
ANTRADIENIS – TUESDAY, VASARIO–FEBRUARY 20, 2018 • Vol. CIX NR. 22

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGASDRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

02
-1

9-
20

18

Pasaulis – tai tragedija tiems, kurie jaučia, ir komedija tiems, kurie galvoja – W. Shakespeare

Vaikų festivalis – šventė dideliems ir
mažiems – 6 psl. 

Lietuviški simboliai – nuo vandenyno
iki vandenyno – 7 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 1.50 dol.

DIANA PLAČIAKIENĖ

Vasario 16-osios vakare, kai Lietuva,  po didžiausio per
pastarąjį šimtmetį Nepriklausomybės dienos šven-
timo ramiai ilsėjosi, 6 val. v. Californijos laiku San

Francisco miesto rotušė nušvito lietuviškos vėliavos
spalvomis. 

Dauguma praeivių, ko gero, nesuprato, kas čia vyks-
ta. Labai mažai iš jų žinojo, kas ir kur ta Lietuva, bet visi

džiaugėsi įspūdingu vaizdu. 
San Francisco mieste yra apie 860,000 gyventojų,

tarp kurių – vos  50 lietuvių. Likusieji, apie 500 mūsų tau-
tiečių, yra išsiskirstę po 7 milijonų gyventojų skaičiuo-
jančią teritoriją – San Francisco Bay Area, kurią sudaro
100 didesnių ir mažesnių miestelių. Regionas garsėja pa-
saulinio lygio universitetais – Stanford, Berkeley, Silicio
Slėniu, didžiausia pasaulyje aukštųjų technologijų kon-
centracija.                                                                           – 7 psl.

Šventėme Lietuvos šimtmečio stebuklą

Mažoji lietuvaitė Alexandra Didžbalytė džiaugiasi Lietuvos jubiliejinio Gimtadie nio tortu  skau-
tų suruoštoje šimtmečio šventėje PLC Lemonte. 

Ilonos Didžbalienės nuotr.

Mums teko laimė patirti
dar vieną stebuklą –
pamatyti, kaip visame

pasaulyje švenčiamas Lietuvos
valstybingumo šimtmetis. Dar
ilgai dalinsimės vieni su ki-
tais šios šventės įspūdžiais ir
jausmais. Mes atšventėme ju-
biliejinę, 100-ąją Vasario 16-
ąją, ta proga keldami savo ša-
lies vėliavas, dainuodami, šok-
dami ir kartais leisdami nu-
riedėti džiaugsmo bei pasi-
didžiavimo ašarai. Visoje Ame-
rikoje pasklidę lietuviai šei-
mose, su draugais, tautiečių
bendruomenėse patyrėme
nepaprastą bendrumo jausmą
– vieni kitus sveikinome,
džiaugėmės ir su visais aplin-
kui dalinomės tuo džiaugs-
mu. O mus, lietuvius, besi-
džiaugiančius neeiline savo
valstybės sukaktimi, sveikino
didžiausi Amerikos miestai. 

Šiandienos šventinė
,,Drau go” nuotraukų galerija
– iš Amerikos, šalies, kurioje
gyvename, auginame savo
šeimas ir kuriame ateitį, ži-
nodami: esame ir būsime lie-
tuviai.                               – 7 psl.

Vasario 16-oji San Francisce

Lietuviai prie tautiškai apšviestos San Francisco rotušės (San Francisco City Hall). Ingos Tarelaitės nuotr. 
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Gerb. Redakcija,

Gavęs šiandien (pavėluotai) ,,Draugo” sausio 30
d. numerį, pastebėjau, kad pirmajame yra pilna klai-
dų apie Vasario 16 akto signatarą Joną Vailokaitį
(mano mamos dėdę).

Vlado Terlecko knyga yra apie Joną Vailokaitį,
ne kun. Juozą Vailokaitį.

Vasario 16-osios akto signataras buvo ekono-
mistas Jonas Vailokaitis, o ne kun. Juozas Vailo-
kaitis.

Paežerių dvaro savininkas buvo Jonas, ne Juo-
zas.

Beveik per visą straipsnį yra supainioti Jono ir
Juozo vardai, net palaidoti Jonas prie Jono (?!).

Tačiau straipsnis neblogai parašytas, nors ir su
klaidom. Puiku, kad pagaliau kas nors parašo apie
tokius darbščius patriotus kaip Vailokaičiai, kurie
pastatė pokario Lietuvos ekonomiką ant kojų ir tu-
rėtų būti puikus pavyzdys mūsų šalies dabarti-
niams vadovams.

Kadangi mūsų giminė labai plati, Lietuvoje,
Amerikoje ir Kanadoje, ir todėl gal į kitas vietoves
,,Draugas” greičiau atkeliauja negu pas mane, ma-
nau, kad gal jau esate gavę pastabų iš kitų gimi-
naičių ir gal gerbiamas Algis Vaškevičius jau yra at-
siprašęs už straipsnio klaidas.

Kita vertus, gal klaidos nėra esminės, nes bro-
liai kun. Juozas ir Jonas visuomet veikė beveik ne-
atskiriamai kartu, kaip vienas asmuo.

Algimantas Bublys
Scottsdale, AZ

Atsiprašymas

Straipsnio apie knygą apie Vasario 16-osios
akto signatarą Joną Vailokaitį, išspausdinto ,,Drau-
ge” sausio 30 dieną autorius Algis Vaškevičius labai
apgailestauja ir nuoširdžiai atsiprašo tų, kuriuos nu-
vylė, įžeidė ar supykdė keliose straipsnio vietose su-
painiojęs signataro Jono Vailokaičio ir jo brolio ku-
nigo Juozo Vailokaičio vardus. Autorius pasistengs
padaryti viską, kad ateityje panašių apmaudžių ir
nedovanotinų klaidų būtų išvengta.  

Šiuo metu lietuvaičiai pasaulyje rungiasi, kas
sugalvos įdomesnį projektą Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti.

Ir tikriausiai nepralenktas bus Vil niaus Jono Ba-
sanavičiaus gimnazijos moksleivių projektas „Tiltas
tarp Lietuvos ir kosmoso”. Gimnazija ir progimna-
zija kartu su Vilniaus universiteto Radijo klubu ir
Lietuvos radijo mėgėjų draugija vasario 14 d. sukūrė
tiltą su kosmosu. Lietuvos moksleiviai užmezgė
tiesioginį ryšį su Tarptautinės kosminės stoties
(TSK, angl. Amateur Radio on the International Spa-
ce Station – ARISS) astronautu Joseph Michael
Acaba. 

Šiuo metu kosminėje stotyje – didžiausioje pa-
saulyje kosminėje laboratorijoje – dirba 54-oji eks-
pedicija. Stoties įgulą sudaro šeši žmonės, tarp jų –
du rusų kosmonautai, japonas ir trys NASA astro-
nautai. Naudodami savo sukonstruotą techniką
moksleiviai pasikalbėjo su NASA astronautu J. M.
Acaba, kai kosminė stotis buvo virš Lietuvos. Tai
buvo antrasis bandymas. Pirmąjį kartą buvo ban dyta
susisiekti vasario 12 d., bet seansas neįvyko dėl dar-
bo grafiko pasikeitimo kosminėje stotyje, dėl ko Kos-
moso centras moksleivių atsipra šė. (Kaip komen-
tuoja lrytas.lt, nepla nuotus TKS darbotvarkės po-
kyčius lėmė dėl neatskleistų priežasčių nestartavęs
Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos” skrydis, į
TKS turėjęs paleisti krovininę kapsulę „Pro gress”.)

Dešimties minučių pokalbyje su astronautu
dalyvavo 20 moksleivių iš visos Lietuvos, kiekvienas
spėjo už duoti po vieną klausimą. Jie domėjo si, ar J.

M. Acaba mato Lietuvą iš Tarptautinės kosminės sto-
ties (astronautas apgailestavo, kad žemę tuo metu
dengė debesys), į kurią planetą jis norėtų nuskristi
(astronautui patinka Marsas), pagal kurią laiko
juostą TKS astronautai švenčia Naujuosius metus
(pagal Japonijos, Rusijos ir Greenwich laiko juostą,
taigi švenčia net trejus Naujuosius). Haroldas ast-
ronautui pasakė, kad lietuviai vienu iš šimtmečio
žmonių išrinko Joną Basanavičių ir pasitei ravo, o ką
šimtmečio žmogumi rinktų Joe. „Manau, pasirink-
čiau tokį, kuris būtų sąžiningas ir rūpintųsi savo ša-
lies piliečiais”, – nuo tiesaus atsa kymo išsisuko ast-
ronautas. 

Moksleiviai sužinojo, kad šis astronautas yra
geologas, o prieš tapdamas astronautu buvo moky-
tojas, kuriuo vėl taptų, jeigu tektų keisti profesiją.
Taip pat jie sužinojo, kokios gali būti ekstremalios
situacijos TKS, – tai kai TKS atsiranda skylė, gais-
ras ar amonio nuotėkis. Į Saulės klau simą, kas jį TKS
labiausiai erzina, pa šnekovas iš kosmoso platybių at-
sakė: „Kosmose mane labiausiai erzina tai, kai ką
nors pametu. Jei nepadedi savo įrankių ar įrangos
saugiai, tik nusisuki – ir jų jau nebėra ten, ir turi
gaišti laiką paieškoms”. Pasirodo, astronautai ge-
riausiai atsipalaiduoja iliuminatoriuje žiūrėdami į
gražiąją mėlynąją Žemės planetą. Paklaustas apie
kosmines šiukšles kosmonautas pareiškė pats jų ne-
matęs, bet ant TKS langų esantys įbrėžimai rodo, kad
aplinkui skrajoja daug mažų dalelių. 

O Erika dar ir pareklamavo savo tėvynę Lietu-
vą. Ji astronauto paklausė, ar savo darbe stotis

Lietuvos gimnazistai pasikalbėjo su astronautu 
naudoja Lietuvoje sukurtus lazerius. Pašne ko vas at-
sakė, kad jis yra girdėjęs apie Lietuvos laimėjimus
kuriant lazerius, stotyje veikia keletas lazerių, ku-
riuos jie naudoja eksperimentams, bet Joe nėra tik-
ras, ar jie pagaminti Lietuvoje ir t. t. 

Atrodo, kad pokalbis buvo smagus abiems pu-
sėms, o jam pasibaigus moksleiviai astronautui pa-
dėkojo audringais plojimais. 

Atsidarę Jono Basanavičiaus gimnazijos tink-
lalapį internete po kalbį su astronautu galite iš-
klausyti ir jūs, nes jis buvo įamžintas.

