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414-tasis Kaziukas

Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 348 dienos

– labai šiuolaikiškas!
Penktadienį prasidėjo ir visą savaitgalį Vilniuje šurmuliuos 414-oji Kaziuko mugė, kurią šiemet įamžins ir kolekcinė moneta.
iemet renginio metu bus galima susipažinti ne
tik su tradiciniais amatais ar įsigyti medinių
šaukštų, bet ir pamatyti šalies jaunųjų dizainerių darbų, paragauti lietuviškų bei užsienio šalių
virtuvių patiekalų. Viena iš šių metų naujovių – prekybos erdvių suskirstymas į temines zonas.
Specialiai 414-ajai Kaziuko mugei dailininkas Rytas Jonas Belevičius sukūrė dviejų nominalų kolekcines monetas, kurias bus galima įsigyti renginio metu. 5 eurų moneta pagaminta iš sidabro, o
1,5 euro vertės moneta – iš vario ir nikelio ly– 2 psl.
dinio.
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ŠIAME NUMERYJE:

Kokia gi mugė be riestainių!

Dainiaus Labučio nuotr.
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GIEDRĖ VENCIUS

Ar lietuviai aukoja
Lietuvai? – 3 psl.

Imigraciniai užkulisiai. Ar daug
gali Prezidentas? – 11 psl.
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Darydami gera kitam,
darome
gera sau

ai pavarčiau man
dovanotą profesoriaus, pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo, politiko, kultūros istoriko, buvusio Europos Parlamento nario,
Seimo nario ir nuostabaus
poeto, Vytauto Landsbergio 2016 m. išleistą pokalbių su žurnalistu Ryčiu
Zemkausku knygą „Bus
geriau”, supratau, kad geram pokalbiui reikia labai
daug laiko, kurio mes tikrai neturėjome. Profesoriaus laukė visa virtinė susitikimų ir interviu rusų Vytautas V. Landsbergis ,,Sieloje”: Stovyklos, koncertai, susitikimai su vaikais tapo duona kasJono Kuprio nuotr.
spaudai (pakalbėjęs tele- dienine…
fonu betarpiš kai pakomentavo: „Yra labai daug kalbų, kad Baltijos šalis gali už- no, jog nebegalvojo vykti už Atlanto, tačiau projektas,
pulti, ir ta kariuomenės koncentracija labai gąsdina. Aš prie kurio epizodiškai prisijungė, jam leido dar kartą suapie tai visada primenu ir reiškiu savo susirūpinimą, kar- sitikti su senais pažįstamais, buvusiais bendražygiais, neabejingais Lietuvos ateičiai žmonėmis, o šiems – pasitu siųsdamas tiesioginę žinią Rusijos prezidentui”).
Kelias dienas kartu su sūnumi Vytautu V. Landsbergiu klausyti poezijos, lietuvių liaudies dainų ir tiesiog šiltai
– 4 psl.
ir marčia Ramune viešėjęs Čikagoje politikas prisipaži- pabendrauti.

K

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500
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GANY TOJO ŽODIS

Pirmasis Gavėnios sekmadienis
KUN. TOMAS KARANAUSKAS
aisvas apsisprendimas yra mūsų gyvenimo
ir istorijos ašis. Laisvas apsisprendimas – tai
ir mūsų kiekvieno didybė ir rizika. Garsus
rašytojas Graham Gryn rašė: „Krikščionis, kaip ir
kiekvienas žmogus, gyvena toje pačioje ribotoje teritorijoje kartu su gėriu ir blogiu”. Nuolatiniame
bėgime – nuo vieno prie kito – atsiskleidžia žmogaus brandumas, jo pasirinkimo teisės, laisvės
brandumas. Mums suteikta tokia pat galimybė
rinktis blogį arba gėrį, kaip Adomui buvo leista.
Brangūs „Draugo” skaitytojai, Gavėnios metas
– pats tinkamiausias išprovokuoti savo sąžinę
rinktis, galutinai apsispręsti už tolesnį gyvenimą:
laimingą, lengvą, tačiau gal kiek nuobodų; sunkesnį, reikalaujantį daugiau pastangų, bet malonesnį, vidumi turtingesnį.
Gundymas. Šis žodis reiškia veiksmą, gimstantį kiekvieno laisvo žmogaus viduje ir atspindintį
jau minėtą kovą tarp gėrio ir blogio. Jėzui gundymas irgi nėra svetimas, nes Jis – tikras žmogus. Pir-

L

miausia Jį bando suvilioti duona. Viešpats pasirenka Dievo
Žodį ir paklusnumą Jo pasiūlymams. Paskui gundymas ant
šventyklos stogo: Jėzus atsisako tos pseudoreligijos, kuri,
užuot tarnavusi Dievui, bando
palenkti Dievą tarnauti sau.
Kalno gundymas baigiasi tuo,
kad Jėzus atsisako pavergiančios ir egoistiškos valdžios, mylėdamas tik vieną – Dievo – karalystę. Trys gundymai, kurie
nesukelia nepasitikėjimo, pykčio, neapykantos, bet sustiprina
Jėzaus pasitikėjimą, meilę ir
atsidavimą Dievo išganymo darbui. Tokia viena iš Jėzaus biografijos ištraukų, kurios šviesoje mes turėtume peržvelgti ir savo biografiją, dabartį, planus.
Kaip pabrėžia pirmojo Gavėnios sekmadienio
du pirmieji skaitiniai, žmonių istorija pažįsta

nuodėmę. Turime mesti kaltinimo aktą sau patiems, savo gyvenimo trūkumams, kuriuos Dievas
tegali stebėti ir laukti. Tačiau negalima prarasti ir vilties, privalančios likti mumyse amžinai ir
judinti mūsų gelmę. Garsus ortodoksų teologas Jevdokimovas
sakė: „Joks blogis niekada nepajėgs ištrinti pirminės žmogaus
paslapties, nes niekas negali uždengti žmogaus prigimties dieviškumo etiketės. Sakramentai
atkuria žmogaus pirmapradiškumą: Šventoji Dvasia grąžinama Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentu. Eucharistija iš naujo
įlieja į mus nemirtingumo fermento. Pati prisikėlimo galia susivienija su žmogaus prigimtimi”.
Brangūs broliai ir sesės, šį Gavėnios laikotarpį leiskimės savęs pačių atpažinimo keliu.

414-tasis Kaziukas – labai šiuolaikiškas!

Nuostabiosios Vilniaus verbos.

Tris dienas Vilniuje šurmuliuos tradicinė Kaziuko mugė.

Atkelta iš 1 psl.

Lukiškių aikštės prieigose drožėjas Virgilijus Laučiūnas sieks į rekordų
knygą įrašyti naują pasiekimą – bus drožiama didžiausia medinė klumpė,
kurios aukštis turėtų siekti 2 metrus. Pirmą kartą mugės metu bus įrengta ir Dizaino alėja, kurioje bus galima įsigyti lietuviškų prekės ženklų drabužių, juvelyrinių dirbinių, aksesuarų, namų interjero detalių.
Mugės organizatoriai vilniečius ir miesto svečius kviečia į renginį at-
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Dainiaus Labučio nuotraukos

vykti išmaniai: mugės žemėlapyje pažymėtos vietos, kuriose ,,Uber” vairuotojai galės paimti ir išlaipinti keleivius, o su ,,Uber” programėle keliaujantys pirmą kartą į Kaziuko mugę galės atvykti nemokamai.
Vilniaus arkivyskupija šventės metu surengė Dangiškojo mugės globėjo
– Šv. Kazimiero šventę. Penktadienį Vilniaus arkikatedroje vyko koncertas
,,Karūnavimo Mišios”, kuriame dalyvavo ,,Ąžuoliuko” choras, o šeštadienį Bažnytinio paveldo muziejuje vyko edukacinės programos ir ekskursiELTA
jos.
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Ką tautiečiai mano apie aukojimą Lietuvai
ukoti Lietuvai, jos Nepriklausomybės siekiams, politinėms organizacijoms, ligoninėms, ligoniukams, mokykloms, vaikams, našlaičiams, nepasiturinčioms šeimoms arba kokiems nors labdaringiems projektams…
Aukos iš Amerikoje gyvenančių lietuvių buvo renkamos
dar nuo tų laikų, kai čia atsirado pirmosios emigrantų bendruomenės. Pirmojo pasaulinio karo metais rašytoja Žemaitė
kartu su advokato Andriaus Bulotos šeima Amerikos lietuvių
kolonijose rinko pinigus karo pabėgėliams remti. Tarp labdaros rinkėjų Amerikoje buvo ir Jonas Basanavičius. Kiek dosnūs Amerikos lietuviai paaukojo pinigų lietuvybei ir Tėvynės
reikalams, niekas nesuskaičiavo. Tačiau jie labai padėjo Lietuvai. Buvo ir tokių atvejų, kai suaukoti pinigai atsirasdavo
ne ten, kur turėjo atsirasti. O kiek surinkta lėšų lietuvybei Amerikoje remti – pastatams, organizacijoms, lietuviškoms mokykloms… Ši tradicija – rinkti pinigus labdaringiems tikslams
nenutrūksta iki šių dienų. Šiuo metu Amerikoje lankosi profesorius Vytautas Landsbergis su sūnumi Vytautu V. Landsbergiu ir marčia Ramune. Jų surengtų koncertų ir susitikimų
metu surinktos lėšos bus skirtos fondui ,,Auginame ateitį”,
kuris remia Lietuvos kaimo vaikus.

A

Mūsų šios dienos klausimas: Ar aukojate Lietuvai?
Jei taip, tai kokiu būdu? Ir kodėl tą darote, arba to
nedarote?
Kviečiant žmones atsakyti į šį klausimą, teko įsitikinti, kad pinigai ir jų aukojimas – subtili tema.
Pašnekovai sutiko atsakyti į klausimą ir kalbėjo atvirai. Tačiau kai kurie pasakė daug, bet nepanoro,
kad visos jų mintys atsidurtų spaudoje. Kiti nenorėjo, kad jų pavardės būtų skelbiamos. Todėl nusprendėme visus šiandienos ,,Žaibiško pokalbio” pašnekovus pristatyti tik vardais. Ir skaitytojams pateikti tik tas mintis, kurias jie sutiko viešinti.
Gražina: Taip, aš aukoju Lietuvai. Tačiau dažniausiai aukoju per tuos žmones, kuriais pasitikiu
ir žinau, kad pinigai atsidurs tikrai ten, kur turi atsidurti. Aukoju per kunigą Antaną Saulaitį, per asmeniškai pažįstamus vaikų ligų gydytojus Lietuvoje.
Niekad neturėjau progos pagalvoti apie tai, kad
mano skirti pinigai pateks ne tiems, kuriems jie skirti, kuriems jų labiausiai reikia. Žinau, kad Čikagoje buvo susitikimas su V. Landsbergiu. Gaila, bet negalėjau ateiti, aš šiuo žmogumi irgi pasitikiu ir būčiau jo reikalui aukojusi.
Į labdaringą veiklą įsitraukiau daugiau nei
prieš 25 metus. Mane pakvietė prisijungti viena tą
darbą dirbusi šviesios atminties Amerikos lietuvė.
Tuomet iš Lietuvos į Ameriką atvežtus gydyti ligoniukus mes pasiimdavome į savo šeimos poilsiavietę
Wisconsine. Vėliau teko skirti pinigų Lietuvos vaikų ligoninei, kad joje būtų pakeisti langai. Tikrai neprisimenu, kokiomis sumomis aukoju. Žinau, kad
ligoninės langams skyriau keliasdešimt tūkstančių
dolerių.
Asta: Taip, aukoju. Tai išeivijoje patriotiškai gyvenančio lietuvio sąmoningumo ir sielos brandos išraiška.
Danutė: Aukoju, bet manau, kad labiau lietuvių
aukų reikia lietuvybei čia, Amerikoje išsaugoti ir išlaikyti. Man neįdomu visokie labdaros pokyliai. Nenoriu remti Lietuvos institucijų, Lietuva turi pati
tvarkytis. Bet manau, kad mes, čia nuo vaikystės gyvenantys, ar čia gimę, ar vėliausiai atvykę ,,trečiabangiai” turime remti jau įkurtus lietuvybės cent-

rus, kad jų netektų uždaryti, kaip atsitiko su kai
kuriomis bažnyčiomis.
Mūsų šeima aukoja lietuvybei. Mes prisidėjome
ir tuomet, kai buvo perkamas Pasaulio lietuvių
centras.
Vladas: Aukoju, bet po
nedaug. Jei atvirai – nepasitikiu Lietuvoje esančiomis organizacijomis.
Paskaitau straipsnių lietuvių internetinėse svetainėse, ten rašo, kaip vieni iš kitų tampo tuos labdaros pinigus. Suprantu, kad jeigu aukoji konkrečiam vaikui – Joniukui, Petriukui – tuomet išsiunti pinigus ir jie atitenka to vaiko reikmėms. Bet per
organizacijas ne. Man įsiminė vienas V. Landsbergio pasakymas apie žmones, kurie emigravo iš Lietuvos. Prieš daug metų jis yra pasakęs, kad ,,šiukšlės iš laivo – laivui lengviau”. Tai kodėl jis atvažiuoja
dabar pas tas ,,šiukšles” rinkti pinigų? Aš pamenu
vieną susitikimą su V. Landsbergiu Paryžiaus oro
uoste. Jis išgirdo mus kalbant lietuviškai ir atsisukęs tarstelėjo, kad čia tautiečių beesama. O aš jam
atsakiau, kad ne, čia tik tos šiukšlės iš laivo…
Linas: Taip, mūsų šeima aukoja. Pradedant išaugtais vaikų drabužėliais, ir baigiant apsilankymu
lietuviškuose renginiuose, lietuviško laikraščio prenumeravimu. Taip pat remiame kai kurias lietuviškas organizacijas, veikiančias Amerikoje. Nepasitikime Lietuvos funkcionieriais, todėl neskubame aukoti tiems, kurie iš Lietuvos atvyksta rinkti
aukų.

