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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 334 dienos

VIDA RUPŠIENĖ

Dvidešimt penkeri, – tai mes, Čikagos
lituanistinės mokyklos (ČLM) šei-
mos nariai, girdėjome skambant iš-

tisus metus, – vyko kruopšti ruoša, repeti-
cijos ir galiausiai – puota. Stengėmės, kad ir
aplinkiniai išgirstų: „MUMS, ČLM – 25-eri”
ir suskubtų atvažiuoti aplankyti.

Tai daug ar mažai? – visi mūsų klausė. 
Vienareikšmio atsakymo, manau, nėra,

kai kam – daug, kai kam – mažai... Bet mes,
ČLM, manome – tai nėra nei daug, nei ma-
žai, bet mes jau subrendę, rimti ir solidūs.
Mes – tvirta, stipri lituanistinė mokykla,
kuri per savo gyvavimo metus išugdė 285 abi-
turientus ir šiemet, 25-aisiais mokslo metais,
mokyklą baigs dar 11 abiturientų. O tai
nėra mažai, tai visas būrys jaunų, gabių žmo-
nių, kurie lankė mokyklą ir džiaugiasi jos pa-
siekimais ir pergalėmis. Kurie su pasidi-
džiavimu taria: aš – ČLM šeimos narys.

–  4 psl. Šv. Mišiose Jėzuitų koplyčioje gieda ČLM mokiniai.    Sandros Ščedrinos nuotr.

Kovo 12-osios sekmadienį   Čika gos
lietuviai šventė savo tėvynės ne-
priklausomybę, ir tai buvo ypa-

tinga diena – centrinėmis miesto gat-
 vėmis vingiavo 30 metrų trispalvė,
kuri vidurdienį buvo įnešta į pag rindi-
nę Čikagos laisvalaikio ir pra mogų
erdvę Navy Pier.  Ten aidint lietuvių
liaudies muzikai, šokant tautiniais
kostiumais pasipuošusiems šokėjams
pradėtas jau šeštasis ke turių valandų
festivalis „Celebrate Lithuanian Inde-
pendence”. –  5 psl.

Apdovanotos buvusios mokyklos direktorės Laima Apanavičienė ir Jūratė Do-
vilienė. Dainos Čyvienės nuotr.

Šventė Navy Pier
Į Crystal Gardens salę šokėjams įnešus įspūdingo ilgio trispalvę, šventė prasidėjo! Susirinkusiuosius sveikina LR gen. konsulas
Marijus Gudynas. Jono Kuprio nuotraukos

Mums, ČLM – 25-eri!

– kupina 
įspūdingų
naujovių



Miela Stasele, 

po keliolikos metų, šiemet
kovo 22 d. nebepakelsiu telefono
ragelio ir nebepasveikinsiu Jūsų
su gimtadieniu. Gal tik pasėdėsiu
ramiai ir mintimis apžvelgsiu
mūsų 15 metų trukusią draugys-
tę.  O užsimezgė gana nelauktai.
2001 m. pabaigoje mirus kun.
Juozui Vaišniui SJ, 2002 m. kovo
mėnesį, per Juozines, nusiun-
čiau ,,Draugo” laikraštin straips-
nį apie Anapilin iškeliavusius
tris Juozus: Juozą Masilionį, Juo-
zą Plačą ir Juozą Vaišnį. Likimas
lėmė, kad visus tris teko, nors ir
trumpai, ne tik pažinoti, bet ir su
jais padirbėti. Šeštadienį, po
straipsnio pasirodymo atvažia-
vau į Čikagos lituanistinę mo-
kyklą. Mokytojų kambaryje nuo
stalo nukrito pieštukas, ir aš pa-
silenkiau jo pakelti. Ir staiga gir-
džiu: ,,Kuri čia yra Laima Ap-
anavičienė?” Pakeliu galvą –
prieš mane su tulpių puokšte
stovi moteris. ,,Aš – Laima”, – atsiliepiau. O moteris su gė-
lėmis jau žengia link manęs ir duodama gėles sako: ,,Čia
Jums už gražų straipsnį”. Pasimetu, dėkoju, taip netikėtai
gavusi iš nepažįstamos moters  gėlių.  Susipažįstame. Mo-
teris, įteikusi man pirmąjį Amerikoje ,,honorarą” už
straipsnį, prisistatė Stase Petersoniene. Tokia tad buvo
mūsų pažintis,  virtusi, drįstu sakyti, draugyste.

Mane visada žavėjo Jūsų didelė meilė savajam kraštui
Lietuvai, Jūsų begalinis darbštumas. Atrodo, kad kokių tik
imdavotės darbų, viską atlikdavote gerai. Negaliu atsi-

stebėti, kaip rasdavote viskam laiko,
kaip suspėjote tiek daug nuveikti?

Gal todėl, kad buvote žemaitė, gi-
musi gražiuosiuose Šaukėnuose, Tau-
ragės apskrityje? Visada man, taip pat že-
maitei, sakydavote: ,,Mes, žemaičiai,
niekada nepražūsime!”

Pradėkime nuo pedagogikos. Atrodo,
šį kelią pasirinkote be jokių dve-
jojimų: baigusi ,,Saulės” gimna-
ziją išvažiavote studijuoti į tuo-
metinį Klaipėdos pedagoginį ins-
titutą, vėliau į Vilniaus univer-
sitetą, kur pasirinkote lietuvių
kalbą ir literatūrą. Tačiau gyve-
nimas pasuko kita vaga – pasi-
traukimas į Vakarus, nebegalė-
jimas grįžti į Lietuvą viską ap-
vertė aukštyn kojom. Pirmąjį
mokytojos krikštą, atrodo, gavo-
te Oldenburg (Vokietija) lietu-
vių gimnazijoje – dėstėte  lietuvių
kalbą ir literatūrą, o 1950–1951 m.
buvote tos mokyklos direktore.
Čia sutikote ir savo būsimą vyrą
Ričardą Petersoną, kuris buvo
matematikos mokytojas. Susi-
tuokėte 1949-aisiais. Nuo 1951 m.
abu įsikūrėte JAV. Čia vėl darbas
lituanistinėse mokyklose, 1969
m. pradėjote dėstyti Pedagogi-
niame lituanistikos institute, o
1985–2002 metais buvote jo vado-
vė. Ilgametę Jūsų pedagoginio
darbo patirtį vainikavo didžiulis
darbas, knyga ,,Lietuviškasis

švietimas Šiaurės Amerikoje”, išleista kartu su Juozu Ma-
silioniu 2000 metais. Šiame 756 psl. leidinyje aptariamos
JAV (daugiausia medžiagą kaupė J. Masilionis) ir Kanados
(medžiagą rinko S. Petersonienė) lituanistinių mokyklų is-
torijos nuo XIX a. pabaigos iki 2000 metų. Ši knyga turi ne
tik istorinę, bet ir pedagoginę išliekamąją vertę. Įdomu, ar
atsiras žmogus, kuris šią istoriją pratęs?

Kūryba. Čia taip pat išarta gili vaga. Pirmuosius
Jūsų  rašytus apsakymėlius galime rasti dar 1935-ųjų ,,Atei-
ties spinduliuose”. Išleistas apsakymų rinkinys ,,Nulauž-

gaus troškimo ir kūrinijos gebė jimo šį
troškimą patenkinti. Jis ne tiek pa-
brėžia žemiško maisto men kumą, kiek
žmogaus troškimo didybę. Žmonių pa-
siūlymams Kristus priešpastato savo
siūlymą. Kafar nau mo gyventojų duo-
nai, kuri pasotina kūną, Jėzus prie-
špastato „gyvenimo duoną”. „Kas val-
go šią duoną – gyvens per amžius”. Sa-
marietės vandens gurkšniui iš Sicha-
ro šulinio Jėzus priešpastato vandenį,
trykštantį į amžinąjį gyvenimą. Jė-
zus nepasmerkia mūsų pelkėtų balų ir
neatima iš mūsų suskilusių kubilų, jei
vietoj to nenori mums duoti ko nors ne-
palyginamai geresnio. Jeigu Jis su-
naikina mūsų urvus, tai tik tam, kad
galėtų mus perkelti į tokią buveinę,
kuri niekada nesunyksta. Jei sugadina

mums žaidimą, tai tam, kad pasiūlytų
mums kitą – mažiau rizikingą. Jei su-
griauna mūsų darbo vaisius, tai tik
tam, kad mes galėtume sukurti šedev-
rą.

Gavėnia skirta mūsų dvasiniam at-
sigaivinimui. Bažnyčia šiuo laiku ren-
gia Atgailos pamaldas, skatina rūpes-
tingiau atlikti savo religines pareigas.
Paskendę gyvenimo rūpes čiuose ne-
retai pamirštame, kokius dvasinius
turtus esame paveldėję iš savo tėvų.
Šventasis Augustinas po savo atsiver-
timo ir atgailos graudžiai prisipažįsta:
„Vėlai tave pamilau, Grožybe, tokia
sena ir tokia nauja, vėlai pamilau
Tave! Tu buvai viduje, o aš išorėje ir ten
Tavęs ieškojau… Buvai su manim, o aš
nebuvau su Tavim.”

Šiuo šventu gavėnios metu įsižiū-
rėkime į save, įsiklausykime, apdul-
kėję, ištroškę nepraeikime pro vandens
versmes, kurias mums yra paruošęs
Viešpats, kad atsigaivinę, džiaugs-
mingai švęstume Viešpaties Prisikėli-
mą.

2 2017 KOVO 18, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

G A N Y T O J O   Ž O D I S

„Jei tu pažintum Dievo dovaną…”Jn 4, 10.
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JAUNIUS KELPŠAS

Gėlas vanduo yra brangiausia
Dievo dovana: gyvybės ir ap-
valymo šaltinis. Šios dienos

skaitiniuose kalbama apie vandenį.
Mūsų religiniame gyvenime vanduo
užima itin reikšmingą vietą. Vandeniu
esame pakrikštyti, vandeniu kunigas
mus šlaksto prieš šv. Mišias, vandeniu
šventinami mūsų namai, kryžiai, pa-
veikslai. Šv. Mišių metu vandens laše-
lis pilamas į aukojamą vyną, vandeniu
nuplaunamos Mišias aukojančio ku-
nigo rankos. Kristus, kalbėdamas su sa-
mariete, vandens įvaizdį pasitelkia iš-
reikšti vienai svarbiau sių mūsų tikė-
jimo tiesų apie Dievo malonę: „Kiek-
vienas, kuris geria šitą vandenį, vėl
trokš, o kas gers vandens, kurį aš jam
duosiu, tas netrokš per amžius”. Tik
Dievo malonės vanduo jau šiame gy-
venime nuramina žmogaus širdį, o po
mirties užtikrina amžiną bendrystę
su amžinuoju Dievu.

Jėzus ateina į kraštą, kuriame
gausu garbingų istorinių paminklų, ta-
čiau šio krašto gyventojai yra žydų ne-
kenčiami. Tarp žydų ir samariečių
nuo senų laikų vyravo nesantaika.
Laikotarpiu tarp Nehemijo ir Maka bie-
jų, kai samariečiai pasistatė šventyk-
lą ir įsisteigė kultą, ši nesantaika tapo
atviru priešiškumu. Šv. Jono evange-
lijoje aprašytas Jėzaus ir sa marietės su-
sitikimas vyksta tarp aukščiausių Ga-
rizimo ir Ebal Pales tinos kalnų. Šį su-
sitikimą galima pavadinti nepatogiu vi-
somis prasmėmis – tiek aplinkos, tiek
asmenų. Ir vis dėlto būtent schizmati-
kų krašte Jėzus radikaliai pakeičia
šventyklos sampratą, o savo misijos slė-
pinį atveria lengvo elgesio būdo mote-
riai.

Samarietė savo tautiečių vardu
nepraleidžia progos priminti žydui vy-
rui jo vietą ir tokiu būdu apkartinti
savo dovaną – gurkšnį vandens: „Kaip-
gi tu, būdamas žydas, prašai ma ne, sa-
marietę, gerti?” Galbūt dar galėjo pri-
durti – jei tu dar žinotum, kokia tai yra
moteris, kurios tu pra šai atsigerti... Jė-
zus tęsia kalbą ap siribodamas lengva
ironija ir paslapties šydu. „Jei tu pa-
žintum Dievo dovaną ir kas yra tas, ku-
ris tave prašo: ‘Duok man gerti’, rasi
pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų
gyvojo vandens davęs!” Tau atrodo,
kad tu mane apdovanoji, o iš tiesų tai
aš tave apdovanoju. Moteris nėra pa-
siruošusi tokiam įvykių posūkiui, kada
prašantysis tampa davėju.

Jėzus nenuvertina Jokūbo šuli-
 nio vandens, neprikabina etiketės:
„Netinkamas gerti!” Jis atkreipia dė-
 mesį į šio vandens nepakankamumą, į
tą disproporciją, kuri glūdi tarp žmo-
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Ž A I b I š k I   p O k A l b I A I

Mūsų klausimas:
,,Kaip elgiatės, kai gaunate 
nekokybišką paslaugą?”

ta šaka” (1964), eiliuota pasaka ,,Laumė Dau-
mė”  (1969), poemėlė ,,Skomantų piliakalnio le-
genda” (1984), surinkta ir išleista atsiminimų kny-
ga ,,Kunigas Alfonsas Lipniūnas” (1985 Čikagoje,
1989 Lietuvoje),  Jaunimo centro jubiliejui kartu su
bendraautoriais išleista knyga ,,Jaunimo centrui
50: 1957–2007” (2007), 2008 metais pasirodo Jūsų kny-
ga „Trys iš Pajūralio: Pajūralis ir pajūrališkiai”.
Deja, laiko pritrūko ir liko nebaigta atsiminimų
knyga.  

Dar viena Jūsų didžiulio darbo sritis – Lietu-
vių rašytojų draugija (LRD). Įsteigta 1932 m. vasa-
rio 21 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanita-
rinių mokslų fakultete, iki 1944 m. ji veikė Lietu-
voje, o 1946 m. nuo sovietų okupacijos pasitraukę
pabėgėliai organizaciją atkūrė Vokietijoje ir pa-
vadino Lietuvių rašytojų tremtinių draugija. Nuo
1950 metų draugija veikia Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Ilgą laiką jai vadovavo tik vyrai. 1998 me-
tais draugijos istorijoje pirmą kartą valdybai ėmė
vadovauti moteris. Tų metų gegužės 30 d. įvyku-
siame naujos valdybos posėdyje Jums, Stasele,
buvo  patikėtas draugijos vairas. Draugijai vado-
vavote iki pat savo mirties. Liepos 25 d. laikraš-
čio ,,Draugas” priede „Mokslas. Menas. Literatū-
ra” paskelbdama straipsnį „Lietuvių rašytojų
draugijos metmenys”, išskyrėte septynis svar-
biausius valdybos tikslus: skatinti literatūros ren-
ginius vietos bendruomenėse; raginti rašytojus pa-
tiems rūpintis savo kūrybos išleidimu; sutvarky-
ti LRD archyvą; sudaryti rašytojų laureatų archyvą;
rūpintis į draugijos veiklą įtraukti angliškai ra-
šančius lietuvius rašytojus; kasmet rinkti LRD pre-
mijos laureatus; ieškoti naujų narių ir toliau ben-
dradarbiauti su Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS) bei
kitais literatūriniais sambūriais Lietuvoje. Lai-
kydamasi straipsnyje duoto pažado, jau 1998 m.
lapkričio 19 d. laišku kreipėtės į Lietuvos rašyto-
jus, sveikindama juos su suvažiavimu ir linkėda-
ma kūrybingų metų. Nors kai kurie vyrai lyg ir su-
abejojo Jūsų vadovaujamos valdybos ambicingu
veiklos planu, jiems galų gale pasidarė aišku, kad
Jūs turėjote daug energijos ir pasiryžimo tą barą
arti. 

