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Mielieji,

Velykų dieną šven-
čiame didžiąją prisikė-
limo pergalę!

Šį pavasarį – tai ir
mūsų valstybės atkūri-
mo šimtmečio, Lietu-
vos atgimimo Velykos.
Su šventiniais varpų
balsais, kurie vėl svei-
kina stiprėjančią Lietu-
vą.

Su nuostabiu, vis iš
naujo atrandamu jaus-
mu, kad esame nepa-
laužiama tauta. Tokia
tauta, kuri ne tik paky-
la po sunkiausių išbandymų, bet ir išsaugo gyvenimo viltį bei jėgą, suteikiančią
drąsos toliau kurti savo ateitį.

Tegul šventė kiekvienam dovanoja daug bendrumo, šilumos, nuoširdaus džiaugs-
mo ir įkvepiančio atsinaujinimo!

Visiems – šviesių šventų Velykų!

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

R. Dačkaus nuotr.

VIKTORIJA NOREIKEVIČIŪTĖ

Ar matėte sugautą lakštingalą? Ar
girdėjote jos giesmę narvelyje? Net ir
mažiausias laukų ar girių paukš telis
nori gyventi laisvai. Taip ir žmogus
trokšta laisvės. Taip ir tauta nori būti
laisva ir nepriklausoma. Džiau giamės,
kad šiandien mūsų mylima Lietuva gali
didžiuotis savo Laisve. 

Kelionė Lietuvos istorijos laiko juosta

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai susirinkusius pakvietė į kelionę Lietuvos istorijos laiko juosta. 
Algio Norvilos nuotr.

Šių metų kovo 10 d. New Yorko Maironio lituanistinėje mokykloje vyko
šventė, skirta paminėti dvi Lie tuvai labai svarbias datas – Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmetį bei Lie tuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-

 ną. Nuo pat ryto mokyklos bendruomenėje netilo šurmulys, jautėsi širdžių
džiugesys ir pakili nuotaika, nes tai ypatinga diena – laisvos Lie tuvos gim-
tadienis. 

Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Rasa Savičiūtė-
Sprindys, ji pasidžiaugė mokyklos bendruomenės iniciatyvumu bei mo kinių
kruopštumu puoselėjant lietuvybę už Atlanto. Mokiniai nuolat dalyvauja
įvairiuose Lietuvos Res pub likos ir JAV Švietimo tarybos organizuojamuose
konkursuose, ku riuose savo darbais garsina Lietuvos vardą. 

–  5 psl.

Lietuvos atgimimo Velykos



Mat žodis apie kryžių tiems,
kurie eina į pražutį, yra
kvailystė; o mums einantiems į
išganymą, jis yra Dievo galybė

(I Korintiečiams 1:18).

Broliai ir seserys Kristuje visuose kontinentuose,
lietuvių bendruomenėse pasaulyje,

1930 metais Kaune buvo pra-
dėta statyti Prisikėlimo parapija,
kuri atspindėjo atsikuriančios Lie-
tuvos dvasią ir buvo lyg padėka Die-
vui už atgautą laisvę. Sovietų oku-
pacijos metu ji buvo atimta iš ti-
kinčiųjų ir nužeminančiai tapo ra-
dijo gamykla, kol Atgimimo laikais
vėl pradėta ją atremontuoti pagal
jos paskirtį Vieš paties garbei!

1953 metais, Toronte, Kanadoje
tėvai pranciškonai įkūrė bažny-
čią ir parapiją, taip pat pavadintą
Jėzaus Kristaus Prisikėlimo gar-
bei. Šioje šventovėje tėvai pran-
ciškonai pasto racijoje aptarnavo

didelį skaičių lie tuvių dypukų, pabėgusių nuo komunizmo po Antrojo
pasaulinio karo.

Abi šventovės atspindi mūsų tautos įsitikinimą, jog mūsų viltis ir
stiprybė yra tikėti gėriu, prisikėlimu, Išganytojo galia. Abejose para-
pijose, kaip ir visose šventovėse pasaulyje, kryžius žymi pastatų išorę

ir viduje užima esminę vietą už al-
toriaus. Be kryžiaus nebūtų buvę
Prisikėlimo.  Kryžius yra kiekvie-
no krikščionio ke lias ir primena
Dievo artumą per Jo kančią ir pa-

siaukojančią meilę mums.  Kristaus kryžiumi bus galutinai įtvirtinta Die-
vo karalystė: „Nuo medžio viešpatauja Dievas” (KB Katekizmas 550). 

Šventasis apaštalas Paulius rašė korintiečiams (1 Kor.1:18), kad vie-
niems kryžiaus ženklas atrodo kvailystė – tiems, kurie eina į pražūtį,
ku rių sielos negyvena aukštesniu gyve nimu. Bet kiti jame randa švie-
są, stiprybę ir išganymą. Šis ženklas, Gol gotoje aplaistytas dieviškuo-
ju krauju, mums visiems tebūna išganymo ženklas.

„Tačiau būtent prisikėlimas atveria mus didesnei vilčiai, nes atve-
ria mūsų ir pasaulio gyvenimą amži nąjai Dievo ateičiai, pilnutinei lai-
 mei, tikrumui, kad blogis, nuodėmė, mirtis gali būti nugalėta. Tai lei-
džia su didesniu pasitikėjimu išgyventi kasdienius dalykus, imtis jų drą-
siai ir įsipareigojant. Kristaus prisikėlimas nauja šviesa nušviečia tuos
kasdienius dalykus. Kristaus prisikėlimas yra mūsų stiprybė” (Popie-
žius Pranciškus, 2013).

Švęsdami Kristaus Prisikėlimo šventę, melskimės vienas už kitą, kad
patys džiaugsmingai išgyventume ir su kitais galėtume dalintis viltimi
bei gydančia meile to, ką Kristus mums perdavė.  

Palaimintų ir linksmų Šv. Velykų visiems.

2018 m. Velykos

Prelatas Edmundas J. Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas

užsienio lietuvių katalikų sielovadai
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

Einant gyvenimo keliu, daug
dalykų mums būna svarbūs,
tačiau jie keičiasi ir visi ju-

dame link dienos, kada tik vienas
dalykas rūpės – o kas toliau? Daž-
nas apie tai rimtai negalvojame,
kol nepradeda nuo skausmo temti
akys ir nykti gyvastis (Ps.31:10).
Taip jau yra, mes mėgstame daug
ką nustumti paskutinei minutei.
Tačiau kuo anksčiau nuraminsime
savo sielą dėl jos ateities, tuo ra-
miau, darniau ir prasmingiau pra-
leisime šiuos trumpus kūniško gy-
venimo metus.  Apaštalas Paulius
sako, kad jei savo viltis dedame į
Kristų tik dėl šio gyvenimo, tai esa-
me apgailėtini ir apgailėtinas
mūsų tikėjimas (1Kor. 15:19). Nes
Kristus yra kelias, kurio tiesa veda
į naują gyvenimą (Jn.14:6). Taip
jau, atrodo, surėdytas mūsų ke-
lias, kad per žmogų mums duota at-
eiti į gyvenimą, per žmogų duota ir

Velykinis laiškas

Iš gyvenimo į gyvenimą

išeiti į gyvenimą. Visi čia atėjome
per kitą žmogų, per kito žmogaus
kūną, per savo motinas. Supranta-
me, kad tik per sveikas motinas ga-
lime įeiti į šį kūnišką pasaulį. Ly-
giai taip pat tik per dvasiškai svei-
ką žmogų galime išeiti į dvasinį pa-

saulį. Tačiau sveiko nėra, nėra nei
vieno (Rom. 3:10). Tam ir buvo rei-
kalingas Kristaus atėjimas. Jis ir
išore tapo kaip visi žmonės (Fil.2:7).
Jis ir yra tas vienintelis, sveikasis,
per kurį galime išeiti į gyvenimą...
Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis

dėl mūsų pavertė nuodėme, kad
mes jame taptume Dievo teisumu (2
Kor. 5:21). Kaip motinos mums
buvo vartai ateiti į laikiną gyve-
nimą, taip Kristus yra vartai išei-
ti į amžiną gyvenimą... Aš esu var-
tai. Jei kas eis per mane, bus iš-
gelbėtas (Jn.10:9a). Dramatiškiau-
si pasikeitimai ateinant į šį pa-
saulį vyksta tuomet, kai pradeda-
me palikti savo motinos kūną ir iš
jo išeiti. Taip ir mes, savo tikėjimo
bei dvasinio gyvenimo kulminaci-
ją patirsime tik palikdami šios kū-
rinijos ribas. Taigi kas yra Kristu-
je, tas yra naujas kūrinys. Kas
buvo sena – praėjo, štai atsirado
nauja (2 Kor.5:17). Mūsų pašauki-
mas, naujasis dangus ir naujoji
žemė (Apr. 21:1).

Palaiminto jums dvasinio pri-
sikėlimo ir Krikščioniškų Šventų
Velykų! 

Kun. Liudas Miliauskas
Lietuvių evangelikų liuteronų

Tėviškės parapija



Erika Brooks, 
diakonė: 

Šventos Velykos (kaip ir Kalėdos) man yra labai
svarbi šventė. Nuo pat vaikystės iki dabar šioje šven-
tėje man svarbiausia dvasinė jos pusė. Jos metu ypač
svarbu suvokti, kur Kristus ėjo ir kur mes einame
per Jį. Visa Didžioji savaitė yra dvasinio susikau-
pimo laikas, bet aš pati nuoširdžiausiai išgyvenu Di-
dįjį Ketvirtadienį, tą dieną, kai Kristus buvo iš-
duotas. Tą dieną stengiuosi pasninkauti ir nueiti ko-
munijos. Vakare parapijoje renkamės į maldos va-
karą. Šiaip gavėnios esmė yra atsisakyti to, kas tau
yra patogu.  