Albinas: Aukoju, tik savaip. Aš aukoju savanoriaudamas. Pradėjau daugiau, nei prieš 20 metų tuometinėje organizacijoje ,,Lietuvos vaikų viltis”. Joje iš Lietuvos į Čikagos Shriners ligoninę atvežtiems
ligoniukams, turintiems ortopedinių problemų, reikėdavo pagalbos. Iš labdaros organizacijos namo, kuriame vaikai buvo apsistoję su tėvais, reikėdavo nuvežti į juos ligoninę, vertėjauti, pavežioti po Čikagą, atvežti maisto. Tai organizacijai aukodavau ir pinigais. Dabar, sulaukęs 86-erių, toliau savanoriauju
vienoje lietuvybę skleidžiančioje įstaigoje. Aš taip su-

prantu aukojimą. O visokie
politikai ir projektų sumanytojai, kurie atvyksta į Ameriką rinkti pinigų, man nekelia
pasitikėjimo. Aš nežinau, kuri
dalis pinigų tikrai atiteks
tiems, kuriems mes aukojame.
Gal tik vienas procentas. Kitus gal susirinks patys aukų
rinkėjai.”
Daiva: Visada aukoju, tiek,
kiek tik galiu. Tokiu būdu
bandau padėti lietuviams, kuriems reikia pagalbos.
Tai mano labai sąmoningas apsisprendimas. Nes kai
pati prieš daugiau nei 20 metų atvažiavau į Ameriką, man buvo labai sunku, tačiau iš niekur nesulaukiau jokios pagalbos. Tada sau pažadėjau, kad kai
tik galėsiu, kitiems padėsiu. Kaip padedu? Remiu asmeniškai dvi šeimas iš Lietuvos. Vienoje auga trys
vaikai, tėtis po insulto tapo neįgalus. Vaikų mama
viena nebeišgali išlaikyti šeimos. Ir yra dar viena šeima, kuriai tikrai reikia finansinės pagalbos. Neseniai Lemonte Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje
,,Siela” vyko labdaros vakaras. Jame mūsų šeima
už 5 000 dolerių įsigijo talentingos dailininkės Akiane Kramarik paaukotą paveikslą. Man pats didžiausias turtas yra ne pinigai, o mano šeima, keturi
mūsų vaikai ir trys anūkai.
Agata: Mūsų šeima aukoja. Ir aukojame ne tik
Lietuvai, bet ir, pavyzdžiui, gyvūnų prieglaudoms.
O paskutinė mūsų šeimos auka buvo 2 000 dolerių
Lietuvoje gyvenančiai mergaitei Vainetai. Dėl negalios ji piešia paveikslus koja. Už šią sumą mes nusipirkome jos tokiu būdu sukurtą paveikslą. Mes esame jauna šeima, auginame du sūnus, vienam 2-ji metai, kitam dar tik 9 mėnesiai. Ir mes su vyru džiaugiamės, kad mums sekasi: esame patys sveiki ir mūsų
vaikai sveiki. Būtent tai yra vertybė, o ne daiktai ar
pinigai. Pinigus prarasi, būdamas sveikas vėl juos
užsidirbsi. O nesveikam žmogui pinigų stygius kartais gali apversti pasaulį. Norime, kad mūsų su vyru
išpažįstamas vertybes perimtų ir mūsų sūnūs.
Mūsų, lietuvių, yra tiek nedaug, todėl turime vieni
kitiems padėti.
Kalbino

Virginija Petrauskienė

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Darydami gera kitam, darome gera sau

Prof. V. Landsbergis: Vaikai yra labiausiai nuskriausti žmonės, nes labai stokoja meilės.

Atkelta iš 1 psl.

Nemažai metų egzistavęs Almos Adamkienės labdaros fondas pakeitė savo pavadinimą į rėmimo fondą „Auginame ateitį” ir išsikėlė tikslus – prisidėti prie visavertės jaunųjų Lietuvos piliečių kartos auginimo, mažinant atskirtį tarp provincijos ir miesto vaikų, kultūriniu tobulinimu atveriant produktyvias žmogaus sąmonės galimybes savaitinėse ar savaitgalinėse kūrybinėse stovyklose Lietuvos provincijos vaikams.
Net neabejoju, kad po šio atviro ir nuoširdaus pokalbio atsiras ne vienas, kuris pagalvos apie Lietuvos vaikus ir dosnia ranka persiųs keletą sunkiai uždirbtų dolerių tiems, kurie yra mūsų gimtojo krašto, mūsų Tėvynės
ateitis.
Fondo rekvizitai: labdaros ir paramos fondas „Auginame ateitį”, Jogailos g. 12, LT-01116 Vilnius. Įmonės
kodas: 192037592, bankas: AB SEB. Banko kodas:
70440. Sąskaitos numeris: LT 467044060000314326.
Prie šio projekto jau keleri metai yra prisijungęs režisierius, rašytojas, poetas, dramaturgas Vytautas V.
Landsbergis, stovyklų metu kartu su vaikais sukūręs filmus bei spektaklius patriotinėmis temomis, kurios
paliečia tautos istoriją, iškilias asmenybes ar susiklosčiusias situacijas. Kaip susirinkusiems sakė režisierius:
„Toks bendravimo būdas su vaikais turi begalinį grįžtamąjį ryšį ir leidžia vaikams patiems savyje užsiauginti
meilę savo kraštui, prisiliečiant prie tautos istorinių šaltinių”.

Vytautas V. Landsbergis: Ne paslaptis, kad yra dvi Lietuvos – miestuose ir provincijoje.
Jono Kuprio nuotraukos

Vytautas. Ne paslaptis, jog yra dvi Lietuvos – miestuose ir provincijoje. Kitąsyk nuvykęs į kokį atokesnį
Dzūkijos kaimelį suvoki, jog televizorius su rusiškais
koviniais filmais ten yra pagrindinis ,,kultūros” langas. Augant tokioje dvasioje, kai Rusija itin daug investuoja į mūsų informacinį lauką, tikslingai nukreiptą į mažiau apsišvietusius žmones, nesidominčius Lietuvos gyvenimu ir neskaitančius knygų,
savaime atsiribojama nuo Lietuvos. Ir jeigu pas tokius žmones niekas neatvažiuoja, nepabendrauja ir
neparagina asmeniškai, nesusidraugauja su jais, vadinasi juos prarandame. Kalbu apie dalį Visagino,
Klaipėdos, Šalčininkų gyventojų.
Aš organizuoju tose vietovėse savaitines moksleivių kūrybos stovyklas (kino, teatro, pasakų rašymo). Surengus minėtas stovyklas šiose vietose galima pastebėti, kad vaikai, kurie buvo agresyviau nusiteikę prieš Lietuvą ir apie partizanų judėjimą nieko nežinojo, tai sukūrę filmą ir suvaidinę jame jie
staiga suvokia, kad tai apie didvyrius! Ir jie norėtų
būti panašūs į juos.
Tad vienas iš šio projekto tikslų ir būtų suteikti jaunuomenei daugiau informacijos, teigiamų jausmų ir pasididžiavimo mūsų valstybės istoriniais momentais... Bei skiepyti suvokimą, jog nesame kokia
nors nevykėlių tauta, ką neretai bando įpiršti žiniasklaida, pamėgusi nušviesti vien negatyvias gyvenimo puses. Reikia bandyti persverti svarstyklių
lėkštutę į kitą pusę.

sidžiaugimui ir pasigėrėjimui, bet didysis turinys yra
meilė gyvenimui, žmonėms, neretai – ir konkretiems
žmonėms. Kai meilės pakankamai daug, tai niekas
nebus apvogtas (šypsosi), nors čia nėra kažkokių bendrų receptų. Meilės reikia visiems, o grįžtant prie šio
projekto konkrečiau, vaikai yra labiausiai nuskriausti žmonės, nes labai stokoja meilės. Teko pastebėti, kad Amerikoje gerai organizuotas šeimų gyvenimas. Šeima yra vertinama, vaikai auklėjami solidarumo ir vienas kitam pagalbos dvasia. Lietuvoje to trūksta, ir pastebėjus tokį reiškinį, būtinai tenka jį pagirti, nes tai išimtis, nors turėtų būti taisyklė.
Neretai Lietuvoje matome, kad vaikai nėra svarbiausias dalykas, kartais net našta, vargas, problemos, geriau mažiau vaikų šeimoje. Iš to ateina tautos sunykimas ir grėsmė lietuvių egzistencijai. Nemokame mylėti arba per mažai mylime, o vaikai tie,
kuriuos labiausiai ir natūraliausiai turėtume mylėti,
nes jie yra maži mūsų atvaizdai ir dalis mūsų pačių.
Yra prasmė ne tik atvesti juos į pasaulį, bet ir užauginti, išlavinti ir pasidžiaugti savo kūriniu.

Vytautas. Ar dirbdamas visuomeninį darbą neapvogi artimųjų – čia reikėtų klausti artimųjų, gal
jie ir jaučiasi apvogti (šypteli). Bet kai prisimeni knygnešius, partizanus – supranti, kad tas apvogimas kartais yra tiesiog būtinas, jis teikia didžiausią prasmę.
Be to, tai kažkaip savaime suprantama – visos
mūsų šeimos tradicija yra visuomeninis gyvenimas ir suvokimas, kad gyvenimas pirmiausia skirtas ne sau, savo malonumui, o padėti savo kraštui ir
tiems, kam labiausiai reikia. Tokia nesudėtinga misija – prisidėti prie Lietuvos gražinimo procesų, o ji
gali būt net ir šiukšlės pakėlimas nuo žemės ar gero
žodžio pasakymas sutiktam praeiviui... Ieškojimas ir
radimas kaip tikslingai save panaudoti sukelia didžiausią džiaugsmą. Pagrindinė mano veiklos kryp-

Apie fondo „Auginame ateitį” veiklą, meilę ir neapykantą, praeitį ir dabartį kalbamės su profesoriumi
Vytautu Landsbergiu ir jo sūnumi, režisieriumi Vytautu
V. Landsbergiu.

Man patiko Jūsų koncerto metu pasakyta frazė, jog muzika, jungianti mus visus, nėra nei pikta, nei agresyvi, nei
žudanti, ji yra taiki ir paprastai gimusi iš meilės. Kiek reikia turėti savyje meilės, kad ja dalinantis su aplinkiniais
neapvogtume artimųjų?
Profesorius. Visa muzika yra susijusi su įvairiomis aplinkybėmis ir papročiais bei komunikacija pa-

Ar įsitraukimą į šį projektą galima laikyti tęstinumu
veiklos, kuri prasidėjo prieš daug metų?
Profesorius. Tai nėra mano inicijuotas projektas,
tačiau jam labai pritariu, todėl sutikau čia atvažiuoti
ir susitikti su senais draugais bei bičiuliais, kurių
Amerikoje dar yra, nors daugelio jau nebėra (šypsosi).
Be to, malonu pabūti čia, kur daugiau kaip prieš dvidešimt penkerius metus vyko labai svarbūs veiksmai
Lietuvos ateičiai – Amerikos lietuvių bei kitų šios šalies piliečių mobilizavimas Lietuvos laisvės bylai.
Tada sutikau daug lietuvių intelektualų, kurie buvo
patriotiški ir visuomeniškai aktyvūs, kuriems rūpėjo
Lietuvos tuometinis likimas, galima ateitis ir Amerikos parama bei buvimas Lietuvos pusėje. Tada čia
turėjome ką veikti, tai buvo prasmingas ir vaisingas veikimas. Buvo galima daug ko pasiekti ir pasiekdavome. Amerikos, Kanados, Didžiosios Britanijos lietuviai buvo galinga jėga.
Kiekvienas projektas eina kaip tęstinumas to
darbo, kuris jau dirbamas seniai, nors dabartinis įsitraukimas yra tik epizodinis. Rėmimo fondo „Auginame ateitį” veikla yra išsiplėtojusi ir plėtosis toliau, o aš tik talkinu, kadangi tai geras ir svarbus dalykas.

Vytautas V. Landsbergis ne tik pasakojo apie savo projektus, bet ir kartu su žmona Ramune muzikavo.

DRAUGAS
tis – darbas su vaikais: knygos vaikams, spektakliai ar filmai. Ir tik vėliau supratau, kad jau pakankamai
jiems prikūriau, dabar reikia suteikti
galimybę jiems patiems kurti ir patikėti
savo pačių genialumu. Senoji pedagogika Lietuvoje kartais vis dar kala
moksleiviams į galvas, kad jie maži, nesubrendę, nevykę... Mano požiūris yra
radikaliai priešingas: vaikams turime
suteikti galimybę suprasti, kad jie net
protingesni už mus, kad jie nėra sovietinio psichikos paveldo nešiotojai,
pilni pavydo ir intrigų. Bet tik tada, kai
jie kažką vertingo sukuria savo rankomis, jie tuo patiki ir visam gyvenimui
sužino, jog yra tvirti ir kūrybingi. Pajėgūs sukurti kitokią, gražesnę, kilnesnę Lietuvą.
Labdaros misija Amerikoje yra labai gerai suprantama ir veikianti. Kaip Jūs matote dabar labdaros perspektyvas Lietuvoje, ar
išmoko žmonės ne tik imti, bet ir duoti, ar
vis dėlto tai dar laikoma „manęs tai neliečia”?
Profesorius. Gana seniai, kai norvegų tautos premijos pagrindu buvo
įsteigtas V. Landsbergio labdaros fondas, išleidau brošiūrėlę, kurios idėja
buvo „Abipusis gėris”, – darydamas
gera kitam, darai gera ir sau. Atiduodamas žmogus gauna sau džiaugsmą,
gyvenimo prasmę. Augindami vaikus
matome tame prasmę, tad padėdami
svetimiems vaikams taip pat randame
prasmę. Kuo daugiau laimingesnių ir
geresnių, tuo visiems bus geriau. Kaip
tik čia galima grįžti į laikus prieš
krikščionybę, kai Sokratas teisinosi
Atėnų teisme, nes buvo apkaltintas,
kad gadina jaunimą, mokydamas jį
mąstyti. Jis paaiškino taip: jeigu žmonės aplink bus geresni, tai kiekvienam
tarp jų bus geriau gyventi, tad kaltinimas, kad juos gadinu, reiškia kenkimą
sau su tikslu, jog aplink būtų blogi
žmonės. Toks žmogus yra beprotis, ir
manęs negalima teisti (juokiasi).
Vytautas. Pasidalinsiu viena gerąja
patirtimi. Prieš kelerius metus norėjau
sukurti filmą „Trispalvis” – apie eilinius Lietuvos partizanus ir ryšininkus.
Bet Lietuvoje neradome paramos, nes
pasirodė, kad valdžiai ir verslui ta
tema nėra svarbi ir įdomi. Mano tikslas buvo nufilmuoti likusius paskutinius gyvus partizanus, tarsi pastatyti
jiems šiuo filmu mažą paminklą... Ir suvaidinti vaidybines scenas pagal jų
pasakojimus. Tada atvykome su filmo
kompozitore ir dainininke Ieva Narkute
koncertuoti į Ameriką, surinkome 20
tūkstančių dolerių. Nors tai nėra dideli
pinigai filmui, bet pakankami padaryti nesudėtingą dokumentinį filmą su nedidelėmis vaidybinėmis scenomis. Ir
Amerikos lietuviai padėjo tai įgyvendinti!
Kartais graudu dėl to ir norėtųsi,
kad nebereiktų čia važinėti koncertuoti ir rinkti lėšų tokiems istoriniamspilietiniams projektams, svajotųsi, kad
ir mes Lietuvoje išmoktume patys tvarkytis, juk turime daug stiprių verslo
kompanijų. Tačiau aukojimo tradicija
dar nėra gerai suprantama ir įvertinta.
Sovietinio laiko egoizmo palikimas vis
dar stabdo rūpintis kitais ir padėti
savo valstybei, aukotis. Dažniau vaikiškai dejuojamas, kad valstybė man
nieko nedavė, kad Lietuva – blogas
,,Kalėdų senelis”.
Kitas pavyzdys, neseniai pabaigiau statyti filmą apie mergaitę, vardu
Vaineta, sergančia cerebriniu paralyžiumi. Filmo neparėmė nei viena Lietuvos ministerija – sveikatos, švietimo,
socialinių reikalų, niekam tokio vaiko
problemų nereikėjo. Labai sunkiai su-
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rinkau pinigų iš privačių rėmėjų ir per
šešerius metus padariau tą kuklų filmuką. Prieš kelias dienas parodžiau šį
filmą Čikagoje, susirinkę žmonės nupirko aukcione penkis Vainetos paveikslėlius ir per valandą laiko buvo
surinkta 2.5 tūkstančių dolerių. Su
pačia geriausia žinia važiuosiu namo,
nes Vaineta pagaliau galės įsigyti jai
taip reikalingą vonią su durelėmis ir
jos senelei dabar nebereikės įkėlinėti
į vonią aštuoniolikametės mergaitės.
Iš vienos pusės, man yra gėda,
kad taip yra Lietuvoje, nes vis dar
nėra visuomenę brandinančio konteksto, esame pamiršę, o gal niekada
neišmokę, kaip gera dalintis... Bet kita
vertus, esu graudžiai sujaudintas, kai
tai pamatau čia, kur žmonės, kurie net
negyvena Lietuvoje, pasirengę visada
Tėvynei padėti. Ačiū tiems žmonėms,
nes jie padeda dar šiek tiek ,,miegančiai karalaitei” Lietuvai pabusti. Ateis

