasidalijo su savo kolegomis NATO
būstinėje Briuselyje.
Washingtonas seniai reikalauja,
kad NATO narės turi skirti gynybai du

bet ir visi azartiški, mėgstantys iššūkius žmonės.
„Vienas iš šalutinių iniciatyvos
tikslų – paskatinti prisiminti, domėtis
Nepriklausomybės atkūrimo aplinkybėmis ir suvokti paties įvykio reikšmę. Jei iniciatyva paskatins dalintis informacija, ieškoti naujų faktų ir interpretacijų – ji bus sėkminga”, – pridūrė D. Mockus.
Jei iki 2018 metų vasario 16 dienos
originalus dokumentas vis dėlto nebus
sugrąžintas, susivienijimas „MG Baltic” yra numatęs veiksmus, kaip panaudoti tam skirtas lėšas.
„MG Baltic” anksčiau ketino Vilniuje pastatyti paminklą J. Basanavičiui, bet šie planai sulaukė prieštaringų vertinimų, kai atsidūrė teisėsaugos akiratyje galimos politinės korupcijos byloje. Joje įtarimai pateikti
„MG Baltic” viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui ir buvusiam liberalų vadovui Eligijui Masiuliui.
Anot žiniasklaidos pranešimų, teisėsauga tiria versiją, jog „MG Baltic” siekė įtikinti sostinės valdžią dėl paminklo konkrečioje vietoje senamiestyje, kad joje statybų nepradėtų konkurentai.
Prieš kelias dienas koncernas pranešė, kad mažesnį J. Basanavičiaus
skulptūros modelį perdavė Lietuvos
nacionaliniam muziejui. Be to, šį mėnesį koncernas Seimo nariams išsiuntė knygas apie J. Basanavičių, bet
Seimo pirmininkas pranešė, kad dauguma parlamentarų jas grąžino verslininkams.

Komercijos atašė JAV – L. Abeciūnas
Vilnius (URM info) – Komercijos
atašė Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Los Angeles paskirtas Laimutis Abeciūnas. Darbą L. Abeciūnas pradės vasario 23 dieną.
L. Abeciūnas iki šiol dirbo verslo
konsultantu – konsultavo įmones verslo strategijų, plėtros užsienio rinkose,
rinkodaros, pardavimo ir kitais klausimais. Anksčiau yra dirbęs įvairiose
tarptautinėse kompanijose.
Komercijos atašė uždavinys – aktyviai ieškoti ryšių Lietuvos verslui užsienio šalyse, siekiant parduoti lietu-

viškas prekes, paslaugas, skatinti eksportą, turizmą, pritraukti investicijų.
Komercijos atašė padeda įmonėms
rasti potencialių prekybos partnerių,
rengti individualius įmonių vizitus, organizuoti verslo misijas ir kontaktų
muges.
Ūkio ministerija turi 15 komercijos atašė pareigybių: Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Izraelyje,
Kinijoje, Rusijoje (Maskvoje ir Sankt
Peterburge), Baltarusijoje, Ukrainoje,
Kazachstane, Azerbaidžane, JAV.

Provokacija prieš NATO karius Rukloje
Vilnius (BNS) – Lietuvos Seimo atstovai sako, kad vasario 15-osios vakarą parlamento vadovui ir policijai atsiųstas melagingas pranešimas apie tariamai vokiečių karių išprievartautą
mergaitę gali būti bandymas diskredituoti NATO pajėgas Lietuvoje.
Kauno policija pranešė nustačiusi, kad duomenys yra neteisingi, todėl
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl me-

lagingo įskundimo ar pranešimo apie
nebūtą nusikaltimą, esą Jonavos vaikų
globos namų auklėtinę apsupo vokiškai
kalbantys žmonės ir išprievartavo.
Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto narė, buvusi krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė
teigė, kad tai yra informacinis karas
prieš Lietuvą ir prieš NATO kovinį batalioną, kuris čia dislokuojamas.

procentus BVP, bet šį lygį palaiko tik
nedaugelis, nors dėl to susitarta per
NATO viršūnių susitikimą Velse dar
2014 metais.
„Amerikiečiai negali rūpintis jūsų
vaikų saugumu labiau negu jūs patys”,
– pridūrė J. Mattis.
NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg į tai atsakė, kad ne
vienas JAV prezidentas sprendžia kas
ir kiek turi mokėti, o tai sprendžia visos 28 Aljanso narės kartu, pavadinęs
J. Mattis kalbą stačiokiška.

D. Trump: B. Obama buvo per švelnus Rusijai
Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Donald Trump daro prielaidą,
kad buvęs Baltųjų rūmų šeimininkas
Barack Obama vykdė pernelyg švelnią
politiką Rusijos atžvilgiu.
Savo „Twitter” paskyroje jis parašė: „Rusija užėmė Krymą valdant B. Obama administracijai. Ar B. Obama buvo
pernelyg švelnus Rusijos atžvilgiu?”
Baltųjų rūmų spaudos sekretorius Sean Spicer pareiškė, jog Prezidentas D. Trump tikisi, kad Rusijos vyriausybė deeskaluos smurtą Ukraino-

je ir grąžins jai Krymą.
Reaguodamas į tai Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pabrėžė,
kad Rusija nesvarstys Krymo grąžinimo Ukrainai temos su partneriais užsienyje, taip pat ir su Jungtinėmis
Valstijomis.
„Savo teritorijų mes negrąžiname. Krymas – Rusijos Federacijai priklausanti teritorija”, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Rusija pažeidė svarbią sutartį?
Briuselis (ELTA) – NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg teigia, kad jei pasitvirtintų pranešimai,
jog Rusija pažeidė Šaltojo karo laikų sutartį dislokuodama sparnuotąją raketą, tai priverstų Aljansą susirūpinti.
JAV žvalgybos agentūros nustatė,
kad naujoji raketų sistema pradėjo
veikti praėjusių metų pabaigoje, taip

galimai pažeisdama 1987 metais Maskvos ir Washingtono pasirašytą Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF), reglamentuojančią sparnuotųjų raketų gamybą ir bandymus.
NATO vadovas teigė, kad yra itin
svarbu laikytis ginklų kontrolės susitarimų, ypač sutarčių, susijusių su
branduoliniais ginklais.

