
Pirmas blynas neprisvilo: Užgavėnių
mugė Jaunimo centre – 4 psl.
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,,Dainava” kvietė
,,pasiklausyti…” – 6 psl. 

Žmogus bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei – Justinas Marcinkevičius

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 122 dienos

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiau-

sioji taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės at-

statymo aktą, kuriame rašoma, kad atstato-

mas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Vals-

tybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol

yra nepriklausoma valstybė. Akte remiama-

si 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepri-

klausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės

galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios tarybos pir-

mininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai. 

Itin daug prie šių darbų prisidėjo Vytautas Sin-

kevičius – teisininkas, teisėtyrininkas konstitucininkas,

Mykolo Romerio universiteto profesorius, Lietuvos ne-

priklausomybės atstatymo Kovo 11-osios akto ir pa-

ruošiamųjų darbų bendradarbis ir konsultantas. Savo

prisiminimais ir paaiškinimais, kodėl taip, o ne kitaip,

kodėl kovo 11-ąją, o ne kurią kitą dieną, prof. Vytau-
tas Sinkevičius dalijasi su „Draugu”:                – 8 psl.

Ruta Lee lietuvius ragina dalyvauti
rinkimuose dėl dvigubos pilietybės

Kaip buvo kuriamas Kovo 11-osios
nepriklausomybės atstatymo aktas

Lietuvoje lankėsi Hollywoodo aktorė Ruta Lee (Ruta
Mary Kilmonis), kuriai prieš kelias savaites buvo su-
teikta Lietuvos pilietybė. Lietuvišką pasą ji atsiims

Amerikoje, Lietuvos ambasadoje. Garsiąją lietuvaitę, ku-
riai yra suteikta žvaigždė Hollywoodo šlovės alėjoje Los
Angeles ir kuriai Prezidentas Valdas Adamkus 2006 m. už
Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje yra skyręs ordino „Už
nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžių, priėmė užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius ir pasveikino tapusią Lie-
tuvos piliete.

Ruta Lee Lietuvoje lydėjo žurnalistų dėmesys, todėl
ji turėjo galimybės prieš kameras pakviesti visus pasau-
lio lietuvius aktyviai dalyvauti referendume dėl dvigubos
pilietybės. „Tai yra gera privilegija, turi atiduoti pagar-
bą savo tautai. Nebijokite, eikite, net jei turite priešingą
nuomonę – tiesiog ateikite, vis tiek turite balsuoti”, – sakė
aktorė. Ji džiaugėsi netrukus sulauksianti Lietuvos Res-
publikos paso ir pati gegužę eisianti balsuoti prezidento
rinkimuose bei referendume dėl dvigubos pilietybės

– 9 psl.

Dainiaus Labučio nuotr.
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ryboje galėjo toliau prisidėti prie univer-
siteto pažangos sporte ir moksle. Jau su-
laukęs 84-erių George Perles didžiuojasi
savo turimais ryšiais su MSU, gyvena-
muoju East Lansing miestu ir savo šeima.
Bet štai – tarsi perkūnas iš giedro dangaus
– 2018 m. lapkričio 28 d. jis parašė atsista-
tydinimo laišką MSU direktorių tarybos pir-
mininkui Brian Breslin. Laiške jis rašo apie
savo blogėjančią sveikatą. Jis serga Par-

kinsono liga. 
Tai tiek informacijos apie Amerikos lietuvį,

ku rį žiniasklaida pagarbiai pristato kaip ,,kietą” lie-
tuvį. Ar ne graži atestacija bet kam, kuris su pasi-
didžiavimu save laiko lietuviu? George Perles įves-
dinimas į Amerikos lietuvių šlovės muziejų jo 85-me-
čio proga tokį pasididžiavimą tik patvirtintų ir
įprasmintų. 

Ilgiausių metų gerbiamam ir mielam George Per-
les!

tas MSU tarybos narys buvusį vyriausiąjį trenerį ap-
tarė kaip kietą, reikalaujantį, bet tuo pačiu pagar-
bos užsitarnavusį. 

2006 m. George Perles buvo išrinktas į Michigan
Sports Hall of  Fame (Michigan sporto šlovės mu-
ziejų). Jam ir jo žmonai Sally, MSU universitetui pa-
ukojus 500 000 dol., aikštelė prie  legendinio Duffy
Daugherty vardo futbolo pastato buvo pavadinta šių
dosnių aukotojų vardu. 

George Perles džiaugiasi, kad būdamas MSU ta-

Į 2008 m. įkurtą Amerikos lietuvių šlo-
vės muziejų (,,National Lithuanian Ame-
rican Hall of Fame”) 2013 m. buvo pri-
imti pirmieji garsūs lietuviai: Ruta Lee,
Dick Butkus ir Johny Unitas.  2015 m. jų
gretas papildė Arnoldas Voketaitis ir
Vyto Ruginis. 2017 m. prisidėjo Valdas
Adamkus, Juozas Kazickas ir Stanley Bal-
zekas, Jr. Susidaro įspūdis, kad Šlovės mu-
ziejus šio pripažinimo nusipelniusius naujus narius
paskelbia kas porą metų. Pagalvojau, kad prie jų la-
bai tiktų ir George Perles, kuriam 2019 m. liepos 16
d. sukanka 85-eri.

Kai prieš kiek metų Lansing, Michigano valsti-
jos sostinėje, įkūrėme JAV Lietuvių Bendruo-
menės apylinkę, teko ieškoti ir burti apylinkės

lietuvius. Narių skaičiumi apylinkė neišbujojo, bet
tapo gražiu lietuvių reprezentavimo vienetu ame-
rikiečių visuomenei. Pirmaisiais metais teko siun-
tinėti bendralaiškius, kviečiančius stoti į naujai įsi-
kūrusią LB apylinkę ir siųsti solidarumo mokestį.
Vienas iš pirmųjų, atsiliepusių į kvietimą, buvo
George Perles, tuo metu jau išgarsėjęs Michigan Sta-
te University, esančio East Lansing mieste, futbolo
komandos vyriausiasis treneris. Kiek vėliau spau-
doje teko skaityti, kad jis prisidėjo prie lietuvių reng-
tų golfo žaidynių Detroite. Taip pat prisimenu, kad
anglų kalba jis buvo išleidęs savo mėgstamų valgių
receptų knygą, kur vietos rado ir lietuviški patie-
kalai. 

Jau išėjęs į pensiją jis pastoviai viename Lan-
sing darbo klasės restorane su draugais susieidavo
pabendrauti. Įdomiu sutapimu vieną kartą ten nu-
vykau su bendradarbiais papietauti. Už poros stalų
sėdėjo George Perles. Įsidrąsinęs priėjau ir prisi-
stačiau kaip vietinis lietuvis. Su malonumu ir tiesiog
pasididžiavimu jis savo draugams mane pristatė kaip
lietuvį bičiulį. Ilgai nekalbėjome, bet buvo labai aiš-
ku, kad jis didžiavosi savo lietuviška kilme ir liko pa-
tenkintas, kad buvo užkalbintas.

George Perles gimė 1934 m. liepos 16 d. Detroi-
te, Michigane. Jis buvo Juliaus ir Nellie Perles
vienturtis. Baigęs gimnaziją įstojo į JAV kariuomenę,
o po to – į Michigan State University, kur gavo fut-
bolo stipendiją. Baigęs universitetą, 1972–1982 m.,
buvo vyriausiojo trenerio padėjėjas Pittsburgh Stee-
lers futbolo komandoje. Iš ten persikėlė į MSU, kur
1983–1994 m. buvo vyriausias futbolo komandos
treneris. Trumpą laiką – 1990–1992 m. – taip pat buvo
MSU atletikos direktorius, taigi užėmė dvi svarbias
pareigas. 2006 m. buvo išrinktas į MSU tarybą aš-
tuonerių metų kadencijai ir vėl perrinktas 2014 m. 

MSU dienraštis ,,State News” 2013 m. rugpjūčio
1 d. laidoje pagarbiai prisiminė George Perles įtaką
universitetui. Dienraščio teigimu, yra labai mažai
asmenų, kurie šiame universitete susilaukia tiek
daug dėmesio ir pagarbos kaip George Perles.
Straipsnyje teigiama, kad jis yra dėkingas MSU už
suteiktą progą gauti futbolo stipendiją. Čia studi-
juodamas jis susipažino su būsima žmona Sally. Jo
vadovaujama Pittsburgh Steelers futbolo komanda
pateko į ,,Super Bowl” žaidynes net keturis kartus.
Persikėlus į MSU jo komanda laimėjo du Big Ten
čempionatus ir prestižinį Rose Bowl žaidimą 1988 m. 

Vienas MSU tarybos narys, dar būdamas gim-
nazijoje, prisiminė girdėjęs George Perles  patarimą:
,,Sunkiai dirbk, užčiaupk burną, ir viskas bus gerai”.
Kitais žodžiais tariant, tai reiškė nesiskųsti, nede-
juoti ir atlikti kas nurodoma. George Perles ne tik
rūpinosi sportu, bet ir sportininkais. Jis norėjo ne
tik gerų sportininkų, bet ir brandžių bei mokslo sie-
kiančių asmenybių. Prisimindamas senus laikus, ki-
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Siūlomas naujas kandidatas į 
Amerikos lietuvių šlovės muziejų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Pelenų trečiadienį, kovo 6 dieną, 7 val. vakaro, Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre (PLC), tikintieji

susirinko į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vykusias pamaldas priimti ypatingo atgai-

los ženklo, kad galėtų įžengti į naują liturginį laikotarpį – Gavėnią, kuria prasideda šv. Velykų

laukimas. Tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo Viešpaties Prisikėlimui pradžia ir laikas, kai kiek-

vienam krikščioniui siūloma pažvelgti į savo gyvenimą. Kunigo Algio Baniulio SJ tikinčiųjų kakto-

se įbrėžtas pelenų kryžius – ne tik ženklas, kad esame silpni ir nusidėję, bet ir tikėjimo išpažinimas,

atgailos būtinybės suvokimas.

Pelenai, dulkės, žemė… Tokie įvaizdžiai lydi šią ypatingą dieną. Tai, kas trapu, kas menka ir grei-

tai išnyksta. Liturgija išraiškingai perspėja: „Atmink, žmogau, kad dulkė esi ir dulke pavirsi.” Tai pri-

mena Pradžios knygą: „Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių.” Laidotuvių apeigose, prieš užka-

sant karstą kunigas meldžiasi: „Iš žemės mus, Viešpatie, sukūrei ir davei mums kūną” (…)

Bet paradoksalu, kad pelenai yra ir tai, kas nebesunaikinama. Ką galėjo, ugnis jau sudegino. Pe-

lenai išlieka primindami pastoviausią dalį. Apaštalas Paulius rašo apie ištyrimą ugnimi, kuri sude-

gina tai, kas menka. Išlieka tik esminė, svarbiausia ir nenykstanti dalis.

Tai galėtų būti gavėnios siekis: surasti ir atsisakyti to, kas gyvenime tėra kaip šiaudai, kas išnyks,

kas praeina – kad tuo nesiremtume. O taip pat pamatyti ir pasilaikyti tai, kas išlieka, kas nesunaiki-

nama, kuo galima grįsti gyvenimą.

Per Velyknaktį vėl degs ugnis. Tik tada, jau viską išgryninusi, ji švies nauja – prisikėlusio Kris-

taus šviesa. (Arkivyskupas L. Virbalas)

Pelenų diena – mūsų trapumo ir laikinumo priminimas

Tikintieji susirinko į pamaldas priimti ypatingo atgailos ženklo.                                          Ž. Gurauskienės nuotraukos



ir jų šeimų nariai. Bijo netekti darbo. 
Baugina ir Kaunas. Laikinoji

sostinė jau ne pirmą kartą stebina
(pvz., kažkada meru išrinkusi „uba-
gų karaliumi” pasiskelbusį skanda-
listą Vytautą Šustauską). Dabar čia
prasidėjo mero Visvaldo Matijošaičio
era. Jis gabus verslininkas, užauginęs
verslo imperiją, bet, pasirodo, ir ga-
bus politikas, nes per šiuos rinkimus
sugebėjo laimėti totaliai – per pirmąjį
ratą surinkti 70 proc. balsų. Čia ne-

sigirdi, kad žmonės būtų bauginami ir bijotų, o tai
reiškia, kad kauniečiai balsuoja sąmoningai, kad juos
žavi toks meras, kuris važinėja vienetiniais auto-
mobiliais ir į savo komandą ima abu savo sūnus. (Abu
jie buvo įrašyti pirmajame sąrašo penketuke. O
kuo tai ne klanas?) Ir tai vyksta Kaune, kur nuo ne-
priklausomybės pradžios dominavo konservatoriai,
kurie atstovauja naujai, europietiškai, vakarietiškai,
sąjūdinei Lietuvai. Tai ką – žmonės ten pasikeitė? O
gal nusivylę savaisiais nebeina į rinkimus? Taip,
sako, buvo, kai laimėjo minėtasis V. Šustauskas. Pa-
dorūs žmonės nusivylę nėjo balsuoti, o Šustauskas
susikvietė visas gatvių šiukšleles, kurios paprastai
laiko kampukus prie parduotuvių ir kaulija kapei-
kyčių alaus „bambaliui”. Gavę kapeikytę nuėjo ir pa-
balsavo.