Velykos nuo seno yra labai svarbi mūsų šeimos
šventė. Nes mano tėtis buvo kunigas, senelis taip pat
aukšto rango dvasininkas. Kai tik atvykome į Ame-
riką, nebuvo iš ko paruošti šventinio stalo, bet
mano mamytė kažkaip sugebėdavo tą padaryti, su-
kurti namuose šventę. Kol tėvai buvo gyvi, rinkda-
vomės pas mamytę ir švęsdavome su visomis lietu-
viškomis tradicijomis. Ir dabar tą darome, šeimos na-
riai renkasi pas mus. Žinoma, rengiantis šventei, lau-
kiant svečių, neišvengiamai turi nuvažiuoti į par-
duotuves, šiek tiek laiko praleisti virtuvėje. Kaip ir
kasmet, dažome kiaušinius su svogūnų lukštais. Ta-
čiau ši pasiruošimo šventei dalis man nėra tokia
svarbi, kad užgožtų pagrindinę, dvasinę jos pusę. 

Mes dabar gyvename Indianoje. Aš stebiu, kaip
Velykas ar Kalėdas švenčia mūsų kaimynai ameri-
kiečiai. Jie visi labai malonūs, geri, tačiau tarp jų
mažai yra ,,bažnytinių” žmonių, jie nepuoselėja re-
liginių tradicijų. Vis dar keista matyti, kaip per Ve-
lykas susirenka šeima, draugai, o tada sėdi visi ir žiū-
ri kokias nors sporto varžybas per televizorių. Jie,
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

savo ruožtu, labai stebisi tais papročiais, kurių lai-
kosi mūsų šeima. O kai aš juos pavaišinu lietuviš-
kais šventiniais patiekalais, sako, kad šis maistas la-
bai įdomus. Tie žmonės bei jų kitokie papročiai
mums irgi yra pamokanti patirtis. Juk Velykų šven-
tės akcentas yra ne tik dvasinis susikaupimas, savęs
tobulinimas, bet  ir mokymasis priimti kitus žmo-
nes. 

Švenčių laukimą norisi įprasminti
Artėjant didžiosioms metinėms šventėms – Ve-

lykoms, Kalėdoms, mus apima ypatinga jų lau-
kimo nuotaika. Šios šventės išgrynina mūsų

mintis ir lūkesčius. Nes patikime, kad tos ypatin-
gos dienos mums suteiks progą, nors ir trumpam,
pakeisti savo gyvenimą. Gal jų metu tikimės stab-
telti ir pailsėti nuo kasdieninio bėgimo: susitikti su
artimaisiais ir draugais, skirti laiko ilgesniems po-
kalbiams.  O gal atvirkščiai – sutankiname trepsė-
jimą, nes savo mieliausius žmones norime pama-
loninti jaukiais namais ir skaniais valgiais. Arba pa-
tys pabėgti kur nors toliau nuo namų ir jų rūpesčių.
Kad ir kaip būtų, su savimi visada vesimės save.
Ir savo sielą – kartais laimingą, o kartais užmirštą
ir laukiančią nesulaukiančią mūsų dėmesio.

Šio šeštadienio pašnekovės – apie tai,
kokios prieššventinės mintys aplanko
jas ir kaip joms patinka švęsti šventes.

Deimantė Komskienė,
Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkė:

Manau, kad pastaruoju metu daugelio žmonių
sąmonėje labai pasikeitė Velykų, Kalėdų švenčių
esmė. Dažnas, minėdamas Velykas, kalba apie poil-

sį, vaišes, rūpinasi pagaminti ir padėti ant stalo kuo
daugiau patiekalų. Aš viską tą suprantu, ir mano gy-
venime buvo toks etapas, kai taip priimdavau šias
šventes. Tačiau bėgant metams ir augant vaikams,
ėmiau kiek kitaip vertinti šių švenčių esmę. Prieš Ve-
lykas norisi ramybės ir susikaupimo, norisi pa-
bendrauti su tais žmonėmis, kurie mąsto panašiai
kaip aš, kuriems rūpi tie patys dalykai, kaip ir
man. Ir tokie žmonės yra nebūtinai tik mano šeimos
nariai. 

Norisi tas šventes įprasminti darbais, pasirūpi-
nant tais, kuriems reikia draugijos, pagalbos. Štai ir
šiandien važiuoju aplankyti kelių mūsų Lietuvos
Dukterų draugijos narių, kurios yra garbingo am-
žiaus ir vienišos. Žinau, kad joms reikia dėmesio, po-
kalbių. Ir norisi viską tą suteikti šioms moterims,
kaip įrodymą, kad jų veikla ir paaukotas laikas
draugijoje turėjo prasmę.  

Mūsų, Lietuvos Dukterų, organizacija jau gy-
vuoja 60 metų. Norisi į ją įtraukti kuo daugiau jau-
nų moterų, kurios įsijungtų į mūsų veiklą. Mes lan-
kome ne tik savo nares, bet ir kitus vienišus žmones,
kuriems reikia pagalbos. O tokių žmonių, patikėki-
te, yra labai daug. Tik ne visi pasisako, kad jiems rei-
kia kažkieno pagalbos. Su tomis lankomomis vieni-
šomis moterimis dalijamės duonele, pyragais, ku-
riuos kepame pačios. Ir ne tik pyragus kepame, bet
verdame ir sriubą, gaminame šaltieną, nes jos labai
tokį maistą mėgsta ir jo nori. Ir visai negaila laiko,
kurį praleidžiame virtuvėje, gamindamos maistą
šioms moterims. Man tai atrodo prasmingai pra-
leistas laikas, taip pat džiaugsmas bei šių artėjančių
švenčių atgaiva.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Brangūs, skaitytojai, 

Teaplanko mus visus tas vidinis nušvitimas, kuris skaidrina
sielas, ramina protus, skatina kūrybai  ir rodo kelią.
Gyvenkime darnoje su savimi ir su Kūrėju – kiekvienas

asmeniškai, šeimose, bendruomenėse, kaip tauta ir kaip valstybė.
Tuomet bus palaiminti mūsų gyvenimai ir mūsų darbai, ir mūsų
vaikai eis ,,vien takais dorybės”. 

Su šv. Velykomis!
,,Draugo” leidėjai, redakcija ir administracija

XX a. Vokietijoje spausdintas velykinis sveikinimas lietuvių kalba.
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje,
Southfield, MI, Lietuvos Dukterų
draugijos (LDD) Detroito skyriaus
narės, vadovaujamos šios draugijos
pirmininkės Ramunės Mikailienės ir
vicepirmininkės Susanos Bubnelie nės,

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Šventės dieną salėje puikavosi nuostabi moki-
nių piešinių paroda, kurią netrukus visi norintys ga-
lės išvysti Jungtinių Tautų (JT) būstinėje New Yor-
ke. Direktorė pabrėžė, kad Lietuva turi įdomią,
unikalią, svarbią istoriją, kuri kupina įvairių įvy-
kių bei iškilių asmenybių. Istoriją kūrė ir mums ją
perdavė mūsų protėviai, mūsų pareiga ne tik ją sau-
goti, gerbti, bet ir savo didžiais darbais toliau kur-
ti.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė gar-
bingi svečiai – Lietuvos ambasadorė JT Audra Ple-
pytė bei LR generalinis konsulas New Yorke Ju lius
Pranevičius. Lietuva link Ne priklausomybės keliavo
sunkiai ir ilgai, tačiau šiandien esame laisvi ir ga-
lime didžiuotis savo tautos istorija. Prisimindami ir
išgyvendami istoriją, mes kartu rašome ir naują jos
la pą. Istorija gyva mūsų širdies gijomis pinamo ry-
šio tarp praeities ir dabarties dėka. New Yorko Mai-
ronio litua nistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai
susirinkusius pakvietė į kelionę Lietuvos istorijos
laiko juosta. 

Lietuva šiemet švenčia atkurtos Nepriklauso-
mybės šimtmetį, tačiau valstybės istorija yra kur kas
senesnė ir visi istorijos tarpsniai yra labai pra-
smingi. Patys mažiausieji mokiniai pakvietė prisi-
minti, kaip kūrėsi valstybė. Kartu su jais trumpam
nusikėlėme į karaliaus Mindaugo lai kų Lietuvą. Vė-
liau apsilankėme Ge dimino, Kęstučio, Vytauto, Jo-
gailos Lie tuvoje. Pajutome lietuvių kalbos mokymosi
ir išsaugojimo svarbą žiū rėdami trumpą mokinių
inscenizaciją apie knygnešių ir spaudos draudimo
laikų Lietuvą. Vyresniųjų klasių mokiniai perteikė
tarpukario Lie tuvos istoriją bei tuomet vyravu-
sias nuotaikas. 

Taip pat buvo pristatyti Vasario 16-osios aktą pa-
sirašę signatarai, ypač visus nustebino mokinė
Olivija Žukauskas, kuri papasakojo apie savo pro-
močiutės dėdę, signatarą Ste poną Kairį. Jis supro-

Kelionė Lietuvos istorijos laiko juosta

jektavo Kauno kanalizacijos sistemą bei pirmasis do-
mėjosi Japonijos konstitucija. Gro žėjomės „Kauno
damų” šokiu, turė jome progos išgirsti netikėtai
mus aplankiusio Antano Smetonos kalbą bei kartu
su Maironiu skiemenavome brangiausią žodį – LIE-
TU-VA. 