Rusija atšaukė draudimus eksportuotojams
Maskva (BNS) – Rusijos
veterinarijos ir fitosanitarijos
tarnyba atšaukė savo sprendimą, kuriuo iš sąrašo įmonių, turinčių leidimus eksportuoti į
Rusiją, buvo pašalinti dauguma
Europos Sąjungos maisto produktų gamintojų.
Tokį sprendimą skelbusi
Rusijos žinyba teigė, jog eksporto serifikatų neteko 18–36
mėnesius į Rusiją neeksportavusios įmonės – tai ilgas laiko Rusijos sankcijos maisto produktų eksportuototarpas, todėl tiekimo atnauji- jams atsirūgo jai pačiai.
15 min.lt nuotr.
nimas galimas tik papildomai,
Pirmaisiais Rusijos sankcijų gapakartotinai patikrinus jų produkcijos
kokybę ir atitikimą galiojantiems rei- liojimo metais jos buvo taikomos kai
kuriems maisto produktams iš JAV, ES,
kalavimams.
Rusija maisto produktų iš ES, JAV Australijos, Norvegijos ir Kanados.
bei kai kurių šalių neįsileidžia nuo 2014- Po metų šį valstybių sąrašą papildė
ųjų rugpjūčio, kai paskelbė embargą, prie antirusiškų sankcijų prisijungureaguodama Vakarų sankcijas, įves- sias Albaniją, Juodkalniją, Islandiją,
tas po Krymo aneksijos ir dėl paramos Lichtenšteiną, o nuo 2016-ųjų – Ukrainą.
separatistams Ukrainos rytuose.
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Jauniausią Lietuvos olimpietį
vilioja JAV universitetai
Jauniausias Lietuvos olimpietis Rio de
Janeiro žaidynėse Armandas Kelmelis
baigiantis 2016-iesiems sulaukė siūlymo studijuoti ir treniruotis JAV. „Dar galutinai neapsisprendžiau, bet pasiūlymas gundantis, todėl visko gali būti, –
sakė talentingas irkluotojas.
ienas ryškiausių Lietuvos jaunųjų irkluotojų niekada neužmirš savo debiuto Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse. Teisę dalyvauti olimpiadoje jis pelnė paskutinę akimirką, kai susižeidus Rolandui
Maščinskui vienvietininkas Mindaugas Griškonis sėdo į porinę dvivietę su
Sauliumi Ritteriu. Lietuvos irklavi-

V

mo federacija vienvietę olimpiadoje patikėjo irkluoti A. Kelmeliui.
Tai nebuvo jo pirmoji pažintis su
olimpine trasa. 2015-aisiais kaunietis
Rio de Janeire dalyvavo pasaulio jaunių (iki 19 metų) čempionate ir vienviečių varžybose užėmė penktą vietą.
Per olimpines žaidynes Rodrigo de
Freitas įlankoje Armandui į startą
teko stoti net penkis kartus. Tokio
rango varžybose jis nebuvo bandęs
jėgų su suaugusiais, todėl jaudulio
būta didelio. Visą laiką svajojęs iš arti
pamatyti pasaulio irklavimo žvaigždes,
šįkart kaunietis buvo šalia jų, galėjo pabendrauti, nes kartu gyveno olimpiniame kaimelyje.
„Daug ko iš jų pasimokiau, įgijau

E. Stanionis karjerą tęs JAV
Lietuvos bokso federacija (LBF) patvirtino, kad 22-ejų metų lietuvis Eimantas
Stanionis pradeda profesionalo karjerą, tačiau neatmeta galimybės, kad Europos čempionas gins Lietuvos garbę
2020 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse.
ienas geriausių Lietuvos boksininkų E. Stanionis pradeda
profesionalo karjerą JAV ir
linkime jam kuo didžiausios sėkmės.
Dėkojame Eimantui už Lietuvai dovanotas pergales – Europos čempionato
auksą, olimpinį kelialapį ir bokso populiarinimą. Pasikeitus Tarptautinės
bokso asociacijos (AIBA) taisyklėms,
profesionalai galės dalyvauti olimpinėse žaidynėse, todėl neatmetam galimybės E. Stanionį ar kitus profesionalų
ringe sėkmingai kovojančius Lietu-

„

V

vos boksininkus Egidijų Kavaliauską
ir Virgilijų Stapulionį išvysti olimpiadoje vilkint Lietuvos rinktinės
marškinėlius”, – sakė Lietuvos bokso
federacijos prezidentas Darius Šaluga.
Kitas Lietuvos olimpietis 2012 m.
Londono žaidynių prizininkas Evaldas
Petrauskas tęs karjerą olimpinio bokso ringe ir rengiasi jau trečioms karjeroje – Tokijo olimpinėms žaidynėms.
Po ilgokos pertraukos Lietuvos
bokso gerbėjai galės išvysti E. Petrauską kovojantį Lietuvoje. Olimpinis prizininkas ketina dalyvauti kovo
pabaigoje Kėdainių arenoje vyksiančiame Lietuvos čempionate. Taip pat
planuojama šiais metais organizuoti
tarpvalstybinius Lietuvos rinktinės
susitikimus su kitų šalių rinktinėmis,
tarp jų ir su viena stipriausių pasaulyje
Ukrainos komanda.

Armandui Kelmeliui valties irklus galbūt teks nuleisti į JAV vandenis – lietuvį pas save studijuoti ir treniruotis kviečia šios šalies universitetai.
neįkainojamos patirties. Buvau jauniausias Lietuvos olimpietis, jaučiau
didžiulę atsakomybę, – prisipažįsta
Armandas, kuris olimpinėse žaidynėse liko devynioliktas ir įvykdė jam
keltą užduotį užimti 15–21 vietą.
Iškart po žaidynių A. Kelmelis laimėjo pasaulio jaunių čempionate Olan-

dijoje. Nors buvo pajėgių varžovų, lietuvis didesnio pasipriešinimo nesulaukė. „Jaunių čempionatą jau po starto ryškiai pirmaudavau, o per olimpines
žaidynes matydavau varžovų nugaras.
Po pasirodymo Rio de Janeire pasaulio
jaunių čempionatas man buvo lyg gera
treniruotė”, – neslepia sportininkas.

