
Kovo 7 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius ministerijos garbės ženklu – „Lietuvos diploma-
tijos žvaigžde” už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultū-

ros sklaidą apdovanojo JAV Lietuvių Bendruomenę (LB). Ap-
dovanojimą ministras įteikė JAV LB krašto valdybos pirminin-
kei Sigitai Šimkuvienei-Rosen Washingtone surengto iškilmin-
go Lietuvos valstybės šimtmečiui skirto priėmimo metu.

„Šiandien švenčiame Lietuvos laisvę ir Lietuvos-Amerikos
partnerystę dideliame draugų būryje. Norėtųsi padėkoti kiek-
vienam asmeniškai, tačiau ypatingą padėką reiškiu JAV lietu-
vių bendruomenei, kuri visuomet dirbo ir visuomet kovojo už Lie-
tuvos laisvę, už mūsų tradicijų ir kultūros išlaikymą. Reiškiu pa-
dėką iš visos širdies”, – sa kė L. Linkevičius.

Ministras taip pat pažymėjo, kad Lietuvos ir JAV strategi-
nė partnerystė yra labai svarbi toliau stiprinant Lietuvos nepri-
klausomybę ir transatlantinius ryšius.

Lietuvą su atkurtos Nepriklausomybės šimtmečiu sveikino
senatorius Richard Durbin, Kongreso narys John Shimkus, JAV
Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Europos ir Eurazijos rei-
kalams Wess Mitchell.

Kovo 7 dieną ministras L. Linkevičius taip pat dalyvavo Lie-
tuvos ambasadoje Washingtone surengtame kasmetiniame Lie-
tuvos Garbės konsulų, akredituotų JAV ir Meksikai, susitikime
bei pasisakė nevyriausybinių JAV organizacijų diskusijoje apie
paramą Rusijos pilietinei visuomenei.

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.
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Kartu piešėme Lietuvą – 11 psl.

Lietuviška salelė Norvegijoje – 14 psl. 

Ministras L. Linkevičius įteikia apdovanojimą JAV LB
krašto valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei-Rosen. 

LAIMA SMILGYTĖ

„Lithuanian Bomber”. Taip draugai vadina 16-metį

krepšininką Matą Masį, Willowbrook aukštosios

mokyklos vienuoliktoką. Ir ne be reikalo – Ame-

 rikoje gimęs vaikinas jau 10 metų žaidžia krepšinį ir aikš-

telėje garsėja taiklių tritaškių metimu. Pradėjęs tre niruotis

Pasaulio lietuvių centre (PLC), dabar Matas priklauso ne

tik savo mokyklos krepšinio komandai ,,Willowbrook

Warriors”, bet krepšinį žaidžia ir keliaujančioje „ET21

Buc keyes” komandoje, į kurią priimami

tik stipriausi žaidėjai. 

– 10 psl.

Nė dienos be krepšinio

Dienraštis „Chicago Sun-Times” aprašė Mato įspūdingą žaidi-
mą prieš „Larkin” komandą, kai likus 5 sekundėms jis įmetė
pergalingą tritaškį.

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

Matas – ką tik ,,iškeptas” regiono čempionas!

JAV LB – „Lietuvos diplomatijos žvaigždė”
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Artėjantis supratimas (aš medituoju Tave)
ti tą žingsnį, žinom, kad jie nuveda
mane pas tave, o tave pas ma ne. Tai taip
pat ir mūsų bendrų reko lekcijų gatvė,
ja eiti gali tik sielos ir ta gatvė mus
veda tenai (į amžinąjį miestą), todėl ei-
dami labai atvirai su savimi pasikal-
bame – ar viską   taip, kaip dera Dievo
žmogui, ar girdžiu, ko  Jis iš manęs
nori, kam Jis mane šaukia, kokį krai-
tį nešu jam parodyti, ką sukaupiau
savo brolių šir dyse (o ne banko sąs-
kaitoje). Einu ir prisimenu, kaip ap-
aštalai, Motina , Marija Magdalena,
Veronika, Simo nas ir kiti ėjo paskui
Jėzų į Golgotą, kaip Velykų rytas juo-
se atrakino lai mės duris, kaip Prisi-
kėlimo šviesa atvėrė jų akis, nugalėjo
baimes, iš sklaidė nerimą, abejonę....
Einu, kad pasukęs už to kampo apka-
binčiau Ta ve, Jėzau, nes Tu manęs ten
ir lauki (kaip aš taip vėlai šitai su-
pratau...). Tik man dar taip sunku su-
vokti, kad Tave ten sutiksiu tik tuomet,
kai išvaikščiojęs kasdienio gyvenimo
naktis ir dienas, nueisiu pas Tave ku-
pinas meilės, gėrio, ištroškęs teisy-
bės ir išdalinęs kitiems Tavo duotus ta-
lentus (Dieve, o kam reikėjo man vis ir
vis galvoti, planuoti, kaip aš čia gy-
vensiu, kiek aš uždirbsiu, kaip čia at-
rodysiu, kokią karjerą padarysiu, ar
reikia čia man vesti, ar būtina vaikus
auginti, kaip tą šunsnukį nubausti...
bėgau kaip koks gyvenimo pamišėlis
ar nelaimėlis; kaip tie Dostojevskio
Raskolnikovas su Svid rigailovu, vis
jaučiausi teisus ir žmo giškumo riba
manęs nekankino, sielos pragaras ne-
egzistavo, protas ir prigimtis vaikėsi
garbės, dėmesio, svarbių pažinčių, įta-

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Viešpatie, dėkojame Tau už kelio nę į ma-

lonę, ką daugelis iš mūsų daro per šią

Gavėnią.

Jau daugelį metų mus kvieti są žinin-
gai pažvelgti į mūsų priklauso my-
bes, mūsų tuštybę ir kitas nuodė-

 mes, kurios mums trukdo būti Tavo tie-
sos, šviesos ir gėrio nešėjais. Bai siausia
nuodėmė ir žmonijos nelaimė – neti-
kėjimas Tavimi ir gyvenimas lyg Tavęs
nebūtų. Dar ir šiandien daug brolių bei
sesių nekenčia Tavo atneštos šviesos,
vengia jos, baimina si, kad nebūtų at-
skleista tiesa apie Ta ve, kad nereiktų
mylėti sutiktų žmonių ir švaraus pa-
saulio.

Tu mus kvieti su Tavim 40 dienų
praleisti ne ego triukšme, o dykumoje
– kvieti tam, kad mes susiburtume
kaip Bažnyčia ir pažvelgtume į savo sie-
lą, nugalėtume šėtono gundymus, iš-
eitume į dvasios šviesą, pajustume vi-
dinę ramybę, amžiną meilę, nes iš
tūkstantmečių patirties žinome, kad tai
pasiekti galime tik Tau visiškai atsi-
davę.

Rožinė spalva

Kodėl šiandien liturginis rūbas
yra rožinės spalvos? Todėl, kad Vely kų
viltis nebetoli, ji lyg už kampo. Mes esa-
me kelyje, bet dar ne Golgo toje ar prie
tuščio Jėzaus kapo. Taigi šio sekma-
dienio liturgijos spalva yra ateinančio
džiaugsmo spalva ir rožinis arnotas, tai
tarsi palapinė, į kurią kunigas kviečia
visus sueiti. Mūsų džiaugsmas yra iš
meilės, kuri mus at vedė čia ir padarė
mus Tavo meno kūriniu. Jėzus yra pa-
keltas ant kryžiaus ir todėl mes galime
gyventi. Visos Gavėnios mintys ir Jė-
zaus mirtis sa ko – mes esame Prisikė-
limo žmonės.

Savo žemiškame gyvenime žmo nės
turi daug tapatybių, tačiau svarbiau-
sioji, esminė ir begalinė tapatybė yra
ta – mes priklausome amžinybės Die-
vui, Jėzuje esame tikrieji, nuskaid-
rintieji broliai ir seserys. Tai tikėjimo
gyvenimas!

Mes dažnai galime kalbėti apie
Dievą, tikėjimą, mirtį... Tiesa yra ta –
mūsų tikėjimas yra tai, kad Dievas
siuntė mums Jėzų iš meilės. Jėzus yra
tas, kuris praėjo viską, su Juo mes ei-
name ir per Jį pereisime mirtį į prisi-
kėlimą Jame. Kai mūsų tikėjimas šia
prasme tampa stiprus, tada mes rasime
meilę, mūsų gyvenime veikiančią iš
Dievo. Iš visų buvusių Jėzaus apaštalų
vienintelis gyvas ir gilios senatvės su-

laukė tik apaštalas Jonas, kuris gyve-
nimo pabaigoje krikš čionims kartojo
vieną ir tą patį pamokslą – Dievas yra
meilė! Manęs to išmokė Kristus! 

Dievas, būdamas meilė, pažadėjo
ne lengvą žemišką gyvenimą, ne ma-
giškus sprendimus, bet visada ir visur
mylėti. Artėjanti Šv. Juozapo šventė
gražiai visa tai iliustruoja. Mergelės
Marijos sužadėtiniui Juozapui, kuris
kaip vyras buvo įsimylėjęs mergaitę
Mariją, nuo pat pradžių teko nepa-
prastai sunkus uždavinys – pažinti tik-
rąją Meilę. 

Evangelistas Matas apibūdina Juo-
zapą kaip „garbės žmogų”. Kai jis su-
žinojo apie Marijos nėštumą, jis tuo met
pasirinko malonės ir gailes čio pasi-
rinkimą, kai nusprendė neat leisti jos
viešai. Tačiau po tam tikro susitikimo
su Dievu šiuo jam labai svarbiu klau-
simu („Viešpaties an ge lu”) Dievas jį pa-
prašė paimti Mariją į savo namus kaip
žmoną, rūpintis vai ku kaip savo ir su-
teikti jam nurodytą vardą – Jėzus, taip
išpranašauta, kad jis išgelbės savo tau-
tą nuo nuodė mių (Mt 1, 18–21 ). 

Mato 2 skyriuje Juozapas mato mas
kaip „rūpestingasis”, nes jis savo gy-
venimą paaukoja kūdikiui Jėzui ir
motinai Marijai. Būtent jis tampa at-
sakingu už vaiko Jėzaus (Dievo sū-
naus) apsaugą prieš žiaurųjį karalių
Erodą bėgant jiems į Egiptą. Erodui mi-
rus Juozapas rūpinasi šventosios šei-
mos sugrįžimu į Nazaretą. Nazare te,
kaip liudija raštai, Kristus Jėzus va-
dinamas „dailidės sūnumi”, nes Juo-
zapas buvo dailidė.

Šv. Juozapo gyvenimas buvo už pil-
dytas ir paklusnumu Dievo valiai, ir iki
paskutinės savo gyvenimo die nos šven-
to vyro tikra meile, atliekant tėviškas
bei vyriškas pareigas Jėzui ir Marijai.
Šventąjį Juozapą, kaip ir  Dievą, aš ma-
tau ir įvardiju – tai Mei lė! Motina Baž-
nyčia savyje turi tūkstančių tūkstan-
čius, kurie yra tar nystės ir meilės Die-
vui modeliai. Tokį liudijimą neseniai
išgyvenome ir mes, lietuviai, kada pa-
laimintuoju buvo paskelbtas kanki-
nys arkiv. Teofilis Matulionis. Ar dar
reikia klausti, kodėl kankinių budeliai
nu ėjo į gyvenimo savartyną, o ištikimi
Dievui, Tėvynei ir Artimui – į gyveni-
mo istoriją? 

...Mes gyvename nuostabios ma-
lonės dėka ir ta nuostabi šviesa yra
Kristus. Velykos yra čia pat, tarsi už ar-
timiausio kampo, bet nebėk bėgte, ne-
skubėk pasukti už to kampo, nes sku-
bėdamas taip ir liksi nieko nesu pratęs,
neįvertinęs, net ir negyvenęs. Tai Ga-
vėnios gatvė, ja einame kartą metuose,
ši gatvė veda mus į Velykas. Mes eina-
me lėtai, dėkodami už gali mybę nuei-

kos.... savo di men sijų lauke mačiau
tik sąskaitas, didelius namus, parduo-
tuves, mašinas, barus, golfo laukus, sti-
lingus ar nestilingus žmones, karjeros
laiminguosius ar depresijos suėstus,
bet tik ne Tave, mano Viešpatie ir
mano Jė zau...). Aš noriu gyventi Vely-
kų švie soje, nes Tavo gailestingume su-
tikau tikrąjį save – mylintį ir dvasinį...
No riu sutikti Tave, noriu dabar būti
Tau matomas, nes tam ir esu gimęs. To-
dėl žvelgiu į pasaulį – savo verslą, šei-
mą, pareigas, sėkmes ir nesėkmes,
savo gerumą ir blogį... ir tegul Dievo
gai lestingoji meilė pasauliui tampa
ma no meile! Tegul Tavo kryžius tampa
mano kryžiumi! Tavo Prisikėlimas –
mano prisikėlimu! 

Viešpatie, savo kryžiumi ir prisi kė-
limu mus išlaisvink, palaimink, pa-
daryk švarius, gyvus... Tu esi pa saulio
Gelbėtojas, Tu ant švento kal no mus vi-
sus surinksi savo palapinėje. Amen.

Brangieji, 
Kovo 11-ąją – kaip ir prieš šimtą

metų – buvo vėl atkurta mūsų valsty-
bė. 

Dar kartą sau ir visam pasauliui Lie-
tuva įrodė nepalaužiamą galią atgim-
ti. Vėl tapti savarankiška ir stipri, pri-
pažinta ir verta pasididžiavimo. 

Todėl ši diena visada suskamba
kaip amžinas pavasaris ir priminimas,
kad viltis ir tikėjimas savo jėgomis
virsta didžiausiu laimėjimu. 

Jau beveik tris dešimtmečius Lietuva laisva ir nepriklausoma.
Mūsų visų rankose – Tėvynės galimybės, sėkmė ir ateitis. 

Tai ir yra mūsų stiprybė!
Sveikinu visus su Kovo 11-ąja!

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė



Dmitrijus Borovojus,
sveikatingumo instruktorius:

Visos ligos tūno mūsų pačių gal-
vose. Dažnai priklauso tik nuo mūsų
pačių, ar leisime sau susirgti, ar ne. Ta-
čiau ,,pasigavęs” virusą, gydausi na-
miniu gėrimu, kuris stiprina imuni-
tetą ir padeda greičiau pasveikti. Tas
gėrimas paruošiamas taip: į keturias
dalis perpjautą svogūno galvą užpilti
viena stikline vandens ir uždengtame
puode pavirti 20 minučių. Po to dar 20
minučių palaikyti tame puode, neati-
dengus dangčio. Tuomet per sietelį
perkošti tą svogūno nuovirą, į jį iš-
spausti vienos citrinos sultis, įdėti
medaus pagal skonį. Šį gėrimą reikia
gerti kas 15 minučių po vieną gurkšnį.   

