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Pradundėjo pagrindiniai Vasario 16-osios šventiniai
renginiai, kai viso pasaulio lietuviai šventė Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-ąjį gimtadienį, kai sveiki-

nome vieni kitus ir mus sveikino visas pasaulis. Nors pati

iškilmingiausia ir triukšmingiausia šventės dalis – vėliavų
plazdėjimas, svečiai, sveikinimai, koncertai, kviestiniai
pietūs – praėjo, tačiau patirti įspūdžiai dar labai gyvi. Nes
kiekvienas pirmiausiai šventėme savo širdyje. 

Nepriklausomybės šimtmečio keliu

MARYTĖ NEWSOM

Dar mokslo metams neprasidė jus Los Angeles Šv. Ka-
zimiero lituanistinės mokyklos mokytojos pirma-
 jame posėdyje telkė mintis, kaip prasmingiau ir

nuotaikingiau at švęsti atkurtos Lietuvos nepriklauso my-
bės šimtmetį. Sutarta didžiausią dėmesį ir pastangas
dėti į pačios šven tės minėjimą, o jubiliejinius me tus pa-
pildyti įvairiais užsiėmimais. Vieni siūlė išmokti šimtą
naujų lietuviškų žodžių, dalyvauti piešinių ir rašinių kon-
kursuose, kurti filmukus ir klasėse prisiminti Lietuvos ke-
lią į laisvę.

Profesoriaus Liudo Mažylio neti kėtas apsilankymas
mokykloje sau sio mėnesio pabaigoje ir jo intriguojantis
pasakojimas apie Nepriklauso mybės akto atradimą pra-
dėjo jubilie ji nius – 2018 metus pakilia dvasia. 

Direktorė siūlė istorijos mokytojams šiemet nesekti
įprastos Lietuvos istorijos programos, o mokinius su pa-
 žindinti su istoriniais įvykiais nuo Nepriklausomybės pa-
skelbimo 1918 metais iki šių dienų. Temos būtų su skirs-
tomos dekadomis: Pirmojo pa saulinio karo pabaiga ir nau-
jos valstybės kūrimas, Vasario 16-osios ak tas. Klestėjimas
naujoje valstybėje, prezidentiniai rinkimai, pirmosios dai-
nų šventės. Antrojo pasaulinio karo grėsmė, trėmimai į Si-
birą, pa sitraukimas į Vakarus. Gyvenimas sovietinėje Lie-
tuvoje ir įsikūrimas išei vijoje. Pogrindžio veikla, pasi-
priešinimas, Katalikų Bažnyčios kronika. Laisvėjimas,
Roko maršas, Bal tijos kelias. Sąjūdis, Atgimimas, ke lias
į Kovo 11-ąją. Pagaliau – bendravimas su laisva Lietuva,
kelionės, šventės, ryšiai. Lietuva – NATO ir Europos Są-
jungos narė. 

– 4 psl.

Renginyje apsilankė signatarai J. Basanavičius (k.) ir A. Smetona – puikiai nugrimuoti ketvirtokai Deivis ir Povilas. 
Sigitos Newsom nuotr.

Mintys šventimo 
šurmuliui pritilus…

Kokias patirtis ir mintis mums paliko Vasario 16-osios šventė? – 3 psl.

Po visų darbų – laikas pasidžiaugti. LR
generalinio konsulato Čikagoje dar-
buotojai.                    Jono Kuprio nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!
evangelisto Luko, „Jo vei do išvaizda pa-
sikeitė, o darbužiai pasidarė skaisčiai
balti”.

Apaštalams iš dangaus pasigirdo
Tėvo balsas: „Šitas mano mylimasis Sū-
nus. Klausykite jo”. Šitas mylimasis
Sūnus kalba mums per Bažnyčią. Kar-
tais jis prabyla per istorijos įvykius,
kartais – per stebuklus. Prisi minkime
Šiluvą, Lurdą, prisimin kime Fatimą.
Stebuklų galime aptikti ir savo asme-
niniame gyvenime, tik mokėkime juos
atrasti. Argi neišgyvenome valandėlių,
kada su Petru būtume galėję sakyti:
„Mokytojau, gera mums čia būti!”?

Po nuostabaus regėjimo Petras,
Jonas ir Jokūbas turėjo leistis žemyn
ir išgyventi Jėzaus suėmimą, kančią ir
mirtį, bet Taboro kalno regėjimas
jiems buvo šviesios vilties žiburėlis, ne-
leidęs prarasti vilties.

Ir mes esame kviečiami atsimai ny-
ti savo vidumi, atnaujinti savo gy veni-
mą, priimti Dievo liudijimus, kuriais

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Šiandien evangelistas Morkus
mums pasakoja apie Viešpaties
Jė zaus atsimainymą. Praėjusį sek-

madienį Jėzus kvietė: „Atsiverskite ir
tikėkite Evangelija” (Mk 1, 15). Gavė nia
nuostabus metas leistis tikėjimo ke-
lionėn, jį aktyvuojant, nes tik ti kėjimas
šiame gyvenime padeda praverti duris
į kitą realybę, įrodo tikrovę, ku rios ne-
matome. (plg. Žyd 11,1) Savo apaštalams
Jėzus sakė: Reikia, kad žmogaus sūnus
daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų
kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas,
nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų
(Mk 8, 31). Šiais žodžiais Jėzus at-
skleidžia žmo nių išganymo kelią, kuris
nėra lengvas. Tačiau kryžius ir kančia
tėra tik viena medalio pusė, galime sa-
kyti labiau matoma. Savo mokiniams
Jė zus nori atskleisti galutinę kančios
prasmę. Evangelija liudija, kad Jėzus

savo mokinius nusivedė ant aukšto
kalno. Atsimainęs Kristus atidengia ap-
aštalams dangaus kertelę, kad jie ne-
palūžtų, kai matys savo mokytoją su-
imtą, kankinamą ir mirštantį ant kry-
žiaus.

Sunku suprasti, kodėl Gerasis Die-
vas leidžia žmogui kentėti. Kančia yra
visų žmonių palydovas. Mums atrodo,
kad yra laimingų žmonių, kuriuos
kančia aplenkia. Vis dėlto kenčia visi
– tikintys ir netikintys, vargšai ir tur-
tingi. Nepavydėkime niekam. Ypač
skaudi kančia yra tų, kurie neturi vil-
ties. Kristus, kviesdamas imti savo
kryžių ir jį sekti, nepaliauja mūsų
stiprinęs viltimi.

Atsimainęs Kristus apaštalams
leidžia akimirkai išgyventi atsimai-
 nymą, kuris įvyks mirusiems ke liantis.
Taboro kalno atsimainymą galime pa-
lyginti su maloniu saulės spinduliu
tamsią rudens dieną. Jėzus pasirodo
dangiškos šviesos nušviestas. Pasak

stiprinamas mūsų tikėjimas. Šiandien
kartu su viso pasaulio katalikais pa-
ieškokime savo „šviesos va landėlių”.
Gavėnia jau įsibėgėjo. Baž nyčia mums
primena ne tiktai kry žių, bet ir Tabo-
ro šviesą. Ji kviečia ir tave atsimainy-
ti, pasikeisti, kad bū tum ir „žemės
druska”, ir „pasaulio šviesa”. Šventos
Mišios, malda, iš mal da, pasninkas – tai
priemonės pa dedančios mums atsi-
mainyti.  Sėk mės!

ARKIVYSKUPAS LIONGINAS VIRBALAS 

Beveik prieš 10 metų šventėme Lietuvos tūkstantmetį,
kai pirmą kartą 1009 m. rašytiniuose šaltiniuose
buvo paminėtas Lietuvos vardas. Lietuva įžengė į pa-
saulio istoriją ir joje gyvuoja. Šiemet – valstybingu-
mo atkūrimo šimtmetis. Džiugi data, o daugeliui lie-
tuvių, gyvenusių tą šimtmetį, neįtikėtina! Tai stebuklas,
kaip stebuklas 1918 metais buvo ir pasklidusi žinia
apie pasirašytą Vasario 16-osios Aktą, nors patys sig-
natarai nežinojo, ar jiems pavyks tai paskelbti. Vėliau,
ypač okupacijos metais, Lietuvoje ir Sibiro lageriuo-
se daugybė žmonių jautėsi pakylėti Vasario 16-ąją,
nors ne vienam atrodė, jog stebuklas būtų ją švęsti
viešai. Dėl žmonių, kurie išlaikė šį tikėjimą širdyje, ste-
buklas ir įvyko. Čia bazilikoje tikrai yra žmonių, kurie
buvo nukentėję, ištremti, kalinti – lenkiu galvą ir dė-
koju.

Mūsų „Tautiška giesmė” nepamini Dievo vardo,
kaip, pavyzdžiui, Latvijos himnas, praside-
dantis tiesiog malda: „Dievas telaimina Lat-

viją”. Tačiau „Tautiška giesmė” labai prasminga ir
gali prabilti, ypač šiandien, praėjus 100 metų nuo at-
kuriamos Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo.
Šiandien skamba ta pati giesmė su sunkumų, kovos,
praradimų, atsikūrimo patirtimi.

Lietuva, Tėvyne mūsų, / Tu didvyrių žeme, / Iš
praeities Tavo sūnūs / Te stiprybę semia.

Iš praeities... Šią dieną švenčiame dėka visų
praeities didžių vyrų ir garsių moterų. Tų, kurie Lie-
tuvą kūrė, saugojo ir gynė per visus amžius, o ypač
nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus ir „Aušros” lai-
kų. Prisimename signatarus ir aktyvius 1917–1918

metų įvykių dalyvius, visus laisvės kovotojus, sa-
vanorius, partizanus ir tokius dvasios didžiūnus, kaip
pal. Teofilius Matulionis, Dievo tarnaitė Adelė Dir-
sytė ir kiti. Visų jų nepajėgtume išvardyti.

Jei šiandien švenčiame Nepriklausomybės šimt-
metį, tai tik todėl, kad mus ant savo pečių neša didieji
ir narsieji praeities žmonės. Dėka jų, tarsi vaikas ant
tėvo pečių, šiandien galime žvelgti toliau ir plačiau.
Esame dėkingi jiems už tai.

Sakoma, kad atminti Viešpaties darbus reiškia
Jį šlovinti. Atmename Dievo darbus, atliktus per
mūsų tėvus. Atrodė kaip tikras stebuklas nedidelei
šaliai tapti nepriklausomai, išsivaduoti iš okupaci-
jos, atkurti Nepriklausomybę. Tegul mums stiprybę
teikia ši Dievo pagalba, suteikta ir tebeteikiama Lie-
tuvai. Prisiminkime ir savo šeimų, savo kaimų ar gat-
vių istorijas. Didieji įvykiai buvo ne anoniminiai, o
įvyko per konkrečius žmones, konkrečiose vietose.
Esame dėkingi visiems ir iš jų semiamės stiprybės.

Tegul Tavo vaikai eina / Vien takais dorybės,/ Te-
gul dirba Tavo naudai / Ir žmonių gėrybei.

Neužtenka vien žvelgti į praeitį – turime gyventi
šiandien. Norime ir linkime, kad Lietuvos vaikai eitų
dorybės keliu. Žodis „dorybė” retai nuskamba, nors
daug svarbaus reiškia. Dorybė, lot. virtus, reiškia
narsumą, ryžtą, dorą. Dorybė stiprina žmogų, taip pat
ir valstybę. Žinios, įgūdžiai yra svarbūs, bet reikia
dorybės, kad tai nebūtų panaudota savanaudiškai,
blogai. Dorybė – ne atsitiktinis geras poelgis, bet nuo-
latinis nusiteikimas ir įprotis gerai elgtis ir gyven-
ti.

Dorybės – tai išmintingumas, susivaldymas,
teisingumas, tvirtumas, taip pat tikėjimas, viltis, mei-
lė. Trumpai tariant, tai drąsios nuostatos, veikimo
būdai ir siekiai, kurie dorybingą žmogų išskiria ir
padaro kilnų, orų, tokį, kuris žavi, iš kurio mokomės.
Dorybingas žmogus yra ne struktūrų dalis, mani-

Tėvynė – ta, kurią mylime ir kuriame puliuojamas mechanizmo sraigtelis, o atsakinga ir
mylinti asmenybė.

Šiandien norisi šaukte šaukti: Lietuvos vaikai,
eikite dorybės takais, nes tik jie veda į šalies išsi-
skleidimą ir į žmogaus laimę. Dievas į kiekvieno šir-
dį įdiegė dorybės suvokimą. Tik neužtenka dorybė-
mis žavėtis – būtina jomis ir gyventi.

Būtent dorybės kelias padėjo Lietuvai išlikti gy-
vai, nepasiduoti okupantų ideologijai. Dorybės kelyje
pajėgsime išlaikyti savo gyvybingumą, jei tik nepa-
siduosime tam, ką popiežius Pranciškus vadina
ideologine kolonizacija, ypač genderizmui, naiki-
nančiam šeimą, prigimtinius vyro ir moters santy-
kius. ... vien takais dorybės eidama Lietuva turės at-
eitį.

Tegul saulė Lietuvoj / Tamsumas prašalina, / Ir
šviesa, ir tiesa / Mūs žingsnius telydi.

Kaip neprisiminti Jėzaus žodžių: „Aš esu Kelias,
Tiesa ir gyvenimas”; „Aš – pasaulio šviesa”. Kiek-
vienam reikia šviesos, kad gyventų prasmingai ir
siektų tiesos. Kaip krikščionis, žvelgiu į Kristaus at-
neštą šviesą ir Jo atskleistą tiesą. Ši šviesa ryškiai nu-
švietė visą žinomą Lietuvos istoriją.

Kristus atvėrė tiesą apie pasaulį ir žmogų, tai, jog
kiekvienas turime savo žmogiškąją vertę ir mūsų lais-
vės niekas negali pasisavinti. Tai pagrindas ir tau-
tos apsisprendimo teisei.

Kristaus tiesa parodė, kad istorija turi kryptį,
nėra nesibaigiantis įvykių ratas. Po kelių dešimt-
mečių ar net šimto metų žmogus nėra išmetamas iš
šio pasaulio kaip nebereikalingas, susinaudojęs me-
chanizmas, bet priimamas mylinčio Tėvo. Žmogaus
laimė – Jėzaus teikiamas  išgelbėjimas.  Priimdami
Jėzaus šviesą, savo gyvenimą derindami prie Jo
šviesos, galėsime gyvuoti, kurti džiugią ateitį Lie-
tuvai.