Parengta pagal lrytas.lt ir 
Jono Basanavičiaus gimnazijos puslapį

Gimnazijos „Facebook” nuotraukos



mos valstybės kūrimo ir stiprinimo. Iš jų buvo ren-
kami reikšmingiausieji. Elito sociologinį tyrimą at-
liko žurnalas „Reitingai”, o visuomenės nuomonės
apklausą darė bendrovė „Spinter tyrimai”. Elitas pir-
mąją vietą skyrė pirmajam „Aušros” redaktoriui, lie-
tuvių tautos budintojui, Vasario 16-osios akto sig-
natarui dr. Jonui Basanavičiui, antrąją –  Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirminin-
kui, pirmajam faktiniam nepriklausomos Lietu-
vos vadovui prof. Vytautui Landsbergiui. Trečias eli-

to apklausoje liko dailininkas ir kompozitorius Mi-
kalojus Konstantinas Čiurlionis. Nors jis mirė 1911
m. ir nepriklausomybės nesulaukė, bet dėl jo įtakos
lietuvių visuomenės sąmonei tikriausiai niekas
nesiginčys. Kaip ir dėl Vinco Kudirkos, kuris ne-
priklausomos Lietuvos irgi nesulaukė, bet jo nuo-
pelnai tautos istorijai yra neginčytini. Jis taip pat
pateko į dešimtuką.

Į šimtmečio ryškiausiųjų sąrašą pateko dar to-
kios asmenybės: Valdas Adamkus, Dalia Grybaus-
kaitė, Algirdas Brazauskas, Arvydas Sabonis, An-
tanas Smetona ir Maironis. Galima sakyti, kad
toks sąrašas patenkina visų Lietuvos gyventojų
sluoksnių įsitikinimus. Kam nepatinka Landsber-
gis, rinkosi Brazauską. Kas nemėgsta politikų, rin-
kosi sportininką Sabonį, humanitarai rinkosi Mai-
ronį. Bet įdomiausia, kad dešimtuke daugiausiai vis
dėlto yra politikų, nors jie yra ir labiausiai keikia-
mi. Tarp populiariausių savo atstovų neturi nebent
radikalai, bet jų ir tėra tautos mažuma. Štai Vilniuje
jie vasario 16-ąją surengė eiseną ir tesurinko tik po-
ros šimtų (kiti šaltiniai sako – 300) koloną. Kai į ki-
tus renginius rinkosi tūkstančiai. Ir gaila, kad su ra-
dikalais save sieja Lietuvos tautininkai. Taip nebuvo
Lietuvos nepriklausomybės pradžioje. Ir tuomet jų
nebuvo daug, bet jie buvo tie patys nuosaikūs Sąjū-
džio žmonės. Su tautininkais savo politinę karjerą
pradėjo, pvz., Rasa Juknevičienė. Kad vėliau ji ir kai
kurie kiti tautininkai pasitraukė, matyt, nėra atsi-
tiktinumas. Tuomet juos rėmė – politiškai ir mate-

rialiai – JAV lietuviai tautininkai. Tai
tikriausiai irgi prisidėjo prie solidžios
Lietuvos tautininkų laikysenos. Išei-
vijos tautininkams išmirštant ir trau-
kiantis Sąjūdžio žmonėms didelių am-
bicijų turinti, bet tapusi negausi grupė
ilgainiui ėmė radikalėti, būtent tokiu
būdu norėdama atkreipti į save dėme-
sį. Europoje radikalų daugėja, kai kur
jie netgi jau darosi pavojingi, bet, ačiū
Dievui, Lietuvoje jie kol kas yra nežy-
mi mažuma. 

Šventės ir politika

Nežinau, ar čia politika, bet man krito į akis to-
kia detalė: Vasario 16-osios šimtmečiui skirtose šv.
Mišiose Arkikatedroje Bazilikoje Vilniuje Lietu-
vos prezidentė Dalia Grybauskaitė sėdėjo kartu su
Lenkijos prezidentu Andrzej Duda (su juo vasario
17 d. dar vyko ir atskiras Prezidentės susitikimas),

nors Lietuvos svečiais buvo dar dešimt Europos vals-
tybių ir Europos Sąjungos institucijų aukščiausių
vadovų. Mano galva, tai buvo išskirtinis Lietuvos
prezidentės gestas, siekiant geresnių santykių su ar-
timiausia kaimyne, su kuria pastaruoju metu san-
tykiai klostėsi sunkiai. Aš džiaugiuosi ir Preziden-
tei pritariu, nors žinau, kad daug kas su manimi ne-
sutiks, esą lenkai mums yra padarę daug pikta ir nie-
kada dėl to neatgailavę, ir nėra ko ten su jais meili-
kauti. Vyskupas Jurgis Matulaitis sakė: „Blogį nu-
galėk gerumu”. Tai žodžiai, ištarti švento kunigo, ir
jo reikia paisyti. Kiekvienu blogu darbu mes patys
save nubaudžiame. O už kiekvieną gerą – save ap-
dovanojame.

Būk pasveikinta

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šventė-
je, kuri buvo labai didinga, dėl ligos negalėjo daly-
vauti šios šventės vienas herojų – šimtmečio žmogus
Vytautas Landsbergis. Jo tradicinę kalbą iš Signa-
tarų namų balkono perskaitė aktorius, bet šventė be
jo neliko. Landsbergio žodį, ištartą ligoninės pala-
toje,  išgirdome  internete.  Ir jis buvo  kaip visada
simboliškas: „Būk pasveikinta, Lietuva, šimto me-
tų mergaite, amžinai jauna. Gyvuok per amžius. Ir
mylėk gyvenimą. Būk dora ir teisinga. Neišduok sa-
vęs, o suklydusi norėk būti geresnė. Tavo žemė – be
galo graži. Mylėk ją ir neapleisk. Aš tave myliu. Tik
tiek”.

Sutinku su nuomone, kad Lie-
tuvos valstybės atkūrimo
100-mečio jubiliejus priminė

Sąjūdžio laikus, tą ypatingą dva-
sinį pakilimą, tą masiškumą ir
atvirumą, tą bendrystę. Nema-
nau, kad visi gyveno ta džiugia ži-
nia, bet tie, kuriems tai nebuvo
malonu, bent jau tylėjo ir negadi-
no nuotaikos švenčiantiems. Noriu
tikėti, kad dalis tų netikinčiųjų
Lietuva irgi atšilo ir prisidėjo prie jos simpatikų.
Taip leidžia galvoti daugiau negu visada į gatves ir
eitynes išėjusių žmonių, buvo daugiau namų, bal-
konų, langų, automobilių, šventės dieną pasipuo-
šusių trispalvėmis vėliavomis, o ir pačių vėliavų pri-
trūko. Paskutinėmis dienomis prieš šventę įmonės,
kurios gamina lietuviškas vėliavas, turėjo dirbti nak-
timis, kad patenkintų poreikį, bet ir tokiu būdu ne-
sugebėjo visų aprūpinti. Optimistinę nuomonę pa-
remia ir Žmogaus studijų centro psichologinio kli-
mato ir žmonių jausenos tyrimai, kasmet
atliekami nuo 2008 metų: besididžiuo-
jančių, kad yra Lietuvos piliečiai, skai-
čius per metus išaugo nuo 69 iki 82
proc., ir tai beveik prilygsta ikikriziniam
laikotarpiui, 2008 m.

Esu rašiusi apie savo kaimo kaimy-
nus, kuriuos atsikraustę čia radome
nuolatiniame linksmame būvyje. Tame
kieme nuolat rinkdavosi ir apylinkės
linksmuoliai. Nors mes blaivininkai,
bet su kaimynais vis tiek nuoširdžiai
bendravome, apsimesdami, kad jų po-
mėgių nepastebime. Ilgainiui tų linksmų
dienų anapus ulyčios ėmė mažėti. Pa-
staruoju metu ir visai sumažėjo. Ka-
dangi iš to kiemo yra kilusi mano mo-
kytoja, kaimynų namuose susitikdavome
su ja bei jos šeima. Jie pamatė, kad gali
būti ir kitoks bendravimas. Norime ti-
kėti, kad jiems gyventi ankstesnį gyve-
nimą tiesiog pasidarė nepatogu. O apie
tai rašau todėl, kad šios vasario 16-osios
rytą buvome tiesiog pritrenkti, prie kai-
mynų gonkų pirmą kartą išvydę plevė-
suojančią trispalvę. Nustebome dar ir to-
dėl, kad šio kiemo ankstesnė – pokarinė
karta – pripažino kitokią vėliavą. Netgi
stovas vėliavai įstatyti buvo likęs senas,
aprūdijęs, į kurį dabartinio kaimyno
tėvas, kolūkio aktyvistas, įstatydavo so-
vietinės trispalvės kotą. 

Manau, kad taip atsitiko ne tik mūsų
kaimynystėje. Ir atsitiko todėl, kad dėl Lietuvos var-
do ir garbės, pasididžiavimo ja buvo daug dirbama.
Pradedant Prezidentūra, Seimu, Vyriausybe ir bai-
giant visuomeninėmis organizacijomis, atskiro-
mis bendraminčių grupėmis ir net žiniasklaida, kuri
paprastai ima tik blogąsias žinias, nes jos garantuoja
sensaciją. Šį kartą žurnalistai skelbdavo ir su 100-
mečiu susijusias žinias. Visi stengėsi sugalvoti ką
nors ypatinga, kaip nors išsiskirti iš choro. Ir tos var-
žybos niekieno neerzino, niekas iš to nesityčiojo ir
nesibodėjo. Tai rodo, kad tautą pakelti bendram tiks-
lui vis dar galima. Gal būtų galima netgi sustabdy-
ti jos byrėjimą, bėgimą į užsienį? Tikriausiai, tik, ži-
noma, dėl to reikia dirbti. O ką ir kaip daryti, čia kita
užduotis. Kaip Archimedas sakė: „Duokit man at-
ramos tašką, ir aš pajudinsiu Žemę”. 

Kitos tokios progos suvienyti žmones tikriausiai
greitai nepasitaikys, bet tikėkime, kad mes jau ta-
pome kitokie, labiau subrendę valstybės piliečiai.
Tuo tiki net prof. V. Landsbergis, o ir kolega žur-
nalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius rašo: „Po
Šimtmečio šventės prasidėjo pasitikinčios savimi
Lietuvos amžius”.