Jums vadovaujant surengta daug literatūros
renginių, neapsiribojote jau tradiciniais tapusiais
LRD literatūros premijos įteikimais ir „Poezijos die-
nomis”. LRD Literatūrinės premijos pradėtos teik-
ti rašytojams ne už geriausią metų kūrinį, bet už
viso gyvenimo kūrybą ir įnašą į lietuvių literatū-
rą. Glaudžiai ėmėte bendradarbiauti su LRS. 2004
m. LRS leidyklai išsiuntėte 1 000 JAV dol. čekį, ra-
šydama, jog LRD parama rodo, kad „išeivijos ra-
šytojams rūpi, kad Lietuvoje būtų stiprus lietu-
viškas žodis, ypač grožinė literatūra”. Tais pačiais
metais laiške Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
tituto Lietuvos istorijos redakcijos vedėjui Vytau-
tui Spečiūnui pranešėte, jog LRD valdyba nu-
sprendė institutui nupirkti ir padovanoti du Bos-
tone išleistos ,,Lietuvių enciklopedijos” komplek-
tus.

2006 m. pirmą kartą LRD istorijoje organiza-
cijos Literatūros premija už 2005 metus iškeliavo
į Lietuvą. Ji buvo įteikta prof. Vincui Aurylai už dvi-
tomę knygą ,,Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo li-
teratūra”, kurios išleidimas neapsiėjo be Jūsų
pagalbos. Dirbote iki pat gyvenimo pabaigos. Net
ir sulaukusi šimtmečio, puikiai vedėte paskutinį
savo ,,Poezijos pavasarį”, sukvietusi į jį gražų
būrį Čikagos kūrėjų.   

Pasiilgstu Jūsų paskaitų. Kokios puikios jos bū-
davo! Skaitydavote ramiu balsu, lėtai dėstydama
mintį, mokėdama patraukti klausytoją. 

Dar 2016 m. lapkričio pradžioje susitikome Lie-
tuvių Fondo pokylyje. Pagyriau, kad gražiai atro-
dote, o Jūs, kaip visada juokaudama atsakėte: ,,Iš
tavęs išmokau gėlę prisisegti”. Tą dieną mudvi ne-
žinojome, kad matomės ir kalbamės paskutinį
kartą – lapkričio 30 d. Jūs iškeliavote ten, kur Jū-
sų  seniai laukė Jūsų vyras Ričardas. Liko sūnus
Vytas,  dukra  Daiva  ir  daug Jūsų talento gerbė-
jų. 

Paskambinti nebegaliu. Nebepaskambinate
ir Jūs man. Nebepakalbėsime apie perskaitytą kny-
gą, nebeaptarsime parodų ar renginių, nebepapa-
sakosite apie savo keliones. Tikiu, kad matote
mus iš aukštai, esate su mumis, laiminate mus.
Ačiū už daugybę man dovanotų valandų. Sveikinu
su 101 gimtadieniu, ilsėkitės ramybėje. 

Laima

Marija Remienė, 
Draugo fondo pirmininkė:

Man atrodo, kad
aš net nesusidūriau
su panašiais dalykais,
apie kuriuos kalbate.
Na, jei geriau pagal-
vojus, gal kelis kartus
teko nusipirkti neko-
kybiško maisto. Kar-
tą iš parduotuvės, pre-
kiaujančios lietuviš-
kais produktais, nu-
sipirkau rūkytos žu-
vies. Parsivežiau į na-
mus, atidariau pa-
kuotę ir virtuvėje pa-
sklido prastas kvapas.

Tiesiog išmečiau tą žuvį ir tiek. Dar kartą teko nu-
sipirkti duonos. Pakuotėję buvusios visos 6 riekutės
buvo supelijusios. Tąsyk paskambinau į tą parduo-
tuvę ir pasakiau apie nekokybišką pirkinį. Man iš
karto pasiūlė prekę grąžinti. Tačiau man nebeap-
simokėjo važiuoti, per toli nuo namų ta parduotuvė
buvo. Manau tiesa, kad lietuviai yra kuklūs ir neį-
pratę reikalauti. Aš irgi dėl smulkmenos nelinkusi
kelti triukšmo. Man užtenka, kad mane aptarnauja,
nusišypso, aš jiems pasakau ačiū, jie man irgi pa-
dėkoja ir taip yra gerai. 

Loreta Timukienė 
dirba Lituanistikos tyrimų ir studijų centre, reda-
guo ja leidinį ,,JAV Lietuvių Bendruomenės nau-
jienos”:

Kaip reaguoju,
priklauso nuo situa-
cijos. Būna, kad dėl
netikusios paslaugos
bandau pareikalauti.
Bet neretai taupyda-
ma laiką ir vengda-
ma neigiamų emocijų
nieko nesakau. Ar lie-
tuviai yra kuklūs ir
nepratę reikalauti?
Negalima apibend-
rinti vienareikšmiš-
kai. Žmonės keičiasi
atsidūrę kitoje socia-
linėje, kultūrinėje ap-

linkoje – tai galime pasakyti ir apie mus, atvykusius
gyventi į kitas šalis. Turbūt sutiksite, kad čia, Ame-
rikoje, daugelis mūsų atsikratėme kai kurių nepa-
matuotų baimių, nepasitikėjimo savimi, išmokome

ginti savo teises, drąsiai išsakyti nuomonę. Antra ver-
tus, prisimenant Lietuvių tautos kovas už nepri-
klausomybę, matome, kad nesame nuolanki tauta.

Renaldas Matuzas, 
Čikagos gyventojas:

Esu atsidūręs to-
kioje situacijoje, kai
paslauga nepatenkino
mano lūkesčių. Bet
tuomet tenka kaltinti
tik save. Jeigu pats pa-
sirenki paslaugos tie-
kėją prieš tai neišsi-
aiškinęs, ar tos jo pa-
slaugos kokybiškos –
kas kaltas? Juk dabar
internete gali rasti
daugybę informacijos,
atsiliepimų apie įvai-
rias prekes ir paslau-
gas. Tereikia skirti lai-

ko ir pasirinkti geriausią. Aš darau taip: jeigu neiš-
siaiškinęs iš anksto kreipiuosi paslaugos, bet atlik-
tas darbas man nepatinka, tiesiog daugiau ten ne-
besikreipiu. Nukirpo negerai, gal pats ne taip pa-
aiškinau. O gal nesuprato, ko norėjau. Bet kokiu at-
veju žmogus stengėsi. O štai dar pavyzdys: mano bi-
čiulis vežė remontuoti automobilį. Tačiau paaiškė-
jo, kad po remonto tas gedimas ir vėl atsinaujino. Tai
jis vežė vėl pas tuos pačius meistrus, kurie už darbą
paėmė pinigus, bet darbą atliko netinkamai. Šiuo at-
veju patiems meistrams neapsimokėjo blogai dirbti.
Ar lietuviai kuklūs, nelinkę reikalauti? Negaliu
kalbėti apie visus.  Bet mano mama visada prisimena
ir mėgsta pakartoti kadaise jai vienos senos žydės
duotą pamokymą: ,,Jei negali žmogui pasakyti ko
nors gero – tuomet geriau patylėk”.

Egidija Karpienė, 
Čikagos priemiesčio gyventoja:

Pirmiausia – esu
labai nekonfliktiška.
Bet jeigu kas nors ne
taip, tai moku apsi-
ginti. Šitoj šaly beveik
neteko susidurti su
prastu aptarnavimu.
O jeigu ir pasitaiky-
davo, įsitikinau: nuo-
stata ,,Klientas visa-
da teisus” čia veikia
beveik visada. Todėl
manau, kad mėgstan-
tiems konfliktus būtų
net neįdomu konflik-
tuoti. Kartą nešiau į

valyklą valyti drabužius. Tarp jų buvo ir palaidinė,
ant kurios buvo riebalinė dėmė. Galėjau ir pati ją iš-
siplauti, bet valykloje pasakė, kad išvalys. Atėjusi pa-
siimti drabužių pamačiau, kad dėmė likusi. Manęs
dėl to daug kartų atsiprašė, siūlė dar kartą valyti, bet
aš pasakiau, kad nereikia. Iš karto grąžino pinigus. 

Arba dar prisimenu vieną atvejį iš draugų pa-
tirties. Draugės dukra bėgo Čikagos maratoną. Tai
merginai buvo svarbus įvykis. Ji nusprendė tą pro-
gą atšvęsti su draugais kavinėje. Iš anksto užsisakė
vietas restorane. Bet kai po maratono ji su savo sve-
čiais atėjo į tą restoraną, paaiškėjo, kad niekas nėra
girdėjęs apie jokį išankstinį užsakymą. Vis dėlto gru-
pei svečių buvo surasta vieta, tiesa, vieta liko neko-
kia, prie durų. Kai atnešė užsakytą maistą, paaiškėjo,
kad jis atvėsęs. Tuome ji išsikvietė restorano admi-
nistratorių ir labai mandagiai paaiškino situaciją. Jis
atsiprašė ir dėl patirtų nepatogumų pasiūlė atlygį
– nemokėti 200 dolerių už suvalgytą maistą. Svečiams,
kurių lūkesčiai dėl restorano kaltės buvo nepateisinti,
liko sumokėti tik už vyną. 

Nukelta į 14 psl.

Ar lietuviai moka ginti savo teises?

Lietuviai – kuklūs, neįpratę reikalauti.  Verčiau pa-
tylės, nei garsiai pareikš apie savo teises. Ar tei-
singa ši mūsuose vyraujanti nuostata? O gal tai

tik vienas iš mitų apie mūsų tautos charakterio sa-
vybes? 

Užsisakėte šventei maisto, tačiau šis pasirodė ne-
skanus, nevykęs. Kirpėja prastai nukirpo, manikiū-
rininkė atmestinai padarė manikiūrą, siuvėja netin-
kamai įgyvendino jūsų sumanymą. O gal iš anksto už-
sirašius pas gydytoją teko laukti eilėje ir gaišti bran-
gų laiką? O jeigu kavinėje ar parduotuvėje, o gal ko-
kioje įstaigoje likote nepatekinti aptarnavimu? Ar iš-
drįstate apie tai pasakyti, pareikšti savo nuomonę, o
gal net pareikalauti naujos, kokybiškos paslaugos? 
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Nuo 1992 iki 2017 metų mokykloje dirbo apie 290
mokytojų, administracijos narių. Per  25-erius me-
tus kito mokinių skaičius – tai netoli 400 mokinių,
ir, žiūrėk, jau 300. Šiemet mokykloje mokosi 225 mo-
kiniai ir juos moko 45 mokytojai, turime 5 pava-
duojančius mokytojus, administraciją. Mokyklos ad-
ministratorė Lina Dukauskienė jau daugel metų pri-
žiūri sklandų darbą ne tik mokyklos raštinėje, bet
ir klasėse. Mokyklos raštinėje talkina abiturientai,
baigę mokyklą, tai: Tautvydas Polius, Emilija Vaš-
kelytė, Miglė Rupšaitė, Austėja Stanevičiūtė ir Žil-
vina Šležaitė.

Mokykla turi patį šauniausią Tėvų komitetą, ku-
riam vadovauja komiteto pirmininkas Antanas Ra-
šymas, pavaduotoja Rita Rašymienė. Tik sukūrus
jaukią ir darbingą atmosferą galima nudirbti tokius
darbus, kokius atlieka mūsų šaunusis Tėvų komi-
tetas. Norisi džiaugtis ir didžiuotis šiais nuostabiais
žmonėmis, tai komiteto nariai: Nora Alonso (met-
raštis), Inga Samajauskas (gelbėja visuose reika-
luose, ji buvo viena vakaro barmenių), Vida Nainienė
(mokyklos pietūs ir pokylio vakarienė bei tortai),
Agnė Jonaitytė (stalų ir scenos puošimas), Ingrida
Žemaitis (mokinių registratorė, vedė tylųjį aukcio-
ną), Diana Jonaitienė (gelbėja visur, buvo viena va-
karo barmenių), Irma Bliukienė (mokyklos iždi-
ninkė, buvo vakaro barmenė), Kristina Petraitienė
(buvusi iždininkė, vedė loteriją), Rimas Rekašius
(tinklalapis), Alena Bartininkas (vakaro svečių re-
gistracija), Vaida Šleinienė (ryšininkė su buvusiais
abiturientais) ir Irma Bužinskas (mokinių regist-
ratorė, kartu su Ingrida vedė tylųjį aukcioną). Šių
nuostabių ir veiklių žmonių dėka mokykla džiau-
giasi, o už tai, ką turi – gražias mokyklos klases, nau-
jas knygas ir gražius renginius, dėkinga Tėvų ko-
mitetui.

Gimtadienio šventė – tai Tėvų komiteto pa-
stangų ir darbo dėka surengtas pokylis. Šių pasi-
aukojančių žmonių darbu mokykla pritraukė dar di-
desnį būrį mecenatų, rėmėjų, aukotojų. Tad visas mo-
kyklos kolektyvas tariame jiems AČIŪ – Tėvų ko-
mitetui, mecenatams, rėmėjams, aukotojams.

Mokyklos jubiliejinė puota prasidėjo šv. Mišio-
mis tėvų Jėzuitų koplyčioje. Mišias aukojo mokyk-
los geras draugas kun. Gediminas Keršys. Kun.
Gediminas, šiltai ir su meile pradėjęs Mišias, daug
dėmesio skyrė mokyklos vaikams, su jais pa-
šmaikštavęs, davė jiems specialų palaiminimą. Gra-
žiai giedojo mokyklos choras, kurio vadovė – muzi-
kos mokytoja Dalė Gedvilienė.

Šventinę programą ruošė ir viską į vietas sustatė
mokyklos renginių koordinatorė Sandra Krum-
horn-Stašaitis. O programos staigmena buvo mo-
kyklos abiturientai, programos vedėjai – Rasa Mi-
liūnaitė-Ruzgys ir Rokas Šimkonis. Gera buvo vėl pa-
matyti scenoje mokinius, kurie mokyklą baigė ir no-
riai sugrįžo švęsti mokyklos gimtadienį. 

Mokyklos svečius savo muzikiniais pasirody-

Mums, ČLM – 25-eri! Nuostabi Čikagos lituanistinės mokyklos šeimos šventė

mais pasitiko mokyklos mokiniai, kuriuos sukvie-
tė ir ruošė mokyklos muzikos mokytojos Dalė Ged-
vilienė ir Genutė Razumienė. 

Saksofono grojimu mus džiugino mokyklos abi-
turientas Gediminas Grašys.