Tegul meilė Lietuvos / Dega mūsų širdyse, / Var-
dan tos Lietuvos / Vienybė težydi!

Nukelta į 15 psl.
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Mintys šventimo šurmuliui pritilus…

Mantvydas Bekešius, 
generalinis konsulas Čikagoje: 

– Nuotaika puiki, mintys pozity-
vios. Smagu, kad renginiai puikiai pa-
vyko. Lietuvos šimtmečio paminėji-
mas Čikagos kultūros centre, pačioje
miesto širdyje, įvyko aukščiausiu lygiu.
Lietuva buvo pagerbta išskirtinai – į
kviestinį vakarą atvyko 34 generaliniai
ir garbės konsulai su žmonomis. Tai
buvo ir mūsų artimiausi kaimynai –
Latvijos, Estijos, Lenkijos diplomatai,
ir Italijos, Vokietijos, Japonijos, Pietų
Korėjos, Indijos bei kitų valstybių kon-
sulai. Džiaugiamės, kad Lietuvos šimt-
mečio proga surengtą priėmimą pa-
gerbė JAV visuomenės atstovai – kai
kurie politikai, verslininkai. Iš viso
renginyje dalyvavo 300 svečių, iš kurių
pusė buvo diplomatinio korpuso, vietos
politikos ir verslo, kita pusė – Lietuvių
Bendruomenės atstovų.

– Buvo laukta ir Čikagos mero Rahm
Emanuel dalyvavimo…

– Jis planavo atvykti, jo kalbai
mūsų renginyje buvo skirta pusė va-
landos. Tačiau sutrukdė tikrai rimtos
nenumatytos aplinkybės. Rahm Ema-
nuel kaip tik tuo metu turėjo daly-
vauti pamaldose, kurių metu buvo pa-
gerbtas prieš kelias dienas nušautas
aukšto rango Čikagos policijos parei-
gūnas. 

– Teko girdėti, kad liko nuoširdžiai Lie-
tuvai dirbančių, tačiau nepakviestų, ir dėl
to nusivylusių žmonių…

– Čikagos kultūros centre tikrai ne-
būtume galėję sutalpinti visų norinčių.
Kaip ir kur surengti priėmimą 2000 ar
dar didesniam skaičiui žmonių? Tiesa,
girdėjau, kad anksčiau panašūs ren-
giniai vykdavo… Tačiau jeigu kas turi
geresnių idėjų, kaip surengti šventę, te-
gul jomis dalijasi, nelaiko paslaptyje, te-
gul ima ir patys įgyvendina, o mes mie-
lai prisidėsime prie tų darbų, jeigu jie
bus geri ir teisingi. Geras tokio nuo-
stabios idėjos įgyvendinimo pavyzdys
– sekmadienį, vasario 18 dieną su-
rengtas koncertas ,,Lietuviais esame
mes gimę”. Tai buvo fantastiškas ren-
ginys ir reginys. Nors nesu iš tų, grei-
tai pravirkstančių, tačiau prisipažin-
siu, šio koncerto metu man nuriedėjo

Šio šeštadienio pašnekovų klausiame,
kokias patirtis ir mintis jiems paliko Vasario 16-osios šventė?

ašara. Kaip gražiai ir jaudinančiai
koncertas buvo padarytas! Viena iš
mano Vasario 16-osios, Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-ojo gimtadienio
patirčių – tai džiaugsmas: kaip gera,
kad čia, Čikagoje, gyvena tiek daug ta-
lentingų tautiečių, kurie ėmėsi įgy-
vendinti savo iniciatyvas. Niekieno
neraginami. Tokių buvo ne vienas. Jie
nepagailėjo savo laisvalaikio, bemiegių
naktų ir sukūrė tokią šventę. Džiau-
giuosi ir didžiuojuosi, kad tokių ta-
lentingų, ypatingų, pasiaukojamai dir-
bančių lietuvių yra labai daug. Norė-
čiau padėkoti ir paminėti ne vieną pa-
vardę, tačiau jų susidarytų nemažas są-
rašas. 

– Amerikoje praėjusį mėnesį lankėsi
Liudas Mažylis. Čikagos lietuviai neabejo-
jo, kad jis aplankys ,,mažąją Lietuvą Čika-
goje”, tai būtų buvusi puiki šventinė dova-
na čia gyvenantiems žmonėms…

– Aš sužinojau apie šio žmogaus
kelionę tik tuomet, kai jis jau keliavo
po Ameriką. Ir vėl: jeigu kas norėjo su-
sitikti su šiuo žmogumi, tai kodėl patys
jo nepakvietė? Aš pats jam paskambi-
nau, pasikalbėjau ir beveik suderino-
me, kad L. Mažylis atvyks į Čikagą pa-
vasarį. Čia jis tikisi ne tik susitikti su
lietuviais, bet ir apsilankyti archy-
vuose, susipažinti su juose saugomais

turtais. Taigi, Lietuvos 100-mečio šven-
tės renginiai tęsiasi, aš kviečiu visus,
turinčius idėjų, jomis dalintis, patiems
rodyti iniciatyvą bei dirbti, kad šios ge-
ros idėjos būtų įgyvendintos. O gene-
ralinio konsulato komanda gerus dar-
bus visada pasirengusi paremti. 

kagos katedroje (apie kurias sužinojo-
me paskutinę minutę) ar kitur, gal da-
lyvavusi vėliavų pakėlimuose, bet mes
tą penktadienį dirbome. Dabar ma-
nau – tokia iškilminga proga gerai
būtų buvęs laisvadienis, bet apie tai iš
anksto tiesiog nebuvo pagalvota.

Pokylis ,,Atkurtai Lietuvai 100”,
vykęs Preston Bradley Hall, po gar-
siuoju Tiffany kupolu, kurį prieš de-
šimtmetį restauravo lietuviai profe-
sionalai, buvo ganėtinai iškilmingas –
nors ir jautėsi organizacinių nesklan-
dumų. Gal didesnio svorio jam galėjo
suteikti senatoriaus Dick Durbin (ar
kokio kito iškilaus asmens sveikini-
mas), būtų buvę malonu sužinoti, kokių
valstybių diplomatai džiaugiasi šven-
te kartu su mumis, tačiau nuotaika
visų buvo gera, aplinka – elegantiška,
tik pabaigoje pritrūko efektingo tosto
už Lietuvą ar kokio ,,fejerverko”.

Kalbant apie pačią renginio kon-
cepciją, man asmeniškai tinkamesnis
pasirodė New Yorko lietuvių sprendi-
mas – kviesti visus, kas tik nori ir gali
tapti bendros šventės dalimi, ir daryti
tai labai iš anksto. Juk tai ypatinga pro-
ga, viena per gyvenimą – šimtasis vals-
tybės jubiliejus. Nusipirkai bilietą, at-
ėjai ir esi dideliame savųjų būryje. O ei-
dami į uždarą renginį, kviestiniai sve-
čiai paprastai už save nemoka. 

Koncertas sekmadienį buvo nepa-
prastas – tiesiog šedevras. Keli talen-
tingi žmonės, turintys viziją, sugebėjo
skirtingo lygio ir žanro meninius ko-
lektyvus (beveik visi – čikagietiškos pa-
jėgos!) sujungti į vientisą, magišką
muzikinį-vizualinį pasakojimą apie
mūsų Lietuvą – jos nepaprastą grožį,
turtingą paveldą ir sudėtingą istoriją.
Padovanojo reginį, kurį ilgai prisi-
minsi. Jautei, kad visi šio spektaklio
kūrėjai ir dalyviai – patriotai. Ir tai
jausmas, kurį norėjosi patirti tokio
jubiliejaus proga, kuriuo norėjosi da-
lintis su dešimtimis tūkstančių lietu-
vių, gyvenančių Čikagos apylinkėse. 

Vienintelis nusivylimas (jeigu tai
tinkamas žodis) kalbant apie šį kon-
certą – kad jis nevyko gerokai didesnėje
erdvėje. 

Nukelta į 10 psl.

Ramunė Lapas, laikraščio
,,Draugas” vyriausioji redaktorė.

Prisipažinsiu – labai laukiau tos
šventės. Dalyvavau Vasario 16-osios
pokylyje Čikagos kultūros centre ir
koncerte ,,Lietuviais esame mes gimę”.
Būčiau mielai nuėjusi į  šv. Mišias Či-

Susirinkusiuosiu sveikina LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Jono Kuprio nuotraukos

Su meninės programos atlikėjais Rūta Ščiogolovaite ir Paulium Zdanavičiumi paskutinę dainą apie Lietuvą dainavo ir pokylio svečiai. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Atkelta iš 1 psl.

Įvardintas mokyklos minėjimas
– Nepriklausomybės šimtmečio ke-

 liu.Vasario 10 d. mokiniai susirinko į
mokyklą pasipuošę tautiniais dra bu-
žiais ir pakilios nuotaikos. Dauge lio

rankų ir pastangų dėka parapijos
salę puošė mokinių plakatai, kuriuo-
 se kiekviena klasė meniškai pavaiz-

INGA GREBLIKIENĖ

Ašara dievo aky
Lietuva ką tu veiki

(Just. Marcinkevičius)

Drąsiai galiu atsakyti, kad Lietu va šio-
mis dienomis yra kiekvieno lie tuvio
mintyse ir širdyse… Ir nesvarbu, kur
gyvename ar kur esame, tvirtai ži-
nome, kad „lietuviais esame mes gimę,
lietuviais norime ir būt”.

San Diego yra pačioje tolimiau-
sioje vakarinėje JAV dalyje, to-
lių toliau siai nutolęs nuo Lietu-

vos. Ir tos dešimtys tūkstančių mylių
nė kiek neatitolina mūsų nuo myli-
mos tėviš kės. Neturėjome jokių pom-
pastiškų renginių, negirdėjome iškil-
mingų kal bų, nebuvo susireikšminu-
sių orga  nizatorių. Tiesiog vieną dieną
mus visus pasiekė žinia iš šauniosios
Eglės Kristinos Kazlauskas ir visos
Kazlauskų šeimos, kad renkamės vi si,
kas tik galime nuostabioje San Die go
prieplaukoje, nusifotografuo sime ir
nusiųsime patys pirmieji iš tolimosios
Vakarų Amerikos pakrantės žinią Lie-
tuvai, kad mes esame, kad mes visi
kartu ir „lietuviais nori me ir būt”.
Tad vasario 15-osios vaka rą suvažia-
vome, kas tik galėjome, visų kartų lie-
tuviai, ir dar tada, kai Lietuva tik kė-

lėsi savo didžiausiai šventei, smagiai
pabuvome kartu, pasidžiaugėme savo
tautinėmis spal vomis ir simboliais, ir
iš naktinio San Diego siuntėme nuo-
širdžią žinią  bundančiai Lietuvai –
MYLIME, DŽIAUGIAMĖS IR SVEIKI-
NAME. Ir buvo jauku ir gera… Tie,
kurie dirbo ar dalyvavo konkursuose,
visiems perdavė geriausių linkėjimų,
mažoji Austėja Kazlauskaitė nuosta-
bia ener gija ir puikia lietuvių kalba
palaikė mūsų entuziazmą, mūsų
„sveikinimo” kūrėjas Dainius Mači-
kėnas subtiliai užfiksavo visų šven-
tinę nuotaiką. Buvo net specialiai dėl
nuotraukos atvykusių tiesiai iš ligoni -
nės. Deja, nepavyko surinkti 100 lie tu-
vių, bet kitą kartą tikrai pasisteng-
 sime.

Buvo labai smagu, kad pirmieji
pasveikinome Lietuvą, kad nors trum-
 pam nuspalvinome San Diego Harbor
Island geltona, žalia ir rau dona spal-
vomis, kaip ir daugelyje di džiausių
Amerikos miestų simbolių – kaip LAX
poliai, San Fran cisco ro tušė ar Times
Squire New Yorke.

Sutikome ir amerikiečių, kurie
vasario 16-ąją šventė savo gimtadienį
ir noriai kėlė tostą ir už Lietuvos ne-
 priklausomybės atkūrimo šimtmetį,
didžiavosi galėdami kartu švęsti to kią
iškilmingą progą. Tad Valio LIETU-
VAI ir sveikiname viso pasau lio lietu-
vius!

Nepriklausomybės 
šimtmečio keliu

Trispalvės šventė San Diego

Jonas Basanavičius: ,,Užaugo mūsų jauna valstybė!” Antanas Smetona: ,,Ilgiausių metų,
Lietuva!  Sigitos Newsom nuotraukos

Mokiniai pasiruošę meniškai pavaizduoti svarbius šimtmečio įvykius: Nepriklausomybės
Akto paskelbimą, karą, tremtį, atgautą laisvę ir kt.

instrumentais. Raimonda Hencz ir Si-
gita Newsom raiškiai atliko skaito-
vių pareigas. Tėvų komitetas, vado-
vaujant Linui Venckui, paruošė vaišes
ir visokerio pai talkino. Elina Venc-
kienė paga mino daugiau kaip šimtą
trispalvių vėjo malūnėlių, kuriuos

vaikai  parsi nešė į namus prisiminti
šią nuos ta bią tautos ir mokyklos šven-
tę. 

Nuoširdus ačiū visoms mokyto-
joms už nepailstamą darbą ruošiant
mokinius programoms ir pamokoms. 

Žadame švęsti visus metus!
Trumpose laiko sto telėse mokiniai iš-
ryškino istorinius įvykius. Didžiau-
sio dėmesio susilau kė dr. Jonas Basa-
navičius ir Prezi dentas Antanas Sme-
tona, kuriais meis triškai buvo nugri-
muoti ketvirtokai Deivis Danovitch ir
Povilas Gai dys. Vaizdų montažas pra-
dėtas šitaip: „Aš, Jonas Basanavičius,
jau nos valstybės nepriklausomybės
akto signataras” ir pabaigoje, jam ap-

sižvalgius, baigtas žodžiais: „Už-
augo mūsų jauna valstybė!” An-
tanas Sme tona pri tarė žodžiais:
„Ilgiausių me tų, Lietuva!”