ir stovyklas organizuojame. Ir vaikai
mūsų padeda, pavyzdžiui Jonas yra
puikus mano knygelių vaikams iliustratorius. Tad ir koncertuojame kartu,
pristatome knygas, o kartu ir su žiūrovais traukiame liaudies dainas. Tai
įdomi ir linksma šeimos kūrybinė kelionė.
Koncerto metu girdėjome nemažai
Jūsų eilių, ar seniai rašote, ir kas Jums yra
rašymas?
Profesorius. Savo malonumui rašau labai seniai, kaip ir daugelis, kurie sovietų laikais rašydavo „į stalčių”.
Turėdavo ką pasakyti, atrasdavo išraiškos formas literatūriniu ar filosofiniu turiniu, dėliodavo savo pažiūras
dienoraščiuose, o kai ką paleisdavo į
pogrindinę spaudą, prisidengdami slapyvardžiais, ar tiesiog paskleisdavo
tarp draugų. Tokiame judėjime ir aš
šiek tiek dalyvavau. Ne pogrindinėje
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sumenkinti, išstumti. Tai apgailėtina
metodika, naudojama naikinti „priešams”.
Vytautas. Lietuvoje, deja, kartais pastebiu, kad mano siūlomus kultūrinius/visuomeninius projektus manoji Landsbergio pavardė verčia vertinti kiek subjektyviau. T. y – kultūros ekspertai irgi žmonės irgi turi politinių
simpatijų/antipatijų; o anksčiau valdžioje buvusios socdemų, darbo partijos valdžiukės pagarba šia pavardei tikrai netryško. Kitąsyk sprendžiama ne
pagal darbus ar intencijas, o pagal pavardę – „ai tai čia to sūnus, arba to tėvas (juokiasi)”. Viskas gana stipriai politizuota.
Todėl nustojau kreipti dėmesį ir
daugumą darbų dirbu ir be valstybės
palaikymo. Kartais aišku gaila, kad dėl
,,tos pavardės” neatsirado atsiminimų knygos apie K. Bradūną, filmo

Prof. V. Landsbergis susirinkusiesiems paskaitė ir savo eilių.
laikas, kai Lietuva geriau tvarkysis ir
pati, bet dabar dar to nėra. Bet judame
ta kryptim. Lėtai, neužtikrintai, bet į
priekį.
Koncertas buvo labai šiltas ir originalus. Tai, ką darote kartu, lyg kokia šeimos
tradicija. Ar dažnai įsitraukiate į projektus
kartu, ar tai pirmasis toks pasirodymas?
Profesorius. Taip tiesiogiai – nedažnai, tačiau būdamas pedagogu dirbau su vaikais. Mokiau skambinti fortepijonu ir visai mažus vaikus, ir didesnius, kai kuriuos – ir suaugusius,
studentus. Tai buvo savotiška patirtis
– žadinant jų susidomėjimą muzika, sugebėjimą girdėti ir įprasminti tai, kas
skamba, rasti savo kelią muzikoje. Tai
ne visai tas pats, ką daro mano sūnus,
bet yra daug panašumo. Jis, žinoma,
užsimojo daug plačiau, rengia stovyklas. O aš – epizodiškai. Tarkim, kokia jaunimo organizacija ar stovykla
mane pasikviečia į vienkartinį susitikimą. Aš galiu ne tik papasakoti ką ar
paskatinti, bet ir man pačiam tai labai
naudinga, nes išgirstu įdomių dalykų,
kurie skatina mąstyti. Sūnus daug
metų rengė jaunimo stovyklas, o pastaraisiais metais į tai įtraukė ir kino
kūrimą. Jaunimui tai labai įdomu, jie
nori pasireikšti entuziastingai ir kūrybingai. Jaunam žmogui tai labai
svarbu, ir yra ką veikti susirinkus
bei įdomu gyventi. Pats pavojingiausias dalykas, kada jaunam žmogui niekas neįdomu be alkoholio, be narkotikų ar ištvirkavimo, kas veda prie pražūties slenksčio ir tokį jaunimą, ir tokią tautą.
Vytautas. Su žmona Ramune daugybę kultūrinių dalykų darome kartu.
Ir knygas leidžiame, ir koncertuojame,

spaudoje, bet tarp draugų ar slapyvardžiais, jau buvau pradėjęs praktikuoti pažiūrų dėstymą kokia nors metaforiška, paradoksalia forma, humoro pagalba. Lietuvoje tuo laiku tai
buvo paplitę. Vienas pavyzdžių būtų
Marcelijaus Martinaičio „Kukutis”.
Jis eina ir šneka keistus dalykus ir
tampa amžinu tautos personažu. Kiekvienos tautos literatūra turi savo tokį
personažą, o pas mus dar buvo atsiradęs „Kinziulis”, kuris priėjo kaip iš
dangaus „ir pasakė”. Arba prieina kitoks „Kinziulis”, kuris yra tiesiog vaikas, kaip neretai vaiko lūpomis kalba
tiesa, nes jie savaip mato, ir savaip galvodami sudėsto svarbius dalykus. Tada
tą patį pamatai kitoje šviesoje (juokiasi). Štai parašiau gal užvakar:
Turiu ypatingą gabumą
Pamesti akinius.
O jūs, broliai, būrai, pameskite
kaukus, bezdukus ir laumes...
Iki šiol gyvename su tais dalykais, kurie mums trukdo, bet jų nepametame (šypsosi).
Paskaičius lietuvišką spaudą nesunku
suprasti, jog pusė Lietuvos myli Landsbergius, o pusė – ne. Kiek Jums svarbi tautos meilė ir nemeilė?
Profesorius. Man tai svarbu kaip
žmonių problema, bet ne mano (juokiasi). Aš tai girdžiu ir kartais matau:
susipažinę su manimi, pasako, kad
„jis visai ne toks”. O ką reiškia – ne
toks? Žmonių stereotipas nesu aš, nors
jie galvoja – kad aš. Tai reiškia, kad tautoje suformuoti tam tikri štampai, klišės, kaip politinės kovos būdas – eliminuoti tą Landsbergį ar tam tikrą visuomenės ir politinį sparną, pašiepti,

apie Vytautą Kernagį, nebuvo išleistas
pilietinis internetinis laikraštis jaunimui, nepavyko realizuoti dar kelių
kitų svarbių idėjų, bet... Raminuos,
kad tokia matyt Aukščiausiojo valia –
atpalaiduot mane nuo vienų darbų ir
liepti užsiimti kitais, kuriems nereikia
valstybės paramos. Tad stovyklos, koncertai, susitikimai su vaikais tapo duona kasdienine. Ir man patinka ją raikyti ir ja dalintis.
Ir visgi... Atmestas Vytauto Kernagio filmo projektas – tai skaudžiausia patirtis. Trejus metus skyrėm paruošiamajam darbui, scenarijui, bandomiesiems filmavimams, archyvų
rinkimui ir t. t. Tada sužinojome, kad
kol kas tokio filmo Lietuvai nereikia ir
įšaldėme jį ,,geresniems laikams”...
Tik keista – Kernagis toks unikalus, genialus žmogus, kurio asmenyje telpa
visa Lietuvos laisvinimosi/laisvinimo iš sovietijos istorija, su tokiomis
dainomis, tiesiog atgimimo šauklys –
ir jis Lietuvai nebeįdomus? Tai parodo
tam tikrą valdžios požiūrį.
Profesoriau, ar Jus džiugina tai, jog
Jūsų anūkas seka Jūsų pėdomis?
Tas posakis „seka pėdomis” yra
kiek klaidinantis. Natūralu, jog šeimoje
vaikai iš arti mato savo artimųjų darbus ir neretai pasirenka tėvų ar senelių, o gal dėdžių ar tetų profesijas. Jie
tai matė ir juto, jog tai gali būti jų prasmingas kelias, ir pasirenka, kuo susižavėjo jaunystėje. Tai nereiškia vienos šeimos ar vieno atvejo, kaip ir
„ėjimo pėdomis”. Natūralu būtų, jeigu
visuomenėje augdamas žmogus iš visų
savo aplinkos motyvų paimtų kažką,
kas jam yra svarbu. Jeigu mokykla paskatintų ar koks nors pedagogas.
Nukelta į 14 psl.
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Dainos, filmai ir eilės
Vakaras su Landsbergių šeima
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
asario 27 d. Ateitininkų namuose susirinkusius pasveikino Marius Kriaučiūnas. Jis
prisiminė 2014 m. lapkričio mėn., kai Čikagos
ateitininkai Ateitininkų namuose buvo surengę vakaronę su Vytautu V. Landsbergiu, kurio metu buvo
dainuota ir diskutuota. Šį jaukų vakarą tose pačiose patalpose vėl susitikome su Vytautu V., bet taip pat
ir su jo žmona Ramune bei tėvu prof. Vytautu Landsbergiu.
Šių metų svečių viešnagė Čikagoje buvo pripildyta visokių pasirodymų, todėl buvo smagu, kad jie
rado laiko pirmadienio vakarą susitikti su dar viena jų laukusia grupe. Vakaras buvo neformalus, jame
pynėsi dabartinio Lietuvos gyvenimo realijos, humoras, muzika, bendras dainavimas bei smagus
bendravimas. Vakaronėje dalyvavo ne tik Ateitininkų
namuose vykstančių renginių nuolatiniai svečiai. Atrodo, visi dalyviai šį vakarą su trimis vienos giminės talentingais atlikėjais leido su malonumu.
Pirmasis kalbėjo Vytautas V. Landsbergis, poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, vaikų rašytojas. Jis papasakojo apie veiklą su Lietuvos jaunimu. Veikla prasidėjo „komercinėmis” kūrybos stovyklomis. Tų stovyklautojų šeimos mielai mokėjo sto-

V

Vytautas ir Vytautas V. Landsbergiai.
vyklų mokestį. „Kultūra – tai, kas mus daro kultūringus”, – teigė jis. Veikla išsišakojo į stovyklas, rengiamas Lietuvos kaimo jaunimui (iš Šalčininkų, Visagino ir kitur), ir tokių stovyklų ruošai tenka telkti lėšas. Stovyklautojai – trikalbiai (Lietuvos rusai,
lenkai ir lietuviai), o filmai, kuriuos jie stovyklose
kūrė, buvo lietuvių kalba. Vėliausios vienos savaitės trukmės stovykloje pasinaudota žuvusio partizano Broniaus Krivickio sonetu, ir toje stovykloje jaunimas susuko trumpą filmą apie partizanus, pavadintą „Žemės broliai”, kuris buvo rodomas vakaronės dalyviams. Suaugusiųjų specialistų globojami,
jie išmoko filmo kūrimo procesų bei elementų (vaidybos, scenarijų rašymo, rūbų pritaikymo) ir technikos (įskaitant specialiųjų efektų kūrimą). Svarbiausia – stovyklautojai išmoko, kad, turint bendrą
tikslą, gali atlikti didelį darbą. Paaugliams vyrukams
buvo skirtas ypatingas dėmesys – kaip galima būti
vyriškam, bet ne žiauriam kitiems (o tokio elgesio
išmoko televizijoje rodomi filmai, ypač, anot pašnekovo, sukurti Rusijoje).
Lietuvos kaimo jaunimui skirtu kultūros/kūrybos stovyklų projektu užsidegęs Vytautas jaunesnysis, kad kol kas iniciatyva nėra susilaukusi paramos iš Lietuvos verslo, kuris nemato reikalo investuoti, o labiau nori kurti „show” pobūdžio meną.