Rūta Meilutytė
apsisprendė – liks Lietuvoje
Rūta Meilutytė nuo pat Rio de Janeiro
žaidynių paskleidė mįslę, kur toliau
tęs karjerą.
uvusiam treneriui Jon Rudd
persikėlus dirbti Airijos rinktinės treneriu, 19-metė plaukikė
treniravosi nežinodama, kokia ateitis
jos laukia.
Vasario 15 d. Kaune ji surengė
spaudos konferenciją, kurios metu patvirtino – treniruotis ji lieka Lietuvoje. Ji tęs darbą su treneriu Pauliumi
Andrijausku. Dar lapkritį R. Meilutytė grįžo į treniruotes „Girstučio” baseine Kaune.
P. Andrijauskas anksčiau yra dirbęs tik su vaikais, bet ne aukšto lygio

B

sportininkais. „Man malonu dirbti su
Rūta, ji yra labiausiai motyvuota sportininkė iš visų, su kuriais teko dirbti”,
– gyrė auklėtinę P. Andrijauskas.
Plaukimo federacijos prezidentas
Emilis Vaitkaitis sakė, kad iš pradžių
R. Meilutytė planavo išvykti į JAV, tačiau galutinio sprendimo priėmimas
užtruko. Pati plaukikė taip pat pasakojo svarsčiusi įvairius pasiūlymus, tačiau su P. Andrijausku ji jaučiasi esanti gera komanda: „Jis turi viską, ko tikiuosi iš trenerio, tinka darbo metodika, panašios vertybės”, – sakė plaukikė.
Svarbiausias šių metų R. Meilutytės tikslas – dalyvauti Vengrijoje
vyksiančiame pasaulio čempionate.

ČLKL čempionų dvikovoje – saldi „Švyturio” pergalė
Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionate
vasario 11–12 dienomis sužaistos ketverios rungtynės.
utrūko praėjusio sezono čempionų „Juodkrantės” krepšininkų 10-ies nepralaimėtų
rungtynių serija: „Juodkrantė” 68:79 turėjo
pripažinti „Švyturio” krepšininkų pranašumą. Dešimtąją pergalę iškovojęs „Švyturys” atsilygino varžovams už I rato varžybose patirtą pralaimėjimą
(73:76). Prie šios „Švyturio” pergalės daugiausiai prisidėjo 27 taškus pelnęs Lukas Žebrauskas, 20 – komandos legionierius Julian Scott.
Ir toliau apsukų nemažina keturiskart ČLKL
čempionai „Radviliškio” krepšininkai. Šeštąją pergalę iš eilės jie iškovojo, rezultatu 93:89 nugalėję turnyrinės lentelės kaimynę „Lituanicos” komandą. Šioje „amžinų” varžovų dvikovoje nugalėtojams 28 taškus pelnė Andrius Petkūnas, 26 – Tomas Rekštys, o
pralaimėjusių gretose pasižymėjo Šarūnas Skadas –
23 taškai ir Jonas Genčius – 22 (7 tritaškiai).
Kitą varžybų dieną vykusiose rungtynėse „Lituanicos” krepšininkai išliejo sportinį pyktį rungtyniaudami su „Lietavos” komanda ir nugalėjo ją rezultatu 86:71 ir tokiu būdu „atsiskaitę” už prieš dvi
savaites patirtą sensacingą pralaimėjimą (57:63).
Paulius Riškus laimėtojams pelnė 28 taškus.
Dar vieną nesėkmę „Lietuvos” komanda patyrė

N

diena anksčiau rungtyniaudama su „Stumbro” krepšininkais, kuriems nusileido rezultatu 66:70. „Lietuvos” nuo 12-ojo pralaimėjimo šiame sezone neišgelbėjo ir 28 Deivido Markevičiaus taškai į varžovų
krepšį.
Vasario 18 d. nuo 3:20 val. p. p. ir vasario 19 d.
nuo 12:30 val.p. p. ČLKL čempionate bus sužaistos net
7 rungtynės. Kviečiame žiūrovus apsilankyti jose!

Senjorų varžybose – ketvirtfinaliai
ČLKL senjorų varžybose septynios šiame čempionate dalyvaujančios komandos užbaigė reguliarųjį sezoną ir pradėjo ketvirtfinalio varžybas.
Paskutinėse II varžybų rato rungtynėse „Alytaus” krepšininkai rezultatu 77:64 nugalėjo antroje
vietoje likusią „Arkos” komandą ir užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojų vardą, kas alytiškiams
atvėrė tiesų kelią į pusfinalio varžybas.
Čempionato naujokė „Kauno” komanda rezultatu 49:40 nugalėjo paskutinėje vietoje likusią „Savas
LT” komandą ir užsitikrino 3-iąją vietą reguliaraus sezono varžybose.
„Panevėžio” krepšininkai sėkmingai pradėjo atkrintamąsias varžybas: pirmose ketvirtfinalio varžybose jie rezultatu 60:49 palaužė aukščiau už save
stovėjusią „Ąžuolo” komandą.
Visos kitos ČLKL senjorų ketvirtfinalio varžy-

bos, po kurių paaiškės stipriausių komandų ketvertas, bus žaidžiamos vasario 18 d. nuo 2:20 val. p.
p. ir vasario 19 d. nuo 9 val. r.

ČLKL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):
1. „Juodkrantė”
2. „Radviliškis”
3. „Lituanica”
4. „Švyturys”
5. „Stumbras”
6. „Jaunimas”
7. „Lietkabelis”
8. „Lietava”
9. „Vynera”
10. „Kaunas”

11
10
10
10
7
6
4
2
1
1

3
4
3
2
7
5
9
12
10
10

ČLKL senjorų turnyrinė lentelė
po II rato varžybų:
1. „Alytus”
2. „Arka”
3. „Kaunas”
4. „Ąžuolas”
5. „Panevėžys”
6. „Vytis”
7. „Savas LT”

9
9
8
6
5
3
2

3
3
4
6
7
9
10
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Knyga apie kunigą ir politiką prof. K. S. Šaulį
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
Ruošiantis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui tarp kitų darbų rengiamos knygos apie 1918 m.
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarus. Naujausias leidinys – knyga apie kun. prof. Kazimierą Steponą Šaulį (g. 1872 m. Stemplių k., Švėkšnos vals., Tauragės apskr.-m. 1964 m. Lugane, Šveicarijoje), kuri sausio 25 d. buvo pristatyta Signatarų
namuose Vilniuje. Kalbiname knygos autorių dr.
Algimantą Katilių. Autorius yra Lietuvos istorijos
instituto rankraštyno vedėjas, 2009 m. apgynęs humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Katalikų
dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a.–XX a. pradžioje)”, išleistą monografija,
yra daugelio publikacijų bendraautoris. XIX ir XX a.
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos tyrinėjimus
mokslininkas tęsia toliau.