Visi turime savo šimtininkus

Pradėjus ruoštis valstybės atkūrimo šimtmečiui
žinių tinklalapis DELFI ėmėsi projekto „Šimtmečio
žmonės”. Buvo daromos dvejopos apklausos – elito
(kas turėta mintyje, neaišku, greičiausiai – labiau-
siai išsilavinusius, intelektualius žmones) ir vi-
suomenės. Apklausos parodė, kas yra reikšmin-
giausios šimtmečio asmenybės. Buvo pasitelkti
mokslininkai – Vilniaus universiteto istorikų gru-
pė, vadovaujama Aurimo Švedo ir Arūno Strei-
kaus, kuri kartu su DELFI redakcija sudarė 120
reikšmingų Lietuvos asmenybių sąrašą. Tai žmonės,
savo darbais labiausiai prisidėję prie nepriklauso-
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Geriausia dovana  DRAUGAS
Tai pažinčių ir  susitikimų vieta •Padovanokite lietuvišką pasaulį!

www.draugas.org

Tapome kitokie
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Vasario 16-osios vakarą Gedimino prospekte Vilniuje, nuo Katedros iki Seimo, liepsnojo 100 laisvės laužų. Pakili nuotaika ir žmonių
vienybė priminė Sąjūdžio laikus. Gedimino Bartuškos nuotr.
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TELKINIAI

Ramunė Kubiliūtė aptarė organizacijos veiklą 2017 m.
Ji paminėjo kelis ypatingus praėjusių metų įvykius.
Gegužės mėnesį buvo surengtas seminaras Kaune,

kuriame dalyvavo organizacijos remiamų centrų vadovai,
darbuotojai ir savanoriai bei valdybos narės Rita Venclo-
vienė ir Ramunė Kubiliūtė. Birželio mėnesį 16 jaunų
Amerikos lietuvių nuvyko į Lietuvą savanoriauti. Jie dir-
bo penkiuose organizacijos remiamuose centruose: Ša-
teikiuose, Varėnoje, du Vilniuje ir Žemaičių Kalvarijoje.
Rugsėjo mėnesį vyko kasmetinis lėšų telkimo vakaras, o
spalio mėnesį – sėkmingi kasmetiniai ,,Derliaus pietūs”.
Ramunė Kubiliūtė padėkojo visiems ,,Vaiko vartai į moks-
lą” organizacijos rėmėjams. Tarp jų yra Lietuvių Fondas,
kuris parėmė projektą ,,Keliaujant Lietuvos laisvės ko-
votojų, partizanų keliais”. Šį projektą planuojama įgy-
vendinti šiais metais. Organizaciją taipogi parėmė Kazickų
šeimos fondas, kuris padėjo finansuoti seminarą Kaune,
ir Floridos lietuviai golfininkai, kurie ,,Vaiko vartai į moks-
lą” organizacijai skyrė dalį savo turnyro pelno. Ramunė

Mes rodėme vaikams meilę
„Vaiko vartai į mokslą” organizacijos metinė popietė

Kubiliūtė pasidžiaugė, kad organizaciją remia ir apie
ją informaciją skleidžia rėmėjų būreliai įvairiuose
Amerikos miestuose: Philadelphijoje, Washingtone,
DC, Clevelande, Detroite ir Sunny Hills, Floridoje. 

Valdybos narė Dalia Anysienė pateikė organi-
zacijos metinę finansinę apyskaitą. 2017 m. ,,Vaiko
vartai į mokslą” organizacija iš aukų surinko apie
24,000 dol., o per renginius surinko apie 33,000 dol.
Lietuvių Fondas specialiam projektui paskyrė dau-
giau 5,000 dol. Iš viso pajamų buvo 62,832.84 dol. 2017
m. organizacija išmokėjo daugiau kaip 53,000 dol. glo-
bos centrams Lietuvoje. Dėl kitų išlaidų organizacija
patyrė 8,564.18 dol. deficitą. Akivaiz du, kad aukoto-
jai ir rėmėjai ir toliau yra labai reikalingi.  

Popietės dalyviams buvo ypač įdomu išgirsti pra-
ėjusią vasarą Lietuvoje dirbusių savanorių įspūdžius.
Savanorius į priekį pakvietė Viktutė Siliūnienė, kuri
su jais ir keliavo į Lietuvą. Iš viso buvo 16 savanorių.
Popietėje dalyvavo ir savo įspūdžiais dalijosi aštuoni.
Pirmoji kalbėjo Vasara Kulbytė, kuri dirbo globos
centre Šateikiuose. Jos darbas buvo užimti vaikus
ir atitraukti jų dėmesį nuo kasdienio gyvenimo, ku-
ris dažnai būna sunkus, ypač kada vaikų tėvai yra
alkoholikai ar narkotikų vartotojai. Savanorė Vasara
prisiminė vieną jauną mergaitę, kuri visuomet
verkdavo arba būdavo pikta ir kasdien vilkėjo tais
pačiais rūbais. Jos mama – alkoholikė, o tėvo na-
muose nebuvo. O jos šešerių metų sesutė visada šyp-
sojosi. Tačiau tas šypsojimasis buvo bandymas už-
maskuoti realybę ir vaizduoti, kad viskas gerai. Glo-
bos centro vadovai ir savanoriai planuodavo prog-
ramą, kuri vaikus užimdavo ir bent trumpam juos
atitraukdavo nuo šiurkščios realybės. „Mes rodėme
vaikams meilę”, – sakė savanorė Vasara.  Apie dar-
bą Varėnos globos centre pasakojo savanoriai Nojus
Aušra, Marisa Sadauskaitė ir Jokūbas Baranauskas.
Jie su vaikais sportavo, iškylavo, važiuodavo į Jau-
nimo dienas. Kai kurie vaikai buvo labai išdykę, bet
savanoriams su jais pasisekė susidraugauti, ypač

Praėjusią vasarą Lietuvoje savanoriavęs jaunimas su vadove Viktute Siliūniene (v.) bei organizacijos valdybos narėmis Rita Vencloviene (k.) ir Ramune Kubiliūte (d.).

RIMAS ČERNIUS

Sekmadienį, vasario 11 d. ,,Vaiko vartai į moks-
lą” organizacija į Pasaulio lietuvių centrą Le-
monte kvietė savo rėmėjus ir plačiąją lietuvišką
visuomenę metiniam pranešimui ir veiklos
apžvalgai. Popietę vedė valdybos narė Ra-
munė Kubiliūtė, kuri pažymėjo, kad ši labda-
ros organizacija, kuri padeda rizikos aplinko-
je gyvenantiems vaikams Lietuvoje, veikia jau
20 metų.  Tokia labdara yra labai reikalinga, nes
pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsau-
gos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, šiuo metu
Lietuvoje yra apie 30,000 rizikoje gyvenančių
vaikų, kuriems padėti veikia iš viso 285 globos
centrai. ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacija re-
mia kelis tokius centrus.  

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” veiklą aptarė valdybos narė Ramunė Kubiliūtė.   Dainos Čyvienės nuotraukos



52018 VASARIO 20, ANTRADIENISDRAUGAS

RAMUNĖ LAPAS

Balta ir švaru – lauke, jauku ir šventiška –  viduje.
Vienas iš pirmųjų jubiliejinės Vasario 16-osios
minėjimo renginių Čikagoje – lietuvių evan-
gelikų liuteronų Tėviškės parapijoje. Sekma-
dienį, vasario 11 d., Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo jubiliejų čia šventė parapijiečiai, sve-
čiai, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) na-
riai, pirmą kartą Tėviškėje apsilankęs LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius
su žmona Egle.

Ypač jautriai ir netgi jausmingai per pa-
maldas nuskambėjo kunigo Liudo Mi-
liausko žodis. Jis teisingai įvardijo ne

vieno abejones tą rytą pamačius per naktį iš-
kritusį storą sniego sluoksnį – važiuoti į pa-
maldas ar nevažiuoti. Tokia abejonė nukelia
vaizduotę į kitą realybę – ir šį mažą nepato-
gumą palygini su ilgais metais ar net dešimt-
mečiais šalčio, alkio ir neži-
nomybės, kurioje gyveno
mūsų tremtiniai ar partiza-
nai… Iš kur sėmėsi stiprybės
tie, kuriems iš tikrųjų buvo
sunku? Į šį klausimą kunigas
pats atsakė Justino Marcin-
kevičiaus posmeliu: „Kiek
rovė – neišrovė. Kiek skynė –
nenuskynė. Todėl, kad tu –
šventovė. Todėl, kad tu – tė-
vynė”. Todėl, kad tu – šven-
tovė… Jie pakilo tikėjimo
sparnais, ir neapšildomais
vagonais vežami į tremtį ne-
jautė nei šalčio, nei skaus-
mo. Mūsų auka maža – tik
neišbarstyti to palikimo. Ir neskau-
dinti bočių savo „bėdomis”. Palyginus
su jais mes gyvename kaip karaliai
– tik ar turime tą santarvę, tą ra-
mybę, kokią turėjo jie? Kunigas pa-
stebėjo, kad šį snieguotą rytą čia
susirinko tie, kuriuose gyvas ir
dvasingumas, ir tautiškumas. Jis
kvietė puoselėti ir nuolat ieškoti
būdų, kaip tai savyje atnaujinti, ra-
gino pakilti virš kasdienybės ir atrasti
dar neregėtą savo veidą, nematytą save.
Dievas kviečia į šviesėjimą, į atsinaujinimą.
Viešpats sako:  dar į  neregėtą  būtį  aš  tave  vedu… Ar
tu-rė-si ką jam atsakyti, kai tą lemiamą valandą tavęs pa-
klaus – kiek žmonių aprengei, kiek pamaitinai, kiek pri-
glaudei?

Vasario 16-osios prelegentas Tėviškėje buvo LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje M. Bekešius, kuris prisimi-
nė savo vaikystę, savo pilietinį brendimą ir pasidalijo tuo,

kas jam šiandien ,,guli ant širdies”. Jis pasakojo, kaip
jo, vaiko, tėvai prašė mokykloje nesigirti, kad namie
yra Biblija, Šapokos istorija, nepasakoti, kokias dai-
nas jie traukia kaime, kaip buvo spaudžiamas prie sie-
nos aiškintis, kodėl nėra spaliukas… Konsulas sakė,
kad pajuto pirmą laisvės gūsį, kai galima buvo kalbėti
ir dainuoti ką nori. Antrą – kai atsivėrė sienos ir ga-
lėjai laisvai keliauti. Trečiasis laisvės požymis –
Sausio 13-oji. „Nuo tada man laisvė – tai kova ir krau-
jas. Nori nenori – laisvė yra sutepta krauju”, – sakė
M. Bekešius. Jis papasakojo ir apie nebrandžią vai-
kišką savo kovą už laisvę – iškulti sovietinių karei-
vinių langą atrodė tinkamas protestas.