Vakaronė su Landsbergiais, Ateitininkų namuose.
Kol kas giminingas projektas – surengti lietuvių vaikų filmų festivalį – nesulaukė ir JAV lietuvių didesnių fondų paramos. Tačiau stovyklų projektas susilaukė vakaronės dalyvių paramos (jie savo aukas
dėjo į tam tikslui padėtus krepšius, – kiekvienas pagal išgales).
Svečias papasakojo apie
sausio 21 d. Kaune vykusį
labdaros koncertą su Veronika Povilioniene. Koncertas
užbaigė akciją, organizuotą
dviejų gimnazijos amžiaus
ateitininkų (nors jų vardai
nebuvo minėti, galima spėti,
kad tai Laurynas Būda, kuris su Motiejumi Krutuliu
organizavo akciją „Ateitis
Ukrainai”, aprašytą „Ateities” 2016 nr. 9). Šių jaunuolių ir akcijos rėmėjų pastangomis buvo surinkta
5000 eurų humanitarinei pagalbai Ukrainai (partneriai
– Paramos Ukrainai grupė
„Blue/Yellow”, kurią įsteigė
Jonas Ohman, ir Paramos ir
labdaros fondas „Ateitininkų fondas”).
Vytautas V. ir Ramunė
Landsbergiai padainavo kelias liaudies dainas, Vytautui akompanuojant gitara; į refreno dainavimą buvo įtraukti ir vakaronės
dalyviai („Kai neturi, turi dangaus žvaigždes...”). Vėliau Ateitininkų namų salone labai trumpai buvo girdėti Vytauto Landsbergio atliekama fortepijoninė
muzika (gaila tik, kad instrumentas šiuo metu ilgesniems koncertams nėra paruoštas).
Savo eilėmis į vakaronės kūrybos audinį įsijungė
ir prof. Vytautas Landsbergis, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas. Jo eilėraščiai – neilgi, supinti su švelniu humoru. Kiek įžvalgos – „Žmonės vis
laukia, kad laikas greičiau praeitų, kad ateitis ateitų...” ir „Dievas pasakė labai seniai – būkite žmonės,
mano vaikai”... Buvo eilėraščių apie gyvenimą,
mirtį, tikėjimą, apie gyvenimo prasmę... Buvo užsiminta, kad nelaiminguose namuose augę vaikai už
savo nelaimę keršija – išlieja savo nelaimę (ir dažnai
pasirenka už save silpnesnius). ...„Klaidžiojame jau
2000 metų... Kažkas turi mus padaryti geresniais”...
Vakaronei einant į pabaigą svečiams buvo užduoti keli klausimai. Pranutė Domanskienė, viena
vakaro rengėjų, svečiams įteikė nedideles lauktuves.
Buvo vaišinamasi, bendraujama. Dalyviai galėjo įsigyti vakaro svečių autorinių leidinių – eilių, dainų
ir pasakų kompaktinių plokštelių. Buvo platinamas
naujausias leidinys – Vytauto Landsbergio pokalbiai

Dainos Čyvienės nuotraukos
su žurnalistu Ryčiu Zemkausku knygoje „Bus geriau” (2016 m., Vilnius, „Dominicus Lituanus”),
kuri kaip tik vasario mėn. buvo pristatyta Vilniaus
knygų mugėje. Išsirikiavo eilutė vakaro dalyvių, laukiančių, žurnalisto R. Zemkausko žodžiais, „Vytautas Original” parašo ant įsigytų knygų. Vakaronės dalyviai namo neskubėjo ir neformaliai, prie vaišių stalo, bendravo su svečiais ir vieni su kitais.
Atsisveikinant su kūrybingais, energingais svečiais – Lietuvos patriotais Landsbergiais – ir juos lydėjusiais – Lietuvos gen. konsulu Marijum Gudynu,
konsulato darbuotoja Agne Vertelkaite, Landsbergių
šeimą iš Lietuvos atlydėjusiu Vytauto V. projektų kolega Tadu Bojarsku – visiems buvo palinkėta geros
tolesnės viešnagės JAV ir geriausios sėkmės vykdant
kūrybinius užsimojus, o ypač su Lietuvos vaikais.
Iki pasimatymo kitame Čikagos sendraugių ateitininkų organizuojamame renginyje Ateitininkų
namuose, kuris vyks kovo 19 d., sekmadienį, po 9 val.
r. šv. Mišių. Rengiamas susitikimas ir pabendravimas
su Čikagoje besilankančiu AF pirmininku Vaidotu
Vaičaičiu.

Čikagos ateitininkų
kalendorius
Visi renginiai vyks Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
Kovo 18 d. 4 val. p. p. Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) metinis susirinkimas.
Kovo 18 d. 6 val. v. Ateitininkų šalpos fondo tradicinė metinė 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.
Kovo 19 d. 10 val. r. Pabendravimas su AF pirmininku Vaidotu
Vaičaičiu. Pirmininkas pasidalins žiniomis apie AF projektus ir kalbės tema ,,Berčiūnų stovykla Lietuvoje – naujų ateitininkų kalvė ir
vasaros ateitininkų sostinė”. Visi kviečiami dalyvauti.
Kovo 25 d. Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose. Veda ses.
Ignė Marijošiūtė. Tema: ,,Tikėjimo kelionė toliau”.
Balandžio 6 d. 7 val. v. Ateitininkų namų knygų klubo narių susitikimas. Bus diskutuojama Judi Picoult romanas ,,Small Great
Things”. Daugiau žinių suteiks Dainė Quinn el paštu: dainequinn@gmail.com
Balandžio 8 d. Ateitininkų namų metinis narių susirinkimas.
Pradžia 9:30 val. r.
Balandžio 9 d. 12:30 val. p. p. Korp! Giedra rengiamas Maironio
minėjimas. Popietė vyks galerijoje ,,Siela”, Pasaulio lietuvių centre,
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Čikagos lituanistinės mokyklos metai

Įveikusi ketvirtį amžiaus, išugdžiusi tūkstančius
mokinių ir į savo bendruomenę priėmusi šimtus mokytojų, Čikagos lituanistinė mokykla (ČLM) švenčia
25-erių metų jubiliejų. Šia proga apie praeitį, dabartį ir ateities lūkesčius kalbamės su Čikagos lituanistinės mokyklos direktore Vida Rupšiene, tėvų komiteto pirmininku Antanu Rašymu ir koja kojon su mokykla žengiančia pedagoge Nijole Pupiene.
25-eri metai – daug ar mažai?
Vida: 25-eri metai žmogaus gyvenime yra daug, o
Čikagos lituanistinei mokyklai – tai tik pradžia.
Antanas: Čikagos lituanistinė mokykla dar visai
jauna. Jos garbinga praeitis, tvirta dabartis ir, tikiu,
laukia šviesi ateitis.
Nijolė: 25-eri metai – dar ne riba.
Spėjame, kad pastarieji 25-eri metai buvo nelengvi.
Papasakokite, kokiais būdais pavyksta išsaugoti jau susiformavusias mokyklos vertybes ir kaip puoselėjate lietuvybės
židinį?
Vida: Taip, daug kas pasikeitė per pastaruosius
25-erius metus, bet mokyklos tikslas išliko toks pats.
Mokykloje pradėjau dirbti 2005-aisiais metais. Į ČLM
šeimą mane pakvietė pirmoji mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė. Ji nuostabi vadovė, pedagogė ir mielas žmogus. Išmokyti mokinį – didelių pastangų reikalaujantis darbas, kurį gali atlikti tik tas, kuris myli
šią mokyklą. Esu tikra, kad taip bus ir ateityje. Ratas sukasi, ir į mokyklą sugrįžta buvę ČLM mokiniai
su savo atžalomis, o kartais net lieka mokytojauti.
Antanas: Mums svarbu organizuoti įdomius, dar
nematytus renginius, kurie pritrauktų kiekvieną kartą vis gausesnę lietuvių bendruomenę. Galime
džiaugtis mūsų organizuotais renginiais, tokiais
kaip „Protų kovos”, „Šokame su ČLM žvaigždėmis”,
„Tolimų aidų” koncertu ir kt.
Nijolė: Tiek anksčiau, tiek ir dabar Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai skiria labai daug dėmesio vaikams, kad juos kuo geriau išmokytų lietuvių kalbos ir skatintų nepamiršti lietuvių kultūros.
Gerb. Nijole, kaip pasikeitė ČLM mokytojai, tėvai ir mokiniai per šiuos metus?
Tėvai visai nepasikeitė. Jie vis stūmė, skatino ir
buvo labai stiprus užnugaris savo vaikams. Mokytojai, mano manymu, buvo labai geri ir tada, ir dabar.
O mokiniai lygiai tokie patys – išdykę, kartais tingintys mokytis. Šią mokyklą jie pradeda vertinti tada,
kai ją baigia. Puikus pavyzdys – mano dukra. Kai ji
rankose laikė mokyklos diplomą, padėkojo man,
kad leidau ją į šią mokyklą.
Ką jums reiškia priklausyti ČLM bendruomenei?
Vida: priklausymas ČLM – mano gyvenimo būdas, mano antrieji namai. Myliu šią mokyklą.
Antanas: ČLM dirba skirtingu laiku atvykusių
kartų atstovai, todėl man – tai proga išmokti geriau
suprasti kitus, kai dirbame dėl vieno bendro tikslo
– mokyklos.
Nijolė: Man labai smagu priklausyti šiai bendruomenei. Mėgstu savo sritį, mėgstu tautinius šokius ir noriu tai perduoti vaikams. Labai malonu bendrauti su nuostabiais šios mokyklos mokytojais.

Buvusi direktorė Laima Apanavičienė pristato koncerto dalyvius.

Ilgametė tautinių šokių mokytoja Nijolė Pupienė.

kyklos pokylį ir kt. Tėvų komitetas įvairioms šventėms, pavyzdžiui, abiturientų išleistuvėms, šv. Kalėdoms, užsakinėja dovanas, kuriomis gali džiaugtis
ČLM besimokantys mokiniai. Komitetas turi išties
daug veiklos, tačiau mums dažnai padeda tiek mokyklos mokytojai, tiek administracija. Labai džiaugiamės, kad Tėvų komitetas aktyviai bendradarbiauja su administracija ir mokytojoms.

Palaikydami vienas kitą ir besidžiaugdami mokyklos
pasiekimais, kartu jau nuėjote ketvirtį amžiaus. Kaip įsivaizduojate ČLM po dar 25-erių metų?
Vida: Nedrįsčiau prognozuoti 25-erių metų perspektyvos, bet esu įsitikinusi, kad 50-ies metų jubiliejų švęsime modernioje, gausioje mokinių ir mokytojų mokykloje.
Antanas: Mokykla, be abejonės, gyvuos ir ateityje,
nes ji mums, lietuviams, gyvenantiems už Atlanto,
yra labai svarbi. Užsienio lietuvių vaikams ypač vertinga išmokti lietuvių kalbą, istoriją, geografiją ir
kt.

Gerb. Vida, koks yra sėkmingos mokyklos receptas?
Mokyklos sėkmės receptas... Manau, kad yra
daug veiksnių, darančių mokyklą sėkminga. Vieni
iš pagrindinių – atsidavę mokytojai, mokiniai, kuriems mūsų mokytojų reikia, ir mokyklos administracija, dirbanti petys į petį. Mokykloje turime
nuostabų, darnų mokytojų kolektyvą, kuris orientuotas į mokinių pasiekimus ir asmenybės ugdymą.
Manau, kad viskas kartu ir yra sėkmė.
Šiandien – mokyklos 25-erių metų jubiliejaus šventė. Kuo jis išskirtinis ir ko galime tikėtis?
Šis mokyklos jubiliejus – didelis susibūrimas tų
žmonių, kurie nori pabūti kartu, sutikti senus pažįstamus, pasidžiaugti pasiekimais. Mokyklą baigę
mokiniai turės galimybę pasimatyti su draugais ir
prisiminti nerūpestingas dienas. Šis pokylis – reikšmingas tėvų komiteto darbas.

Svarbiausia mokyklos grandis – mokiniai. Ko jiems palinkėtumėte šio nuostabaus jubiliejaus proga?
Vida: Visų pirma norėčiau visiems padėkoti už
bendrą darbą, atsidavimą, norą išsaugoti lietuvių
kalbą ir kultūrą. Ačiū Jums! Palinkėčiau, kad įgytas žinias ir patirtį perduotumėte savo vaikams,
skleistumėte aplinkiniams ir garsintumėte Lietuvą.
Antanas: Mokykla – mūsų kartos dovana jūsų kartai, todėl gerbkite ir remkite ją, nes vieną dieną ji bus
jūsų.
Nijolė: Linkiu, kad įvertintų tai, ką ši mokykla
duoda.
Kalbėjosi Augustina Palionytė ir Giedrė Namikaitė

Kokia įsimintiniausia diena ar įvykis buvo mokykloje?
Vida: Gal pirmoji diena mokykloje... Pažintis su
auklėjamąja klase, 2006-ųjų metų laidos abiturientais.
Antanas: Buvo jų labai daug. Vienas iš jų, kai praėjusiais metais vykusį pokylį „Šokame su ČLM
žvaigždėmis” baigėme šokiu „Mūsų dienos kaip
šventė”.
Nijolė: Man vienas malonumas matyti, kaip gerai mokytojai sutaria ir dirba. Smagu čia ateiti ir mokyti vaikus.
Gerb. Antanai, kaip apibūdintumėte tėvų komiteto veiklą?
Tėvų komiteto veikla yra labai reikalinga. Mes
rūpinamės, kad kiekvieną šeštadienį vaikai valgytų
skanius pietus. Be to, mes esame atsakingi už rudenį vykstantį lėšų rinkimo vakarą, pavasarinį mo-

Renginių koordinatorė Sandra Krumhorn-Stasaitis, tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas ir mokyklos direktorė Vida Rupšienė sveikina Vasario 16-osios proga.
ČLM archyvo nuotraukos
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l I e T U vA I R pA S A U l I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Didžiulės pratybos palei Lietuvos sieną
Vilnius („Draugo” info) – Lietuvoje viešintis Jungtinių Valstijų generolas leitenantas Ben Hodges paragino Rusiją užtikrinti skaidrumą per
rugsėjį vyksiančias pratybas „Zapad
2017”.
„Žinau, kad čia esama nerimo dėl
Rusijos pratybų ‘Zapad”, – sakė B.
Hodges. – Aš raginu rusus sumažinti šį
nerimą per skaidrumą. Rusai turi pakviesti žiniasklaidą dalyvauti, pamatyti
pratybas taip, kaip NATO pakviečia žiniasklaidą stebėti viską, ką darome”.
Šios pratybos kelia nerimą Lietuvos pareigūnams, nes, jų teigimu, per
anksčiau vykusius „Zapad” mokymus
buvo treniruojamasi okupuoti pietinę
Lietuvos dalį, taip NATO valstybėms
užkertant vienintelį sausumos kelią į

Baltijos šalis. Rusija taip pat kaltinta nepateikus realių skaičių apie šiose pratybose dalyvavusius karius ir techniką.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
yra sakiusi, kad vyksiančiose pratybose yra demonstratyviai rengiamasi
karui su Vakarais, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininko Vytauto Bako teigimu, šie
mokymai tikriausiai bus didžiausios
kada nors vykusios pratybos prie Lietuvos sienų.
Žvalgyba „Zapad” įvardija pagrindiniu iššūkiu Lietuvos nacionaliniam saugumui 2017 metais.
Pastarąjį kartą pratybos „Zapad”
vyko 2013 metais. Anot Maskvos ir
Minsko, šiose pratybose dalyvavo apie
10 tūkst. karių.