Kauno taryba bus išskirtinė – tai vienintelė to-
kia taryba Lietuvoje po rinkimų, kurią sudarys tik
dvi jėgos: taryboje iš 40 asmenų 32 yra – iš V. Mati-
jošaičio visuomeninės organizacijos „Vieningas
Kaunas”; 8 mandatai atiteko konservatoriams. Ki-
toms partijoms ir komitetams į tarybą patekti ne-
pavyko.

Apžvalgininkas Arūnas Milašius sako: „Rinki-
mus daugelyje savivaldybių laimėjo ne politikai, ku-
rie teoriškai turėtų remtis idėjomis, o tiesiog ap-
sukrūs žmonės ir geri vadybininkai, gebantys viską
ką gali išspausti iš vadinamojo administracinio re-
surso (žmoniškai kalbant reikštų – agitacijai pa-
naudoti valdiškus pinigus ir nuo mero priklausan-
čius savivaldybių darbuotojus. Red.)”.

Prognozės

Po nuspėtų savivaldos rinkimų gavęs pasitikė-
jimo mūsų šeimos orakulas sako, kad prezidento rin-
kimuose į antrą turą išeis socialdemokratų kandi-
datas Vytenis Andriukaitis. Man vėl atrodo, kad to
negali būti, nes jis kandidatuoja jau daug kartų ir te-
surenka vos kelis procentus, bet pažiūrėsim. Kol kas
niekas nedrįsta prognozuoti, kas taps Lietuvos pre-
zidentu.

Kai prieš savivaldos rinkimus vyras
Algirdas sakė, kad laimės socialde-
mokratai, aš tik juokiausi – na, kur jau
ten, socialdemokratai visiškai subyrėję,
susiskaldę į kelias grupes, jie jau mirę,
jie net vado neturi... ir vis dėlto jie lai-
mėjo, nors pagrindinės jų grupės va-
das, jaunas ir energingas, Vilniuje
kandidatavęs į merus, liko visiškoje uo-
degoje.

Bet neatspėjau ne tik aš. Visi bandžiusieji prog-
nozuoti neatspėjo. Vytauto Didžiojo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto de-

kanas prof. Šarūnas Liekis sako: „Niekas neinvestavo
į šiuos rinkimus, todėl rezultatų niekas nenuspėjo”.
Visų dėmesys buvo nukreiptas į prezidentinius
kandidatus. Politikos komentatorius Vytautas Bru-
veris sako: „Savivaldos rinkimai – jau šiandien. ‘Jau’
– todėl, kad jie daugelį rinkėjų, kaip ir žiema keli-
ninkus, užklupo netikėtai. Naujausios visuomenės
nuomonės apklausos liudija, kad daugiau kaip treč-
dalis rinkėjų nežinojo už ką balsuoti ir ar balsuoti
apskritai. Nieko keista – šalyje vykstančią savival-
dos rinkimų kampaniją dauguma piliečių (galbūt iš-
skyrus kelių miestų ar rajonų gyventojus) galėjo pa-
justi tik per pastarąsias porą savaičių”.

Kairiųjų revanšas

Ne pirmą kartą įsitikinu, kad orakulo talento
neturiu, bet bandysiu apibendrinti, kas, mano gal-
va, atsitiko, kad tiek daug balsų gavo kairieji, so-
cialdemokratai. Nors jie gavo šiek tiek mažiau negu
turėjo iki šiol (85 mandatais), bet vis dėlto po „rin-
kimų komitetų” ir konservatorių (kurie gavo 28 man-
datais daugiau) užėmė trečią vietą, nedaug nuo jų at-
silikę. Ogi todėl, kad visus tuos, kuriems „prie ruso
buvo geriau” – buvusių komunistų partijos ir kom-
jaunimo bei profsąjungų įvairiausių lygių pareigū-
nų, kolūkių pirmininkų, gamyklų direktorių ir kt.,
anais laikais gerai gyvenusių, šeimas (tarp tokių
buvo ir prekybininkai, kurie gyveno iš „po prekys-
taliu”) jau užkniso visokie ten partizanų metai
(praėjusieji buvo Adolfo Ramanausko-Vanago, šie-
met – Jono Žemaičio-Vytauto, o Seimo skiriama Lais-
vės premija buvo atiduota partizanų grupei visų par-
tizanų vardu ir t.t.), ir jie, nors ir neorganizuoti, nors
ir be vadų, bet su savo nuomone ėjo į rinkimus pa-
sakyti savo kategorišką ne. Atėjo revanšo metas (šie-
met žmonių į rinkimus atėjo daugiau nei praėju-
siuose rinkimuose). Gana mums tylėti, – nusprendė
jie, nors jų šeimynykščiai tapo sėkmingais versli-
ninkais, nes į jų rankas dėl sąjūdininkų nepatyrimo
papuolė sovietų sukauptas Lietuvos turtas, jie va-
žinėja po pasaulį skersai ir išilgai, o vaikai dirba arba
mokosi užsieniuose. Bet jiems nepatinka, kad viso-
kie ten landsbergiai išardė kolūkius, kurie juos taip
aistringai kūrė, kad dabar pagarboje yra „banditai”
(ir dar vadinami tėvynės didvyriais), kuriuos jų tė-
vai ir seneliai gaudė ir šaudė. 

Toje pusėje yra ne tik balsavusieji už socialde-
mokratus, toje pusėje yra ir vadinamųjų „rinkimų
komitetų” nariai bei jų rėmėjai-balsuotojai. („Dau-
gelyje jų – savo iškabas nusimetę įvairių žlungančių
partijų veikėjai”, – sako V. Bruveris.) O tie komite-
tai greičiausiai sukurti naikinti partijoms, – ar
juos sugalvoję kūrėjai tai darė sąmoningai ar ne,
nesu tyrinėjusi, bet praktiškai taip atsitiko. („Rim-
ti iššūkiai laukia ir partijų sistemos”, – todėl sako
V. Bruveris). Komitetai surinko daugiausia rinkėjų
balsų – daugiau ir už konservatorius, ir už social-
demokratus. Jeigu kas nors Lietuvą nori išderinti,
žinoma, aktyvina „komitetų” sistemą. (Jeigu pra-
ėjusiuose jų buvo 58 ir jie tuomet užėmė ketvirtą vie-
tą, dabar – 90 ir laimėtais balsais pirmauja.) O vi-
siems grėsmingi atrodę „valstiečiai” nepateisino nei
savo, nei prognozuotojų vilčių ir liko pustuštė vie-
ta. To reikėjo tikėtis – jų kontingentas surinktas iš
atsitiktinių žmonių ir to kontingento vardu prak-
tiškai veikia vienas tik jų vadas, kiti tiesiog yra; at-
ėję į valdžią jie nieko nepadarė, o jeigu ką ir bandė
daryti (net ir gera), nieko iš to neišėjo, tik sugadino
(ypač geras idėjas). Tai atsispindi ir rinkimų re-
zultatuose – valdančiosios daugumos partijos (Vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga, Socialdemokratų darbo par-
tija, Tvarka ir teisingumas) savivaldoje surinko
303 mandatus, o opozicija (Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai, Socialdemokratų partija,
Liberalų sąjūdis) – 675.

Aukso amžiaus 
grimasos

Koks skirtumas kas laimėjo! Lietuvos centrinio
banko prezidentas neseniai pasakė, kad Lietuvos
žmonės dabar gyvena aukso amžių, kad niekada iki
šiol jie taip gerai negyveno. Tai gal ir nereikia jau-
dintis kas kaip valdo? Nors, žinoma, džiaugtis irgi nėra
ko. Tie laimėtojai „rinkimų komitetai” juk yra neaiški
publika. Partijos, kaip jos bebūtų atsibodusios ir
kaip nuvylusios, o kartais ir susikompromitavusios,
jos yra valstybės karkasas, jomis grįsta demokratinė
sistema, o komitetai – atsitiktiniai sambūriai, kurie
už nieką nėra atsakingi. Nuvylusias partijas rinkėjai
gali tiesiog išmesti iš politikos rinkos, už jas nebalsavę.
Štai „valstiečiai” per praėjusius Seimo rinkimus, su-
rinkę puokštę garsių pavardžių, laimėjo, bet šie rin-
kimai parodė, kad tai buvo vienos dienos didvyriai.
Taigi, kaip ir kai kurios kitos vienadienės partijos, jie
nueis į užmarštį, o komitetai, kaip koks devyngalvis
slibinas, kitais rinkimais, jeigu jam nebus uždėti varž-
tai, greičiausiai priaugins dar daugiau galvų. Sukurti
rinkimų komitetą nereikia jokių įsipareigojimų. Ir tai
gali tapti visuomenės liga – išbalansuoti demokrati-
nę sistemą, nes nežinia, kas už vieno ar kito komite-
to stovi. O gal kai kurie organizuojami iš užsienio?

Neneša didelio gėrio ir totalinės pergalės kai ku-
riuose miestuose. Pvz., nuolat iš teisėsaugos ir žur-
nalistų akiračio neišeinantis Druskininkų meras,
buvęs socialdemokratas, laimėjo jau kelintus rinki-
mus. Druskininkų miestą jis tvarko gražiai, atvyku-
sieji poilsiauti negali atsigėrėti – sako, kaip užsieny-
je. Bet druskininkiečiai skundžiasi, kad jie gyvena bai-
sioje diktatūroje – visi, kurie turi bent kokias parei-
gas savivaldybėje ar savivaldybės pavaldumo įmonė-
se (tai ir medicinos bei švietimo įstaigos) privalomai
turi balsuoti už merą ir jo komandą, todėl meras bei
jo komanda triuškinančiai laimėjo jau per pirmąjį sa-
vivaldos rinkimų ratą. Sakytum, demokratija, slapti
balsavimai – juk gali pareikšti savo kitą nuomonę ir
situaciją pakeisti. Ne, žmonės bijo, nes mano, kad vis-
kas yra kontroliuojama, todėl vėl už jį balsuoja. Patys

Ką parodė 

savivaldos rinkimai
AUDRONė V. ŠKiUDAiTė

32019 KOVO 12 D., ANTRADIENISDRAUGAS

Mielieji,

laisvas ir kuriantis žmogus daro
stebuklus. Tą puikiai iliustruoja
Lietuvos sėkmės istorija, kurią
Lietuvos žmonės ir užsienyje
gyvenantys lietuviai kuria jau 29
metus. Šiame laisvės kelyje
nepaprastai svarbi yra ir mūsų
draugų bei sąjungininkų, tokių kaip
Jungtinės Amerikos Valstijos
parama. Dėkodamas JAV lietuviams
ir mūsų draugams amerikiečiams
už nuolatinę paramą Lietuvai,
kviečiu toliau būti kartu šiame
kelyje ir drauge švęsti Lietuvos
laisvės šventę. Su Kovo 11-ąja!

Lietuvos ambasadorius JAV

Rolandas Kriščiūnas 
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TELKINIAI

CHICAGO, IL

Pavasaris – atsibudimas ir atsinaujinimas. Viskas at-
gyja. Velykos. Prieš Velykas yra Gavėnia, o Gavėnios
pradžioje – Užgavėnės. Puiki proga šėlsmui, džiaugs-
mui ir pasispardymui prieš ramią ir rimtą Gavėnią. 

Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) vedėjos
pavaduotoja Vilma Poliuvienė pasiūlė, kad Už-
gavėnių proga reikia ruošti mugę, kad mo-

kyklos vaikai galėtų prekiauti ir pardavinėti savo na-
muose darytas prekes. Ji pakvietė ir Jaunimo cent-
rą prisijungti – mokykla atliktų programą, Jaunimo
centras kviestų prekiautuojus ir verslininkus. Jau-
nimo centras atsinaujinęs, laukia svečių. Taigi, šeš-
tadienį, kovo 2 d., Jaunimo centre buvo Lašininis ir
Kanapinis, vaikai šoko aplink Morę ir nešiojo kaukes,
čigonės muzikantės visus gerai nuteikė savo linksma
muzika, buvo loterija ir ,,baronkų”. Prekiavo ir ma -
ži, ir dideli. Didžiojoje salėje jautėsi puiki Užgavėnių
nuotaika – buvo didelis šurmulys, triukšmas. Prog-

Užgavėnių mugė Jaunimo centre

Lašininis (mokyt. Jolanta Žurumskienė) ir Kanapinis ( mokyt. Rita Gudzevičienė) ruošiasi kovai. Gabija Šlenytė su tėčiu Vytu.

Čigonės. Sėdi iš kairės: Onutė, Dalia, Vilma; stovi: Genutė,
Rasa ir Evelina.

JAV Lietuvių jaunimo sajungos pirmininkė Rima Žiūraitis
(k.) ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovė Regina Butkus.Mergaitės prekiauja savo padarytomis atvirutėmis. Jaunimo centro archyvo nuotraukos

ramą atliko Čikagos lituanistinės mokyklos jaunes-
nieji mokinukai, raginami ir skatinami dainų ir šo-
kių bei klasių mokytojų ir renginių vadovės Sandros
Krumhorn. Jaunimo centro Tarybos nariai kvietė pre-
kybininkus, ruošė reklamą, rašė skelbimus – visur,
kur galėjo, platino pirmą kartą vyksiančią Užgavėnių
mugę ir varstė ,,baronkas”. Atsirado net 24 prekybi-
ninkai, iš jų keli mokyklos vaikų tėveliai, kurie labai
noriai ir dideliu entuziazmu pirmieji prisidėjo prie
kvietimo dalyvauti su savo prekėmis ir kepsniais.
Maistą gamino nuolatiniai mokyklos rėmėjai „Lit-
huanian Plaza Deli and Bakery”. Prie specialiai pa-
dengtų stalų buvo vietos atsisėsti skaniai pavalgyti,
pasižmonėti ir pasiklausyti nuotaikingos muzikos. Ga-
lėjote nusipirkti mielinių blynų, cepelinų arba dešrų
su kopūstais ir kugeliu. Buvo galima susipažinti su
įvairių lietuviškų organizacijų veikla, pasiteirauti apie
mokesčius ir draudimą, užsiprenumeruoti ,,Draugo”
laikraštį. Į namus buvo galima parsinešti rūkytų la-
šinių, dešrų ir palengvicų bei šakočių, „Napoleonų”,
tortų, pyragų ir kitų skanėstų. Buvo siūloma ekolo-
ginių maisto papildų bei natūralaus gydymo priemo -
nių ir kt. produktų. Galėjote įsigyti aštrių peilių
komplektą, paveikslų ir gražių rankdarbių. Buvo
ska rų, šalikų, papuošalų, gintaro, pakabukų, apyran -
kių, auskarų bei visokiausių juvelyrikos darbų. 

Jeigu pritrūko skanėstų ir kepsnių, atsirado dar
didesnis pasirinkimas, kai atėjo prekiauti mokyklos
vaikai. Buvo galima paragauti vaikų darytų pyra-
gaičių, sausainiukų, vaflių ir spragėsių; nusipirkti na-
tūralų lūpų balzamą ir voniai „muilo bombų”; įsigy-
ti namuose padarytų sveikinimo kortelių, pasipuoš-
ti nupinta apyranke, patampyti namie gamintą „sli-
me”,  pasidžiaugti medžio deginimo darbais. Muzi-
kantės čigonės labai pakėlė visų nuotaiką savo dai-
nomis, spalvingais rūbais ir šokiais. ČLM mokiniai
„degino” Morę, varė žiemą lauk iš kiemo, dainavo dai-
neles apie blynus ir nešiojo savo padarytas kaukes. Ir,

žinoma, buvo Lašininio ir Kanapinio kova. Labai įti-
kinančiai savo roles atliko mokytojos Jolanta Žu-
rumskienė (Lašininis) ir Rita Gudzevičienė (Kana-
pinis). Vyko ir pelninga loterija, kuriai fantus ir pri-
zus paaukojo mugėje dalyvavę prekybininkai.

Reikia pasakyti, kad pirmas blynas neprisvilo
ir Užgavėnėms buvo tinkamai iškeptas. Buvo tikrai
smagu. Vaikai laimingi, nes užsidirbo pinigų. Mo-
kytojos rašo, kad šeimoms ir mokiniams mugė labai
patiko. Buvo progos smagiai pabendrauti, o vaikams
išliko neišdildomų įspūdžių. Kad šis renginys taptų
mokyklos tradicija!

Jaunimo centras jau ir galvoja, kaip suruošti
kitą mugę. Numatyta data –  2020 m. vasario 22 d. –
tai šeštadienis prieš Užgavėnes. Lauksime visų.

Čigonė MėlynakėVienas iš prekystalių.
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Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kovo 3 d., sekmadienį, Lietuvos vyčių
Vidurio Amerikos apygarda, ku rią su-
daro Lietuvos vyčių kuopos iš illinois, in-
dianos, Michigano ir Cali fornijos valstijų,
organizavo žiemos po sėdį, kurį globo-
jo apygardos pirmi ninkė Aldona Za-
jauskas ir valdyba bei nariai. Dalyvavo
27 vyčiai.

Prieš posėdį Lietuvos vyčiai da-
lyvavo šv. Mišių aukoje St. Pius
X baž nyčioje, Stickney, IL. Mišias

atnašavo parapijos klebonas garbės
narys kun. Antanas Markus. Mišių
intencija – šv. Kazimiero šventė. Pa -
moksle kunigas papasakojo apie Lietu -
vos jaunimo bei Lietuvos vyčių globėjo
šv. Kazimiero gyvenimo kelią. Po šv.
Mišių sukalbėta šv. Kazimiero litanija.
Po to kun. A. Markus 157 kuopos narei
Elizabeth Macke suteikė trečiąjį laip-
snį. Ka dangi kun. Jaunius Kelpšas,
112 kuopos narys ir šios kuopos dvasios
vadas, turėjo kitų įsipareigojimų ir ne-
galėjo dalyvauti, jam trečias laipsnis
bus suteiktas artimiausiu metu. 

Į St. Pius X bažnyčios parapijos
salę sugūžėjo gausus būrys parapi-
jiečių bei Lietuvos vyčių dalyvauti
parapijos šeimininkių artėjančios
gavėnios proga paruoštoje Užgavėnių

LIETUVOS  VYČIAI

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos 
žiemos posėdis ir šv. Kazimiero šventė

gražiai suruoštą Lietuvos atkūrimo
šimtmečio šventę, kuri vyko 2018 m.
rugsėjo 23 d. „Friendship Botanic Gar-
dens”, Michigan City, IN. Pagrindinė
šventės organizatorė bu vo LUMA (Lie-
tuvos universitetų mo terų asociaci-
ja). Dalyvavo keli šimtai svečių, įvair-
ių organizacijų atstovų. Tarp jų daly-
vavo gražus būrys Lietuvos vyčių iš
Vidurio Amerikos apygardos ir centro
valdybos pirmininkė iš Detroit, MI.
Buvo pra nešta, kad Lie tuvos vyčių
Vidurio Amerikos apygarda 2016 m. fi-
nansavo (6 500 dol.) specialiai iš medžio
išdrož tą koplytstulpį, kuris jau pas-
tatytas Michigan City, IN, „Friendship
Botanic Gar dens” lietuvių skyriuje.
Ant koplytstulpio yra lentelė su užrašu:
„In honor of  an independent Lithua-
nia, this wayside cross is sponsored by
the Knights of  Lithuania Mid-Ameri-
ca District. 2016.” O 2018 m. pastatytas
paminklinis akmuo (paver stone) prie
Lietuvos trijų prezidentų (Antano
Smetonos, dr. Kazio Gri niaus ir Alek-
sandro Stulginskio) me morialų su
užrašu: „Knights of  L i thuania Mid-
America District, Grant 2016–2018” ir
Lietuvos vyčių logotipu. 

2018 m. spalio 14 d. St. Pius X
bažnyčioje, Stickney, IL, vyko vietinė
piligriminė kelionė. Šv. Mišias, mi -
nint Trakų Dievo Motinos Marijos 300
metų karūnavimo šventę, aukojo para-
pijos klebonas kun. A. Markus. Po
Mišių susirinkusieji pietavo „Ri vers-
ide” restorane. O metinės šv. Mi šios už
mirusius apygardos Vyčius buvo auko-
jamos 2018 m. lapkričio 10 d. toje pat
bažnyčioje.

Buvo pranešta, kad būsimą pili-

griminę kelionę sutiko globoti 102
kuopa iš Detroito, MI, kuriai vado -
vauja R. Juškaitė-Švobienė. Piligri m-
inė kelionė vyks š. m. rugsėjo 27–29 d.
Yra numatyta aplankyti „Solanus
Casey Center” Detroite. (2017 m. lap-
kričio 18 d. kun. Solanus Casey buvo
paskelbtas palaimintuoju). Aplanky -
sime vokiečių miestelį Franken muth,
MI, ir pamatysime „Silent Night
Chapel”, o baigsime piligrimi nę ke-
lionę šv. Mišiomis Šv. Onos (St. Anne de
Detroit) bažnyčioje Detroite, kuri buvo
pastatyta XVIII a. ir yra viena seni-
ausių JAV. 

Kadangi 2018 m. spalio 22 d. užsi-
darė Vidurio Centro apygarda ir 96
kuopa iš Dayton, OH, prašėsi priima-
ma į Vidurio Amerikos apygardą,
vyko balsavimas. Buvo balsuota pri-
imti šią kuopą į Vidurio Amerikos apy-
gardą.

Yra numatyta organizuoti auto-
busą į 2020 m. šokių šventę, kuri vyks
Philadelphijoje, PA. Daugiau infor-
macijos bus pranešta vėliau.

Kitas Vidurio Amerikos valdybos
posėdis vyks šeštadienį, gegužės 11
d., St. Pius X parapijos patalpose, Stick-
ney, IL.   

Posėdis baigtas malda, kurią su -
kalbėjo garbės narė Julie Zakarka iš
112 kuopos Čikagoje. 

Po to visi gardžiavosi užkandėliais
su kavute. Vyko ir gausi loterija. Buvo
padėkota visiems už dalyvavi mą ir
padovanotus loterijos fantus.

Po sėkmingo susirinkimo ir malo-
 naus pabendravimo, linkėdami vie ni
kitiems sėkmės, nariai išsiskirstė. 

Iki kito malonaus pasimatymo!

šventėje „Mardi Gras”. Salė buvo
įspūdingai papuošta „Mardi Gras”
tema. O patiekalų tikrai nepritrūko!
Buvo net lietuviško kugelio! 

Po to vyko posėdis, kurį vedė Vi du-
 rio Amerikos apygardos vicepir mi -
nin kė Genovaitė Maluska. Po maldos
vyčius pasveikino Detroito 102 kuo pos
pirmininkė garbės narė Re gina
Juškaitė-Švobienė. Protokolo sek re-
torės Georgianna Macke ir iždi ninko
Robert Damasauskas pranešimai buvo
priimti vienbalsiai. Pus mečio veiklą
pristatė apygardos val dyba, komitetų
ir kuopų pirminin kai. Šv. Kazimiero
gildijos pirminin kas garbės narys
Robert A. Martin, Jr., pranešė, kad 2023
m. bus ruošiama ekskursija į Romą,
Italiją, švęsti Šv. Kazimiero kolegijos 75
metų veiklos jubiliejų. Taip pat
pranešė apie šiemet laukiančius penkis
projektus: suremontuoti popiežinės
Šv. Kazimie ro lietuvių kolegijos trečio-
jo aukšto tera są, pataisyti stogą seselių

Cello); dr. Robertas Vitas papasakos
apie Lituanistikos tyrimo centro isto -
riją bei veiklą. Sekmadienį, liepos 28 d.,
suvažiavimo uždarymo šv. Mišios bus
aukojamos Franciscan Village,
Lemont, IL. Po Mišių pietausime su
seselėmis kazimierietėmis.