Programos pradžią papuošė mokytojų Evelinos
Karalienės (fortepijonas) ir Rasos Stanevičienės
(smuikas) duetas, – tai muzikinė dovana mokyklai.

Antanas Rašymas – mokyklos Tėvų komiteto pir-
mininkas – pirmasis tarė sveikinimo žodį, pasvei-
kino mokyklą, pasidžiaugė savo šauniąja komanda
ir, sukvietęs  tėvų komiteto narius į sceną, kiekvie-
nam padėkojo už pasiaukojantį darbą.

Tėvų komitetas pagerbė kiekvieną mokytoją, pa-
dovanodamas molinį angeliuką – lai saugo jus, mo-
kytojai, angelai, lai jūsų žinios ir meilė Lietuvai ska-
tina ir mūsų mokinukus mokytis lietuvių kalbos ir
garsinti, šlovinti Lietuvą savo darbais.

Direktorė V. Rupšienė pradėjo poeto Antano

TElkINIAI

Tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas pristato darbščiojo komiteto narius (iš k.):
vakaro vedėja Rasa Miliūnaitė-Ruzgys, Nora Alonso, Irma Bliukienė, Inga Samajauskas,
Agnė Jonaitytė, Vaida Šleinienė, Diana Jonaitienė, Alena Bartininkas ir Rita Rašymienė.

Konsulas M. Gudynas sveikina ČLM mokytojus ir susirinkusius svečius. Už jo – direktorė
Vida Rupšienė, Tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas ir programos vedėjai Rokas
Šimkonis ir Rasa Miliūnaitė-Ruzgys.   ČLM archyvo nuotr.

Venclovos žodžiais: Mano tėviškė – mėlyno Nemuno
vingis, / Ginta riniai krantai ir sena Palanga. / Supa
vilnį ramiai drungnas vėjas aptingęs, / Smėly plakas
pavargusi marių banga. / Mano kraštas – laukai ir
pušynai, ir kalvos. / Lyg pražydę linai – ten padan gė
gili. / Neužmirštamas tėviškės kvapas ir spalvos, / Kai
užminga diena – ir skaisti, ir tyli...

Direktorė tęsė: „Lietuvos poeto Antano Venclo-
vos žodžiai, manau, labai tinka mano ir mūsų visų
šiandienos nuotaikai apibūdinti... Visi mes esame iš
ten... Tai kurgi ta mūsų širdis? Sakoma, širdis ten, kur
tavo šeima... O ji dabar čia... Noriu pasidžiaugti ir pa-
dėkoti gausiam būriui žmonių, susirinkusiam į
ČLM šeimos gimtadienio šventę. Vadinasi, mes bu-
vom, esam ir būsime svarbūs. Tikiuosi, švęsime dar
ne vieną tokį nuostabų jubiliejų”.

Pagrindinę muzikinę programą atliko Čikagos
lietuvių operos kamerinis choras, vadovaujamas
(buvusios ČLM muzikos mokytojos) Jūratės Grab-
liauskienės, akompanavo Lisa Kristina, Čikagos li-
tuanistinės mokyklos mokinių choras (vad. D. Ged-
vilienė) drauge atliko keletą dainų ir paskutinę
programos dainą „Mūsų dienos kaip šventė”, kuri iš-
judino visus svečius – visi lingavo ir dainavo drau-
ge su choru.

Šokio ritmu programą papuošė svečiai – „Spin-
dulys”, tautinių šokių jaunių ratelis (mokytojos A.
Lintakienė  ir R. Lintakaitė). Džiugino akį ir širdį
ČLM tautinių šokių mokytojos Vilmos Vaičienės mo-
kinių pasirodymai – mergaitės sušoko mėgiamą
mokinių  šokį „Kepurinė” ir gražią „Linksmapolkę”.

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas atvyko į mokyklos pokylį drauge su žmona
Gintarija. Konsulas ne tik linkėjo mokyklai ilgų gy-
vavimo metų, įteikė dovaną, bet ir pagerbė penkis –

buvusius ir esamus – mokyklos mokytojus, įteikda-
mas Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos pa-
dėkos raštus – už ilgametį ir nuoširdų, kūrybingą jau-
nosios kartos auklėjimą tautiškumo dvasia, meilės
Lietuvai ir lietuvių kalbai puoselėjimą (pasirašė švie-
timo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė). 

Padėkos raštai buvo įteikti buvusioms mokyklos
direktorėms Jūratei Dovilienei ir Laimai Apanavi-
čienei, 4A klasės mokytojai Danutei Petraitienei, mo-
kyklos direktorei Vidai Rupšienei ir mokytojai, kuri
mokinius 25 metus moko tautinių šokių žingsnių, Ni-
jolei Pupienei. Ta proga mokyklos bendruomenė ir
svečiai N. Pupienę pasveikino 80-ojo gimtadienio pro-
ga ir sudainavo ,,Ilgiausių metų”.

Nukelta į 11 psl.

Jungtinis ČLM  ir Lietuvių Operos kamerinio chorų pasirodymas, diriguoja Jūratė Grabliauskienė.
Sandros Ščedrinos (Sandra by StudioLight) nuotraukos
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11 val. ryto lietuviai rinkosi prie
Lietuvos Respublikos generalinio kon-
sulato Čikagoje pastato,  išskleidė 30
metrų  vėliavą ir nešini ja pajudėjo
Navy Pier link. Beveik valandą tru-
 kusi eisena sulaukė aplinkinių dėme-
sio: akį traukė ryški trispalvė, ausiai
neįprastai skambėjo lietuviškos dai-
nos. „Įspūdingo dydžio vėliavos Lie-
 tuvoje įvairių švenčių ar renginių
metu nešamos miestų gatvėmis, o ei-
senoje žygiuojantys patiria ypatingą
pasididžiavimo savo Tėvyne, jos isto-
rija ir vienybės jausmą. Jau keletą
metų svarsčiau, kad Čikaga, kur dau-
giau nei 100 metų gyvena ypač gausi ir
galinga lietuvių bendruomenė, veikia
daugybė organizacijų, parapijų, mo-
kyklų, o šis miestas neretai yra titu-
luojamas lietuvių diasporos sostine,
galėtų taip pat turėti savo vienybės
vėliavą. Tikiu, kad ši vėliava taps dar
vienu simboliu, bursiančiu čia gyve-
nančius lietuvius ir skatinsiančius
kiekvieną atrasti savo individualų ke-
lią kaip prisidėti kuriant stiprią ir
klestinčią Lietuvą”, – sakė  eisenos
priekyje ėjęs idėjos sumanytojas ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas.

Iškilmingai įnešus Lietuvos tris-
palvę šventės programa pradėta so-
listės Agnė Giedraitytės atliekamais
Lietuvos ir JAV himnais, vėliau į ren-
ginio dalyvius kreipėsi generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gu dynas,
nepriklausomybės proga visus svei-
kino itin garbingas svečias – lietu-
viškų šaknų turintis JAV senatorius
Richard (Dick) Durbin. „Per daugelį
metų aš ne vieną kartą lankiausi Lie-
tuvoje ir stebėjau jos įspūdingą pa-
žangą. Dabar ji puiki valstybė su nuo-
stabiais žmonėmis, kurie vertina savo
šeimas, tikėjimą ir lais vę, o šiandien
aš švenčiu kartu su gausia Amerikos
lietuvių bendruo mene ir didžiuojuosi
būdamas jos dalimi”, – sakė senato-
rius R. Durbin.

Lietuvą ir lietuvius laiškais pa-
 sveikino ir Ilinojaus valstijos guber-
natorius Bruce Rauner, Čikagos me-
ras Rahm Emanuel bei Ilinojaus ge-
neralinė prokurorė Lisa Madigan.

Gerą šventės nuotaiką užtikrino
svečiai iš Indianapolio – kapela  „Biru
Bar” (vad. O. Balčiūnas), Čikagos lie-
tuvių mylimi vaikų pop choras „Sva-
jonė” (vad. A. Šim kuvie nė), tautinių
šokių grupės  „Suktinis” (vad. G. Elek-
šytė-Knieža),   „Lietuvos vyčiai” (vad.
L. Ringienė), „Rusnė” (vad. N. Čer-
niauskienė), „Grandis” (vad. D. Bilai-
šytė-DeMuth ir G. Grinkevičius) ir
„Laumė” (vad. V. Indriliūnas). Čika-

Šventė Navy Pier – kupina įspūdingų naujovių    

gos meno ansamblis „Daina va” (vad.
D. Polikaitis) šiais metais koncertavo
su renginio svečiais iš Lietuvos – Šiau-
lių miesto berniukų ir jaunuolių
choru „Dagilėlis” (vad. R. Adomaitis).
Aštuoniasdešimties bal sų jungtinis
choras atliko puikią programą, sulau-
kusią nuoširdžių susirinkusių jų plo-
jimų.

Šiais metais Crystal Gardens lie-
tuvių skautų ir ateitininkų dėka pui-
kavosi Gedimino bokšto dekoracija,

prie jo budėjo šarvais vilkintis vidu-
ramžiškas riteris ir būrelis vaidilučių
(„Suktinio” šokėjai), ku rių apsuptyje
norinčius profesionaliai fotografavo
Nijolė Shuberg. Netoliese lankytojai
turėjo galimybę susikurti savo nuo-
trauką vilkint pasirinktą lietuvišką
tautinį kos tiumą.

Renginio metu tradiciškai šur-
muliavo verslo, meno, tautodailės bei
nepelno siekiančių lietuviškų organi-
zacijų mugė, kurioje dalyvavo Lie tu-

vių tautodailės institutas Čikagoje,
Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
menininkai: Agnė Sabonis, Jolanta
Koller, Audronė Babich ir kiti. Par duo-
tuvė „Monique Boutique” siūlė lietu-
vių dizainerių sukurtų papuo šalų,
„AmberBay” – juvelyrinių dirbinių su
gintaru, „Manilla” – lietuviškos rankų
darbo kosmetikos. Savo veiklą mugėje
pristatė Čikagos apylinkių lietuvių
Rotary klubas, JAV Lietuvių Ben-
druomenė, Nacio naliniai Amerikos
lietuvių šlovės rūmai, Šiaurės Ameri-
kos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjunga, filmo „Game Changer: Lit-
huania’s Nonviolent Revolution” pro-
jektą – jo kūrėja Rima Gungor. 

Lietuvių dailės muziejaus galeri-
jos „Siela” nariai tęsė meno projektą
„Pražydusi trispalvė” (aut. S. Kazi mie-
raitienė), kuomet šventės dalyviai
savo rankomis iš molio gamino mažas
trimates plokšteles simbolinei tris-
palvei mozaikai, 2018 m., minint Lie-
tuvos Respublikos 100-metį, visam lai-
kui papuošiančiai Pasaulio lietuvių
centrą. Čikagos, Gedimino, Maironio
ir Rasos lituanistinės mokyklos mo-
kytojos bei praktikantės kvietė ma-
žuosius renginio dalyvius pačius pasi -
gaminti lietuviškų suvenyrų, kurti
įdomias trispalves bei sveikinimus
Lietuvai, jiems padėjo ir Lietuvių
skautų sąjungos nariai. 

Į šventę iš Vilniaus atvykusi
„Kurk Lietuvai” programos koordina-
torė Agila Barzdienė pasakojo, kaip
JAV jauni profesionalai gali prisi-
jungti prie strateginio lygmens darbą
su aukščiausiais šalies vado vais siū-
lančios programos, ir turėti galimybę
savo žiniomis bei idėjomis kurti mo-
dernią Lietuvą.  

Šventėje dėmesio skirta ir lietu-
viškam kulinariniam paveldui –
įmonė „Bravo Bites” pristatė unika-
liuosius šaltibarščius, mokė juos ga-
minti, dalino receptus, davė para-
gauti, restoranas „Kunigaikščių už-
eiga”, kaip ir kasmet, siūlė įvairių lie-
tuviškos virtuvės patiekalų bei sukūrė
įspūdingą šakočių pristatymą, kurio
puošmena tapo metro aukščio šakotis,
vėliau padovanotas visiems ren ginio
svečiams paskanauti.

„Celebrate Lithuanian Indepen-
 dence” surengė Lietuvos generalinis
konsulatas Čikagoje bendradarbiau-
damas su laisvalaikio centru Navy
Pier, parėmė LR Užsienio reikalų mi-
nisterija. Nuoširdžiai dėkojame fotog-
rafei Sandrai Ščedrinai („Studio
Light”), meno grupėms, atlikėjams, sa-
vanoriams, dalyviams ir visiems ki-
tiems, prisidėjusiems prie šventės pa-
ruošimo bei įgyvendinimo. Tik dau-
gybės žmonių laiko, talentų, nuošir-
daus bei vieningo darbo dėka surengta
dar viena ypatinga Lietuvos nepri-
klausomybės diena Čikagoje. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Prie Lietuvių tautodailės instituto stalo nuolat buriavosi smalsuoliai.

Mažieji ,,Lietuvos vyčių” šokėjai su savo vadove Lidija Ringiene.

Šoka ,,Grandis”. Išradingos šokių pynės, gražūs tautiniai kostiumai traukė akį. Jono Kuprio nuotraukos

Šaunieji choristai iš Lietuvos – ,,Dagilėlis” su vadovu R. Adomaičiu.
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Iš ATEITININkų GYvENImO

Ateitininkų kalendorius

Poeto Kazio Bradūno
100 metų sukaktis
,,Draugo” kultūrinio priedo redaktorius, ,,Šat-
rijos” korporacijos narys, žemininkas, dauge-
lio poezijos rinkinių autorius, meno kritikas. Pri-
siminsime šį taurų atei tininką jo darbovietė-
je  – ,,Draugo” redakcijos patalpose. Vaka-
ronėje bus pristatyta nauja knyga ,,Kazys Bra-
dūnas. Archyvai”,  dalyvaus jos autorė Vir-
ginija Paplauskienė. Pradžia 7:30 val. v. 
,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St., Chi-
cago, IL 60629.

kovo 25 d., šeštadienį

9 val. r.  – 2:30 val. p. p. Gavėnios reko-
lekcijos Ateitininkų namuose. Ve da ses. Ig -
nė Marijošiūtė. Tema: ,,Ke liau jant su ti-
kė jimu”. Auka – 20 dol. Rengia Ateiti nin -
kų namai ir Pal. Jurgio Matulaičio mi si ja.
Registruotis skambinant į misijos rašti-
nę tel. 630-257-5613 arba 630-257-

8087.

balandžio 8 d., šeštadienį

9:30 val. r. Atei ti ninkų namų metinis narių susirinkimas vyks Ateitininkų na -
muo se Lemonte. 

balandžio 9 d., sekmadienį

12:30 val. p. p. Korp!Giedros rengiama kultūrinė
popietė ,,Maironis– Tautos  atgimimo balsas” vyks
galerijoje „Siela”, Pasaulio lietuvių centre
Lemonte.
Programoje: Maironio muziejaus Kaune išeivių
literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė
pasidalins mintimis apie savo giminaitį –
Maironį. Literatūrinės programos dalyviai:
Giedrė Gillespie, Vida Gilvydienė, Ramunė
Motekaitienė, Loreta Lagunavičienė, Silvija
Radvilienė, Linas Umbrasas; Maironio mokyk-
los moksleivės – Vija ir Nida Polikaitytės.         