O persikėlę į New Yorką išlydėjom Steponą Da-
rių ir Stasį Girėną į garsųjį skrydį per Atlantą. Iš-
skris dami lakūnai palinkėjo jaunajai kartai garsinti
Lietuvą naujais žygdarbiais. Vyriausiųjų klasių mo-
kiniai iš radingai ir tikroviškai perteikė Sąjū džio mi-
tingų laikus bei nepriklausomos Lietuvos atgimimo
nuotaikas. Taip mažais žingsneliais buvo apkeliau-

ti visi svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai, periodai,
kultūriniai kontekstai. Šventę vainikavo visos mo-
kyklos bendra daina Lietuvai. 

Dėkojame mokiniams, mokytojams, mokyklos
tėvų komitetui už labai gražią ir prasmingą šventę.
Tariame nuoširdų ačiū visiems gausiai susirinku-
siems į mūsų mokyklos organizuotą šventę, gera ir
smagu švęsti Lietuvos šimtmetį kartu. Nors esame
toli nuo Lietuvos, bet kartu ir labai arti – kiekvienas
mes Lietuvą nešiojame savoj širdy.

Viktorija Noreikevičiūtė – Mairo nio lituanistinės
mokyklos mokytoja.

Sėkmingas priešvelykinis renginys

Moksleiviai pristatė Vasario 16-osios Akto signatarus. Algio Norvilos nuotr.

Iš k.: Vanda Shotroff, Jūratė Maier, Patricia Kaunelis, pirmininkė Ramunė Mikailienė, vi-
cepirmininkė Susan Bubnelis ir sekretorė Nijolė Zelwinder.

kovo 25 d., Verbų sekmadienį, su-
ruošė mūsų gabiųjų parapijiečių pa-
gamintų pyragų, tortų, pyragaičių,
grybukų, margučių, bandelių su laši -
nukais ir namuose gamintų sūrių iš-
 pardavimą. Buvo gera proga kepė-
 joms parodyti savo kulinarinę ir kū-
 rybinę išmonę. 

Stalai buvo šventiškai papuošti pa-
vasarį žydinčiais „kačiukais”,
gvaz dikais ir žalumynais. Pyra-

gų stalą pagyvino spalvingi margučiai
ir dekoratyviniai viščiukai bei zuiku-
čiai. LDD narės Laura Alkevičius ir
Daiva Rugieniūtė pardavinėjo iš savo
pačių darytų nuotraukų sukurtas svei-
kinimo atvirutes. Jos buvo labai po-
puliarios. 

LDD toliau tęsia labdaros darbą,
padėdama vargingoms ir į nelaimę pa-
 tekusioms šeimoms: suteikėme pa ramą
devynioms Vilkaviškio vysku pijos „Ca-
ritas” rekomenduotoms šei moms, su-
mokėjome už persiuntimą dviejų siun-
tinių Švenčionių parapijos vaikų dienos
centrui „Liepsnelė”, Troškūnų senelių
namų gyventojams nupirkome keturias
valgomajam kam bariui skirtas kėdes,
Naujosios Utos pradinės mokyklos mo-
kinu kams buvo išsiųsti 45 rūbų ir ava-
ly nės siuntiniai, padengėme visas siun-
tinių išlaidas bei suteikėme 9,272 dol. fi-

nansinę paramą JAV gyvenančioms
keturioms šeimoms.   

Renginys buvo labai sėkmingas ir
pelningas. Lankytojai pasinaudojo šia
puikia proga įsigyti velykinių ska nėstų.
Po to parapijiečiai ir svečiai galėjo pa-
sivaišinti kavute ir pyra gėliais bei pa-
rapijos nuolatinės šeimininkės Regi-
nos Greenhalgh paga mintais kugeliu,
cepelinais, balan dė liais bei kibinais. 

Apsilankusieji svečiai ir parapi-
jiečiai smagiai praleido sekmadienio
popietę, džiaugėsi pirkiniais. 

LDD Detroito skyriaus pirminin-
 kė R. Mikailienė ir valdyba nuošir džiai
dėkoja visiems už gausų apsilankymą,
paaukotus „Napoleono” ir kitokius
tortus, pyragus,  margučius, grybukus,
atvirutes, pinigines aukas ir nuolatinę
paramą šiai labdaringai draugijai! 

Rūtos Mikulionienės surištos verbos. Rūtos Mikulionienės numarginti margučiai. R. Švobienės nuotraukos
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Kovo 18 d. JAV Lietuvių Bendruo menės
(LB) „Atlantas” apylinkė (Mai ne valsti-
joje) šventiškai paminėjo Lie tuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmetį ir
tuo pačiu Kovo 11-ąją. Į jaukią ir spal-
vingą Biddeford miestelio dailės gale-
riją „Engine” šaltą pa va sario dieną rin-
kosi lietuviai, lietuvių kilmės svečiai ir
Lietuvos draugai.

Trumpą oficialią šventės prog-
ra mą vedusios apylinkės pir-
mininkė Vaida Lo-

well ir pirmininkės pava -
duotoja Vaida Labžinty-
tė susirinku siems pri-
minė, kokia svarbi yra ši
diena Lietuvai. Galeri-
jos erdves už pildė visų iš
širdies sugiedotas Lietu-
 vos himnas. Iš Massa-
chusetts atsku bėjęs sve-
čias – JAV LB Krašto val-
dybos vykdomasis pir-
mininkas Juozas Kaz-
lauskas pasakė trumpą
šventinę kalbą.

Pramoginėje šven-
tės dalyje pasi rodė po-
pietės svečiai – „Premio
Internazionale” ir 2017
m. konkurso „Pasaulio
trofėjus” Prancūzijoje
bei Italijoje čempionai
„Tuto a Dio” kar tu su sopranu Nerin-
ga Radėnaite. Švei carijoje studijuo-
jantys „Tutto a Dio” atlikėjai Augus-
tinas Rakauskas ir Greta Staponkutė

DR. VIKTORAS STANKUS       

Patriotiškų tėvų, Stefanijos ir Hen riko
Stasų, dukra Ingrida Stasaitė-Bublienė
išaugo į Lietuvai pasišventusį puikų
žiedą. LR garbės generalinės konsulės
In gri dos Bublienės nuopelnus Lietuvai,
Ohio, Clevelandui ir jos našų dalyvavi-
mą „Rotary International” veikloje šau-
niai įvertino Clevelando „Ro tary” klubas.
Iškilios lietuvės pagerbime kovo 15 d.
gražiose „Windows On The River” pa-
talpose prie vin giuotos Cuyahoga upės,
Clevelando miesto centre, dalyvavo
gausus sve čių būrys. 

Salė buvo perpildyta „Rotary Club
of  Cleveland” narių, tarptauti nių
verslo organizacijų atstovų, mies-

to pareigūnų, tarptautinės bendruo-
menės atstovų ir, žinoma,  Cleve lando
lietuvių (net keturi stalai!). Susirin-
kusius pasveikino „Rotary Club of
Cleveland” prezidentas Jerry Smith,
kvietęs prisiekti Amerikos vė liavai ir
sugiedoti Amerikos himną. St. Barna-
bas klebonas kun. Ralph Wiat rowski
sukalbėjo invokaciją. Toliau pagerbimo
iškilmes vedė buvęs Clevelando „Ro-
tary” klubo garbės pre zidentas, dabar
„International Service” komiteto pir-
mininkas Ri chard S. Pollack. Jis mi-
nėjo, kad Cle velando „Rotary” kasmet
renka asme nį ar organizaciją, ku-
ris/kuri ypač pasireiškia puoselėjant
pasaulyje taiką ir sutarimą, ir kad šių
metų „International Service Award”
žy muo įteikiamas konsulei I.Bublienei.
Salėje nugriaudėjo audringi plojimai.   

Prezidentas J. Smith laikė žyme nį,
o R. S. Pollak perskaitė svekini mus
konsulei nuo Ohio gubernatoriaus
John Kasich ir JAV senatoriaus Sher-
rod Brown. Iškil mėse dalyvavo ir JAV
senatoriaus Rob Portman atstovas Josh
Prest, įteikęs senatoriaus sveikinimą.
Padėkos žodį konsulė I. Bublienė pra-
dėjo padėkodama „Rotary” klubui,
savo šeimai, tarptautinėms organiza-
cijoms ir val džios atstovams. Ji pasi-
džiaugė gra žiu sutapimu – kad įverti-
nimas jai skirtas būtent šiais, šimt-
mečio, metais. Po konsulės padėkos žo-
džio Ritos Klio rienės, „Exultate” cho-
ro vadovės paskatinti, lietuviai už-
traukė „Ilgiau sių metų”. Tai apstulbi-
no susirinkusius. Organizatoriai, drau-

gai ir šei mos nariai sveikino Ingridą
gėlių puokštėmis.

Clevelando mero Frank G. Jack son
patarėja ir ryšininkė tarptauti niams
reikalams dr. Valerie McCall  įtei kė
mero Frank Jackson sveikini mą kon-
sulei I.  Bublienei, kuri atstovauja Lie-
tuvai Ohio, Indiana ir Ken tucky vals-
tijose jau 22 metus. 

I. Bublienė yra veikli konsulė ir
„IB International Inc.” prezidentė. Ji
aktyviai plėtoja Clevelando ir Ohio
verslo ryšius su Lietuva bei Baltijos
valstybėmis, Lietuvos verslą propa-
 guoja Amerikos rinkoje. Ji –  viena iš
„World Lithuanian Economic Con fe-
rence” Čikagoje organizatorių, kur
drauge su Linu Klimavičiumi įsteigė
prekybos skyrių. I. Bublienė taip pat
suvedė Lietuvos startuolių kompanijas
su Ohio valstijos Akrono in kubatorių
skyriumi, kuris padeda startuoliams
įsitvirtinti Amerikoje. 