Garbės narė Teresė Strolia pra ne -
šė, kad kitais metais, 2019 m. meti nia-
me visuotiniame suvažiavime, Lom-
bard, IL, Georgianna Macke, 157 kuo-
pos narė, bus pakelta į garbės narystę.
Buvo pranešta, kad vasaros posėdis
bus ruošiamas šeštadienį, birželio 8 d.,
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje Čikagoje, IL. Jį globos 112 kuopa.
Rudens posėdį globos 82-oji kuopa –
Gary, IN, kurios pirmininkė yra Lore-
ta Raudonytė-Vician.

Prisimintos praėjusių metų išvykos

Garbės narys Robert Martin, Jr., ir
L. Raudonytė-Vician papasakojo apie

name, nupirkti didelės talpos (13 kg)
skalbimo mašiną ir didelės talpos (13
kg) džiovintuvą bei įrengti naują, sau-
gos reikalavimus atitinkančią virtuvės
ventiliacijos ir dujų tiekimo sistemą.
Atlikti visus darbus kainuotų 75,000
JAV dol. Lietuvos vyčiai šiems pro-
jektams paaukojo 20, 000 JAV dol.

Pristatyta būsimo suvažiavimo
dienotvarkė

106-ojo metinio suvažiavimo ko -
miteto pirmininkė Elizabeth Macke,
157 kuopos narė iš Lemont, IL, papa -
sakojo apie 2019 m. liepos mėn. 24–28 d.,
suvažiavimo ruošimą. Visi posė džiai
vyks Embassy Suites Hotel-Chicago –
Lombard/Oak Brook, Lombard, IL.
Viešbučio kaina – 141 dol. asmeniui
parai. Tiems nariams, kurie atvyksta
anksčiau, ketvirtadie nį, liepos 25 d.,
planuojama išvyka lai vu Čikagos upe
iki Michigano ežero. Važiuosime į
Lisle, IL, kur ap lankysime Morton Ar-
borteum. Penk tadienį, liepos 26 d., po
oficialaus suvažiavimo ir posėdžių,
vakare, vyks kultūros vakaras –
„Kūčios liepos mėnesį” (Kūčios in
July). Švęsime Kūčias su tradiciniais
lietuviškais patiekalais, giedosime
kalė dines giesmes. Suvažiavime bus
perskaityta įdomi paskaita ir vyks
kalėdinių šiaudinukų demonstravi-
mas (vyčių narė Theresa Balčiūnas-Di -

Elizabeth Macke buvo pakelta į  Lietuvos Vyčių trečiąjį laipsnį. iš k.: Ritualų komiteto pir-
mininkė Georgianna Macke , Elizabeth Macke ir garbės narys kun. Antanas Markus.

Vidurio Amerikos apygardos posėdį vadovavo vicepirmininkė Genovaitė Maluska, sek-
retoriavo Georgianna Macke ir dalyvavo garbės narys St. Pius X bažnyčios klebonas  kun.
Antanas Markus.  R. Švobienės nuotraukos
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RIMAS ČERNIUS

„Sustok – pasiklausyk”. Tokiu šū kiu
„Dainavos” ansamblis šeštadienį, kovo
2 d. kvietė lietuvių visuomenę į koncertą
jaukioje „Ozinga Chapel Audi torium” sa-
lėje, Palos Heights priemiestyje. Daly-
vavo „Dainavos” ansamblis, solistai ir
nemaža instrumentininkų grupė. Diri-
gavo „Dainavos” ansamblio meno va-
dovas Darius Polikaitis.  Akompanavo
koncertmeisterė Lisa Kristina.  

Kiekvienas „Dainavos” ansamb-
lio koncertas būna vienaip ar
kitaip ypatingas, naujoviškas.

Nau jovių bu vo ir šiame koncerte. 2019
m. minime lietuviškos klasikinės mu-
 zikos patriarcho Juozo Naujalio 150-ąjį
gimtadienį. „Dainavos” ansamblis šią
sukaktį paminėjo atlikdamas tris J.

Nauja lio dainas ir vieną instrumenti-
nį kūrinį. Ansambliui pavyko jautriai
atkurti Naujalio melodijų ir harmoni-
jų grožį dainoje „Už Rasei nių” ir an-
samblio vyrų choro atliekamoje dainoje
„Ant kalno karklai siūbavo”. Pat riotinę
nuotaiką, kaip visuomet, su žadino pa-
gal Maironio eiles J. Naujalio sukurta
„Jaunimo giesmė”. Antroje koncerto
dalyje styginių instrumentų orkestras
atliko lyrinį Naujalio kū rinį „Svajonė”.
Naujalis šį kūrinį pa rašė styginiam
kvartetui, bet dirigentas Saulius Son-
deckis vėliau jį pritaikė styginiam or-
kestrui. „Daina vos” ansamblis šiuo
koncertu tinkamai atidavė duoklę Lie-
tuvos muzikos tėvui Juozui Naujaliui.

J. Naujalio muzikoje vyrauja melo -
dija ir harmonija. Kitose pirmosios
„Dainavos” ansamblio koncerto da lies
dainose vyravo ritmas. Daina vos” an-
samblis koncertą pradėjo vik ria Laimio

„Dainavos” ansamblis kvietė sustoti ir pasiklausyti

Franz Schuberto Mišias nr. 2 atlieka ,,Dainavos” ansamblis, styginis orkestras ir solistai Šarūnas Daugirdas, Martynas Matutis ir Agnė Giedraitytė.  Diriguoja Darius Polikaitis.  

Vilkončiaus daina „Žmo nės ant kalnų”.
Vėliau ansamblio moterys atliko Kęs-
tučio Daugirdo dainą „Užau go liepa”,
kuri sukurta pagal lietuvių liaudies su-
tartinę. Ansamb lis atliko Donato Za-
karo harmoni zuotą lietuvių liaudies
dainą „O kai sauliūtė tekėjo” ir Vaclo-
vo Augustino dainą „Du Dob Dob”,
kuri taip pat sukurta pagal liaudies su-
tartinę. Dainos „Du Dob Dob” metu an-
samblis ne tik dainavo, bet tarpais rit-
miš kai plojo ir trepsėjo. Šioje dainoje
pasireiškė ir solistės: Aušra Jasaitė-
Paulauskas, Vilma Martin, Greta Miš-
 kinienė ir Rasita Whittingham. Prie
dainos ritmiškumo prisidėjo ir būgni-
ninkas Gintaras Milius.  

Pirmosios koncerto dalies naujovė
buvo giesmė „Kyrie”, kurią su kūrė
ansamblio narys Martynas Ma tutis.
Koncerto programoje M. Matu tis pa-
aiškino, kad jis pasinaudojo liaudies
dainomis, Renesanso harmonija ir ja-
ponų taiko būgnų muzika. Šios giesmės
solistės buvo Rima Birutienė ir Lisa
Kristina. Giesmės būgnų mu ziką atli-
ko Gintaras Mi lius. Džiugu, kad „Dai-
navos” ansamblis ugdo ne tik gerus dai-
nininkus, bet ir  kompozitorius. 

Pirmosios koncerto dalies pabai-
 gai „Dainavos” ansamblis vėl nuste-
bino naujove:  ansamblis du kūrinius
dainavo angliškai. Dirigentas Darius
Polikaitis šią naujovę paaiškino, į
klausytojus prabildamas ir lietuviškai,
ir angliškai. Pirmąjį kūrinį, Keith
Hampton giesmę „Praise His Holy
Name” (Garbinkim Jo šventą vardą),
„Dainavos” ansamblis atliko Chicago
Community Chorus koncerte 2016 m.,
diriguojant pačiam kompozitoriui. An-
samblis šią giesmę atliko ir Lietuvoje,
Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje.
Anot dirigento, atėjo laikas ją atlikti Či-
kagos ir apy linkių lietuviams. Kūrinys
primena ritmiškas Amerikos afrikie-
čių baž ny tines giesmes, kurios dažnai
lydimos ritmiško plojimo.  

Pirmoji koncerto dalis baigta Jake
Runestad daina „Please Stay” (Pra-
šau, pasilik).  Dirigentas paaiškino, kad
ši daina skirta savižudybių tragedijai
iškelti, o juk Lietuvoje jų ypač daug.
Daina puolusius į depresiją nori pa-
drąsinti, stengiasi jiems priminti, kad
„Jūs nesate vieni”. Solo dainavo Daina
Polikaitytė. Chorui tyliai dainuojant,
keli choristai dek la mavo tragedijos
paliestų asmenų pasisakymus, kuriuos
surinko kun. dr. Valdas Aušra.  Dekla-
mavo Artūras Žilinskas, Šarūnas Dau-
girdas, Giedrė Gillespie, Aušra Jasaitė-Solo Schuberto Mišiose dainavo Agnė Giedraitytė.               Sandros Ščedrinos nuotraukos

,,Dainavos” ansamblio choristai seka dirigento Dariaus Polikaičio mostus.

Paulauskas, Audrius Polikaitis, Greta
Miškinie nė, Dalia Narienė ir Inga Mar-
kus. Sa vižudybės tema labai jautri.
„Daina vos” ansamblį reikia pasvei-
kinti už šios jautrios temos iškėlimą.     

Antroje koncerto dalyje sceną pa-
pildė gausus instrumentininkų būrys
– styginis orkestras.  Pagrindi nis šios
dalies kūrinys buvo Franz Schubert

Mišios nr. 2 G-dur. An samblis šias Mi-
šias atliko sklandžiai ir profesionaliai.
Ypač gražiai skambėjo Mišių dalis
„Benedictus”, kurioje giedojo trys so-
listai: Agnė Gied rai tytė, Martynas
Matutis ir Šarūnas Daugirdas.  

Koncertas baigtas Kanados lietu-
vio kompozitoriaus Jono Govėdo gies-
me „Kristui Karaliui”. Ši giesmė su-
kurta minint Lietuvos krikščionybės
600 metų jubiliejų. Atliekančius di-
dingą giesmę „Dainavos” choristus
lydėjo styginis orkestras ir vargonai,
kuriais grojo Lisa Kristina.  

Klausytojai „Dainavos” ansamb-
liui ir jos dirigentui Dariui Polikai čiui
smarkiais plojimais padėkojo už gra-
žų, įdomų, naujovėmis perpintą kon-
certą. Ansamblis netrukus išvyksta į
Lietuvą, kur balandžio 3 d. Kauno
„Žalgirio” arenoje dalyvaus „Žygi-
manto Augusto ir Barboros Rad vilaitės
legendos” pastatyme. Tą muzikinį
spektaklį  jau matėme praėjusiais me-
tais Čikagos Auditorium teatre. Lin-
kime „Dainavai” laimingos ke lionės ir
sėkmingo spektaklio tėvynėje Lietu-
voje.

Susikaupusi prie fortepijono koncertmeis-
terė Lisa Kristina.
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Ką žada 2019–2020 metų Lyric sezonas?
Lyric operos sezonas artėja prie pabaigos. Vasa-

rio 22 d. įvyko paskutinis Richard Strauss
„Elektros” spektaklis, dar turime kelias gali-

mybes pamatyti Giuseppe Verdi „Traviata” (liko trys
spektakliai – kovo 13, 16 ir  22 d.) ir paskutinę sezo-
no premjerą, George Frideric Handel „Ariodante”.
Du piešpaskutiniai sezono pastatymai – ne nauji, ta-
čiai išlaikę laiko egzaminą: aukštos įtampos, inten-
syvų Sofoklio tragedijos režisieriaus Sir David
McVicar operinį variantą matėme 2012 m. (šiemet
,,Elektrą” atnaujino rež. Nick Sandys), o Arin Arbus
,,Traviata” – 2013/14 m. sezone. Abiejose operose iš-
vydome nuostabias dramatiškas pagrindinių vaid-
menų atlikėjas: Elektros vaidmeniu debiutavusią šve-
dę Nina Stemme ir visuomet jaudinančią Violetą –
Albina Shagimuratova. Tiesa, neapsieita be nelaimių
– Stemme per generalinę repeticiją susižeidė kelią ir
turėjo apriboti savo judesius scenoje, o Shagimura-
tova po premjerinio spektaklio susirgo ir buvo pri-
versta praleisti kelis pasirodymus. Tačiau ypač ne-
pasisekė mecosopranui Alice Coote, dėl ligos nega-
lėjusiai dainuoti pagrindinės partijos premjerinia-
me,,Ariodante” spektaklyje kovo 2 dieną (ją pakeitė
Julie Miller). Šį įdomų šiuolaikišką operos pastaty-
mą, kurio veiksmą režisierius Richard Jones perkėlė
iš XVIII a. ketvirtojo dešimtmečio į XX a. septintą-
jį-aštuntąjį dešimtmečius (Lyric scenoje atnaujino
rež. Benjamin Davis), dar galima pamatyti kovo 14
ir 17 d.