Vokietija remia siekį užtikrinti Baltarusijos AE saugumą
Vilnius (BNS) – Vilniuje viešintis
Vokietijos užsienio reikalų ministras
Sigmar Gabriel sako suprantantis Lietuvos vyriausybės susirūpinimą dėl
Baltarusijoje statomos atominės elektrinės ir remiantis siekį per tarptautines organizacijas užtikrinti jėgainės
saugumą.
Lietuvos Vyriausybė nerimauja,
kad Astravo atominė elektrinė 50 kilometrų nuo Vilniaus statoma nesi-

laikant saugumo reikalavimų ir gali
sukliudyti planams Baltijos šalių elektros sistemas suvienodinti su Vakarų
Europa.
Tačiau Lietuvos raginimai blokuoti elektrą iš jėgainės kol kas nesulaukė tvirtos Europos Sąjungos institucijų ir kaimyninių šalių paramos.
Baltarusijos valdžia tikina, kad atominė elektrinė statoma laikantis aukščiausių saugumo reikalavimų.

Nuosprendis Medininkų žudikui nepakeistas
Vilnius (BNS) – Išplėstinė Aukščiausiojo Teismo
(AT) septynių teisėjų kolegija atmetė iki gyvos galvos
Medininkų žudynių byloje
nuteisto buvusio omonininko
Konstantino Michailovo ir jo
advokatų skundus.
Šio teismo sprendimas
galutinis ir neskundžiamas.
AT išplėstinė septynių teisėjų kolegija nagrinėja teismų
praktikai reikšmingas bylas.
Pernai Lietuvos apelia- Išklausyti nuosprendžio K. Michailovas atvyko „pasicinis teismas paskelbė, kad puošęs” okupacinės armijos simbolika – atgailauti neK. Michailovo veiksmus iš ketina.
,,Facebook” nuotr.
nužudymo perkvalifikuoja į
nusikaltimus žmoniškumui bei palie- Europos arešto orderiu. Lukiškių tarka galioti laisvės atėmimo iki gyvos dymo izoliatoriuje jis laikomas nuo
galvos bausmę. Nuosprendžiu pripa- 2008-ųjų sausio. Vėliau paaiškėjo, kad
žinta, kad Medininkų žudynės įvyk- teisiamasis yra įgijęs ir Rusijos pilietybę.
dytos politiniais motyvais.
Iš K. Michailovo Lietuvos valstyLatvijos pilietį K. Michailovą 2007
m. lapkričio 28 d. sulaikė Latvijos tei- bės naudai priteista 653 tūkst. 850
sėsauga, remdamasi Lietuvos išduotu eurų padarytai žalai atlyginti.

Pašalino neteisėtas tvoras Žvėryne
Vilnius („Draugo” info) – Vilniaus savivaldybės atstovai pašalino
nelegaliai pastatytas tvoras ir gyvatvores Žvėryno rajone, šalia Neries
upės, kur ketinama tiesti naują dviračių taką.
Dėl savavališkai užimtų ir naudojamų valstybinės žemės plotų ties Birutės g. namais 18D, 18B ir 18C savivaldybė ne kartą kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT), vieno sklypo
savininkui buvo surašytas protokolas
dėl administracinio nusižengimo, jis
įpareigotas pašalinti savavališkus statinius iki vasario pabaigos ir tai ėmėsi daryti prieš kelias dienas. Kitų dviejų sklypų savininkai NŽT aiškinosi,
kad gyvatvores šalia savo sklypų valstybinėje žemėje įrengė ne jie ir želdiniai
– ne jų nuosavybė. Šios gyvatvorės, taip
pat metaliniai tinkleliai, tinklo užtvarai ir buvo pašalinti.

„Paaiškėjo, kad jau dešimtmetį ši
problema nesprendžiama, nors visos
institucijos mato akivaizdžius žemės
grobimo faktus, tačiau nieko nedaro
(...). Nesulaukėm reakcijos į savivaldybės siųstus raginimus atlaisvinti
želdiniais aptvertas miesto teritorijas,
imamės iniciatyvos patys ir jau greit
pakviesim drąsiai ateiti pasivaikščioti prie Neries Žvėryne, nes šis takas bus
grąžintas vilniečiams”, – sakė Vilniaus
meras Remigijus Šimašius.
Savivaldybė, pradėjusi parengiamuosius pėsčiųjų dviračių tako įrengimo darbus, planuoja, kad naujais takais vilniečiai galės važinėtis ir vaikščioti dar šią vasarą.
Tačiau meras ir keletas darbininkų, pradėjusių ardyti nelegalias tvoras,
valstybinės žemės užgrobėjų nebuvo
sutikti geranoriškai – užpjudyti penkiais agresyviais šunimis.

Prokuroras susitikinėjo su Rusijos ambasadoriumi
Wa s h i n g t o n a s
(ELTA) – Jungtinių Valstijų prezidento Donald
Trump paskirtas generalinis prokuroras Jeff
Sessions rinkiminės D.
Trump kampanijos metu
pernai metais du kartus
susitiko su Rusijos ambasadoriumi, patvirtino
JAV vyriausybė.
Tuo metu senatoriaus pareigas ėjęs J. JAV generaliniam prokurorui J. Sessions taip pat gresia apSessions sausio mėn. vy- kalta.
The Hill nuotr.
kusiame posėdyje dėl
kandidatūros į generalinio prokuroro ryšius su Rusijos ambasadoriumi papostą savo ryšių su Rusija neatskleidė. aiškėjo Kongreso komitetui pritarus
Tačiau vėliau sakė niekada nesusitikęs vykdyti tyrimą dėl tariamo Rusijos
su Rusijos pareigūnais aptarti rinki- kišimosi į JAV prezidento rinkimus.
Tyrimo metu bus kruopščiai nagrinėminės kampanijos klausimų.
Demokratų mažumos lyderė Nan- jami ryšiai tarp Rusijos ir D. Trump
cy Pelosi apkaltino generalinį proku- rinkiminės kampanijos narių.
Rusija ne kartą neigė kaltinimus
rorą melavimu duodant priesaiką ir
reikalavo atsistatydinti. Kiti demok- kišimusi į JAV prezidento rinkimus.
ratai ragino nusišalinti nuo Federali- Tačiau JAV Teisingumo departamennio tyrimų biuro tyrimo dėl tariamo tas patvirtino apie J. Sessions susitikimą su Rusijos ambasadoriumi SerRusijos kišimosi.
Žinios apie generalinio prokuroro gejumi Kisliaku.

Sieną statys netrukus
Washingtonas (BNS) – „Privalome atkurti vientisumą ir įstatymo viršenybę prie savo sienų. Dėl tos priežasties artimiausiu metu pradėsime
statyti didelę sieną palei savo pietinę
(valstybės) sieną. Ji bus pradėta anksčiau nei planuota, o baigus darbus, (siena) taps efektyviu ginklu kovoje su narkotikais ir nusikalstamumu”, – paskelbė Prezidentas Donald Trump, sakydamas kalbą JAV Kongresui.
JAV pasienio ir muitinės tarnyba

kovo pradžioje pradės priiminėti sienos
dizaino projektus. Maždaug kovo 6
dieną turi būti paskelbta apie galimų
rangovų paraiškų priėmimo pradžią.
Projektus bus galima pateikti iki kovo
10-osios, o kovo 20-ąją bus išrinkti konkurso finalininkai, kurie iki kovo 24osios turės pateikti savo sąmatas.
D. Trump ne kartą sakė, kad nelegalių imigrantų, atvykstančių į JAV
iš Meksikos, problemos sprendimas
yra vienas jo prioritetų.

Panaikino M. Le Pen teisinę neliečiamybę
Briuselis („Draugo” info) – Europos Parlamentas (EP) panaikino Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderės
Marine Le Pen teisinę neliečiamybę už
tai, kad ji socialiniame tinkle „Twitter”
paskelbė džihadistų judėjimo „Islamo
valstybė” (IS) įvykdytų žiaurių nusikaltimų vaizdų.
Europarlamentarai nubalsavo už
M. Le Pen neliečiamybės panaikinimą
šioje byloje, kurią prancūzų prokurorai iškėlė 2015 metais.

Jos skelbtose nuotraukose buvo
matomi IS nužudyto JAV žurnalisto James Foley palaikai nupjauta galva, padegtas vyras bei tanko traiškoma auka.
M. Le Pen neliečiamybės panaikinimas įsigaliojo iškart.
Visgi jos neliečiamybės panaikinimas susijęs tik su „Twitter” pranešimais, o ne su dar vienu vykstančiu tyrimu dėl galimai M. Le Pen iššvaistytų valstybės lėšų pasisamdžius fiktyvų
parlamentaro padėjėją.

Separatistai užgrobė įmones ir anglių kasyklas
Kijevas (ELTA) – Rusijos remiami
separatistai Rytų Ukrainoje perėmė 40
anglių kasyklų ir įmonių kontrolę,
tarp kurių ir kelios turtingiausio šalies
vyro Rinato Achmetovo fondui priklausančios įmonės. Oligarchas yra suteikęs pagalbą milijonams Ukrainos civilių. Separatistai anksčiau šią savaitę pareiškė perimsią Ukrainai priklausančių įmonių kontrolę, jei nebus atšaukta blokada.
Sausį Ukrainos dešiniojo sparno
nacionalistai ir karo veteranai blokavo geležinkelių eismą į separatistų
kontroliuojamą teritoriją ir tokiu būdu

sutrikdė prekybą ir akmens anglių
gabenimą iš rytinės teritorijos į vyriausybės kontroliuojamą teritoriją.
Blokadą vykdančios pajėgos teigia,
kad prekyba padeda separatistams
gauti lėšų beveik trejus metus trunkančiame konflikte.
Ukrainos vyriausybė priešinasi
blokadai ir įspėjo dėl elektros energijos
tiekimo nutraukimo ir įmonių uždarymo, jei nebus transportuojama akmens
anglis. Tačiau nacionalistams darant
spaudimą parlamente, Ukrainos prezidentas Petro Porošenko nesiėmė jokių
veiksmų, kad būtų nutraukta blokada.

Liuksemburgas atrėmė kibernetinę ataką
Liuksemburgas („Draugo” info)
– Liuksemburgo pareigūnai pranešė atrėmę kibernetinę ataką, per kurią
siekta užtvindyti valstybės institucijų
serverius prašymais prisijungti.
Duomenų saugumo pažeidimo išvengta.
Vyriausybės informacinių technologijų centro CTIE vadovas Gilles

Feith sakė, jog tai buvo pirmoji tokio
masto ataka prieš valstybės institucijų tinklalapius.
Per DDoS ataką siekiama paralyžiuoti serverius, vienu metu siunčiant milžinišką kiekį prašymų prisijungti.
Kas buvo kibernetinės atakos šaltinis, aiškinamasi.
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ČLKL – „Radviliškio” proveržis
Aštuntąją pergalę iš eilės iškovojo ir Čikagos lietuvių krepšinio lygoje (ČLKL)
pirmauja iškiliausia lygos komanda –
,,Radviliškis”.
eturiskart ČLKL čempionai intriguojančioje dvikovoje rezultatu 65:59 nugalėjo antroje vietoje žengiančią ,,Juodkrantės” komandą ir aplenkė ČLKL čempionų vardą ginančius varžovus. Nugalėtojams
komandos legionierius Joseph Petrusič
pelnė 18 taškų, Tomas Rekštys – 15.
Taip pat 12-ąją pergalę čempionate iškovojo trečioje vietoje įsitvirtinusi ČLKL senbuvė ,,Lituanicos” komanda, kuri lengvai, rezultatu 96:72 nugalėjo lygos naujokę ,,Kauno” komandą. ,,Liūto dalį” taškų ,,Lituanicos”
komandai surinko du krepšininkai –
Juozas Balčiūnas – 33, Šarūnas Skadas
– 28.
Dar vieną nesėkmę ,,Kauno” krepšininkai patyrė rungtyniaudami su

K

,,Lietuvos” krepšininkais, kurie kauniečius palaužė paskutiniame ketvirtyje – 71:66.
Vis dėlto, ,,Kauno” komanda praėjusį savaitgalį sužaidusi net trejas
rungtynes, į savo sąskaitą sugebėjo
įsirašyti pergalę – 71:70 – prieš dar vieną ČLKL naujokę ,,Vyneros” komandą
ir pabėgo iš paskutinės turnyrinės
lentelės vietos, ją užleisdami varžovams. ,,Vynera” dar vieną smūgį gavo
58:82 pralaimėjusi rungtynes ,,Stumbro” krepšininkams.
Vienerios planuotos ČLKL rungtynės neįvyko ,,Švyturio” komandai neatvykus rungtyniauti su ,,Jaunimo”
krepšininkais. Pagal varžybų nuostatus, ČLKL vicečempionams įskaitytas
pralaimėjimas rezultatu 0:20.

Pusfinaliuose – įtikinamos
„Alytaus” ir „Arkos” pergalės
ČLKL senjorų varžybose vasario 26

Rungtyniauja ,,Radviliškio” ir ,,Juodkrantės” krepšininkai.
d. sužaistos pirmosios pusfinalių rungtynės, po kurių finale, kaip ir pernai,
išvysime rungtyniaujant tas pačias
komandas – ,,Alytų” ir ,,Arką”.
,,Alytaus” krepšininkai 84:59 nepasigailėjo ,,Panevėžio” krepšininkų,
o ,,Arka” taip pat nesunkiai, rezultatu
62:42 įveikė ČLKL naujokę ,,Kauno” komandą.
ČLKL senjorų varžybų finalo
rungtynės bus žaidžiamos kovo 11 d.,
ČLKL ,,Žvaigždžių dienos” šventės
metu.

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

12
12
12
10
8
8
6
3
2
2

4
3
2
3
8
5
8
14
14
13

ALTL pirmauja „Šiauliai”
Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL)
varžybose vasario 26 d. sužaistos trejos
rungtynes, po kurių į priekį išsiveržė
„Šiaulių” tinklininkai.
iauliečiai ALTL rezultatu 3:0 nugalėjo į didelę nesėkmių duobę
patekusią ir jau trečiąjį pralaimėjimą iš eilės patyrusią ,,Panevėžio”
komandą.
Nesėkmingai šiame čempionate
rungtyniauja ir šešiskart ALTL čempionai ,,Atlantic Express” tinklininkai,
kurie šeštąjį pralaimėjimą šiame sezone patyrė rezultatu 1:2 pralaimėję
,,Pilėnų” komandai.
Nemažą staigmeną savo gerbėjams pateikė paskutinėje vietoje žengusi ,,Nemuno” komanda, kuri rezul-

Š

tatu 2:1 sugebėjo įveikti ALTL senbuvius ,,Gubernijos” tinklininkus ir tuo
pačiu atsikratė silpniausios čempionato komandos etiketės.
II rato priešpaskutinio turo rungtynes ALTL komandos žais kovo 12 d.,
sekmadienį, nuo 4 val. p. p. PLC salėje Lemonte.