Aišku, geriausia yra gyventi taip,
kad nesusirgtum. Aš pats savo orga-
nizmą stiprinu kas rytą darydamas
specialią Tibeto mankštą. Taip mankš-
tinuosi jau trejus metus. Be to, na-
muose treniruojuosi treniruokliu, pa-
gamintu pagal išsaugotas senųjų slavų
tautų karžygių tradicijas. Tą metodą,
kaip pagaminti tokį treniruoklį ir
kaip juo naudotis, užrašė instruktorius
Sergej Dubrovskij, kuris ne vienerius
metus lankydavo atokius slavų kaimus
ir po kruopelytę rinko žinias, kalbė-
damasis apie tai su senais žmonėmis.
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Donatas Tijūnėlis,
chemijos inžinierius, verslo admi-
nistravimo mokslų daktaras: 

Neturiu pasirinkimo, nes kai už-
klumpa rimta liga, tenka rinktis gy-
dytojo išrašytus vaistus. Nors tikrai
mieliau vartočiau natūralius liaudiš-
kus. Tačiau tuomet, kai peršalu ir su-
skausta tik gerklę, geriu ramunėlių ar-
batą su krupniko lašeliu. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Į sveikatą – tūkstančiai kelių 
Kurį renkamės?Sveikata – brangiausias turtas. Tą tiesą realiausiai suvokiame tik tuomet, kai patys nors ir

trumpam sunegaluojame. Kelių į sveikatą – daugybė. Tačiau kiekvienas turime savo
ypatingų sveikatos receptų, kuriuos perimame iš savo tėvų ar senelių, surandame patys,

skaitydami knygas, mokydamiesi, ieškodami patarimų internete ir jų vertę patikrindami patys.

Šio šeštadienio ,,Žaibiško pokalbio” pašnekovų mintys –– apie gydymąsi
vaistais, žolelėmis, maistu, treniruotėmis bei kitais įvairiais būdais.

Skirmantė Miglinienė,
Čikagos priemiesčio gyventoja: 

Mes su vyru, jeigu susergame,
stengiamės vartoti kuo mažiau vaistų.
Peršalimo ligas ar gripą paprastai gy-
dome arbatomis – ramunėlių, čiobre-
lių. Cheminių vaistų vartojame labai
mažai – dažniausiai tai būna aspirino
tabletės. Dar žinau, kad labai vertinga
yra dilgėlė – pavasariais būna labai
vertinga ir skani šių piktžolių sriuba.
Nedaug žinau liaudiškų receptų, ku-
riuos naudojo mano mama ar močiu-
tė. Pamenu vieną: kai vaikystėje iš-
kildavo votis, ant jos dėdavo juodos
duonos, kad pūlinys greičiau gytų. 

Inga Čaplinskytė, 
natūralios kosmetikos gamintoja: 

Mūsų šeima, kiek įmanoma, sten-
giasi gydytis liaudiškomis priemonė-
mis, kuo mažiau naudoti vaistų. Gerai,
kad kol kas rimtų ligų neturėjome. Ta-
čiau bandome gyventi taip, kad jų ir
neįsigytume. 

Aš dar vaikystėje nemažai domė-
jausi vaistažolėmis. Gavau žinių iš
močiutės, o pradinėje klasėje po pa-
mokų esu lankiusi labai įdomų vais-
tažolininkų būrelį. Tas vaikystės su-
sidomėjimas žolėmis nepranyko, jis at-
gijo prieš maždaug 10 metų, kai man
gimė dukrelė. Norėjau, kad ji augtų
kuo sveikesnė, o susirgusią stengiau-
si gydyti natūraliomis priemonėmis. 

Turime savo daržą, kuriame au-
giname ne tik ekologiškas daržoves,
prieskonius. Jame auga ir ekologiškos
piktžolės – gysločiai, pienės, portulaka
– kurias irgi sėkmingai sunaudoju, ga-
mindama natūralios kosmetikos pro-
duktus savo šeimai ir draugams. Prie
savo namų vietos, kur galėtume au-
ginti daržoves, neturime, tačiau du
daržo sklypelius (kiekvienas po 150
kvadratinių pėdų) nuomojamės Lisle
miestelio daržų teritorijoje. Savo skly-
pe turime komposto dėžę. Joje kom-
postuojame ekologiškų daržovių ir
vaisių atliekas, o tą derlingą kompos-
tą pilame į daržą. Taip pat žemės pa-
gerinimui nusiperkame turtingo mi-
neralų vulkaninės kilmės dirvožemio.
Auginame braškių, žemuogių, rūgš-
tynių, česnakų, kitokių daržovių.
Mano vaikai mato, kaip auga morkos,
pomidorai ir žino, kokia yra ekologiš-
kų daržovių vertė. Jie patys mieliau pa-
simėgauja ne saldainiais, o šeimos
darže užaugintais ridikėliais. Namuose
turime žiemos sodą, jame šaltuoju
metų laiku auga salotos, įvairūs pries-
koniai. Taigi, stengiamės kaip galė-
dami daugiau patys užsiauginti dar-
žovių. Nes daugelis tų, kurios par-
duodamos prekybos centruose, yra la-
bai užterštos įvairiais chemikalais. O
chemija sveikatos tikrai neprideda.
Labai renkamės daržoves, kad jose
nebūtų viršytas nitratų kiekis, tam per-

kame specialias nitratų testų juosteles.
Kartais jomis patikrinus kai kurias
parduodamas daržoves (pavyzdžiui,
Idaho bulves), pasidaro baisu: jose
esantis nitratų kiekis viršija pačią
pavojingiausią ribą. Tuos nuodus turi
neutralizuoti mūsų kepenys, todėl
joms kyla pavojus greitai pavargti,
kai tenka filtruoti tokius nuodų kie-
kius. 

Besistengdama kuo sveikiau au-
ginti savo vaikus, pati pradėjau savo
šeimos reikmėms gaminti veido, kūno
priežiūros priemonių, dantų valymo
miltelių, šampūnų. Tie produktai pa-
tiko mūsų draugams, jie pradėjo pra-
šyti pagaminti, taip atsirado mano
verslas. Namuose turiu nedidelę la-
boratoriją. Šiems produktams pa-
prastai atsivežu iš Lietuvos laukų ir
miškų surinktų ir išdžiovintų žolių. La-
bai džiaugiuosi lietuviškomis dilgėlė-
mis, nes šis augalas ypač turtingas
mikroelementų. Jos darže taip pa-
prastai neužauginsi, nors ir esu ban-
džiusi tą padaryti. Dilgėlė pati renka-
si vietą, kur jai gera augti. Kartais dil-
gėlių prisirenkame čia, Amerikoje,
kai nuvažiuojame pas draugus į kaimo
sodybą. Ten žemė dar ne taip nualinta,
tačiau lietuviškos dilgėlės pranašesnės
už amerikietiškas. Kai grįžtu iš Lie-
tuvos, mano vienas lagaminas būna
pilnas įvairiausių džiovintų žolelių.
Prireikus iš tų žolelių verdu šeimai gy-
domas arbatas.

Aš pats dalyvavau seminaruose, ten
mokiausi šios iš amžių glūdumos su-
grąžintos senosios metodikos, sužino-
jau, kaip reikia dirbti su tuo treni-
ruokliu. Nes be metodikos jis nėra
vertybė, o tik metalo gabalas, kuriuo
naudojantis kaip pakliuvo, galima
smarkiai sau pakenkti. Metodo esmė –
žmogaus kūno tempimas už rankų ir
kojų. To tempimo metu ištemptame
kūne laisviau cirkuliuoja kraujas, ap-
rūpindamas kiekvieną anksčiau bu-
vusią užspaustą organizmo ,,teritori-
ją”, taip pat stiprėja kūno raiščiai ir
sausgyslės, atsistato pažeistos stuburo
funkcijos. Juk nesveikas stuburas nu-
lemia daugelį žmogaus negalavimų. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Štai ir baigėsi Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čio minėjimų maratonas Los Angeles. Po paskutiniojo,
kurį surengė Lietuvių Bendruomenės Los Angeles apy-
linkė, savo mintimis sutiko pasidalinti Violeta Ged-
gau dienė. Gerbiamą Violetą pažįstu nuo atvykimo gy-
venti į LA. Mačiau jos ne paprastą pasiaukojimą lie-
tuvybės darbams išeivijoje ir suglumau, kaip pokal-
bio pradžioje galėčiau pristatyti ją „Vakario” skaity-
tojams. Todėl pra dėdamas pokalbį ir užklausiau jos
pa čios, kaip ji norėtų būti pristatyta.

Los Angeles lietuvių visuomenei esu pažįstama
iš Lietu vių Bendruo menės (LB), mokyklos,
Lietu vių Fon do ir skautų veiklos, o dabarti nės

ma no pareigos yra Lietuvių Ben druo menės Los
Angeles apylin kės valdybos narė.

Kokie Jūsų įspūdžiai po LB surengto Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo Šv. Ka zimiero pa rapijos sa-
lėje?  

Pirmiausia – didelis pa lengvėjimas ir pasiten-
kinimas, kad minėjimas gražiai, sėkmingai praėjo.
Valdyba rūpinosi, ar daug žmonių su sirinks, ar su-
tilps į salę, vėliau girdėjau atsiliepimus, kad žmonės
jaučia si, jog Šimtmetis jau paminėtas Santa Moni-
ca renginyje  ir iškilmingoje Gala renginyje „Bilt-
more” viešbutyje, kam dar eiti į kitą minėjimą. O
programą sudarėme puikią – du LR Seimo nariai,
koncertas nemokamas, dar su vaišėmis. Ir susirin-
ko pilnu tėlė salė. Prelegentas Žygimantas Pa vilionis
glaustai apibūdino šią iškil mingą progą, nebuvo ilgų
sveikinimų ir rezoliucijų skaitymų ir tuoj pat pra-
sidėjo visų lauktas koncer tas. Sce noje pasirodė iš-
kilus Lietuvos operos solistas, taip pat ir LR Seimo
narys Vytautas Juozapaitis bei solistė Eglė Juoza-
paitienė. Linksmai, sumaniai apibūdinęs dainas
solistas su žmona Egle pasirinko lengvą, daugeliui
pa žįstamą repertuarą, ir, manau, kad ne paliko nė vie-
no klausytojo nesu žavėto.  

Ar jaučiate skirtumą tarp pra ei tyje vykusių minėjimų
ir šio – jubiliejinio minėjimo?

Taip, jaučiau skirtumą tarp seniau vykusių
minėjimų ir šio – jubi liejinio. Esu „dypukė” ir dar
atsimenu, kad minėjimai būdavo liūdni, kol laukė-
me laisvos Lietuvos. Bet ir po laisvės atkūrimo
kažkaip santūriai, rimtai švęsdavom tautines šven-
 tes. Vis girdėjosi kritika, kad minėjimai tokie nuo-
bodūs, kam tos ilgos paskaitos, kalbos, dabar jau rei-
kia džiaugtis... Tad šis minėjimas ir buvo linksmas,
nenuobodus, su tinkama pagarba progai. Žinoma,
džiaugėmės programoje dalyvaujant dviems  LR Sei-
mo nariams. Šalia padėkos gen. konsului Dariui Gai-
džiui, programos vedėjui Tadui Dabšiui, muzikui
Vik torui Raliui, klebonui Tomui Kara nauskui,
„Spindulio” šokėjoms ir mokytojai Danguolei Var-
nienei reikėtų paminėti ir LB Los Angeles apylinkės

100-mečio minėjimų maratonas Los Angeles

Vasario 16-sios naktį Los Angeles tarptautinio oro uosto stulpai sutiko ir išlydėjo keliautojus šviesdami Lietuvos trispalvės
spalvomis. M.�Grajauskaitės�nuotr.

valdybą, kurią sudaro pir mininkas Raimundas Šil-
kaitis, Ri čar das Černiauskas, Violeta Gedgau dienė,
Jurgis Joga, Algis Mikuckis, Danguolė Navickienė ir
Albinas Sekas.

Kokie įspūdžiai apie LR konsulato Los Angeles rengi-
nius San ta Monicoje ir „Biltmore” viešbutyje?  

Tai du labai skirtingi renginiai, manau, kad vie-
nas kitą papildė. Prof. Liudas Mažylis net tris kartus
susitiko su Los Angeles lietuviais – mažoje grupelė-
je pas lituanistinės mokyklos vedėją Marytę Newsom,
Orange County su jaunom šeimom ir Santa Monicoje
– miesto centro istoriškai reikšmingoje salėje, kuri
buvo pilnutėlė smalsių lietuvių. Tai buvo įdomus, su-
manus pasakojimas apie isto rinį radinį, o po to dar
– koncertas. „Biltmore” Gala – tai lyg mūsų lietu-
viškas „Oskarų” pokylis, – puošnūs da lyviai puoš-
nioje salėje, tikrai iškilminga šventė. Reikėtų išsa-
miau ją aprašyti ir įvertinti negu dabar mano keli sa-
kiniai. Los Angeles LR gen. konsulas Darius Gaidys
ir jo štabas tikrai nepaprastai daug pastangų įdėjo,
jiems turėtų tekti visų padėka.  

Koks būtų Jūsų palinkėjimas Lietuvai šimtmečio pro-
ga? 

Aš Lietuvos beveik neprisimenu, ją pažinau iš
tėvų pasakojimų, ją pa milau iš Krėvės legendų,
Braz džionio eilėraščių, senų žmonių prisiminimų ir
ašarų. Ten buvo idilija, klestėjo kul tūra ir santarvė.
Tikrovė gal nebu vo tokia, bet linkiu lietuviams labiau
įvertinti tai, ką turi, džiaugtis tuo, kas yra pasiekta
per tuos nepriklausomybės dešimtmečius. Mūsų
vaikai ir anūkai, gimę Amerikoje, vyksta švęsti at-

kurtos Lietuvos šimtmetį, linkiu ir Lietuvos lietu-
viams jį linksmai švęsti.

Padėkojau gerbiamai Violetai Gedgaudienei už
nuoširdų pokalbį, o pats pagalvojau – ko norėčiau pa-
linkėti Lietuvai, žengiančiai į antrąjį šimtmetį? Pri-
siminė labai sena scena iš žydų tautos istorijos, kai 587
metais prieš Kristų galinga Babilonijos kariuomenė
užpuolė ir sugriovė Jeruzalę ir iki pamatų sudegino
Šventyklą. Dauguma iškiliausių žydų buvo išvaryti į
Babiloną. Tremtis truko penkiasdešimt metų. Ar ne pa-
naši istorija nutiko ir mūsų Tautai dvidešimtajame
amžiuje, kai sovietai atėmė jai laisvę penkiasdešimčiai
metų, kai uždarinėjo bažnyčias, paversdami jas san-
dėliais ar sporto salėmis, kai jaunimui diegė sovieti-
nę ideologiją ir ateizmą. Per tuos tremties ir okupacijos
metus, kaip tais tolimais bibliniais laikais žydai, taip
ir dvidešimtojo amžiaus lietuviai prarado pamatines
vertybes: tikėjimą, protėvių kultūrą ir tradicijas.
Tada tarp žydų atsirado kunigas Ezra, kuris tų ver-
tybių nebuvo praradęs. Grįžęs iš tremties kalbėjo
žmonėms apie Dievą, priminė istoriją. Juos giliai su-
jaudino sukilę prisiminimai, ir jie ėmėsi sunkaus dar-
bo – atstatyti miesto sienas ir savo mylimą Šven tyklą. 