Konsulas taip pat sakė, kad jam skaudu išgirs-
ti apie nusivylimą tėvyne ir ragino nepainioti val-
džios ir Lietuvos. Lietuva – tai tu, tai aš, tai mūsų
žemė.  Lietuva  esame  mes visi, o valdžią išrinko-

me. JAV prezidento John Kennedy žodžiais diplo-
matas ragino ne laukti, ką tėvynė mums duos, o

galvoti, ką mes galime duoti mūsų tėvynei. ,,Ji
stipri kaip niekada, bet laisvė nėra duotybė,
tad kiekvienas padarykime bent po vieną dar-
bą tos stiprybės užtikrinimui”, – skatino M.
Bekešius ir užbaigė pasisakymą linksmu ,,O
dabar švęskime šimtmetį ir būkime vienin-

gi!”.
Staigmeną pateikė popietėje dalyvavę šau-

liai – kartu su konsulu jie perdavė iš Lietuvos at-
keliavusį apdovanojimą ,,Draugui”. Lietuvos šaulių

sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidento Sta-
sio Ignatavičiaus pasirašytas liudijimas byloja, kad laik-
raštis ,,Draugas” apdovanojamas Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo šimtmečio atminimo medaliu. Nuošir-
dus ačiū!

Šventė tęsėsi gražiai papuoštoje kavinėje, kur gara-
vo cepelinai ir skambėjo lietuviškos dainos, pritariant Bro-
niaus Mūro akordeonui.

„Todėl kad tu – šventovė…”
Vasario 16-osios šventė Tėviškėje

sportuojant. Vasarai pasibaigus vaikai
savanorių nepamiršo – kasdien jiems
rašo žinutes internetu.   

Vitas Polikaitis ir Daiva Daulytė
pasakojo savo įspūdžius iš savanoria-
vimo Žemaičių Kalvarijoje. Vitas Po-
likaitis paminėjo, kad pradžioje buvo
sunku net susikalbėti, nes keli vaikai
kalbėjo tik žemaitiškai. Savanoriai
organizavo išvykas į Palangą, į kaimo
sodybą. Nors vaikai dažnai išdykau-
davo, savanoriai su jais susigyveno ir
patys iš jų daug pasimokė. 

Apie savo savanoriavimą Vilniaus
globos namuose pasakojo Matas Ske-
berdis ir Vytas Stankus. Jie dirbo vai-
kų ir paauglių dienos centre, kuris pa-
vadintas ,,Vilties angelas” ir Švento
Kryžiaus namuose, kur buvo vykdoma
vaikų ir paauglių programa. Savano-
riai patyrė vaikų sunkų gyvenimą ir
bandė jį praskaidrinti. Jie organizavo
ekskursiją Neries upe. Kai kurie vai-
kai prisipažino, kad jie pirmą kartą
plaukia laivu. Savanoriai taip pat or-
ganizavo išvykas į Zoologijos sodą, į
muziejus ir į Trakus. Kai kurie vaikai,

nors gyvendami Vilniuje, dar nebuvo
matę Trakų pilies. Savanoriai Matas ir
Vytas pastebėjo, kad berniukai labai
domisi amerikietišku futbolu. Ir, ži-
noma, visiems patiko valgyti „McDo-
naldo” užkandinėje. 

Popietės dalyviai nuoširdžiais plo-
jimais padėkojo savanoriams už įdo-
mius įspūdžius, o Ramunė Kubiliūtė
dėkojo ir savanorių tėveliams, kurie
savo atžalyną išleido savanoriauti į
Lietuvą. Turbūt jaunieji savanoriai,
patys patyrę, kokiomis sunkiomis są-
lygomis auga kai kurie Lietuvos vai-
kai, galėjo labiau įvertinti savo tėvų pa-
stangas auklėti juos pačius ir rūpintis
jų gerove.   

Popietės pradžioje dalyviai galėjo
stebėti Dainos Čyvienės paruoštą
skaidrių montažą, kuriame buvo už-
fiksuoti savanorių darbo vaikų globos
namuose vaizdai. O popietės progra-
mai pasibaigus dalyviams buvo leista
pateikti klausimus. Buvo pateiktas
klausimas, kiek ,,Vaiko vartai į moks-
lą” organizacija padeda vaikų išsi-
mokslinimui. Rita Venclovienė, kuri
yra viena ,,Vaiko vartai į mokslą”
steigėjų, pažymėjo, kad 1998 m., kai
buvo įkurta ši organizacija, labai daug
vaikų Lietuvoje elgetavo ir visai ne-
idavo į mokyklą. Dėka organizacijos
remiamų vaikų globos namų ir kitų
globos namų daugelis tų vaikų, kurie
būtų buvę nurašyti, baigė gimnazijas,
universitetus ir kai kurie baigę moks-
lus net patys tapo savanoriais ir grįžo
dirbti tuose globos centruose, kuriuose
jie buvo globojami.   

Metinė ,,Vaiko vartai į mokslą” po-
pietė baigėsi Ramunės Kubiliūtės tar-
tais padėkos žodžiais: ,,Ačiū, kad jūs
esate”.       

Savanorė Vasara Kulbytė papasakojo apie
savo patirtį Šateikiuose.

Mintimis apie laisvę pasidalino LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Kun. Liudo Miliausko kvietimu jis su žmo-
na Egle Tėviškės parapijoje lankėsi pirmą kartą.                                                                                                                             R. Lapas nuotraukos

Penkiametis Simas Urbonas ne tik mielai fotografavosi, bet ir užrašė visų šei-
mos narių vardus: tėtis Giedrius, mama Ingrida ir sesutė Anika. Šventės poga
vaikai pasipuošė Klaipėdos krašto tautiniais kostiumais.



6 DRAUGAS2018 VASARIO 20, ANTRADIENIS

DIANA ALEKNAITĖ

„O mes vaikai, o mes pasaulis”, – dar šiandien niūniuoju
sau  vasario 11 d., Pasaulio lietuvių centre (PLC) vy-
kusiame  antrajame Vaikų festivalyje skambėjusią me-
lodiją. Nepabijoję nei pusnų ligi kelių, nei kandaus šal-
tuko, į renginį suvažiavo pasirodyti ir į kitus pasižiū-
rėti 10 lietuvių vaikų muziknių grupių – daugiau nei
150 vaikučių. 

Daugelis  jų renkasi ir repetuoja PLC, kiti  – ap-
linkiniuose priemiesčiuose, tačiau sulaukėme
ir svečių iš toliau – „Rusnės” tautinių šokių

grupė bei „Amber Dance” šokių studija atvažiavo iš
Čikagos šiaurės. „Su vaikais dirbti yra didelė privi-
legija. Per savo darbą susipažįstame su puikiomis šei-
momis, kurios palaiko vienos kitas ir tuo pačiu
mus.  Norime, kad jie Pasaulio lietuvių centrą laikytų
savo antrais namais. Visų grupių vadovai nori įskie-
pyti lietuviškos kultūros meilę, kad vaikai geriau su-
prastų savo šaknis ir mūsų tradicijas. Visi jie yra nuo-
stabūs ir turi pašaukimą dirbti su vaikais”, – po ren-
ginio savo šiltais jausmais dalinosi Vaikų festivalio
sumanytoja ir iniciatorė Lidija Ringienė.

Renginys kaip ir pernai, buvo skirtas PLC pa-
remti, garsinti jį ir susiburti drauge po Centro sto-
gu. Dėkojame visiems dalyviams!

Koncerto metu taip pat vyko ir įvairūs kūrybiniai
užsiėmimai. Didžioji dalis prie renginio planavimo ir
organizavimo prisidėjusiųjų tai darė savanoriškais pa-
grindais. Pati jau nuo gruodžio mėnėsio atsidavusi
šventės organizavimui, visiems padėkų negailėjo L.
Ringienė: „Esame be galo dėkingi balionų pūtikui Vy-
tautui Vizgirdai, kuris vaikams paruošė per šimtą oro
„kardų”, menininkei-mokytojai Julijai Kazilaitei,
pamokiusiai gaminti popierines gėles, Emilei Li-
sauskaitei, „Hena” dažais piešusiai  ant rankų, kū-
rybingoms Meno laboratorijos mokyklėlės bei Mai-
ronio lituanistinės mokyklos mokytojoms, grimuo-
tojai Karolinai Zelenkienei išpaišiusiai vaikų veide-
lius, programos vykdytojai Aušrai Karalienei, sce-
narijaus kūrėjai Sandrai Gutaravičienei, drąsioms
pranešėjoms Gabijai Gutaravičiūtei ir Barborai Miš-
kinytei, visada energingai Giedrei Elekšytei Kniežai,
jaunai vadovei Miglei Gaigalienei, savanorei Monikai
Miškinienei. Be galo gerbiu visas ir myliu. Esame dė-
kingi Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Či-
kagoje Mantvydui Bekešiui su žmona už apsilanky-

Gera auginti gražią lietuvišką kartą

Prie didžiulio torto su LR gen. konsulu Čikagoje Mant vy -
du Bekešiumi ir JAV LB atstove Alvyda Gudėniene nusifo -
to grafavo padėkomis apdovanotos šokėjos Mia Puško -
rius ir Urtė Likatavičiūtė.

Šauniosios pranešėjos Gabija Gutaravičius ir Barbora Miškinis su dainininke Aušra Jasaityte Paulauskiene.
Arūno Giedminto nuotraukos

Smagu ne tik patiems pasirodyti, bet ir į kitus pasižiūrėti.

Iš k.: ,,Lietuvos vyčių” mokytojos bei renginio vadovės Auš-
 ra Karalienė, Lidija Ringienė, Miglė Gaigalienė ir ,,Suk -
tinio” bei ,,Lietuvos vyčių” vadovė Giedrė Knieža. 

mą ir Lietuvių Bendruomenės atstovei Alvydai Gu-
dėnienei už padėkos raštus lietuvišką tautiškumą ir
vaikų meninį išsilavinimą skatinantiems vadovams”.  

Turbūt nenuostabu, kad renginio svečiai dau-
giausia buvo dalyvių tėveliai ir artimieji. Tačiau ren-
ginio organizatoriai tikisi, kad kitais metais su-
lauksime dar daugiau svečių.  Norime, kad ši šven-
tė vaikams taptų kasmetine tradicija, kad vaikai lauk-
tų jos ir jai ruoštųsi. Renginys  vyksta dar tik antrus
metus ir kyla daug naujų idėjų, kaip kitais metais jį
padaryti geresnį nei šiemet.  „Jeigu po renginio gir-
dime kokių nors priekaištų, stengiamės iš to pasi-
mokyti ir į viską atsižvelgti ruošiant kitų metų
šventę”, – sakė  Lidija. Juk visada galima dar  labiau
pasitengti. Šiemet pasigedome muzikuojančių arba
dainuojančių vaikų.   Liaudies instrumentų an-
samblis „Gabija” yra gražus pavyzdys  mažie-
siems. Tikimės, kad jie prisijungs  kitais metais. Jau
dabar vos tik praėjus renginiui, organizatoriai suka
galvą, kaip įdomiau  paruošti salę, kokių dar įvairių
užsiėmimų vaikams sugalvoti. 