Vaizdų pynėje dainavo Lie-
tuvos kareivėliai, mokinių gru-
pės, „Sukti nį” ir „Kalvelį” šoko
mokinių poros, tremtiniai su
ryšuliais pasitraukė iš Tėvynės,
okupantai mokė kartoti rusiškus
žodžius, triukšmingai šoki nėjo
Roko maršo dalyviai, raudona
pionieriaus skarelė buvo nu-
mesta ir jos vietoje užrišta tau-
tinė trispalvė, jaunimas žygiavo
iškėlęs NATO ir Europos Są-
jungos plakatus. Pabaigo je mo-
kiniai dainavo Bernardo Braz-
 džionio žodžiais Dariaus Poli-
kaičio kompoziciją „Aš čia,
gyva”. Staigme ną padarė sve-
čias Linas Polikaitis, Roko mar-
šo dalyvis, kurį matėme ekrane.
Jis dabar gyvai prisidėjo prie
mokinių chorelio, dainuojančio
viltį teikiančius poeto žodžius.
Pilnutėlėje salėje daug kas brau-

kė ašarą, mokiniai džiūgavo sulaukę
šimto skanėstų kalnelio su žvakutėmis
ir iš visos širdies dainavo „Ilgiausių
metų” Lietuvai.

Nors šeštadieniais mokykloje
trūksta laiko atlikti norimus darbus,
kažkaip viskas sukrenta į vietą, kai vi-
sus riša ryžtas ir darnus bendra darbia-
vimas. 

Savo profesionaliu talentu prog-
ramą padėjo sujungti kine dirbanti gri-
muotoja Aušra Rosegard, kuri sukli-
javo atskirus vaizdus į vieną bendrą
veikalą, techniškai talkino Kristina
Kazlauskienė. Muzikinė gru pė – Vik-
toras Ralys, Valdas Var nas, Rūta Ban-
džiulytė, Rima Velič kie nė, Greta ir
Silvija Veličkaitės – puikiai paruošė
dainas ir šokius ir pa tys palydėjo jas

davo po vieną svarbų šimtmečio įvy-
 kį: Nepriklausomybės aktą, prezi-

dentus, dainų šventes, karą, grandi-
nėmis sukaustytą Lietuvą, Roko mar-
šo fi gūrėles, Baltijos kelyje susikibu-
sius žmones, laisvės džiugesį. Tris-

palviai balionai puošė mokyklos var-
tus bei sceną ir salę.

Kelis šimtus susirinkusių pasvei ki-
no mokyklos direktorė Marytė Ne-
wsom, LR generalinis konsulas Los
Angeles Darius Gaidys ir parapijos
klebonas kun. Tomas Karanaus kas.
Buvo džiugu matyti konsulinio korpu-
so ir Lietuvių Bendruomenės narius, tė-
velius, mokytojus ir moki nius. Prog-
ramoje susipynė vaidyba, dokumenti-
nių filmų ištraukos ekra ne, garso įrašai,
tautiniai šokiai ir pa triotinės dainos.

Buvo smagu pirmiesiems pasveikinti Lietuvą. Dainiaus Mačikėno nuotr.

Mokyklos direktorė Marytė Newsom su ketvirto-
kais Deiviu Danovitch (J. Basanavičius) ir Povilu Gai-
džiu (A. Smetona) pasiruošę pjauti šventinį tortą.
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LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Kartais man ir ne vien tik man atrodo, kad mūsų Tė-
vynės Laisvės šimtmečio šventė būtų ne tokia pra-
sminga, jei ne Lietuvos Nepriklau so mybės Akto ori-
ginalas, lyg iš niekur staiga atsiradęs Berlyne... 

„Įsenus dokumentus reikia žiūrėti su meile ir il-
gai, tada jie kai ką gal ir papasakos, – sakė į Port-
landą iš Los Angeles LR generalinio konsulo Da-

riaus Gaidžio kvietimu atvykęs (ne tik aplankyti savo
senokai matyto giminaičio Dariaus Kuzmicko) VDU
profesorius Liudas Mažylis. – Kuomet atradau šį is-
torinį dokumentą Vokietijoje, pir ma mintis galvoje

Šimtmetis už Atlanto – Vakarų pakrantėje

LR gen. konsulo Los Angeles Dariaus Gaidžio dėka Portlande apsilankęs prof. Liudas Mažylis skaitė paskaitą apie Va-
sario 16-osios Aktą.      

LR konsulato Los Angeles, Dariaus Kuzmicko, Giedrės Babarskienės ir Ingridos Misevičienės nuotr.

nebetikiu, kad tai paskutinė autoriaus knyga istorine
tematika. Nebent tam su trukdytų Latvijos Respub-
likos Ne priklausomybės Akto paieška... kurio „bra-
liukai”, kiek pamenu, irgi dar nerado, o iki jų tiks-
lios šimtmečio sukakties datos (š. m. lapkričio 18 d.
– red. past.) yra nemažai laiko! 

Itin šilta Vakarų pakrantėje šie met žiema pasi-
tarnavo tuo, kad Port lando apylinkėse savo Tėvynės
šimtmetį pradėjome švęsti jau sausio mė nesį su
kitu žymiu istoriku – dr. Norbertu Černiausku ir „LT
Iden tity” projekto autorėmis Jolanta Rim kute bei Ieva
Ševiakovaite. Abu įžy mūs istorikai – N. Černiauskas
ir L. Mažylis – iki šiol tebuvo trumpai susitikę Lie-
tuvos Vyriausybėje Vil niuje, o šįkart galėjo netruk-
domai pabendrauti gurkšnojant pasaulinio garso

Portlando vietinės daryk-
los alų. Tuo tarpu pade-
dant Lietuvių Bendruo-
menės (LB) Kultūros ta-
rybai, „LT Identity” įkū-
rėjos su dr. Norbertu ap-
silankė abiejose New Jer-
sey valstijos lituanistinė-
se mo kyk lose, po to kirto
Ameriką skersai ir išil-
gai – link Seattle ir Port-
lando bei baigė savo pa-
triotinę kelionę JAV lie-
tuvių „sostine” laikomoje
Čika goje. 

Lietuvos Nepriklau-
somybės at kū rimo šimt-
mečio šventė už Atlanto tę-
siasi. Vasario 16-ąją kelia-
vome į Los Angeles, ap-
lankėme signataro My kolo
Biržiškos kriptą Calvary
kapi nėse ir pabendravo-
me su jo anūke Danute
Barauskaite-Mažeikiene,

po to dalyvavome didingame rengi nyje Los Angeles
centre esančiame istoriniame „Biltmore Millennium”
viešbutyje, kurį puikiai suorganizavo LR konsulatas,
padedant LB apy linkei. Tuo tarpu netoliese esančio-
je „Staples” arenoje vyko NBA „Visų žvaigždžių” sa-

Po paskaitos JAV LB Portlando apylinkei buvo įteikta Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto kopija, papuošta doku-
mentą atradusio istoriko autografu.

buvo – kaip reikės gyventi toliau?” Turbūt daugelis
mū sų, paprastų mirtingųjų, įgyvendinę tokią svajo-
nę, nubrėžtų šioje istorijoje tašką, tačiau ne L. Mažylis.
Ką tik gavau „Pegaso” knygyne užsisakytą jo futu-
ristinę novelę „99 metai po įvykio”, – kažkodėl dabar

vaitgalis, kurio metu įsimintiną pasirodymą suren-
gė In dianos „Pacers” atstovaujantis Do mantas Sa-
bonis. Kol ištaigingoje prabangiausio Los Angeles vieš-
bučio „Crystal” salėje susirinkusiems 400 svečių LR
gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys pasakojo
apie pastaruosius šimtą Lietuvos istorijos metų, Do-
mas vedė „Likusio pasaulio” rinktinę į pelnytą per-
galę prieš JAV „Kylančias žvaigždes”. Per 18 minu čių
įmetęs 13 taškų bei atkovojęs 11 kamuolių Lietuvos
rinktinės centras užtikrino užsieniečių, pirmamečių
bei antramečių NBA žaidėjų, pergalę prieš perspek-
tyviausius stipriausios pasaulio krepšinio lygos ame-
rikie čius 155:124. Puikų pasirodymą Lie tuvos Nepri-
klausomybės šimtmečiui paskyręs D. Sabonis gavo
progą pri siminti savo Tėvynę ir dar sykį, jau iš-
skrisdamas iš „Angelų miesto”, nes visą parą Los An-
geles oro uosto stulpai Nemuno krašto garbei žibėjo
lie tuviškos trispalvės spalvomis. Tuo tarpu kitą die-
ną – šeštadienį – mūsų keliai vedė jau į Seattle, kur Lie-
tuvos Laisvės 100-tį atžymėjome su šiose apylinkėse
gyvenančiais mūsų tautie čiais. Šimtmečio šventės dar
nesibaigia – Portlande laukiame puikaus vakarėlio su
liaudiškos muzikos ka pela „Biru Bar” iš Indianos, kuri
Ore gono ir Washingtono valstijose dar nėra buvusi. 

400 lietuvių ir mūsų tautiečiams neabejingų amerikiečių vasario 16-ąją sugūžėjo į vie-
ną prabangiausių Los Angeles – „Millennium Biltmore” viešbutį Lietuvos Nepriklauso-
mybės 100-čio šventei.

„LT Identity” marškinėlių dizaino pamokomis labiausiai do mėjosi Portlando jauniausieji.

Seattle lituanistinei „Lino” mokyklėlei šių eilučių autorius
įteikė Lietuvių Fondo paramos sertifikatą. 

„LT Identity” dizainerės Ieva Ševiakovaitė ir Jolanta Rim-
kutė bei istorikas dr. Norbertas Černiauskas pirmą sykį lan-
kėsi Oregono ir Washingtono valstijose, kurios sužavėjo ke-
rinčia gamta ir unikaliu indėnišku menu. 
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

LOTYNŲ ŠOKIŲ VAKARAS,
skirtas paremti Ateitininkų

namus, Lemonte
Šeštadienį, kovo 3 d., 6:30 val.v.

Salsa šokių pamoką ves 
Žiba Sidrytė iš ,,Confidance

Chicago” studijos

Užkandžiai • Margaritos• Pabendravimas

Kaina 30 dol. • Vietų skaičius ribotas

RSVP: Dainė Quinn
dainequinn@gmail.com,

Ramunė Motekaitienė
moteram@hotmail.com

Ateitininkų Šalpos Fondo
Metinis susirinkimas ir vakarienė

šeštadienį, kovo 17 d. Ateitininkų namuose

4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas
Kviečiame visus tapti Šalpos fondo nariais. Daugiau informa-

cijos suteiks valdybos pirm. Audrius Rušėnas
el. paštu: asfondas@gmail.com

6 val. v. – Tradicinė vakarienė
Programą atliks solistė Agnė Giedraitytė

Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vaka-
rienėje prašomi užsisakyti vietas paskambinus Pranutei
Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu:

FLD85@aol.com.

Ateitininkų šalpos fondas •1380 Castlewood Dr. • Lemont, 

Vilniaus knygų mugėje ,,Ateities” redakto-
rė Reda Sopranaitė, kairėje, su saleziečių
atstove Agne Černiavskaja siūlo ,,Ateitį” ir
,,Saleziečių žinias”.  

Knygoje „Žodžiai iš Dievų miško” kunigo Stasio Ylos tekstai – paskaitos, maldos, pa-
mokslai – rašyti 1943–1944 metais Stutthofe ir skaityti nacių koncentracijos sto-
vykloje kalėjusiems lietuviams. Ją knygų mugėje pristatys ir aptars knygos su-

darytojas dr. Gediminas Mikelaitis, literatūros tyrinėtojas, kritikas doc. dr. Marijus Šid-
lauskas, antropologė, etnologė, poeto Kazio Bradūno duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė
ir kultūros istorikas doc. dr. Darius Kuolys. Knygoje surinkti pamokslai yra  skelbiami
pirmą kartą. Išleido leidykla ,,Odilė”. Kun. Ylos parašytas maldas redagavo drauge ka-
lėjęs rašytojas Balys Sruoga, gyręs autorių už jo tekstų nuoširdų paprastumą ir poe-
tiškumą.

Dėl lietuvių visuomenės pasipriešinimo nacių bandymui suformuoti lietuvių SS le-
gioną kun. S. Yla buvo suimtas ir šioje stovykloje įkalintas 1943 m. kovo mėnesį kartu
su kitomis žymiomis Lietuvos asmenybėmis: Kaziu Bauba, Rapolu Mac-
koniu, Jonu Noreika, Vladu Jurgučiu, Baliu Sruoga, kun. Alfonsu Lip-
niūnu, Pilypu Naručiu-Žukausku ir kt.; iš viso buvo suimti 46 asmenys.
Savo išgyvenimus naikinimo stovykloje Stutthofe yra aprašęs pats kun.
S. Yla („Žmonės ir žvėrys Dievų miške”, 1951, 1991). Šie prisiminimai
buvo išversti į anglų kalbą ir išleista knyga, ,,A Priest in Stutthof: Human
Experiences in the World of  Subhuman” (Manyland Books, 1971).

Štai kelios ištraukos iš kun. Ylos knygos „Žodžiai iš Dievų miško” 

Išmintis prasilenkia su gudrumu ir protingumu – ji turi savo kelius, daug
kam nesuvokiamus ir paslaptingus.

Pakelės sėkla retai kada sulaukia pilno subrendimo, kaip ir ant viešo ke-
lio stovį žmonės.

Mirtis lietuviui niekad nebuvo tamsi. Ir dabar kapinės jam, kaip Čiur-
lionio paveiksle, bus spindinčios paslaptinga šviesa. – Amžinoji šviesa čia,
amžinoji šviesa ten! Gyventi ar mirti jam vis tiek!

Vaidina visi: vieni kad savo menkystę pridengtų, kiti – kad savo didumą užslėptų; vieni, kad save
pademonstruotų, kiti – kad nuo savęs dėmesį nukreiptų; vieni vaidina iš kvailumo (ir sunku tai nu-
slėpti), kiti iš gudrumo, treti iš paprastumo. Nevaidina tik vaikai ir naivėliai, o jei vaidina – tai būna
jų nekaltas žaismas.

Vilniaus knygų mugė – vienas ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje – vyks-
ta šį savaitgalį, vasario 22–25 d.  Litexpo parodų salėje.  Skelbiama, jog
didžiausioje mugėje per visą jos vyksmo laiką prisistato 370 dalyvių iš
įvairių šalių. Jau daugelį metų šioje mugėje dalyvauja ,,Ateities” žurnalas.
Šįmet bus pristatoma ateitininkams, ypač Amerikoje gyvenantiems,
įdomi knyga – kun. Stasio Ylos (1908–1983) pamokslai iš Stutthofo nacių
koncentracijos stovyklos.

Vilniaus knygų mugėje: 
žurnalas ,,Ateitis”
ir kun. Stasio Ylos
pamokslai

Ignas Kriaučiūnas prie ,,Ateities” žurnalo
prekystalio.                            Facebook nuotr.