Tuo tarpu tie žiūrovai, kuriems šis sezonas jau
baigėsi, turbūt nekantriai laukia naujų pastatymų.
Tad ką gi mums žada naujasis Lyric operos sezonas? 

Po Wagnerio ženklu

Didžiausia įdomybė – visas Richardo Wagnerio
,,Nibelungo žiedo” operų ciklas. Wagnerio muzikos
gerbėjai per savaitę išgirs visą šią tetralogiją.  

Sezono premjerai, kuri vyks rugsėjo 28 d., Lyric
vadovybė parinko žymiausią Giacchomo Rossini ope-
rą „Sevilijos kirpėjas” (Il barbiere di Siviglia). Jai di-
riguos Lyric operos meno vadovas Sir Andrew Da-
vis, Figaro vaidmenį atliks Adam Plachetka, Rosiną
dainuos Marianne Crebassa, Count Almaviva –
Lawrence Brownlee.   

Naująjį sezoną tik viena, bet retai statoma Giu-

seppe Verdi opera – „Luisa Miller”. Lyric generalinis
direktorius Anthony Freud paskelbė, kad teatras šiuo
pastatymu pradeda ankstyvesniųjų Verdi operų cik-
lą. Luisos vaidmenį atliks Krassimira Stoyanova, jos
meilužio Rodolfo partiją dainuos Joseph Calleja.
Diriguos Enrique Mazzola. Pirmasis spektaklis – spa-
lio 12 d. 

Trečioji naujojo sezono opera šiuolaikinė –
„Dead Man Walking”. Pasaulinė jos premjera vyko 2000
m. Tai kompozitoriaus Jake Heggie kūrinys, kuriam
libretą pagal seselės Helen Prejean, CSJ, romaną pa-
rašė Terrence McNally. Seselė Prejean išgarsėjo
mirties bausmės panaikinimo akcijomis – operoje jos
vaidmenį atliks dramatiškoji Patricia Racette. Mir-
čiai pasmerktojo Joseph De Rocher partiją dainuos
Ryan McKinny, dirigentė – Nicole Paiement. Vyks šeši
šios operos spektakliai, pirmasis – lapkričio 2 d.  

2019 m. pabaigai (nuo lapkričio 14 d.) – Mozarto
„Don Giovanni”. Operos scenovaizdis šiek tiek sumo-
dernintas – veiksmas vyksta Ispanijoje, XX a. tre-
čiame dešimtmetyje. Tokią traktuotę pasiūlė reži-
sierius Robert Falls, kuris yra Čikagos Goodman te-
atro meninis vadovas. Pagrindinę Don Giovanni
partiją dainuos Ildar Abdrazakov, jo tarno Leporel-
lo – Matthew Rose, Donna Anna įkūnys Rachel Wil-
lis-Sorensen, o Donna Elvira – Amanda Majeski. Di-
riguos James Gaffigan. 

2020 m. vasario 6 d. Lyric opera pakvies į žymiąją

Giacomo Puccini „Madama Butterfly”. Bus dvi pa-
grindinių veikėjų sudėtys: vasario ir kovo mėn. 5 d.
ir 8 d. Cio-Cio-San partiją dainuos Ana Maria Mar-
tinez, o B. F. Pinkerton partiją – Brian Jagde. Kovo
4 d. ir 7 d. juos pakeis Lianna Haroutounian ir
Brandon Jovanovich. Visiems dešimčiai spektaklių
diriguos Henrik Nanasi.   

Šeštoji naujojo sezono opera – vasario 15 d. – Piot-
ro Čaikovskio „Pikų dama” (The Queen of  Spades). Di-
riguos Sir Andrew Davis, kuris šiai operai turi ypa-
tingų sentimentų. Prieš beveik du dešimtmečius
maestro Davis debiutavo Lyric operoje būtent šiuo kū-
riniu. Germano vaidmenį atliks Brandon Jovanovich.
Lisos partiją dainuos Sondra Radvanovsky.

Toliau seks Richard Wagner „Die Gotterdamme-
rung”. Tai ketvirtoji, paskutinė, ,,Nibelungo žiedo” cik-
lo opera. Brunnhildos vaidmenį atliks Christine
Goerke, Siegfriedo – Burkhard Fritz, diriguos Sir And-
rew Davis. Režisierius – daug diskusijų savo ,,Siegf-
ried” pastatymu šį sezoną sukėlęs David Pountney.
Spektakliai vyks balandžio 4 ir 11 d., po to opera bus
įtraukta į visą ,,Nibelungo žiedo” ciklą.  

Lyric opera Wagnerio tetralogiją pradėjo 2016 m.,
pristatydama pirmąją ciklo operą „Das Rheingold”.
2017–2018 m. sezone girdėjome „Die Walkure”, šį sezoną
– „Siegfried”. Kitais metais ciklą užbaigs „Die Gotter-
dammerung”. 

Nukelta į 11 psl.

Dramatiškoji Elektra – Nina Stemme.                                     Cory Weaver nuotr. P. Čaikovskio ,,Pikų damoje” Germano vaidmenį atliks Brandon Jovanovich.

Sopranas Sondra Radvanovsky pakvies į koncertą-spektaklį ,,The Three Queens”. G. Verdi ,,Traviata” – bene mėgstamiausia visų laikų, visų kartų opera. Violeta – Albina
Shagimuratova.                                                                        Lyric Opera archyvo nuotraukos

Kitą sezoną Lyric scenoje žiūrovai pamatys ir Goodman teatro meno vadovo Robert Falls režisuotą Mozarto operą
,,Don Giovanni”. 
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Aš dirbau toje grupėje, kuri
rengė dokumentus, tai man teko
paduoti Vytautui Landsbergiui
pasirašyti salėje ir iš jo paim-
ti ką tik pasirašytą nepriklau-
somybės atkūrimo aktą ir jį nu-
nešti į sekretoriatą. Tas visas de-
tales prisimenu labai  ryškiai.
Visgi tai – iškiliausia tautos
diena.

Bet kaip gi mes atėjome iki tos
dienos?

Pirmasis galintis kilti klau-
simas – kodėl buvo pasirink-
ta būtent kovo 11-oji? Kodėl ne
kovo 9 ar 13? Reiktų pradėti aiš-
kinti nuo to, kad rinkimai į
LTSR Aukščiausiąją tarybą
vyko 1991 m. vasario 24 d. Skelb-
ti šalies nepriklausomybę kovo
11-ją dieną buvo kelios aplinky-
bės. Pagal tuo metu galiojusią
Lietuvos TSR Konstituciją rei-
kėjo, kad posėdyje dalyvautų
ne mažiau kaip 94 deputatai. O
vasario 24 d. buvo išrinkta tik 90
Seimo narių – trūko 4 narių, kad
sesija galėtų prasidėti. Vyko pa-
kartotiniai balsavimai ir iki kovo 10-osios vakaro
buvo išrinkti 133 deputatai. Bet į sesiją atvyko 130.
Kur dar 3? Ar išsigando? Gal susirgo? 

Buvo daug paprasčiau – kai kurie deputatai tuo
pat metu buvo dar ir TSRS Aukščiausiosios tarybos
deputatai. Jie pačią kovo 11-ąją išskrido į Maskvą, nes
ten turėjo prasidėti TSRS liaudies deputatų suva-
žiavimas ir jiems buvo būtina susitikti su Rusijos de-
mokratinių jėgų atstovais, kurie mus rėmė – buvo bū-
tina paaiškinti, kas vyksta Lietuvoje ir kad balsuo-
jant dėl Lietuvos klausimų jie mus palaikytų. Tai
buvo gyvybiškai svarbu.

O kodėl ne vėliau nei kovo 11? O todėl, kad kovo

tuvos TSR Aukščiausioji taryba buvo išrinkta de-
mokratinių, laisvų rinkimų būdu, nes pirmą kartą
po 50 m. vyko išties laisvi rinkimai – į 141 vietą kan-
didatavo 472 kandidatai, kai kuriose rinkimų apy-
linkėse kandidatavo net po 7 ar 8 į vieną vietą, kai
anksčiau, sovietiniais metais, buvo renkamas vie-
nas deputatas iš vieno kandidato. Tada rinkėjai juo-
kavo: pirmą kartą per 50 m. galime pamatyti gyvą
savo kandidatą, o kas dar keisčiau – užduoti jiems
klausimus ir patys rinktis, už kurį balsuoti. Lig tol
būdavo paprasčiau – į vieną vietą vienas komunis-
tų partijos paskirtas kandidatas, ir už tą vienintelį
balsuodavo 99.1 procento rinkėjų, o dar keli žmonės
per visą šalį dėl akių pabalsuodavo „prieš”.  Be to,
kad būtų aktyviau balsuojama, rinkimų apylinkė-
se tą dieną buvo pardavinėjamas majonezas, žirne-
liai, pieniškos dešrelės…

Taigi išrinktoji Lietuvos TSR Aukščiausioji ta-
ryba – tai kokybiškai nauja atstovybė. Rinkėjai tada
visiškai aiškiai jiems pasakė – mes jus renkame, kad
atkurtumėte Lietuvos Respublikos nepriklauso-
mybę. Taip buvo įrašyta Sąjūdžio rinkiminėje prog-
ramoje, su kuria jie kandidatavo. 

Pirmiausia reikėjo atsiriboti nuo Lietuvos
TSR. Tai buvo pats pirmasis tos Aukščiausiosios ta-
rybos priimtas dokumentas – deklaracija „Dėl Lie-
tuvos TSR Aukščiausios tarybos deputatų įgalioji-
mų”. 

Šiame dokumente yra keli esminiai punktai –
kad Lietuva 1940 m. buvo okupuota, aneksuota, kad
buvo suvaržytas suvereniteto vykdymas, kad 1988 m.
atsirado galimybės laisviau reikštis tautos valiai per
Sovietų Sąjungos primestas struktūras ir ankstes-
nę Lietuvos TSR Aukščiausiąją tarybą. Kita pa-
grindinė šio dokumento mintis buvo – nuo 1991 m.
kovo 11 d. 18 val. ši Lietuvos TSR Aukščiausioji ta-
ryba tampa Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja
taryba.

Taigi deklaracija buvo pirmasis dokumentas,
tiesiogiai susijęs su Kovo 11-osios nepriklausomy-
bės atstatymo aktu. Kitaip sakant, iš Lietuvos TSR
Aukščiausiosios tarybos (priėmus šią deklaraciją
„Dėl Lietuvos TSR Aukščiausios tarybos deputatų
įgaliojimų”) atsiranda Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji taryba. 

Bet su kokia teritorija yra susijusi Lietuvos TSR? Rei-
kėjo atsiriboti nuo Lietuvos TSR. 

Tuomet buvo priimamas įstatymas dėl Lietuvos
valstybės. Jame rašoma, jog visuose įstatymuose var-
toti vienintelį oficialų valstybės pavadinimą – Lie-
tuvos Respublika, sutrumpintai – Lietuva. Tuomet
ir Lietuvos Aukščiausioji taryba tapo Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji taryba. Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios tarybos pirmininkas – juo buvo išrink-
tas Vytautas Landsbergis – po deklaracijos priėmi-
mo tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios ta-
rybos pirmininku.

Atsiribojus nuo Lietuvos TSR, Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji taryba jau galėjo priimti
Kovo 11-osios aktą.