Kaip ir dauguma renginių, šis buvo skirtas Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir ren-
ginio pabaigoje į sceną įvežus simbolinį gimtadienio
tortą visa salė Lietuvai simboliškai sudainavo „Su gi-
mimo diena”. Didžiuojamės šeimomis, skatinančiomis
savo vaikų tautinį ir asmeninį tobulėjimą, didžiuo-
jamės vaikais, kurie įdeda daug pastangų besiruoš-
dami tokiems renginiams, jų vadovais ir visais visais
į stiprią lietuvišką bendruomenę mus jungiančiais
žmonėmis. Gera auginti gražią lietuvišką kartą.

Urtė Likatavičiūtė ir Mia Puškorius atlieka Oginskio
,,Atsisveikinimas su Tėvyne”.

,,Amber Dance” šokėjos su vadove Vaida Indriliūnas. 
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Vasario 16-oji 
San Francisce
Atkelta iš 1 psl.

San Francisco  rotušė yra vienas
įspūdingiausių miesto pastatų, kuris
kartais apšviečiamas, esant reikš-
mingai progai.  Tikėtis, kad pavyks
susitarti dėl Lietuvos Nepriklauso-
mybės 100-mečio pažymėjimo, atrodė
absoliučiai nerealu. Be to, iki šios
svarbios datos buvo likę vos kelios sa-
vaitės. 

Romas Matiukas, pagrindinis
idėjos sumanytojas, iki smulkiausių
detalių išsiaiškino, kur reikėtų kreip-
tis, kokius žingsnius žengti.  Vis dėl-
to buvo aišku, kad jei paskambins bet
koks eilinis asmuo, laukiamo rezul-
tato nebus.  Vietinės bendruomenės
nariams ir valdybai pasitarus, nu-

spręsta prašyti Lietuvos garbės kon-
sulo San Francisce pagalbos. 

Denis Garrison, kurio draugystė
su Lietuva prasidėjo prieš kelis de-
šimtmečius, nuo pažinties su krepši-
ninku Šarūnu Marčiulioniu, turi pla-
tų pažinčių ratą. Julius Narkus, San
Francisco Lietuvių Bendruomenės
valdybos narys, parašė garbės kon-
sului elektronini laišką ir… idėja, gi-
musi atsitiktinai ir skambėjusi gana
utopiškai, virto realybe.  

Rotušė švietė lietuviškomis spal-
vomis  nuo 6  val. v. iki vidurnakčio.
Įvairiu metu į aikštę susirinko apie
200 vietinių lietuvių ir jų draugų – su
vėliavomis, gėlių vainikais ir, žinoma,
puikia nuotaika. 

Nors tą patį penktadienį prasi-
dėjo Kinų Naujieji metai ir jie čia su-
daro per 20 procentų gyventojų, va-
sario 16 dieną San Francisco šventė
Lietuvą.

Los Angeles, CA: šio miesto tarptautinis oro uostas viso pasaulio lietuvių
džiaugsmui nušvito Lietuvos vėliavos spalvomis. 

New Yorkas sveikina Lietuvą.

Los Angeles, CA: Lietuvos garbės konsulė Daiva Čekanauskas-Navarret-
te – viena iš šventės akimirkų.

San Diego, CA: Lietuvos patriotų grupė.

Maino valstijoje gyvenanti lietuvaitė:
nepamiršau Lietuvos.

Scio, OR: Kendra Kimbirauskas ir jos
keturkojis draugas švenčia 100-ąją Va-
sario 16-ąją.

Lemont, IL: prie Pasaulio lietuvių centro (iš
k.) kunigas Liudas Miliauskas ir LR genera-
linis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

Waterbury, CT: Ir čia Lietuvių
Bendruomenės atstovai šven-
tė tėvynės valstybingumo at-
kūrimo 100-metį.

Lemont, IL: Lietuvių dailės muziejuje esančioje galerijoje ,,Siela” buvo iška-
binta 100 vėliavų, čia kartu pasidžiaugti Vasario 16-ąją rinkosi tautiečiai. 

Washington, DC: vasario 15-osios popietę, kai Lietuva jau šventė, Lietuvių
Bendruomenės atstovai iškėlė trispalves prie Baltųjų rūmų.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Renginių Čikagoje tiek, kad į visus net
negali suspėti. Žinoma, kad jų padau-
gėjo ir artėjant visiems lietuviams bran-
giai šventei – Vasario 16-ajai. Juolab kad
šiemet šventė – neeilinė. Minime Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Sekmadienį, balandžio 25 d., 1 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos  Gi mi-
 mo bažnyčioje muzikinę progra-

mą ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn” atliks
Lietuvos nacionalinės premijos lau-
reatė Asta Krikščiūnaitė su savo mo-
kine, buvusia detroitiete Kristina Pet-
rauskaite. Joms talkins pianistė Aud-
ronė Kisieliūtė.

,,Mano kelias labai spalvingas. Iš-
bandžiau daug muzikos žanrų. Esu
laiminga, nes turėjau galimybių at likti
daug oratorijų, kantatų, klasi kinių
dainų. Įdomu pažinti kuo daugiau
skirtingos muzikos, o jos pa saulyje
sukurta daug — gražios, įvai rios ir įdo-
mios. Klodai neišsemiami, kad tik
sveikatos užtektų visiems tiems kūri-
niams išdainuoti. Džiau giuosi kiek-
vienam koncertui galėdama pateikti
vis ką nors nauja”, – kažkada ,,lry-
tas.lt” korespondentei Rasai Kazlaitei
sakė dainininkė A. Krikščiūnaitė.

Gimusi ir augusi Pasvalyje, bai-
gusi ten vidurinę mokyklą, Asta  sto-
ti į Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją
paskatino draugė. Nuo mažens ji buvo
apsupta muzikos, dainavo nuo vai-
kystės. Tačiau – tik kaip ansamblio na -
rė. Ji sako niekada net nedrįsusi sva-
joti, kad galėtų tapti dainininke. Jos
mama – žinoma Pasvalyje muzikos
mokytoja, turinti gražų balsą, tėvas –
grojo gitara. Kaip yra sakiusi pati dai-
nininkė: ,,Galiu drąsiai teigti: mamos
dainavimo talentas padėjo manajam
suvešėti.”

Dar studijuodama Lietuvos muzi-
 kos ir teatro akademijoje (LMTA), ji
tapo jaunųjų atlikėjų konkurso Mol do-
voje I premijos laureate. Solistės in-
terpretacijos iš karto patraukė klau-
sytojų ir kritikų dėmesį. Už Monikos
vaidmenį 1989 m. jai paskirta Lietuvos
teatro sąjungos premija. Tais pačiais
metais ji tapo jaunųjų atlikėjų kon-
kurso Moldovoje I premijos laureate, o
1992 m. — tarptautinio Luciano Pava-
rotti konkurso Phila delphijoje (JAV)
diplomante. 1991–1994 m. solistė sta-
žavosi New Yorke (JAV). 2004 m. apdo-
vanota „Baltosios žvaigždės” ordinu už
nuopelnus Esti jos kultūrai, 2005 m.
tapo Lietuvos muzikų sąjungos „Auk-

sinio disko” laureate. 2011 m. daini-
ninkė įvertinta Lietuvos nacionaline
kul tūros ir me no premija, 2012 m. jai
įteiktas Len kijos Respublikos kultū ros
ministro garbės apdovanojimas „Už
nuopelnus lenkų kultūrai”. Naciona-
linė meno ir kultūros premija, A.
Krikščiūnaitės žodžiais, įpareigoja dar
labiau. Dai nininkei ji suteikė džiaugs-
mo, pelnė įvertinimą, bet kartu buvo
labai geras lakmuso popierėlis aplin-
kinių reakcijai pasitikrinti. Daini-
ninkė gyvenime mėgsta aiškumą ir pa-
stovumą, todėl dirbti Lietuvoje, kur jau
turi pelniusi vardą, jai paprasta ir
ramu. „Dirbu nuosekliai, kryptingai ir
tiksliai. Kiekvienas kūrinys turi pri-
augti kaip oda. Visada save analizuo-
ju, klausausi koncertų įrašų”, – dai-
nininko tobulėjimo kelią atskleidžia A.
Krikščiūnaitė.

Dainininkės repertuare vienodai
svarbūs tiek operos, tiek oratorijos,
tiek kantatos ar dainos žanrai. Lietu-
vos kompozitoriai yra parašę specialiai
A. Krikščiūnaitei skirtų kūrinių. Ji
koncertuoja su įvairiais simfoniniais
ir kameriniais orkes trais Lietuvoje, Es-
tijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancū-
zijoje, JAV. Šiuo metu A. Krikščiūnai-
tė kūrybinę patirtį perduoda studen-
tėms — Muzikos ir teatro akademijo-
je dėsto solinį dainavimą.

Dainininkė kviečiama vesti meist-
 riškumo pamokų Lietuvoje, Suomijo-
je, Vokietijoje, Latvijoje, dalyvauja
įvairių konkursų vertinimo komisijų
darbe.

Koncerte išgirsime ir vienos jos
mokinių – Kristinos Petrauskaitės –
dainavimą. Tai nepaprasto likimo jau-
noji dainininkė. Gimusi ir augusi Det-
roit, MI buvusi aktyvi šios apy-
 linkės  Lietuvių Bendruomenės narė
pasimokiusi muzikos pedagogikos ir
dainavimo East Michigan universite-
te nutarė mokslus tęsti Lietuvoje. 2017
metais Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijoje jai buvo įteiktas dainavimo
magistro diplomas. Kris tina yra daly-
vavusi ne viename kon kurse. III Tarp-
tautiniame jaunimo muzikos festiva-
lyje-konkurse „Su muzika per Europą”
2014 m. tapo II vietos laureate. Solistė
aktyviai koncertuoja, dalyvauja meist-
riškumo kursuose ir konkursuose Eu-
ropoje ir Amerikoje.