Taigi mano palinkėjimas būtų toks – kad lietuviai
ir Lietuvoje, ir išsibarstę po visą platųjį pasaulį, atsi -
kratytų sovietmečio padarytos žalos, nepasiduotų va-
karietiškai tuštybei, bet pasitikėdami Dievu puoselė-
tų savo kultūrines ir dvasines vertybes ir pat riotišku-
mą, kad tarp mūsų atsirastų kuo daugiau kunigo Ez-
ros tipo lyde rių, kurie nuoširdžiai rūpintųsi savo Tau-
tos gerove.

Kalbėjosi Amandas Ragauskas 

Susitikimas su profesoriumi Liu du Mažyliu (ketvirtas iš d.)  Marytės Newsom namuose. Trečia iš dešinės sėdi Violeta Ged-
gaudienė.                        Rengėjų�nuotr.

Po padėkos Mišių prie Šv. Kazimiero bažnyčios (iš k.): šau-
lys Saulius Kerežis, Lietuvos generalinis konsulas LA Darius
Gaidys, LB LA apylinkės pirmininkas Raimundas Šilkaitis, Lie-
tuvos Seimo narys Žygimantas Pavilionis, Šv. Kazimiero pa-
rapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas, šaulys Kle-
mensas Petrusevičius.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Laisvės paukštis” – tai minėjimo-kon-
certo pavadinimas švenčiant Lietuvos
šimto metų demokratinės valstybės
sukaktį Detroite. Minėji mas vyko 2018
m. vasario 25 d. Dievo Apvaizdos para-
pijos Kultūros centro salėje. Jį rengė LB
Detroito apylinkės valdyba, vadovau-
jama Rigondos Sa vickienės. Iš anksto pa-
ruoštame ir patraukliai apipavidalin-
tame skelbime pristatytas svečias – LR
generalinis konsulas Mantvydas Beke-
šius ir koncerto atlikėjai – dirigentas-
akompaniatorius Vytautas Lukočius,
bosas Liudas Mikalauskas ir sopra nas
Nida Grigalavičiūtė. Atlikėjų biografiniai
duomenys ir jų pasiekimai iš anksto
buvo paskelbti Liūdos Rugienienės
straipsnyje („Draugas”, 2018.02.03). 

Nors tai į minėjimo programą
nebuvo įtraukta, reikia pami-
nėti, kad tos dienos rytą baž-

nyčioje vyko šv. Mišios, kurias atna-
šavo Šiaulių vys kupas Eugenijus Bar-
tulis ir klebonas kun. Gintaras Jonikas.
Mišių metu vyskupas suteikė sutvir-
tinimo sakramentą devyniems jau-
nuoliams. Savo žodyje vyskupas pa-
brėžė, kad Sutvir tinimas – tai meilės
kompasas tikė jimui, o ne vakarykščiai
barščiai. Cho rui vadovavo Rimas Kas-
putis, vargonavo Rita Giedraitienė.

Minėjimą vedė Laura Garnytė.
Buvo įneštos vėliavos. JAV ir Lietu vos
himnus giedojo Simona Gavri len ko,
kuriai akompanavo Ada Šimai tytė.
Minėjimo pradžioje buvo pristatyti du
minėjime dalyvaujantys Vasario 16-
osios Akto signitoriaus Alfonso Pet-
rulio palikuonys – du broliai. Invoka-
ciją sukalbėjo kun. Gin taras Jonikas.
JAV LB paruoštas aštuonias konkre-
čias rezoliucijas Lietuvos reikalais
JAV Prezidentui ir Kongresui pristatė
Andrius Anužis. Jos buvo priimtos
plojimais. Jis taip pat pranešė, kad šiai
dienai buvo gauti sveikinimai iš Mi-
chigano senatorės Washington, DC,
Debbie Sta benow ir Michigan valstijos
gubernatoriaus Rick Snyder.  LR gar-
bės konsulas Algis Zaparackas džiau-
gėsi, kad valstijos gubernatorius Va-
sario 16-ąją paskelbė Lietuvos Nepri-
klau so mybės diena Michigane. Toliau
vyko finansinės paramos ceremonija
„Žiburio” lituanistinei mokyklai. Pa-
ramą įteikė Lietuvių Fondo atstovas
Detroite Narimantas Udrys ir LB Det-
roito apylinkės valdybos pirmi nin kė
Rigonda Savickienė. Čia gera proga pa-

minėti, kad visą popietę susirinkusie-
ji galėjo grožėtis Lietu vos Laisvės at-
kūrimo šimtmečio vaikų meninės kū-
rybos paroda.

Minėjimo prelegentas buvo LR ge-
neralinis konsulas Mantvydas Beke-
šius. Tikėjausi ilgos kalbos, kaip praei-
tyje panašiais atvejais ne kartą teko pa-
tirti. Įvyko priešingai. Trum pai ir konk-
rečiai jis teigė, kad be Vasario 16-osios
nebūtų buvę Kovo 11-osios. „Laisvė
yra kova už nepriklausomybę. Šiuo
metu pavojus kraštui nėra iš tankų, bet
iš kibernetinio karo”, – teigė konsulas.
Buvo smagu iš jo girdėti, kad išeivijos
diaspora padėjo Lietuvai. Jis dėkojo vi-
siems už darbą. Išskirtinai paminėjo Ja-
 niną Udrienę, LB Michigano apygardos
pirmininkę, ir Rigondą Savic kienę.
Teigiamai prisiminė Dainavos jaunimo
stovyklą ir lituanistines mo kyklėles.
„Švęskime ir nepamirški me Lietuvos!”
Norintiems artimiau pabendrauti su
konsulu buvo pranešta, kad kitą dieną
tokia proga yra numatyta.

Pagaliau priartėjome prie kon-
certo, kuriuo pasidžiaugti susirinko be-
veik du šimtai klausytojų. Labai pra-
smingas koncerto aptarimas buvo at-
spausdintas programoje. Juo bent iš da-
lies ir pasinaudosiu. Ten rašoma, kad
koncertas yra tarsi muzikinis atkurtos
Lietuvos valstybės šimtmečio metraš-
tis. Jame surinkti lietuviškos muzikos
šedevrai: laiko ženklais tapusios tar-
pukario dainos, operų ir miuziklų ari-
jos, kūriniai, ly dėję mus per visą vals-
tybingumo ke lią. „Tai pasakojimas,
sukompanuotas iš repertuaro, kuriuo
tarpukario publiką džiugino daini-
ninkai Danie lius Dolskis ir Antanas
Šabaniaus kas. Tai kompozitorių Juo-
zo Nauja lio, Stasio Šimkaus dainos, kū-
rusios dainų švenčių tradiciją. Ženg-
sime ir okupuotos Lietuvos kūrėjų ke-
liu, kuriame ne tik tremtinių širdyse iš-
nešiotos dainos, bet ir Benjamino Gor-
bulskio, Vytauto Barkausko, Gied riaus
Kuprevičiaus kūryba, teikusi viltį ne
vienam ir vedusi į šių dienų nepri-
klausomą Lietuvą”. Tą Lietuvą kūrė ne
tik Lietuvoje gyve nantys, bet ir išeiviai
– Bernardas Brazdžionis, Gintautas
Abarius, Gin tarė Jautakaitė. „Tai dai-
nos, kurias verta prisiminti iš naujo,
jas klau syti, jas dainuoti ir taip padė-
koti tiems, kurių dėka turime laisvą ir
ne priklausomą Tėvynę”.

Taip buvo rašyta ir pažadėta prog-
ramoje. O kaip  buvo iš tikrųjų? Kon cer-
to trejetuke „pirmuoju smuiku grojo”
bosas Liudas Mikalauskas. Jis į susi-
rinkusius prabilo tiesiog užbu riančiai.
Lyg su švelnia pavydo gai dele jis teigė:
„Jūs čia susikūrėte Lietuvėlę!” Jo bal-
sas stiprus, sodrus, artistiškas, pagal

„Laisvės paukštis” Detroite

reikalą įtraukian tis publiką įsijungti.
Pradėjęs dainuoti ant scenos, nuo jos ne-
trukus nušoko ant salės grindų ir betar -
piš kai suartėjo su klausytojais. Įsidrą-
 sinęs prisipažino, kad nemoka šokti tan-
go, bet vis tiek susigundė ir pakvietė
vieną ponią pašokti. Po to jai padėkojo,
kad iš jos išmoko tą šokį. Žmonės leipo
iš juoko. Kitą dainą dainuodamas pra-
džioje nedrąsiai aplink sėdinčioms mer-
ginoms padalijo po gėlytę.  

Po kurio laiko ant scenos pasiro dė
sopranas Nida Grigalavičiūtė, ge rai pa-
žįstama Amerikos lietuviams, besido-
mintiems opera. Jos santykis su klau-
sytojais buvo konservatyvesnis, bet
balsas įtikinantis ir malonus. Man ne-
buvo klausimo, kad jos mėgstamiausia
vieta yra operos sce na, nors ji sugebė-
jo prisiderinti ir prie bekylančios nuo-
taikos, – kad klausytojai nori dainuo-
ti kartu. Vy tautas Lukočius pasirodė
keliuose vaidmenyse. Pagrindinis buvo
akompaniatoriaus, bet jis taikliai savo
monologu įsiterpė ir į gyvenimą Ame-

rikoje. Kai kuriose dainose jis prisidėjo
dainuodamas, bet visą laiką liko išti-
kimas pianinui. Mūsų sopra nui baigus
dainuoti, jis toliau ir vis garsiau skam-
bino pianinu, kol solistė jį sustabdė. Pa-
našių komiškų mo men tų buvo įterpta
ir kitur. 

Grįžus Liudui Mikalauskui prie
popiečio vairo, esančio ant salės grin-
 dų, buvo aišku, kad ir žmonės nori pri-
sijungti. Būdamas pastabus ir kūry-
bingas, jis pradėjo dainuoti Bernardo
Brazdžionio “Šaukiu aš Tautą”. Ūmai
jo tarsi užkerėta publika, susikabinu-
si rankomis, pradėjo dainuoti. Kitą
populiarią dainą kartu dainuodami
palydėjo ritmišku rankų mojavimu.
Prasminga popietė pasibaigė visų su-
siliejimu į vieną dina miš ką „mažą
Lietuvėlę”, visiems kartu užtraukiant
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…”

Ačiū popietės rengėjamas, ačiū
programos atlikėjams, ačiū gausiai
susirinkusiems pasidžiaugti „Lais vės
paukščiu” Detroito pašonėje. 

,,Žiburio” lituanistinės mokyklos vaikai suruošė savo darbų parodą ir skyrė ją Lietuvos jubiliejui.  Mokyklos�archyvo�nuotraukos

Iš k.: Birutė Pavlovskienė, Rigonda Savickienė (JAV LB Detroito apylinkės pirm.), dr. Ra-
mūnas Savickas, Liūda Rugienienė, pianistas Vytautas Lukočius, dainininkė Nida Griga-
lavičiūtė, Laura Alkevičiūtė, Birutė Duncan, Virga Šimaitytė, LR gen. konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius, Algis Rugienius, dainininkas Liudas Mikalauskas, Rolanda Kaminskas, Ma-
rytė Erlingienė, Vida Kinčienė, Daiva Rugieniūtė ir Laura Garnytė.  R.�Savickienės�nuotr.

Andrius Anužis skaito JAV LB rezoliuciją, skir-
tą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čiui. J.�Udrienės�nuotr.

Lietuvių Fondo atstovas Detroite Nariman-
tas Udrys įteikia finansinę Fondo paramą ,,Ži-
burio” mokyklai. Kairėje – mokyklos Tėvų ko-
miteto narė Birutė Pavlovskienė.

R.�Savickienės�nuotr.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Susipažinkime su ŠAAK kalbėtojais 
Apie kitus numatytus kalbėtojus buvo parašyta praėjusios savaitės ,,Iš
ateitininkų gyvenimo” skyriuje.

Dr. Rimvydas Baltaduonis

Dr. Rimvydas Baltaduonis yra LR Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pir-
mininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės Ta-
rybos narys, Washingtono Lietuvių Ben-
druomenės vicepirmininkas bei aktyvus Was-
hingtono lietuvių profesionalų klubo narys.
2016 m. dr. Baltaduonis buvo vienas iš pilie-
tinės iniciatyvos „Mūsų metas #DABAR” ini-
ciatorių ir koordinatorių, skatinusių Lietuvos
piliečius visame pasaulyje aktyviai dalyvau-
ti LR Seimo rinkimuose. Dr. Baltaduonis yra assoc. profesorius Get-
tysburg College, kur dėsto energetikos ekonomiką ir eksperimentinę
ekonomiką. Gimęs Lietuvoje, augo Utenos mieste, vėliau studijavo eko-
nomikos mokslus Vilniaus universitete, o po bakalauro studijų atvyko
tęsti mokslų University of  Connecticut. 2015–2017 m. dr. Baltaduonis buvo
pakviestas dirbti vizituojančiu mokslininku Federalinėje energetikos
reguliavimo komisijoje (Federal Energy Regulatory Commission, Was-
hington, DC), kuomet ir įsitraukė į aktyvią bendruomeninę lietuvių veik-
lą. 

Rūta Kulbienė

Rūta Kulbienė daugiau kaip 25 m. dirba tech-
nologijos konsultavimo firmoje, kuri padeda
pasaulio didžiausioms kompanijoms gerinti
darbus. Ji padeda klientams kurti geriau-
sias vartotojų patirtis. Rūta yra dirbusi su įvai-
rių pramonės šakų institucijomis, pvz., ga-
myklomis, bankais, elektros kompanijomis,
kompiuterių firmomis, kompiuterių tinklų fir-
momis ir kt. Europoje, Azijoje ir Amerikoje.
Rūta mėgsta stebėti žmonių norus ir pagei-
davimus ir vertina progas dirbti projektuo-
dama jų ateitį – kaip mes perkame daiktus parduotuvėse ar per inter-
netą, kaip atostogaujame, kaip mokame sąskaitas ir t.t.
Rūta nuo mažens yra ateitininkė. Jau 20 metų prisideda prie Sendraugių
stovyklos Dainavoje ruošos. Ji yra Lietuvių Fondo Tarybos narė. Rūta
džiaugiasi gyvenimu kartu su vyru Tadu ir penkiais vaikais – Kovu,
Vidu, Luku, Vasara ir Rytu.

Antanas Šileika

Antanas Šileika yra angliškai kuriantis lie-
tuvių kilmės Kanados rašytojas ir literatūros
kritikas. Jo romanas „Pogrindis” įtrauktas į
„Globe and Mail” 2011 m. geriausių knygų šim-
tuką, o apsakymų knyga „Pirkiniai išsimo-
kėtinai” pateko į 2015 m. Lietuvos metų kny-
gos penketuką. Atsiminimų knyga „Basakojis
bingo pranešėjas” – penktasis autoriaus kū-
rinys, kuriame tilpo žaismingi ir atviri, iro-
niški ir jaudinantys lietuvių emigrantų sū-
naus atsiminimai apie jo dvi tėvynes: gyve-
nimą Kanadoje ir nuolatinį grįžimą – mintimis ar fiziškai – į Lietuvą
nuo XX a. septintojo dešimtmečio iki šių dienų. Daugiau informacijos
apie autorių: antanassileika.com.