Kitas jo veiklos baras buvo „Motinėlės” draugija.
Pradžioje ši draugija veikė slapta, rinko pinigus studijuojantiems aukštosiose mokyklose remti, pvz., parėmė studentą Kazimierą Būgą, Juozapą Balčikonį,
kuris buvo K. Šaulio mokinys Panevėžio realinėje
mokykloje (vėliau abu žinomi kalbininkai), Šatrijos
Raganą. Perkeltas į Kauno kunigų seminariją profesoriumi dalyvavo legalizuojant „Motinėlės“ draugiją, – ruošė dokumentus, įstatus, buvo išrinktas į
draugijos valdybą, buvo šios draugijos iždininkas. Su

liko ir prie vysk. P. Karevičiaus. Pir mojo pasaulinio
karo metu su vysk. P. Karevičium buvo evakuavęsis
į Rusijos gilumą, bet jau 1916 m. vasarą jiems buvo
leista grįžti į Lietuvą. Kai buvo pakviestas dalyvauti
Lietuvos Taryboje, gyveno Kaune.
Kun. prof. Kazimieras Šaulys buvo krikščionis
demokratas, krikščioniškajai demokratijai jis atstovavo dar 1905 m. Didžiajame Vilniaus seime. Jis
buvo ir vienas pirmųjų krikščioniškosios demokratijos populiarintojų, 1906 m. išleidęs knygelę apie

Dr. Algimantas Katilius.

Knygos apie prel. Kazimierą Steponą Šaulį viršelis.

šia draugija jo likimas siejasi iki jos veiklos pabaigos, ir tai įvyko jau Nepriklausomoje Lietuvoje ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. K. Šaulys taip pat dalyvavo švietimo draugijos „Saulė” veikloje, buvo jos
iždininkas.

krikščioniškąją demokratiją. Taip pat daug knygelių
yra parašęs socialiniais klausimais. Buvo vienas iš
socialinių kursų organizatorių 1909 m. Kaune.

– Kodėl ėmėtės knygos apie kun. prof. Kazimierą Šaulį?
– Tai buvo Signatarų namų Vilniuje vedėjos Meilutės Peikštenienės sumanymas. 2018 m. minėsime
Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Ta proga Lietuvos nacionalinis muziejus ir Signatarų namai
ruošia knygų seriją apie 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarus. Toje serijoje jau yra
išleistos kelios knygos: apie kun. Vladą Mironą, Saliamoną Banaitį, Jurgį Šaulį, Joną Vailokaitį. Girdėjau, kad ruošiama knyga apie Petrą Klimą. Yra išleista ir daugiau knygų apie signatarus – vyskupą
Justiną Staugaitį, Stanislovą Narutavičių. Aš šiuo
metu dar rengiu knygą apie kun. Alfonsą Petrulį, kurią turiu paruošti iki šių metų pavasario.
– Kokia buvo kun. prof. K. Šaulio pradžios veikla?
– K. Šaulys mokėsi Palangos progimnazijoje, paskui studijavo Žemaičių vyskupijos seminarijoje
Kaune. Po to studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje
akademijoje, kur parašė dvi disertacijas ir už jas gavo
teologijos magistro (1899 m.) laipsnį. 1899 m. Kaune
įšventintas kunigu. Į lietuvišką veiklą, matyt, įsijungė
dar būdamas klieriku Kauno kunigų seminarijoje.
Nors apie tai duomenų nėra, bet žinant jo vėlesnę lietuvišką veiklą, galima daryti prielaidą, kad jis dalyvavo ir seminaristų veikloje. Ten tuo metu buvo įsikūrusi slapta organizacija. Nors kun. J. Stakausko
studijoje jo pavardė nėra minima. Baigęs Peterburgo dvasinę akademiją buvo paskirtas į Panevėžio parapiją. Iš pradžių buvo vikaras, o paskui Panevėžio
realinės mokyklos tikybos mokytojas. Panevėžyje jis
įsijungė į visuomeninę lietuvišką veiklą, įkūrė labdaros draugiją, kurios tikslas buvo šelpti neturtingus
parapijiečius. Bendradarbiavo su kunigu Pranciškum
Būčiu. Jie buvo viename kurse Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. Tuo metu P. Būčys rengė kalendorius, ir Kazimieras Šaulys prisidėjo prie jų rengimo. Rašė straipsnius, ieškojo autorių.

K. S. Šaulys, Sankt Peterburgo dvasinės akademijos auklėtinis. XIX a. pabaiga. KAKA, albumas Nr.2.

– Kodėl kun. prof. K. Šaulys buvo pakviestas į tą garbingą Nepriklausomybės Akto signatarų draugiją, kokie tuomet buvo jo nuopelnai?
– Iki tol jis jau buvo pasireiškęs lietuviškoje veikloje. Labai konkrečių duomenų nėra, bet vysk. Justino Staugaičio prisiminimuose yra rašoma, kad vokiečių okupacinė valdžia jį buvo įtraukusi į sąrašą
tų, kurie veikia lietuviškoje veikloje. Į Vilnių 1918 m.
jis atvyko jau iš Kauno. 1906 m. buvo tapęs Kauno kunigų seminarijos profesoriumi, dėstė įvairius dalykus, tarp jų – nuo 1909 m. ir sociologiją. Nuo 1911 m.
buvo vyskupo G. Cirtauto sekretorius, sekretoriumi

Kun. K. S. Šaulys, Kauno kunigų seminarijos dėstytojas. Vokietija, XX a. I deš. Fot. R. Fuchs, LNM.