Korp! Giedros kultūrinė popietė

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose

Ateitininkų namų Knygų klubas
renkasi ir dienomis, ir vakarais
Pasirinkite sau patogų laiką ir dalyvaukite
Balandžio 6 d., ketvirtadienį, 7 val. v.
Būrelis rinksis Ateitininkų namuose. Bus diskutuojama apie
Jodi Picoult romaną ,,All Great Things“. Diskusijos vyksta lietu-
vių kalba. Malonėkite apie savo dalyvavimą pranešti Dainei
Quinn el. paštu dainequinn@gmail.com

Balandžio 19 d., trečiadienį, 10 val. r.
Bus diskutuojama apie kun. James Martin S.J. knygą ,,Jesus: A
Pilgrimage“. Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Kviečiami visi, net
ir nespėjusieji knygos perskaityti. 

Sausio 21 d. labdaringu koncertu Kaune užsi-
baigė nuo gruodžio pradžios moksleivių ateiti-
ninkų organizuota paramos Ukrainai akcija
„Ateitis Ukrainai”.

Akcijos idėją parėmė bei kūryba kon-
certe dalijosi dainininkė Veronika Po-

vilionienė kartu su ansambliu „Blezdin-
ga”, kino režisierius Vytautas V. Lands-
bergis bei ateitininkų organizacijoje už-
augęs talentas – ltn. Juozas Šutas. Taip pat
savo palaikymą išreiškė organizacijos
„Blue/yellow” įkūrėjas, žurnalistas Jo-
nas Ohman bei Seimo narys Žygimantas
Pavilionis.

Nuo gruodžio mėnesio pradžios, kep-
dami sausainius ir rinkdami aukas para-
pijose, mokyklose, vietos bendruomenėse,

moksleiviai ateitininkai surinko per 4000
eurų. Suskaičiavus koncerto metu paau-
kotus pinigus, bendra suma pasiekė 5201
eurų. Taip pat žmonės buvo kviečiami au-
koti vilnones kojines (jų pavyko surinkti
daugiau nei 100 porų).

Pasak Moksleivių ateitininkų valdybos
narių, visos su organizacijos „Blue/yellow”
pagalba surinktos lėšos bus panaudotos tei-
kiant humanitarinę pagalbą Ukrainos ka-
riams. ,,Nors akciją „Ateitis Ukrainai” ir
baigėme, bet karas Ukrainoje toli gražu ne-
baigtas, kaip ir, tikimės, lietuvių para-
ma”, – mintimis po akcijos dalijosi vienas
iš organizatorių – moksleivis ateitinin-
kas Motiejus Krutulis.

Moksleivių ateitininkų info

2017 m. Ateitininkų vasaros stovyklos Dainavoje
Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.

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

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 7–15 d.
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar
nepradėję universiteto studijų. Registracija prasidės balandžio 1 d. Informacija apie sto-
vyklą rasite:  http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-m-dainavoje/

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–23 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Visa stovyklos
programa bus vedama lietuvių kalba; laukiama, kad ir stovyklautojai stengtųsi kalbėti tik
lietuviškai. 
Svarbios datos: Stovyklos registracija ateitininkams prasidėjo kovo 1 d. 
Visam lietuviškai kalbančiam jaunimui registracija prasidės balandžio 1 d. 
Informaciją apie stovyklą, registracijos ir prašymų formas rasite:
https://www.ateitis.org/jas/

Sendraugių 1 stovykla – liepos 23–30 d. 
Apie registraciją bus pranešta vėliau.

Ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1–4 d.
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas JAV Darbo die-
nos savaitgalį. Planuokite dalyvauti. Programa bus pranešta vėliau. 

Ar Los Angeles įvyks ateitininkų Vasaros stovykla?
Los Angeles jaunųjų ateitininkų stovyklai reikalingas vyriausias vadovas. Praėjusiais metais dėl
vyriausio vadovo stokos stovykla neįvyko. Šiais metais stovyklavietę leidžiama panaudoti už pra-
ėjusių metų išankstinę įmoką, bet jeigu stovykla neįvyktų, ne tik vaikai netektų stovyklos, bet ir Los
Angeles ateitininkai netektų pinigų. Pasistenkime surasti vadovą ar vadovę. Kreipkitės į ŠAAT pir-
mi ninką Tomą Girnių el. paštu: tomas.girnius@gmail.com su pasiūlymais.

balandžio 7 d., penktadienį

Visuomeniškumo pavyzdys:
Lietuvos moksleiviai ateitininkai parėmė Ukrainos karius
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vARDAN TOS lIETUvOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Sekmadienį, kovo 5 d., Čikagoje pami-
nėtos Vlado Putvinskio-Pūtvio 88-osios
mirties metinės. V. Putvinskis-Pūtvis
(1873 m. spalio 6 d. Rygoje – 1929 m. ko -
vo 5 d. Kaune, palaidotas Kelmėje) – ba-
joras, dvarininkas, visuomenės ir kul-
tūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žu-
vininkystės pradininkas Lietuvoje, Šau-
lių sąjungos įkūrėjas.

Uniformuoti šauliai rinkosi į
Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Prasidėjimo bažnyčią

Brighton Parke, kur šv. Mišias atna-
šavo kun. Gediminas Keršys. 

Po šv. Mišių visi sugūžėjo į Šaulių
namus. Prasmingą minėjimą pradėjo
gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos
vadas Vytautas Jurevičius. Jis susi-
rinkusiesiems paskelbė, kad pagrin-
dinė šio susibūrimo priežastis yra pa-
minėti net kelias svarbias datas – tai
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūt-
vio-Putvinskio 88-osios mirties ir  Lie-
tuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
atkūrimo 63-ąsias metines. Buvo  pri-
statytas ir dokumentinis filmas „Žai-
bas – Dzūkijos legenda”. 

Prie mikrofono buvo pakviestas
LŠSI vadas Julius R. Butkus, kuris už
nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių
sąjungai „Šaulių žvaigždės” ordinu ap-
dovanojo Giedrių Bikulčių, o jūrų šau-
lių gen. T. Daukanto kuopos vadui Vy-
tautui Jurevičiui buvo suteiktas LŠSI
kuopos garbės šaulio vardas.

Vėliau kalbėti buvo pakviestas

kun. Gediminas Keršys. Jis pasi-
džiaugė renginiu ir pakvietė aktyviau
burtis bendriems darbams, bendrauti
ir kiek įmanoma pildyti išeivijos šau-
lių gretas.

Gen. T. Daukanto šaulė Regina
Kava pristatė Šaulių sąjungos įkūrėjo
V. Pūtvio-Putvinskio biografiją, o apie
Šaulių sąjungos atkūrimą išeivijoje
kalbėjo Jūrų šaulių kuopos „Baltija”
šaulys Ernestas Lukoševičius. 

Po pranešimų visi žiūrėjo doku-
mentinį filmą „Žaibas – Dzūkijos le-
genda”. Tai filmas apie Dainavos apy-
gardos Kazimieraičio rinktinės vadą
Vaclovą Voverį-Žaibą. „Gyvenk taip,
tarsi nuo tavęs vieno priklausytų visos
Lietuvos likimas” – toks buvo Vaclovo
Voverio gyvenimo credo. Filmas su-
kurtas už partizaninio karo atminimą
branginančių žmonių, privačių rėmė-
jų ir Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos lėšas. Režisierius – And-
rius Cimbolaitis.

Pasibaigus filmui „Klaipėdos” j.š
kuopos vadas Giedrius Bikulčius pri-
statė kreipimąsi-prašymą iš Lietuvos.
Ltn. Mindaugas Jonas Laučius, Lie-
tuvos kariuomenės strateginės komu-
nikacijos departamento atstovas, pra-
nešė apie pilietinę akciją, skirtą pa-
statyti partizanams paminklą „Parti-
zanai žvalgyboje”. 

LŠSI palaiko akciją ir ragina visus
galinčius prisijungti prie šios akcijos
ir kviečia dosniai aukoti. Aukoti gali-
ma tiesiogiai, pervedant pinigus į pro-
jekto sąskaitą, arba rašyti čekius LŠSI,

„Aš žinau, Niliuk, kad ir toliau grum-
siuosi ne dėl savo vieno, bet dėl mud-
viejų garbės, kame Tu, Brangioji, lydė-
si mane savais pergyvenimais ir sava
malda”, – rašė partizanas Juozas Lukša-
Daumantas žmonai paskutiniame laiš-
ke. 

Juozas Lukša grįžo kovoti į oku-
puotą Lietuvą ir 1951 m. rugsėjo
4 d. žuvo išduotas, pakliuvęs į pa-

salą. „…Nes okupantai nė vieno iš
mūsų nepasigailėjo. Ir negailės, ir plėš,
ir alins mūsų tautą tol, kol ji neišmoks
gintis taip, kaip bitės gina savo avilį, kol
visi kaip vienas nepasitiks priešo su
ginklu rankoje”, – tardamas paskutinį
žodį sakė partizanas Juozas Streikus.

Lietuvos pokario partizanų kova
už Lietuvos laisvę buvo išskirtinis
reiškinys. Tai ne vien didvyriška kova
su daug galingesniu priešininku, ne-
teisėtai šeimininkavusiu Lietuvos že-
mėje. Tai ne vien bunkeriai, pasalos ir
išdavystės, miestelių aikštėse suguldyti
žuvusiųjų partizanų subjauroti kūnai.
Tai ir daugybė asmeninio gyvenimo
tragedijų, išskirtų šeimų, daug skaus-
mo, tačiau ir daug tvirtybės, valios ko-
voti iki pabaigos. Tai herojiškas lietu-
vių tautos karas tada, kai daugeliui
kitų Europos šalių jis jau buvo baigtas.
Tai karas, kuriame buvo įrodyta, kad
ir maža tauta gali būti labai stipri ir ne-
palaužiama. Karas po karo truko de-

vynerius metus, apėmė visą dabartinę
Lietuvos teritoriją. Partizanai veikė pa-
gal organizuotą struktūrą, dėvėjo ne-
priklausomos Lietuvos kariuomenės
uniformas, 1949 m. vasario 16 d. pasi-
rašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
deklaraciją. Partizaniniame kare da-
lyvavo apie 50 tūkst. partizanų ir jų rė-
mėjų, žuvo daugiau kaip 20 tūkst.

Siekiant įamžinti šį neeilinį mūsų
istorijos laikotarpį Tėvynės partizanų
kovos įamžinimo sąjunga siūlo Kryž-
kalnyje pastatyti paminklą Lietuvos
partizanams. Šiai idėjai pritaria Lie-
tuvos kariuomenės vadovybė. Tai būtų
pirmasis valstybės lygmens paminklas
partizanams. Šiuo projektu siekiama
ugdyti Lietuvos Respublikos piliečių
patriotiškumą, pagarbą Lietuvos par-
tizanams ir Lietuvos kariuomenei, gi-
linti istorines žinias. Kryžkalnis pa-
sirinktas dėl palankios geografinės
padėties ir todėl, kad Vakarų Lietuvos,
tiksliau Raseinių krašto, partizanai
kęstutėnai Lietuvos partizanų sąjū-
džiui vadovavo nuo 1947 metų. Kęstu-
čio apygardoje buvo itin aukštas or-
ganizuotumo lygis, apygardos parti-
zanų vadovybė vienijo Žemaitijos ir vi-
sos Lietuvos partizanus. Paminklo
(skulptūrinės grupės) projektas pa-
rengtas naudojant autentišką Lietuvos
partizanų nuotrauką, kuri yra pava-
dinta „Partizanų žvalgyba”. Šia ori-
ginalia skulptūra įprasminamas ir
įamžinamas Lietuvos partizanų – kar-

žygių nemarios Laisvės kovos atmi-
nimas, lietuvių tauta kviečiama būti
budri, bet kuriuo metu pasiruošusi ap-
ginti savo valstybę, laisvę ir nepri-
klausomybę. 

Projekto autorius – Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo gynėjas skulptorius
Gintautas Lukošaitis. Be daugelio kitų
darbų Gintautas Lukošaitis sukūrė
paminklą Lietuvos laisvės kovos sąjū-
džio LKS Prezidiumo pirmininkui ge-
nerolui Jonui Žemaičiui-Vytautui (prie
Lietuvos Respublikos Krašto apsau-
gos ministerijos) ir kaip parengiamą-
jį (signalinį) Kryžkalnio skulptūrinės
grupės darbą – antkapinį paminklą
partizanui dimisijos pulkininkui Leo-
nui Laurinskui-Liūtui Tauragėje. Pa-
minklą planuojama pastatyti gyventojų
paaukotomis lėšomis. Pirmuosius 10
tūkst. litų savo asmeninių santaupų pa-
minklui pastatyti paaukojo a. a. parti-
zano dim. plk. Leono Laurinsko-Liūto
žmona Valerija Laurinskienė. Prisidėti
prie paminklo partizanams idėjos įgy-
vendinimo Jūs galite aukodami nuro-
dytoje sąskaitoje. 

„Tėvynės partizanų laisvės kovos
įamžinimo sąjunga” į/k 303472436 sąs-
kaitos numeris: LT 47 7300 0101 4220
5090. Adresas:  Pamėnkalnio g. 13 Vil-
nius LT – 01114.

Tėvynės partizanų laisvės kovos 
įamžinimo sąjungos info 

Šauliai paminėjo svarbias sukaktis  

Paminklas „Partizanai žvalgyboje” 
Nelik abejingas savo šalies istorijai! 

Paminklas „Partizanai žvalgyboje”. 
Ievos Budzeikaitės nuotr. 

kuri pasirūpintų aukų pervedimu į
Lietuvą. Čekius rašyti „Lithuanian
National Guard, INC”, memo „pa-
minklas partizanams”, čekį siųsti LŠSI
vado J. Butkus adresu 4750 S. Rockwell
str. Chicago, IL 60632.

Dėkojame renginio organizato-

riams, Šaulių namų šeimininkams už
priėmimą, šeimininkėms – už skanų
maistą.

Iki kitų susitikimų. Dirbame ir
dirbsime Tėvynės labui.

LŠSI centro valdybos info

Minėjimo dalyviai.                                                                                      LŠSI archyvo nuotraukos

LŠSI vadas Julius Butkus įteikia Vytautui Jurevičiui (k.)  kuopos garbės šaulio vardą liu-
dijantį ženklą, o Giedrių Bikulčių (d.) apdovanoja ,,Šaulių žvaigždės” ordinu.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUvA  IR pASAUlIS

Prezidentė: NATO būtinos reformos
Vilnius (ELTA) – NATO turi ge-

bėti su gynyba susijusius sprendimus
priimti greičiau, sakė Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, ketvirtadienį susi-
tikusi su Aljanso ir JAV vyriausiuoju
ginkluotųjų pajėgų vadu Europoje ge-
nerolu Curtis Scaparrotti. 

Lietuvos vadovės teigimu, kei-
čiantis geopolitinei dinamikai NATO
yra per lėtas, todėl reikalingi pokyčiai
tiek reformuojant ir spartinant spren-
dimų priėmimą, tiek perkeliant kari-
nes vadavietes arčiau rytinių Aljanso
sienų.