Konsulė I. Bublienė yra pagerbta
Lietuvos Vytauto Didžiojo ordinu, Ame-
rikos tautybių judėjimo „Eagle Award”
ir „International Rotary Club of  Cle-
veland” „Paul Harris Fellow” žymeni-
mis, kitais apdovanojimais. Ji – buvu-
si „Rotary” garbės prezidentė. I. Bub-
lienė inicijavo našų Ohio ir Lietuvos
universitetų, Ohio ir Lietu vos žemės
ūkio de partamentų bendradarbiavi-
mą, užmezgė Lietuvai nau  dingus ry-
šius su JAV pareigūnais. 

Valio konsulei I. Bublienei, pa-
 gerbtai tarp tokių žymių klivlen diečių,
anksčiau pelniusių „Interna tional Ser-
vice Award” žymenį kaip: Ronald B. Ri-
chard (The Cleveland Foundation); di-
rigentas Franz Wel ser-Most ir jo ve-
damas Cleveland Orchestra; dr. Toby
Cosgrove – prezidentas ir Cleveland Cli-
nic vadovas; garbingasis Clevelando
meras Frank G. Jackson ir kt. 

Konsulei I. Bublienei ir lietuviams
tai didis džiaugsmas ir garbė.

Renginio metu susirinkusieji taip
pat išklausė prelegentės Vale rie McCall
pranešimo apie Cleve lando ir „Rotary”
pastangas gerinti Clevelan do žmonių
gyvenimą, gra žin ti miestą ir plėtoti
tarptautinius ryšius.

Didžiai pagerbta 
Ingrida Bublienė

Nepriklausomybės 
šimtmetis – 

su unikaliu muzikos ansambliu

Clevelando Tarptautinio „Rotary” klubo pirmininkas Jerry Smith įteikia žymenį LR garbės
generalinei konsulei Ingridai Bublienei, šalia – Rick Pollak, „Rotary International Service”
komiteto pirmininkas. Dan Hanson nuotr. 

Iškilmes galima pamatyti:  http://www.
clevelandpeople.com/events/2018/ro-
tary-ingrida-bublys.htm

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio šventė JAV žemėlapyje nuspalvino dar vieną vals-
tiją – Maine. Nuotraukoje – šventės organizatoriai ir dalyviai kartu su „Tutto a Dio” (prie-
kyje) ir Neringa Radėnaite (paskutinė dešinėje).  Gary Lowell nuotraukos

„Tutto a Dio”  – unikalus alto (Neringa Staponkutė) ir akordeono (Augustinas Rakauskas)
duetas. Kartu su duetu koncertavo sopranas Neringa Radėnaitė (dešinėje).

Prie žaismingo foto stendo įsiamžino šventės svečias – JAV
LB Krašto valdybos vykdomasis pirmininkas Juozas Kaz-
lauskas su šeima.

– unikalus alto ir akordeono duetas.Ši
neįprasta klasi kinių instrumentų kom-
binacija duete – iki šiol vienintelė ir pir-
moji Lietuvoje ir itin reta visame pa-
saulyje. 

Šventinėje programoje skambėjo
pasaulio klasikos lobyno bei lietuvių
kompozitorių šedevrai ir modernios
lietuvių liaudies dainų aranžuotės:
Vytauto Klovos „Rūta žalioji”, Balio
Dvariono „Žvaigždutė”, Fausto Latė no
„Pasadoblis”, lietuvių liaudies dai nos
„Lėki, gervele…”, „Saulala raudona”,

Antonio Vivaldi „Žiema” iš „Keturių
metų laikų”, Astor Piazzolla  „Escua-
lo” ir kiti kūriniai. 

Nukelta į 15 psl.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Sveiki sulaukę šv. Velykų!
DR. TOMAS P. GIRNIUS

„Taip ir jūs laikykite save mirusius nuodėmei, o gy-
vais Dievui Kristuje Jėzuje“. Rom 6:11

,,Visa atnaujinti Kristuje”.
Nemalonu prisipažinti, bet
nelabai suprantu mūsų at-
eitininkų šūkio. Dažnai jį
kartoju. Dažnai jį girdžiu. Ir
gera ant dūšios. Ir gera šir-
dyje. Bet užklausus protą, ką
tai reiškia, protas sustrei-
kuoja ir pradeda žirnius
berti: „Na, visa atnaujinti
Kristuje reiškia, kad reikia
atnaujinti viską Kristuje;
kitaip sakant, Kristuje viską
atnaujinti. Kažkas panašaus
ar ne?“ Sunku, nes abstrak-
tu. Norint iš tikrųjų su-
prasti, gal geriau nesinerti į
gilias nagrinėjimo pinkles, o
tiesiog žiūrėti per vaiko akis
– atsinaujinus vėl tapti vai-
ku, matyti visa nekaltu vaiko žvilgsniu ir suvok-
ti Dievą, taigi Kristų, – kad ir nepilnai (nes nei pil-
nai, nei pilnaverčiai mes Jo vis tiek nesuvoksime),
kaip kūrėją ir gėrį visame, kuris tapo žmogumi ir
iškentėjo baisias kančias ir mirtį ant kryžiaus, kad
atpirktų mūsų nuodėmes.

Kaip aprėpti tą „visa“, kurį ketiname „atnau-
jinti Kristuje“ – per daug plati tema šv. Velykų svei-
kinimui, o be to, kaip jau prisipažinau, nelabai su-
prantu, ką tai reikštų. Tačiau suprantu, kad norint
atnaujinti visa, ko gera, dera pradėti atnaujinant
save. O Kristaus mirtis ir prisikėlimas pamoko
mus, kaip pradėti tai daryti. Svarbu susimąstyti –
tiesiog įsijausti, kiek tai įmanoma – kokias paty-

čias ir kančias ir kokią žiaurią mirtį Kristus kaip
žmogus patyrė savo noru (nes, būdamas kartu Die-
vas, Jis galėjo to išvengti) – savo noru, nes taip la-
bai mus mylėjo, kad tuo būdu atpirko mūsų nuo-
dėmes. Svarbu susimąstyti, kaip būdamas Dievas
Jis trečiąją dieną prisikėlė iš mirusiųjų. Tai mil-

žiniški slėpiniai. Bet juose slypi dar
kitas slėpinys. Jeigu į tuos įvykius
atsiduosime ne tiktai kaip atitolu-
sio stebuklo liudininkai, bet ste-
bėsime per atgailos ašaras žval-
gančiomis nusidėjėlio akimis, lei-
simės būti nuplauti Jėzaus Kris-
taus krauju, Jis nuplaus mūsų nuo-
dėmes, suteiks mums naują, ne-
kaltą, atnaujintą gyvenimą. O tai
darys – per Susitaikymo sakra-
mentą (išpažintį) – tiek dažnai,
kiek mes Jo prašysime. Taigi, kiek
kartų mes Kristaus beprašysime,
tiek kartų atnaujinsime save Kris-
tuje, kol ilgainiui, mums mirus, Jis
prikels ir mus į amžinąjį gyvenimą.

Kaip sakė popiežius Benediktas
XVI: „Tikėjimas į [Kristaus] prisi-

kėlimą tvirtina, kad kiekvienas žmogus turi atei-
tį, kad amžino gyvenimo šaukimasis, kuris yra
kiekvieno žmogaus esybės dalis, susilauks atsako“.

Todėl šventos Velykos – po viso baisumo ir žiau-
rumo – yra tokia džiugi šventė. Kristus nugalėjo
blogį, nuodėmę ir mirtį. Kristus pamokė mus, kaip
atnaujinti save Jame. Kristus patvirtino, kad ir
mūsų laukia amžinasis gyvenimas. Sveikinu jus
su šv. Velykomis ir kviečiu džiaugtis jomis. Tikrai
džiaugtis yra ko!

Dr. Tomas P. Girnius yra Š. Amerikos ateiti-
ninkų tarybos pirmininkas

Važiuojame į Torontą!
Šiaurės Amerikos sendraugiai ateitininkai kviečia vi-

sus į Torontą, į ,,ŠAAK 2018” konferenciją, š.m. balandžio
6-8 d. 

Savaitgalio užduotis – ugdyti save ir užmegzti ryšius
su lietuviais profesionalais. „ŠAAKalbos“ – trumpo for-
mato pristatymai, pasidalijant su dalyviais žiniomis ir pa-
tirtimi krikščioniškoje, akademinėje aplinkoje. 

PROGRAMA

Penktadienis, balandžio 6 d. 

2 val. p. p. – Registracija, kava ir užkandis 
2:30-4:30 val. p. p. – Prieškonferencinė sesija –
„Lyderystė: kaip pritaikyti savo skiriamąjį ženklą
(„personal brand”) norint tapti organizacijos lyderiu”.
Veda Rita Bradūnaitė ir Julius Kasniūnas. Visi kviečiami  
4:30-5:30 val. p. p. – Registracija tęsiasi 
6:30 val. v. – Muzikos vakaras 
3030 restoranas, 3030 Dundas Street West, Toronto

Šeštadienis, balandžio 7 d. 