Daug metų A. Krikščiūnaitė kon-
certuoja su nuolatine scenos partnere
pianiste Audrone Kisieliūte. „Tinka-
mas scenos partneris – didelė dalis kon-
certo sėkmės. Sunku būna, kai už save
gali garantuoti, o už kitą – ne. Todėl ir
scenoje labai gera būti su laiko patik-

Asta Krikščiūnaitė Kristina Petrauskaitė Audronė Kisieliūtė.            Nuotraukos iš asmeninio albumo

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno laureatė koncertuos Čikagos lietuviams
rintais žmonėmis”, – „veidas.lt” dar
2013 m. teigė solistė.

Tad nenuostabu, kad ir šį kartą
jos koncertuos kartu.  Jau antrą de-
šimtmetį gyvuojantis duetas pa ren gė
prancūzų, vokiečių, austrų, italų, JAV
kompozitorių dainų koncertines prog-
ramas,  įrašė 3  kompaktines  plokšte-
les.

Pianistė A. Kisieliūtė, kaip ir so-
listės, – Lietuvos muzikos akademijos
(dabartinės Lietuvos muzikos ir teat-
ro akademijos) auklėtinė. 1987 m. pra-
dėjo dėstyti akompanimento me ną
LMTA Koncertmeisterio katedroje ir
šiuo metu yra šios katedros docentė. 

Audronės Kisieliūtės klasę baigė
daugiau nei 70 absolventų, tarp jų –
Lietuvos ir tarptautinių konkursų lau-
reatai, diplomantai, meno licenciatai
– sėkmingai dirbantys menų ir muzi-

kos mokyklose, muzikos konservato-
rijose, LMTA, LNOBT, Kauno ir Klai-
pėdos muzikiniuose teatruose, užsienio
šalių muzikos bei meno institucijose
Suomijoje, Italijoje, Didžiojoje Brita-
nijoje, Prancūzijoje, JAV.

Audronė Kisieliūtė talkino dau-
giau nei 15 tarptautinių konkursų,
tarp jų Maria Callas (Atėnai, Graikija),
Francesco Vinas (Barce lona, Ispanija),
Mirjam  Helin (Hel sinki, Suomija),
ne viename kon kur se Lietuvoje ir dau-
gelyje kitų šalių. XI  M. Glinkos kon-
kur se, vadovaujant žymiai rusų  dai-
nininkei I. Archipo vai, ji pelnė „Ge-
riausio koncertmeisterio” diplomą.

Maloniai kviečiame  visus į pui kų
koncertą, kuriuo atlikėjos sveikina
visus čikagiečius ir Čikagos apy linkių
lietuvius su gražiu švente – Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiu.

AKIŲ lIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

SIŪLO DARBą

Automobilių remonto dirbtuvei
Wheeling priemiestyje reikalingas

prityręs automechanikas-technikas,
dirbantis su savo įrankiais. Pilna darbo

diena, geras atlyginimas.
Skambinti Tony

tel. 847-808-9544
arba 847-208-2660
arba rašyti el. paštu:

hitech207@yahoo.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

  
      

    
     

    
    

         
   

REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org
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JURGITA WARREN

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos ini-
ciatyva ir JAV LB Švietimo tarybos pa-
ramos dėka Los Angeles kasmet ren-
giama Vakarinės pakrantės mokytojų
konferencija. Tai puikus pedagogų to-
bulėjimo ir sėkmingo bendradarbiavi-
mo pavyzdys. Šiandienos mokytojas ke-
lia sau iššūkį sukurti ne tik produktyvią,
bet kartu įdomią, patrauklią, interak-
tyvią pamoką. Smalsūs, žinių ieškantys
ir į mokinio suolą nebijantys sugrįžti pe-
dagogai yra kiekvienos mokyklos tur-
tas. Kaipgi pinama kalbos pamoka?
Tai  buvo kertinė šio edukacinio suva-
žiavimo tema. 

Marytės Newsom vadovaujamas
Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos kolektyvas šiltai priėmė

svečius iš San Francisco, Bostono, Či-
kagos ir kitų miestų. Pirmoji konfe-
rencijos diena buvo skirta mokinių –
tėvų simpoziumui, kuris susilaukė
itin didelio susidomėjimo. Vyresniųjų
klasių mokiniai atvirai pasidalijo pa-
mąstymais apie vertybių svarbą jų
kasdieniame gyvenime, draugų rate,
tarpkultūrinėje skaitmeninės eros vi-
suomenėje. Iš mokinių lūpų ne kartą
nuskambėjo tautiškumo ir dvasingu-
mo svarba. Auga stipri pasaulio pilie-
čių karta! Tėvelių – Ovidijaus Balan-
džio ir Povilo Pakucko – mintys apie
tai, kokias vertybes jie stengiasi įskie-
pyti savo atžaloms ir kaip to siekia, il-
gai buvo gvildenamos tėvelių bei mo-
kytojų, taip pat davė peno asmeni-
niams pamąstymams. 

Lietuvos centrinį valstybės archyvą
(LCVA) ir Clevelando kultūros doku-
mentavimo centrą, įsikūrusį Cleve-
lando lietuvių klubo „Lith” (https:// -
www.  facebook.com/lith.klubas) pa-
talpose sieja ne vienerių metų drau-
gystė. Š. m. vasario 8 d. LCVA pasiekė
pirmoji Clevelando lietuvių kultūros
dokumentavimo centro fotodoku-
mentų siunta.

Ne kartą LCVA lankęsis centro
darbuotojas, savanoris Andris
Dunduras 2017 m. spalio mėn.,

kartu su „Lith” klubo direktore Rūta
Degutis organizavo mokymus archy-
vus tvarkantiems savanoriams bei
archyvų klausimais besidomintiems
ir šeimų archyvus kaupiantiems as-
menims, kuriuose dalyvavo LCVA di-
rektoriaus pavaduotoja Sigita Bara-
nauskienė ir Fotodokumentų sky-
riaus vedėja Inga Vizgirdienė. Vieš-
nagės metu archyvarės susipažino su

Piname pamoką Antrąją konferencijos dieną pre-
legentė Joana Pribušauskaitė, Vil-
niaus universiteto filologijos fakulte-
to lietuvių kalbos dėstytoja kitakal-
biams ir kalbos vadovėlių autorė, pa-
siūlė gausybę teorinių ir, svarbiausia,
praktinių atsakymų. Pasak jos, kalbos
mokymas nesustoja ties ženklų paži-
nimu. Jis atveria naują nematomą
pasaulį, kuriame žodžių junginys turi
daugiau nei vien tiesioginę kalbinę
reikšmę – jis turi jausmą, turi specifinį
kultūrinį skonį. Tai dovana.    

Diskusijoje kalbos klausimais
„Klausk drąsiai” nuskambėjo pačios
įdomiausios aktualijos – nuo lietuviš-
kų naujadarų vartojimo specifikos
(melagiena = fake news, glotnutis =
smoothie) iki pedagoginio etiketo bei
kritinio mąstymo diegimo klasėse teo-
rijos. 

Los Angeles Šv. Kazimiero litua-
nistinės mokyklos mokytojos Žydra
van der Sluys ir Evelina Kedi pasida-
lijo įspūdžiais bei naujienomis iš kitų
pedagoginių suvažiavimų JAV ir Lie-
tuvoje. Konferenciją vainikavo daug
diskusijų ir aistrų sukėlęs grupinis pa-
sidalijimas gerąja darbo patirtimi.
Nuoširdaus darbo įvertinimo, bendro
pasidžiaugimo dideliais ir mažais lai-
mėjimais niekada nebūna per daug!

Prasmingas kun. Tomo Kara-
nausko pamokslas mokytojams, virš
kasdienybės pakylėjantis Silvijos ir
Gretos Veličkaičių akustinio dueto
pasirodymas bei kolegų mokytojų ne-
nuilstamo darbo rezultatai ne vieną
konferencijos dalyvį įkvėpė dideliems
darbams. Tobulėjimui ribų nėra, jei
yra entuziazmo ir galimybių. Tad ne-
nustokime pinti pamokų į vieną pras-
mingą gyvenimo pynę. 

Centre saugomais įvairiais lietuviškojo
paveldo objektais, jų saugojimo sąly-
gomis ir galimybėmis jais naudotis.
Kadangi LCVA jau yra saugoma praei-
tyje žinomo Clevelando fotografo, lie-
tuvio Jono Garlos nuotraukų, buvo
sutarta dėl jo fotonegatyvų perdavimo
LCVA.

Archyvą pasiekusioje siuntoje –
daugiau nei 5 000 negatyvų ir foto-
nuotraukų, kuriose užfiksuota įvairi
tautinių, kultūrinių, religinių JAV lie-
tuvių organizacijų veikla, šventės, mi-
nėjimai, parodos, konkursai ir kiti
renginiai: Clevelando jūrų skautų, Ne-
ringos tunto tuntininkių susirinki-
mai ir veikla; skaučių skiltininkių
kursai, sporto varžybos, skaučių iš-
vykos, skaučių stovyklos „Atžalynas”
veikla; Lietuvių Romos katalikų susi-
vienijimo Amerikoje suvažiavimai;
birželio 14 d. trėmimų minėjimai Cle-
velando lietuvių kultūros darželyje;
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFAS) vi-
suotinis suvažiavimas Clevelande, vy-
kęs 1963 m. Čiurlionio namuose; R. Ba-
bicko vadovaujamo okteto repeticijos
ir koncertai; Čiurlionio vardo an-
samblio koncertai Clevelando lietu-
vių naujosios parapijos salėje; talentų
pasirodymai, menininkų darbų paro-
dos, autoriniai vakarai, 2-osios tautinių
šokių šventės, vykusios Čikagoje 1963
m., vaizdai.

Gauti unikalūs fotodokumentai
bus saugomi tinkamomis sąlygomis,
aprašomi, skaitmeninami ir prieinami
visiems besidomintiems lietuvių išei-
vijos gyvenimu ir veikla.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo info

Sėdi iš k.: Jūratė Venckienė, Neringa Willis, Asta Slechticova; stovi: Dalia Jasaitis, Joana
Pri bušauskaitė, Ringailė Barysaitė, Gailė Hayden, Živilė Puodžiūnienė.

Iš k.: Reda Perevičienė, Greta Veličkaite, Silvija Veličkaite, Elvyra Saldukienė.
M. Newsom nuotraukos

Lietuvą pasiekė lietuviški fotodokumentai iš Clevelando
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Svarstoma 2019-uosius skelbti Pasaulio lietuvių metais
Vilnius (ELTA) – Lietuvos Seimo

ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) komisijos pirmininko pavaduo-
tojas Stasys Tumėnas siūlo 2019 metus
paskelbti Pasaulio lietuvių metais. 

Tokį nutarimo projektą Seimo po-
sėdžių sekretoriate įregistravęs par-
lamentaras pažymi PLB vaidmenį
šiuolaikinės Lietuvos diasporai, Lie-
tuvos valstybingumui, nepriklauso-
mos ir demokratinės valstybės tęsti-
numui.