– Atrodo, kad jis vėliau nuo politinės veiklos atitolo?
– Lietuvos taryboje kun. prof. K. Šaulys išbuvo
iki pat galo, po to 1920 m. dar buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą (pateko su Krikščionių demokratų bloku), buvo netgi Steigiamojo Seimo vyriausiosios
rinkimų komisijos narys, bet iš Seimo pasitraukė dar
nesibaigus jo kadencijai. Motyvavo tuo, kad tuo
metu įsikūrusiame Lietuvos universitete užima profesoriaus pareigas Teologijos filosofijos fakultete ir
aukštas pareigas Kauno vyskupijos kurijoje, todėl Seimo darbe jau neturi laiko dalyvauti. Vysk. Pranciškus Karevičiaus jį paskyrė kurijos kancleriu.
– Kaip klostėsi jo gyvenimas vėliau, iki pat sovietų okupacijos?
– 1927 m. jam suteiktas prelato titulas. Kai buvo
įkurta Lietuvos bažnytinė provincija ir Kauno arkivyskupija, arkivyskupas Juozapas Skvireckas jį paskyrė generalvikaru, ir šias pareigas jis ėjo iki pat
savo pasitraukimo iš Lietuvos į Vakarų Europą
1944 m. Taip pat aukštas pareigas jis užėmė ir Arkivyskupijos katedros kapituloje – buvo arkivyskupijos katedros kapitulos pirmininkas. Nepriklausomybės metais Bažnyčioje jis visą laiką užėmė aukštas pareigas bei profesoriavo Lietuvos, vėliau Vytauto
Didžiojo universitete, teologijos filosofijos fakultete, kur vadovavo Benedikto kodekso katedrai. Jis
buvo kanonų teisės profesorius. 1929 m. jam buvo suteiktas ordinarinio profesoriaus vardas, tai aukščiausias mokslinis pedagoginis laipsnis to meto
Lietuvoje.
– Ar po pasitraukimo į Vakarus jam pasisekė nuveikti ką nors reikšminga?
– Į Vakarus kun. K. Šaulys pasitraukė jau garbingo amžiaus. Kad būtų įsitraukęs į aktyvią lietuvišką veiklą, medžiagos neradau. Dalyvavo Lietuvių
katalikų mokslo akademijos veikloje, šiek tiek
VLIK’o veikloje. Iš pradžių pasitraukė į Vieną, paskui
gyveno keliuose vienuolynuose ir galiausiai 1945 m.
pabaigoje atsidūrė Lugane, Šveicarijoje, moterų vienuolyne. Ten gyveno iki gyvenimo pabaigos 1964 m.
Mirė sulaukęs 92 m. Palaidotas Romos Campo Verano
kapinėse, Šv. Kazimiero koplytėlėje.
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– Ar iki tol apie kun. prof. K. Šaulį buvo
išleista reikšmingesnių veikalų ir apskritai
– iš kur sėmėtės medžiagos?
– Jo mokinys iš Panevėžio kun.
Petras Lapelis 1949 m. Bostone išleido
apie jį knygelę – biografiją, kuri turi išliekamosios vertės ir šiandien. Ten
yra paskelbta amžininkų atsiminimų.
80-mečio proga yra Zenono Ivinskio
straipsnis, 1952 m. spausdintas „Aiduose”. Ten irgi naudotasi autentiška
medžiaga. Tai man buvo geri šaltiniai. Yra proginių straipsnių, apie jį
yra rašiusi Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos tyrinėtoja Irena Petraitienė, yra enciklopedinių straipsnių,
tik archyvinės medžiagos nėra daug.
Ypač liūdna, kad nėra išlikusių ankstesnio laikotarpio laiškų – iki Pirmojo
pasaulinio karo ir tarpukaryje. Geriausiai dokumentuotas jo pasitrau-
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kimas iš Lietuvos į Austriją, Šveicariją. Archyvas iš Brigitiečių vienuolyno
vėliau buvo perkeltas į Šv. Kazimiero
kolegiją Romoje, o neseniai pervežtas
į Nacionalinį muziejų Vilniuje, kur
bus saugomas. Tai geriausiai išlikusi
medžiaga apie jo veiklą.
– Ką liudija amžininkai – koks tai buvo
žmogus?
– Jo studentas karo metais kun.
Vaclovas Aliulis jį apibūdino trumpai: „Ramus žmogus“. Pagarbiai apie
jį kun. P. Lapelio knygoje atsiliepia studentai iš Vytauto Didžiojo universiteto – kompetentingas profesorius, draugiškas su studentais. Iš nuotraukų matyti, kad tai buvo visada pasitempęs,
tiesus žmogus. Toks išliko iki pat senatvės. Ir gražus žmogus. Apie jo asmenybę liudijimų nėra išlikę daug.

Prelatas K. S. Šaulys su Stasiu Lozoraičiu, vyresniuoju, ir jo žmona Vincenta Lozoraitiene
Lugane. 1951 m. lapkričio 4 d. LNM.

Lietuvos gimtadienį paminėjo ir Afrikos kaimo vaikai
Atkelta iš 1 psl.
Tačiau būtent tai man suteikia
dar didesnį paskatinimą ir įkvėpimą
išdidžiai ir garbingai pristatyti
mūsų ,,geltoną-žalią-raudoną”. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Afrikos žemyno kaimelyje paminėjome
spalvingai ir tautiškai.
Jaunieji Meru kaimo mokinukai po vasario 16-tosios jau žino
mūsų trispalvę ir atpažįsta Lietuvą
žemėlapyje. Mokykloje su vaikais
skaitėme Lietuvos vaikų parašytus
laiškus, susipažinome su šalies geografija ir tautiniais drabužiais bei kūrėme šiltus linkėjimus Lietuvos vaikams. O svarbiausia – visa tai darėme su plačiomis šypsenomis ir dideliu susidomėjimu. Keletas vaikų
netgi svajojo Lietuvą kada nors aplankyti!
Pačios Tanzanijos (buvusios Didžiosios Britanijos kolonijos) nepriklausomybė buvo paskelbta 1961 m.,
gruodžio 9 dieną. Pirmuoju šalies
premjeru ir viso nepriklausomybės
sukilimo vadovu buvo Julius Nyerere.
Tanzanija šią tautinę šventę mini panašiai kaip ir Lietuva: su eisenomis,
Prezidento kalba bei koncertai. Gruodžio 9-toji šioje šalyje yra nedarbo diena, o televizija iškilmingą šventinį paradą transliuoja tiesiogiai.
Šilčiausi linkėjimai iš Tanzanijos visiems „Draugo” skaitytojams!
Kila la heri!

Buvimas toli nuo Lietuvos – ne kliūtis švęsti Vasario 16-ąją!

Monika Juodeškaitė nuvyko į Tanzaniją
padirbėti – Meru kaime netoli Arushos ji
mokina vaikus anglų kalbos pradinėje
mokykloje.