Pasak Prezidentės, šiuo metu
NATO vadovaujančios struktūros ir
karinės pajėgos yra vis dar išdėstytos
pagal Šaltojo karo laikų logiką – Eu-
ropos vakaruose ir pietuose. Šiandien
stiprėjant Rusijos grėsmei būtina Al-
janso pajėgas perdislokuoti į rytinį
flangą. Baltijos šalims taip pat reika-
linga regioninė oro gynyba ir prie-
monės, kurios užkirstų kelią galimai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinei izo-
liacijai bei užtikrintų greitą sąjungi-
ninkų pastiprinimo atvykimą.

Valstybės vadovė taip pat pabrėžė,
kad vienas esminių atgrasymo ele-

mentų – nuolatiniu pagrindu Baltijos
valstybėse sutelktos sąjungininkų pa-
jėgos. Pasak Prezidentės, galingiausios
Aljanso karinės jėgos – JAV karių bu-
vimas regione yra stipri žinia, sie-
kiant atgrasyti bet kokią grėsmę.

Į Lietuvą jau atvyko NATO prie-
šakinių pajėgų bataliono kariai iš Vo-
kietijos ir Belgijos. Kovo pabaigoje
laukiama Olandijos karių. Per šiuos ir
kitus metus į bataliono sudėtį turėtų
įsijungti dar 4 valstybės – Norvegija,
Liuksemburgas, Kroatija ir Prancūzi-
ja. Šiuo metu Lietuvoje taip pat yra dis-
lokuota rotacinė JAV karių kuopa ir
sunkioji technika.

Lietuva ir pati daug daro, kad už-
tikrintų savo saugumą. Sparčiai didi-
namas gynybos finansavimas – kitą-
met jis viršys 2 proc. BVP. Sukurtos
nuolatos budinčios nacionalinės grei-
tojo reagavimo pajėgos. Atkurta šauk-
tinių tarnyba, į kurią šalies jaunuoliai
eina savanoriškai. Per trejus metus
ketvirtadaliu padidintas karių skai-
čius. Stiprinami valstybės kiberneti-
niai ir strateginės komunikacijos pa-
jėgumai, modernizuojama karinė tech-
nika. 

JAV trauksis iš Žmogaus teisių tarybos?

Vilnius („Draugo”
info) – Vatikane, daly-
vaujant Popiežiaus
Pranciškaus bendrojo-
je audiencijoje, užsie-
nio reikalų ministras
Linas Linkevičius kar-
tu su Lietuvos pašto ge-
neraline direktore Lina
Minderiene pristatė Po-
piežiui Pranciškui ben-
drą Lietuvos ir Vatika-
no pašto ženklą, skirtą
Žemaičių (Medininkų)
vyskupijos įkūrimo 600
metų sukakčiai. 

Šiemet minima Žemaičių vysku-
pijos įkūrimo 600 metų sukaktis yra
reikšminga ne tik Lietuvai, bet ir vi-
sai Senojo žemyno Katalikų Bažny-
čios bendruomenei. Tad šiuo pašto
ženklu simboliškai yra pažymimas
dar su Mindaugo krikštu pradėtas ir
galutinai su Žemaičių vyskupijos įkū-
rimu užbaigtas Lietuvos įsiliejimas į
krikščioniškąją Europos valstybių
šeimą.

Pašto ženklą sukūrė lietuvių dai-
lininkas Vaclovas Butrimas. Jame
vaizduojamas Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Vytautas ir pirmasis Žemaičių
vyskupas Motiejus Vilnietis (Trakiš-
kis). Valdovo rankose – bažnyčios pa-

statas kaip tikėjimo ir kultūros sim-
bolis. Ženklas bus platinamas Lietu-
voje ir Vatikane. Lietuvoje jis išleistas
200 tūkst., Vatikane – 360 tūkst. eg-
zempliorių tiražu. 

L. Linkevičius pasveikino Popie-
žių Pranciškų su ketvirtosiomis jo
pontifikato metinėmis ir palinkėjo
tvirtybės jo ganytojiškame kelyje,
skleidžiant gailestingumo, socialinės
atsakomybės, susitaikymo ir taikos
žinią, atkreipiant pasaulio bendruo-
menės dėmesį į skaudžiausias šių die-
nų problemas ir pakvietė apsilankyti
Lietuvoje. 

Popiežius Pranciškus sakė, kad
širdyje jis trokšta aplankyti Lietuvą.

Popiežius Pranciškus laukiamas Lietuvoje 

Vilnius („Draugo” info) – Sei-
mo Moterų grupė kreipėsi į Etikos ir
procedūrų komisiją, prašydama iš-
nagrinėti parlamentaro elgesį ir įver-
tinti apkaltos procedūros galimybę.
Pasak grupės vadovės Aušrinės Ar-
monaitės, Kęstučiui Pūkui nepri-
ėmus sprendimo atsisakyti mandato
ar apkaltos klausimui nesulaukus
paramos Seimo Etikos ir procedūrų
komisijoje, procedūra gali būti inici-
juojama atskirų parlamentarų ini-
ciatyva.

Seimo Etikos ir procedūrų komi-
sija nutarė kreiptis į Seimą dėl apkal-
tos pradėjimo parlamentarui K. Pūkui,

kilus įtarimų, kad jis galėjo sulaužyti
priesaiką ir pažeisti Konstituciją. Toks
sprendimas priimtas vienbalsiai, ben-
dru sutarimu.

K. Pūką grupė merginų apkaltino
seksualiniu priekabiavimu. Parla-
mentaras kaltinimus neigia, nors mo-
terų viešai atsiprašė. Trauktis iš Sei-
mo nelaukiant apkaltos proceso, par-
lamentaras nesutinka. „Aš neturiu jo-
kių pažeidimų, dėl kurių turėčiau at-
sistatydinti ir atiduoti mandatą”, –
žurnalistams sakė K. Pūkas. 

Jis žada atlaikyti apkaltos proce-
dūrą. „Aš labai stiprus žmogus”, –
tvirtino parlamentaras. 

Siūlys pradėti apkaltą K. Pūkui

Washingtonas (BNS) – Jungtinių
Tautų (JT) Žmogaus teisių taryba turi
įvykdyti esminių vidaus reformų, o jei-
gu to nebus, JAV gali iš jos pasitrauk-
ti, pareiškė JAV valstybės sekretorius
Rex Tillerson.

„Turint omenyje, kad ši organi-
zacija galbūt yra vienintelė tokio po-
būdžio, ginanti žmogaus teises, JT
Žmogaus teisių tarybai reikalinga es-
minė reforma, kad mes (JAV) ir toliau

joje būtume”, – pareiškė jis, atsakyda-
mas į devynių organizacijų vasario mė-
nesį atsiųstą laišką.

Valstybės sekretorius pažymi, kad
Washingtonas abejoja galimybe toliau
priklausyti organizacijai drauge su
valstybėmis, kuriose nuolat užregist-
ruojami žmogaus teisių pažeidimai.
Tarp tokių valstybių R. Tillerson pa-
minėjo Kiniją, Saudo Arabiją ir Egip-
tą.

„Brexit”  projektas tapo įstatymu
Londonas (ELTA) – Įstatymo pro-

jektas, įgaliojantis Didžiąją Britaniją
pradėti išstojimo iš Europos Sąjun-
gos (ES) procesą, gavo karalienės Eli-
zabeth II pritarimą ir tapo įstatymu.

Karališkasis pritarimas yra tik
formalumas, daugiau kaip 300 metų nė
vienas monarchas neatsisakė pasira-

šyti įstatymo projekto.
Dabar Didžiosios Britanijos mi-

nistrė pirmininkė Theresa May turi
teisę pasinaudoti 50-uoju Lisabonos
sutarties straipsniu, būtinu pradėti
dvejus metus truksiančias išstojimo iš
ES derybas. Premjerė ketina straipsniu
pasinaudoti iki kovo 31 dienos.

Rusija rengė ataką prieš „Yahoo”
Washingtonas (Alfa.lt) – Dviems

Rusijos Federalinės saugumo tarnybos
(FSB) agentams ir dviems „kiberneti-
niams nusikaltėliams” pareikšti ofi-
cialūs kaltinimai dėl masinės kiber-
netinės atakos, per kurią buvo pavog-
ti 500 mln. „Yahoo” vartotojų asmeni-
niai duomenys, pranešė JAV Teisin-
gumo departamentas.

Washingtone paskelbtame kalti-
namajame akte Rusijos žvalgybos agen-
tūra yra siejama su viena didžiausių
2014-aisiais įvykdytų kibernetinių  ata-
kų istorijoje, kuri buvo atskleista pra-
ėjusiais metais ir kuri, pasak parei-
gūnų, buvo panaudota šnipinėjimo ir
finansinės naudos tikslais.

Pareigūnai atskleidė, kad kaltini-
mai pateikti FSB agentams Dmitrijui
Dokučiajevui ir Igoriui Suščinui bei,
kaip įtariama, dviem su jais dirbu-

siems programišiams Aleksejui Bela-
nui ir Karimui Baratovui.

Abu FSB pareigūnai saugojo, va-
dovavo, padėjo nusikalstamiems ha-
keriams rinkti informaciją įsilauži-
mais į kompiuterius Jungtinėse Vals-
tijose ir kitur bei mokėjo jiems, – sakė
generalinio prokuroro padėjėja Mary
McCord.

„Kaltinamieji taikėsi į Rusijos ir
JAV vyriausybės pareigūnų, tarp kurių
buvo kibernetinio saugumo, diploma-
tinio ir karinio personalo, paskyras
’Yahoo’ tinklalapyje”, – nurodė M.
McCord.

2013 metų rugpjūtį internetiniai
įsilaužėliai gavo „Yahoo” vartotojų
duomenų. Tokia pat ataka buvo įvyk-
dyta ir 2014 metais – ji laikoma di-
džiausia visų laikų „valstybės” prog-
ramišių ataka.

Draus užsienio pareigūnų sueigas
Berlynas (BNS) – Kilus

konfliktui su Turkija dėl jos mi-
nistrų kampanijų prieš lemiamą
referendumą šalyje, viena piet-
vakarinė Vokietijos žemė pra-
nešė, kad uždraus užsienio šalių
pareigūnams rengti priešrinki-
mines sueigas jos teritorijoje.

Turkija įsivėlė į žodžių karą
su savo NATO partnere Vokietija,
keliems vokiečių miestams už-
draudus mitingus, kuriuose tur-
kų politikai ketino agituoti vietos
turkų bendruomenes kitą mėne-
sį referendume pritarti Recep
Tayyip Erdogan galių išplėtimui.

R. T. Erdogan siekia užsi-
tikrinti palaikymą iš turkų bendruo-
menių užsienyje, taip pat ir Vokietijoje,
kurioje gyvena maždaug 1,4 mln. turkų.

Saro krašto premjerė Annegreta
Kramp-Karrenbauer pareiškė pasi-
naudosianti įstatymu, leidžiančiu už-
drausti užsienio pareigūnams rengti
kampanijas žemėje, „kai kyla grėsmė
taikiam vokiečių ir užsieniečių sam-

būviui”. „Vidiniams turkų konflik-
tams Vokietijoje vietos nėra”, – pa-
reiškė A. Kramp-Karrenbauer. 

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
nepakluso raginimams uždrausti to-
kias užsieniečių rinkimines sueigas vi-
soje šalyje. Tačiau A. Kramp-Karren-
bauer pareiškė, kad tokia Saro krašto
politika sukurs precedentą visai Eu-
ropos Sąjungai.

Švedija didina išlaidas gynybai
Stokholmas (ELTA) – Šiais metais

Švedija išlaidas gynybai padidins 500
mln. Švedijos kronų (52,5 mln. eurų),
pranešė Švedijos gynybos ministras Pė-
ter Hultqvist. 

Gynybos ministras tvirtino, esą
svarbu šaliai, nesančiai NATO nare,
reaguoti į saugumo padėties pablogė-

jimą, kurį lėmė Rusijos invazija Uk-
rainoje ir kita karinė veikla.

Praėjusią savaitę Švedija taip pat
pranešė grąžinsianti privalomąją ka-
rinę tarnybą abiejų lyčių atstovams.
Kiekvienais metais apytikriai 4 tūkst.
18 metų amžiaus vaikinų ir merginų
būtų pakviesti atlikti karinę tarnybą.

L. Linkevičius pakvietė popiežių aplankyti Lietuvą.
Radiovaticana.va. nuotr.

Saro krašto premjerė A. Kramp-Karrenbauer tikisi,
kad ja paseks visa ES.                            Reuters nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną, kovo 11-ąją, Pasaulio lietuvių
centrą Lemonte sudrebino tradicinė, jau
14-ąjį kartą surengta, Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) „Žvaigždžių die-
na”. Čia spin dėjo geriausi didžiausios iš-
eivijoje krepšinio lygos krepšininkai, o
šį ren ginį puikiai apipavidalino meno
grupės.

2017m. „Žvaigždžių dieną” ati-
darė „Kauno” ir „Panevė-

žio” senjorų komandos, kurios tarpu-
savio ginče išsiaiškino bronzinių ap-
dovanojimų savininkus. Jais, gan ne-
tikėtai, tapo savo didžiulio džiaugsmo
neslėpę panevėžiečiai, kurie rezultatu
62:56 įveikė stipresniais laikytus Kau-
no krepšininkus. Įdomu, kad pastarieji
reguliaraus sezono varžybose abu kar-
tus užtikrintai nugalėjo savo varžo-
vus, tačiau lemiamoje dvikovoje ČLKL
debiutantai suklupo rungtyniaudami

Praūžė 14-oji ČLKL „Žvaigždžių diena”

Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL)
varžybose kovo 12 d. sužaistos trejos
rungtynės – visos jos baigėsi vienodai
– 3:0.

Įpirmąją turnyrinės lentelės vietą
vėl pakilo „Panevėžio” tinklinin-
kai. Svarbiose rungtynėse jie re-

zultatu 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) nugalėjo
„Gubernijos” komandą. 

Pirmaujančiųjų poziciją panev ė-
 žiečiams užleido „Šiaulių” tinklinin-
kai, kurie 0:3 (24:26, 18:25, 17:25) turėjo
pripažinti šiame sezone puikiai rung-
tyniaujančios „Pilėnų” ko mandos pra-
našumą.

Kovoje dėl penktosios turnyrinės
lentelės vietos šešiskart ALTL čem-
pionė „Atlantic Express” komanda re-

zultatu 3:0 (25:22, 25:9, 25:16) įveikė
ALTL debiutantę „Nemuno” komandą.

Prieš prasidedant atkrintamo-
sioms varžyboms, II rato paskutinio
turo rungtynes ALTL komandos žais
kovo 19 d., sekmadienį. 4 val. p. p. PLC
salėje Lemonte susitiks „Panevėžys” –
„Nemunas”, 5 val. p. p.  „Atlantic Ex-
press” – „Šiauliai”, 6 val. v. „Pilėnai” –
„Gubernija”.