Ieškoma prisiminimų apie kun. St. Ylą

Šiuo metu renkama medžiaga knygai apie buvusį Atei-
tininkų federacijos dvasios vadą a.a. kun. Stasį Ylą bei
jo giminaitę a.a. ses. Mariją Augustą, Švč. M. Marijos

Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos pro-
vincijolę, Putnam, Connecticut. Knygą rašo ses. Albina Pa-
jarskaitė, Rita Šlaitaitė ir Elvydas Jačėnas. Ją numatoma
spausdinti Lietuvoje, leidykloje „Naujas lankas”.

Autoriai laukia prisiminimų apie kun. Ylą ypač iš tų, ku-
rie lankė jo vadovaujamus Moksleivių ateitininkų Žiemos kur-
sus Dainavos stovykloje. Pavyzdžiui, autoriai norėtų žino-
ti, kokį ispūdį kun. Yla paliko kursantams, kaip jis tuos kur-
sus vedė, ką jaunimas iš tų kursų išmoko.

Norintys pasidalyti prisiminimais kviečiami juos pateikti
iki š.m. balandžio 1 d. Viktorui Nakui el. paštu: vana-
kas@gmail.com. Autoriai pageidauja, kad ir trumpų prisi-
minimų – vieno ar dviejų paragrafų.

Kun. Stasio Ylos
pamokslų rankraštis

2018 m. balandžio 6 – 8 d.

Šiaurės Amerikos sendraugiai ateitininkai kviečia visus
į Torontą ,,ŠAAK 2018” konferencijai.  

Savaitgalio užduotis – ugdyti save ir užmegzti ryšius su
lietuviais profesionalais.  ŠAAKalbos – trumpo formato pri-
statymai, pasidalinant su dalyviais žiniomis, patirtimi ir
charizmu, krikščioniškoje bei akademinėje aplinkoje.

Prelegentai suvažiuoja iš JAV-jų, Kanados ir Lietuvos.
Savaitgalis prasidės balandžio 6 d. pratimais ,,Vadovavimas
201”.  Jų tikslas paruošti asmenis tolimesniam vadovavimui
lietuviškose organizacijose.

Kviečiama visa lietuvių visuomenė, ypač jauni lietuviai
profesionalai.

Registruokitės internete:
https://saaktorontas.wixsite.com/saaktorontas
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LAIMA SMILGYTĖ

Čikagos priemiesčio Plainfield Timber Ridge vi-
durinės mokyklos septintokė Urtė Povilaitis pra-
ėjusį mėnesį buvo išrinkta viena iš 5 geriau sių

savo mokyklos 7 klasės mokinių. Tačiau Amerikoje gi-
musi 13-os metų Urtė ne tik gerai mokosi, bet turi be-
 galę užsiėmimų ir po mokyklos: pa auglė groja fleita,
4–5 kartus per sa vaitę skuba į krepšinio treniruotes,
šo ka hip-hopą, dainuoja chore „Vytu rys”, šeštadieniais
lanko Maironio lituanistinę mokyklą, rūpinasi savo
augintiniais, o prie viso to dar randa laiko kartu su
mama nuvažiuoti ir į gyvūnų prieglaudas. „Norėčiau
beglobius gyvūnus lankyti dažniau, bet laiko vis
trūksta”, – prisipažįsta veikli septintokė.  

Mamos pėdomis

Urtė nuo mažens augo su gyvūnais, tad mylėti
juos mergaitei atrodo natūralu. Šiuo metu paauglės
namuose gyvena 2 jūrų kiaulytės, 4 žuvytės ir 2 šu-
nys, kurių vienas yra paimtas iš gyvūnų prieglaudos.
Urtei nereikia priminti, kad pasirūpintų savo au-
gintiniais. „Prižiūrėti gyvūnus man yra malonumas.
Jie – tarsi mano antra šeima” , – sako mergaitė, at-
eityje svajojanti tapti veterinare.

Mes atei namE!

Urtės meilė gyvūnams

Nuo mažens Urtę traukė gyvūnai.

nį jų stebėti iš arčiau, kaip kad yra siūlomos pra-
mogos”, – prisipažino paauglė.

Nenorėtų Urtė valgyti ir varlių. Ne dėl to, kad bi-
jotų, bet būtų gaila. „Šiais mokslo metais per biolo-
gijos pamoką reikėjo skrosti varles. Nors jos ir ne-
gyvos, vis tiek buvo liūdna. Negalėjau žiūrėti, todėl
išėjau iš kla sės. O amerikietės klasės draugės pa sa-
kojo, kad kai ta pati pamoka prieš keliolika metų vyk-
davo jų mamoms, tada varles atveždavo į mokyklą gy-
 vas. Jas reikėdavo įdėti į skardines su acetonu, kad
uždustų, tada pjauti. Negaliu net pagalvoti, ką turė-
jo iš kęsti varlės. Nesuprantu žmonių, ku rie skriaudžia
gyvūnus. Jei tik turėtume didesnį namą, norėčiau jų
pri glausti daugiau. Juk meile reikia dalintis!” – įsi-
tikinusi trylikametė gyv ūnų mylėtoja Urtė Povilaitis.

čiau nusprendėme priglausti ir Nalą”, – augintinės
atsiradimo istoriją prisiminė Urtė. 

Tačiau Nalos pirmos dienos naujuose namuose
nebuvo lengvos – po savaitės pitbulė pasijuto blogai,
o nuvežus ją pas veterinarą paaiškėjo, kad kalytė ser-
ga parvo virusine in fekcija, kuri daugeliui šunų yra
mir tina. Nala buvo atiduota į gydytojų rankas.
„Apie mėnesį kasdien su ma ma važiuodavome jos
lankyti, vežda vome maisto ir žaislų. Kiek buvo
džiaugsmo, kai ji pasveiko ir grįžo na mo. Tačiau pri-
reikė net 3 metų, kad Nala visiškai apsiprastų ir at-
sipa laiduotų. Atrodo, kad tik tada ji pa tikėjo, kad yra
mylima ir kad mes jos neskriausime”, – pasakojo
Urtė. 

Dabar Nala yra laimingas šuo. Ji puikiai suta-
ria su šeimininkės dviem jūrų kiaulytėmis ir kitu au-
gintiniu – 1 metų Maltos bišonu Simba. „Vienas sma-
giausių Nalos užsiėmimų yra medžioti. Tad vargas
į kiemą atklydu siems zuikiams ir laukinėms pelėms,
– juokiasi Urtė. – Nalos bijo net paukš  čiai, nes jei ji
pamato, kur yra lizdas, atsiremia į tą medį ir krato
jį, kad paukščiukai iškristų. Tad vos tik pitbulė pa-
vasariais pasirodo lauke, ją ima pulti paukščiai, taip
gindami sa vo lizdus. Dar vienas mėgstamas Na los ir
Simbos užsiėmimas – vasarą grįžtant iš pasivaikš-
čiojimų užsukti į Culver’s kavinę, kur galima nusi-
pirkti specialių ledų šunims. Anksčiau buvo parda-
vinėjami ir mėsainiai ke turkojams, kuriuos mano šu-
nys labai mėgo”, – pasakojo mergaitė.

Kad ir kaip Urtė myli savo augintinius, tačiau
randa laiko aplankyti ir kitus beglobius gyvūnus. Per
mokslo metus paauglė su mama stengiasi bent kar-
tą per mėnesį nuvažiuoti į prieglaudą pažaisti su ap-
leistais šu nimis, o per vasaros atostogas beglobiams
gyvūnams laiko gali skirti kur kas daugiau. Todėl jau
3 vasaras ji po kelias savaites praleido HART gy vūnų
prieglaudos rengiamose stovyklose, kurių metu
maudydavo šunis, valydavo gardus, skalbdavo gy-
vūnų pagalves, pindavo žaislus. „Labai gai la, kad tiek
daug gyvūnų nepatiria mei lės. Kai beglobius gyvū-
nus pa glostai, atrodo, kad net iš veido jie pasikeičia”,
– sako septintokė. 

Tigrai, rykliai ir varlės

Nors Urtė labai myli šunis, tačiau mėgsta-
miausias ir įdomiausias gy  vūnas jai yra tigras.
Tigrus mergaitė matė ne tik iš tolo, bet du kartus ga-
lėjo tigriukus ir paglostyti. Vieną kartą Klaipėdos zoo-
logijos sode Lie tuvoje, o kitą – Kalahari atrakcionų
parke Wisconsino valstijoje. „Nors tigrai plėšrūs,
mane jie labai traukia. Pasaulyje nėra nei vieno tig-
ro su to kiais pačiais kailio dryžiais. Šių gy vūnų spar-
čiai mažėja, tad svarbu jais rūpintis, kad neišnyktų”,
– pa sakojo Urtė.

O ar yra koks gyvūnas, kurio mergaitė bijotų?
„Nebijau nei pelių, nei vorų, nei gyvačių. Vieninte-
liai gy  vūnai, kuriems jaučiu pagarbią bai mę, yra ryk-
liai. Aš galiu į juos žiūrėti iš tolo zoologijos sode, bet
nei už ką nenorėčiau lįsti į narvą ir leistis į vande-

Paauglė spėja, kad meilę gyvūnams paveldėjo iš
mamos, kuri, nors ir gyveno Kaune, būdama maža į
na mus nešė visus rastus sužeistus gy vū nus, iš lizdų
iškritusius varniu kus. „Vienu metu jos namuose su
šuniu augo net lapiukas. Mama gyvūnais nenustojo
rūpintis ir užaugusi. Gyvendama Amerikoje dažnai
aukojo pinigus American Society for the Prevention
of  Cruelty to Animals (ASPCA) organizacijai”, – pa-
sakojo Urtė. 

Ji jau neatsimena, kada mama ją pirmą kartą nu-
vežė į gyvūnų prie glaudą, bet matytas vaizdas įsiminė
visam laikui. „Važiavome į Homeless Animal Rescue
Team of  Illinois (HART) gyvūnų prieglaudą Plain fiel-
do miestelyje. Išsigandau nedide lėje patalpoje pa-
mačiusi tiek apleistų šunų ir kačių. Nesuvokiama, ką
žmo nės daro gyvūnams – prieglaudos darbuotojams
tenka jų galvas traukti iš plastikinių butelių, skusti
ir kirpti kailį, aplietą betonu. O kiek gyvūnų, kurie
buvo mušti ir tiesiog išmesti”, – pasakojo trylikametė.

Priglausta pitbulė Nala

Paauglė supranta, kad visiems gy vūnams padė-
ti neįmanoma, tačiau džiaugiasi, kad išgelbėjo bent
vieną – iš gyvūnų prieglaudos (Joliet Town ship Ani-
mal Control) į savo šeimą pri ėmė pitbulę Nalą, kuriai
dabar jau 5 metai. „Kai Nalą pamatėme, ją tu rėjo kitą
dieną užmigdyti. Ji buvo to kia išsigandusi ir apleis-
ta. Nors tuo metu auginome 7 metų bokserį Sva rą, ta-

Urtė su savo šunimis: Maltos bišonu Simba ir iš prieglaudos
priglausta pitbule Nala.

Su tigriuku prieš kelis metus Kalahari atrakcionų parke Wis-
consino valstijoje.  Urtės Povilaitis šeimos archyvo nuotr.

Urtė su tėvais Klaipėdos zoologijos sode.

Urtė (stovi pirma iš kairės) su savo krepšinio komandos
„Lady Wolf” draugėmis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

D. Grybauskaitė susitiks su D. Trump
Vilnius (Prezidentūros info) –

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė balandžio 3 d. Was-
hingtone dalyvaus Baltijos valstybių
ir Jungtinių Amerikos Valstijų viršū-
nių susitikime.

Aukščiausio lygio susitikimas
Washingtone demonstruoja ypač ar-
timus Baltijos šalių ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų ryšius bei egzistuojantį
glaudų Lietuvos bendradarbiavimą su
JAV. Pasak Prezidentės, toks susitiki-
mas Lietuvos šimtmečio metais leis
įtvirtinti strateginę partnerystę su
Jungtinėmis Valstijomis ir nubrėžti to-
lesnes bendradarbiavimo gaires atei-
nantiems metams.

Lietuvos vadovė kartu su Latvijos
prezidentu Raimonds Vėjuons, Estijos
prezidente Kersti Kaljulaid ir JAV
prezidentu Donald Trump aptars ak-
tualius regiono ir transatlantinius
klausimus. Susitikime daug dėmesio
bus skiriama gynybos, energetinio
saugumo ir verslo ryšių stiprinimui.

Valstybių vadovai kalbės ir apie pa-
sirengimą artėjančiam NATO viršūnių
susitikimui, kuriame bus siekiama to-

lesnių sprendimų reformuoti Aljanso
gynybą ir stiprinti rytinį jo flangą.

Lietuva per Klaipėdos terminalą
viena pirmųjų pradėjo importuoti JAV
suskystintas dujas. Šiuo metu dujas iš
JAV perka aštuonios Europos valsty-
bės. Tai padeda diversifikuoti energijos
tiekimo šaltinius ir mažinti Europos
priklausomybę nuo „Gazprom” dujų.

Lietuvos Prezidentė su JAV Pre-
zidentu Donald Trump susitiko 2017 m.
Briuselyje ir Varšuvoje. Pernai taip pat
įvyko Baltijos šalių prezidentų susiti-
kimai su JAV viceprezidentu Mike
Pence Munchene ir Taline.

Suimta N. Venckienė 
Vilnius (BNS) – Lietuvos prašymu

Jungtinių Valstijų Čikagos mieste su-
imta buvusi Seimo narė ir buvusi tei-
sėja Neringa Venckienė, kaltinama
nevykdžiusi teismo sprendimo per-
duoti dukterėčią motinai.

Generalinė prokuratūra ir Užsie-
nio reikalų ministerija pranešė, kad
JAV  pradėtas įtariamosios ekstradi-
cijos į Lietuvą teisminis procesas.

Prokuroras Tomas Krušna sakė,
kad teismo procesas vyksta Čikagoje.
Praktika rodo, kad jo tikėtina trukmė
„gali būti skaičiuojama metais”.

Policijos generalinio komisaro pa-
vaduotojas Edvardas Šileris teigė, kad
JAV ir Lietuvos teisėsaugai buvo ži-

Vilnius (Mano vyriausybė) – Jau
vienuoliktą kartą organizuojamas Na-
cionalinis diktantas šiemet vyks kovo
2 dieną, penktadienį, 11 valandą Lie-
tuvos laiku. Diktantas bus transliuo-
jamas per LRT radiją ir internetu.