7:30 val. r. – Registracija 
8:30 val. r. – Pusryčiai viešbutyje 
9:30 val. r. – ŠAAKalbų atidarymas: 
Rasa Narutytė-Kasniūnienė, Š. Amerikos Sendraugių
ateitininkų sąjungos CV pirmininkė 
Prelatas Edmundas Putrimas, Š. Amerikos ateitininkų
Dvasios vadovas 
Stasys Kuliavas, ŠAAKalbų vedėjas 
Pagrindinė kalba: ,,Kas buvo Roko maršas?” Maršo
dalyviai – Darius Polikaitis, Saulius Gylys Edis Punkris 
12 val. p. p. – Pietūs viešbutyje
2:30 val. p. p. – ŠAAKalbos:
Rimvydas (Danius) Glinskis: „Istorinės atodangos
restauruojant pastatus”
Milda Bublytė: „Kaip mados supratimas gali įtakoti jūsų
gyvenimą ir kaip ta patirtimi pasidalinti su pasauliu”
Gytis Mikulionis: „Keliauk kaip elitas. Viešbučio
paslaptys ir mitai“
Dr. Rimvydas Baltaduonis: „Mūsų metas #DABAR!
(DABAR = Dalyvauti ir aktyviai balsuoti ateinančiuose
rinkimuose)”
Prelatas Edmundas Putrimas: „Šv. Mortos grupės kova
su prekyba žmonėmis”
Guntis Smidchens: „Kaip dyvinai man judin širdį kalba
mieloji Lietuvos”
4:30 val. p. p. – Pertrauka: užkandis
5 val. p. p. – ŠAAKalbos:
Jonas Didžbalis: „Ar 100% atsinaujinanti energija
pasiekiama?”
Antanas Šileika: „Nuo Maironio iki Lietuvos James
Bond”
Rūta Kulbienė: „Skrendančios šliurės......”
Petras Vaičiūnas: „Wallstreet (Geležinis) Vilkas –
svajonės ir realybė apie dabartinį finansinį klimatą”
Daina Šlekytė Trout: „Asmeninė verslo kelionė”
Uždarymas: kalba tėv. Lukas Laniauskas, Š. Amerikos
sendraugių ateitininkų sąjungos dvasios vadovas
Vakarienė (Vakaras laisvas)

Sekmadienis, balandžio 8 d.

8:30-9:30 val. r. – Pusryčiai viešbutyje
11 val. r. – šv. Mišios: Prisikėlimo parapijoje – 1
Resurrection Road, Etobicoke, ON.
Konferencija vyks Toronto „Marriott Bloor Yorkville“
viešbutyje – 90 Bloor Street East Toronto, Ontario
Kviečiama visa lietuvių visuomenė, ypač jauni lietuviai
profesionalai.
Galima registruotis internetu
https://saaktorontas.wixsite.com/saaktorontas

2018 m. nr. 1 “ATEITIS” – su
s. Nijole Sadūnaite

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pirmojo šių metų „Ateities” numerio viršelis puo-
šiasi Gedimino Storpirščio ir s. Nijolės Sadūnaitės
energija trykštančia nuotrauka. Ten pat skelbiama
apie popietę su Laisvės premijos laureate s. Nijo-
le Sadūnaite. Pažadėta, ištęsėta! Redaktorė Reda
rašo, kad šiame numeryje į laisvę pažvelgiama per
konkrečius žmones – 2017 m. Lais-
vės premijos laureatę sesę Nijolę Sa-
dūnaitę ir aktorių, dainininką, pe-
dagogą Gediminą Storpirštį.

Vytauto Raškausko pašne-
kesys su  aktorium Gedi-
minu Storpirščiu yra lyg

įvadas į sausio 14 d. Vilniuje, Val-
dovų rūmuose, vykusią popietę su
s. Nijole Sadūnaite. Šis aktorius
vedė tos popietės programą. Po-
kalbyje jis buvo paklaustas – kokia
sesers Nijolės sėkmės paslaptis?
„Todėl, kad tai yra sesuo Nijolė. Negali sukviesti
per jėgą tiek žmonių...” – aiškino jis. Ko iš sesers
Nijolės galima pasimokyti? Kokiam gyvenimui ji
įkvėpia? „Prasmingam. Nijolė gyvena širdimi
(…) elgiasi taip, kaip sako širdis. Kartais bepro-
tiškai. Bet ji kitaip negali. Žmonės šalia jos tam-
pa geresni. Nijolė yra žmogus, kurį visada miela
sutikti. Ir net žinant, kad ji šiuo metu gyvena, yra
didžiulė dovana”, – toliau dėstė pašnekovas. 

Vytautas Raškauskas skaitytojus supažindina
su laureate, pastebėdamas, kad ištikimybę ir va-
lią parodo žmogaus gyvenimas. Simboliška, kad

Lietuvos valstybės jubiliejinius metus pradėjome
švęsti pagerbdami vieną iš tų, kurie kovojo dėl Lie-
tuvos laisvės ir nepriklausomybės.  Per renginį Val-
dovų rūmuose sesuo Nijolė buvo aptarta kaip ne
tik vienuolė, laisvės gynėja, politinė kalinė, bet
visų pirmiausia – silpnesniųjų užtarėja, vargs-
tančiųjų globėja, vaikščiojantis “Caritas”. Tai se-
selė, kurios širdis ir ji pati neturinti jokių ribų.

Andrius Navickas stengiasi atsakyti į savo pa-
ties klausimą – „Ką Viešpats mums liudija per sesę
Nijolę?” Visų pirma – „Visi, kas pažįsta sesę Nijolę,
kas yra su ja bendravę, sutiks, kad joje susijungia
dvi galingos jėgos. Viena vertus, tai ypatingas jaut-
rumas, nuoširdumas, stiprus meilės kvapas. Ant-
ra jėga – trikdanti drąsa visada būti silpnesnio pu-

sėje. Sesuo Nijolė yra krikščio-
nė praktikė, o ne teoretikė…” –
dėstė įžvalgusis žurnalo ben-
dradarbis. Spausdinamas ir Vy-
tauto Landsbergio tartas žodis
Nijolės pagerbimo vakare.
Žiupsnelį prisiminimų apie s.
Nijolę išsako Karolina Masiu-
lytė-Paliulienė. Neatsilieka ir
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos mokinys Daumatas Žąsi-
nas su atviru laišku s. Nijolei.
Pasirodo, kad ji yra baigusi jo
lankomą gimnaziją. „Didžiau-

sias Jūsų ir Jūsų bendražygių darbas – ‘Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos’ leidimas ir platini-
mas (…) Jūsų dėka mes dabar gyvename laisvoje,
nepriklausomoje, demokratinėje Lietuvoje (…)
Ačiū už viską, ką padarėte dėl Lietuvos ir mūsų
laisvės ir gerovės. Telydi Jus Viešpaties malonė!”

Kaip visada, žurnale yra kitų įdomių, brandžių
straipsnių, įvykių aprašymų bei patarimų. Pa-
baigoje išreiškiama padėka ir duodamas gana il-
gas sąrašas asmenų, parėmusių žurnalą aukomis
bei “Ateities” prenumeratomis.
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Majos Kampelis:
Vasario 16-osios šventė

Šiais metais lietuviai skautai kartu su visa Lietuva švenčia atkurtos Lietuvos 100
metų jubiliejų. Uni versity of Illinois Urbanoje švęsti šią svarbią šventę susirinko dau-
giau nei 50 studentų. 

Skautai bei ateitininkai susirin ko švęsti savo tėvynės Lietuvos. At vyko ne tik stu-
dentai, kurie studijuoja Illinois valstijoje, bet ir studentai iš Indianos, Michigano, Wis-
consino, Ohio, Iowa. Aš atskridau iš Pietų Carolinos. Buvo nuostabu susitikti su drau-
gais, kurių nebuvau mačiusi nuo vasaros. 

Penktadienį, kovo 2-ąją rinkomės kartu giedoti Lietuvos himną, šeštadienį klau-
sėmės paskaitos apie aka demikus skautus, po to kepėme bulvinius blynus. Akademikų
paskaitoje kalbėjo akademikų pirmininkas Aud rius Aleksiūnas ir buvęs pirminin kas
Ričardas Chiapetta. 

Šeštadienį, po blynų baliaus, vy ko dainų vakaras, akompanuojant akordeonui.
Nuostabu buvo dainuoti stovyklų dainas su draugais ir labai smagu matyti, kad jau-
nimas tęsia lie tuvių tradicijas. Nors kelionė man buvo tolima, aš tikrai džiaugiuosi, kad
turėjau progos nukeliauti į Illi nois ir praleisti laiko su mylimais lie tuviais dainuojant,
šokant ir bendraujant.  

Tikimės, kad vėl susitiksime Ra ko stovyklavietėje šią vasarą, šimtmečio tautinė-
je stovykloje.

Plakatai ir Lietuvių radijo valan dėlė
Clevelande skelbė, kad vyks skau tų
Kultūrinė popietė tema – Lietuvos ke-
lias į laisvę, kurios prelegentas – dr. Vik-
toras Stankus. Kultūrinės popietės – Cle-
velando tradicija. Klausytojams pas-
kaita patiko, todėl santrauką pa teikiame
ir „Draugo” skaitytojams. 

Clevelando Akademinis skautų
sąjūdis, toliau minėdamas Lie-
tuvos nepriklausomybės atkū-

rimo 1918 m. 100 m. sukaktį, į Kultūri-
nę popietę klivlendiečius pakvietė sek-
madienį, kovo 11 dieną. Lietuvių na-
muose, „Gin taro” restorane vykusios
popietės tema buvo „Lietuvos kelias į
Laisvę”. Skautų akademikų valdybos
narys Jonas Totoraitis prie mikrofono
pa kvietė prelegentą dr. Viktorą Stankų,
kuris skautų akademikų buvo papra šy-
tas detaliau papasakoti apie Lietu vos is-
toriją. 