Vasario 14-ąją Meru kaimo pradinukai pažymėjo šv. Valentino dieną.

Asmeninio albumo nuotraukos
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StUbURO IR SKAUSMO lIGOS

ChIRURGAI
PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

SKAUSMO GYDYMAS

VIDAUS lIGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, mD

www.SKYTRIP.nET
info@skytrip.net
SIŪLOmE:

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

bENDRA PRAKtIKA

AKIŲ lIGOS

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, NOSIES, GERKlĖS lIGOS
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

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

LInAS SIDRYS, mD

773-663-4363

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

.

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

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

ODOS lIGŲ SPECIAlIStAI

Tel. 815-723-1854

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

„DRAUGO”
internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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

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

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

DRAUGAS • 773-585-9500

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

skelbimai@draugas.org

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

DRAUGAS
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DANtŲ GYDYtOjAI
DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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

,,Draugo” sudoku nr. 113
atsakymus atsiuntė:
mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Daiva Rusinas, Berwyn, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas,
kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvairovė jus nustebins.
,,Žmogus nerašo knygos, kai jis ką nors žino. Jis rašo knygą grumdamasis su kokiu nors klausimu”. (Psichologas Rollo May)

Ši mintis ir paskatino dr. kun. Antaną Paškų parašyti knygą ,,Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę aplinką, šventovę, save”. Knygos dalys – ,,Mūsų amžiaus veidas”,
,,Krikščionis šventovėje”, ,,Žvilgsnis į save” ir ,,Menkavertiškumo šalinimas”, – nors
ir atskiros, bet ,,sukabintos” stipria grandine, kurios vardas – žmogus, jo pasaulėžiūrinis klimatas, jo kolektyvinė ir individualioji savivertė, žmogaus sakralumo
sfera (šventykla). Gvildenami klausimai yra aktualūs ir šiandien žiūrint iš desakralizacijos (religinės, pagarbos žmogui ir Dievybei) perspektyvos. Kai kultūra įspraudžiama į vieno matmens žmogiškosios egzistencijos erdvę, tuomet pasaulyje ,,nebelieka nieko šventa”, pratarmėje teigia pats kn. autorius.
****
Tuo pačiu pavartykite kun. A. Paškaus kn. ,,Asmuo ir laisvė”, kurioje puslapiai prisodrinti autoriaus minčių, kad norėdamas būti visiškai laisvu, žmogus
dar turi pasisakyti ir už ,,kilnią vertybę”, bandoma kritiškai analizuoti Vakarų žmogaus takus į laisvę ir laimę. Knygoje iškyla vienas aštriausių dabarties klausimų:
kuriai vertybių sistemai žmogus turėtų pavesti savo gyvenimo užmojį? Autoriaus
atsakymas yra aiškus: tik tokiai, kuri atliepia pilnutinį žmogaus vaizdą. O tokią
vertybių sistemą atrandame tik krikščionybėje, nes tiktai ,,krikščioniškosios žmogaus sampratos pagrinde randame dievažmogį Kristų”.
Kun. Antanas Paškus lietuvių spaudoje yra gausiai analizavęs dabarties laiko dvasią vakarų kultūroje, o ypač plačiai nagrinėjęs Teilhard de Chardin teorijas.
Knygos ,,Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę aplinką, šventovę, save” kaina – 8 dol.,
o ,,Asmuo ir laisvė” – 5 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Daugiau informacijos tel. 773-585-9500
„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.

,,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

www.draugas.org

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

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

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

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

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

ĮVAIRŪS
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 708-369-8592.
■ Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel.
708-897-6936.
■ Vyras ieško nebrangiai išsinuomoti vieną kambarį netoli Oak Lawn. Tel. 630-6700813.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-640-3559.
■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis. Tel.
708-299-6417.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel.
872-218-0098.

Advance translations, Inc.
NotArizuoti vertimAi • įgALiojimAi • migrAciNių
formų piLDymAS • vertėjo pASLAugoS

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995
Faks. 630-756-4161
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

Išlaikę nepriklausomą dvasią ir savitą braižą
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„Kremerata Baltica” koncertu Čikagoje pažymėtas dvigubas jubiliejus
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Kai išgirstu ,,Kremerata Baltica” ar Gidon Kremer, iškart užsidegu. Šio muzikinio vieneto kūrybinį kelią atidžiai
seku nuo pat jo įsteigimo, juolab kad
viena iš pirmutinių jo atlikėjų – altistė
ūla Žebriūnaitė (scenoje Ula Ulijona) –
yra gera mano pažįstama.
eeilinių lietuvių kūrėjų – kino
rež. Arūno Žebriūno ir operos
solistės Giedrės Kaukaitės –
dukrą Ūlą „atrado” Latvijoje gimęs
smuikininkas ir pedagogas Gidon Kremer, ir netrukus ji tapo Maestro dešiniąja ranka. Daug metų Žebriūnaitė
griežė su „Kremerata” ,,pirmame plane” – Vienoje, Salzburge, Londone,
New Yorke, Milane, Romoje, kelis kartus ir mūsų ,,vėjų mieste”, Čikagoje.
Šiame, paskutiniame orkestro ture po
JAV, Ūlos jau nebematėme. Gaila, bet
natūralu – šiame orkestre labiau subrendę muzikantai nuolat užleidžia
vietą jaunesniems kolegoms. Toks jo
įkūrėjo užmanymas – ,,Kremerata Baltica” yra jaunų Lietuvos, Latvijos ir Estijos atlikėjų kamerinis orkestras.
Beje, šiemetinis turas yra ypatingas,
ženklinantis net du jubiliejus – ,,Kremeratos” 20-metį ir jos įkūrėjo Gidon Amžinai jauna ,,Kremerata Baltica” šiemet švenčia savo 20-metį.
Kremer 70-metį.
1999 m. tuomet dar jauno orkestro vadovas in- lengva ,,parduoti” tokį kūrinį koncerto pradžioje, net
terviu prestižiniam New York Times dienraščiui api- ir tokiam meistrui, kaip Kremer, atlikusiam solo parbūdino ,,Kremeratą” kaip savotišką muzikinę de- tiją. Weinberg kūrinyje solo partijai buvo pakviestas
mokratiją – ,,blaiviai mąstanti, savikritiška – tai tar- slovėnų klarnetistas Mate Bekavac, kuris savo scesi mano muzikinės dvasios tęsinys”. Ką gi – šio neei- nine laikysena buvo visiška priešingybė perdėm palinio artisto ryžtas dalintis savo menine patirtimi su garbiam ir susikaupusiam Kremer. Tačiau nors slojaunais, gabiais baltų muzikantais pasaulio iki šiol ne- vėno mosikavimas ir siūbavimas galėjo erzinti žiūnuvylė. Malonu, jog prieš porą savaičių tą ,,muzikinę rovus, jo muzikavimui negalėjai nieko prikišti – jis
demokratinę” dvasią Symphony Center scenoje Či- buvo puikus.
Antroji koncerto dalis buvo ir judresnė, ir drakagoje ir toliau skleidė besišypsantys kremeratiečiai,
kurių trečdalis yra lietuviai: tai smuikininkai Dainius matiškesnė. Su dvasingo Piotro Čaikovskio kūrinio
Peseckas, Agata Daraškaitė, Miglė Serapinaitė, Dai- ,,Sérénade mélancolique” paskutiniu akordu Gidon
nius Puodžiukas, Lina Domarkaitė, Ieva Puodžiukė ir Kremer išėjo iš scenos, bet muzika nenustojo skambėjusi – tuoj pat pasigirdo promenada iš Modesto Muviolončelininkė Giedrė Dirvanauskaitė.