ALTL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, taškai):

1. „Panevėžys” 18
2. „Šiauliai” 18
3. „Pilėnai”  15
4. „Gubernija” 13
5. „Atlantic Express”   10
6. „Nemunas” 7

ALTL čempionate – 
vienodi rezultatai

ČLKL senjorų nugalėtojai – „Alytaus” krepšininkai apgynė čempionų vardą. „Žvaigždžių sienos” ČLKL rinktinės ir „Lituanicos” krepšinio Akademijos krepšininkai. 

„Panevėžio” komanda pasidabino bronziniais apdovanojimais.

vakaro rungtynėse susitiko Lemonte
įsikūrusios „Lituanicos” krepšinio
Akademijoje išugdyti krepšininkai bei
ČLKL rinktinė. Šiame žaismingame ir
daug įspūdingų akimirkų žiūrovams
suteikusiame susitikime 92:90 stip-
resni buvo savo tvirtovę apgynę „Li-
tuanicos” atstovai. Savo įspūdingais dė-
jimais iš viršaus sirgalius sužavėjęs nu-
galėtojų komandos krepšininkas Man-
tas Dubauskas pripažintas naudin-
giausiu finalinių rungtynių žaidėju.

„Žvaigždžių dienos” šventėje ap-
silankęs LR konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas savo sveikinimo kalboje pa-
žymėjo, kad laisvė ir krepšinis lietu-
viams yra neatskiriami dalykai, vie-
nijantys tautą.

Bemaž 8 valandas trukusią krep-
šinio šventę papuošė šokių gru pės –
Dance Duo”, „Rusnė”, „Eglė’s Dance-
World”, Lietuvos himną sugiedojo Či-
kagoje besisvečiuojantys Šiaulių mies-
to berniukų choro „Da gilėlis” grupė, o
JAV himną smuiku atliko Barbora Va-
liukevičiūtė.

Ypatingų gausiai susirinkusių žiū-
rovų plojimų sulaukė savo nepa karto-
jamą pasirodymą pademonstravusi
amerikiečių „Jesse White Tumblers”
akrobatų ir gimnastų grupė.

Po šventinio ČLKL „Žvaigždžių
dienos” vakaro ČLKL krepšininkai
vėl grįš į aikštelę: kovo 18–19 die nomis
PLC salėje Lemonte bus sužaistos sep-
tynios rungtynės.

Šoka „Rusnės” ir „Egle’s Dance World” šokėjai.

su pirmą kartą bronziniais medaliais
pasidabinusiais „Panevė žio” krepši-
ninkaiss.

ČLKL senjorų čempionato finale,
kaip ir pernai, pečius surėmė „Aly -
taus” ir „Arkos” komandos. Praėju sio
sezono čempionai alytiškiai ilgą laiką
buvo besivejančių vaidmenyje, tačiau
per paskutines rungtynių minutes su-
gebėjo pakreipti žaidimo eigą sau nau-
dinga linkme ir rezultatu 55:51 iškovojo
sunkią, tačiau daug džiaugsmo atne-
šusią pergalę. Čem pionų vardą apgy-
nusios „Alytaus” komandos kapito-
nas, ilgametis ČLKL krepšininkas
Audrius Vasiliauskas į viršų, kartu su
čempionu taure iškėlė ir jam skirtą as-
meninį, geriausio finalinių rungtynių
žaidėjo (MVP) prizą.

Trys prieš tris (3x3) aštuonių
ČLKL komandų turnyre niekas ne-
prilygo „Lituanicos” trejetukui – Ša-
rūnui Skadui, Juozui Balčiūnui ir To-
mui Klimovui. Šiose varžybose jie įvei-
kė visus penkis varžovus, o fina le, re-
zultatu 11:7 nugalėjo savo ke turiskart
ČLKL čempionės „Radvi liškio” ko-
mandos trejetuką. 3X3 pusfinaliuose
„Lituanica” rezultatu 11:4 įveikė „Jau-
nimo” komandą, o „Rad viliškis” – 11:5
nugalėjo „Lietavą”.

Net 24 krepšininkai išbandė savo
jėgas „Taikliosios rankelės” tritaškių
dvejetų konkurse. Čia visiems daly-
viams nosis nušluostė jauniausia taik-
liarankių pora iš „Vyneros” komandos
– Benas Blaškevičius ir Lukas Rai-
nys. Tiek I etape (22 taškai), tiek fina-
le (21 taškas) jie įrodė savo pranašumą
prieš kur kas labiau patyrusius tri-
taškininkus.

„Žvaigždžių dienos” pagrindi nėse

„Taikliosios rankelės” tritaškių konkurse
visiems nosis nušluostė jauniausi dalyviai –
B. Blaškevičius ir L. Rainys.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Čiurlionio galerija maloniai kviečia visus į  parodą
,,Mūsų Lietuva” (iš ciklo ,,Šeimos”). Joje pamatysite
,,Aukso vainiko” laureatės Odetos Tumėnaitės-Bra-
žėnienės karpinius, lino ir medžio raižinius ir  ,,Sidabro
vainikėlio” laureatės Adelės Bražėnaitės medžio rai-
žinius.

Rokiškietė, baigusi lietuvių kalbos ir literatū-
ros studijas tuomečiame Vilniaus pedagogi-
niame institute (dabar – Lietuvos edukologi-

jos universitetas) atvyko mokytojauti į tuometinį Ute-
nos politechnikumą. Pamilo gražų Rytų Aukštaitijos
miestą Uteną, čia įleido savo šaknis. Su vyru inži-
nieriumi Jurgiu užaugino du sūnus ir dvi dukras.

Dar studijų metais Odeta pradėjo kurti karpinius
ir dalyvauti parodose. 1984 m. buvo priimta į Lietu-
vos tautodailės sąjungos Vilniaus skyrių. Pastarai-
siais metais šalia karpinių kuria lino raižinius ir sku-
tinėja margučius. O. Tumėnaitė-Bražėnienė vienoje
savo knygų rašė: „Kiek save prisimenu, mane domino
patys įvairiausi menai: ir literatūra, ir dailė, ir mu-
zika. Studijuoti pasirinkau literatūrą, tačiau di-
džiausią duoklę atidaviau dailei, tiksliau – tautodailei.
Per trisdešimt aktyvių kūrybinių metų sukurta
tūkstančiai kūrinių. Su savo karpiniais, lino raiži-
niais, margučiais, net lipdytine keramika dalyvavau
šimtuose pačių įvairiausių parodų”. Jų tautodaili-
ninkė yra surengusi per 50. Jos sniego baltumo kar-
piniai traukia ir žavi ne tik Lietuvos, bet ir Airijos,
JAV, Prancūzijos, Olandijos, Ukrainos, Japonijojs, Ru-
sijos meno mylėtojus. 2016 m. spalio mėnesio pra-
džioje O. Tumėnaitės-Bražėnienės namuose viešėjo
žurnalistė Sanna iš Japonijos, kuri rengia straipsnius
apie tautodailininkės kūrybą, daugiausia apie tra-
dicinius taikomojo pobūdžio karpinius ir namų in-
terjerą, kuriame panaudoti karpiniai. Žurnalistė iš
Tekančios saulės šalies apie ją sudominusios lietu-
vės kūrybą sužinojo internete, o susisiekusi ir pa-
bendravusi su uteniške ryžosi apsilankyti jos na-
muose. Sanna nufotografavo popierinės užuolaidėlės
kirpimo procesą, kurį pristatys Japonijos skaityto-
jams, nes ir jų šalyje karpinių menas turi gilias ir tur-
tingas tradicijas.

Čiurlionio galerijoje – paroda „Mūsų Lietuva”

mokytojai. JAV LB Švietimo tarybos kvietimu Ode-
ta skaitė paskaitas ir  vedė edukacines pamokas į mo-
kytojų  kursus susirinkusiems mokytojams.

Menininkė yra išleidusi ne vieną liaudies meną
populiarinantį leidinį: 2002 m. – „Utenos tautodaili-
ninkai”, po poros metų – karpinių albumą „Karpi-
niai” (šis albumas 2006 m. eksponuotas Frankfurto
knygų mugėje), 2006 m. – poezijos knygą „Angelo še-
šėlyje”, kurią pati ir iliustravo. Itin svarbi 2008 me-
tais išleista mokomoji knyga „Mokomės karpyti”.
2012 m. pasirodė nauja Odetos knyga „Margučių mar-
ginimas Aukštaitijoje”, o 2014 m. – „Popierinės už-
uolaidėlės”. Baigiantis 2016 metams jos draugai
(tarp jų ir šių eilučių autorė) sulaukė 2017 metų ka-
lendoriaus ,,Angelai”. 

Į O. Tumėnaitės-Bražėnienės kūrybą dėmesį at-
kreipė Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, 2010 m. pri-
imdama ją savo nare. Itin svarbus O. Tumėnaitės-Bra-
žėnienės kūrybinės – meninės veiklos įvertinimas:
Lietuvos nacionalinis muziejus numatė leisti naują
seriją „Tautodailė ir dabartis”. Pirmąja šios serijos
autore pasirinkta Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. 2014
m. Lietuvos nacionalinis muziejus išleido knygą

Odetos Tumėnaitė-Bražėnienės karpinys „Lietuvos kai-
me”.

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė.
Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės archyvo nuotr.

Bražėnienė nominuota Geriausiu Respublikos liau-
dies meistru vaizduojamosios dailės srityje ir ap-
dovanota ,,Aukso vainiku”.

Lietuvos žemės ūkio ministerijoje sertifikuoti O.
Tumėnaitės-Bražėnienės karpiniai paveikslai, kar-
pytos langų užuolaidos ir skutinėti margučiai, o au-
torė pripažinta tradicinių amatų meistre (2008), be to,
įteikta Kultūros ministerijos premija už tradicinės
kultūros puoselėjimą ir skleidimą (2009). Įdomi de-
talė – 2009 m. registruotas šalies rekordas – ilgiausias
(22 metrai) O. Tumėnaitės-Bražėnienės karpytas pa-
veikslas „Mano Lietuva”, skirtas Lietuvos 1000-me-
čiui. O. Tumėnaitei-Bražėnienei paskirta LR Kultū-
ros ministerijos premija už geriausiai paruoštus ir
vykdytus vaikų ir jaunimo projektus (2014), po metų
– įteikta Utenos rajono kultūros ir meno premija
(2015).

Negalima nepaminėti ir fakto, kad Bražėnų šei-
ma 2009 m. nominuota kūrybiškiausia Lietuvos šei-
ma. Dukra Adelė 2014 m. gavo Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis” aukš-
čiausiąjį apdovanojimą už margučius.

Kartu su mama atvykusi jauniausia Bražėnų at-
žala Adelė parodoje  pristatys savo medžio raižinius.
Vos septyniolikos – kūrėja aiškiai žino, ko nori iš gy-
venimo ir kūrybos. Darbšti, kruopšti, naginga mer-
gina išbandė daugybę sričių: tradicinę liaudies gra-
fiką – medžio raižinius, minkė molį, audė juostas, sku-
tinėjo margučius. Tačiau šiuo metu pirmoje vietoje
yra vaizduojamieji menai – margučių skutinėjimas
ir medžio raižyba. Mergina jau nebeįsivaizduoja savo
gyvenimo be kūrybos ir tautodailės. Žinoma, labai
svarbu mokslai, o kūryba – tai poilsio, atsipalaida-
vimo ir užsimiršimo būdas. 

Matyt, visai nenuostabu, kad dukra pasuko ma-
mos pėdomis. Ir kaip sako pati Adelė – kai yra gali-
mybė mokytis iš mamos, būtų kvaila ją atmesti, tuo
labiau kad genų – nepakeisi. 

Mergina kaip ir mama veda mokymus, kurie
vyksta Lietuvoje ir užsienyje. Jaunoji tautodailininkė
sakė, kad užsienyje dažnai jas kviečiasi emigrantai,
tačiau kartais ten dalyvauja ne tik lietuviai, bet ir sve-
čios šalies piliečiai. Adelė labai didžiuojasi tuo, kad
gali skleisti lietuvybę, Lietuvos kultūrą, papročius,
tautinį paveldą. Ir nesvarbu, anot jos, kad mokiniai
kartais būna daugiau nei dvigubai vyresni už ją pa-
čią – svarbiausia, kad domisi ir nori sužinoti, išmokti.

Jaunoji menininkė jau yra pelniusi ir ne vieną
apdovanojimą, tarp jų – Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro „Sidabro vainikėlį” (už skutinėtus mar-
gučius), medalį bei pilies vadovo asmeninį apdova-
nojimą tarptautinėje parodoje-konkurse „Kalėdinė
Trakų pilies pasaka” (už savo pirmąjį keraminį an-
gelą).

Maloniai kviečiame visus meno mylėtojus pa-
sigrožėti tautodailininkių Odetos ir Adelės darbais.
Vyks edukacinės pamokos Čikagos lituanistinės,
Maironio lituanistinės mokyklos mokiniams. Į edu-
kacines pamokas pakviesime ir suaugusius. Jie
vyks Čiurlionio galerijoje ir Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje.  Renginio metu galėsite įsigyti puikių
velykinių atvirukų. Parodos ,,Mūsų Lietuva” atida-
rymas Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) kovo 25 d., šeštadienį, 6 val. vakaro.

Odeta su malonumu dalijasi karpymo, kiaušinių
marginimo ir skutinėjimo paslaptimis su žmonėmis,
niekada neatsisako dalyvauti projektuose, kur gali-
ma ir konkrečiais darbais, ne vien žodžiais, pasida-
lyti sava patirtimi. Karpinių meno ir margučių mar-
ginimo paslapčių ji moko ne tik Utenos tradicinių
amatų centre „Svirnas”. Tautodailininkė, 2005-aisiais
pelniusi meno kūrėjos statusą, sulaukia vis daugiau
kvietimų dalyvauti tarptautiniuose projektuose, mu-
gėse ne tik įvairiose Europos šalyse, bet ir už Atlan-
to. 2016 metų vasarą su Odetos darbais Dainavos sto-
vykloje susipažino ir JAV lituanistinių mokyklų

„Liaudies meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė.
Karpiniai. Raižiniai. Margučiai”.

O. Tumėnaitės-Bražėnienės kūryba sulaukė įver-
tinimų: ji apdovanota prizais ir laureato diplomais.
Tautodailininkei paskirta Aukščiausiojo laipsnio
valstybės stipendija (1999–2000 metams), jai įteikta
Utenos rajono kultūros ir meno premija (2002), su-
teiktas meno kūrėjo statusas (2005).

Už rajono tautodailininkų telkimą ir svarų indėlį
į Utenos krašto tautos meno puoselėjimą ir sklaidą
jai paskirtas 2006-ųjų metų Utenos miestui nusipel-
niusio žmogaus apdovanojimas. 2007 m. O. Tumėnaitė-

Adelės Bražėnaitės raižinys „Tulpių puokštė”. Adelė Bražėnaitė.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Lietuvai – prestižinis įvertinimas Lon-
dono knygų mugėje. Eko nomikos va-
dovėlis „Ekonomika per 31 valandą”,
kurį parengė ir išleido Lietuvos laisvo-
sios rinkos institutas,  kovo 14 d. pa-
skelbtas ge riausia edukacine priemone
pasaulyje. 