Dr. Guntis Šmidchens

Dr. Guntis Šmidchens, profesorius, Baltijos
studijų programos Washingtono universi-
tete įkūrėjas ir vadovas. 2013 m. gavo Ka-
zickų šeimos fondo paramą dėstomai prog-
ramai šiame universitete išlaikyti. Parašė
knygą ,,Power of  Song” (Dainos galia) – Bal-
tijos šalių dainavimo tradicijos istoriją
nuo XVIII a. iki pat sėkmingos ,,Dainuo-
jančios revoliucijos” pabaigos 1991-aisiais.
Šiuo metu rašo šios knygos tęsinį, kur
gvildena Baltijos šalių dainavimo tradici-
ją per pastaruosius 25 nepriklausomybės
metus. 

Ateitininkų Šalpos Fondo Metinis
susirinkimas ir tradicinė vakarienė

šeštadienį, kovo 17 d. Ateitininkų namuose
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

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

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

FLD85@aol.com.

Ateitininkų šalpos fondas • 1380 Castlewood Dr. • Lemont, IL 60439 
el.�paštas:�asfondas@gmail.com

Š. Amerikos sendraugiai ateitininkai kviečia visus į Torontą, į ,,ŠAAK 2018”
konferenciją,  š.m. balandžio 6-8 d. Konferencija vyks Toronto Marriott
Bloor Yorkville Hotel.

„ŠAAKalbos”�–�trumpo�formato�pristatymai,�pasidalijant�su�dalyviais�žiniomis,�patirtimi�ir�cha-
rizma�krikščioniškoje,�akademinėje�aplinkoje.�Savaitgalio�užduotis�–�ugdyti�save�ir�užmegzti�ry-
šius�su�lietuviais�profesionalais.�

Savaitgalis�prasidės�balandžio�6�d.�pratimais�,,Vadovavimas�201”.�Jų�tikslas�–�paruošti�as-
menis�tolesniam�vadovavimui�lietuviškose�organizacijose.�Po�to�–�ŠAAKalbos.�Šių metų prele-
gentai – Darius polikaitis, Saulius Gylys, Danius Glinskis, Milda bublytė, Antanas Šileika, Gun-
tis Šmidchens, Rūta Kulbienė, Jonas Didžbalis, Rimvydas baltaduonis ir kiti. 

Kviečiama�visa�lietuvių�visuomenė,�ypač�jauni�lietuviai�profesionalai.
Registruokitės�ir�užsisakykite�viešbučio�kambarius:�

https://saaktorontas.wixsite.com/saaktorontas

,,ŠAAKalbos” Toronte

DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 8–15 d. 
Stovykla�yra�skirta�lietuviškai�kalbantiems�moksleiviams,�kurie�yra�baigę�8-tą�skyrių�ir�dar�ne-
pradėję�universiteto�studijų.�Registracija�prasidės�gegužės�1�d.�Šiuo�metu�ieškomi�stovyklos
vadovai.�Norintys�vadovauti�prašomi�užpildyti�anketą�www.mesmas.org.

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–22 d. Dainavoje
Ši�stovykla�yra�skirta�lietuviškai�kalbančiam�jaunimui�nuo�9�iki�14�metų.�Ateitininkų�kuopų�na-
riai�jau�gali�registruoti.���Registracija�visam�lietuviškai�kalbančiam�jaunimui�prasidės�balan-
džio�14�d.��Ieškomi�stovyklos�vadovai�ir�mokytojai.�Registruokitės�ir�daugiau�apie�stovyklą�pas-
kaitykite�:�https://www.ateitis.org/jas.

Sendraugių 1 stovykla – liepos 22–29 d. Kviečiamos�šeimos�su�vaikais�ir�pavieniai�asme-
nys.�Registracija�dar�neprasidėjo.

Ateitininkų Studijų savaitgalis planuojamas JAV Darbo dienos savaitgalį. 

KENNEbuNKpORT, MAINE 

Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 4–11 d.
Lietuvių�Tėvų�pranciškonų�vasarvietėje,�Kennebunkporte,�Maine.�Kviečiamos�šeimos�ir�pa-
vieniai� ateitininkai� bei� jiems� prijaučiantys.� Užsisakyti� kambarius� vasarvietėje� adresu:
info@franciscanguesthouse.com�arba�skambinant�tel.�207-967-4865.�Sekite�stovyklos�žinias
per�Facebook:�,,Ateitininku�Sendraugiu�Savaite�Kennebunkporte�Maine”

Vasaros stovyklos 

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose
Šeštadienį, kovo 24 d.  Pradžia 9 val. r. 

Rekolekcijas praves
kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys

Tema:� ,,Pakviesti�pergalei”.�Rengia�Ateitininkų�namai� ir�Pal.
Jurgio� Matulaičo� misija.� Registruotis� skambinant� į� misijos
raštinę:� 630-257-8087� arba� parašant� žinutę� el.� paštu:
FLD85@aol.com.� Auka� –� 20� dol.� Ateitininkų� namų� adresas
1380�Castlewood�Dr.,��Lemont,�IL
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VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Šimtosios Adolfo Ramanausko-Vana-
go metinės – proga ne tik pri si minti, bet
ir pajusti, kokio žmogaus bū ta, kokių jį
supusių ir jam padėjusių žmo nių gy-
venta. 

Kai Gruzijoje rodžiau filmą apie
partizanus ir jų ryšininkes „Tris-
pal vis”, priėjęs garbus režisierius

pakomentavo, jog visi ekrane matytie-
ji per sonažai – budos. Be pykčio, kerš-
to, aiškiai gyvenę ir sakę tiesą, veikę iš
jos. 

Natūralu, kad po 50-metės smege-
 nų okupacijos partizanų įvaizdis nėra
vienareikšmis, kad stribų ir partizanų
diskusija vis dar tęsiasi, į ne užželiančią
stribų pelkę įsiliejant vis naujoms su-
sireikšminusioms personoms bei jų
numylėtiems zurofams. Gal tai nėra
taip blogai – galų gale šioje diskusijo-
je ima aiškėti, apsibrėžti ir mūsų ta-
patybės kontūrai: vien tai, kaip pilie-
tiškai oriai ir vienbalsiai buvo atmes-
ta šmeižikiška Va nagaitės provokacija,
parodė, jog   vai siai bręsta, noksta, ne-
paisant įvai rių smulkių graužikų.  

Šiuo metu su kino komanda dar-
buojamės ties būsimuoju filmu apie Va-
nagą, rašome scenarijų ir klausi nėjame,
filmuojame liudininkus. Pa mačius, ko-
kia buvo Vanagą supusi aplinka, spon-
taniškai kilo mintis, jog šitie liudijimai
irgi aukso vertės. Tikėtina, kad iš jų ru-
deniop gims ir dokumentinis filmas.
Taipogi, jei pa siseks surast lėšų, keti-
name išleisti knygą. O dabar norėtųsi
bent fragmentiškai pasidalinti A. Ra-
manaus ko-Vanago artimųjų ir ben-
dražygių atminties nuotrupomis. 

Auksutė Ramanauskaitė-Sko kauskienė
(dukra). Labanauskų so dyboje buvo
ypatinga slėptuvė, nes bunkeris buvo po
grindimis, po gyvenamuoju namu. Tai
buvo šiltesnė slėp tuvė, ypač galvojant
apie tai, kad žiemos metu įprastame
bunkeryje šalta. Ypač kai atitirpsta
sniegas ir skverbiasi drėgmė į bunke-
rį, vanduo laša virš galvos. O čia jau ki-
toks bun keris, ir įėjimas ten per kori-
doriaus kraštą. 

Pamenu, buvo toks momentas (jis
ir mamos prisiminimuose apra šytas) iš
to meto, kada su jais kartu gyveno ir
Juozas Lukša. Jie visi buvo bunkeryje,
o šeimininkai tuo metu tvarkėsi savo
ūkyje – gyvulius šėrė. Ir netikėtai ka-
riuomenė apsupa tą sodybą, net šei-
mininkai nespėja duoti jo kio ženklo. O
buvo sutarta – jeigu kas, tuoj stuksi į
grindis! Tiek ir tiek kar tų pabeldžiama

Išėjusiems sugrįžti
– taip būdavo pra nešama apie artėjan-
tį pavojų. Tąkart šeimininkai nieko
nespėjo padaryti. Ir tie, būdami bun-
keryje, irgi nieko nežinojo. O čia pra-
sidėjo krata, daug kariuomenės! Jau
krečia ūkinius pastatus, smaigais bado
aplinką. Ateina ir į kambarį – į tą ko-
ridoriuką. Ma ma, kaip ji sako, sėdėjo ar-
čiausiai, o ten – praverta anga. Įėjo ka-
reivis į trobą – dabar jau kareivių bal-
sus iš girdo ir sėdintys bunkeryje, toks
triukšmas! Mama dar pasilypėjo iš
bunkerio pasižiūrėti, kas čia darosi. Ir
pamatė priešais save rusų kareivį. O tas
kareivis dairosi, bet kai jo klausia vir-
šininkas: „Na, kaip ten, kas ten yra?” –
atsako rusiškai, kad čia nieko nėra. 

Mamai buvo kilusi abejonė: „Man
atrodo, kad jisai tikrai mane matė”. Bet
kareivio atsakymas buvo toks, po kurio
jie visi atsitraukė. ...Ar sąmoningai
pasakė, kad nieko nėra? Bet saugumo
sumetimais kitą dieną jie persikėlė. 

Dar prisimenu, kad mama bun ke-
 ryje siuvinėdavo – labai gražiai siuvi-
nėdavo. Ir man vaikystėje įstrigo tie siu-
vinėjimo siūliukai (dabar tokių siūlų
parduotuvėje net nėra). Tie siūlai šil-
kiniai ir labai blizgėdavo. Kadangi ne-
turėdavau žaislų, tai man tie siūlai
būdavo kaip žaislai. Ne žinau, gal ir ne-
tinka taip sakyti, bet aš labai norėjau tų
siūlų atsivynioti. Ir atsivyniodavau – vi-
sokiausių spalvų. Žinau, kad negerai
darau – juk jie perkami, ryšininkės, mo-
terys, parūpindavo. Mama gi neišeida-
vo pa ti nusipirkti. Ir aš vis tiek atsivy-
niodavau tų siūliukų – na, toks vaiko
žaidimas buvo. O močiutė (nes buvo
toks laikas, kad mes gyvendavom ir ke-
turiese) megzdavo kojines.  Atei da vo
žiemos, rudens metas, ir vaikams jų rei-
kėdavo. Tais mezgimais ji sten gėsi pri-
si dėti. Arba lauko, daržo darbais. Kai
sutemsta, kažkaip padedi šeiminin-
 kams, kad ir tiems žmonėms būtų leng-
viau. 

O kaip vaikas, atsimenu, kad tu
turi būti drausmingas, tylus. Bet vaikui
atsibosta. Kartais paklausda vau, ką
man dabar veikti? Su mani mi užsiim-
davo – man skaitydavo, pasa kodavo. Ta-
čiau tai pasibaigia. Retai būdavo, kad
gali išeiti su vaikais į kiemą. Tėvai abu
buvo pedagogai, jie mokėdavo susi-
tvarkyti. Susierzinimo neatsimenu,
kad sakytų: „Netruk dyk, nelįsk”. Aš
jaučiau tėvų dėmesį ir meilę, kada bu-
vome kartu.

Mama buvo tvirto charakterio žmo-
 gus, niekada nenusimenanti, vi sada
situacijas priimanti taip, kad tu ri būti
išeitis. Su svetimais žmonėmis jinai
buvo gana maloni, tačiau užda ra. Kai

grįžo iš lagerio, niekas iš kai mynų ne-
žinojo jos praeities, bet visi ją gerbė.
Nes ji turėjo vidinį orumą. Ji tuos
žmones irgi gerbdavo ir visada santy-
kiai būdavo labai gražūs. Su tikdavo
įvairių žmonių. Sekimas bu vo visą lai-
ką, mama tai jautė. Todėl buvo uždara.
Mama buvo labai atsargi. Net atėjus Ne-
priklausomybei, kai kas net pykdavo,
kad ji tokia uždara. Norėdavo iš jos iš-
klausti kažkokios informacijos, bet
mama sakė, kad kai bus laikas, papa-
sakos. Ir niekam nie ko nepasakojo. Ji
buvo savotiškai iš didi, jokių lengvatų
niekada neprašė. Ji dideles aukas ati-
davė, bet nieko ne prašė. Ir būdama
garbaus amžiaus, aktyviai domėjosi
Lietuvos gyveni mu. ...Labai sunku
buvo grįžus iš la gerio, nes buvo sunku
rasti darbą, kai sužinodavo, kad ji po-
litinė kalinė. Dir  bo sezonine darbi-
ninke – sandėliuos dėžes krauti. Vėliau
baigė buhalterių mokyklą ir dirbo bu-
haltere. Bet ji visą laiką jautė sekimą.
Kažkaip tas gyvenimas klostėsi, sun-
kus, bet...

Apie paskutinį pasimatymą su tė-
veliu... Na, kambarys – kaip jį įvar dyti,
net nežinau. Turbūt tardytojo ka bine-
tas, aš gi tos KGB struktūros nežinojau.
Vienas sėdėjo, o kiti, kurie jį įvedė, irgi.
Iš pradžių leido kalbėti trumpai, per-
simetėm  keliais sakiniais. Tėvelis pa-
klausė, kaip man seka si, ar aš nepa-
miršau to, ko jis mane mokino, ar aš
ruošiu pamokas... Bet jisai buvo ir kaž-
koks kitoks, aplinkos nė nepamenu –
tuo metu aš mačiau tiktai jį, jaučiau tą
buvimą kartu... bet paskui įvyko baisus
jo išstūmimas, atplėšimas nuo manęs...
Jisai ve  damas pro duris dar kartą at-
sisuko į mane akimis pilnomis ašarų.
Jisai turbūt žinojo, kad paskutinį kar-
tą ma tomės, o aš taigi nieko nežinojau.
Mane tik kaustė baimė, kas bus to-
liau... 