Pradėdamas kalbą pranešėjas iš-
kėlė plakatą su „New York Times” ir
„Cleveland Plain Dealer” fotokopijo-
mis, kur buvo aprašyta Lietuvos kova
atstatant nepriklausomybę po 1940 m.
sovietų okupacijos. „The New York
Times” 1990 m. kovo 12-osios laidoje,
pirmajame puslapyje, prane šė pasau-
liui, kad Lietuvos Seimas kovo 11-ąją
balsavo ir 124-iems pasi sakius „už”, nė
vienam nepasisakius „prieš”, buvo vėl
atstatyta Nepriklau soma Lietuva. Ir
nuaidėjo per pasaulį aprašymai apie
lietuvių drąsą – kad Sovietų Sąjunga at-
sitrenkė į lietuvių tautos valią, į lie-
tuvių liaudies ryžtą būti laisviems. 

„Trintis tęsėsi iki 1991 m. sausio 13-
osios, kada M. Gorbačiovas pasiun tė į
Vilnių tankus, – kalbėjo pra nešėjas. –
Sovietų kariai šaudė į žmo nes prie
TV bokšto, juos traiškė tan kų vikšrais.
Čia žuvo ir lietuvaitė, gynusi Lietuvos
laisvę. Tuo metu, kai sovietai siautė
Vilniuje, ‘The Cleve land Plain Dealer’
laikraštis sausio 14-osios laidoje ‘Pa-
rents Fear for Son in Lithuania’ pra-
nešė, kad mūsiškis, klivlendietis, Al-
girdo ir Amandos Mu liolių sūnus Linas
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Skautai akademikai su pirmininku Audriumi Aleksiūnu.         Majos Chiapettos nuotr.

Lietuvos istorijai skirta skautų akademikų kultūrinė popietė

‘Associated Press’ žinių agentūrai per-
davė Seimo pirmininko anglišką pra-
nešimą apie nuožmius Sovietų veiks-
mus, kuria me jis šaukėsi Amerikos ir
pasaulio pagalbos”. 

Tą prašymą išgirdo ir rusų tauta.
Kaip rašė „Life Magazine” žurnalas
balandžio mėn. laidoje, 100,000 rusų
Maskvoje demonstravo prieš M. Gor-
 bačiovą: „Hands off  Lithuania” – ne-
 lieskit Lietuvos! Rusų tauta užjautė lie-
tuvius, žinojo, jautė, jei Lietuva iš si-
laisvins, gal ir rusų tauta, kurią per
šimtmečius priespaudoje laikė Krem-
 lius, irgi išsilaisvins. 

Kalbėtojas dr. Stankus kalbą pa-
kreipė į 100 metų senumo – į 1918 m. va-
sario 16-osios įvykius, kada drąsūs
vyrai – Nepriklausomybės Akto sig-
natarai paskelbė, jog po 123 m. carinės
Rusijos priespaudos Lie tuva, kuri
buvo paglemžta 1795 m., paskutiniuo-
ju Lietuvos ir Lenkijos padalijimu
tarp Rusijos, Prusijos ir Austrijos, ke-
liasi nepriklausoma ir demokratine
valstybe. „Bet žinote – įvykiai Euro-
poje 1919 m. ir pirmojoje 1920-ųjų de-
kadoje galėjo Lietuvą taip paliesti,
kad nebūtų reikėję sovie tams oku-
puoti Lietuvos 1940 m., nebūtų reikė-
ję nei partizaninio karo, nei drąsiosios
‘Lietuvių Katalikų Bažnyčios kroni-
kos’, Sajūdžio ir Ko vo 11-osios, – kal-
bėjo pranešėjas. – Įvykių eiga buvo to-
kia. Po Pirmojo pa saulinio karo bol-
ševikai-komunistai Rusijoje ne tik pa-
kirto Ke renskio pastangas sukurti de-
mokrati nę Rusiją, bet raudonąją pries-
paudos prekę eksportavo ir į patį Eu-
ro pos centrą. Taip rašo ‘Pullitzer Pri-
ze’ premiją laimėjęs žymus istorikas
John Toland, dviejų tomų knygos apie
Hitlerį autorius. Vokietijoje ko munis-
tai perėmė Kiel miestą, rau donieji ko-
misarai užėmė Bavariją ir paskelbė Ba-
varijos sovietinę respubliką, pradėję
ten skersti žmones. Ber lyno sovietas
jau buvo beveik pasi glemžęs Berlyną
ir ten komunistuojanti valdžia išsi-
laikė iki 1932 m. Atrodė, kad visa Vo-
kietija taps sovie tine respublika. Bet,
kaip rašė isto rikas Toland, Vokietijos
Pirmojo pasaulinio karo veteranai
susiorganizavo ir, desperatiškai ko-
vodami, išgelbėjo Vokietiją nuo ko-
munistinės sistemos”, – įdomiai isto-
rinę situaciją Europoje interpretavo
prelegentas, paminėjęs, kad sudėtinga

Dr. V. Stankus demonstruoja „New York Ti-
mes” kovo 11-osios ir „Cleveland Plain Dea-
ler” sausio 13-osios aprašymus. 

Priekyje – Klara ir Julytė Taraškaitės, už jų iš k.: Rasa Taraškienė, Zita Maščinskienė, dr. V.
Stankus, Mylita Nasvytienė ir  Jonas Totoraitis . Alexandros Kudukis nuotraukos

situacija buvo ir Rytų Europoje – Veng-
rijoje bei Lenkijoje. Taip pat ir Lietu-
voje 1926 m. buvo susidariusi įtempta
situacija, ir jeigu ne ryžtingi jauni ka-
rininkai, kurie įvykdė perversmą, ko-
munizmui palanki valdžia būtų palai-
dojusi Lietuvos nepriklausomybę. 

Kalbėtojas pacitavo Petro Jur gėlos
knygą „Sparnuoti lietuviai”, kurioje
buvo pateikta Stepono Da riaus, Pir-
mojo pasaulinio karo Ame rikos ka-
riuomenės kario, apdovanoto „Purple
Heart” medaliu, 1920 m. atvykusio į
Lietuvą ir kovojusio prieš bolševikus
bei dalyvavusio Klaipėdos sukilime
1923 m., nuomonė. Jis matė, kad reikia
pakeisti kairiųjų, lenkams pataikau-
jančią Lietuvos valdžią, kad valdžia
stengėsi panaikinti tautiškumą mo-
kyklose, kad tautiškai nusistatęs jau-
nimas, studentai tautininkai ir ateiti-
ninkai buvo daužomi nagaikomis už
tai, kad protestavo prieš Lietuvos bol-
ševikinimą ir lenkinimą. Buvo pradė-
ta mažinti kariuomenė, kėsintasi pa-
naikinti Šaulių sąjungą, pradėta steig-
ti bolševikų vedamas profesines są-
jungas ir t.t. Jaunesnieji karininkai
ėmėsi iniciatyvos gelbėti Lietuvą. Tuo-
met „New York Times” 12-18-26 rašė,
kad  1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje
įvyko sukilimas, kurio svarbiausia
priežastis – visuotinis nepasitenkini-
mas minis tru pirmininku Mykolu Sle-
ževičiumi ir jo vyriausybe dėl proso-
vietinės politikos ir palankumo ko-
munizmui Lietuvoje. Apie tai „N. Y.
Times” rašė ir  1926 m. gruodžio 20 d. 

Nukelta į 11 psl.Rasa Taraškienė



2018 KOVO 29–31, KETVIRTADIENIS–ŠEŠTADIENIS DRAUGAS8   

Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA  IR pASAUlIS

Diskutuojama apie hibridines Rusijos grėsmes
Vilnius (BNS) – Kovo 28 dieną

parlamento rūmuose Vilniuje rengia-
ma tarptautinė konferencija, skirta
aptarti visuomenės atsparumą Rusijos
hibridinėms grėsmėms.

Renginiu tikimasi atkreipti Lie-
tuvos visuomenės dėmesį į saugumo si-
tuaciją regione, ypač į hibridines grės-
mes.

Tarptautiniai ekspertai kalbės
apie korupciją kaip ginklą, globali-
nes grėsmes ir regiono saugumą.

Renginyje dalyvauja buvęs JAV
sausumos pajėgų Europoje vadas at-

sargos generolas leitenantas Ben Hod-
ges, Cazimir Pulaski fondo įkūrėjas ir
prezidentas politikos analitikas Zbig-
niew Pisarski, Joseph R. Biden diplo-
matijos ir tarptautinių santykių cent-
ro prie Pensilvanijos universiteto di-
rektorius Michael Carpenter ir kt.

Valstybės saugumo departamento
ir Antrojo operatyvinių tarnybų de-
partamento paskelbtame grėsmių na-
cionaliniam saugumui vertinime nu-
rodoma, kad pagrindinė grėsmė Lie-
tuvos nacionaliniam saugumui kyla dėl
agresyvių Rusijos intencijų ir veiksmų.

Ragina grąžinti amerikiečių karius į Baltijos šalis
Vilnius (BNS) – Buvęs Jungti-

nių Valstijų sausumos pajėgų Eu-
ropoje vadas Ben Hodges paragino
grąžinti rotacines amerikiečių pa-
jėgas į Baltijos šalis.

Pasak jo, Baltijos šalyse dislo-
kavus NATO sausumos pajėgų ba-
talionus, JAV galėtų prisidėti į Lie-
tuvą, Latviją ir Estiją atsiųsdama
logistikos ar oro gynybos viene-
tus.