Tarptautinis apdovanojimas įteik-
tas už inovatyvumą, pedagoginį
efektyvumą ir praktinį pritai-

kymą. Šiuose prestižiniuose apdova-
nojimuose Lietuvos vardas skambėjo
pirmą kartą.

„Tai – didelis įvertinimas visai
Lietuvai. Mūsų tikslas – mokytojai, įga-
linti būti ‘supermokytojais’, mo kiniai
įsitraukę taip, lyg žaistų kompiuterinį
žaidimą. Vadovėlį su kūrė me mokiniui
suprasdami, kad dėl šešiolikmečio dė-
mesio varžomės su visu likusiu pa-
sauliu: socialiniais tinklais, reklama,
renginiais. Pavyz džiui, kam naršyti
‘Facebook’ pasislėpus, kai galima tai
puikai įtraukti į mokymo procesą?
Pačių mokytojų teigimu, tokios ino-
vatyvios ir šiuolaikiškos mokymosi
priemonės labai trūko”, – teigia vado-
vėlio bendraautorė, Lietuvos laisvosios
rinkos instituto Švietimo centro va-
dovė Marija Vyšniauskaitė.

Iš 2015 m. išleisto vadovėlio „Eko -
nomika per 31 valandą” šiuo metu
mokosi 68 procentai Lietuvos devinto-
kų-dešimtokų, kuriems ekonomi kos
pa mokos yra privalomos. Tai yra dau-
giau kaip 22 tūkstančiai moksleivių
kasmet. Naujos kartos va dovėlio pro-
jektą sudaro tradicinio formato va do-
vėlis, e-vadovėlis, seminarai pedago-
gams ir išsami elektroninė mokytojo
knyga, iš kurios pamo koms nuolatos
ruošiasi mokytojai.

„Ekonomika per 31 valandą” Lie-
tuvą garsina abiejose Atlanto pusėse.
Praėjusių metų lapkritį New Yorke
buvo įteiktas prestižinis Templeton
laisvės apdovanojimas ir 100 tūkst.
JAV dolerių premija. Ap dovanojimas
skirtas už indėlį skatinant laisvės idė-
jas, inovacijas ir žmonių veiklumą.

„Mokiniai dėl blogos ekonomi-
nės situacijos linkę kaltinti valdžią,
verslininkus ar žiniasklaidą, retas
mano galintis keisti situaciją. Būtina
ug dyti asmeninę atsakomybę ir su-

Lietuviškas vadovėlis –
geriausia mokymosi priemonė pasaulyje

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas ir vadovėlio bendraau-
torė, Instituto Švietimo centro vadovė Marija Vyšniauskaitė. LLRI archyvo nuotraukos

Lietuvos laisvosios rinkos atstovai džiaugiasi prestižiniu apdovanojimu Londono knygų
mugėje. Viduryje – Instituto prezidentas Ž. Šilėnas su premijuotu ekonomikos vadovėliu.

pratimą, kad už kiekvieno ekonomikos
reiškinio yra veikiantis žmogus. Ko-
kybiško švietimo svarba tik didėja, dėl
to planuojame plėtoti švietimo pro-
jektus”, – sako Lietuvos laisvosios
rinkos instituto prezidentas Žilvinas
Šilėnas.

Londono knygų mugė laikoma vie-
nu svarbiausių renginių knygų pa-
saulyje, į ją kasmet susirenka dau-
giau kaip 25 tūkstančiai dalyvių iš

120 šalių. Mūsų šalies atstovavimą
mugėje kuruoja Lietuvos kultūros ins-
titutas.

Pasak Lietuvos kultūros instituto
direktorės Aušrinės Žilinskienės, šis
laimėjimas ir dėmesys Lietuvai yra la-
bai svarbus, kartu su kitom dviem
Baltijos šalimis ruošiantis kitų metų iš-
skirtiniam prisistatymui Londono kny-
gų mugėje.

„Džiaugiamės, kad lietuviško va do-

vėlio sėkmė, Lietuvos vardo skambė-
jimas reikšminguose apdovanojimuo-
se jau šių metų dalyvavimą Lon dono
knygų mugėje pavertė ypa tingu!”, – tei-
gia A. Žilinskienė. 

Apdovanojimo vaizdo įrašą rasite
čia: https://www.youtube.com/watch?v
=o8tDnOkEDzo&feature=youtu.be

Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto info

Atkelta iš 4 psl.

Mokyklą pasveikino, linkėjo daug gražių dienų ir mo-
kyklai piniginę paramą įteikė Lietuvių Fondo tarybos pir-
mininkas Saulius Čyvas. 

Mokyklą pasveikino ir sveikinimus įteikė – LR Švietimo
ir mokslo ministerija; JAV LB švietimo tarybos atstovai; In-
dianapolio lituanistinės mokyklos direktorė R. Balčiūnie-
nė; Maironio lituanistinės mokyklos (Lemontas) direktorė
G. Misiūnas; JAV LB Vidurio Vakarų apygardos atstovas;
Jaunimo centro tarybos pirmininkė N. Aleksonis; LR Sei-
mo narys dr. S. Tumėnas; auką ir sveikinimą įteikė XII lai-
dos abiturientai, dalyvavę pokylyje (Ž. Badaraitė, A. Steig-
vila, T. Mačiulis, L. Kulašauskaitė); Los Angeles Šv. Kazi-
miero lituanistinė mokykla, direktorė M. Sandanavičiūtė-
Newsom. Dėkojame gražiai mokyklą pasveikinus ir dosniai
parėmus – JAV Insurance&Financial bei XXIII mokyklos
abiturientų laidai.

Čiurlionio galerijoje galima buvo pasidžiaugti nuo-
stabiais mokinių dailės kūriniais, mokytojų sąrašais
(1992–2017 m.), trumpa mokyklos apžvalga/istorija, 25-
erių mokslo metų mokyklos metraščiais ir informatyviu do-
kumentiniu filmuku. Mokyklos 25 metų apžvalgą-parodą
(autorė S. Krumhorn-Stašaitis) paruošė Ramūnė Slavikie-
nė ir Mindaugas Braslauskas.

Mokyklos įvykius fotografavo Sandra Ščedrina, į video
juostą sudėjo Arvydas Reneckis, įdomius faktus fotogra-
favo ir filmavo viešnia iš Lietuvos, bendrovės „Kūrybos pie-
va” direktorė Venesa Urbienė.

Gražius ir spalvingus ČLM pokylio programos lanks-
tukus parengė Mindaugas Braslauskas, spausdino „Delta
Graphics” .

Puotos iškilmingas uždarymas įvyko trims mokyklos
direktorėms į salę įvežus didžiulį tortą ir užpūtus tris žva-
keles, sudainavus ilgiausių metų mokyklai!!!

Buvo galima išbandyti laimę loterijoje, vyko tylusis auk-
cionas, šokiams grojo DJ Donatas. Ačiū vienam iš tėvelių
bei ilgamečiam mokyklos draugui Vytui Paparčiui, kuris
tvarkė visus baro reikalus, jo padėjėjams/barmenams,
kurie visą vakarą skaniais gėrimais vaišino svečius.

Tiek daug visko nutiko per vieną vakarą, kad neįma-
noma trumpai nusakyti. Norisi visiems dėkoti ir žemai nu-
silenkti. Mokykla be visų mūsų bendro ir nuoširdaus dar-
bo to neturėtų. 

Nuvilnijus ČLM 25-erių metų gimtadienio šventės
šurmuliui, norisi pasidžiaugti ir padėkoti visiems, susi-
rinkusiems į mokyklos šventę. JŪS nuostabūs, – sunešėte
šiltą ir jaukią nuotaiką, sukūrėme pasakiškai šiltą ir mie-
lą šventę. 

Šventė buvo nuostabi, dėkui visiems!!!

Nuostabi Čikagos lituanistinės mokyklos šeimos šventė
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

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

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 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

,,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
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,,Draugo” sudoku nr. 114
atsakymus atsiuntė: 

B. Kasperavičius, St. Petersburg, FL
Birutė Vasaitis, Boston, MA

Daivutė Surinaitė, South Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 

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

S K e L b i M A i  773-585-9500

NotArizuoti vertimAi •  įgAliojimAi • migrAciNių
formų PilDymAs •  vertėjo PAslAugos

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

PASLAUGOS

Perku auksą ir sidabrą (mone -
tas, „bars”, indus, papuoša-
lus). Tel. 331-204-9347

Westmont pirmame aukšte išnuo-
moju 2 miegamųjų, gražiai įrengtą
butą. Yra 2 automobiliams pastaty-

mo aikštelė. Tel. 630-484-5982

Skaitykite,,Draugą”
greičiau! 

www.draugas.org

!  
MAH Machine Co. is looking to fill the 

following positions. 
1st or 2nd Shift Machinists, as follows: 

• Manual Bore Mill 
• Manual Milling 
• Vertical Milling 
• Manual Lathe 
• CNC Lathe 

Requirements include: 
Minimum 5 year’s experience as a machinist 
with set-up experience. Must be able to read 
blueprints. Experience with running prototype 

parts is helpful. 
Please submit your application or resume to: 

MAH Machine Co., Inc. – 
azorjan@mahmachine.com 

3301 S. Central Ave., Cicero, IL 60804

Reikalingas žmogus, kuris galėtų pri -
žiūrėti senyvo amžiaus vyrą. 7 dienas
per savaitę, po 4–5 valandas per dieną.
Tel. 630-863-3551 arba 630-243-
0234 (angliškai).

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

http://draugokalendorius.org

Su 500 dolerių:
XYZ  garbės narys, iš viso 2,400

dol., Oak Park, IL, 

Su 150–75 dolerių:
Gediminas ir Sigita Damašiai, gar-

bės nariai, iš viso 3,475 dol., Liberty-
ville, IL

Ramunė Račkauskienė, garbės
narė, iš viso 1,775 dol., Oak Lawn, IL

Antanas ir Maria Vyčiai, iš viso 200
dol., Darien, IL

Su 100 dolerių:
Dalia Jakienė, garbės narė,  iš

viso  6,718 dol., Blue Bell, PA 
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

garbės nariai, iš viso 4,750 dol., Burr
Ridge, IL

Marija Vaitkienė, garbės narė,
iš viso 4,340 dol., Belleville, IL

Kazys ir Teresė Kazlauskai, gar-
bės nariai,  iš viso 3,650 dol., Gurnee,
IL

Vaclovas ir Margarita Momkai,
garbės nariai, iš viso 3,250 dol., Le-
mont, IL

Algirdas ir Raminta Marchertai,
garbės nariai, iš viso 2,300 dol., Le-
mont, IL

Valerija Aukštikalnis, garbės
narė, iš viso 2,080 dol., Boston, MA

Kun. Vytautas Volertas, garbės
narys, iš viso 1,400 dol., Maspeth, NY

Emilija Kazlauskienė, garbės
narė, iš viso 1,400 dol., Arlington, MA

Valerian ir Nijolė Cijunėliai, iš
viso 750 dol., Willowbrook, IL

Regimantas ir Liucia Vedegiai, iš
viso 500 dol., Huntley, IL

Su 50 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, garbės

nariai, iš viso 10,585 dol., Orland Park,
IL

Gražina Kenter, garbės  narė, iš
viso 4,100 dol., Danbury, CT

Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-
bės nariai, iš viso 2,500 dol., Hunting-
ton Valley, PA

Dr. Eugenius ir Regina Šilgaliai,
garbės nariai, iš viso 2,100 dol., Wil-
loughby, OH

Enata Skrupskelytė, garbės narė,
iš viso 1,500 dol., Chicago, IL

Narimantas ir Janina Udriai, gar-
bės nariai, iš viso 1,400 dol., Far-
mington Hill, MI

Vida Kuprytė, iš viso 750 dol., Ri-
verside, IL

Pranas Jurkus, iš viso 525 dol.,
Lockport, IL

Audra Bernatavičienė, iš viso 430
dol., Westchester, IL

Aldona Dabrila, iš viso 250 dol.,
Dorchester, MA

Msgr. Al Bartkus, iš viso 200 dol.,
St. Petersburg, FL

Silvestras ir Janina Stanislaus-
kai, iš viso 50 dol., Flushing, NY

Su 40 – 25 – 20 dolerių
Thomas ir Daine Quinn, garbės

nariai, iš viso 2,105 dol., Orland Park,
IL

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, gar-
bės nariai, iš viso 1,845 dol., Lemont,
IL

Diana Noreika, garbės narė, iš
viso 1,200 dol., Beverly Shores, IL

Ramunė Kubiliūtė, garbės narė, iš
viso 1,145 dol., Evanston, IL

Kazys ir Liolė Kizlauskai, iš viso
220 dol., W. Bloomfield, MI

Rimantas Bitėnas, iš viso 175 dol.,
Bronxville, NY

Vida Bučmienė, iš viso 160 dol., Cle-
veland, OH

Nijolė Semėnaitė-Etzwiler, iš viso
150 dol., Baraboo, WI

Birutė Kantanavičius, iš viso 25
dol., Winter Haven, FL

Česlova Aleksonis, iš viso 25 dol.,
N. Falmouth, MA

Draugo fondas visiems 
aukotojams nuoširdžiai 

dėkoja.

Geriau duoti, negu prašyti.  Šis posakis labiau tinkamas privačiame žmo-
nių gyvenime, negu visuomeninėje veikloje, kur nuolat prašoma paremti
mokyklas, bažnyčias, įvairias labdaros organizacijas. ,,Aukas duodame

ne iš pertekliaus, bet iš geros širdies”, sakė mūsų klasikas Vaižgantas. Todėl visi
Draugo fondo (DF) nariai yra geros širdies ,,Draugo” skaitytojai, nes jiems svar-
bu, kad laikraštis juos lankytų. 

Neseniai Čikagoje lankęsis svečias iš Lietuvos prof. Vytautas Landsbergis
pabrėžė, kad ,,darydami gera kitam, darome gera sau”.  Atsiųsdami aukas DF
darome gerą sau, nes gyvendami Amerikoje, palaikome svarbų spausdintą lie-
tuvišką laikraštį išeivijoje. 

DF praėję apytuštės žiemos dienos laukė atbundančio pavasario su ,,atbu-
dusiu svietu”, su nauju DF vajumi, su nauja pavasariška energija. Į DF šio pa-
vasario vajų spėjo atsiliepti dalis rėmėjų. Svaresnės paramos vis dar nesulaukta,
tačiau visiems DF nuoširdžiai dėkoja. Tikimės daugiau paramos sulaukti kitais
mėnesiais. Visus labai prašome laiško atkarpą ir vokelį nenumesti į šiukšlių dėžę,
bet su didesniu ar mažesniu čekiu grąžinti DF.

Be to, prašome atkreipti dėmesį, kad už 50 dol. auką pageidaujant bus išsiųsta
baritono Algio Grigo arijų kompaktinė plokštelė.