ALTL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, taškai):
1. ,,Šiauliai”
18
2. ,,Panevėžys”
15
3. ,,Gubernija”
13
4. ,,Pilėnai”
12
5. ,,Nemunas”
7
6. „Atlantic Express” 7

Akistatoje su ,,Panevėžio” komanda stipresni buvo ,,Šiaulių” tinklininkai (šviesi apranga).

Lietuvos ledo ritulio rinktinėje –
ir D. Zubrus, ir M. Armalis
Asociacija „Hockey Lietuva” patvirtino
išplėstinį Lietuvos ledo ritulio rinktinės
kandidatų sąrašą. Šiame sąraše esantys
ledo ritulininkai kviečiami į šalies ledo
ritulio rinktinės stovyklą, kurioje jau
kovo 29 dieną prasidės pasiruošimas
pasaulio ledo ritulio čempionato I diviziono B grupės kovoms balandžio
23–29 dienomis Belfaste (Didžioji Britanija).
andidatų sąraše yra didžiausia Lietuvos ledo ritulio žvaigždė, prieš metus NHL lygoje dar
rungtyniavęs 38-erių Dainius Zubrus.
Į stovyklą kviečiamas ir dar vienas
ledo ritulininkas iš NHL lygos erdvėje
esančio klubo, San Jose „Sharks” dublerių komandos „Barracuda” vartininkas Mantas Armalis.
Elektrėnų „Energijos” klubas ir toliau rinktinėje iš visų Lietuvos komandų atstovaujamas gausiausiai. Iš

K

35 kandidatų 10 žaidžia šioje komandoje. Du žaidėjai kviečiami iš Vilniaus
„Hockey Punks” ir Juodupės „Juodupės”, vienas iš „Rokiškio”.
Lietuvos rinktinės treneriai vis
dar laukia atsakymo iš D. Zubraus,
kuris yra labai laukiamas rinktinėje,
nepaisant to, jog praėjusį sezoną jis nečiuožė. Tokio žaidėjo vien buvimas rūbinėje jau yra milžiniška pagalba komandai. M. Armalis su komanda žengia pirmoje AHL lygos vietoje ir sunku
tikėtis, kad jis galės padėti rinktinei.
Geras sezonas ir Nerijaus Ališausko komandai Rusijos aukščiausioje lygoje,
kur Nerijus Karagandos „Saryarka” komandoje žaidžia pirmajame penkete.
Pasaulio čempionato IB divizione Lietuvos rinktinės varžovais bus Japonijos, Didžiosios Britanijos, Kroatijos, Estijos ir Nyderlandų rinktinės.
Pernai pasaulio čempionate Zagrebe
(Kroatija) grupėje Lietuvos rinktinė iškovojo bronzą.

Lietuvos ledo ritulio rinktinės viltys – M. Armalis ir D. Zubrus.
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Symphony Center – ilgai lauktas įvykis
Rūstusis rusų caras – garsus prancūzų aktorius

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Kai 1918 metais Sergejus Prokofjevas
vaikščiojo Čikagos gatvėmis, jis ir sapnuoti negalėjo, kad kažkada bendradarbiaus su režisieriumi Sergejumi Eizenšteinu ir kurs muziką jo filmams, o
juo labiau kad kitame šimtmetyje ta muzika skambės Čikagoje. Tuomet, beveik
prieš šimtą metų, jaunas kompozitorius
rūpinosi, kad Čikagos simfoninis atliktų jo Pirmąjį koncertą fortepijonui.
arsųjį rusų kompozitorių ir Čikagos simfoninį orkestrą (CSO)
sieja ilgalaikiai ryšiai, tad nenuostabu, kad šis muzikinis sezonas,
minint Prokofjevo 125-ąsias gimimo
metines, yra turtingas jo kūriniais. Tačiau praėjęs savaitgalis visgi buvo ypatingas: CSO scenoje įvyko labai pavėluota, bet labai laukta ,,Ivano Rūsčiojo”
premjera. Meno vadovas Riccardo Muti
ilgai brandino šio kūrinio atlikimą ir
pagaliau paleido šią muzikinę ,,bombą”.
Kaip sakoma, geriau vėliau, negu niekada. O laukti šio įvykio tikrai vertėjo!
Vingiuota ir sudėtinga šio kūrinio istorija. Kompozitorius užtruko beveik trejus metus, kol užbaigė partitūrą legendinio kino režisieriaus Sergejaus Eizenšteino numatytai trilogijai
,,Ivanas Rūstusis”. Tai buvo antrasis
dviejų menininkų bendras projektas
(prieš tai Prokofjevas parašė muziką Eizenšteino filmui ,,Aleksandras Nevskis”. Pirmoji ,,Ivano Rūsčiojo” dalis
TSRS kino teatruose buvo parodyta
1945-ųjų sausį. Ir kompozitorius, ir režisierius buvo apdovanoti Stalino premija – tiesa, po ilgų debatų. Tačiau
1946 m. vasarį po uždaros peržiūros politbiure Stalinas uždraudė antrosios
dalies rodymą. Centro komitetas nutarė, kad filmas ,,antiistorinis ir antimeninis”. Vėliau Stalinas pasakys Eizenšteinui: ,,Jūs galite pavaizduoti Ivaną žiauriu, tačiau privalote parodyti, kodėl jis turėjo tokiu tapti”. Eizenšteinas
ruošėsi pakeisti antrąją filmo dalį, tačiau niekada to nepadarė. Jis pradėjo filmuoti trečios dalies epizodus, bet jie neišliko. Jei Prokofjevas taip pat pradėjo
kurti muziką trečiajai trilogijos daliai,
tai ji irgi neišliko. Pilnas dviejų dalių
,,Ivanas Rūstusis” pirmą kartą buvo parodytas jau po abiejų kūrėjų mirties –
1958 m. Pasaulinėje parodoje Briuselyje. Beje, likimo ironija: kompozitorius
Sergejus Prokofjevas ir jo kūrybos priešas Josefas Stalinas mirė tą pačią dieną
– 1953 m. kovo 5-ąją…
Reiktų pabrėžti, jog būta pora bandymų geriausias muzikines filmo dalis
sujungti ir pritaikyti koncertiniam atlikimui. 1962 m. Abram Stasevich aranžuota koncertinė oratorija (Stasevich,
beje, dirigavo įrašant originalų filmo
garso takelį) buvo tas variantas, kurį
girdėjome vasario 23–25 d. Symphony
Center. Didžiulė padėka ir pagarba
Maestro Muti už ryžtą prikelti šį nedažnai atliekamą kūrinį. (Beje, Riccardo Muti prieš 40 metų yra įrašęs ,,Ivaną Rūstųjį” su britų Philharmonia Orchestra.) Kartu su solistais, deklamatoriais, orkestru ir dviem chorais, Muti
spaudžiant pedalą pilna jėga, šis ,,Ivanas Rūstusis” išsiveržė kaip galingas
vulkanas. Tikra muzikinė apokalipsė!
Jungtinė dviejų meistrų oratorija
yra šedevras – savo didingumu, muzi-

G

Kadras iš S. Eizenšteino filmo ,,Ivanas Rūstusis”.

Orkestras, solistai, choras – tai buvo įspūdingas reginys.

kiniais atspalviais kūrinys turtingesnis
ir dramatiškesnis nei dažniau atliekamas ,,Aleksandras Nevskis”. Ši Prokofjevo muzika atlaikė visas laiko tėkmes ir skamba dar įspūdingiau nei
tada, kai ji buvo parašytas Eizenšteino
filmui.
80 minučių trukmės kūrinys buvo
atliktas be pertraukos. Oratorija turi
daug muzikinių perliukų – tai ir didinga uvertiūra su įspūdingu choru ir
smuikais, ir dramatiškai kovingos ,,Baltosios gulbės” scenos, agresyvūs ,,Artileristų” akordai, pribloškianti ,,Į Kazanę!” dalis, šiurpulius visame kūne sukeliantis dalies ,,Ivanas prie Anastazijos karsto” choralas…
Muti sugebėjo ,,iščiulpti” kiekvieną įmanomą muzikinį niuansą iš savo
CSO komandos – kaukiantys pučiamieji, sprogstantys variniai bei septynių rūšių mušamieji instrumentai dirbo pilna jėga, kad išpildytų šį energingą opusą. Parinkta solistų sudėtis taip

pat buvo aukščiausio lygio. Dėmesio
centre – natūralu – atsidūrė garsus
prancūzų kino aktoriaus Gérard Depardieu. Jis puikiai suvaidino XVI a.
rusų caro vaidmenį. Žymusis prancūzas
meistriškai artikuliavo kiekvieną monologo skiemenį rusiškai, perduodamas
savo personažo esmę – Depardieu buvo
Ivanas. Nuo pat pirmojo monologo jis
užvaldė sceną ir salę savo teatrališku, aštroku, bet turtingu niuansais balsu.
Jis beveik šaukė smerkdamas bajorus,
protestuodamas prieš bažnyčią, sopulingai raudojo dėl savo žmonos Anastazijos netekties. Depardieu puikiai
perteikė pamišėlio garbės troškimą, jo
politinę valią bei silpnybės (ypač įtaigios buvo dalys ,,Aš esu caras” ir man,
kaip lietuviui – ,,Bajorų sąmokslas”).
Be priekaištų dainavo mecosopranas Sasha Cooke. Jos jautriai vibruojantis tembras įnešė nemažai dramatiškumo, ypač atliekant Efrosinijos lopšinę. ,,Paslėptas” tarp mušamųjų ant-

Todd Rosenberg nuotraukos

rajame scenos plane Yasen Peyankov
(bulgarų aktorius, žinomas savo vaidmenimis Čikagos ,,Steppenwolf Theatre”) pasirodė esąs įtaigus pasakotojas.
Tarsi Pilypas iš kanapių tarp choristų
balkone išdygo Michael Brown. Jo suvaidintas šventasis kvailys, įspėjantis
apie Ivano išpuolius prieš bažnyčią,
buvo netikėtas akcentas, puikus režisūrinis sprendimas. Deja, teko nusivilti bosu Michailu Petrenko. Jo nedidelė
partija oratorijos pabaigoje buvo blanki, o jis visgi – Sankt Peterburgo konservatorijos absolventas. Didelį darbą
atliko CSO choro vadovas Duain Wolfe.
Jo dainininkai sėkmingai įveikė sudėtingą rusų kalbą ir puikiai perdavė ugningą, slavišką dvasią.
Čikagiečių melomanų laukia dar
daug puikių koncertų šį sezoną, tačiau
su Prokofjevo ,,Ivanu Rūsčiuoju” konkuruoti, manau, bus sunku! Visą reperturą sužinosite CSO internetinėje
svetainėje: www.cso.org.

Iš k.: aktorius Gérard Depardieu, mecosopranas Sasha Cooke, dirigentas Riccardo Muti, bosas Michailas Petrenko ir orkestro nariai.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Imigraciniai užkulisiai. Ar daug gali Prezidentas?
DRAUGAS

aujasis JAV prezidentas Donald
Trump per savo pirmąsias 40
dienų šiame poste spėjo vetuoti, pasirašyti, deklaruoti ir taip pat ne
kartą atsiprašyti už savo veiksmus. Bet
didžiausio dėmesio sulaukė imigraciniai
klausimai, tarp kurių – draudimas tam
tikrų šalių piliečiams įvažiuoti į šalį,
sienos su Meksika statybos projektai,
nelegalių imigrantų gaudymo sustiprinimas bei daug ko kito. Ar tikrai visų
šių klausimų sprendimas – tik Prezidento institucijos galioje, – klausiame
advokato Dano Lapkaus.

N

Naujasis Prezidentas nepaliauja stebinęs, ir vienas iš skaudžiausių Amerikos
klausimų – imigracija, kuris pastaruoju metu
vis dažniau pabrėžiamas. Kaip Jūs galvojate – kiek Prezidentas gali šį klausimą spręsti, o kur yra tik tuščia polemika?
Kaip dauguma „Draugo” laikraščio
skaitytojų turėjo išmokti savo natūralizacijos egzaminui, Konstitucija JAV
valdžią padalija į tris dalis: Kongresas
priima įstatymus, Prezidentas juos vykdo, o teismai sprendžia, ar piliečių
veiksmai yra teisėti. Tokiu būdu JAV
valdžia pati save nuolat tikrina, tramdo
ir kontroliuoja. Kai Jerry Seinfeld paklausė Barack Obama, į kokį sportą panašiausias jo darbas Washingtone, šis
atsakė – į amerikietišką futbolą, nes žaidžia daug žaidėjų ir trenerių, sunkoka
suprasti, kas ką daro, tenka nuolat
grumtis, stumdytis pirmyn-atgal be jokio apčiuopiamo rezultato, kur tik retai
ir netikėtai atsiveria spraga padaryti
kažką gražaus. JAV imigraciją reguliuoja federalinis įstatymų rinkinys,
žinomas kaip Imigracijos ir natūralizacijos aktas (INA), kuriame parašyta,
kas ir kaip gali imigruoti į JAV, kiek tikrinami ar netikrinami gali į JAV vykti
turistai, kokie studentai, verslininkai ar
menininkai gali čia pasilikti ir kiek ir
t.t. Atėjus naujam Prezidentui INA išlieka toks pat, taisyklės nesikeičia. Tačiau Prezidentas turi teisę keisti INA ir
kitų įstatymų vykdymo prioritetus.
Jei Prezidentas B. Obama vykdė
tam tikrus nelegalių imigrantų gyvenimą lengvinusius veiksmus, tai Prezidentas D. Trump skelbia vykdysiantis
tam tikrus nelegalių imigrantų gyvenimą sunkinančius veiksmus. Kokia yra
Prezidento galia pakeisti nelegalių imigrantų kasdienybę? Didelė. Pirma, imigracijos policijos vadas yra tiesioginis
Prezidento pavaldinys. Prezidentui liepus gaudyti, jis gaudys. Antra, Prezidentas turi teisę siūlyti INA pataisas ar
visiškai naujo Imigracijos akto projektą Kongreso tvirtinimui. Kongresas
bent iki kitų rinkimų yra Prezidento
partijos rankose. Jei partija sutiks su D.
Trump „man imigracijos nereikia” linija, tai gali tapti šalies įstatymu.
Prezidento D. Trump rinkiminėse
kalbose akcentuotas naujų darbų kūrimas JAV piliečiams, JAV piliečių saugumas ir tvarka šalyje. Sunku paneigti, jog imigracinių problemų sprendimas prisidėtų prie šių tikslų įgyvendinimo. Be abejo, egzistuoja kiti, labiau
komplikuoti dabartinių JAV problemų
faktoriai, tačiau Prezidentas visų pirma
yra politikas, o politikai mėgsta žadinti rinkėjų vaizduotę ir viltis paprastais
ir spalvingais vaizdiniais. Prieš imigrantus nukreipta polemika didele dalimi D. Trump išrinko Prezidentu. Taigi
Prezidento žodžiuose yra polemikos.
Nesakyčiau, jog ši polemika tuščia,
nes ji turbūt padės Prezidentui Trump
kuo ilgiau išbūti Baltajame name.
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Rinkimų metu D. Trump skelbė vadovausiantis šaliai taip, kaip pelno siekiančiai verslo kompanijai. Viešbučiui
pastatyti reikia ne tik projekto, statybininkų, kambarinių ir virėjų, įrangos,
baldų ir uniformų. Svarbiausia – reikia
verslo plano, t.y. nuspręsti, ar apsimokės
visos tos pastangos. Tik jei pastangos apsimokės, bankai galvos apie paskolos suteikimą projekto vykdymui. Pritaikius
šį palyginimą, Trump sukūrė planą,
kaip susitvarkyti su nelegalais. JAV piliečiai, išrinkdami Trump Prezidentu,
jau nusprendė, kad tvarkyti imigraciją
apsimokės. Lieka finansavimo klausimas. Dabartinis JAV biudžetas papildomų pinigų imigrantams gaudyti ir sienai statyti neturi. Radijo vedėjas Howard
Stern paskambino į smulkią nelegalaus imigranto iš Meksikos statybų bendrovę, imituodamas Prezidento Trump
balsą ir intonacijas, klausdamas: ar galėtum pastatyti tvorą? Taip, žinoma.
Galėtum gražią? Žinoma. Galėtum labai
ilgą? Taip. Galėtum pats ir sumokėti už
viską? Ir t.t. Tad laikas parodys kaip bus.