Jonas Arbačiauskas (ryšinin kas). Kada
pamačiau pirmąkart Va na gą, sunku ir
pasakyt. Bet jau gerai atsimenu, kad,
kai man buvo septy niolika ar aštuo-
niolika metų, kai jau baigėsi partiza-
ninis karas ir tik slapstėsi vadai bei likę
partizanai, tai jis ateidavo pas mano tė-
vus ir gyvendavo ant lubų. Ateidavo jo
žmona kitą kartą – atvažiuodavo dvi-
račiu ir ant bagažinės atsiveždavo mažą
mergai tę. Stamboka moteris – tai buvo
jo, Vanago, uošvė. Tai jie po vieną susi -
rinkdavo, po vieną išsiskirstydavo. Va-
 nagas pabūdavo vienas ilgiau. Kai sau-
lėta diena, būdavo, kad išeidavo visa šei-
ma į miškelį, ten arti namų mū sų, ir
mama nunešdavo pintinėj pietus. Pa-

vakarėj grįždavo visi. Pen kiasdešimt
trečiaisiais metais vieną kartą paba-
ladojo ir pasikvietė mane ant tų lubų,
kur jis gyveno. Atsisėdo ir pradėjo
mane kalbinti. Buvo vienoj pusėj pri-
rašyti popieriaus lapai, kitoje – švarūs.
Sako: „Čia – Lietuvos isto rija, čia rašau
apie partizanų veiklą”. Pradėjo mane
klausinėti šio to: apie mokyklą, apie
mokytojus, apie moki nius, apie jų nuo-
taikas, ką matau sa vo miestelyje, kuris
nuo mano tėviš kės buvo už keturių ki-
lometrų. Kaip stribai – ką kada veikė,
ar matėsi partizanų kūnai miesto aikš-
tėje. O aš vi sa tai buvau matęs, eidamas
į mokyklą ir iš mokyklos. Ir, prisimenu,
aš jam ir papasakojau. Na, jis pagyrė.
Klausia – ar sportuoju. Sakau: „Spor -
tuoju”. Tai pagyrė ir už tai. Kažkada,
gal trečiais, gal ketvirtais metais, sa ko:
„Jūs, jauni, būkit atsargūs, saugo kitės,
nes jūs esat Lietuvos ateitis”. Paklausė,
ar šachmatais žaidžiu. Sakau: „Žai-
džiu”. „Gal turi šachmatus namuose?”
„Turiu”. „Atsinešk”. At sinešiau ir žai-
dėm. Jis tada žaisda mas papasakojo,
sako: „Aš tada Klai pėdoj, pedagoginėj
mokykloj (ar ten institute – kaip jisai
pasakė, neprisimenu) išmokau ir pa-
skui karinėj mo kykloj žaisdavau Kau-
ne šachmatais”. Tai toks buvo mūsų tas
bendravimas. Penkiasdešimt ketvir-
taisiais metais jis tik vasarą pas mus
būdavo, gal žie mą ir užeidavo, bet aš ne-
mačiau, ne žinau, būdavau mokykloj.
Bunkerio nebuvo, tai tik ant lubų gy-
veno. 

Kas laimėjo šachmatų partiją, o čia
jau partizaniška paslaptis. Jis laimė-
davo, kai tik pradėjom žaist, tai jis
man porą partijų užmetė, o paskui
sako: „Oi, netyčia praradau kara lienę”.
Tai, va, dabar žinau, kad jis no rėjo, kad
ir aš išloščiau, tai jo peda  goginė tokia
taktika. Taip, jis už ma ne geriau žaidė,
aš šachmatais tada silpnokai žaidžiau.

Penkiasdešimt ketvirtais, sako, vi-
sur dabar pavojinga be dokumento eiti,
ar nesuveiktum man ir mano uoš vei
paso? Sakau – pasistengsiu. Tai man
buvo didžiulis džiaugsmas, kad toks
žmogus paprašė būtent ma nęs! Pasiju-
tau, kad prisidedu prie par tizaniškos
veiklos. Tą patį vakarą nubėgau pas
savo bendramintį Albi ną Arbačiauską,
ten į Gerkiškių kai mą, netolimai, ir pa-
sakiau, ką turiu suveikti. Viską apta-
rėm, sutarėm. Du ištikimi draugai,
moksleiviai, kurie ne čia gyveno, o
Butrimonių mokyklos bendrabutyje,
suveikė pasą uoš vei. Vanagui pasą pa-
dirbo tas mano geriausias draugas Al-
binas. Aš jam atnešiau tuos pasus. Štai
penkiasde šimt šešti metai, per tą laiką
jau at važiuodavo dviračiu ar ateidavo;
atsi vesdavo mergaitę tik uošvė, jų su
žmo na daugiau jau nebemačiau pas
mus. 

Nuotraukos�iš�archyvų�ir�filmo�kūrybos�proceso

A. Ramanauskas-Vanagas su dukra Aukse,
1953 m.
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LIETUVA IR PASAULIS

Moterys, pasaulio lyderės, susirinks Vilniuje
Vilnius (Prezidentūros info) –

Moterų pasaulio lyderių tarybai pir-
mininkaujančios Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės ini-
ciatyva birželio 6–8 dienomis Vilniuje
vyks tarptautinė moterų politinių ly-
derių konferencija.

Į Prezidentės globojamą aukšto
lygio renginį atvyks parlamentarės iš
viso pasaulio. Lietuvoje laukiamos
Kroatijos, Maltos Prezidentės, Islan-
dijos premjerė, kitos esamos ir buvu-
sios valstybių vadovės, kurias vienija

Prezidentės vadovaujama Moterų pa-
saulio lyderių taryba.

Ši aukšto lygio konferencija – tai
tradicinis, jau 7 kartą vykstantis glo-
balus moterų parlamentarių susitiki-
mas, kasmet rengiamas vis kitoje pa-
saulio valstybėje. 

Šiais metais politikės iš viso pa-
saulio susitiks Lietuvoje, minint ne tik
atkurto valstybingumo šimtmetį, bet ir
100 metų sukaktį, kai Lietuva viena
pirmųjų Europoje suteikė moterims
teisę balsuoti.

Ar saugūs ,,Huawei” telefonai?
Vilnius (LRS.lt) – Seimo Nacio-

nalinio saugumo ir gynybos komitetas
(NSGK), reaguodamas į JAV žvalgybos
tarnybų rekomendacijas nesinaudoti
„Huawei” telefonais, prašo institucijų
įvertinti jų saugumą.

NSGK kreipėsi į Nacionalinio ki-
bernetinio saugumo centrą, Krašto
apsaugos ministeriją (KAM), Valsty-
bės saugumo departamentą, Antrąjį
operatyvinių tyrimų departamentą
prie KAM ir Viešųjų pirkimų tarnybą.
Prašoma pateikti situacijos vertinimą
ir rekomendacijas.

Lankysis Vokietijos kariuomenės vadas 
Vilnius (KAM info) – Vizito į Lie-

tuvą atvyko Vokietijos kariuomenės
vadas generolas Volker Wieker. 

Vilniuje aptarti regiono saugumo
situacijos ir karinio bendradarbiavimo
klausimų generolas susitiko su Lie-
tuvos Respublikos prezidente Dalia
Grybauskaite, krašto apsaugos vice-
ministru Vytautu Umbrasu ir Lietuvos
kariuomenės vadu generolu leitenan-
tu Jonu Vytautu Žuku. 

Prezidentūroje Vokietijos kariuo-

menės vadui įteiktas ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai" Komandoro kryžius. 

Susitikimuose aptartas Lietuvos ir
Vokietijos bendradarbiavimas gynybos
srityje, daug dėmesio buvo skirta
NATO priešakinių pajėgų bataliono ko-
vinės grupės aktualijoms.

NATO priešakinių pajėgų bata-
liono kovinė grupė, siekiant stiprinti
atgrasymą ir kolektyvinę gynybą re-
gione, Lietuvoje dislokuota nuo 2017 m.
vasario. 

JAV švelnina poziciją dėl metalų tarifų
Washingtonas (ELTA) – Baltieji

rūmai kiek švelnina savo griežtą po-
ziciją dėl importo muitų metalams,
teigdami, kad Jungtinės Valstijos savo
planuose gali numatyti atleidimą nuo
importo muitų tarifų metalams. Ka-
nadai, Meksikai ir kai kurioms ki-
toms šalims gali būti numatytos išlygos
nacionalinio saugumo sumetimais.

JAV prezidentas Donald Trump pa-
siūlė plieno produkcijai taikyti 25 proc.

importo muitų tarifą, o aliuminio pre-
kėms – 10 proc.

Kinija grasina „būtinu ir tinkamu
atsaku”, jei kiltų bet koks prekybos ka-
ras su JAV. 

Europos Sąjunga (ES) paskelbė at-
sikirsianti D. Trump planams apmui-
tinti plieno ir aliuminio importą, ap-
mokestindama populiarius amerikie-
tiškus produktus, tokius kaip riešutų
sviestą, burboną, apelsinų sultis ir kt.

Seimas turi atliepti žmonių lūkesčius
Vilnius (Mano

vyriausybė) – Lietu-
vos Respublikos pre-
zidentė Dalia Gry-
bauskaitė prieš ar-
tėjančią parlamento
pavasario sesiją tra-
diciškai susitiko su
seimo valdyba ir ap-
tarė svarbiausius
darbus ir sprendi-
mus, kurių laukia
žmonės. Valstybės
vadovė išskyrė pri-
oritetus: ekonomikos stabilumas, so-
cialinės atskirties mažinimas, skaid-
rumo ir teisingumo didinimas, sau-
gumo  ir gynybos stiprinimas.

Prezidentės teigimu, miglota mo-
kesčių reforma trikdo šalies gyvento-
jus ir užsienio investuotojus, todėl ne-
reikia gadinti to, kas jau ir taip veikia
ir kelti lūkesčių, kurie nerealizuojami. 

Valstybės vadovė atkreipė dėmesį
ir į privatų kaupimą diskredituojančią
pensijų sistemos pertvarką, kuri komp-
romituoja bet kokią pensijų reformą at-
eityje. Prezidentė pabrėžė, jog būtina
griežtinti ES lėšų panaudojimo kont-
rolę. Dar prieš kelerius metus pirma-
vę Europoje pagal ES lėšų įsisavinimą,
šiuo metu esame  tarp labiausiai atsi-
liekančių ES šalių.

Susitikime daug dėmesio skirta
skaidrumo ir teisingumo stiprinimui.
Prezidentės teigimu, skaidrios veiklos

reikalavimai galioja visiems, o kova su
korupcija negali išskirti nei verslo, nei
politikų. Valstybės vadovė siūlo skaid-
rinti antstolių veiklą, nes kol kas vyk-
dymo išlaidos kelis kartus viršija pa-
čią skolą ir skurdina žmones. Taip pat
bus teikiamos Darbo kodekso pataisos,
kurios padės sumažinti korupcijos ir
nepotizmo landas valstybės tarnyboje. 

Pasak Prezidentės, būtina užtik-
rinti atgrasančias ir adekvačias baudas
visose srityse. Valstybės vadovė teiks
Reklamos įstatymo pataisas, kurio-
mis baudos, siekiant pažaboti žmonių
apgaudinėjimą, bus susietos su įmonių
pajamomis, ir kad nesąžiningas vers-
las neišsisuktų nuo atsakomybės.

Pasak valstybės vadovės, šie metai
bus itin aktyvus ir užsienio politikoje.
Būtina tinkamai pasiruošti NATO vir-
šūnių susitikimui ir tolesnei Aljanso
gynybos reformai. 

JK pareigūnai tiria mėginimą nunuodyti S. Skripal
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos pareigūnai turi planą, kaip
reaguoti į nuodingųjų medžiagų pa-
naudojimą prieš buvusį Rusijos GRU
pulkininką Sergej Skripal, kuris kar-
tu su dukterimi nukentėjo kovo 5 d. 

Informuojama, kad kartu su rusais
nukentėjęs policininkas vis dar yra
sunkios būklės, bet jau gali bendrauti.

Didžiosios Britanijos specialio-
sios tarnybos toliau ieško asmenų,
mėginusių nunuodyti S. Skripal ir jo
dukterį.

Solsberio mieste prie vieno iš pre-
kybos centrų buvo rasti du žmonės, nu-
kentėję nuo nežinomos medžiagos. Vė-
liau žiniasklaida juos įvardijo – tai
buvo buvęs GRU pulkininkas S. Skri-
pal ir jo duktė Julija. Nukentėjusieji
buvo nugabenti į ligoninę. Taip pat nu-
kentėjo policininkas, pirmas atvykęs į
incidento vietą.

S. Skripal 2004 metais Rusijoje
buvo suimtas ir apkaltintas šnipinėji-
mu Didžiosios Britanijos naudai. 2006
metais jis buvo nuteistas 13 metų ka-
lėti. 2010 metais Rusijai ir JAV apsi-
keitus šnipais, S. Skripal gavo prie-
globstį Didžiojoje Britanijoje.

Pasak Didžiosios Britanijos eks-
pertų, prieš buvusį Rusijos GRU pul-
kininką buvo panaudotos nervus pa-
ralyžiuojančios dujos. Didžiosios Bri-
tanijos detektyvai toliau aiškinasi, kas
apnuodijo buvusį dvigubą agentą rusą.

Britanijos politikai ir žiniasklaida
šį įžūlų apnuodijimo incidentą jau su-
siejo su Rusija.

Vyriausybės ekspertų atlikti moks-
liniai tyrimai leido nustatyti konkre-
čią medžiagą, panaudotą prieš aukas,
ir „tai padės nustatyti šaltinį”. Vis
dėlto pareigūnas šios medžiagos pa-
vadinimo neatskleidė.

Atsiprašė žydų už 1968-ųjų persekiojimą Lenkijoje
Varšuva (Diena.lt) – Lenkijos pre-

zidentas Andrzej Duda atsiprašė žydų už
komunistinio režimo prieš 50 metų vyk-
dytą antisemitinę kampaniją, kai šios
tautybės asmenys buvo gujami iš šalies.

„Laisva ir nepriklausoma šian-
dieninė Lenkija, mano karta, nėra (už
tai) atsakinga ir neturi atsiprašyti.
Tačiau tiems, kurie tada buvo išvary-
ti, norėčiau pasakyti: atleiskite tuo-
metinei respublikai, lenkams ir Len-
kijai už jos padarytą labai gėdingą
veiksmą”, – sakė prezidentas.

Per tą kampaniją mažiausiai 12
tūkst. žydų buvo priversti palikti Len-
kiją.

Šiuo metu tarp Lenkijos ir Izraelio
tvyro įtampa dėl neseniai priimto prie-

štaringai vertinamo įstatymo dėl Ho-
lokausto įvykių traktavimo.

Praėjusią savaitę įsigaliojęs teisės
aktas numato baudas arba laisvės at-
ėmimą iki trejų metų už nacių Vokie-
tijos nusikaltimų priskyrimą Lenkijos
tautai ar valstybei.

A. Duda atsiprašė už prieš 50 metų
buvo žiauriai numalšintą studentų
protestą prieš žiniasklaidos cenzūrą.
Vėliau režimas, prisidengdamas šia
protesto akcija kaip pretekstu, pradė-
jo antisemitinę kampaniją.

A. Duda prisiminė, kad Lenkijos
žydai prisidėjo prie šalies kovų už ne-
priklausomybę prieš 100 metų, o vėliau,
1920-aisiais, gynė Lenkiją nuo sovietų,
o 1939-aisiais – nuo nacių.

Aung San Suu Kyi neteks apdovanojimo
Washingtonas (BNS)

– JAV Holokausto muziejus
atšaukia prestižinį žmogaus
teisių apdovanojimą Mian-
maro civilinei lyderei, No-
belio taikos premijos lau-
reatei Aung San Suu Kyi ir
nurodo, kad ji adekvačiai
nesureagavo į masinį Mian-
maro musulmonų rohinjų
žudymą.