Kur slypėjo pavojus? Jeigu nepriklausomybę at-
kuria Lietuvos TSR Aukščiausioji taryba, tai gal Lie-
tuvos TSR buvo valstybė? Juk Rusijos istoriografai

Kaip buvo kuriamas 
Kovo 11-osios 
nepriklausomybės 
atstatymo aktas

Prof. Vytautas Sinkevičius: prispirtas M. Gorbačiovas pažadėjo G. H. W. Bush nenaudoti jėgos Lie -
tuvoje.  Įvairių šaltinių nuotraukos

12 d. Maskvoje turėjo prasidėti
TSRS liaudies deputatų suvažia-
vimas, kuriame turėjo būti ren-
kamas pirmasis TSRS prezidentas.
Juo, kaip prisimenate, tapo Mi-
chailas Gorbačiovas. Taip ir įvyko
– kovo 15 d. TSRS jau turėjo savo
prezidentą. Buvo baiminamasi,
kad prezidentas, turėdamas mil-
žiniškus įgaliojimus, spaudžiamas
suvažiavimo galėjo Lietuvoje įves-
ti nepaprastąją padėtį. Tai būtų
reiškę, jog valdžią būtų perėmę ka-
riškiai, o išrinktieji deputatai ne-
būtų galėję priimti dokumentų,
susijusių su mūsų nepriklauso-
mybe. Kitaip tariant, norėjom už-
bėgti TSRS liaudies deputatų su-
važiavimui už akių. 

Visi dokumentai, būtini skelb-
ti mūsų nepriklausomybę, paren-

giamieji įstatymai ir pats nepriklausomybės aktas,
buvo rengiami kovo 3-9 d. Susirinkusi Aukščiausioji
taryba sudarė deputatų grupę nepriklausomybės
skelbimui, juos tobulino, šlifavo. Pirmas klausimas,
į kurį reikėjo atsakyti – o iš kur 1990 m. atsiranda
Lietuvos valstybė? Jeigu Lietuvos TSR Aukščiausioji
taryba atkuria nepriklausomybę (nes išrinkta buvo
Lietuvos TSR Aukščiausioji taryba), tai su kokia te-
ritorija ji yra siejama – su Lietuvos TSR teritorija?
O kas yra Lietuvos TSR? Negi valstybė?

Sąjūdžio pozicija buvo labai aiški – nepriklau-
soma Lietuvos valstybė gali atsirasti  tiktai  kaip
prieškario Lietuvos Respublikos tęsinys. Šita Lie-

Nors nepriklausomybė buvo paskelbta vėlų kovo 11 vakarą, tačiau žmonės prie Seimo dieną-naktį laukė žinios. 
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„Lietuva turi gerbti savo vaikus, nesvarbu, ar
jie išsisklaidę po visą pasaulį – jie yra Lietuvos vai-
kai, ir jų vaikai lieka Lietuvos vaikai. Iš visų
mažų bendruomenių pasaulyje vis tiek atkeliauja
kokia nors parama į mūsų Lietuvą. Tai kam juos iš-
mesti iš Lietuvos gyvenimo, istorijos? Man atrodo,
kad didesnė garbė Lietuvai, jei tie išvažiavę gerbia
savo tautą, kalbą, remia savo brangią Lietuvą”, – Vil-
niuje po susitikimo su užsienio reikalų ministru
Linu Linkevičiumi kalbėjo aktorė.

Referendumas dėl dvigubos pilietybės turėtų
vykti gegužės 12 d., bet tam dar turi pritarti Seimas.
Šiuo metu dviguba pilietybė nėra leidžiama emig-
rantams, Lietuvą palikusiems po nepriklausomy-
bės atkūrimo ir įgijusiems kitos šalies pilietybę.

Viešnia prakalbo ir apie Prezidento rinkimus
ir prisipažino ketinanti balsuoti už kandidatą Gi-
taną Nausėdą. „Laikausi nuomonės, kad reikėtų
rinkti žmogų, kuris žino, kas yra finansai, žino, kaip
biznį varyti, kaip elgtis su kitomis tautomis, su biz-
niu. Mokytas žmogus, turėjęs finansinį darbą.

taip ir rašė – kad iki 1940-ųjų buvo buržuazinė Lie-
tuvos Respublika, kurioje įvyko socialistinė revo-
liucija, ir taip buvo įkurta Lietuvos tarybinė so-
cialistinė respublika.

Tokiems aiškinimams nebuvo galima duoti
bent kokį pagrindą. Reikėjo pasakyti labai aiškiai:
Lietuvos nepriklausoma valstybė 1990-aisiais me-
tais atsiranda kaip prieškario Lietuvos Respublikos
tęsėja. Buvo būtina išimti žodžius „Lietuvos TSR”.
Taip ir buvo padaryta.

Iki kovo 9 d. įstatymo projekte buvo parašyta,
kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba
sieks įgyvendinti visą Lietuvos valstybės suvere-
nitetą. Nebuvo rašoma, jog „pradeda įgyvendinti”,
bet „sieks”.

Kovo 9 d., likus vos dviem dienom iki priėmi-
mo, Nepriklausomybės akto variante (projekte) dar
tebebuvo rašoma, kad „atstatomas suverenių galių
vykdymas”. Kitaip sakant, nėra minima, kad Lie-
tuva yra nepriklausoma valstybė. Tačiau kovo 10 d.
šie žodžiai jau atsiranda – „Lietuva yra nepri-
klausoma valstybė” ir kad ši Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji taryba pradeda realizuoti visą vals-
tybės suverenitetą. 

Kodėl projektuose buvo švelnesnės formuluotės? 
Buvo svarstoma taip – jeigu parašysime, jog

„pradedame realizuoti visą suverenitetą”, nors
realių galimybių dar neturime, nes Sovietų Są-
jungos kariuomenė vis dar buvo čia, tai ar nesu-
kompromituosime nepriklausomybės paskelbimo?
Kitaip tariant, ar nepriklausomybė bus reali? 

Tačiau žodis „siekti”  turėjo dviprasmišką tu-
rinį – kada pradės siekti? Ar iškart kovo 11-ąją, ar
po kelių mėnesių, ar dar kada nors? Todėl patai-
sytoji formuluotė sakė – „pradeda realizuoti”. O tai
reiškė, kad jokios kitos valdžios tuo metu Lietuvoje
nėra – tik Lietuvos Respublikos Aukščiausioji ta-
ryba – ir tik ji yra tautos atstovybė, kuri jau pradėjo
realizuoti visą suverenitetą, ir jokios „Jedinstvos”
ar autonomininkai (Šalčininkų ir Vilniaus rajonų
veikėjai, norėję matyti Lietuvą TSRS sudėtyje tik
su tam tikromis išlygomis), kaip ir sovietų valdžia,
šioje teritorijoje nebeturi jokios galios.

Nepriklausomybės akto nuostatose nėra sa-
koma, kad Lietuva vėl įgyja suverenitetą, bet sa-
koma, kad „galimybė vykdyti suverenią valdžią
buvo suvaržyta”. Juk tuos 50 okupacijos metų Lie-
tuvos Respublika teisiškai egzistavo visada, nors
buvo fiziškai nuslopinta. Kaip to įrodymas – prie-
škario Lietuvos diplomatinių  atstovybių veikla
užsienyje ir pan., nors unikalu buvo tai, kad  užsi-
enyje nebuvo Lietuvos vyriausybės, o pati Res-
publika aneksuota ir okupuota. Vadinasi, daugybė
užsienio valstybių okupacijos nepripažino.

Taip pat negalima pamiršti Lietuvos laisvės są-
jūdžio, suvienijusio visą pasipriešinimą okupaci-
jai; visų Lietuvos partizanų apygardų vadų tarybos
1949 m. vasario 16-osios deklaracijoje yra vienas la-
bai svarbus sakinys: „Lietuvos Laisvės sąjūdžio ta-
ryba sovietinės okupacijos laikotarpiu yra tautos
aukščiausias politinis organas”. O tai ir yra tautos
atstovybė ar kaip dabar pavadintume – parlamen-
tas – aukščiausias politinis organas.

1999 m. Seimas priima specialų įstatymą, ku-
riame skelbiama, kad Lietuvos laisvės sąjūdžio ta-
ryba sovietinės okupacijos sąlygomis yra vienin-
telė teisėta valdžia Lietuvoje. „Lietuvos Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio Taryba, priimdama 1949 m. vasario 16
d. deklaraciją, buvo aukščiausia politinė ir karinė
struktūra, vadovaujanti šiai kovai, vienintelė tei-
sėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje”, – sa-
koma Seimo priimtame įstatyme. 

Kaip minėjau – užsienyje buvo pripažįstami
prieškario Lietuvos užsienio pasai kaip kelio-
nės dokumentai, išsaugota Respublikos nuosavybė
– pastatai Romoje, Washingtone, kai kuriose vals-
tybėse buvo išsaugotas auksas. Visi šie požymiai
sako, kad valstybė teisiškai (de jure) egzistavo, bū-
tent iš to atsirado valstybės tęstinumo koncepcija. 

Kitaip sakant, 1991 m. Lietuva atsirado ne iš mo-
difikuotos Lietuvos TSR, ir tai ne nauja tautų ap-
sisprendimo  teisė ir ne išstojimas iš Sovietų Są-
jungos, nes teisiškai Lietuva niekada nebuvo TSRS
dalis, bet tik faktiškai okupuota ir teisiškai jai nie-
kada nepriklausė. Pagal tarptautinę teisę iš oku-
pacijos teisė į teritoriją neatsiranda. Sovietų Są-
junga jokių teisių į Lietuvos teritoriją niekada ne-
turėjo. Ir netiesa, kad Lietuva išstojo iš Sovietų Są-
jungos. Tai Sovietų Sąjunga po 50 m. išėjo iš Lie-
tuvos. Kaip okupantai atėjo, kaip okupantai ir išėjo.

O kodėl Sovietų Sąjunga nepasistengė įgyti į Lietuvą
juridinių teisių? 

Reikia prisiminti, kad 1989 m. pabaigoje vyko
JAV prezidento George H. W. Bush ir Sovietų Są-
jungos prezidento Michailo Gorbačiovo susitikimas
prie Maltos krantų laive, kur nemažai dėmesio buvo
skirta Lietuvai, nes Lietuvos Sąjūdis jau kėlė labai
aiškius nepriklausomybės reikalavimus, artėjo jau
mūsų aptartieji rinkimai. Tame laive George Bush
klausė Michailo Gorbačiovo – ką darysite su Lietu-
va? Kaip elgsitės? Ir tuomet JAV prezidentas perspėjo:
nenaudokite jėgos. Gorbačiovas, tuomet norėdamas
turėti gerus santykius su JAV, nes gavo iš jos didžiules
paskolas, kreditus – Sovietų Sąjungai tuomet  la-
bai  trūko grūdų, ir nebegalėjo pačios jėgomis iš-
maitinti savo šalies, o be JAV paramos, be jos leng-

vatinių kreditų, prekybos ir t.t. būtų ištikusi eko-
nominė griūtis. Tuomet M. Gorbačiovas prispirtas
pažadėjo Bush nenaudoti jėgos Lietuvoje, o su Lietuva
„derėsimės, ieškosime ryšių, su viena sąlyga – tai
vyks pagal TSRS konstituciją”, – sakė Sovietų Są-
jungos vadovas. Todėl  1990 m. kovo mėn. jis nesiry-
žo panaudoti jėgos prieš Lietuvą. Nors vėliau jis pa-
sakęs, jog labai to gailėjosi. Tiesa, Maskvoje, valdžios
viršūnėse, tuomet būta įvairių svarstymų, net ir ne-
paprastosios padėties Lietuvoje įvedimas ar kitoks
mūsų siekių užgniaužimas. Tačiau tuo metu pa-
naudoti jėgos nedrįso ir ją panaudojo tik 1991 m. sau-
sio įvykių metu.

Bus daugiau

Kalbino ir užrašė Vitalius Zaikauskas

Ruta Lee lietuvius ragina dalyvauti
rinkimuose dėl dvigubos pilietybės

Skaitysiu, žiūrėsiu, pamislysiu ir tada greičiausiai
balsuosiu už Nausėdą”, – sakė ji.