„Vėl kviečiame visus į lietuvių
kalbos šventę. Nebijokime nosinių ir
kablelių, nes diktantas nėra egzami-
nas. Organizatoriai siekia paskatinti
žmones didžiuotis mus visus vieni-
jančia kalba, o kartu ir savo valstybe”,
– sakė Nacionalinio diktanto organi-
zatorė Vytautė Šmaižytė.

Tradiciškai diktantą bus galima
rašyti mokyklose, bibliotekose, savi-

Nacionalinis diktantas vyks kovo 2 dieną 

JAV reikalaujama griežtinti ginklų kontrolę 
Washingtonas (LRT.lt) – Po tra-

giškų šaudymų Floridos mokykloje,
per kuriuos žuvo 17 žmonių, Jungtinių
Valstijų Prezidentas siūlo uždrausti
specialius įrenginius, priverčiančius
pusiau automatinius ginklus šaudyti
greičiau. Tuo metu Floridos mokslei-
viai, studentai, jų tėvai susirinko į
protestą reikalaudami griežtesnės
ginklų kontrolės. Šis naujas judėji-
mas pasivadino „Daugiau niekada”.     

Šis judėjimas sulaukė didelio pa-
laikymo visoje šalyje, jam po pusę mi-
lijono dolerių paaukojo ir žinomi žmo-
nės tokie kaip Georges Clooney ir Op-
rah Winfrey. 

Tai ne pirmas kartas, kai po ma-
sinio šaudymo Jungtinėse Valstijose
gyventojai pradeda reikalauti griež-
tesnės ginklų kontrolės, tačiau tam
priešinasi Nacionalinė šaunamųjų
ginklų asociacija.

Latvijos banko pažeidimai buvo žinomi 
Ryga (BNS) – Apie daugumą pa-

žeidimų Latvijos banke ABLV, ku-
riuose įvardijo JAV iždo departamen-
to Finansinių nusikaltimų tyrimo tink-
las (FinCEN), jau žinojo Latvijos fi-
nansų ir kapitalo rinkos komisija
(FKTK), sakė komisijos pirmininkas
Peters Putnins.

Anot P. Putnins, maždaug du treč-
dalius faktų, kuriuos įvardijo „Fin-
CEN”, FKTK jau nagrinėjo. ABLV ban-
kui buvo skirtos baudos už rimtus pa-
žeidimus, buvo imtasi priemonių dėl
kitų pažeidimų. FKTK yra informuo-
ta ir apie dar kitus pažeidimus, kuriuos
šiuo metu nagrinėja.

Tačiau amerikiečiai pateikė ir
naujų faktų, kurie bus aptarti su JAV

partneriais, sakė FKTK vadovas.
Jungtinių Valstijų iždo departa-

mentas antram pagal turto vertę Lat-
vijos komerciniam bankui ABLV įve-
dė sankcijas, pareiškęs, kad šis bankas
užsiėmė pinigų plovimu, sudarė sąly-
gas neteisėtiems atsiskaitymams ir
korupcijai.

JAV iždo departamentas ABLV
kaltina ryšiais su Šiaurės Korėja ir ki-
tomis probleminėmis šalimis iš Jung-
tinių Tautų sąrašo, taip pat didelio
masto neteisėtomis finansinėmis ope-
racijomis, siejamomis su Azerbaidža-
nu, Rusija ir Ukraina.

Sankcijos reiškia, kad šis Latvijos
bankas netenka galimybės vykdyti fi-
nansines operacijas JAV doleriais.

JAV svarsto naujas sankcijas Rusijai
Washingtonas (ELTA) – JAV vy-

riausybė svarsto naujas sankcijas Ru-
sijai dėl spėjamos Maskvos įtakos JAV
rinkimams 2016 metais bei kiberneti-
nių atakų. Keli vyriausybės atstovai pa-
tvirtino, kad šiuo metu vertinama, ko-
kių papildomų priemonių būtų galima
imtis. Detalių apie tai, kokios sankci-
jos svarstomos ar kada galėtų būti
priimtas sprendimas, vyriausybės at-
stovai nepasakė.

Dar sausyje vyriausybė teigė ne-
ketinanti skelbti naujų sankcijų. Jau

ir dabartinės priemonės slegia Rusijos
įmones, tada sakė JAV valstybės de-
partamento atstovas. Pavyzdžiui, už-
sienio vyriausybės atšaukė planuo-
tus sandorius dėl milijardų dolerių
vertės karinės įrangos pirkimo iš Ru-
sijos.

D. Trump 2017 metų rugpjūčio
pradžioje sugriežtino sankcijas Rusijai.
Praėjusiomis savaitėmis Kongreso at-
stovai kritikavo, kad D. Trump perne-
lyg tausoja savo kolegą iš Rusijos Vla-
dimirą Putiną.

Švedija nerimauja dėl rinkimų saugumo
Stockholmas (ELTA) – Švedijos

žvalgybos tarnyba įspėjo, kad „užsie-
nio valstybės” gali bandyti kištis į bū-
simus visuotinius šalies rinkimus. At-
sižvelgdama į tariamą Rusijos kiši-
mąsi į 2016 metais vykusius JAV pre-
zidento rinkimus, tarnyba išskyrė Ru-
siją.

Tačiau už kovą su šnipinėjimu ir
terorizmu atsakinga Švedijos saugumo
tarnyba (Sapo) kasmetinėje savo atas-
kaitoje teigė, kad sunku paveikti „tvir-
tą” ir „decentralizuotą” Švedijos rin-

kimų sistemą. 
„Negalima atmesti galimybės, kad

tam tikros užsienio jėgos pasinaudos
Švedijos rinkimų kampanija, siekda-
mos įžiebti konfliktus Švedijos visuo-
menėje ir bandyti susilpninti demok-
ratinę sistemą”, – teigė Sapo vadovas
Anders Thornberg.

„Rusijos šnipinėjimas kelia di-
džiausią grėsmę NATO nepriklausan-
čios Švedijos saugumui”, – įspėjo Sapo
ir pridūrė, kad trečdalis Rusijos dip-
lomatų Švedijoje – šnipai. 

D. Trump uošviai gavo leidimą nuolat gyventi JAV
Washingtonas (ELTA) – Iš Slovė-

nijos kilę JAV prezidento Donald
Trump uošviai gavo leidimą nuolat
gyventi Jungtinėse Valstijose. Pirmo-
sios JAV ponios Melania Trump tėvai
Viktor ir Amalija Knavs veikiausiai
buvo pritaikyta šeimos susijungimo
taisyklė – kurią Prezidentas nori smar-
kiai sugriežtinti.

Advokatas Michael Wildes nepasa -
kė,  kokiu  teisiniu pagrindu sutuok-
tiniai V. ir A. Knavs  gavo  nuolatinį
leidimą būti šalyje. Tačiau akivaiz-
du, kad jiems šis statusas suteiktas
kaip imigrantės Melania Trump tė-
vams.

Dėl to Prezidentas yra sulaukęs
kaltinamų veidmainiškumu, nes šeimų
susijungimo apribojimas yra vienas pa-
grindinių jo pasiūlytos imigracijos re-
formos elementų. Beveik kiekviena
JAV šeima turi sąsajų su imigracijos

programomis, kurias D. Trump nori
užbaigti.

D. Trump planas numato šeimų su-
sijungimą apriboti sutuoktiniais ir
nepilnamečiais vaikais. Tokiomis ap-
linkybėmis Melania Trump tėvai ne-
gautų leidimo nuolat gyventi JAV šei-
mų susijungimo pagrindu. 

M. Trump tėvai V. ir A. Knavs gavo leidimą
nuolat gyventi JAV.        USA Today nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė susitiks su pre-
zidentu D. Trump.                       Lrp.lt nuotr.

noma N. Venckienės gyvenamoji vieta.
Užsienio reikalų ministro atstovė

spaudai Rasa Jakilaitienė sakė, kad va-
sario 21 dieną JAV įvyko teismo posė-
dis, jame N. Venckienė buvo pateikusi
prašymą dėl paleidimo už užstatą, ta-
čiau teismas jį atmetė.

Seimas N. Venckienės mandatą
panaikino 2014 metų birželį dėl Seimo
posėdžių nelankymo.

N. Venckienei Lietuvos teisėsauga
nori pateikti kaltinimus dėl to, kad ji
nevykdė teismo sprendimo perduoti
brolio Drąsiaus Kedžio dukrą mergai-
tės motinai Laimutei Stankūnaitei ir
piktnaudžiavo vaiko atstovo teisėmis,
kitų veikų.

valdybių salėse. Rašyti diktantą kvie-
čiami ir įmonių bei organizacijų at-
stovai, kurie tai daryti gali savo pa-
talpose. Užsienio lietuvių bendruo-
menės iš organizatorių gaus diktanto
įrašą ir diktantą galės rašyti patogiu
laiku – šeštadienį, kovo 3 d.

Dėl raštingiausiojo vardo bus var-
žomasi keliose kategorijose – raštin-
giausio moksleivio, suaugusiojo ir už-
sienio lietuvio. Pernai Nacionalinį dik-
tantą rašė daugiau nei 33 tūkst. žmonių.

Diktanto tekstas bus paskelbtas
kovo 5 dieną svetainėse www.diktan-
tas.lt, DELFI ir www.vlkk.lt (su rašybos
ir skyrybos paaiškinimais).

Vilnius (Archyvai.lt, ELTA) – Lie-
tuvos vyriausiojo archyvaro tarnybo-
je pristatytos po daugiau nei 70 metų
Lietuvą pasiekusios Antrojo pasauli-
nio karo žvalgybinės nuotraukos. Lie-
tuvos centrinio valstybės archyvo ini-
ciatyva įgyvendinamo projekto metu
jos susietos su skaitmeniniu Lietuvos
žemėlapiu, kuriame dominančias vie-
toves galima rasti pagal šiuolaikinį ad-
resą. Šis projektas – puiki galimybė Vo-
kietijos karinių oro pajėgų žvalgybos
skrydžių, 1941–1945 m. atliktų virš da-
bartinės Lietuvos teritorijos, aerofo-
tonuotraukų vaizdus interaktyviai
palyginti su šiuolaikiniais žemėla-

Karo metų žemėlapiai jau Lietuvoje
piais viename lange.

Suskaitmenintos istorinės aerofo-
tonuotraukos yra susietos su koordi-
načių sistema, nustatytos tikslios vaiz-
duojamos teritorijos. Archyvinė aero-
fotomedžiaga panaudota internetinėje
aplikacijoje, skirtoje palyginti Antrojo
pasaulinio karo metų aerofotonuot-
raukas su šiuolaikiniais topografiniais
žemėlapiais. Taip pat sukurta vientisa
aerofotonuotraukų žemėlapio išklotinių
paslauga, ji publikuojama Lietuvos
centrinio valstybės archyvo žemėlapių
svetainėje, veikiančiame internetinė-
je geografinių duomenų valdymo sis-
temoje (ArcGIS Online).
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvos biatlonininkai olimpi nių žai-
dynių estafetės nebaigė. Pyeongchan-
go žiemos olimpinių žaidynių biatlono
mišrioje estafetėje 2x6 km ir 2x7,5 km
vasario 20 d. Lietuvos komanda, kuriai
atstovavo Natalija Kočergina, Diana
Rasimovičiūtė, Tomas Kaukėnas ir Vy-
tautas Strolia, buvo aplenkta ratu ir ga-
lutinėje įskaitoje užėmė 19-ąją vietą.
Olim pinių žaidynių estafetėje Lietu-
vos biatlonininkai dalyvavo pirmą kar-
tą istorijoje.

N.Kočergina ir D. Rasimovi-
čiūtė panaudojo septynis pa-
pildomus šovi nius ir turėjo

įveikti vieną baudos ratą. T. Kaukėnas
ir V. Strolia taip ir neiščiuožė. Lietuviai
aplenkė tik labai nesėkmingai penkis
pirmuosius kartus prašovusią Slova-
kijos komandą. 

Iš Lietuvos biatlonininkų geriau-
sius rezultatus šiose žaidynėse pa siekė
27-erių metų T. Kaukėnas. Jis perse-
kiojimo lenktynėse užėmė 13-ąją vietą,
sprinte buvo 17-as, o bendro starto
lenktynėse – 30-as. 32-ejų metų N. Ko-
čergina 15 km asmeninėse lenktynėse
buvo 30-a, o penktosiose olimpinėse žai-
dynėse dalyvavusi 33-ejų metų D. Ra-
simovičiūtė geriausiai pasirodė sprin-
to rungtyje, kurioje užėmė 65-ąją vietą.
25-erių metų V. Strolios geriausias pa-
siekimas – 43-ia pozicija persekiojimo
lenktynėse.

Kuomet Prancūzijos, Norvegijos ir
Italijos biatlonininkai šventė ant gar-
bės pakylos, kitoje stadiono pusėje ke-
turi lietuviai toli nuo prožektorių švie-
sų sustojo trumpai fotosesijai. Nuo-
traukose spindi dvejopos nuotaikos:
Lietuvos komanda baigė olim pines
žaidynes neįveikusi estafetės rung-
ties, bet pozuodami nuotraukai jie dar
ir šokinėjo.

„Gaila, kad olimpiada baigėsi taip
liūdnai”, – sakė Lietuvos rinkti nės ly-
deris Tomas Kaukėnas.

18-metis aplenkė beveik pusę
varžovų

Olimpinių žaidynių debiutantas,
18-metis kalnų slidininkas Andrejus
Drukarovas klastingame didžiojo sla-
lomo rungties pirmame nusileidime
pranoko 42 varžovus ir buvo 68-as.
Apie 40-uką svajojęs lietuvis trasoje už-
truko 1 minutę 19,98 sekundės ir nuo ly-
derio austro Marcel Hirscher (1 min.
8,27 sek.) atsiliko 11,71 sek. 

Net 20 sportininkų nebaigė rung-
 ties, dar keturi buvo diskvalifikuoti,
vienas nestojo prie starto linijos ir iš
110 jų beliko 85-i. 

Antrame nusileidime A. Druka ro-
 vas, kaip ir žadėjo, buvo dar drąsesnis
ir greitesnis: jis nučiuožė per 1 min.
18,21 sek. ir užėmė 55-ą vietą, o bendroje
įskaitoje jam atiteko 59-a vieta (2 min.
38,19). Olimpinis auksas sužibo ant
austro Marcel Hirscher kaklo (ben-
dras laikas – 2 min. 18,04).