Muziejus paskelbė, kad
Elie Wiesel apdovanojimas,
2012 metais paskirtas Aung
San Suu Kyi, bus anuliuo-
tas. 

Aung San Suu Kyi tapo
tarptautine vienijančia fi-
gūra ir 1991 metais gavo No-
belio taikos premiją.

2015 metais jos partija pasiekė
pergalę rinkimuose ir ji užėmė vals-
tybės patarėjo postą.

Tikėtasi, kad daug metų už de-
mokratiją kovojusi Aung San Suu Kyi
taps reformuojančia politine lydere. 

Nuo rugpjūčio maždaug 700 tūkst.

rohinjų pabėgo į Bangladešą nuo bru-
talios kariškių kampanijos šiaurinėje
Rachinų valstijoje. 

Mianmaro vyriausybė neigia
smurtą prieš civilius ir tvirtina, kad
kariškiai vykdo „valymo operacijas”
prieš teroristus.

Aung San Suu Kyi nepateisino žmogaus teisių gynėjų
lūkesčių. ABC�News�go�nuotr.

Prezidentė su Seimo valdyba aptarė darbų planus. 
R.�Dačkaus�nuotr.�

Šiuos telefonus yra įsigijusios Vil-
niaus miesto ir rajono savivaldybių ad-
ministracijos, viešoji įstaiga „Inves-
tuok Lietuvoje”, Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba, Ryšių regulia-
vimo tarnyba, Informacijos ir ryšių de-
partamentas, Migracijos departamen-
tas, Nacionalinė teismų administraci-
ja, „Lietuvos geležinkeliai” ir kt. Vie-
šųjų pirkimų tvarka tokių telefonų
yra įsigijusios Energetikos ir Ūkio mi-
nisterijos, taip pat Valstybės sienos
apsaugos tarnyba.
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SPORTAS

Kovo 1 d. Kauno „Žalgirio” ko manda „Žalgirio” are-
noje sukūrė dar vieną krepšinį šventę – žiūrovai mė-
 gavosi puikiu žalgiriečių žaidimu ir pergale prieš ti-
tuluotąjį Barcelonos „FC Barcelona” klubą.

Tarp gausių krepšinio gerbėjų buvo galima iš-
vysti ir profesionalų bokso ringe JAV kovojantį
Egidijų Ka valiauską. Į gimtinę atostogų su-

grįžęs kaunietis maloniai sutiko prieš Eurolygos
rungtynes pabendrauti su „Žalgiris TV” laidų rub-
rika #ŽaliaBalta.

„Esu užsigrūdinęs kaunietis, tad Kauno iš širdies
niekas man neištrauks. ‘Žalgirio’ taip pat. Tai mano
vaikystės komanda. Kai tari žodį ‘Kaunas’, kartu
būna ir ‘Žalgiris’ ”, – kalbėjo Kaune užaugęs boksi-
ninkas.

Vaikystėje sportininkas ne tik boksavosi, tačiau
ir su draugais gainiojo krepšinio kamuolį. Nors vė-
liaus pasirinko boksą, E. Kavaliauskas, gyvendamas

Praėjusį pavasarį dėl savo skun dų ironiškos kritikos
iš Lietuvos stipruolio Žydrūno Savicko sulaukęs is-
landas Hafthor Bjornsson dabar gali vaikščioti aukš-
tai iškėlęs galvą. 29-erių metų 206 cm ūgio milžinas
Columbus mieste, Ohio vykusiose prestižinėse „Ar-
nold Strongman Classic” varžybose pasiekė naują pa-
 saulio rekordą.

Aštuoniskart „Arnold Strong man” laimėtojas,
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas šiose
didelio popu liarumo varžybose nedalyvavo

ant rus metus iš eilės. Šiemet jas praleido ir 2013 m.
jas laimėjęs kitas Lietuvos galiūnas Vytautas Lalas. 

Praėjusiais metais po pasaulio galiūnų čem-
pionato H. Bjornsson, žinomas iš TV serialo „Sostų
karai”, kur įkūnijo šiurpinantį personažą Kalną
(Gregor Clegane), ėmė skųstis teisėjavimu. Sociali-
niuose tinkluose islandas aiškino, kad teisėjai iš jo
pa vogė čempiono titulą neįskaitydami vieno jo
spaudimo. Tąsyk nugalėtoju tapo britas Eddy Hall,
o H. Bjornsson liko antras. 

„Kai žmogus nemoka pralaimėti, tai blogiausia.
Iš manęs tokių pergalių yra dešimtys pavogta, bet nie-
kada to viešai neaptarinėjau, nes tai ne etiška, – tuo-
met sakė 9-tą vietą užėmęs Ž. Savickas. 

Prabėgus kiek mažiau nei me tams, islandas
pasiekė kol kas skambiausią savo karjeros pergalę.
Pra ėjusį savaitgalį prestižinėse varžybose, kurių ren-
gimo iniciatorius yra legendinis aktorius Arnold
Schwar ze negger, H. Bjornsson užėmė pirmąją vie-

Kovo 1–4 Columbus vykusiame „Arnold
Clasic” sporto festivalyje, be galiūnų
varžybų, savo meistriškumą net 75-
iose sporto šakose demonstravo dau-
giau nei 2000 sportininkų iš įvairiausių
pasaulio kampelių.

Pirmąkart šiame tradiciniame
sporto renginyje varžėsi ir 5 Či-
kagos lietuviai. Keturiems stalo

teniso spor tininkams debiutinėse var-
žybose medalių iškovoti nepavyko, o štai
dvikovinių sporto šakų atstovas Linas
Kevličius į namus grįžo su sidabriniu
apdovanojimu.

L. Kevličius į taekwondo varžybų
aikštelę sugrįžęs po 10-ies metų per-
traukos savo gimtadienio proga (kovo 9
d. jam sukako 45 metai) pasidovanojo

įsimintiną pergalę. Pusfinalyje, po per-
mainingos kovos nugalėjęs ameri kiečių
sportininką, finale Linas sulaukė įnir-
tingo kito JAV sporti ninko pasiprieši-
nimo. Kovos įkarštyje susilaužęs kojos
pirštus ir taškais atsilikinėdamas 4:9, L.
Kevličius vis dėlto rado savyje jėgų ir at-
likęs klastingą smūgį koja pripažin-
tam varžo vui sugebėjo sulaužyti nosį,
po ko ši dinamiška kova, teisėjų spren-
dimu, buvo nutraukta.

Pagal varžybų taisykles, L. Kevli-
 čiaus varžovui patyrus tokio pobū džio
traumą, dvikovos nugalėtoju tu rėjo
būti paskelbtas lietuvis, tačiau po 15
min., JAV sportininkui sutei kus pir-
mąją ir neatidėliotiną pagalbą, ši kova
daugelio nuostabai vėl bu vo atnaujinta.
Kojos pirštų lūžius po smūgio varžovui
patyrusiam L. Kev ličiui sunku buvo at-

V. Kavaliauskas: „Kai tari žodį ‘Kaunas’, kartu būna ir ‘Žal-
giris’.”

Nedalyvaujant Lietuvos galiūnams, pirmąkart prestižines
„Arnold Strongman Classic” varžybas laimėjo pasaulio re-
kordą pagerinęs 29-erių metų 206 cm ūgio milžinas iš Is-
landijos H. Bjornsson.

Ž. Savicko kritikuotas islandas – rekordininkas

Stulbinantis L. Kevličiaus sugrįžimas

Į Lietuvą sugrįžęs boksininkas grožėjosi krepšiniu

taškų). B. Shaw gavo 22 tūkst. JAV dolerių,  o rusas
namo išvyko su 17 tūkst. JAV dolerių prizu.

Maža to, islandas varžybose pa gerino ir štangos
atkėlimo nuo žemės („Elephant Bar Deadlift”) pla-
netos rekordą. Nuo grindų galiūnui pavyko atplėš-
ti 472 kilogramus. Tai – penkiais kilogramais dau-
giau, nei iki šiol buvo pavykę iškelti šios rungties re-
 kordininkui Jerry Pritchett. Islandas rekordo vaiz-
du pasidalijo savo so cialinio tinklo „Instagram”
profilyje ir per parą sulaukė beveik pusės milijono
peržiūrų.

Gana kraupus vaizdas užfiksuotas štangą nuo že-
mės atplėšti bandant rusui M. Šivliakovui. Keliant
426 kg svorį jam iš nosies pasipylė kraujas.

Tapti „Arnold Strongman” var žy bų nugalėtoju
islandui pavyko sep tintuoju bandymu. Iki šiol ge-
riausią rezultatą jis buvo pasiekęs pernai (II vieta).
Tris kartus per karjerą H. Bjornsson yra laimėjęs
„Europe Strongest Man” varžybas, pasaulio čem-
pionate tris kartus užėmęs antrą ją ir tris – trečiąją
vietas. 

„Didžiuojuosi savo pasiekimu, nauju pasaulio re-
kordu, tačiau sustoti nė neketinu”, – po pergalės JAV
teigė H. Bjornsson, kurio pagrindinis tikslas – tap-
ti ir pasaulio čempionu. Pastarosios varžybos šių
metų balan džio pabaigoje – gegužės pradžioje vyks
Filipinų sostinėje Maniloje. 

Pažymėtina, kad įspūdingo stoto islandas savo
sportinę karjerą pra dėjo nuo krepšinio. 2004–2006 m.
jis atstovavo įvairaus amžiaus Islandi jos jaunimo
rinktinėms ir netgi žaidė A diviziono Europos U-18
čempio nate, vėliau rungtyniavo Islandijos krep-
 šinio lygoje, tačiau mesti krep šinį jį paskatino be-
sikartojančios čiurnos traumos.

tą ir laimėjo 72 tūkst. JAV dolerių. Jis penkių rung-
čių varžybose surinko 45,5 taško ir už nugaros pali-
ko pernykštį čempioną, amerikie tį Brian Shaw (42
taškai), trečias liko rusas Michailas Šivliakovas (30

laikyti šį kovos įkarštį ir pergalė taškais
(16:14) ati teko varžovui. 

Abu šios kovos finalininkai, me-
dikų buvo išgabenti į ligoninę.

Po 10-ies metų pertraukos į taekwondo varžybų aikštelę sugrįžęs L. Kevličius iškovojo si-
dabrą.

bėjęs boksininkas dar prieš dvikovą teigė, jog Kau-
no „Žalgirio” krepšininkai turėtų pa laužti sve-
čius iš Catalonijos. „Tikiu, kad ‘Žalgiris’ laimės. Ma-
nau, kad taip ir bus. Visada palaikau ‘Žalgirį’ ir ti-
 kiu jo pergale”, – sakė Lietuvoje vie šintis E. Ka-
valiauskas.

JAV, neužmiršta nei krepšinio, nei Lietuvos. Puikiu
to įrodymu tapo boksininko dvikova dėl NABF
(Šiaurės Amerikos profesiona lų bokso lygos) čem-
piono titulo, vy kusi įsimintiną dieną Lietuvai – Va-
sario 16-ąją. Tądien E. Kavaliaus kas bokso ringe įvei-
kė buvusį pa saulio čempioną iš Rusijos Davis Ava-
nesjan ir tapo NABF lygos čempionu. Ringe E. Ka-
valiauskas kovojo apsivilkęs Lietuvos vėliavos spal-
vų šortus ir pergalę skyrė savo šaliai.

Bokso ringe E. Kavaliauskas jau yra užsitar-
navęs „Mean Machine” („Pykčio mašinos”) pra-
vardę. 

„Pravardė atsirado tada, kai ma no draugas, su
kuriuo kartu gyveno me ir kartu sportavome, vienos
tre ni ruotės metu bandė pokštauti su manimi. Buvau
labai susikaupęs ir su sikoncentravęs į treniruotę,
kažką piktai atsakiau ir nenorėjau šnekėti. Taip
draugas mane ir praminė ‘Mean Machine’ ”, – sma-
gią istoriją prisiminė E. Kavaliauskas.

Antrą kartą rungtynes „Žalgirio” arenoje ste-
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Mes atei namE!

Nė dienos be krepšinio
Atkelta iš 1 psl.

Griežta dienotvarkė

Kiek Matas save atsimena, geriausias žaislas vai-
kystėje jam visada buvo kamuolys. „Mama sako, kad
ir miegoti kartais eidavau su kamuoliu. Todėl kai bu-
vau 6-erių metų, tėvai ma ne nuvedė į krepšinio tre-
niruotes PLC. Pirmasis mano treneris buvo Aivaras
Majus, o pirmoji komanda – „Lituanica”, – savo krep-
šinio kelio pradžią prisiminė Matas. 

Matas (antras iš k.) su ,,Willowbrook Warriors” komandos
sirgaliais amerikiečiais, kurie visada rungtynes stebi su
Lietuvos trispalve....

mokyklos krep šinio komandos sirgalių. Žino dami,
kad Matas yra lietuvis, draugai paprašė jiems duo-
ti Lietuvos vėliavą. Kai tik šešiolikmetis su „Willow -
brook Warriors” komanda dalyvauja varžybose, sa-
lėje suplevėsuoja Lietu vos trispalvė, kurią mojuoja
ameri kiečiai, taip atsidėkodami Ma tui už puikų
žaidimą. Ir po varžybų lietuvis dažnai sulaukia
sveikinimų, pagyri mų bei rankos paspaudimų iš ne-
pa žįstamų. 

O girti 16-metį krepšininką tikrai yra už ką. Kovo
1 d. laikraštis „Daily Herald” paskelbė Illinois vals-
tijos DuPage apygardos mokyklų geriau sių krepši-
nio žaidėjų dvidešimtuką, kuriame įrašytas ir Matas.
Vaikinas kovo 2 d. su savo mokyklos „Willow brook
Warriors” komanda tapo regiono čempionais (Re-
gional IHSA Class 4A Champions). 

Draugai dar nepamiršo ir sausio pabaigoje vy-
kusių įsimintinų varžybų tarp ,,Willowbrook War-
riors” ir „Larkin” mokyklinių komandų. Ta da, likus
5 sekundėms iki rungtynių pabaigos, Matas įmetė
įspūdingą tritaškį, lėmusį jo komandos pergalę.
Puikus Mato žaidimas buvo aprašytas ne tik keliuose
vietiniuose laik raš čiuose, bet ir dienraštyje „Chicago
Sun-Times”, vaikinas taip pat davė interviu „Cn100
Sports” televizijai.

Traumos, aukos ir svajonės

Kad ir kiek pergalės atneša tei gia mų emocijų,
kaip ir kiekviename sporte, yra ir ne tokia šviesi ali-
nan čio darbo pusė. Mėlynės, skaudančios kojos, pa-
tempti pirštai – tai Mato kasdienybė. Tačiau vaiki-
nas džiaugiasi, kad sunkių traumų iki šiol pavyko iš-

dieniais – vėl treni ruotė su komanda, o sekmadieniais
– individuali treniruotė su krepšinio treneriu”, – savo
tvarkaraštį vardijo vienuoliktokas.