„Manau, kad nuolatinis logis-
tikos ir nuolatinis oro gynybos pa-
jėgumas, tam naudojant rotacines pa-
jėgas, būtų naudingas būdas sustip-
rinti atgrasymą. Be to, JAV kariai Es-
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje taip būtų
laikomi visą laiką”, – Vilniuje sakė at-

sargos generolas.
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir

Lenkijoje pernai įkūrus po tarptauti-
nį NATO batalioną, amerikiečių kuo-
pos buvo atitrauktos.

Dėl A. Skardžiaus apkaltos spręs komisija
Vilnius (ELTA) – Kovo 28 dieną į

pirmąjį posėdį renkasi Seimo sudaryta
specialioji tyrimo komisija, kuri spręs,
ar yra pagrįstas Seimo narių grupės
teikimas pradėti apkaltos procesą Sei-
mo nariui Artūrui Skardžiui. 

Ši komisija turėtų parengti išvadą
dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą
A. Skardžiui. 

Seimas pavedė komisijai tyrimą
atlikti bei išvadą pateikti iki šių metų
birželio 1 d. 

Seimo priimtame nutarime pažy-

mima, kad A. Skardžius, eidamas savo
pareigas, galimai „veikė su juo susi-
jusių įmonių naudai ir pritarė apsi-
mestinių sandorio sudarymui, gali-
mai siekiant nuslėpti tikrąją jo asme-
ninių (šeiminių) pajamų kilmę ir są-
sajas su vėjo energetika”.

Parlamentarui priekaištaujama
ir dėl to, kad jis veikė kaip Seimo par-
lamentinės grupės su Baltarusija pir-
mininkas, egzistuojant akivaizdžiam
jo asmeniniam (šeiminiam) interesui
verslu Baltarusijoje. 

Stiprins kibernetinį saugumą
Vilnius (BNS) – Vyriausybė svars-

tys siūlymą įvesti baudas kibernetinio
saugumo reikalavimų nevykdančių
viešojo sektoriaus institucijų vado-
vams. Tai dešimtimis kartų padidins
asmenų, kurie gali tapti atsakingais
dėl kibernetinio saugumo reikalavimų

nevykdymo, skaičių.
Kibernetinio saugumo reikalavi-

mų nesilaikančių įstaigų vadovai arba
už tai atsakingi asmenys būtų bau-
džiami bauda nuo 30 iki 1400 eurų.

Jeigu Vyriausybė šiai iniciatyvai
pritars, ją toliau svarstys Seimas.

N. Venckienė vadovavo gėlių parduotuvei 
Vilnius (BNS) – Jungtinėse Vals-

tijose suimta buvusi Seimo narė Ne-
ringa Venckienė nesislapstydama Či-
kagoje gyveno penkerius metus ir va-
dovavo gėlių parduotuvei. N. Venckienė
Čikagoje kartu su dabar jau 18-mečiu
sūnumi apsigyveno 2013 metų balandį.

Teigiama, kad šeima nesislapstė,
N. Venckienė turi leidimą dirbti JAV,
kuris galioja iki 2019 metų, o iki su-
imant ją vadovavo gėlių parduotuvei,
taip pat turi nuosavus namus.

Taip pat skelbiama, kad N. Venc-
kienė yra paprašiusi JAV ir politinio
prieglobsčio ir jos prašymas turėtų
būti svarstomas 2019 metų liepą. 

Seimas N.  Venckienės  mandatą
panaikino 2014 metų birželį dėl dau-
giau nei metus nelankytų posė-
džių, paskelbta jos paieška.

Lietuvos teisėsauga N. Venckienei

nori pateikti kaltinimus dėl to, kad ji
nevykdė teismo sprendimo perduoti
brolio Drąsiaus Kedžio dukrą mergai-
tės motinai Laimutei Stankunaitei ir
piktnaudžiavo vaiko atstovo teisėmis,
taip pat dėl kitų nusikaltimų.

2009 metų spalio 5 dieną Kaune nu-
šautas teisėjas Jonas Furmanavičius ir
Violeta Naruševičienė. Prokurorai nu-
statė, kad žmogžudystes įvykdė N.
Venckienės brolis D. Kedys, kaltinęs
grupę asmenų seksualiniais nusikal-
timais prieš jo ir Laimutės Stankū-
naitės dukterį. D. Kedys nuo teisėsau-
gos pasislėpė ir vėliau buvo rastas ne-
gyvas. Jo ir L. Stankūnaitės dukros glo-
bėja tapo N. Venckienė. Jai nevykdant
teismo sprendimo perduoti mažametę
motinai, 2012 metais mergaitė iš namų
Garliavoje paimta dalyvaujant gau-
sioms policijos pareigoms.

Sutarta iki 2025 metų atsijungti nuo rusiško
energetinio žiedo. R. Dačkaus nuotr.

Masiškai išsiunčiami Rusijos diplomatai
Vilnius (ELTA, BNS „Draugo”

info) – Reaguodamas į buvusio Rusijos
šnipo apnuodijimą Anglijos Salisbury
mieste, JAV prezidentas Donald Trump
nurodė iš šalies išsiųsti 60 Rusijos
diplomatų ir uždaryti Maskvos kon-
sulatą Seattle.

Aukšti administracijos pareigū-
nai informavo, kad 48 „žinomi žval-
gybos pareigūnai”, dirbantys Rusijos
konsulate Seattle, ir 12 – dirbančių Ru-
sijos misijoje Jungtinėse Tautose iš ša-
lies turės išvykti per septynias dienas.

JAV sprendimas išsiųsti įtariamus
Rusijos žvalgybininkus – pažaboti ru-
sus, aktyviai užsiimančius prieš JAV
nukreiptos žvalgybinės informacijos
rinkimu, ir palaikyti panašių veiksmų
besiimančias NATO sąjungininkes. 

Latvija išsiunčia iš šalies vieną
Rusijos ambasados Rygoje darbuotoją
ir vieną aviacijos bendrovės „Aeroflot”
darbuotoją.  Prancūzija išsiunčia ke-
turis Rusijos diplomatus. Vokietija
planuoja išsiųsti iš šalies keturis Ru-
sijos diplomatus. 

Solidarizuodamasi su Didžiąja
Britanija, Lenkija nusprendė paskelbti
nepageidaujamais asmenimis keturis
Rusijos diplomatus”, – pareiškė Len-
kijos užsienio reikalų ministras Jacek
Czaputowicz.

Estijos užsienio reikalų ministras
pareiškė, jog Estija davė nurodymą per
savaitę palikti šalį Rusijos ambasados
Taline karo atašė. Išsiuntimo priežas-
tis – diplomatui nederama veikla.

Apie Rusijos diplomato išsiuntimą
Lietuva pranešė dar praėjusią savaitę.  

Austrijos kancleris Sebastian Kurz
pareiškė, jog jo šalis neišsiųs Rusijos
diplomatų.

„Mes griežtai pasmerkėme šį iš-
puolį. Bet Rusijos diplomatų iš Aust-

rijos neišsiųsime”, – sakė jis.
Pranešama, kad Čekija gali išsi-

ųsti Rusijos diplomatus, sekdama Di-
džiosios Britanijos pavyzdžiu.

Airija nurodė išvykti iš šalies vie-
nam Rusijos diplomatui.

Koordinuotų veiksmų Bendrijos
narės ėmėsi po to, kai  išplatintame pa-
reiškime informavo sutinkančios su
Didžiosios Britanijos vertinimu, kad
„labai tikėtina, jog (už S. Skripal ap-
nuodijimą) atsakinga Rusijos Federa-
cija ir kad tam nėra jokio kito įtiki-
namo paaiškinimo”. 

Didžiosios Britanijos vyriausybė
kovo 21 dieną paskelbė išsiunčianti iš
šalies 23 Rusijos diplomatus. Jiems
duotos dvi savaitės išvykti. 

NATO vadovas Jens Stoltenberg
informavo, kad Aljansas, prisidėda-
mas prie tarptautinės bendruomenės
išsiųs septynis Rusijos diplomatus, o
dar trims nesuteiks akreditacijų. 

„Tai Rusijai aiškiai parodys, kad
nepriimtinas jos elgesio modelis turi
savo kainą ir pasekmes”, – pridūrė jis. 

Buvęs Rusijos dvigubas agentas
Sergejus Skripal ir jo dukra Julija
kovo 4 dieną Anglijos Salisbury mies-
te buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje
sukurta nervus paralyžiuojančia me-
džiaga „Novičiok”. Londonas dėl šio iš-
puolio kaltina Maskvą. 

Tokio masto Rusijos diplomatų
išsiuntimas – tai precedento neturin-
tis tarptautinis atsakas į pirmąjį nuo
Antrojo pasaulinio karo laikų atvejį,
kai nervus paralyžiuojanti medžiaga
Europoje panaudota puolamaisiais
tikslais. 

Naujausiais duomenimis 28 pa-
saulio šalys išsiųs daugiau nei 150
Rusijos diplomatų, tačiau šie skaičiai
kasdien didėja. 

Londonas dalijosi žvalgybine informacija
Londonas (ELTA) – Apnuo-

dyto buvusio dvigubo agento Ser-
gejaus Skripal atveju Didžioji
Britanija su savo sąjungininkė-
mis beprecedenčiai dalijosi žval-
gybine informacija. Britų vy-
riausybė perdavė savo partne-
rėms „iki šiol neregėto lygio žval-
gybinės informacijos”, Londone
sakė aukštas vyriausybės atsto-
vas. Tai esą nulėmė daugybės
Rusijos diplomatų išsiuntimą iš
virtinės Vakarų šalių.