T. Kaukėnas: „Padariau vaikišką
kvailą klaidą”

Į prestižinę biatlono rungtį – 30-ies
geriausių atletų bendro starto lenk-
tynes patekęs Tomas Kaukėnas šalo
trasoje ir liko toli nuo lyderių bei ne-

matė dramatiškos jų kovos dėl meda-
lių.

Po finišo T. Kaukėno žvilgsnis vis
krypo į plonas savo pirštines, nes bū-
tent netinkama apranga, jo nuo mone,
sugriovė viltis pasirodyti geriau 15
km lenktynėse ir per jų keturias šūvių
serijas. T. Kaukėnas liko paskutinis
tarp 30-ies biatlonininkų, dviem ne-
taikliais šūviais pradėjęs lenktynes, o
iš viso šaudykloje prašovęs pro šalį
penkis kartus ir sukęs penkis 150 m il-
gio baudos ratus. Jis įveikė atstumą per
38 min. 58 sek. ir daugiau nei trimis mi-
nutėmis atsiliko nuo dar vieną olim-
pinį aukso medalį išplėšusio Martin
Fourcade, kuris dramatiškame finiše
(po fotofinišo) nu gvelbė titulą iš vo-
kiečio Simon Schempo.

„Padariau vaikišką klaidą – ne-
nuspėjau oro ir galvojau, kad bus šil-
čiau. Užsimečiau mažiau rūbų, kad
jie kuo mažiau varžytų judesius. Ta-
čiau pradėjo vėsti ir man labai sušalo
rankos. Todėl ir nukentėjo šaudymas –
nejaučiau ginklo nuleistuko. Tai – vai-
kiška kvaila klaida, lėmusi tokį rezul-
tatą. Žinoma, kovoti su šiais vyrais ir
taip sunku. Aš turbūt vienintelis iš jų,
neturintis jokio rimtesnio apdovano-
jimo. Visi yra laimėję daugiau ar ma-
žiau svarbių varžybų, tik aš vienas
toks. Žinojau, kad bus sunku, bet dar ir
rankos šalo”, – nusivylęs savo rezulta-
tu buvo T. Kaukėnas.

Pragaru virtusios lenktynės

Žiemos olimpinių žaidynių vyrų
sprinto estafetės 6x1,4 km pirmajame
pusfinalyje vasario 21 d. Modestas Vai-
 čiulis ir Mantas Strolia užėmė 12-ąją
vietą (17 min. 41,73 sek.) ir ne pateko į
finalą.

28-erių M. Vaičiulis ir 31 metų M.
Strolia pranoko tik Pietų Korėjos (17
min. 56,71 sek.) ir Turkijos (18 min.
45,78 sek.) duetus. Greičiausi šiame
pusfinalyje buvo olimpiečiai iš Rusi jos
(15 min. 58,84 sek.). Galutinėje įskaitoje
Lietuvos komanda užėmė 25-ąją vietą
tarp 28 porų, nes antrajame pusfinalyje
prasčiau už lietuvius pasirodė tik kinai
(18 min. 11,95 sek.). Auksą iškovojo
norvegai (15 min. 56,26 sek.), sidabrą –
rusai (atsiliko 1,71 sek.), bronzą – pran-
cūzai (atsiliko 2,02 sek.). 

Prieš aštuonerius metus Vancou-
 verio olimpinėse žaidynėse M. Vai-
 čiulis ir M. Strolia šioje rungtyje buvo
18-ti tarp 22 komandų. Šįkart jie tikė-
josi pagerinti savo rezultatą, tačiau
tikslo nepasiekė. 

Po finišo ilgai ant sniego gulėjęs M.
Strolia prisipažino, jog nepamena,
kada trasoje buvo taip sunku. „Pir -
mame rate buvo žiauriai lengva. Bet po
jo pastebėjau, kad blogumas artėja. Ir
kuo toliau, tuo buvo sunkiau. Antrame
rate jau negalėjau taip atsipalaidavęs
važiuoti. Ir po antro rato kai perdaviau
estafetę Modestui, buvo mintis: prašau,
negrįžk, niekada. Buvo taip sunku,
kad tos trys minutės, kol laukiau jo, už-
truko kaip kelios sekundės. Kai fini-
šavau, buvo taip bloga, kad galvojau,
jog mane reikia vežti į ligoninę. Neat-
simenu, kada dar taip sunku yra buvę.
Kai nori nugriūti ir gulėti, o dar reikia
į kalną važiuoti ir vietą išlaikyti. Labai
keistas jausmas”, – įspūdžiais dalijosi
olimpietis. 

Nuviliantys lietuvių pasirodymai olimpiadoje ir linksma fotosesija

E. Kavaliauskas Lietuvos gimtadienį 
paminėjo nokautuodamas 

rimčiausią varžovą

Lietuvos biatlonininkų komanda baigė olimpines žaidynes neįveikusi estafetės, bet po-
zuodami nuotraukai jie dar ir šokinėjo.

Olimpinių žaidynių debiutantas, 18-metis kalnų slidininkas A. Drukarovas klastingoje di-
džiojo slalomo  rungtyje  aplenkė  beveik  pusę  varžovų  ir bendroje įskaitoje iškovojo
59-ą vietą. 

Lietuvos profesionalų bokso vil tis 29-
erių metų Egidijus Kava liaus kas per-
galingai sugrįžo į ringą. Va sario 16 d. Ne-
vados valstijoje intri guo jančioje 10
raundų kovoje specia liomis Lietuvos
spalvomis išmargintomis trumpikėmis
kovojęs E. Kava liauskas šeštame raun-
de techniniu nokautu nugalėjo buvu-
sį pasaulio čempioną iš Rusijos David
Avane sijan. 

D.Avanesijan tai buvo pirma-
sis karjeros pralaimėjimas
nokautu, o E. Kavaliauskas

šioje kovoje apgynė Šiaurės Ameri-
kos (NABF) pusvidutinio svorio kate-
gorijos čempiono diržą. Įdomu tai, kad
E. Kavaliausko treneris dar prieš kovą
prognozavo, jog lietuvis laimės šešta-
me raunde.

Lietuvis šioje kovoje turėjo tiek
ūgio (175 cm prieš 171 cm), tiek išties-

tų rankų ilgio (180 cm prieš 174 cm) pra-
našumą. Tiesa, D. Avanesijan bu vo
šiek tiek sunkesnis (66,68 kg prieš
66,45 kg)

Per karjerą D. Avanesijan laimė jo
23 kovas (11 nokautais), pasiekė vienas
lygiąsias ir patyrė 3 pralai mė jimus. Jis
šiuo metu WBA lentelėje yra 5-as, o
„box rec” lentelėje – 12-as. 

E. Kavaliausko sąskaitoje – 19 per-
 galių (16 nokautais) iš tiek pat galimų.
Lietuvis yra dabartinis Šiaurės Ame-
rikos federacijos (NABF) čempio nas. E.
Kavaliauskas WBO reitinge rikiuojasi
4-as, WBA – 9-as, WBC – 11-as, o „box
rec” – 9-as.

„Kai pasakė, kad kovosiu šią die-
 ną, labai apsidžiaugiau. Kova buvo
skirta Lietuvai, reikėjo pasirodyti ge-
rai. Šią pergalę skiriu Lietuvai”, –
sakė 29-erių E. Kava liauskas. 

Nukelta į 10  psl.
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Praėjęs savaitgalis Indianos „Pacers” le-
gionieriui Domantui Sa bo niui buvo
itin užimtas. Jis ne tik žaidė „Kylančių
žvaigždžių” rungtynėse, bet ir tapo
treneriu presti žinė je krepšinio stovyk-
loje, kurioje dalyvavo 65 vaikinai ir
merginos iš 36 pasaulio šalių.

Los Angeles vykusioje „Basket ball
Without Borders” stovyklos
metu D. Sabonis dalijo patari-

mus jauniesiems talentams, juos mo-
kino judesių ir pan. Tiesa, jis nebuvo
vienintelis lietuvis. Į stovyklą buvo pa-

kviestas Kauno „Žalgirio” žaidėjas
Mar tynas Arlauskas. Žalgirietis susi-
tiko ir pasikalbėjo su D. Sabo niu.

17-metis Kauno „Žalgirio” kalvės
auklėtinis yra laikomas vienu iš talen -
tingiausių 2019 metų laidos Euro pos
krepšininkų.

Lietuvos krepšinio talentas at-
 skleidė, kad jį jau vilioja du JAV uni-
versitetai – Gonzagos ir Texas Tech.
Pats krepšininkas linksta prie Gon za-
gos universiteto, kuriame prieš NBA
žaidė ir D. Sabonis: „Man dabar labai
patinka Gonzaga. Jie labiau europie-
tiški ir turi daug tarptautinių žaidėjų.”

175 cm ūgio 67 kg svorio sportininkas iš Lietuvos bokso ringe darosi vis sunkiau sustab-
domas.

E. Kavaliauskas Lietuvos gimtadienį paminėjo
nokautuodamas rimčiausią varžovą

Prestižinėje stovykloje susitiko 
D. Sabonis ir „Žalgirio” talentas

Atkelta iš 9 psl.

Tai buvo devyniolikta E. Kava-
 liaus ko pergalė profesionaliame rin ge.
Ir kol kas prieš rimčiausią var žovą –
rusas yra ryški bokso žvaigždė ir tai te-
buvo trečias jo pralaimėjimas karje-
roje. E. Kavaliauskas savo ruožtu vis
dar žengia be pralaimėjimų. 

Kelią už Atlanto boksininkas pra-
dėjo nedideliame Oxnardo miestelyje
Californijoje. Dabar jis persi kraustė į ša-
lia esantį Camarillo mies tą, kuriame gy-
vena apie 70 tūkst. žmonių.  E. Kava-
liauskas čia įsikūręs su žmona Vitalija. 

Lietuvį savo vardo bokso aka demi-
joje Oxnarde treniruoja bokso superž-
vaigždė Robert Garcia, o gatvėje jį at-
pažįsta vis daugiau žmonių. JAV jam
prilipo „Mean Machine” –nuožmio-

sios mašinos pravardė. 
Jam vis dar trūksta Lietuvoje li-

kusios šeimos ir draugų. „Turiu žmo-
ną, tai viskas gerai”. Sunku, kada tėvai,
sesė, draugai Lietuvoje, gali su jais pa-
šnekėti tik internetu. Pasiilgsti jų, bet
nuteiki save, kad taip turi būti, tu turi
būti čia ir viskas”, – sako sportininkas. 

Tikslingas darbas, supratimas, jog
viskas pasiekiama tik žengiant vieną
žingsnį po kito – štai tie varo mieji E. Ka-
valiausko varikliukai. Pasiaukojimas
dėl tikslo vis labiau atsiperka – „Mean
Machine” kyla į bokso aukštumas, ku-
riose joks lietuvis dar nėra buvęs.

Beje, visi kartu galime padėkoti
jam už Lietuvos vardo garsinimą pa-
saulyje, nes tai žmogus, apie kurį pa-
saulis žino daugiau nei dauguma lie-
tuvių.

Vienas talentingiausių jaunųjų Europos krepšininkų M. Arlauskas (d.) „Basketball Without
Borders” stovyklos metu susitiko su čia treneriu dirbusiu D. Saboniu ir aptarė savo gali-
mybes atstovauti Gonzagos universitetui.

Mintys šventimo šurmuliui pritilus…
Atkelta iš 3 psl.

Kita vertus, 1000 (koncerte ir ge-
neralinėje repeticijoje) – gal ne taip jau
ir mažai? Gal aš nejaučiu laiko reali-
jų, esu sąjūdiškos nostalgijos būseno-
je, ir į šventę tikrai pateko visi, kas no-
rėjo? Visgi širdies kamputyje pavydžiu
lietuviams Lietuvoje – man atrodo,
kad Čikagoje, skirtingai nuo Lietuvos,
unikalia galimybe pasijusti visiems vėl
– kaip 1988-aisiais – galinga bendra
jėga – nebuvo pasinaudota. Gal mes ir
tebesame JAV lietuvių sostinė, bet
100-čio sostine netapome. Tačiau metai
dar nesibaigė…

Inga Greblikienė, 
gyvenanti San Diego, LA: 

Išgyvenau daug pakilių akimir-
kų. Viena iš jų – San Diego gyvenanti
lietuvė Eglė Kazlauskas per ,,Face-
book” pakvietė susitikti ir nusifotog-
rafuoti kartu – taip pasveikinti Lietu-
vą. Mūsų, lietuvių, San Diego nėra
daug. Susirinkome visi vasario 15-ąją,
ketvirtadienio vakare, kai Lietuva dar
tik budo ir kėlėsi švęsti vasario 16-osios.
O pati nuostabiausia akimirka buvo ta,
kad vienas žmogus, kurį nelabai kas pa-
žinojo, atvažiavo į tą fotosesiją tiesiai
iš ligoninės. Jis sunkiai galėjo paeiti,
bet jam buvo taip svarbu nors tokiu
būdu pasveikinti Lietuvą. Mūsų nedi-
delės bendruomenės pažiba Eglė Špo-
kaitė negalėjo atvykti, nes jos baleto
mokyklos mokinukės tuo metu turėjo
dalyvauti atsakingame konkurse. Eglė
pasakė, kad su mumis bus mintimis, o
jos vyras Dainius atvažiavo po darbo ir
kantriai mus fotografavo. 

Dar man buvo gera, kad mano ke-
turiolikmetė dukra Una pasikvietė
savo mokyklos draugių ir jos vaikščiojo
su Lietuvos vėliava, fotografavosi. Tuo
pačiu tos amerikietės mergaitės išgir-
do, kas ta Lietuva, ką ji švenčia. Mes su
šeima šią šventę paminėjome namuo-
se, pas mus atvyko svečių, pasveikino
amerikiečiai kaimynai. Manau, kad
pati didžiausia ir svarbiausia mano
šventimo akimirka ir Lietuvos 100-me-
čio paminėjimas kartu su tautiečiais
buvo susitikimas Santa Monicoje su iš
Lietuvos atvykusiu Liudu Mažyliu. Į tą
konsulato organizuotą susitikimą su-
sirinko daugiau nei 250 lietuvių iš apy-
linkių. Man buvo gera, kad L. Mažylis
taip įdomiai pasakojo ir taip nepiktai
atsakė į kai kuriuos piktus klausimus.
Visi klausėmės grupės iš Lietuvos
,,Džiazo miniatiūros” ir vokalistės
Giedrės Kilčiauskienės. Nepriklauso-
mybės Akto atradėjas nebuvo supla-
navęs kelionės į Bostoną, bet pakvies-
tas sutiko ten važiuoti ir susitikti su
Bostono lituanistinės mokyklos ben-
druomene. 