R. Lee gimė Kanadoje, išeivių iš Lietuvos šei-
moje, nuo 1948 m. gyvena JAV, turi JAV, Kanados, o
dabar turės ir Lietuvos pilietybę. Pasak Rutos Lee,
jai pati brangiausia yra Lietuvos pilietybė. Ne-
senstanti 82 m. aktorė BNS sakė kol kas neketinanti
visam laikui persikelti į Lietuvą, nes JAV likęs vi-
sas jos gyvenimas, aktorės darbas, šeima, bet nie-
kada nepamiršo Lietuvos, priklauso įvairioms or-
ganizacijoms, remia Lietuvą labdara. Ji netgi sva-
jojusi įsigyti sklypą vasarnamiui savo tėvų gimtinėje
Dauguose, Alytaus rajone. Šiuo metu ji su šeima gy-
vena Californijos pietuose, Los Angeles, turi namą
netoli esančiame Palm Springs, taip pat Meksikoje. 

Parengta pagal 15min.lt ir kt. šaltinius

Po V. Landsbergio ir S. Lozoraičio pokalbio telefonu buvo apsispręsta kada skelbti nepriklausomybę.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius susitiko su
žymia lietuvių kilmės amerikiečių aktore Ruta Lee, kuri
at vy ko į Lietuvą atsiimti lietuviško paso. 

M. Morkevičiaus nuotr.

,,Žaižaruojanti ir intriguojanti asmenybė… Nuostabu, kad
galėsime draugauti ir toliau”, savo ,,Facebook” paskyroje
parašė kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda po 80
minučių pokalbio su galsia Hollywoodo aktore vienoje iš
Vilniaus kavinių.                                               ,,Facebook” nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Gegužės 12-ąją – referendumas dėl dvigubos pilietybės
Vilnius (ELTA) – Šių metų gegu-

žės 12 d. kartu su pirmuoju Lietuvos
prezidento rinkimų turu vyks priva-
lomasis referendumas dėl dvigubos
pilietybės. 

Tokią referendumo datą nustatė
Seimas, ypatingos skubos tvarka priė-
męs tai numatantį nutarimą. 

Už nutarimą balsavo 85 Seimo na-
riai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 3.

Privalomajame referendume bus
siūloma apsispręsti dėl šio Konstitu-
cijos 12 straipsnio pakeitimo teksto:
„Lietuvos Respublikos pilietybė įgy-
jama gimstant ir kitais konstitucinio
įstatymo nustatytais pagrindais. Lie-
tuvos Respublikos pilietis pagal kilmę,
įgijęs konstitucinio įstatymo nustaty-
tus Lietuvos Respublikos pasirinktos

europinės ir transatlantinės integra-
cijos kriterijus atitinkančios valstybės
pilietybę, Lietuvos Respublikos pilie-
tybės nepraranda. Kitais atvejais Lie-
tuvos Respublikos pilietis negali būti
kartu ir kitos valstybės pilietis, iš-
skyrus konstitucinio įstatymo nusta-
tytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir ne-
tekimo tvarką nustato konstitucinis
įstatymas.”

Anksčiau Seimas buvo nutaręs
referendumą rengti gegužės 12 ir 26 die-
nomis – tuo metu, kai vyks pirmasis ir
antrasis prezidento rinkimų turai. Ta-
čiau Konstitucinis Teismas nustatė,
kad iniciatyva, jog referendumas dėl
dvigubos pilietybės gali vykti dvi die-
nas su dviejų savaičių pertrauka, prie-
štarauja Konstitucijai.

V. Adamkus – už Lietuvos pilietybę visiems lietuviams
Vilnius (ELTA) – Prezidentas Val-

das Adamkus sveikina seimo spren-
dimą dėl dvigubos pilietybės išsaugo-
jimo referendumo paskelbimo.

„Kad ir kur būtų, kad ir kur gy-
ventų, kad ir kaip toli nuo Tėvynės at-
sidurtų, absoliuti dauguma mūsų tau-
tiečių puoselėja ryšį su savo Tėvyne,
jos papročiais, kultūra ir tradicijo-
mis, išsaugo jiems tokį svarbų ir bran-
gų ryšį su Lietuva. Šiems mūsų tau-

tiečiams Lietuvos pilietybė – ne vien
teisinis ryšys, bet ir labai svarbi mo-
ralinė nuostata”, – sakė V. Adamkus.

Jis kartu su kitais Lietuvos vi-
suomenės veikėjais, kultūros ir meno
atstovais pasirašė po kreipimusi, kad
mūsų piliečiams, įgijusiems euroat-
lantinės integracijos kriterijus ati-
tinkančios šalies pilietybę, būtų gali-
ma išsaugoti ir Lietuvos Respublikos
pilietybę.

K. Brazauskienė padavė Lietuvą į teismą 
Vilnius (BNS) – Dėl rentos

kovojanti prezidento Algirdo
Mykolo Brazausko našlė Kris-
tina Brazauskienė padavė Lie-
tuvą į Strasbūro teismą.

Europos Žmogaus Teisių
Teismas (EŽTT) ėmėsi bylos –
apie tai informuota Vyriausybė.

„Bylos kurios būna komu-
nikuojamos Vyriausybei, jau
būna praėjusios pirminę pa-
tikrą ir vien tai, kad teismas nu-
sprendė perduoti Vyriausybei
K. Brazauskienės peticiją dėl
šių skundų reiškia, kad nebuvo
tie skundai pripažinti aiškiai
nepagrįstais ir teismas nagri-
nės iš esmės”, – teigė Vyriau-
sybės atstovė EŽTT  Lina Ur-
baitė.

K. Brazauskienė dėl rentos kovo-
ja ir Lietuvos teisme, siekdama prisi-
teisti daugiau kaip 100 tūkst. eurų.
Strasbūro teisme našlė reikalaus, kad
Lietuva jai sumokėtų kompensaciją.

Konstitucinis Teismas (KT) yra iš-
aiškinęs, kad prezidento našlės rentą
įtvirtinanti įstatymo nuostata prie-

štarauja pagrindiniam šalies įstaty-
mui.

Prezidento našlių  rentos  klausi-
mas KT buvo sprendžiamas, kai, mirus
Prezidentui A. M. Brazauskui, jo naš-
lė 2010 metais pateikė prašymą skirti
prezidento našlės  rentą. K. Brazaus-
kienė tuomet nurodė neturinti drau-
džiamųjų pajamų, tačiau ji neslėpė
valdanti didelės vertės turtą.

Įamžins 1863–1864 m. sukilimo vadų atminimą 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybės kanceliarijoje vyksta pa-
ruošiamieji darbai dėl 1863–1864 m. su-
kilimo vadų palaidojimo ir jų atmini-
mo įamžinimo. 

Didelį susidomėjimą 1863–1864 m.
sukilimo vadų laidojimo ir atminimo
įamžinimo klausimais rodo Lenkija –
į Lietuvą atvyko lenkų ekspertų dele-
gacija, kuriems buvo pristatyti pa-
rengti 1863–1864 m. sukilimo vadų ir
dalyvių palaidojimo vietos Senųjų
Rasų kapinių centrinėje koplyčioje
(kolumbariumo) įrengimo projekti-
niai pasiūlymai. Komisijos nariai ir
ekspertai taip pat lankėsi Rasų kapi-
nėse, kur domėjosi įamžinimo vieta.

Atsižvelgiant į šio sukilimo isto-
rinę ir kultūrinę reikšmę Lietuvai ir

kaimyninėms valstybėms, lenkų pusė
išreiškė norą aktyviau bendradar-
biauti tiek organizuojant laidotuves,
tiek įrengiant memorialą, jam teikia iš-
skirtinį prioritetą. 

Iškilmingą laidojimo ceremoniją
planuojama organizuoti 2019 m. rude-
nį. Nuspręsta, kad visi Vilniaus pilia-
vietėje, vadinamoje Gedimino kalnu,
rasti 1863–1864 m. sukilimo vadų ir da-
lyvių palaikai, tarp kurių ir šio sukili-
mo vadų Zigmanto Sierakausko ir Kos-
to Kalinausko palaikai, būtų garbingai
ir oriai palaidoti Senųjų Rasų kapinių
Vilniuje centrinėje koplyčioje. Lietuva
taip pat tikisi aukštų Lenkijos ir kitų su
šiuo sukilimu tiesiogiai susijusių vals-
tybių – Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos
– pareigūnų dalyvavimo ceremonijoje.

Š. Korėja rengiasi raketos ar kosminiam paleidimui 
Seulas (BNS) – Šiaurės Korėja

galimai rengiasi raketos ar kosminio
aparato paleidimui, skelbiama re-
miantis iš palydovo darytų vienos ga-
myklos nuotraukų analize.

Sanumdongo gamyklos nuotrau-
kos buvo darytos likus kelioms die-
noms iki neseniai įvykusio JAV pre-
zidento Donald Trump ir Šiaurės Ko-
rėjos lyderio Kim Jong Un  susitikimo
Hanojuje, kuris nebuvo sėkmingas.

Sanumdongo gamykla yra dalis
infrastruktūros, kurią Pchenjanas
naudojo gaminti tarpžemynines ba-
listines raketas ir nešančiąsias raketas.

Nuotraukose matyti, kad vasario
22 dieną prie šios gamyklos buvo leng-

vųjų automobilių ir sunkvežimių,
traukinio vagonų ir kranų.

Sanumdongo nuotraukų analizė
buvo paskelbta praėjus kelioms die-
noms po to, kai specializuota svetainė
„38 North” ir Strateginių ir tarptauti-
nių studijų centras, remdamiesi kovo
6 dieną darytų palydovinių nuotraukų
analize, pareiškė, jog Pchenjanas vei-
kiausiai atnaujino veiklą tolimojo nuo-
tolio raketų paleidimo stotyje Sohėje.

Likus savaitei iki Hanojaus viršū-
nių susitikimo, Šiaurės Korėja parei-
kalavo panaikinti iš esmės visas Jung-
tinių Tautų Saugumo Tarybos įvestas
ekonomines sankcijas, kurios Pchen-
janui taikomos nuo 2016 metų kovo.

Th. May: galime niekada nepalikti ES
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos premjerė Theresa May pareiš-
kė, kad jei parlamentas kitą savaitę at-
mes jos „Brexit” susitarimą, „galime
niekada nepalikti ES”.

„Galbūt mes daugelį mėnesių ne-
pasitrauksime iš ES, galbūt išstosime
be garantijų, kurias suteikia sutartis.
Galbūt mes apskritai niekada nepa-
liksime (bloko)”, – pažymėjo premjerė.

Britų parlamentas turėtų antrą
kartą balsuoti dėl „Brexit” susitarimo
kovo 12 dieną. Kaip pranešė Th. May,
jei sutartis bus atmesta, kitą dieną įsta-
tymų leidėjai balsuos, ar jiems priim-
tinas išstojimas iš ES be sutarties.
Kovo 14 dieną bus sprendžiama, ar
būtina atidėti „Brexit” datą.

Šiuo metu numatoma, kad Brita-
nija pasitrauks iš Bendrijos kovo 29 d.

Venesuela prasiskolinusi 150 mlrd. dolerių
Washingtonas (BNS) –  Į gilią

ekonominę ir politinę krizę nugrimz-
dusios Venesuelos visa skola (valstybės
ir privati) 2018-ųjų pabaigoje siekė be-
veik 156 mlrd. JAV dolerių, 

Ši suma nuo 2007 metų išaugo 62
mlrd. dolerių, tai yra 2,5 karto.

Venesuelos valdžia užsienio skolos
duomenų neviešina.

2013-aisiais Venesuelos preziden-
tu tapus Nicolui Maduro, šalies cent-
rinis bankas liovėsi reguliariai skelb-
ti valstybės makroekonominius ro-
diklius.

JAV Centrinės žvalgybos valdybos
vertinimais, Venesuelos visa užsienio
skola dar 2017-ųjų pabaigoje viršijo 100
mlrd. dolerių.

JAV nori daugiau pinigų už kariuomenės dislokavimą 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump ir jo patarėjai
parengė naują formulę, pagal kurią ki-
tos šalys mokės už Amerikos kariuo-
menės dislokavimą savo teritorijoje.

Washingtonas naująjį atsiskaity-
mo metodą vadina „kaina plius 50
procentų”. Pagal šią formulę, valstybės
visiškai padengs išlaidas Jungtinių
Valstijų kariuomenei jų teritorijoje

dislokuoti, o paskui papildomai su-
mokės dar pusę šios sumos. Dėl to
JAV kariškių išlaikymas sąjunginin-
kams gali pabrangti penkis ar šešis
kartus. 