Ruoštis pamokoms Matui laiko lieka nedaug, to-
dėl vaikinas namų dar bus stengiasi pradėti daryti
mokykloje, nors grįžus iš treniruočių dažnai prie pa-
mokų dar tenka pasė dėti ir iki vidurnakčio. Tačiau
krep ši nis vaikino mokslams nekenkia – Matas iš 500
Willowbrooko aukštosios mokyklos vienuoliktokų
yra penktas iš geriausiai besimokančių mokinių. 

Šeima – ištikimiausi sirgaliai

Mokslo svarbą pabrėžia ir Mato „ET21 Buc-
keyes” klubas, kurio rėmėjas bei vienas įkūrėjų
yra krepši ninkas Evan Turner iš Portlando „Trail
Blazers” komandos. „Mūsų tre neris Roy Ramos taip
pat dažnai primena, kad turime ne tik daug treni-
ruotis, bet ir sveikai maitintis, išsimiegoti ir gerai mo-
kytis. Blogai besimokantys komandoje žaisti nega-
li”, – pasakojo Matas.

Ar nuo didelio krūvio vaikinas ne pavargsta ir ne-
kyla noras mesti krepšinio? „Man labai patinka
žaisti ir noriu tai daryti kuo ilgiau. Tačiau kartais pa-
sitaiko dienų, ypač po ne pasisekusių varžybų, kai
imu galvoti, kodėl ir kam aš taip vargstu. Bet nu einu
miegoti, atsikeliu kitą rytą ir vėl varau”, – pasako-
jo Matas, kuriam jė gas atgauti padeda ir šeima. Mama
Viktorija, tėtis Darius ir jaunesnis bro lis Tadas yra
didžiausi jo sirgaliai. 

Vaikino tėtis, pats prieš kelis de šimtmečius
Kaune žaidęs „Žalgirio” jaunių komandoje, bet dėl ke-
lio traumos turėjęs palikti krepšinį, sūnui ne gaili nei
patarimų, nei pastabų. „Ne tik trenerių, bet ir tėčio
nuomo nė man labai svarbi. Dažnai kartu su juo ir
broliu per televizorių žiūrime krepšinio varžybas ir
jas aptariame. Kartais su broliu einame treniruotis,
tada aš jam paduodu kamuolį, jis – man. Brolis taip
pat žaidžia krepšinį, tad bandau jam padėti. O mama
mus visus prižiūri ir skaniai maitina”, – juokėsi Ma-
tas.

Kai vaikinas su savo keliaujančia „ET21 Buc-
keyes” komanda važiuoja į varžybas, kurios vyksta
visoje Ame ri koje, jį visada lydi ir vienas iš tėvų. Žai-
dėjams tokios kelionės nieko ne kainuoja, tačiau
kartu keliaujantys tėvai už kelionę moka patys.
„Kai tėtis žaidė su ‘Žalgirio’ jauniais, arti mųjų pa-
laikymo jam labai trūko, nes seneliai neturėjo gali-
mybės dalyvauti varžybose. Todėl dabar tėvai visur
su manim vyksta kartu ir morališkai mane palaiko”,
– pasakojo Matas.

Dėmesys ir pergalių skonis

Malonaus ir netikėto palaikymo vaikinas su-
laukia ir iš savo amerikie čių draugų, Willowbrook

Su „Lituanica” vaikinas žaidė iki 5 klasės, vėliau
rungtyniavo „Illinois Speed”, o nuo 8 klasės iki da-
bar žai džia „ET21 Buckeyes” komandoje. 3 metus Ma-
tas vilki ir savo mokyklos ,,Willowbrook Warriors”
marškinė lius, o šį sezoną yra vienas iš 3 ko mandos
kapitonų.

Norint žaisti stipriose komandose, reikalingas
ne tik įgimtas talentas, bet ir sunkus darbas bei už-
sispy rimas. Visa tai Matas turi. Vaikino dienotvar-
kė jau ne vienerius metus yra itin griežta. „Keliuo-
si 6 ryto ir važiuoju į mokyklą. Visus dalykus mo-
kausi sustiprintu lygiu, iš kurių 5 – koledžo pamo-
kos. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio po mokyk-
los einu į krepšinio treniruotes, kurios užtrunka 2–3
valandas, penktadieniais vyksta varžybos, šešta-

Matas (pirmas iš k.) su savo šeima: broliu Tadu, mama Vik-
torija ir tėčiu Dariumi.

Willowbrook aukštosios mokyklos komanda ,,Willowbrook Warriors” – regiono čempionai! Matas – pirmoje eilėje ket-
virtas iš d.

Ši nuotrauka, kurioje Matas rungtynėse su ,,Larkin” pa-
skutinėmis sekundėmis įmetė lemiamą tritaškį, buvo iš-
spausdinta dienraštyje ,,Chicago Sun-Times”.
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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

MIGLĖ RUPŠAITĖ

Lithuanian City of Chicago Club (LCCC) su-
sikūrė prieš metus. Per tuos metus LCCC
jaunuoliai surengė nemažai įvairių rengi-
nių, norėdami kuo tikslingiau pasiekti savo
tikslą – „Suvienyti jaunus lietuvius su įvai-
 ria gyvenimo ir darbo patirtimi, gy ve nan-
čius Čikagoje bei Čikagos apy linkėse, ku-
rie galėtų tobulėti drauge su bendramin-
čiais profesinėse srityse, skleisti žinią apie
Lietuvą ir lietuvius, bendrauti ir dalintis pa-
tirtimi su kitomis etninėmis bendruo menė-
mis esančiomis išeivijoje.”

Praėjusį šeštadienį, kovo 3 d. LCCC tu-
rėjo nuostabią galimybę pri statyti
Aušrinę Pudževytę, dar žino mą kaip

Aube, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re, vykusiame renginyje, „Nupieškime
Lietuvą kartu” LCCC nariams, smalsiems
dalyviams buvo suteikta galimybė išgirs-
ti apie Aušrinės ke lionę aplink pasaulį bei
savęs paiešką. Aušrinė visus įkvė pė savo
pozityviu bei drąsiu po žiūriu į gyvenimą,
parodydama, jog kiek viena sekundė yra
verta ir svarbi. 

LCCC pakvietė dalyvius kartu su Auš-
rine nupiešti paveikslą – LCCC dovaną Lie-
tuvos 100-mečiui.  Rengi nyje dalyvavo Či-
kagos lituanistinės mokyklos nariai, kiti
svečiai. Buvo labai smagus vakaras: kar-
tu bendravome, valgėme, juokėmės, o ir
kiekvienam teko palaikyti teptuką rankoje
bei palikti savo potėpį po pieriaus lape. Kar-
tu sukūrėme nuostabų paveikslą! 

Norėdami daugiau sužinoti apie Auš-
rinę, apsilankykite jos „Face book” pa-
skyroje Aube’s Interior and Art.

Norėdami prisijungti prie LCCC mi-
sijos, siųskite anketas nuoro-
 da:  https://www. ltcityclubchicago.org/,
taip pat raskite mus „Facebook” – Lit-
huanian City of  Chicago Club.

Miglė Rupšaitė – LCCC narė.

Kartu piešėme Lietuvą 
Susipažinkite: Lithuanian City of Chicago Club

Iš k.: Darius Vorobjovas, Rokas Šimkonis, Gediminas Janušauskas, Dalius Savickas, Miglė Rupšaitė, Monika Ringytė, Aušrinė Pudže -
vy tė, Austėja Stanevičiūtė, Asta Malčiūtė, Martynas Sadauskas, Simona Januš kevičiūtė ir Andrius Žukauskas.

LCCC�archyvo�nuotraukos

Paveikslą „Nupieškime Lietuvą kartu”.

Iš k.: Rokas Šimkonis, Nora Alonso, Vilma Sekona, Miglė Rupšaitė, Asta Malčiūtė ir
Simona Januškevičiūtė.

vengti. „Komandos draugams yra lū-
žusios rankos ir kojos, išmušti dantys,
o mano rimčiausias sužeidimas – 7-oje
klasėje per varžybas prakirstas anta-
kis, kurį reikėjo siūti”, – pasakojo Ma-
tas.

Vaikinui tenka iškęsti ne tik tre ni-
ruočių nuovargį, bet dėl krep ši nio
daug ko atsisakyti. Šešiolikmetis dėl
žaidimo aukoja miegą, susitiki mus su
draugais, atostogas. Pusė atei nan čios
vasaros taip pat bus skirta krep šiniui.
Nors Matui yra pasiūlyta dalyvauti Lie-
tuvos 16–17-mečių krepšinio rinktinės
stovykloje Lietuvoje, šio kvietimo teks
atsisakyti, nes rungtyniaus vasaros
turnyre su „ET21 Buckeyes” komanda.

Po pergalės regiono čempionate (Regional
IHSA Class 4A) Matas kerpa krepšio tinklelį

Vienas iš daugelio Mato (pirmas iš d.) apdo -
vanojimų: Martin Luther King turnyre Ster-
ling, IL  vaikinas buvo pripažintas vienu ge-
riausių turnyro žaidėjų

„Vasaros varžybos yra puiki galimybė
būti pastebėtam koledžo klubų atstovų
ir iš jų su laukti pasiūlymų pasirašyti
sutartis žaisti su kolegijos krepšinio ko-
mandomis dar po kitų metų. Jau esu
ga vęs kelis laiškus iš krepšinio klubų,
kad jiems patinka mano žaidimas ir
esu stebimas. Todėl mano didžiausias
noras dabar – vasarą pasirašyti su tar-
 tį”, – prisipažino Matas.

Vaikinas turi ir daugiau svajo-
nių. „Būtų įdomu susitikti ir pasi kal-
bėti su ‘Golden State Warriors’ žaidė-
ju Stephen Curry. Jis, kaip ir aš, mėto
daug tritaškių ir nėra labai aukštas.
Kada nors norėčiau rungtyniauti Lie-
tuvos rinktinėje, žaisti NBA komandoje
ar išbandyti jėgas stipriame Europos
klube. Tiesiog no riu gerai žaisti krep-
šinį kuo ilgiau”, – sakė 16-metis krep-
šininkas Matas Masys.

Linkime Matui kuo daugiau per-
galių ir kad svajonės pildytųsi!
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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

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



Sudoku nr. 127
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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PerSPeKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMAS, PArDAViMAS, FiNANSAViMAS,

PerFiNANSAViMAS ir NuOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

DRAUGAS
4545 W 63 St .,

Chicago, IL 60629
www.draugas.org

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

Sena spintelių gamybos įmonė,
Churchill Cabinet Company,

įsikūrusi Cicero, IL (4616 W. 19th Street),
ieško darbininkų: techninės priežiūros

mechaniko, stalių, surinkėjų. Vertinama
patirtis ir anglų kalbos mokėjimas. Siūlomi

viršvalandžiai ir kitokie priedai.
Skambinti Roger Duba

Tel.� 708-780-0070, Ext. 4850.

Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis,�puikios
rekomendacijos,� legalūs� dokumen-
tai. Tel. 773-757-4532. 

Ieškau globėjos (caregiver) darbo
su gyvenimu. Esu�komunikabili,�atsa-
kinga,�sąžininga,�turinti�gerą�jumoro
jausmą.�Turiu�patirties�slaugant�se��nyvo
amžiaus�žmones,�gulinčius�ligos�patale.
Vairuoju�automobilį.�

Tel. 708-789-3065.
draugokalendorius.org
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RŪTA AKELAITYTĖ-
KUKANSKIENĖ

Vaida ir Robertas Lamsodžiai,
buvę Kėdainių muzikos mo-
kyklos mokytojai, jau daugiau

nei 15 m. gyvena Norvegijoje. Kai Ro-
bertas gavo vargonininko vietą Vinjes
miestelio bažnyčioje, Vaida neturėjo
net minties mesti savo mylimą kanklių
mokytojos darbą ir emigruoti. „Iš pra-
džių galvojau – tegul Robertas važinė-
ja dirbti į Norvegiją, galbūt tik laikinai,
bet labai greit supratau, kad taip šeima
negyvens pilnaverčio gyvenimo, ir ne-
ilgai trukus nutarėme išvažiuoti visi
kartu, – pasakoja Vaida. – Kai išvyko-
me, mūsų pirmagimei Gretai buvo
treji, na, galvojome – pagyvensime,
užsidirbsime ir kai ateis laikas duk-

rytei eiti į pirmą klasę, grįšim į Lie-
tuvą. Kitąmet Greta jau baigs gimna-
ziją, o mes vis dar čia”, – juokdamasi
pasakoja Vaida. 

Įkūrė vaikų teatro studiją

Profesionalus pianistas Robertas
jau 15 m. vargonuoja miestelio bažny-
čioje (ose), tiek Lietuvoje, tiek ir Nor-
vegijoje koncertuoja su klasikinės mu-
zikos grupe „Trio+”, tad jaučiasi vi-
siškai išnaudojantis savo profesinį ir
kūrybinį potencialą. Vaida taip pat
šiek tiek vargonuoja, tačiau ji nuolat
ieško galimybių dirbti savo mėgiamą
pedagoginį darbą bei įgyvendinti ne-
išsenkančias kūrybines idėjas. Kartais
su vienu ar kitu projektu ar muzikine
programa ją pasikviečia patalkinti į

mokyklą, tačiau nuolatinės pedagogi-
nio darbo vietos ji šiuo metu neturi.
Vaida pripažįsta, kad konkuruoti su
norvegais nėra lengva. „Nesvarbu, ku-
ris bus tinkamesnis ar geresnis kan-
didatas vienokiai ar kitokiai pozicijai,
norvegas visada eis pirmiau”, – pasa-
koja Vaida. Nesulaukdama darbo mies-
telio mokyklose, Vaida su dar keliais
bendraminčiais norvegais įkūrė vaikų
dramos studiją, sėkmingai veikiančią
jau trečius metus. Moteris prisipažįs-
ta, kad ant jos pečių gula beveik viskas
– tiek vaidyba, choreografija, muzika,
tiek ir scenografija, kostiumai bei te-
atro vadyba. „Dirbti tenka beveik ne-
atlygintinai, studijos neremia nei auk-
lėtinių tėveliai, nei miestelis, tačiau
šiek tiek lėšų gauname teikdami pro-
jektus kultūriniams fondams, taip pat
rengdami pasirodymus. Kol kas di-
džiausias atlygis – dvasinis, nors jis
menkai apčiuopamas, tačiau nema-
žiau svarbus. Taip pat belieka tikėtis,
kad miestelio valdžia, įvertinusi stu-
dijos sėkmę ir svarbą vaikų laisvalai-
kio užimtumui ir ugdymui, at-
eityje skirs lėšų. O kol kas be-
lieka pasitenkinti žiūrovų plo-
jimais ir vaikų šypsenomis”, –
teigia Vaida.