N

Paolo Pellegrin nuotraukos
certo žiūrovų prašymu atliktų bisų – ,,All in the Past”
– ansamblio vadovas Gidon Kremer pamalonino
savo nepriekaištingu smuikavimu. Šio kūrinio autorius – latvis Georgs Pelēcis.
Kai paskutinį sykį ,,Kremerata” koncertavo didinguose Symphony Center rūmuose, jie buvo pilni.
Šįkart – na, ne apytuščiai, bet laisvų vietų buvo daugiau nei norėjosi matyti, ir nei šis unikalus kamerinis
orkestras yra vertas. Galbūt turėjo įtakos tai, kad koncertas vyko trečiadienį – darbo savaitės viduryje. Galbūt ir tai, kad programa buvo gana nelengva – nebuvo
į ją įtraukti svajingi Astor Piazolla tango… Galbūt
ir specializuotos rinkodaros stoka? Net tų pačių rusakalbių melomanų, kurie entuziastiškai vaikšto į

Kamerinio orkestro įkūrėjas ir vadovas Gidon Kremer – vienas iškiliausių pasaulio smuikininkų.
Vasario 1 d. koncerto Čikagoje programa nebuvo labai ,,baltiška”. Vienintelis Symphony Center atliktas mūsiškių kūrinys buvo estų kompozitoriaus
Arvo Pärt ,,Fratres” (1977). Tačiau praeityje ,,Kremeratos” dėka pasaulis pirmąsyk išgirdo tikrai nemenkaverčius tokių baltų kompozitorių kaip Arturs
Maskats, Renata Šerkšnytė ar Pēteris Vasks muzikinius perliukus. Pirmoje koncerto dalyje Arvo Pärt
kūrinys buvo suporuotas su Lenkijoje gimusio žydų
kompozitoriaus Mieczysław Weinberg ,,Chamber
Symphony No. 4 for String Orchestra and Clarinet,
opus 153”. ,,Fratres” – tai vienas ištisinis, dažnai įvairiais atspalviais besikartojantis crescendo. Tikrai ne-

sorgskio ,,Pictures from an Exhibition” (styginiam
orkestrui aranžavo A. Pushkarev ir J. Cohen). O kai
Maestro sugrįžo į pritemdytą sceną atlikti ukrainiečio Valentino Silvestrovo ,,Serenade for Solo Violin” (2009) , Symphony Center erdvėje tebeaidėjo paskutinieji ,,The Great Gate of Kiev” akordai. Tikrai
labai teatrališka – bent man anksčiau tokio režisūrinio sprendimo neteko matyti.
Pagrindinė vakaro puošmena buvo patys kremeratiečiai. Jie grojo preciziškai, dažnai jautei,
kad, pavyzdžiui, pirmieji smuikai skamba tarsi vienas vienintelis instrumentas. Nuostabus ir jautrus
šių jaunų muzikantų susiliejimas! Per vieną iš kon-

koncertus, šįkart nesimatė. Jau nekalbant apie lietuvius – noriu tikėti, kad jų salėje buvo, tik aš nepastebėjau… Tačiau štai latvių buvo daug, ir per pertrauką paaiškėjo kodėl. Čikagos latvių Pramonės ir
prekybos sąjunga pasistengė savajai bendruomenei
šį renginį išreklamuoti ir Grainger pokylių salėje
pertraukos metu surengti rėmėjams kokteilių priėmimą.
„Išeivijos lietuvių sostinėje” priskaičiuojama
šimtais tūkstančių tėvynainių, tačiau ne tik šiame
koncerte – apskritai klasikinės muzikos renginiuose lankosi labai nereikšminga saujelė mūsų tautiečių. Quo vadis – gentis lituanus?

DRAUGAS
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A†A
IRENA SLAVINSKIENĖ
SKIRPSTŪNAITĖ
Mirė 2017 m. vasario 1 d., Pinellas Park, FL.
Gimė 1924 m. gegužės 15 d. Kaune, Lietuvoje.
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicago, IL.
A. a. Irena buvo žmona a. a. Eugenijaus.
Nuliūdę liko: draugai ir artimieji.
Velionė bus pašarvota vasario 25 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont,
IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.
a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Liūdintys draugai
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