Kai kalbama apie nelegalius imigrantus,
dažniausiai minimi Meksikos sieną pažeidę
kaimynai. Ar šios reformos iš esmės liečia tik
juos, ar ir kitų etninių grupių imigrantus?
Daugiau kaip dešimt milijonų
žmonių šiuo metu gyvena JAV nelegaliai. Įbėgdami į JAV be leidimo arba
pasilikdami, JAV leidimui čia būti
baigus galioti, nelegalūs imigrantai pažeidė JAV įstatymą, t.y. tapo nusikaltėliais. Kiekviena teisinė valstybė siekia, kad jos įstatymai būtų gerbiami, o
pažeidėjai – baudžiami. Meksikos siena, be abejonės, yra didžiausia JAV
imigracinės sistemos žaizda. Ją kertančius žmones iš Meksikos ir kitų
Centrinės Amerikos šalių pareigūnams lengviau atpažinti nei kokius
latvius ar net lenkus. Tačiau Trump administracijos reformos liečia visus nelegalius imigrantus.
Kokios yra realios Amerikos galimybės
išvaryti visus nelegalus?
Galimybės yra, tačiau Prezidentui
reikalinga: 1) JAV piliečių politinis
palaikymas; 2) Kongreso palaikymas finansuojant projektą; 3) techninės galimybės ir Prezidento ryžtas. Įsivaizduokime, kad deportuojami visi viščiukų skerdyklų darbuotojai, ir viščiukas parduotuvėje ima kainuoti 40
dolerių. Gali būti, jog tokiu atveju
JAV piliečiai pradėtų Kongreso nariams rašyti: „Ei, gal jau užtenka?”
Arba po kitų rinkimų pasikeičia Kongreso partinė sudėtis, ir Kongresas nusprendžia turimus pinigus skirti nemokamiems vaikų ir daržovių darželiams, o ne imigracijos policininkams
samdyti. Žodžiu, galimybės langas yra
mažas ir atsidaro trumpam.
Kiek procentais per daugelį metų
praktikos susidūrėte su deportacijų bylomis?
Ar pastaruoju metu tokių bylų padaugėjo?
Deportacinių bylų turiu nedaug.
Jų išskirtinis bruožas – jog žinai, kad
laimėti nepavyks, anksčiau ar vėliau
žmogus bus deportuotas. Tad pastangos
nukreipiamos, kad tai įvyktų kuo „vėliau”. Deportacinių bylų mano praktikoje šiuo metu nepadaugėjo.
Kokios pastarojo laikotarpio imigracinės reformos tiesiogiai įtakojo nelegaliai čia
gyvenančius žmones?
Prezidento B. Obama administracijos priimta nelegalių imigrantų, patekusių į JAV kaip nepilnamečiai vaikai, apsauga, vadinama „Dreamers

Act”, arba DACA. Pagal šią programą
JAV be legalaus imigracinio statuso gyvenantys vaikai įgijo teisę gauti socialinio draudimo (Social Security)
numerį, vairavimo pažymėjimą, darbo
leidimą bei teisę mokytis universitetuose. Buvo tikrai malonu padėti daugeliui lietuvių jaunuolių įgyti tą, nors
ir laikiną, biurokratinį pagrindą, be
kurio tolesnis gyvenimas JAV jiems
būtų gana komplikuotas.
Kaip Jūs žiūrite į draudimą tam tikrų
šalių atstovus įleisti į šalį?
Amerika – imigrantų kraštas. Negalėtume faktais pagrįsti, kad tam tikrų šalių imigrantai yra pavojingesni ar
nemalonesni už kitus. D. Trump administracija lyg ir mano, jog karo ir nepriteklių draskomų šalių gyventojai
atvykę į JAV gali nebesugebėti atprasti nuo žudymų ir nusikaltimų. Gerai,
kad tokios nuostatos nebuvo po Antrojo pasaulinio karo, į JAV plaukiant lietuviams. Paskelbtas draudimas yra laikinas, tuo labiau kad jo įsigaliojimas
JAV apeliacinio teismo yra sustabdytas.
Pasidalinkite pastarojo laikotarpio naujienomis imigracijos srityje.
Iki šiol, JAV valdžiai pagavus nelegalų imigrantą, jis ar ji patekdavo į
daugiametę deportacijos teismų karuselę. Tik pagautieji 100 mylių nuo
valstybės sienos ir praleidę JAV ne daugiau kaip 14 dienų galėdavo būti išsiunčiami iš JAV be teismo. Naujoji ad-
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ministracija keičia reikalavimus į neribotą atstumą nuo sienos ir ne ilgiau
kaip 2 metus JAV.
Taip pat iki šiol vietinė miestų ar
valstijų policija, pagavusi žmogų už
nusikaltimą, pvz., eismo taisyklių pažeidimą, neklausdavo jo ar jos dėl imigracinio statuso. Suėmus tokį nusikaltėlį,
jei ir būdavo pranešama Imigracijos tarnybai, tai dažnai nusikaltėlis nebūdavo
laikomas kalėjime iki Imigracijos tarnybos pareigūnų atvykimo perkelti jį ar
ją į deportacinį kalėjimą. D. Trump administracija pasiūlė miestų policijai
arba kreipti dėmesį į imigracinį sulaikytųjų statusą ir aktyviai bendradarbiauti su Imigracijos tarnyba, arba
prarasti milijonines federalinės paramos sumas miestų biudžetams.
Ką prognozuojate šiais klausimais ateityje?
Nelegalūs imigrantai elgsis pavyzdingai, nes įkliuvę policijai iki išsiuntimo iš JAV jie nebespės grįžti namo pas
drauges, žmonas ir vaikus. Be to, kaip
jau galima pastebėti, bus apribotos
imigrantų kvotos iš islamistinių šalių,
o visa kita, mano galva, liks kaip buvę.
Ačiū už pokalbį. Ieškantys atsakymų į imigracinius klausimus gali kreiptis į advokatą Daną Lapkų: 8695 Archer
Ave. #2E, Willow Springs, IL, 60480
arba skambinti tel. 708-839-1556.

Kalbino Giedrė Vencius
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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

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

DR. K. JUCAS

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

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

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

Tel. 815-723-1854

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS lIGŲ SPeCIAlIStAI

.

„DRAUGO”

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

internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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

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

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org
Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

,,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

DRAUGAS
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DAntŲ GYDYtOjAI

Sudoku Nr. 114
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skaičiai
nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.

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

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

REAL ESTATE

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 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

IŠnUOMOJA
Westmont pirmame aukšte išnuomoju 2 miegamųjų, gražiai įrengtą
butą. Yra 2 automobiliams pastatymo aikštelė. Tel. 630-484-5982

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.
630-670-0813.

■ 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.

PASLAUGOS

Advance translations, Inc.
Notarizuoti Vertimai • įgaLiojimai • migraciNių
formų piLdymas • Vertėjo pasLaugos

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

Perku auksą ir sidabrą (monetas, „bars”, indus, papuošalus). Tel. 331-204-9347

Skaitykite,,Draugą”
greičiau!
www.draugas.org
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darydami gera
kitam, darome
gera sau
Atkelta iš 5 psl.
Visada sakiau, kad mokykloje būtų mokoma ne
lietuvių kalbos, o lietuvių kalbos grožio. Tokį pavyzdį
gavau iš savo gimnazijos mokytojo A. Šimėno, kuris atkreipdavo dėmesį į K. Donelaičio stilistiką, retus išsireiškimus arba jo poeziją, skambančią kaip
muzika. Jam tai savaime išeidavo, jam skambėdavo
tas kūrinys. Toks mokytojas paliečia giluminius dalykus, ne tik techninius, kur padėti nosinę, o kur ne.
Tokių mokytojų pagalba pamilstame savo kalbą. Taip
pat Tėvynę. Jeigu ją pažįstame, pasididžiuojame, atjaučiame, siekiame kažką gero padaryti tam kraštui, jo žmonėms.
Gražiai nuskambėjo mintis – leisti vaikams patiems
užauginti Lietuvą savyje. Stovyklose pastatyti filmai Lietuvos istorinių asmenybių ar istorinių faktų motyvais padeda meilės jausmui užgimti ir gal pamatyti tai plačiąja
prasme.
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da. Gal dar kas... Vis tiek bus, tai kaip turi būti, kaip
suplanuota Aukščiausiojo planuotojo, kuriam mes
bandome asistuot su savo menkomis pajėgomis.
Ar Jūsų nenuvilia tai, kokia yra dabar Lietuva, lyginant
su iliuzijomis, kurias turėjote, kai su visa tauta siekėte užsibrėžtų tikslų?
Profesorius. Galėčiau kalbėti apie nusivylimą
tik tada, jeigu būčiau pakankamai naivus žmogus ir
linkęs manyti, kad visi visada nori tik gero ir visi dirba geresniam tikslui, bet kažkodėl kas nors daro klaidas. Nėra viskas taip. Žmonės labai skirtingi, jų pasirenkamos veiklos motyvacijos nebūtinai altruistiškos ar visada sutampa. Darydamas gera sau padarai gera ir kitiems. Taip atrodytų – idealus modelis, tačiau labai arti yra riba, leidžianti padaryti daugiau gero. Bet nepadarai, nes gailiesi jų, nematai reikalo. Tą tik pats žmogus supranta. Jeigu gudrauja ar
veidmainiauja, sąžinė nebus visai rami, gal atsiras
savikritiškumo pačiam sau jausmas. Tas pats yra politikoje. Ar nepadariau klaidų? Tikriausiai kokių nors
klaidų padariau. Nebūtinai mano sprendimai buvo
lemiantys, bet nuomonių įtaka, kartais ir pats sprendimas galėjo būti geresnis. Galėjo, tačiau tai nereiškia, kad turiu sėdėti susigraužęs ir ieškoti savyje
veiklos spragų. Mes visi tikime ir veikiame vildamiesi, jog darome geram tikslui.
Profesoriau, turite nuostabų humoro jausmą ir sarkazmą, neretas to gali ir nesuprasti arba interpretuoti savotiškai. Bet tiek iš koncerto, tiek iš šio pokalbio galima suprasti, kiek daug Jūs turite savyje minčių, kad, norint bent
kiek geriau Jus pažinti, reikia valandų valandas tiesiog sėdėti ir kalbėtis.
Gyvenimas – kaip kokia upė ar ežeras, pilnas visokių dalykų, galima semti ir semti įvairias gyvenimo patirtis. Jeigu yra norinčių apie tai sužinoti, tai
galima dirbti, tačiau ne visada pakanka entuziazmo,
galimybių arba laiko sėdėti po baobabu, mokinių apsuptam, ir amžinai dėstyti savo tiesas (juokiasi). Pasitaiko momentų, kai tikrai padėstau, štai ir dabar,
sėdžiu ir dėstau (juokiasi), tik nėra baobabo. Filosofas
Bertrand Russell pasakė, kad atsiminimai nėra

bar yra politikoje, prikaišioja, kad jis turi senelį, bet
senelį turi kiekvienas (šypteli).
Ar nepalaužia toks nuolatinis puldinėjimas ir nuolatinis vertimas dėl kažko aiškintis, noras prisikabinti?
Labai stengiuosi ir dažniausiai man pavyksta į
visa tai žiūrėti iš šalies, ne per savo prizmę, antai
mane įskaudino, manęs nesuprato ar tyčia melavo,
siekdami pasėti aplinkai abejonių sėklą ir nuteikimą prieš mane. Žmonės, kurie taip daro, labiau
kenkia patys sau. Šiuo atveju reikia tokių žmonių pasigailėti, bet sykiu jaučiuosi ir kaltas, kad dėl manęs
kažkokie žmonės turi tiek daug blogų jausmų, nepakantumo. Gal jie apskritai savyje turi daug nepakantumo, ir jeigu manęs nebūtų, puldinėtų ką nors
kitą? Man esant kitiems lengviau (šypsosi), visa neigiama energija nueina link manęs. Į tokį reiškinį tiesiog žiūri filosofiškai, priimdamas situaciją taip, kaip
susiklosto. Dar studentaudamas, o paskui ir vėliau
skaičiau F. Nietzsche „Taip kalbėjo Zaratustra”.
Ten yra epizodas, kurį tik po kurio laiko supratau teisingai ir matau kaip visuotinį, aktyviai besireiškiantį
procesą. Pasakojimas apie prekyvietės muses, kurios
zuja, puldinėja, atakuoja; jos tuo gyvena ir tuo minta, jų tiek daug, kad neįmanoma nubaidyti. Tada kiltų klausimas: ar galima ant jų pykti? Maža prasmės
pykti, nes jos tokios yra, taip sutvertos, tai gyvenimo dalis ir Dievo padarėliai (juokiasi), tokia jų egzistencija.
Kaip tik čia būtų galima paklausti, kodėl Lietuvos valstybė, gal didėjant emigracijai, o gal kitais sumetimais, sąmoningai pastatė sieną tarp tautiečių Lietuvoje ir gyvenančių
užsienyje, paversdami juos tarsi kokiais išdavikais? Ką Jūs
galvojate apie emigraciją?
Emigracija yra labai senas istorinis reiškinys,
visai nesusijęs su Lietuvos nepriklausomybe, daugiau
su galimybėmis abiejose pusėse bei pasirinkimu. Bėgimas nuo sovietų tapo primesta tautai situacija, kaip
ir bėgimas nuo carinės Rusijos priespaudos, nuo skurdo, nes nemaža dalis emigruodavo dėl ekonominių ar
socialinių priežasčių, kaip ir dabar. Neretai priežastys
yra pagrįstos, o neretai tarnauja kaip pasiteisinimas,