Lietuvos nepamiršta

Paklausta, ar planuoja
kada grįžti gyventi į Lietuvą,
Vaida sako, jog visi šeimos na-
riai Norvegijoje jaučiasi pui-
kiai, yra vertinami ir gerbiami
miestelyje, vaikai gerai moko-
si, lanko Vinjes kultūros mo-
kyklą, tad kol kas planų grįžti
neturi, tačiau nesijaučia atito-
lę nuo tėvynės. Jie nuolat seka
įvykius Lietuvoje, žiūri lietu-
višką televiziją, o su vaikais
Greta ir Laurynas į savus na-
mus Kėdainiuose grįžta net ke-
lis kartus per metus. Tiek aš-
tuoniolikmetė Greta, tiek jau
Norvegijoje gimęs trylikametis
Laurynas lietuviškai kalba be
akcento ir noriai leidžia vasa-
ras Lietuvoje. Greta kelis metus
dalyvavo kūrybinėje meninėje sto-
vykloje Rumšiškėse, skirtoje išeivijos
jaunimui. Šiemet į ją planuoja vykti ir
Laurynas. Meilė Lietuvai Lamsodžių
vaikams nėra primesta, tai natūrali ter-
pė, kurioje jie augo nuo vaikystės.
Greta mokykloje neatsitiktinai pasi-
rinko lietuvių, kaip antrą užsienio
kalbą, ir puikiai išlaikė egzaminus. Jos
pačios noru ir iniciatyva Panevėžyje
buvo užsakyti tautiniai drabužiai, ku-
riais ji puošėsi per išleistuves mo-
kykloje bei per krikšto sutvirtinimo
sakramentą. Sūnus Laurynas taip pat
turės tautinius drabužius, juos Lam-

sodžiai jam žada padovanoti 15-ojo
gimtadienio proga. Nuostabu tai, kad
nors Laurynui dar tik 13-ka, tačiau jis
jau dabar apsisprendęs tarnauti Lie-
tuvos kariuomenėje. Lamsodžių na-
mus Vinjes miestelyje valstybinių
švenčių metu puošia lietuviška tris-
palvė. 

Kėdainiams reikia vargonų

Vaida ir Robertas ne tik dažnai lan-
kosi tėvynėje bei atidžiai seka naujie-
nas, tačiau ir nuolat ieško būdų prisi-
dėti prie šalies augimo ir gerovės vie-
noje ar kitoje srityje. Keletą metų jie-
du norvegams organizavo sveikatini-
mo keliones į Druskininkus, tokiu
būdu populiarindami Lietuvą kaip pa-
trauklią turizmui šalį, o praėjusiais
metais Robertas paskleidė ir pradėjo po
truputį įgyvendinti ilgai jo paties bran-
dintą idėją – Kėdainių miestui pado-
vanoti vargonus. „Turėdamas vargo-
nus Kėdainių miestas galėtų dar labiau
praplėsti muzikinius horizontus bei

tapti vargonų muzikos centru Lietu-
voje”, – idėja dalijasi Robertas. Jis
kartu su grupe „Trio+” šių metų sau-
sio mėnesį pradėjo paramos koncertų
ciklą, kurio metu surinktos lėšos ke-
liaus į specialų vargonams skirtą fon-
dą. Prie šios gražios iniciatyvos ketina
prisidėti ir kiti kėdainiečiai bei iš Kė-
dainių kilę žymūs žmonės, tokie kaip
dainininkas ir aktorius Mantas Jan-
kavičius, laidų vedėja, kulinarinių
knygų autorė Beata Čičkauskaitė-Ni-
cholson bei kiti. Robertas viliasi, jog
idėją pavyks įgyvendinti per porą
metų. 

Vaida ir Robertas Lamsodžiai, Norvegija. Asmeninio�archyvo�nuotraukos

Namai su trispalve – kitapus 

BALTIJOS
Norvegijos kalnų miestelyje skamba lietuvių

atliekama vargonų muzika

Vaidos įkurto vaikų teatro spektaklis pagal čekų pasaką „12 mėnesių”. Sūnus Laurynas
– antras iš kairės.

Dukra Greta. 

Lamsodžių namus puošia trispalvė.
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DRAUGO  FONDAS

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 m. Gavėnios ir 
Didžiosios savaitės pamaldų 

TVARKARAŠTIS
Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia 

(2745�W.�44th St.,�Chicago,�IL�60632)

Kovo 17 d., šeštadienį, 12 val. p. p. – rekolekcijos, kurias�praves�kun.�teol.
dr.�Žydrūnas�Kulpys,�atvykęs�iš�Lietuvos,�Vilkaviškio�vyskupijos.

Kovo 18 d., sekmadienį, 10 val. r.  – 5-tasis Gavėnios sekmadienis. Šv.
Mišias�atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys.

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 10 val. r.  – šv.�Mišios�(atnašaus�kun.
Gediminas�Keršys).

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės�vakarienės�šv.
Mišios�atnašaujamos�trim�kalbom�((angliškai,�lietuviškai�ir�ispaniškai).

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus�kančios�pamaldos
(atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys).

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 7:30 val. v. – Velyknačio�šv.�Mišios�atnašau-
jamos�trim�kalbom�((angliškai,�lietuviškai�ir�ispaniškai).

balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. – Velykų�rytinės�(Kristaus
Prisikėlimo)�šv.�Mišios�(atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys).

balandžio 8 d. 10 val. r.  Atvelyko šv. Mišios (atnašaus�kun.�Gediminas
Keršys).

Primename,�kad�kiekvieną�ketvirtadienį,�8:30�val.�ryto�atnašaujamos��šv.
Mišios�lietuvių�kalba.�Išpažintys�– iš�anksto�susitarus�su�kunigu�Gediminu
Keršiu.

Kiekvieną�Gavėnios�penktadienį,�4:30�val.�p.�p.�einame�Kryžiaus�kelią�su
apmąstymais.

Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 31,600 dol.

Su 750–250 dolerių:
Nemira Šumskienė, Chicago, IL,

garbės narė, iš viso 4,400 dol. (200 dol.
paaukojo įamžinti  partizano Adolfo Ra-
manausko-Vanago atminimą ir 200 DF).

Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa Park,
IL, garbės nariai, iš viso 2,097 dol.

L.Z.Y, Oak Park, IL,  garbės nariai
iš viso 2,650 dol.

Sisters of  the Immaculate Con-
ception, Putnam, CT, iš viso 650 dol.

Su 150–100 dolerių:
Aldona Juozevičienė, Oak Lawn,

IL, iš viso 150 dol.
Jadvyga Kliorienė, Cleveland, OH,

garbės narė, iš viso 7,800 dol.
Irena Jolita Mazurkiewicz, N. Ri-

verside, IL, garbės narė, iš viso 4,300
dol.

Irena Ancerienė, Porter, IN, garbės
narė, iš viso 4,100 dol.

Jonas ir Janina Mikulioniai, Saint
Johns, MI, garbės nariai, iš viso 3,900
dol.

Julius ir Regina Matoniai, Bur-
bank, IL, garbės nariai, iš viso 3,600 dol.

Albinas Reškevičius, Omaha, NE,
garbės narys, iš viso 3,500 dol.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai, West-
lake, Village, CA, garbės nariai, iš
viso 3,230 dol.

Vytautas ir Aldona Čepėnai, Da-
rien, IL, garbės nariai, iš viso 2,350 dol.

Birutė Prasauskienė, Lomita, CA,
garbės narė, iš viso 2,300 dol.

Donatas ir dr. Gina Skučai, San
Antonio, TX, garbės nariai, iš viso 1,900
dol.

Ramunė Račkauskienė, Oak Lawn,
IL, garbės narė, iš viso 1,875 dol.

Rožė Ražauskienė, Dearborn Hts,
MI, garbės narė, iš viso 1,795 dol.

Rimantas Rudys, Portland, OR,
garbės narys, iš viso 1,200 dol.

Dr. Robertas ir Gailė Vitai, Aurora,
IL, iš viso 910 dol.

Vida Kuprytė, Riverside, IL, iš viso
850 dol.

Regimantas ir Lucija Vedegiai,
Huntley, IL, iš viso 700 dol.

Raimondas Dirmantas, Chicago,
IL, iš viso 600 dol.

Stasys ir Živilė Rudžiai, Portland,
OR, iš viso 500 dol.

Stasys ir Barbara Karaškos, Del-
ran, NJ, iš viso 100 dol.

DaliusVasys, Chicago, IL, iš viso 100
dol.

Su 90–50 dolerių:
Jonas ir Birutė Sveros, Bloomfield

Hts, MI, garbės nariai, iš viso 2,055 dol.
Raminta Sinkienė, Lemont, IL,

garbės narė, iš viso 1,710 dol.
Rimas Černius, La Grange Park, IL,

garbės narys, iš viso 1,700 dol.
Gražina Damijonaitienė, Willow-

brook, IL, garbės narė, iš viso 1,000 dol.
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, Baton

Rouge, LA, iš viso 978 dol.
Aldona Kavaliūnienė, Waukegan,

IL, iš viso 875 dol.
Audronė Bernatavičienė, West-

chester, IL, iš viso 530 dol.
Stasys ir Evangelina Kungiai, Fair-

field, CA, iš viso 205 dol.
Vita Zigmantienė, Palos Heights,

IL, iš viso 150 dol.
Veronika Švabienė, Lemont, IL, iš

viso 150 dol.
Valerija Javas, Western Springs, IL,

iš viso 50 dol.

Jau saulelė vėl atkopdama budino
svietą ir žiemos šaltos triūsius par-
griaudama juokės, – deklamuodami
Kristijoną Donelaitį skelbiame, kad
Draugo fonde (DF) vėl prasidėjo pava-
saris, ,,Draugo” skaitytojams vėl iš-
keliavo pavasario vajaus laiškai.

Šis pavasaris ypatingas tuo, kad
,,Draugas” švenčia 25-ąjį gimtadienį.
Ačiū Dievui ir DF nariams, kad prieš
dvidešimt penkerius metus pradėtas
Draugo fondas gyvuoja ir padeda iš-
laikyti ,,Draugo” laikraštį iki šių die-
nų. 

Kas prenumeruoja ir skaito gar-
bingo amžiaus sulaukusį ,,Draugą”,
mato, kad jis nerodo senatvės ženklų.
Jo turinys ir išvaizda nuolat gerinama.
Jo puslapiuose vis daugiau atsiranda
naujų bendradarbių su naujomis min-
timis, su išsamia mūsų lietuviško gy-
venimo apžvalga tėvynėje ir išeivijoje.
Gausūs mūsų lietuviškos veiklos ap-
rašymai bei pranešimai apie rengi-
nius aiškiai rodo, kad ,,Draugas” lie-
tuvių išeivijai dar labai reikalingas,
kaip svarbiausias mūsų tarpusavio
ryšys, kaip labai svarbus tiltas, mus
jungiantis su Lietuva, su jos žmonių
problemomis ir gerove. 

Šiandien reikia džiaugtis, kad tu-
rime DF, kurio pagalba ,,Draugo” lei-
dybai tokia svarbi. Mirties pranešimai
,,Draugo” priešpaskutiniame pusla-
pyje labai liūdina ,,Draugo” leidėjus,
nes jų vietos neužpildo naujieji pre-

numeratoriai tie, kurie čia įsikūrė
prieš 20 ar daugiau metų. Neužima
tėvų – „Draugo” prenumeratorių –
vietos ir vyresnės kartos lietuvių vai-
kai, kurie yra baigę lituanistines mo-
kyklas ir jaučiasi esantys lietuviai. Gal
ne visiems patinka kiekvieno ,,Drau-
go” turinys, nes esame skirtingų sko-
nių ir skirtingų nuomonių, tačiau
laikraščio paskirtis – tarnauti Lietu-
vos, jos žmonių gerovei ir išeivijos in-
teresams bei krikščioniškųjų vertybių
išlaikymui. Tai įpareigoja kiekvieną
susipratusį lietuvį būti ,,Draugo” skai-
tytoju ir rėmėju per DF.

Garbingo partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago vardo pavasario
vajaus laiškai išsiųsti visiems ,,Drau-
go” prenumeratoriams. Tarp jų – dar
nemažai yra nepriklausančių DF. Tad
atgimstančio pavasario proga labai
kviečiame kiekvieną skaitytoją stoti į
DF su didesniu ar mažesniu įnašu. Pra-
šome ir visas lietuviškas organizacijas
remti DF pavasario vajų, rašant čekį
Draugas Foundation vardu. ,,Draugo”
laikraštis išaugino visas mūsų orga-
nizacijas ir per laikraščio puslapius to-
liau jas palaiko. 

Čekius rašyti: Draugas Founda-
tion ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629. Mokesčių ID No. 36-
3916303.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Prasidėjo DF pavasario vajus

DF PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI

Su 30–25-20–10 dolerių:
Ramunė Kubiliūtė, Evanston, IL,

garbės narė, iš viso 1,405 dol.
Pranas Jurkus, Lockport, IL, iš viso

555 dol.
Pranas ir Daina Jarai, Chesterton,

IN, iš viso 495 dol.
Ray A. Norvaišas, Aurora, IL, iš viso

425 dol.
Dr. Juozas Kalvaitis, Chicago, IL, iš

viso 820 dol.
Mary Burba, Indian Head Park, IL,

iš viso 150 dol.

Už aukas DF visiems nuoširdžiai dėkoja. 
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Shop online: www.Lietuvele.com
Email: lietuvele@sbcglobal.net

Call: 630-324-6811 or  

visit:  2601 75th St., Unit B, Darien, IL 60561

WELCOME TO Lietuvele.com 
LITHUANIAN GOODS 

on the Web!

Holiday Gifts – Souvenirs – Gourmet Foods – Kitchen

Products – (Dumpling Maker…)  – Vitamins &

Supplements – Natural Cosmetics – Jewelry – (Amber) –

Clothing – Books – Magazines – CD’s & DVD’s…..

www.draugas.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 14 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, kur matysite nufilmuotus
iškilmingo Vasario 16-tosios šimtmečio mi-
nėjimo Vilniuje vaizdus.

� Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
balandžio 15 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečia į labdaros koncertą ,,Paklausyk šir-
dies plakimo”, kuris vyks Pasaulio lietuvių
centre, didžiojoje salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439). Programoje – dainų au-
torė ir atlikėja Loreta Janulevičiūtė, kompo-

zitorius ir dainininkas Algirdas Motuza bei sve-
čias iš Lietuvos, pianistas ir kompozitorius
prof. Saulius Šiaučiulis. Auka – 20 dol. Dau-
giau informacijos tel. 630-257-8787.

� 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% 

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.

Jaunimo�centrui�Čikagoje�(5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636)�skubiai�rei-
kalingi�prižiūrėtojai�–�vyras�ir�moteris,�arba�vienas�vyras.�Butas�Jaunimo��centre
–�nemokamai.�Reikia�turėti�Social�Security�numerį.�Teirautis�tel.�773-507-8692
(Neringa).��

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčiai (Marquette Parke)

reikalingas fortepijonas. Būtume

labai dėkingi galinčiam jį

padovanoti.

Skambinti tel. 773-776-4600. 

Kovo 24 d. 9 val. r.
Ateitininkų Namuose •1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Veda: kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys
Registruotis: Fld85@aol.com arba tel. 630-257-8087

Rengia: Ateitininkų Namai ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
Auka: 20 dol.

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.