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
RAIMONDA BERNADETA
APEIKYTĖ
Mirė 2017 m. sausio 28 d. Los Angeles,
California.
Gimė 1946 m. rugsėjo 30 d. Memmingen, Vokietijoje.
1947 m. su tėvais įsikūrė JAV, Čikagoje. 1959 m. persikėlė į Los Angeles, CA.
1968 m. baigė Immaculate Heart College, Los Angeles, prof. Ringgoldo fortepijono klasę. 1964 m. ir 1967 m. laimėjo
pirmąsias premijas jaunųjų menininkų
konkursuose. 1970 m. magistro laipsniu
baigė California valstijos universitetą
Northridge ir vienerius metus šiame universitete dėstė muzikos
fakultete. Nuo 1970 m. iki išėjimo į pensiją dirbo administratorės
darbą University of Southern California medicinos fakultete.
Koncertavo JAV, Kanadoje, Venesueloje, Brazilijoje, Argentinoje,
Urugvajuje ir Lietuvoje. Yra surengusi koncertų solo, su kitais pianistais ir simfoniniais orkestrais. 1966 m. ir 1971 m. akompanavo
Lietuvių dainų šventėse Čikagoje. Dalyvavo kaip akompaniatorė operų pastatymuose.
Koncertavo lietuvių, latvių, estų, italų ir amerikiečių organizacijų meno programose. Buvo nuolatinė Los Angeles vyrų kvarteto, vietinių ir svečių solistų akompaniatorė. Sukūrė eilę solo dainų ir pjesių fortepijonui.
Priklausė Lietuvos Didž. kunigaikštienės Birutės draugijos Los
Angeles skyriui.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 11 d. 10 val. ryto Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse. Kviečiame visus
draugus ir pažįstamus dalyvauti.
Liūdintys draugai

A†A
ELENA LUKMINAITĖ
JURGAITIENĖ
Mirė 2017 m. vasario 8 d., sulaukusi 94 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje 1922 m. lapkričio 23 d.
Baigusi Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją, studijas tęsė Vokietijoje.
1949 m. atvykusi į JAV, daugelį metų gyveno Clarendon
Hills, IL su vyru Mykolu Jurgaičiu.
Po skyrybų ilgą laiką gyveno Three Oaks, MI, o paskutinius
metus praleido Crystal Beach, FL.
Nuliūdę liko: sūnus dr. Vytautas Jurgaitis, dukra Viktorija
Jurgaitytė-Ąžuolienė su vyru Eugenijumi, anūkai Petras
Ąžuolas ir Audrė Ąžuolaitė.
Ilsėkis Amžinoje ramybėje, brangi Mamyte.
Liūdinti šeima

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

http://draugokalendorius.org
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■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius vasario 22 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. visus kviečia į PLC Lemonte skaityklą pasižiūrėti filmo apie pirmąsias po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 1991 m.
vykusias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

vadovaujamas lietuvių meno ansamblis iš
Čikagos „Dainava”. Vėliau šventė tęsis
Mount Carmel bažnyčios salėje (North 8th
St. ir Havemeyer St. Corner, Brooklyn, NY
11211), kur jus linksmins DJ/VJ Rimas Samis. Bus vaišės. Daugiau informacijos el.
paštu: zybuokle@ gmail.com arba paskambinus tel. 347-415-6379.

■ Cicero miesto savivaldybė kartu su Cicero lietuviais bei Šv. Antano parapijos parapijiečiais paminės Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Renginys vyks vasario 23 d.,
ketvirtadienį, 11 val. r. Community Center
patalpose, 2250 S. 49th Ave., Cicero, IL.
Dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas ir Cicero miesto pareigūnai. Po iškilmių dalyviai bus kviečiami pabendrauti ir pasivaišinti. Visi kviečiami atvykti.

■ Vasario 26 d., sekmadienį, kviečiame atvykti į šv. Mišias Tėvų Jėzuitų koplyčioje Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago IL), kurias atnašaus kun. Jaunius
Kelpšas. Palaikykime šią gražią, neseniai atgimusią tradiciją – kartą per mėnesį susirinkti
pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje.
Po Mišių – vaišės Centro kavinėje. Laukiame visų.

■ Vasario 25 d., šeštadienį, 12 val. r. Bend
Park (North lodge, 170 West Jefferson
Rd., Pittsford, NY 14534) vyks Užgavėnių
šventė. Žaidimai vaikams, muzika, šokiai,
skanus maistas. Už praėjimą prašome atsinešti patiekalą (blynai su obuoliais, duona su česnakais, sūris, kumpis, žagarėliai,
vaisiai ir t. t.) Daugiau informacijos paskambinus tel. 585-489-5668 (Skirmantė Juodeikytė-Philippone).

■ Čikagos lituanistinės mokyklos 25 metų
jubiliejinis pokylis vyks kovo 4 d., šeštadienį, Jaunimo centro didžiojoje salėje. Renginys prasidės 5 val. p. p. šv. Mišiomis tėvų
jėzuitų koplyčioje. Bus programa, vakarienė
ir šokiai. Kviečiame visus buvusius ir dabartinius mokinius, mokytojus, tėvų komiteto
narius bei visuomenę gausiai dalyvauti. Vietas užsisakyti ir daugiau informacijos tel. 630242-0493.

■ Vasario 25 d., šeštadienį, 5:30 val. p.
p. New Yorko Lietuvių Bendruomenės valdyba drauge su LR generaliniu konsulatu
New Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės šventę Apreiškimo bažnyčioje (259 North 5th St., Brooklyn, NY 11211).
Sveikinamąjį žodį tars Lietuvos generalinis
konsulas New Yorke Julius Pranevičius,
muzikinę programą atliks Dariaus Polikaičio

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius kovo 11 d., šeštadienį, rengia
išvyką autobusu iš PLC į klasikinio kiniečių
šokio ir muzikos ansamblio „SHEN YUN” pasirodymą ,,Rosemont” teatre, Rosemont, IL.
Norintieji pamatyti šią pasaulinio garso trupę prašomi skubiai užsisakyti vietas. Daugiau informacijos sužinosite paskambinę Baniutei Kronienei tel. 630-968-0184.
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Julija Ozers nuotr.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija šiais metais
švenčia 90-ties metų jubiliejų ir jį pažymės įvairiausiais renginiais.

ARTImIAUSI:
Vasario 19 d. 2 val. p. p. – Kauno VDU kamerinis orkestro koncertas.
Kovo 12 d. – dr. Lino ir Rimos Sidrių paskaita ,,Krikščioniškos šeimos dvasingumas: stipri šeima – stipri tauta”.
Balandžio 30 d. vyks ,,Dainavos” koncertas, gegužės 7 d. – koncertas
,,Mamai”.

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote
mūsų laikraštį ir sveikiname tapus
garbės prenumeratoriumi.
Vytenis T. Grybauskas, gyvenantis Orland Park,
IL, tapo „Draugo” garbės prenumeratoriumi. Šį skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus.
Romas Viskanta, gyvenantis West Lafayette,
IN, tapo „Draugo” garbės prenumeratoriumi. Šį
skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus.

Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org www.clcu.org
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Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

DRAUGAS • 773-585-9500 • www.draugas.org