2019 metais sukanka 70 m., kai
buvo paskelbta Lietuvių Charta, įstei-
gusi PLB, apibrėžusi pamatines lietu-
vių ir tautinės bendruomenės teises,
vertybes, principus, lietuvių įsiparei-
gojimą darbu, mokslu, turtu, pasiau-
kojimu kovoti, kad apgintų ir išlaiky-
tų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Nutarimo projekte siūloma iš-
skirti PLB indėlį, atkuriant nepri-
klausomą Lietuvos valstybę, integ-
ruojantis į Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizaciją (ESBO),

Jungtines Tautas (JT), Jungtinių Tau-
tų švietimo, mokslo ir kultūros orga-
nizaciją (UNESCO), Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizaciją (NATO), Eu-
ropos Sąjungą (ES).

„PLB veikla lietuvių istorijos, kal-
bos, kultūros, mokslo, paveldo, tradi-
cijos, tautinės tapatybės išsaugojimo
srityse prisidėjo prie šiuolaikinės mo-
dernios Lietuvos valstybės kūrimo”, –
teigiama nutarimo projekte.

Seimo narys S. Tumėnas primena,
kad Lietuvos diasporą sudaro apie 1,3
mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmo-
nių, gyvenančių už Lietuvos ribų. 

„Pasaulio lietuvių metai skelbia-
mi, kad iš naujo atrastume ryšį su už-
sienio lietuviais, kad jį padarytume
kasdienio kūrybingo gyvenimo dalimi,
kad apmąstytume lietuviškosios ta-
patybės sampratą, reikšmę, konstra-
vimo mechanizmus ir principus”, –
sako S. Tumėnas. 

2019 m. Lietuvoje planuojamas re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės. 

Australiją ragino rūpintis lietuviais
Vilnius ( URM info) – Lietuvos už-

sienio reikalų viceministras Darius
Skusevičius Kanberoje surengtame
susitikime su Australijos užsienio rei-
kalų viceministru Justin Brown kvie-
tė užbaigti derinti dvišalius susitari-
mus dėl socialinės apsaugos ir dėl
Lietuvos-Australijos dvišalės jauni-
mo darbo ir atostogų programos.

„Lietuvos jaunimas labai noriai
naudojasi darbo atostogų programo-
mis, mūsų bendradarbiavimas šioje
srityje neabejotinai prisidėtų stipri-
nant tolesnius Lietuvos ir Australijos
ryšius”, – pabrėžė viceministras D.
Skusevičius.

Lietuva su Australija siekia susi-
tarimo dėl socialinės apsaugos, kuris
sudarytų palankesnes pensijų kaupi-
mo ir pensijų mokėjimo perkėlimo
sąlygas Australijos lietuviams. Aust-
ralijos pareigūnai susitikimuose pa-
tvirtino pritarimą dėl šių susitarimų
svarbos ir tikslingumo, sutarta suak-
tyvinti institucijų darbą derinant su-

Vilnius/Roma (BNS) – Lietuvos
diplomatai pareiškė protestą dėl dziu-
do turnyre Italijoje nuskambėjusio
sovietų okupuotos šalies himno. Lie-
tuvos ambasada išsiuntė notą Italijos
užsienio reikalų ministerijai.

„Tai yra apgailėtinas incidentas
ir mes atkreipiame Italijos užsienio
reikalų ministerijos dėmesį, kad tai
daugiau nepasikartotų”, – sakė  Už-
sienio reikalų ministro atstovė spau-
dai Rasa Jakilaitienė. 

Pasak jos, laiškas buvo išsiųstas ir
Italijos dziudo federacijai. 

„Ambasada Italijoje reiškia pro-
testą vietos dziudo federacijai, nes var-
žybų Italijoje metu nuskambėjo Lietu-
vai okupacinės valstybės primestas
himnas”, – teigė ministro atstovė. 

„Reikalaujame atsiprašymo ir kad
tokie dalykai ateityje nepasikartotų”,
– pridūrė ji. 

LTSR himnas skambėjo per ap-
dovanojimų ceremoniją dziudo Euro-
pos jaunių taurėje, kai sveikinta auk-
so medalį iškovojusi Lietuvos sporti-
ninkė Justina Kmieliauskaitė.

Lietuvos dziudo federacijos gene-
ralinė sekretorė Justina Stalionė tei-

Nota Italijai dėl LTSR himno  

FTB vadovą ragina atsistatydinti
Miami, FL (ELTA) – Floridos gu-

bernatorius Rick Scott paragino Fe-
deralinio tyrimų biuro (FTB) direkto-
rių Christopher Wray palikti savo pos-
tą dėl situacijos, susijusios su masine
žmogžudyste mokykloje.

FTB kiek anksčiau pripažino, kad
vienas šaulio Nikolas Cruz pažįstamas
iš mokyklos sausį skambinęs į biuro
„karštąją liniją”, norėdamas pranešti
apie jaunuolio keistas nuotaikas ir su-
sirūpinimą keliantį elgesį. Tačiau po šio
skambučio FTB nesiėmė jokių veiksmų.

Teigiama, kad Nikolas Cruz, ku-
riam pateikti kaltinimai įvykdžius 17
tyčinių žmogžudysčių, pernai po vienu
„YouTube” vaizdo įrašų platformos
įrašu parašė: „Aš būsiu profesionalus
šaudynių mokyklose rengėjas”. Vienas

„YouTube” naudotojas dėl tokio ko-
mentaro kreipėsi į teisėsaugą. JAV ži-
niasklaida skelbia, kad mokytojai taip
pat buvo įspėti apie N. Cruz, ir jam ne-
buvo leidžiama į mokyklos teritoriją
patekti su kuprine.

Gubernatoriaus teigimu, biuro
vadovas turėtų atsistatydinti.

Parkland mieste, per 60 km į šiau-
rę nuo Miami, 19-metis, anksčiau pa-
šalintas iš šios mokymo įstaigos už
drausmės pažeidimą, nušovė 17 žmo-
nių. Šaulys buvo ginkluotas pusiau
automatiniu šautuvu AR–15.

Skelbiama, kad įtariamasis kurį
laiką gydėsi psichiatrijos klinikoje,
bet vėliau gydymą nutraukė, šioje
įstaigoje jis jau nebesilankė daugiau
kaip metus. 

D. Trump: FTB per daug laiko skiria Rusijai
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump, kalbėdamas
apie šaudynes Floridos mokykloje, ap-
kaltino Federalinį tyrimų biurą (FTB)
neteisingais prioritetais. „Labai liūd-
na”, kad FTB nepastebėjo „daugybės
šaulio signalų”, rašė jis Twitter. FTB
esą per daug laiko skiria Rusijos skan-
dalo tyrumui, tačiau turėtų grįžti „prie
esmės”.

„Tai nepriimtina, – rašė D. Trump

Twitter. – Jis (FTB) per daug laiko ski-
ria mėginimui įrodyti slaptus susita-
rimus tarp Rusijos ir D. Trump kam-
panijos – jokių slaptų susitarimų
nėra”.

Galimą Rusijos kišimąsi į 2016
metų JAV prezidento rinkimų kampa -
niją bei galimus slaptus susitarimus su
D. Trump rinkimų komanda šiuo metu
tiria specialusis FTB tyrėjas Robert
Mueller. 

Rusija prašo didesnės pagarbos jai 
Munchenas (ELTA) – Rusi-

jos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas vasario 17
dieną apkaltino NATO, Jungti-
nes Valstijas ir Europos Sąjungą
(ES) antirusiška propaganda ir
paragino rodyti didesnę pagarbą
Rusijai.

Bavarijos sostinėje prasidė-
jusioje 54-ojoje Muncheno sau-
gumo konferencijoje dalyvauja
apie 20 valstybių ir vyriausy-
bių vadovų, maždaug 80 užsienio
reikalų ir gynybos ministrų,
daugiau kaip 500 svečių. 

Rusijos užsienio reikalų mi-
nistras kaltinimus, esą Maskva
kišosi į 2016 m. JAV prezidento
rinkimus, pavadino „paistalais”. 

„Kol  nematome faktų, visa tai
pais talai”, – pareiškė S. Lavrovas, po to,
kai JAV apkaltino trylika Rusijos pi-
liečių vykdžius slaptą kampaniją, tu-
rėjusią paveikti balsavimo rezultatus.  

Kaltinamosiose išvadose nurody-
tos trys Rusijos bendrovės. Viena iš jų –
Sankt Peterburge įsikūrusi „Internet
Research Agency” („Interneto tyrimų
agentūra”), dar žinoma kaip „trolių
fabrikas”. JAV teisingumo departa-
mento tinklalapyje, pažymima, kad
bendrovė ėmė kištis į politinius bei rin-

kimų procesus Jungtinėse Valstijose
dar 2014 metais. 

Kaip nurodoma išvadose, tarp kal-
tinamųjų – rusų verslininkas Jevge-
nijus Prigožinas, žiniasklaidos vadi-
namas „Putino virėju”, minimos ben-
drovės „Concord Management and
Consulting” ir „Concord Catering”,
priklausančios J. Prigožinui. 

JAV prezidentas Donald Trump pa-
reiškė, kad „Rusija pradėjo savo kam-
paniją prieš JAV 2014 metais, daug
anksčiau nei aš paskelbiau, kad daly-
vausiu prezidento rinkimuose”. 

Latvijoje sulaikytas centrinio banko prezidentas
Ryga/Vilnius (Diena.lt) – Latvijos

kovos  su  korupcija  įstaiga,  sulaikė
šalies  centrinio banko prezidentą Il-
mars Rimševičs. 

Korupcijos prevencijos biuras
(KNAB) surengė kratas I. Rimševičs
namuose ir Latvijos banko biuruose.

„Vyriausybė visiškai pasitiki šiuo
biuru ir yra pasirengusi padėti kuo tik
reikės, nesikišdama į jo darbą”, – sakė
premjeras M. Kučinskis.

Latvijos finansų ministrė Dana
Reizniecė-Ozola atidžiai seka padėtį.

M. Kučinskis pažymėjo, kad dėl šio
sulaikymo „grėsmės ženklų Latvijos fi-
nansų sistemai nėra”. Tačiau sušaukė
skubų neeilinį specialų vyriausybės po-

sėdį, kuriame aptars susidariusią pa-
dėtį.

Kai kuriais duomenimis sulaiky-
tas ir verslininkas Maris Martinsons.