Nepamirškime Draugo  fondo: įrašykime jį į savo testamentus.
Čekius rašyti ir siųsti Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL

60629
Marija Remienė

DF tarybos pirmininkė

Pavasario dovanos 

DF pavasario vajaus įnašai

Ieva Bružaitė, 
dviejų vaikų mama:

Jeigu esu teisi – ginu savo teises.
Kartais ne tiek dėl kokios finansinės
naudos, kiek iš principo. Tiesa, kavi-
nėje niekada nereiškiu pretenzijų. Ge-
riau tyliai pastumiu lėkštę ir nevalgau
to, kas man nepatinka. Taip yra dėl to,
kad pati ketverius metus dirbau bar-
mene ir todėl užjaučiu tuos žmones, ku-
riems reikėtų pasakyti nemalonių da-
lykų. 

Tačiau šiaip manau, kad turime ži-
noti ir ginti savo teises. Vienas iš pa-
vyzdžių – keliavome su šeima į Lietu-
vą. Aš su vaikais parskridau anks-

čiau, o vyras turėjo bilietą į kitą, vė-
lesnį skrydį. Kopenhagoje sugedo lėk-
tuvas, kuriuo jis turėjo tęsti kelionę į
Čikagą. Taip atsitiko, kad kiti keleiviai
buvo išskraidinti anksčiau, o vyras
turėjo laukti dvi paras. Jis neparskri-
do namo laiku, nenuėjo pirmadienį į
darbą. Nusprendžiau, kad kompanija
turi atlyginti mūsų patirtas išlaidas.
Pradžioje bandžiau viską tvarkyti pati,
tačiau supratau, kad avialinijų dėme-
sio sulauksiu tik po pusmečio. Ir tai rei-
kės nuolat skambinėti ir apie save pri-
minti. Tuomet kreipiausi į advokatą. Po
to, kai darbo ėmėsi teisininkas, ne-
praėjo nė dvi paros, ir avialinijos per-
siuntė mums pagal įstatymus pri-
klausančią piniginę kompensaciją. Ir
ne tik ją, bet ir pinigų sumą, kurią
mano vyras išleido dvi paras privers-
tinai gyvendamas Kopenhagoje. Kartu
su vyru tuo pačiu lėktuvu skridusi
lietuvių šeima pradžioje nepatikliai
žiūrėjo į galimybę pareikšti pretenzijas
kompanijai už atidėtą skrydį. Tačiau
praėjus geram mėnesiui po šios kelio-
nės, jie mums paskambino ir paklausė
patarimo, nuo ko reikėtų pradėti ieškoti
to atlygio. Tai yra ne vienintelis atve-
jis, kai man teko įrodinėti savo tiesą.
Bet aš esu toks žmogus, kad turiu tą pa-
daryti. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Ar lietuviai moka ginti savo teises?
Atkelta iš 3 psl.
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KALBA VAIKAI

,,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!

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

ŽymenįPETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

2017 M. 
 

 
Bendruomeninis Susitaikinimo vakaras 

 
 

 6 d., 7:00 val. v. 
pirm 7:00 val. v.  

 
 

 
 nuo 5:00-6:00 val. v. 
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7:00 val. v. Kristaus K  
 

 
  

 
 

Lietuvos diena Fatimoje
š. m. spalio 19–22 

Kviečiame dalyvauti!

Fatima (Portugalijoje) – viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais čia švenčiamas Švč. Mergelės Marijos ap-
sireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.

Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šven-
timo Fatimoje ir patirti Švč. Mergelės Marijos užtarimo malonę vietoje, kurio-
je nuolat vyksta užtarimo stebuklas.

PROgRAMA
Spalio 19 d., ketvirtadienį – atvykimo diena. Skrydis į Lisaboną, kelionė iš

oro uosto į viešbutį Fatimoje. Vakarinė malda. Pažintis su Šventove.
Spalio 20 d., penktadienį – malda apsireiškimo vietoje, Kryžiaus kelias Fa-

timos apylinkėse, piligrimystė į Piemenėlių gimtąjį kaimą Ajustrel.
Spalio 21 d., šeštadienį – jaudinanti ir nepamirštama vakarinė Rožinio pro-

cesija su žvakėmis Fatimos šventovės centrinėje aikštėje. Dieną siūlome aplankyti
Fatimos ir aplinkinius UNESCO objektus gretimuose miesteliuose (Batalha, To-
mar, Alcobaca).

Spalio 22 d., sekmadienį – 10 val. r. Lietuvos dienos šv. Mišios, kurias au-
kos Lietuvos vyskupai ir kunigai didžiojoje Fatimos bazilikoje.

Kviečiame parapijas, organizacijas, bendruomenes organizuoti ir registruoti
piligrimines grupes savo vyskupijose. 

Lietuvos diena Fatimoje organizuojama Lietuvos vyskupų konferencijos
sprendimu ir yra sudėtinė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 m.
jubiliejaus iškilmių dalis. Popiežius Pranciškus dalyvaus Fatimos iškilmėse ge-
gužės 12–13 d.

Jei Popiežius Pranciškus vyksta patirti Švč. Mergelės Marijos motiniškos glo-
bos stebuklą Fatimoje, kodėl šio stebuklo nepatirti kiekvienam lietuviui?

Norintys vykti į 7 dienų kelionę į Fatimą ir Portugalijos sostinę Lisaboną, pra-
šome registruotis iki kovo mėn. 24 d. pas kun. gintarą Antaną Joniką el. paš-
tu:  gjonikas@gmail.com 

Benas, 6 metai

– „Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Die-
vą”, – sako Jėzus. Ar ži nai, Benai, kas tie
tyraširdžiai?

– Tai labai rimtas klausimas. Ma-
nau, kad tyraširdžiai – tai labai geri,
niekada nemeluojantys ir labai nuo-
širdūs žmonės. Tai tokie žmonės, kurie
daro gerus darbus ir labai dažnai mel-
džiasi ir kalba su Dievu. Na, jie tokie
tikri Dievo mokiniai, kurie daro viską,
ką Dievas liepia daryti. Jie turbūt nie-
kada nepamiršta ryte kalbėti maldų, o
vakare visada pa dėkoja Dievui už tai,
kad gyvena, kad yra sveiki, kad gali da-
ryti gerus darbus, na, už viską.

– O tu tokių žmonių pažįsti?
– Nepamenu, turbūt nepažįstu,

bet dar reikia pagalvoti. Turbūt tyra-
 širdžiai žmonės gyvena vienuolynuo-
se, būna vienuoliai arba dirba kuni-
gais. Aš pažįstu du vienuolius – tai vie-
nas tikrai jau tyraširdis, o kitas irgi la-
bai geras, bet ką aš žinau...

– O kodėl taip manai, kad vienas vie-
nuolis tyraširdis, o dėl kito lyg ir abejoji?

– Aš kartą girdėjau, kaip tas vie-
nuolis barėsi su kitu žmogumi, tokiu
vyru. Tai gal, jei žmogus tyraširdis jis
niekuomet nesibara, nesimuša ir ne-
rėkia ant kito žmogaus?

– Bet gal bartis galima labai nuoširdžiai?
Gal tas vyras ką nors negero padarė, o vie-
nuolis jį su drausmino?

– Aš manau, kad jei žmogus pyks-
ta ir garsiai barasi, tai jis tik paprastas
žmogus, o ne tyraširdis. Tyrašir džiai
žmonės meldžiasi, o ne rėkia ant žmo-
nių.

Laurutė, 5 metai

– Laurute, kaip manai, kokie žmonės
yra tyraširdžiai?

– Jie būna tyraširdžiai tada, kai
širdelėje gera ir ramu. Kai nereikia eiti

į darželį ir net į sodą važiuoti, kai ga-
lima nieko neveikti arba tiesiog žaisti
sau ramiai, arba dūkti.

– O kodėl tu manai, kad tyra širdis
būna, kai nereikia niekuo rūpintis?

– Todėl, kad tada būna ramu ir ne-
reikia bijoti, jog pavėluosi į mankš tą
arba nesuspėsi į autobusą, o kitas au-
tobusas atvažiuos tik po valandos ir vėl
reikės galvoti, kaip čia nepa vėlavus.
Kartą mes su močiute važiavome į
sodą ir pavėlavome į autobusą. Paskui
bandėme įsėsti į kitą autobusą, bet jis
atvažiavo anksčiau, negu buvo para-
šyta lentelėje ir mūsų  nepalaukė. Mo-
čiutė labai supyko ir pasidarė nelabai
tyraširdė. Ji ant to autobuso barėsi visą
dieną, bet pas kui vakare jau pasidarė
tyraširdė ir nustojo bartis.

Izabelė, 6 metai

– Izabele, ar tau teko susitikti tyrašir-
džių žmonių?

– Kartą nutiko toks dalykas, kai la-
bai aiškiai pasimatė, kad viena to kia
močiutė tikra tyraširdė. Viena mū sų
kaimynė susirgo tokia labai bai sia
liga. Ji nebegalėjo vaikščioti ir net la-
bai mažai valgė. Kita kaimynė tą ser-
gančią moterį prižiūrėjo, pirko jai
maisto ir vaistų, ir ją visada lan k ė. Ta
kaimynė tokios močiutės pa prašė, kad
ligonei parinktų  žemuo gių tokį nedi-
delį kibiriuką. Ji paža dėjo, kad nupirks
tų žemuogių ir  atneš ligonei, o iš tik-
rųjų nuėjo į miš ką, pririnko žemuogių
ir pado vanojo jas tai sergančiai mote-
riai. Ji už tas žemuoges nepaėmė nė
vieno pinigo ir dar labai apsidžiaugė,
kad gali pa vai šinti uogomis sergančią
moterį. Mo čiutė jos visai nepažinojo, o
apie tą baisią ligą išgirdo tik tada, kai
kai mynė paprašė parinkti žemuogių.
Tai va, aš manau, kad ta močiutė, kuri
padovanojo žemuogių, tikra tyra širdė.

Vaikus kalbino
Aldona Atkočiūnaitė

„Artuma”

Močiutė, kuri padovanojo žemuogių
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

   
         

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings 0.90% 
IRA 1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T
2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.

PASAULIO LIETUVIU CENTRE • LEMONTE, IL
Auka - 25 dol.

Rezervacijos: Aldona Rauchiene • 708.598.7438 • aldrauch@gmail.com
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VYDUNO JAUNIMO 
FONDO

VYDUNO JAUNIMO VYDUNO JAUNIMO 
FONDO

•

SUKAKTIS

�  Kovo 19 d., sekmadienį, Beverly Sho-
res Lietuvių klubas kviečia į Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios minėjimą. 1 val. p.
p. vyks lietuviškos pamaldos Šv. Onos baž-
nyčioje (433 E. Golfwood Rd., Beverly Sho-
res, IN), po jų – minėjimas, dainuos Al-
degunda, bus vaišės. Pasiteirauti tel. 219-
512-3493.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 22 d., trečiadienį,1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite dokumentinį filmą „Medininkai,
nebaigta byla”, pasakojantį apie OMON
smogikų Lietuvos pasienio muitininkų nu-
žudymą 1991 m. vasarą.

� Kovo 25 d., šeštadienį, 10 val. r. Balze-
ko lietuvių kultūros muziejus (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) kviečia į velykinių kiau-
šinių dekoravimo pamoką. Jos instruktorius
menininkas Donatas Astras susirinkusius
supažindins su tradicine lietuvių skutinėjimo
technika. Pamokos dalyviai bus pamokyti, kaip
specialiu gremžtuku ant nudažyto kiaušinio
išskutinėti pasirinktų ar susikurtų ornamen-
tų. Į pamoką kviečiame ir suaugusius, ir vai-
kus. Ateikite su šeimomis ir patys sukurkite
savo šeimos Velykų stalo simbolį ir puošmeną
– dekoruotų kiaušinių. Į pamoką reikia atsi-
nešti 6 kietai virtus dažytus kiaušinius. Ren-
ginio organizatoriai pasirūpins darbo prie-
monėmis. Pamokos kaina: suaugusiems 15
dol., muziejaus nariams 10 dol., vaikams iki
12 metų 5 dol. Užsiėmimo metu būsite vai-
šinami kava ir sausainiais. Registruotis:
info@balzekasmuseum.org. Daugiau infor-
macijos telefonu: 773-582-6500.

� Kovo 26 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kvie-
čiame atvykti į šv. Mišias Jaunimo centre, Tėvų
Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, lL 60636). Šv. Mišias atnašaus kun.
Jaunius Kelpšas. Palaikykime šią gražią,
neseniai atgimusią tradiciją – kartą per mė-
nesį susirinkti pasimelsti jaukioje lietuviško-
je šventovėje. Po šv. Mišių – vaišės Centro ka-
vinėje. Laukiame visų. 

� Balandžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S Pu-
laski Rd, Chicago, IL) menininkė iš Lietuvos
Odeta Bražėnienė kviečia pasimokyti deko-
ratyvinių popieriaus karpinių meno. Pamokoje
išmoksite, kaip iš balto popieriaus lapo iš-
karpyti dailių ornamentų. Pamokos kaina su-
augusiam 15 dol., vaikui 5 dol., muziejaus
nariams – nemokamai. Organizatoriai parū-
pins reikalingų medžiagų ir įrankių. Regist-
ruotis: info@balzekasmuseum.org.  Daugiau
informacijos tel. 773-582-6500.

� Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas
2017 metų projektų paramai gauti. Lietuvių
Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių iš-
eivijos bendruomenes, jaunimą, žiniasklaidą.
Prašymai priimami iki balandžio 1 d. Elekt-
roninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lie-
tuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”). 

� Balandžio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje (5620
S. Claremont  Ave., Chicago, IL 60636) vyks
metinis Centro narių susirinkimas. Registra-
cija prasidės 12:30 val. p. p. Maloniai kvie-
čiame lietuvių visuomenę dalyvauti. 

Paskelbtas naujas programos TALEnTAI LIETUVAI (TL) etapas

TL – tai apmokamų stažuočių įmonėse Lietuvoje programa užsienyje moks-
lus baigusiems lietuviams. Šiuo metu siūlomų stažuočių vietų sąrašą galite
pamatyti čia:

http://stazuokis.lt/positions/
Informacija apie registraciją:
http://stazuokis.lt/dalyviui/

Taip pat primename, kad iki balandžio 10 d. vyksta ir atranka į KURK LIETU-
VAI programą, kurios dalyviai atlieka projektus viešajame sektoriuje. 

Visa informacija: www.kurklt.lt.

URM Užsienio lietuvių departamento info

Kviečiame į 

Kazio Bradūno 

100-mečio vakarą 
Atvykite į ,,Draugo” redakciją,

kurioje poetas darbavosi du dešimtmečius 

pakilkite į II aukštą tais pačiais laiptais, kuriais jis lipo
nesuskaičiuojamą daugybę kartų 

sutikite jo žvilgsnį, nukreiptą į jus iš archyvinių nuotraukų

išgirskite jo balsą, mintis, įrašytus į audio ir video juostas

pasigėrėkite, kaip puikiai skamba jo poezija

Vakaro viešnia –
Kauno Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja 

Virginija Paplauskienė 

Knygos ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” sutiktuvės

Renginys vyks
balandžio 7 d.,  penktadienį, 7:30 val. v. 

Adresas:
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

Atvykite pabūti Kazio Bradūno dvasioje,
pabendrauti, pasidalinti prisiminimais, pasivaišinti. 

Įėjimas – auka
Rengia ,,Draugo” redakcija 

Šiaurės Amerikos ateitininkai
Lietuvių rašytojų draugija