Žinau, kad kai kas pirko bilietus po
250 dolerių žmogui ir dalyvavo pom-
pastiškame LR generalinio konsulato
Los Angeles renginyje, vykusiame
,,The Millennium Biltmore” viešbuty-

je. Mes, o ir daugelis mūsų draugų bei
pažįstamų pasirinkome kitokią, pa-
prastesnę ir daugiau mums nuošir-
daus džiaugsmo teikiančią šventę. 

Vytautas Geštautas, 
Lemont, IL gyventojas:

Pirmiausiai šią Lietuvos valstybės
šventę atšvenčiau prie savo namų pa-
statydamas Vytį. Pasikviečiau draugų,
buvo ir muzikantas, tai visi kartu pa-
minėjome tą kiekvienam lietuviui
svarbią datą.

Vyčio atvaizdą pagaminau (beveik
dviejų metrų), pritvirtinau ant spe-
cialaus stovo. Moku tokius darbus,
esu statybos darbų vadovas, anksčiau
dirbau baldų įmonėje. Mano paga-
mintą Vytį apipavidalino vienos  lie-
tuvės įkurta grafikos dizaino ir spaus-
dinimo paslaugas atliekanti įmonė
,,Delta Graphic”. Viskas pavyko pui-
kiai. Tačiau nenumaldomai artėjant
Vasario 16-ajai, paaiškėjo, kad Lemonto
savivaldybė nesuteikė leidimo Vytį
statyti viešoje erdvėje. Pradžioje nusi-
miniau, bet nenuleidau rankų. Krei-
piausi pagalbos į generalinį konsulatą
Čikagoje. Jo darbuotojai išsiaiškino,
kad Lemonto savivaldybėje dirba toks
lietuvis Aurimas, kreipėsi į jį pagalbos.
Šis žmogus atidžiai išstudijavo visus
įstatymus ir poįstatyminius aktus ir
rado vieną, suteikusį man galimybę pa-
statyti Vytį. Jo dėka gavau iš Savival-
dybės leidimą 60 dienų per metus sta-
tyti Vytį viešoje erdvėje. Tai ir išdali-
nau aš tas dienas: 20 dienų Vytis stovės
prie mano namų Vasario 16-osios pro-
ga, 20 dienų Kovo 11-osios, o likusios
dienos bus skirtos liepos 6-ąją šven-
čiamai Mindaugo karūnavimo dienai. 

Dabar Vytis stovi prie mano namų
netoli gatvės. Vakare jis būna ap-
šviestas. Kai kurie amerikiečiai klau-
sia, kas tai, kiti pravažiuodami spau-
džia signalą, taip parodydami dėmesį.
Pagaminau ir antrą tokį Vytį, skirtą ve-
žioti. Jį jau buvau nuvežęs į Lemonto
centrą, ten pastačiau prieš praside-
dant  iškilmingam minėjimui. Į šven-
tę buvo atvykę amerikiečių, lietuvius
sveikino miestelio meras, matėsi ir
vietinio amerikiečių laikraščio kores-
pondentų. Tas darbas yra mano asme-
ninis indėlis švenčiant šimtąją Vasario
16-ąją. Vieni sako kalbas, kurios užsi-
miršta, kiti teikia gėles, kurios nu-
vysta. O aš padariau Vytį, mūsų Lie-
tuvos stiprybės simbolį. 

Dalyvavau ir nuostabiame kon-
certe ,,Lietuviais esame mes gimę”,
jame patyriau nuostabų visų susirin-
kusiųjų bendrumo jausmą. Gaila, kad
renginys vyko tokioje mažoje salėje. Bet
gal kitur nebūtų sąlygų panaudoti to-
kias technologijas, kokios buvo pa-
naudotos šiame koncerte. Tikiu, kad
būtų prisirinkę kur kas daugiau žmo-
nių, nes girdėjau, kai kas iš tautiečių
skundėsi, kad negavo bilietų. Juk sa-
koma, kad lietuvių Čikagoje yra dau-
giau negu 100 tūkstančių.  
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RŪTA AKELAITYTĖ

Monika Gimbutytė, dar Vilniaus uni-
versitete studijuodama kultūros istori-
ją ir antropologiją, nuolat kartodavo,
kad darbas nuo 8-ių iki 5-ių ne jai, ji la-
biausiai norėtų dirbti sau, t. y. turėti nuo-
savą verslą. Ir štai ji jau šešti metai gy-
vena nuostabios gamtos apsuptame Ka-
talonijos miestelyje Kadakese (Cada-
ques). Iš jų – daugiau kaip dvejus dar-
buojasi jaukiame nuosavame ajur vedi-
nių masažų salone, skirtame išimtinai
moterims, taip pat prekiauja pačios
kurta rankų darbo ekologiška kosme-
tika. 

Monikos tipiška emigrante ne-
pa vadinsi, ne eilinė ir jos iš-
vykimo gy venti į Ispaniją is-

torija. Tai – likimas – greičiausiai pa-
sakytų tie, kas juo tiki. O viskas pra-
sidėjo nuo noro iš mokti ispanų kalbos.
Kaip kilo mintis pradėti mokytis bū-
tent šios kalbos, pašnekovė teigia ne-
labai ir prisime nanti. Tačiau šiek tiek
jos pramokusi su drauge nutarė ap-
lankyti ir pačią Ispaniją. Monika pa-
sakoja, kaip jos buvo suplanavusios ke-
lionę į Barce loną, tačiau draugė siūlė
apsilankyti ir netoliese esančiame ku-
rortiniame Kadakeso miestelyje, mat
čia vaikystėje dažnai lankėsi, o vėliau
ir gyveno jųdviejų mėgstamas daili-
ninkas Sal va doras Dali. 

Sekė mylimo dailininko 
pėdsakais, o surado meilę

Moniką apsilankyti Kadakese pa-
skatino žavėjimasis dailininku ir jo as-
menybe, ji net neįtarė, kad bū tent čia
sutiks savo gyvenimo draugą. Sėdėda-
ma vietiniame bare ir besišne kučiuo-
dama su itin draugišku baro savininku
Rudi, Monika juokais užklausė, ar ga-
lėtų ten dirbti. Grįžusi į Vilnių tęsė stu-
dijas ir visai pamiršo savo juokus. Po
metų sulaukė skambučio iš Kadakeso
ir… darbo pasiūlymo, kurio, pasak jos
pačios, tikrai ne puolė iškart priimti.
„Atrodė kažkaip neįtikėtina ir gal net
nelabai patikima”, – atvirauja Monika.
Tačiau po ilgų svarstymų ir dvejonių ji
vis dėlto pasiryžo dar kartą nuvykti į
Ka da kesą. Nors iškart ten ilgesniam
lai kui nepasiliko, pabuvusi keletą mė-
 ne sių vis grįždavo į Vilnių, tačiau il-
gainiui ėmė jausti, jog ją kažkas trau-
kia atgal. Ir tik vėliau suprato, kad tai
buvo ne tik nuostabios gamtos ir švel-
naus klimato bei nuolat švie čiančios
saulės ilgesys, tačiau ir užgimę jausmai
Rudi. Tad dar kartą nuvykusi į Kada-
kesą ten ir pasiliko. 

Į Indiją – mokytis ajurvedos

Dar gyvendama savo gimtajame ir
mylimame Vilniuje Monika susi do-
mėjo vegetarizmu, joga, indų kul tūra
bei ajurveda, o vykti į Indiją mo kytis
ajurvedos ji sumanė jau gyvendama
Kadakese. Paklausta, kaip kilo ši min-
tis, Monika netikėtai atsakė – gaminant
maistą. „Aš naudoju labai daug indiš-
kų prieskonių, tad vieną dieną gardi-
nant jais vakarienę man ir kilo mintis,
kad turiu būtinai keliauti į Indiją”.

Salvadoro Dali miestelis tapo jos namais

Draugas išgirdęs šią Monikos idėją
tepasakė – palauk tris dienas. Tačiau
noras vykti į Indiją po trijų dienų ne tik
nepraėjo, jis su kiek  viena diena tik stip-
rėjo. Pa klausta, ar nebijojo viena vyk-
ti į šalį, kuri jaunai, dailiai europietei
gali būti ne itin draugiška ar net pa-
vojinga, pašnekovė teigia neturėjusi jo-
kių išankstinių neigiamų nusistatymų,
o baimė buvo tik viena – būti nepa kan-
 kamai pasinėrusia į jogą, meditaci-
jas, turinčia per mažai žinių. 

Grįžusi iš Indijos ėmėsi verslo

Dar prieš išvykstant į Indiją Mo ni-
kos galvoje jau buvo užgimusi ma sažų
verslo idėja. „Ne iš karto pasi ry žau ati-
daryti saloną, iš pradžių ma žytį ma-
sažų kambariuką buvau įsi rengusi

savo namuose, tačiau kai į juos priė-
mėme gyventi beglobį šu niuką, dėl
augintinio aktyvumo dirb ti namuose
pasidarė per daug sudė tinga”, – pasa-
koja pašnekovė. 

Monika prisipažįsta, jog imtis vers-
lo iš pradžių buvo labai baisu. Ji pui-
kiai atsimena pirmąsias dienas po ati-
darymo, kai net bendrauti su salono
svečiais, atsakyti, atrodo, į labai pa-
prastus jų klausimus buvo nedrąsu.
„Tačiau man labai daug padėjo Rudi”,
– sako Monika. Tiek padrąsinimais ir
palaikymais, tiek ir susirandant pa-
talpas bei jas įrengiant. Jau keletą
metų veganizmą praktikuojantys Mo-
nika ir Rudi stengiasi gyventi ekolo-
giškai, atsakingai ir darniai su aplin-
ka, tad neatsitiktinai ir visi baldai sa-
lone pagaminti paties Rudi rankomis

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

iš antrinių žaliavų ir senų baldų, įsigyti
sendaikčių parduotuvėse ar atiduoti
žmonių. 

Integracija Katalonijoje 
kitataučiui – sudėtinga

Kadakesas – nuostabaus grožio
kasmet tūkstančius turistų, meni nin-
 kų pritraukiantis kurortinis mieste lis,
įžymus ne tik tuo, kad čia ilgą laiką gy-
veno ir kūrė dailininkas Salvadoras
Dali, tačiau ir tuo, kad yra mažai tu-
rizmo industrijos paliestas buvęs žve-
jų kaimelis. Jame gausu meno galeri-
jų bei sezono metu atgyjančių bohe-
miška dvasia alsuojančių jaukių užei-
gėlių, kurias vakarais pripildo poil-
siautojų pašnekesiai bei gyva muzika.
Monika pasakoja, kad sezono metu
čia viskas atgyja ir klesti, tačiau apy-
tikriai nuo spalio pabaigos iki kovo mė-
nesio vos porą tūkstančių gyventojų tu-
rinčiame miestelyje tampa nejaukiai
tylu ir gana nuobodu. Prie aktyvaus
kultū rinio gyvenimo Vilniuje pratusi
ir dažnai į jį grįžtanti Monika prisipa -
žįsta, kad Kadakese pasigenda kino te-
atrų, spektaklių, muziejų. Taip pat,
kad ir gana neblogai pramokusi ispa-
nų kalbos, Monika neslepia – jei gy-
vendamas Katalonijoje nemoki kata-
loniškai, visada būsi svetimas. Tad
net absoliuti dauguma masažų studijos
lankytojų yra ne vietiniai, o turistai,
dažniausiai – prancūzės. „Nepaisant to,
aš čia jaučiuosi gerai, turbūt galiu sa-
kyti, kad Kadakesas – mano namai”, –
baigia pasakojimą Monika.

Monika savo masažų salone. Monikos masažų salonas.

Kadakeso panorama. Monikos Gimbutytės foto archyvo nuotraukos
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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 

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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

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 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I  773-585-9500

SKaityKitE 
,,Draugą”
grEičiau! 

www. draugas.org
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PErSPEKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMaS, ParDaViMaS,

FiNaNSaViMaS, PErFiNaNSaViMaS ir
NuOMa

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

,,Draugo” sudoku nr. 126
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Pranė Butvilaitė, Akron, OH
Robertas Obalis, Houston, TX

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. 

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. 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 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

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

DRAUGAS
4545 W 63 St .,

Chicago, IL 60629

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/

Janina D. Miknaitienė, gyvenanti Darien, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Vitalia Matyckas, gyvenanti Warren, NJ, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius ski-
riame Jums.

Linas Peskys, atsiuntė 50 dol. „Draugo” leidybos išlaidoms suma žin-
ti. Nuoširdi padėka už  finansinę paramą.

K. Gražina Gražienė, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko-
jame už suteiktą finansinę paramą.

Maria D. Kucinas, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad
finansiškai remiate mūsų laikraštį.

Linas Sutkus, gyvenantis Homewood, IL, atnaujindamas metinę
„Draugo” prenumeratą ir suprasdamas lietuviškos spaudos rūpesčius,
atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
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KAIP ŠUO SU KATE

JOLANTA  ŽILINSKAITĖ   

Mano katino vardas – Bartas. Kaip
garsiojo televizijos personažo Bar-
to Simpsono. Kartais mes jį vadi-
name Bartalomėjumi. 

Atsirado šis keturkojis gražuolis
mano namuose labai keisto-
mis aplinkybėmis. Mano sū-

nus, tada dar  27-erių metų jaunuolis
kartu su savo mergina ėjo namo  va-
kare ir tamsiausioje kiemo kertėje
pamatė juodą cypiantį kamuoliuką. Ir

Juodakailis Bartas – aukščio mėgėjas
užrakinti duris, Bartas jas atsi-
darė, pasivaikš čiojo po laiptinę, iš
kurios taip ir ne pavyko išsprūkti
ir  grįžo atgal į lovą miegoti. Gerai,
kad baigėsi viskas ty kiai ir ramiai,
bet iki šiol nupurto baugi mintis,
kad kartu su katinu galėjo ateiti ir
dar koks dvikojis „ka tinas”, vardu va-
gis. 