Pasak pasklidusių gandų, tyrimas
tikriausiai susijęs su kyšininkavimu,
kuriame dalyvavo prieštaringai verti-
namas nemokumo administratorius
Maris Sprūds – aukštas pareigas fi-
nansų sektoriuje užimantis pareigūnas
ir banko „Norvik” akcininkas Grigo-
rijus Guselnikovas, iš kurio esą buvo
reikalaujama kyšio.

Kai kurie pareigūnai kalba apie
galimą didžiulę ne tik politinę, bet ir
ekonominę Latvijos griūtį. 

Iš vadinamojo „trolių fabriko” vykdyta ne viena in-
ternetinė ataka. Twitter nuotr.  

J. Kmieliauskaitei įteikiant aukso medalį nu-
skambėjo LTSR himnas. LRytas nuotr. 

sitarimus.
Viceministras D. Skusevičiaus taip

pat padėkojo už Australijos paramą
Lietuvos narystei Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros organizacijoje
(EBPO) bei išsakė viltį greitu metu pa-
sirašyti dvišalę sutartį dėl dvigubo
apmokestinimo išvengimo.

Australijos pareigūnai domėjosi
Lietuvos pristatytu Greitojo kiberne-
tinio reagavimo komandų projektu ES
bendradarbiavimo saugumo ir gyny-
bos srityje. Viceministrai taip pat pa-
brėžė NATO ir Australijos partnerys-
tės svarbą, aptarė Europos plano Uk-
rainai perspektyvas.

Viceministras D. Skusevičius su
darbo vizitu Naujoje Zelandijoje ir
Australijoje lankėsi vasario 11–20 die-
nomis. Be susitikimų su šių šalių pa-
reigūnais Lietuvos užsienio reikalų
viceministras taip pat susitiko su vie-
tos   lietuvių bendruomenėmis, daly-
vavo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečio pažymėjimo renginiuose.

gė, kad turnyro rengėjai su į jį atvy-
kusia šalies delegacija buvo suderinę
teisingą himną. 

,,Kodėl renginio metu buvo pa-
leistas neteisingas himnas, dabar sun-
ku pasakyti. Greitai sustabdyti viso to
nebuvo įmanoma”, – sakė sekretorė.

Pasak jos, apdovanojant J. Kmie-
liauskaitę užgrojus LTSR himnui salėje
tarp lietuvių buvo kilęs sąmyšis: „Or-
ganizatoriai tikrai suprato, kad kažkas
čia įvyko negerai”. 

Federacija paprašė Europos dziu-
do sąjungos paaiškinimo, kaip inci-
dentas galėjo įvykti.

Turnyras vyko vakarų Italijos
mieste Follonicoje.
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A † A
RAMOJUS PETRAS 

PUODŽIŪNAS
Mirė vasario 17 d.
Gyveno Lockport, IL.
Gimė 1930 m. lapkričio 17 d. Lietuvoje, Panevėžyje.
Nuliūdę liko: žmona Donata, sūnus Viktoras su žmona Vida, sū -

 nus Stepas su žmona Živile, anūkai – Jurgis, Vaiva, Algis, To mas,
Erikas, Lina ir Rytė ir giminės. 

Velionis buvo a. a. Arūno ir a. a. Vytauto brolis.
Vyr. skautininkas, skautas vytis, sportininkas/treneris ir ,,Dai   -

navos” ansamblio narys.
Velionis bus pašarvotas vasario 23 d., penktadienį, 9 val. ryto

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439
kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velio-nis
bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, pažįstamus ir drau-
gus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410
arba www.palosgaidasfh.com

Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) Valstybės 100-ųjų metinių
proga užsienio lietuviškoms mo-

kykloms paruošė dovaną – ministeri-
ja dovanoja elektroninio knygyno pre-
numeratą, kuriame lietuviškas knygas
bus galima skaityti nemokamai be-
veik metus. Tokią dovaną gaus apie 10
tūkst. mokinių 10-yje lietuviškų for-
maliojo ugdymo mokyklų ir daugiau
nei 200 lituanistinių mokyklų užsie-
nyje. 

„Tokios ypatingos Lietuvai šventės
proga norime, kad kiekvieną lietuvį to-
limiausiame pasaulio krašte pasiektų
gurkšnis Lietuvos. Tikimės, kad ši
Lietuvos dovana paskatins užsienyje
gyvenančius mūsų tautiečių vaikus
ir jaunimą dar intensyviau mokytis lie-
tuvių kalbos, o mokytojams – praplės-
ti akiratį ar tiesiog praleisti laisvalai-
kį su lietuviška knyga”, – sako švieti-
mo ir mokslo ministrė Jurgita Pet-
rauskienė. 

Užsienio lietuviškų mokyklų mo-
kiniai ir mokytojai elektroniniame
knygyne „Milžinas” 10 mėnesių ne-
mokamai galės rinktis ir skaityti dau-
giau nei 1 000 įvairaus žanro lietuviš-
kų knygų. Knygas reikia atsisiųsti in-
ternetu, o skaityti galima planšetėse ar
mobiliuosiuose telefonuose. 

O visas Lietuvos ir užsienio mo-
kyklas 100-mečio proga pasieks mi-
nisterijos užsakymu išleisti žemėlapiai
ir plakatas – 1918 metų vasario 16-
osios nutarimo aktas. Šiuose sieni-
niuose Lietuvos žemėlapiuose sužy-
mėti istoriniai įvykiai ir objektai. 

Tai ne paskutinė ministerijos do-
vana užsienio lietuviškoms mokyk-
loms šiemet. Ministerija vasarą orga-

nizuos užsienio šalių lietuviškų mo-
kyklų mokinių stovyklą Lietuvoje. Į ne-
mokamą 10 dienų stovyklą bus pa-
kviesta apie 100 vaikų ir jaunuolių iš
įvairių pasaulio šalių. Be to, birželį Vil-
niuje planuojama surengti bene di-
džiausią užsienio lietuviškų mokyklų
vadovų ir lituanistikos (baltistikos)
centrų dėstytojų forumą, skirtą vals-
tybės atkūrimo 100-mečiui.

Švietimo ir mokslo ministerija į už-
sienio lietuviškas mokyklas siunčia
mokytojus, rūpinasi jų kvalifikacija.
Kasmet į lietuviškas mokyklas iš-
vyksta apie 40 mokytojų, jiems skiria-
ma apie 470 tūkst. eurų. Pagal darbo su-
tartis Europos mokyklose Belgijoje ir
Liuksemburge dirba dar 13 mokytojų,
kuriems atlyginimą moka Lietuva.
ŠMM taip pat finansiškai remia ne-
formalųjį lituanistinį švietimą – 37
neformaliojo švietimo mokytojams
remti ministerija skiria apie 150 tūkst.
eurų per metus. Taip pat skiriamas fi-
nansavimas lituanistinių mokyklų ne-
formaliojo švietimo projektams, šiemet
ministerija jiems skiria apie 150 tūkst.
eurų. 

ŠMM šias mokyklas aprūpina kny-
gomis, mokymo priemonėmis, kom-
piuterine įranga, mokymo medžiaga.
Taip pat remiami lituanistikos (bal-
tistikos) centrai. Ministerijos duome-
nimis, lietuvių kalbą ir kultūrą 40
centrų studijuoja apie 1100 studentų
(daugiausia Lenkijoje ir Čekijoje). Už-
sienio lietuviams, pasirinkusiems stu-
dijas Lietuvoje, daromos lengvatos sto-
jant. Šiuo metu Lietuvos aukštosiose
mokyklose studijuoja apie 160 užsienio
lietuvių.

ELTA

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,

vasarnamyje,
gamtoje – visur, 

kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!

100-mečio proga –
dovanos mokykloms
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Gavėnios rekolekcijas ir susitaikinimo sak-
ramento (asmeninės išpažinties) apeigas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) kovo 17 d., šeštadienį, 3
iki 4 val. p. p. praves svečias iš Lietuvos, Vil-
kaviškio vyskupijos kunigas, teologijos m. dak-
taras Žydrūnas Kulpys. Kviečiame visus pa-
siruošti šv. Velykoms.

�  2018 m. balandžio 28 d., šeštadienį, Pa-
saulio lietuvių centre (14911 127 St., Lemont,
IL 60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fon-
do narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks
rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą.
Trejų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF
tarybos nariai, vienerių metų laikotarpiui – 3
(trys) Kontrolės komiteto nariai. Daugiau in-
formacijos – www.lietuviufondas.org

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

     lemont, il. 60439
             (didzioji sale, prie “ziburelio”)

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

vaikas laivelyje - tai as
pradedu savo gyvenimo
kelione...
tad, stovekite salia 
manes ir stebekite, 
padekite man taip, 
kad galeciau pats 
vairuoti savo laiveli...
bukite kaip svyturiai!
bukite kaip dideli laivai!
tada as tikrai laimingai
pats - surasiu savo
uosta...

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

ievai (609) 271-7987
“zibureliui” (630) 257-8891

Kovo 10 dieną, sekmadienį, 2 val.
p. p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kviečia į naujos parodos
,,For Freedom: Lithuanian Ameri-
cans Support Lithuanian Inde-
pendence and Recognition’ ati-
darymo šventę. Paroda skirta Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
100-mečiui. Parodoje pamatysite
daug unikalių eksponatų, tarp
kurių – originalus, iki šiol Čikago-
je viešai nerodytas dokumentas –
Amerikos lietuvių peticija  JAV
Prezidentui, taip pat garsaus XX a.
pradžios lietuvių skulptoriaus Pet-
ro Rimšos skulptūra ,,Artojas“. 
Bus vaišės.
Auka 25 dol., muziejaus nariams
– nemokamai.
Daugiau informacijos telefonu:
773-582-6500

The programs are partially supported by Grants from the following organizations Lithuanian
Foundation,  City Arts, Illinois Arts Council,  and private donors.

SKAUTAI KVIEČIA VISUS Į TRADICINĘ

KAZIUKO
MUGĘ
KOVO 4, 2018 
9:00 V.R. ŠV. MIŠIOS
10:00 V.R. ATIDARYMAS
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE
14911 EAST 127TH ST.,
LEMONT, IL
NORINTYS PREKIAUTI MUGĖJE, 
SKAMBINKITE SESEI TAIYDAI CHIAPETTA 708.837.8637
ARBA RAŠYKITE: KAZIUKOMUGECHICAGO@GMAIL.COM
HTTP://KAZIUKOMUGE. SKAUTAI.NET/

#MUGEMADNESS

NORINTYS PREKIAUTI MUGĖJE,
SKAMBINKITE SESEI TAIYDAI CHIAPETTA 708.837.8637 

ARBA RAŠYKITE: KAZIUKOMUGECHICAGO@GMAIL.COM 
HTTP://KAZIUKOMUGE. SKAUTAI.NET/