Šeimyninis duetas – Ramunė ir Vytautas V. Landsbergiai.
Profesorius. Apie tai ir kalbame. Savo krašte užaugame girdėdami kalbą, matydami dangų, jausdami, kuo kvėpuoja tas kraštas, jį pamildami. Kitoje
pasaulio vietoje viskas vyksta kitaip, ten yra egzotika, o čia mūsų, savo, taip, „kaip reikia”, taip, kaip
„pas mus”. Kitas gyvenimo pojūtis, kurio negalima
prarasti, kaip negalima „mylėti Lietuvos iš tolo” (šypsosi). Taip sakydavo senoji išeivija, pabėgusi iš už geležinės uždangos, tačiau kai tos uždangos nebeliko,
daugeliui ir neatsirado labai didelio noro grįžti ir čia
ką nuveikti vardan Lietuvos (šypsosi).
Vytautas. Pradžioje rengėme labiau komercines
vaikų kūrybos stovyklas ir į jas priimdavome tik kelis socialiai remtinus vaikus. Tačiau dabar tos stovyklos pasidarė tokios populiarios, kad vasaros
metu jų suorganizuoju 5–6. Vaikų kiekis yra tikrai
labai didelis ir nuolat auga, o tai leidžia man pačiam
plėsti socialinės pagalbos programas. Antra vertus,
atsiranda privačių iniciatyvų, tokių kaip ir fondas
„Auginkime ateitį”, kuris aktyviai prisideda prie
šios veiklos, provincijų bibliotekų knygų fondo gerinimo, rengia kultūrinius renginius, koncertus ir
stovyklas. Išplėtę veiklas, palietėme ir tautinės nesantaikos zoną, miestus ar kaimelius, kuriuose gyvena kelių tautybių vaikai, neretai veikiami Rusijos propagandos, kuri priešiškai nuteikia Lietuvos
gyvenimo atžvilgiu. Kelios kino stovyklos su tokiais
vaikais tikrai davė puikių rezultatų ir galų gale net
ir Lietuvos valdžia tai pastebėjusi pasakė, jog esame šaunuoliai... Bei paskatino dirbti toliau, tačiau
finansiškai tai niekaip neatsispindėjo. (juokiasi)
Ką gi, gal padės Amerikos lietuviai, kaip visa-

Prof. V. Landsbergis noriai pasirašinėjo knygą ,,Bus geriau” ir bendravo su popietės dalyviais.
praeities faktai, atsiminimai yra dabarties faktai. Atsimeni dabar ir toks, koks esi, dabar, nors atsimeni
dalykus, kurie buvo.
Kokios temos aplanko susirinkusius prie bendro stalo keturių kartų šeimos atstovus? Ar anūkai ir proanūkiai
domisi Jūsų praeitimi, ar tiesiog Jus priima kaip senelį?
Visi turi savo temas, nėra vienos tokios, kuria
mes visi bendrautume susitikę. Man sunku pasakyti,
kas mano anūkų ar proanūkių galvose dedasi (šypsosi), ar jie domisi ir ar jie žino daug. Kai ką žino, kai
ką yra pastebėję, kažką mato iš šalies. Neretai suklūstu supratęs, kad kad vis dėlto informacija nepraslydo, ir jiems tai buvo įdomu. Dalis manęs kažkur jų sąmonėje yra, ko gero, kitaip net būti negali,
nors nesu nei valdovas, nei mokytojas, kad muštruočiau galvoti būtent taip, kaip man reikia. Pasako savus suvokimus apie dalykus, kuriuos aš kažkada sakiau, arba apie dalykus, kuriais mane kaltina arba
ant manęs puldinėja, jie tai mato. Kartais ir juos puldinėja vien dėl pavardės, pašiepia, kad Landsbergio
giminaitis. Kaip ir mano anūkui Gabrieliui, kuris da-

Jono Kuprio nuotr.

kodėl turiu gyventi ten, kur man sunkiau gyventi?
Jeigu galima gyventi turtingiau. Tačiau yra privalumas gyventi savo žemėje, nors joje tiek nemielų dalykų ar nepakeliamų nusivylimų. Visko yra, tačiau
ir geros, ir blogos emocijos yra gyvenimo dalis, o asmeninis prisilietimas padeda tai žemei darytis geresnei. Pasitraukus nebereikia vargti su Lietuvos gyvenimo blogybėmis, tačiau klausimas, ar galima visai atsiriboti, nejaučiant jokios atsakomybės ar
bent troškimo, kad ir ten būtų geriau!

Kaip minėjo profesorius V. Landsbergis, daugelis po
artimesnės pažinties pasako: „O jis visai ne toks”, nors
iki galo gal ir nežino – koks. Tokia jau žmonių prigimtis – diskutuoti apie dalykus, apie kuriuos neturi visiško supratimo, ir kalbėti apie žmones, kurių visai nepažįsta. Laikas, skirtas šiam interviu, labai greitai prabėgo,
pašnekovai išjudėjo į planuotus susitikimus, o pas
mane taip ir liko per skubėjimą knyga be autografo, Ramunės atvežti saldainiai „Vilnius” bei mintyse skambanti
frazė: „O jie visai ne tokie”...

DRAUGAS
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DR AUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

tel: 773-585-9500
www.draugofondas.org

Su pavasariu – ir Draugo fondo vajus
ors Čikagoje tikros žiemos ir nebuvo, vis tik laukiame pavasario. Kovo
1 d. Draugo fondas (DF) pirmą kalendorinę pavasario dieną – kovo 1-ąją –
paskelbė pavasario vajų. Kasmet pagalbininkų ratas mažėja, bet mes
džiaugiamės, kad liko ištikimieji ir nuolatiniai savanoriai. Tai: Rūta Jautokienė,
Aušrelė Sakalaitė, Birutė ir Vytautas Zalatoriai ir Marija Remienė. Prie DF fondo veiklos daug prisideda ir ,,Draugo” direktorių tarybos pirmininkas Vytas Stanevičius.
Kai ,,Draugo” laikraščio skaitytojus pasieks DF pavasario vajaus laiškai,
prašome pagal išgales į juos atsiliepti ir atsiųsti didesnę ar mažesnę auką. Kiekviena auka DF yra labai svarbi, nes ji parodo, kad jums rūpi lietuviškos spaudos išlaikymas išeivijoje.
,,Draugo” laikraštis neturi to valstybinio užnugario, kurį turi spauda savoje
valstybėje. ,,Draugas” remiasi sąmoningais tautiečiais, kuriems rūpi lietuviškos kultūros tradicijos ir tų tradicijų išlaikymas. ,,Draugas” buvo ir yra išeivijos
veidrodis. Tad likime vieningi ir nepasiduokime svetimos valstybės pastangoms
įtraukti mus į savo įtakos zoną. Išlaikykime mūsų pačių leidžiamą laikraštį
,,Draugą”.
Nepamirškime DF įrašyti į savo testamentus.
Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

N

Pavasario DF vajui aukojo
Su 1,000 dolerių:
Vilija Kiršonis šeima, garbės
narė, iš viso 1,500 dol., Malibu, CA.
Su 200 dolerių:
Brighton Parko namų savininkai
(per pirmininkę Edith Giedraitis), iš
viso 1,300 dol., Chicago, IL.
Su 100 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, garbės
nariai, iš viso 10,535 dol., Orland Park,
IL.
Romas ir Ramunė Žemaitaičiai iš
viso 200 dol., Los Angeles, CA.
Raymondas ir Theresa Jakubauskai, iš viso 100 dol., Auburn, MA.
Sigita Žibas, iš viso 100 dol., Cranford, NJ.

Su 10–50 dolerių:
Liuda Avižonienė, iš viso 250 dol.,
Park City, UT.
Elizabeth Berchau, iš viso 145 dol.,
Walnut Creek, CA.
Dėkojame visiems aukotojams, kurie nelaukia vajaus ar paraginimo ir
jau atsiuntė savo įnašus į Draugo fondą.

Nuoširdžią padėką Draugo fondas reiškia aukotojams, kurie pavasario vajaus
proga atsiuntė savo aukas istorinei
knygai paremti; jų pavardės bus įrašytos knygoje.
Donatas Januta, Oakland, CA aukojo 1,000 dolerių, iš viso 5,000 dol.

A†A
IEVA AŠMONTAITĖ
KASNIŪNIENĖ
Mirė 2016 m. kovo 3 d., Beverly Shores, IN.
Nebeišgirstame jau daugiau mamos balso,
tik atminty pasilieka jos ištarti žodžiai.
Mes pasiilgstame mūsų mamos, močiutės
ir promočiutės. Jos nuoširdumas, šypsena ir meilė lieka su mumis kiekvieną dieną.
Velionę prisiminsime savo maldose šv. Mišių aukoje.
Maloniai prašome visus, kurie pažinojo a. a. Ievą, prisiminti
ją maldoje.
Liūdintys sūnūs ir jų šeimos

Jaunimo centro ilgametei valdybos narei ir Moterų klubo narei

A†A
NIJOLEI KAVECKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą RAMONĄ
GRIGORIO-ŠLEIVYS ir vyrą ANTONIO, sūnų EDVARDĄ ir žmoną ROMĄ, seserį ELENĄ ČIŽINAUSKIENĘ bei gimines ir artimuosius.
Čikagos Jaunimo centro taryba ir administracija

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

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

http://draugokalendorius.org
Tapkite

DRAUGO
skaitytojais

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS

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

metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

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

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org

Danguolė Jurgutienė, gyvenanti W. Bloomfield MI, paaukojo
„Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
dosnią paramą.

Dr. Jonas Dunčia, gyvenantis Newtown, PA, kartu su metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiausia padėka už dosnią
paramą.

Ona Rakauskas, gyvenanti Melrose Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 70 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą.
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■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius kovo 8 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite filmą apie iškilmingą Lietuvos buriuotojų, sugrįžusių iš Amerikos, sutikimą Klaipėdos uoste 1989 m. vasarą.
■ Kovo 5 d., sekmadienį, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) valdyba organizuoja
LŠSI įkūrimo ir Vlado Putvinskio pagerbimo
minėjimą. Iškilmės prasidės 10 val. r. šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje (šauliai dalyvauja su uniformomis).
12 val. p. p. – minėjimas Šaulių namuose
(2417 W.43 rd., Chicago, IL 60632). Programoje: pranešimai, filmo apie Lietuvos partizanus ,,Žaibas” peržiūra, vaišės, pabendravimas. Kviečiame gausiai dalyvauti.
■ Lietuvos nepriklausomybės šventė Čikagos Navy Pier, Crystal Gardens salėje, vyks
kovo 12 d., sekmadienį, nuo 12 val. p. p. iki
4 val. p. p. Švęsime su muzika, šokiais, dainomis, vyks meno ir rankdarbių mugė, skanausime lietuviškų patiekalų, mokysimės
gaminti šaltibarščius, lipdysime gėles trispalvės
mozaikai ir dar daug visko veiksime! Ateikite patys ir pasikvieskite draugus! Jei orai nesubiurs, 11 val. ryto rinksimės prie ,,Pupos”
ir iš ten vinguriuosime link Navy Pier nešda-

mi rekordinio ilgio – 30 metrų – trispalvę! Sekite socialinius tinklus dėl tikslesnės informacijos.
■ „Sietuvos” draugovės sueiga vyks kovo 16
d., ketvirtadienį, Pasaulio lietuvių centro
konferencijų kambaryje Lemonte. Sueigos pradžia – 1 val. p. p. Kviečiame seses gausiai dalyvauti.
■ „Seklyčioje” (2711 W 71st Street, Chicago,
IL 60629) kiekvieną trečiadienį vyksta vyresniųjų lietuvių popietės. Kviečiame visus vyresnio amžiaus lietuvius užsukti ir ateinantį
trečiadienį – pabendrauti prie kavos puodelio, papietauti ir pasižiūrėti Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtą koncertą, rodytą per
Lietuvos televiziją. Popiečių vedėjas Juozas
Polikaitis, pietumis (,,Racine Bakery” – kaina 7 dol.) rūpinasi Danguolė Ilginytė. Pradžia
12:30 val. p. p. Daugiau informacijos tel. 773476-2655.
■ Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas
2017 metų projektų paramai gauti. Lietuvių
Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes, jaunimą, žiniasklaidą.
Prašymai priimami iki balandžio 1 d. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”).
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RAGUOLIS

LIETUVIŠKAS PYRAGAS
visoms šventėms

Remigijus Adomaitis, dirigentas
Daiva Šulcaitė, koncertmeisterė
Koncertas :
2017 m. kovo 17 d., penktadienį,
7 val. v.

2, 3, 5 arba 10 svarų
Siunčiame į visas valstijas

Cleveland State University
Music Building
Waetjen Auditorium
2001 Euclid Avenue,
Cleveland, OH 44115

30 metų patirtis

Juozas Liūdžius
New Britain, CT

Koncertą rengia:
Clevelando Valstybinio universiteto tarptautinis skyrius
Choras EXULTATE
LR konsulatas

Bilietai:
20 dol. – Suaugusiems
10 dol. – Vaikams ir jaunimui (18 m. ir jaunesniems)
Dėl bilietų ir informacijos:
Amanda Muliolienė – 216-938-7356
arba el. paštas: boyschoirconcert@gmail.com

https://dagilelis.eventbrite.com

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel: 860-223-2380,
Fax: 860-224-3341
El. paštas:
JBL101@webtv.net

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

3 Year
Year Term
Term
2.00%
5 Year
Year Term
Term
2.25%
3 Year
Year IRA Term
Term 2.25%

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