JAV kariškių šiuo metu yra dau-
giau kaip šimte pasaulio šalių. Dau-
giausia jų dislokuota Japonijoje, Pie-
tų Korėjoje, Vokietijoje, Katare ir Jung-
tiniuose Arabų Emyratuose. 

D. Trump komandą  paliko dar du pareigūnai
Washingtonas (ELTA) – Du JAV

prezidento Donald Trump administ-
racijos pareigūnai paskelbė pasitrau-
kiantys iš savo pareigų.

Bill Shine pasitraukė iš Baltųjų
rūmų komunikacijos direktoriaus pos-
to, kuriame dirbo aštuonis mėnesius.
Prezidentaujant D. Trump, niekas ilgai
neužsibūna Baltųjų rūmų komunika-

cijos direktoriaus poste. Per mažiau
nei trejus metus šias pareigas jau ėjo
penki asmenys.

Apie atsistatydinimą taip pat pa-
skelbė karinių oro pajėgų sekretorė
Heather Wilson. H. Wilson buvo laiko-
ma pagrindine kandidate tapti naują-
ja JAV gynybos sekretore po to, kai iš
šio posto atsistatydino Jim Mattis. 

Pasitikėjimas V. Putinu – žemiausias nuo 2006-ųjų
Maskva (ELTA) – Pasitikė-

jimas Rusijos prezidentu Vladi-
miru Putinu smuko į ilgą laiką
nematytas žemumas. Naujau-
sios visuomenės apklausos duo-
menimis, Rusijos lyderiu pasiti-
ki 32 proc. šalies gyventojų.

Valstybinio Rusijos viešo-
sios nuomonės tyrimų centro
(VTsIOM) duomenimis, rusų pa-
sitikėjimas V. Putinu yra že-
miausias nuo 2006 m.

Ankstesnėje, sausio mėnesio
apklausoje, gyventojų pasitikė-
jimas V. Putinu buvo šiek tiek
aukštesnis –  33,4 proc.

Apklausa atlikta po V. Putino me-
tinės kalbos vasario 20-ąją, kurioje jis
bandė atgauti piliečių palankumą po

pernai priimto didelį nepasitenkinimą
sukėlusio sprendimo vėlinti pensinį
amžių.

V. Putino metinį pranešimą per televiziją stebėjo
taip pat rekordiškai mažas žiūrovų skaičius. 

„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. 

Prezidento A. Brazausko našlė K. Brazauskienė
siekia prezidento našlės rentos.       Mieste.lt nuotr.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. 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

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 akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

A † A
MINDAUGAS A. BALČIAUSKAS

Mirė 2019 m. kovo 10 d. Darien, IL.
Gimė 1936 m. rugpjūčio 14 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
Gyveno Darien, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Ramutė Kudirkaitė-Balčiauskienė; duk -

tė Lilija Kelpšienė, anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; sūnus dr.
Arū nas su žmona Jamie; sūnus Kovaldas, anūkai Kajus ir Vėjas;
sesuo Auksė Kane su šeima; sesuo Birutė Martino su vyru John
ir šeima; sesuo Rima Sidrienė su vyru dr. Linu ir šeima.  

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, kovo 17 d., nuo 3 val. p.
p.  iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Ar  cher Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas –
kovo 18 d., pirmadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gi -
mimo baž nyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park),
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv.
Mi šių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vau ti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
VILIUS A. JUŠKA

Mirė 2019 m. kovo 9 d., sulaukęs 89 metų.
Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. 
Gyveno St. Pete Beach, FL. Anksčiau Winter Haven, FL ir Mar-

 quette Parko rajone, Chicago, IL.  
Buvo a. a. Zitos Levickaitės vyras (kartu pragyveno 42 metus).
Nuliūdę liko: dukra Virginija Petitt (a. a. Richard); sūnus Vik-

 to ras Juška su žmona Catherine; dukra Sylvija Bukauskiene su
vyru Vytautu; anūkės Jennifer Petitt, Audra Bukauskas (Steven
Clavell) ir Anne Juškaitė; anūkai Antanas Bukauskas, Paulius Juš-
ka ir Petras Juška; proanūkė Harper Clavell; brolis Steponas su
žmona Irena ir dukra Alicija bei sūnumi Andriumi; brolienė Re -
gina Petraitienė (a. a. Ramojus) su sūnumi Richardu ir dukra Ru-
bija bei kiti giminės Lietuvoje.  

Būdamas jaunuolis kartu su tėveliais pasitraukė į Vokietiją.
Penkerius metus praleido Kasselio stovykloje. 1949 m. atvyko į Ame -
riką. Aktyviai dalyvavo Čikagos Lietuvių operos veikloje ir vie -
nerius metus buvo operos valdybos pirmininkas. 1971 m. su šei -
ma persikėlė gyventi į Floridą. Aktyviai dalyvavo St. Peters bur  -
go lietuvių klubo gyvenime. 

Atsisveikinimas ir laidotuvės vyks kovo 16 d., šeštadienį, 9 val.
ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios bus aukoja mos 10
val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero ka pinėse.  

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose lai -
do tuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Alzheimer’s Foundation of  Amer-
ica, 322 8th Avenue, 7th Floor, New York, NY 10001.  

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

2019–2020 metų
Lyric sezonas
Atkelta iš 7 psl.

O tuomet prasidės tikra Wagnerio
muzikos puota: net tris kartus viena po
kitos bus atliekamos visos tetralogijos
dalys. Visiems spektakliams diriguos
Sir Andrew Davis.  

Pirmasis ciklas bus rodomas ba-
landžio 13–18 dienomis („Das Rhein-
gold” – balandžio 13 d., „Die Walkure”
– balandžio 14 d., „Siegfried” – balan-
džio 16 d. ir  „Die Gotterdammerung”
– balandžio 18 d.). Antrasis – balandžio
20–25 d. (atitinkamai 20, 21, 23 ir 25 d.),
o trečiąjį kartą visą tetralogiją galima
bus pamatyti balandžio 27–gegužės 3 d.
(atitinkamai balandžio 27, 29, gegužės
1 ir 3 d.). Pirmųjų dviejų ratų spek-
takliai bus vakariniai, o trečiojo – die-
niniai.

Operos scenoje – ne tik opera

Po intensyvaus Wagnerio ,,Nibe-
lungo žiedo” ciklo operos mėgėjams
Lyric leis atsipūsti. Paskutinis 2019–
2020 m. sezono pastatymas – muzikinė
komedija „42nd Street”. Kompozito-
riaus Harry Warren kūrinys pagal
Bradford Ropes romaną 1933 m. buvo
ekranizuotas. Spektaklyje bus daug
melodingų dainų ir energingų cho-
reografinių numerių.

2020 m. birželiui Lyric opera kar-
tu su Chicago Shakespeare Theater
ruošia Jeanine Teson operos ,,Blue”
premjerą; spektakliai vyks Navy Pier. 

2019–2020 m. sezonui planuojami ir

dviejų solistų rečitaliai. Š. m. gruodžio
1, 4 ir 7 d. sopranas Sondra Radvanovs-
ky pakvies į koncertą-spektaklį ,,The
Three Queens” (Trys karalienės). Jį su-
darys operų ,,Anna Bolena”, ,,Maria
Stuarda” ir ,,Roberto Devereux” fina-
linės scenos, kuriose vaizduojami tri-
jų Anglijos karalienių tragiški likimai.
Sondra Radvanovsky atliks visų trijų
karalienių vaidmenis. Dalyvaus Lyric
operos orkestras, choras ir jaunieji at-
likėjai iš Ryan Opera Center.

2020 m. vasario 2 d. savo rečitalį su-
rengs žymus bosas-baritonas Sir Bryn
Terfel. Populiarusis solistas Lyric ope-
ros lankytojams gerai pažįstamas iš
savo vaidmenų, bet su koncertu į šią
sceną jis sugrįžta po ilgokos 15 metų
pertraukos.

Norintieji įsigyti bilietus į Lyric
operos naujojo sezono spektaklius turi
iš ko rinktis. Galima pirkti aštuonių,
penkių ar keturių operų abonementą.
Be to, galima pačiam išsirinkti ketu-
rias ar daugiau operų, nurodant pato-
giausias datas ir pageidaujamą kainą.
Tai abonementas ,,Create Your Own
Series” (sukurk pats savo seriją). Šiuo
metu parduodami tik sezoniniai abo-
nementai  – atskirų bilietų pardavimas
prasidės liepos mėnesį. Norintieji pa-
matyti Wagnerio ,,Nibelungo žiedo”
ciklą turi užsisakyti kokį nors sezoninį
abonementą arba, skirdami auką te-
atrui, tapti vadinamojo Valhalos rato
(Valhalla Circle) nariais – tuomet ga-
lima bus užsisakyti Wagnerio tetralo-
gijos abonementą.  Tik reikia pasku-
bėti, nes šis pasiūlymas galioja iki
balandžio 1 d. Daugiau informacijos –
teatro internetinėje svetainėje www.ly-
ricopera.org.   

,,Draugo” inf. 
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Amerikos lietuvių klubo Beverly Shores, IN
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – Kovo 11-osios – 

minėjimas
sekmadienį, kovo 17 d., 2 val. p. p. (po 1 val. lietuviškų pamaldų)

Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann of the Dunes), 
433 East Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301.

Iškilmingoji dalis:
JAV ir Lietuvos himnai, mirusių klubo narių prisiminimas,  paauko-

jusių savo gyvybes už Lietuvos laisvę pagerbimas, uždegant trispalvę

atminimo žvakę. Klubo narių ir svečių pasisakymai –,,Jie tikėjo, kad

grįšime į laisvą Lietuvą”.

Meninė dalis
Revitos Durtinevičiūtės vadovaujamo choro šventinė programa.

Po programos – suneštinės vaišės.

Kviečia klubo valdyba. 
Inf.: rutasida@hotmail.com; tel. 219-512-3493 www.draugas.org

www.draugofondas.org
4545 W 63 St., Chicago, IL 60629

�  Kovo 23 d., šeštadienį, 3:30 val. p. p.
Ateitininkų namuose vyks Ateitininkų šalpos
fondo metinis susirinkimas, o po jo – tradi-
cinė vakarienė. Šventę papuoš aktorės Aud-
rės Budrytės Nakienės meninė programa pa-
vadinimu „Į šviesą”. Vietas užsisakyti tel.
847-949-1046 (Palmira).

� Balandžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439) Lietuvos univer-
sitetų moterų  asociacija (LUMA) rengia se-
minarą tema: ,,Šeimos ir individualus ger-

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Lietuvių Fondas praneša,
kad paraiškos 2019 metų

projektų paramai gauti bus
priimamos iki 2019 m.
balandžio 1 d. Lietuvių

Fondas remia: švietimą, kul-
tūrą, lietuvių išeivijos ben-

druomenes, jaunimą.
Elektroninę paraišką rasite LF

tinklalapyje

www.lithuanianfoundation
.org/LT/parama-projektams/

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo kovo
vidurio iki lapkričio vidurio.  Su apgyvendini-
mu. Kreipkitės: gintk123@gmail.com

NIJOLĖS BANIENĖS 
(Nyole Banys)

TTTTT AAAAA PPPPP YYYYY BBBBB OOOOO SSSSS   PPPPPAAAAA RRRRR OOOOO DDDDD AAAAA
,,,,,,,,,,PPPPP aaaaa vvvvv aaaaa sssss aaaaa rrrrr iiiii ooooo   žžžžž iiiii eeeee ddddd aaaaa iiiii ”””””
2019 kovo 24 – kovo 31 d. d.

ATIDARYMAS: kovo 24 d., 12:30 v. p. p.

Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje ,,Siela”
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th St.
Lemont, IL 60439 Rengėjas – Vydūno jaunimo fondas

GENE SISKEL KINO TEATRE
164 N. State St. Chicago, IL 60601

KOVO 16 D. – 5:15 PM KOVO 20 D. – 8:00 PM
Kovo 16 d. filmo pristatyme dalyvaus režisierius A. Matelis

Bilietus galite įsigyti kino teatro kasoje arba internetu
https://www.siskelfilmcenter.org/

būvis. Gyvenimas pagal vertybes”. Praneši-
mus skaitys psichologė prof. Aušra Tauginienė
ir psichologė Saulena Antanavičienė. Semi-
naras nemokamas – kviečiame dalyvauti. Bus
vaišės. 