Žodžiu, turbūt jau supratote, kad
Bartas moka itin meistriškai užšokti
ant durų rankenų ir tai rodo  vieną  iš-
skirtinę jo fizinę savybę – jis  labai šok-
lus. Ir per tą savo šoklumą, jis net tris
kartus yra iškritęs iš balkono.  Pirmas
kartas  buvo tada, kai jis dar visai ne-
didelis katinėlis, netyčia už šo kęs ant
palangės, esančios šalia bal kono tu-
rėklo, nuo jos tiesiog nuslydo ir iškri-
to iš trečio aukšto. Pa sigedę Barto,
puolėme jo ieškoti. Kai mynai, draugai,
pažįstami  visi, kurie gyveno netoliese
ir pažinojo Bartą buvo įspėti, kad jis iš-
krito ir jau be veik dvi savaitės nesiro-
do namie. Mes daugiau nei dešimt die-
nų laukėme ka tino, kurį jau buvome
spėję min timis palaidoti. Džiaugsmui
nebuvo pabaigos, kai vieną vakarą
Bartas atsirado.

Ar žinojote, kad juodos katės nak-
 ties tamsoje tampa pilkos?  Vieną vėlų
vasaros vakarą  išėjau į balkoną  ir ža-
lioje vejoje prie savo namo pama čiau –
kažkas lėtai juda. Tamsoje suge bėjau
įžvelgti, kad tai katinas. Kad jis gali
būti Bartas net nekilo min ties, nes ju-
dantis keturkojis buvo pilkas. Bet kad
įsitikinčiau galutinai, paėmiau žibin-
tą ir jo šviesą nukreipiau į gyvūną.
Beje, Bartas nuo ma žens labai mėgo
žaisti su judančia ži binto šviesa, ir
kai tas blyškus pilkas objektas pama-
tė blausioje tamsoje judantį šviesos
ruoželį, netrukus gai liai sumiaukė.
Supratau, kad tai ma no Bartas. Strim-
galviais nulėkiau žemyn ir parsinešiau
savo augintinį  namo. Bartas, kuris nie-

kada nerodo savo emocijų kniauki-
mu, visą tą vakarą gailiai murkė ir
savo katiniška kalba pasakojo išgyve-
nimus, kuriuos jam teko patirti, kai jis,
vargšas, iškrito iš balkono. 

Kritimo iš balkono pamokos neį-
sisavino, nes per savo norą šokinėti ir
prilygti šoklumu kiškiui, Bartas pa na-
 šiai iš balkono dar kartą išskriejo gilią
žiemą. Dėkui, Dievui, krito tiesiai į di-
delę sniego pūsnį ir, todėl smū gis buvo
lengvas ir neskausmingas.  Buvo ir tre-
čias kartas. Tada Barto vos nepražudė
žvirbliai. Begaudy damas juos, neiš-
saugojo budrumo ir vėl skriejo septy-
nis metrus žemyn. Pa menu, parne-
šiau visą kruviną varg šą savo gražuo-
lį šoklį ir jis net  tris dienas nevaikš-
čiojo, o dešimt die nų vos vos judėjo
priekinėmis letenė lėmis. Tikra tiesa,
kad katės turi de vynis gyvenimus. Po
kurio laiko Bar tas ir vėl energingais
šuoliais stebino  aplinkinius. Tiesa, ži-
nant šokliąją Bar to prigimtį, nuo šiol
balkono du rys mūsų katinui tampriai
uždarytos. Ir tai kur kas lengviau su-
tvarkomas dalykas, nei galimybė iš-
saugoti baldus nuo jo nagų. Kažkada iš-
taikingos  interjero detalės pakanka-
mai „pa dai lintos” Barto, šiandien  at-
rodo kaip po karo. Bet tokius nuosto-
lius atperka Barto meilumas, kurį jis
rodo pasiilgęs manęs, kai grįžtu namo
po ilgos darbo dienos. Tada savo jaus-
mus Bartas pademonstruoja, lyžtelda-
mas man rankas ar veido skruostą.

tas kamuoliukas buvo atneštas man.
Juodos spalvos, be jokių kilmės doku-
mentų, gražuolis mano katinas turėjo
tik vieną baltą ūsą. Šiaip jis yra tas gry-
nuolis, se na miesčio katinas, kurio
pirmtakų galima nemažai atrasti bū-
tent senosios miesto dalies kiemuose.
Kažkada  ar chitektūros na mų stogines
puošdavo vėtrungė mis su juodojo ka-
tino figūrė lėmis. Tokių vėtrungių ne-
mažai galima aptikti Paryžiaus Mon-
martro rajo ne.

Taigi, Bartas apsigyveno mūsų
namuose netikėtomis, o gal visai ir iš
aukščiau suplanuotomis aplinkybė-
 mis.  Kažkur skaičiau, kad ne mes pa-
 sirenkame katinus, o katinai pasiren-
ka žmones, pas kuriuos jie nori pa-
kliūti. Šie gyvūnai  juk net prilygina-

mi kosmoso gyventojams, nes tikima,
kad turi ypatingų ryšių su Visatos
ener getinėmis jėgomis. Nežinau, kiek
tiesos, bet iš tiesų, tikiu šia prie laida,
nes tam tikru laiku, tam tikroje vietoje,
mano sūnus turėjo pama tyti kniau-
kiantį vos nuo motinos ati trūkusį ma-
žylį, kad galėtų parnešti jį į mūsų na-
mus, kuriuose prasidėjo jo viso gyve-
nimo istorija, pilna nuotykių, pergy-
venimų ir net  pavojų gyvybei.

Nors sūnus seniai nebegyvena su
manimi, turi šeimą, savo vaikų, kati-
nas liko pas mane. Ir jau dešimt metų
mes dalinamės su Bartu vienu namų

stogu. Mūsų Bartas labai švelnus, la-
 bai geras katinas, kuris niekada ne-
 pyksta ir be reikalo nekniaukia. Jis
niekur neteršia ir savo gamtinius rei-
 kalus atlieka tik tam skirtoje vietoje.
Jis yra naminis katinas, kuris visada
bando išsiveržti į laisvę, t. y. siekia sa -
vo prigimtinės teisės eiti į lauką. Deja,
tokios galimybės jam nėra su teikta,
nes gyvename mes senamies čio širdyje
su judriomis gatvėmis ir kitais ty-
kančiais pavojais. Bet pri gimtis daro
savo ir prieš vėją nepapūsi. Gal todėl
Bartas išmoko pasika binti ant durų
rankenos ir pats at sidaryti duris. Nie-
kad nepamiršiu, kai kartą atsikėlusi
ryte radau atviras buto lauko duris, o
katinas tuo tar pu ramiai miegojo
mano lovoje. Pasirodo, naktį pamiršau

Klasika: juodas gražuolis su baltu ūsu ir raudonu šaliku.    Asmeninio albumo nuotr.

Žinant šokliąją Barto prigimtį langus ir balkono duris tenka laikyti sandariai uždarytus. 

DRAUGAS



15DRAUGAS 2018 VASARIO 24,  ŠEŠTADIENIS

www.draugofondas.org
4545 W 63 St ., Chicago, IL 60629http://draugokalendorius.org

www.draugas.org/mirties.html

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

2018-ieji – 
Partizanų vado Adolfo

Ramanausko-Vanago metai
Mieli ,,Draugo” skaitytojai ir rėmėjai, 

Šiais metais Lietuva, įprasmindama didingą mūsų šalies praei-
tį, švenčia ne vieną svarbų jubiliejų – kad istorija taptų mūsų
šiandienos pamoka. Pamoka apie meilę ir patriotizmą. Yra žmo-

nių, kurie tai supranta ir vertina kaip ypatingą Dievo meilę mums
ir dovaną mūsų šaliai.

LR Seimas šiuos metus nutarė paskelbti partizanų vado Adol-
fo Ramanausko-Vanago metais, pabrėžiant partizaninio pasiprie-
šinimo sovietų okupacijai svarbą ir tam laikotarpiui suteikiant tau-
tos savimonę nulėmusios reikšmės. Mums, Amerikos lietuviams,
A. Ramanauskas yra svarbus ir dar dėl vienos priežasties – jis gimė
JAV, New Briten, Connecticut, ir buvo pakrikštytas Šv. Andriejaus
bažnyčioje.

Taigi kaip mes galėtume pagerbti šį didį tautos vyrą, kuris dėl
bendro tikslo paaukojo ne tik savo gyvybę, bet ir savo artimųjų gy-
venimus? Draugo fondo taryba kviečia remti katalikišką, patriotišką
,,Draugą“, kuris daugiau kaip šimtas metų spausdintu žodžiu ko-
voja už Lietuvos idealus. Mūsų ginklas su pavergėjais buvo žodis. 

Įamžinkime partizano Adolfo Ramanausko-Vanago vardą Drau-
go fonde. Parama ,,Draugui” nėra auka, tai padėka už daugelį metų
skelbtą krikščionišką ir patriotišką žodį.

Draugo fondas kviečia jungtis į pavasario vajų ir aukomis rem-
ti ,,Draugą”, Draugo fonde įrašant A. Ramanausko-Vanago vardą,
įprasminant jo auką.

Už Jūsų pinigines aukas visiems nuoširdžiai dėkojame.
Nepamirškime Draugo fondo – įrašykime jį į savo testamentus.

Draugo fondo taryba

Ateina naktis.
Saulė nuslinko nuo kalnų,

Nuo miškų, nuo laukų.
Saldžiu sapnu užmikim, Dievs yr’čia.

A † A
Vs. broliui ROMUI PUODŽIŪNUI

užbaigus žemiškąją kelionę, reiškiame nuoširdžiau-
 sią užuojautą žmonai sesei DANUTEI, sūnums skautams
vyčiams VIKTORUI ir STEPUI bei jų šei moms. Liū dime
kartu su jumis. 

Ilsėkis ramybėje, mielas bro li, atlikęs paskutinį ge-
 rą jį darbelį.

Aušros Vartų/Kernavės tuntas
Lituanicos tuntas

Nerijos tuntas
Čikagos Skautų Vietininkija

Draugo fondo pavasario vajus

Siunčiu Draugo fondui $________________________________________

Vardas ir pavardė_____________________________________________

Adresas ____________________________________________________      

Čekius rašyti: Draugas foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Mokesčių ID No. 36-3916303

DF dovanoja knygelę ,,Angelai mūsų laikams”.

Atkelta iš 2 psl.

Gražu, kad „Tautišką giesmę” bai-
giame paminėdami meilę ir vienybę.
Be meilės kiekviena šalis bus tik erd-
vė uždarbiui ir galimybių paieškai. Tė-
vynė yra ta, kurią mylime, o meilė nėra
apskaičiuojama, pasveriama. Ji di-
desnė už mus. Per šią meilę dalyvau-
jame ir Dievo meilėje, o Jis mus visus
kaip Tėvas suvienija. Ši meilė padėjo
lietuviams ištverti sunkiomis sąlygo-
mis, dažnai ryžtis didžiausiai gyveni-

mo aukai. Branginkime jų meilės pa-
vyzdį ir tęskime jį savo darbais – Lie-
tuvoje kurdami, puoselėdami tai, kas
gražiausia.

Linkiu, kad mūsų giedama „Tau-
tiška giesmė” kas kartą skatintų susi-
mąstyti apie savo gyvenimą, kaip kiek-
vienas prisidedame prie to, kad Lie-
tuva būtų gera savo vaikų motina, lik-
tų laisva ir klestinti ypač savo dvasia.

homilija Kristaus Prisikėlimo 
bazilikoje. 2018 m. Vasario 16-oji.

Tėvynė – ta, kurią 
mylime ir kuriame

,,Saulutės” narei

A † A
BIRUTEI KOŽICIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir
ar ti miesiems.

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis
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� Kovo 3 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Sese-
lių kazimieriečių vienuolyno koplyčioje (2601
W. Marquette Rd., Chicago, IL) bus atna-
šaujamos šv. Mišios meldžiant, kad Seselių
kazimieriečių vienuolyno steigėja, garbingo-
ji Dievo Tarnaitė Marija Kaupaitė, būtų pa-
skelbta palaimintąja. Taip pat bus paminė-
ta Šv. Kazimiero šventė. Šv. Mišias atnašaus
kunigas Lukas Laniauskas SJ. Visi kviečia-
mi dalyvauti. Po šv. Mišių – vaišės. Daugiau
informacijos tel. 773-776-1324.

� Kovo 11 d., sekmadienį, 11 val. r. per šv.
Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
bus paminėtos dvi Lietuvos Nepriklausomy-

bės šventės – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji.
Po Mišių Marquette Parko Lietuvių Ben-
druomenės valdyba parapijos salėje rengia mi-
nėjimą ir meninę programą. Įėjimas nemo-
kamas. Po renginio – pietūs, kaina 10 dol.

� Pasaulio lietuvių centro (PLC) metinis su-
sirinkimas vyks balandžio 22 d., sekmadie-
nį, 1 val. p. p. PLC Lemonte (14911 127th
Street). Registracija – nuo 11 val. r. Susi-
rinkimas yra atviras, jo metu išklausysite atas-
kaitą, išgirsite apie ateities planus, galėsite
užduoti rūpimus klausimus. Balsavimo tei-
sę turi tik PLC nariai. Daugiau informacijos
tel. 630-257-8787. 

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

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.10% 
IRA         1.40% 

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

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

Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje banketinėje salėje
Lemonte, IL

- akademinė dalis
- meninė programa
- pietūs

REZERVACIJOS 
Aldona Rauchienė 
708/598-7438
aldrauch@gmail.com

RENGĖJAI:
- Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
- Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
- Vydūno jaunimo fondas

2018 m. kovo 18 d.
12:30 v.p.p.

VILHELMO STOROSTO-VYDŪNO
150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ 

MINĖJIMAS

,,Aš iš lietuvių tau
tos laukiu, kad

 ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo

prasmę, tai esti, kad j
i siektų aukštes

nio, kilnesnio žm
oniškumo".

Auka – 35 dol.

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Mary tė Černiūtė – 30 dol. (a. a.
Birutės Ko žicienės atminimui); Rosemarie Ig nash – 8 dol.; vaiko paramai – Ilona
Laucienė – 720 dol., Giedrė Gillespie – 360 dol., Kristina Pahl – 180 dol. Labai ačiū!
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439, tel.
630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Kovo 10 dieną, šeštadienį, 2 val.
p. p. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kviečia į naujos parodos
,,For Freedom: Lithuanian Ame-
ricans Support Lithuanian Inde-
pendence and Recognition” ati-
darymo šventę. 

Paroda skirta Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 100-mečiui.
Parodoje pamatysite daug unikalių
eksponatų, tarp kurių – originalus,
iki šiol Čikagoje viešai nerodytas do-
kumentas – Amerikos lietuvių pe-
ticija  JAV Prezidentui, taip pat gar-
saus XX a. pradžios lietuvių skulp-
toriaus Petro Rimšos skulptūra ,,Ar-
tojas“.  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.