Britų užsienio reikalų sek-
retorius Boris Johnson diploma-
tų išsiuntimą pavadino „lūžio
tašku” Vakarų santykiuose su Rusija.
Tai esą „smūgis”, nuo kurio rusų žval-

gyba „neatsigaus daug metų”, – rašė jis.
S. Skripal ir jo duktė Julija tebėra

kritinės būklės.

Kinijos prezidentas lankysis Šiaurės Korėjoje
Pchenjanas (ELTA) – Kinijos pre-

zidentas Xi Jinping priėmė Šiaurės Ko-
rėjos vadovo Kim Jong-un kvietimą ap-
silankyti Pchenjane. Kim Jong-un
Šiaurės Korėjos valdančiosios partijos
ir vyriausybės vardu pakvietė Xi Jin-

ping „patogiu laiku surengti oficialų
vizitą į Šiaurės Korėją, ir kvietimas
buvo priimtas su malonumu”. 

Branduoliniais ginklais apsi-
ginklavęs jo režimas yra pasiruošęs su-
rengti susitikimą su Washingtonu.

„Nord Stream 2” gavo leidimus tiesti dujotiekį 
Greifsvaldas (ELTA) – Iš Rusijos

per Baltijos jūrą į Vokietiją nutiesto du-
jotiekio plėtros projekto operatorė
„Nord Stream 2” gavo visus leidimus
tiesti ir eksploatuoti dujotiekį Vokieti-
jos teritorijoje. Federalinė jūrų ir hid-
rografijos agentūra išdavė leidimą ties-
ti 31 kilometro ilgio dujotiekio atkarpą
šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Vokietija jau leido „Nord Stream
2” pradėti pakrantės terminalo staty-

bą Greifsvalde. 
„Nord Stream 2” statyboms rei-

kalingas taip pat dar keturių šalių, per
kurių teritoriją driekiasi vamzdyno
maršrutas, leidimas, tai yra Rusijos,
Suomijos, Švedijos ir Danijos. Opera-
torė tikisi gauti jų ledijimą per arti-
miausius kelis mėnesius ir pradėti
statybas birželį.

Danija priešinasi vamzdyno tie-
simui per jos teritorinius vandenis.

B. Johnson diplomatų išsiuntimą pavadino „lūžio
tašku”. Metro.co.uk nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

JAV sporto žiniasklaidos gigantas ESPN
kovo 27 d. paskelbė įta kingiausių visų laikų
Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA)
žaidėjų šimtuką. Į jį pateko ir du Lietuvos
krepšinio supertalentai – Arvydas Sabonis
ir Šarūnas Marčiulionis. A. Saboniui skirta
52-a vieta, o Š. Mar čiulioniui – 67-ta. Abu
jie, kaip plačiai žinoma, yra įtraukti ir Krep-
šinio šlovės muziejų. 

A.Sabonis su Š. Marčiulioniu
ESPN sąraše, į kurį surinkti la-
biausiai krepšinį keitę asmenys,

aplenkė tokias NBA garsenybes kaip
Reggie Miller, Pau Gasol, Manut Bol,
Patrick Ewing, Steve Kerr, Tracey
McGrady, Russell Westbrook, Kevin
McHale ir kitus.

Dėl Sabonio – noras perrašyti
krepšinio taisykles

Net ir atvykęs į NBA gerokai per
vėlai A. Sabonis tapo tikru atradimui
visai lygai. Jis žaidė taip tarsi būtų at-
keliavęs iš ateities: varžovus gniuž dė
tritaškiais, neregėtais perdavimais ir
puikiu žaidimo skaitymu.

„Aš – nebe lokomotyvas, o tik ma-
žas tramvajus”, – 1995-aisiais paga-
liau pravėręs NBA duris, bet būda-
mas jau beveik 31-erių metų amžiaus
atvirai ištarė Arvydas Sabonis. Ir tai ne
dėl amžiaus, o dėl traumų istorijos, ku-
rią su savimi į Portlandą atsigabeno lie-
tuvis. 

Kalbant apie A. Sabonį anksčiau
ar vėliau visada iškyla klausimas: „O
kas būtų jeigu...?” Jeigu į NBA jis
būtų atvykęs bent penkeriais metais
anks čiau – nesulaukęs 30, o būdamas
25-erių? Šis klausimas neduoda ramy-
bės tiek pačiam A. Saboniui, tiek ir
„Blazers” gerbėjams. „Aš nežinau, ne-
mėgstu galvoti apie tai, kas būtų, jeigu
būtų. Kas atsitiko, tas – to jau nepa-
keisi. Esu laimingas, kad po visų trau-
mų aš apskritai dar galėjau žaisti. Ži-
noma, galbūt jeigu aš būčiau atvykęs
į NBA anksčiau, būčiau bu vęs didesnis
veiksnys ir padaręs didesnę įtaką lygai.
Kai man buvo 18 metų, aš apie NBA be-
veik nežinojau nieko. Tuo metu per TV
ir spaudą mūsų nepasiekdavo naujie-
nos iš tarptautinių sporto varžybų.
Apie NBA išgirsdavome tik tada, kai
būdavome užsienyje. Iškart supratau,
kad šioje lygoje žaidžia geriausi pa-
saulio krepšininkai. Tais laikais, jei
Dievas būtų panorėjęs, kad aš atvyk-
čiau į Jungtines Valstijas ir žaisčiau
NBA, žinau, kad jie mane būtų paver-
tę puikiu žaidėju. Be abejo, atvykti
čia buvo viena didžiausių mano sva-
jonių. Juk NBA – krepšinio meka”, –
pripažino A. Sabonis. 

„Blazers” sirgaliai įsitikinę, kad
ankstyvesnis lietuvio atvykimas į Port-
landą būtų garantavęs šio miesto ko-
mandai mažiausiai du čempionų titu-
lus. „A. Sabonis būtų svarbus faktorius
ir ne tik todėl, kad jis buvo didis. Pri-
siminkime, kad ‘Blazers’ ir be jo du se-
zonus laimėjo daugiau nei po 60 rung-
tynių bei pasiekė superfinalus. Ten jie
tikrai būtų nugalėję ‘Pistons’, – tvirti-
na vienas aistruolis. 

Kad tai ne tik nepagrįsti svaičio-
jimai, įrodo ir „Blazers” legendos C.
Drexler komentaras. „Mes būtume
tapę NBA čempionais keturis, penkis
arba šešis kartus. A. Sabonis buvo

Lietuvos krepši-
ninkas Rokas
Gus tys emocin-

gai atsisveikino su
savo komanda Ame-
rikoje. Daugybę ne-
eilinių pasiekimų JAV
studentų krepšinio
lygoje NCAA palikęs
23-ejų vidurio puo-
lėjas verčia naują
karjeros puslapį.
Per ketverius metus
Hofstra Uni versity
Rokas Gustys atko-
vojo 1305 kamuo-
lius, arba vidutiniškai 10,9 per rungtynes. Tai vos 9 mažiau, nei „Colonial Athletic
Association” konferencijos visų laikų rekordininkas David Robinson, vėliau ta-
pęs NBA legenda. Tiek daug kamuolių, kiek 206 cm ūgio Rokas, dar nebuvo
atko vojęs joks kitas „Hofstra Pride” klubo narys. Šį sezoną R. Gustys rinkda-
vo vidutiniškai po 12 atšokusių kamuo lių per rungtynes – tai trečias rezultatas
visoje šalyje, visose NCAA konferencijose.

Ir Rokas yra tik vienas iš trijų NCAA krepšininkų nuo 1996-ųjų, kurie tris se-
zonus iš eilės įsitaisė ge riausiai dėl kamuolių kovojančių žaidėjų penkete. Kau-
nietis 2015–2016 m. rungtynėse atkovodavo po 13, 2016–2017 m. – 12,1, 2017–
2018 m. – 12 kamuolių.

Tiesa, dabar tą atšokusių kamuo lių medžioklę R. Gustys turės pratęsti Eu-
ropoje. Kovo 4-ąją jis sužaidė savo paskutiniąsias NCAA rungtynes – jo komanda
nepateko į „Kovo beprotybę” ir baigė pasirodymą. „Šį laišką ski riu visai Hofst-
ra bendruomenei – sirgaliams, draugams, komandos drau gams, trenerių šta-
bui, – atsisvei kindamas su Hofstra krepšinio ko manda rašė R. Gustys. – Noriu
pa dėkoti kiekvienam, kuris ateidavo į rungtynes ir mus palaikė. Tiems, ku rie buvo
čia nuo pirmųjų mano rungtynių 2014-aisiais, iki paskutinio atsi sveikinimo va-
karo. Esu jums visiems be galo dėkingas.

Komandos draugams, kurie buvo su manimi ir geromis, ir sunkiomis aki-
mirkomis. Treneriams, kurie su teikė man galimybes. Aš čia ne tik palieku savo
vardą aukštai rekordų knygose, bet ir moksluose. Aš toks dėkingas už tuos ket-
verius metus, ką išmokau ir kaip žaidėjas, ir kaip studentas. Dar sunku suvok-
ti, kad mano koledžo karjera baigiasi, bet prisiminimai liks visam laikui. Man pa-
 sisekė, kad padėjau keisti Hofstra krepšinio programą ir žinau, kad palieku ją
patikimose rankose.”

A. Saboniui ir Š. Marčiulioniui – NBA laurai

neįtikėtinas. Jis darė viską – atlikdavo
puikius perdavimus, pataikė tritaš-
kius ir dominavo po krepšiu”, – sakė jis.  

Tačiau paskutinis žodis šiose dis-
kusijose priklauso Saboniui. „Kas nu-
tiko, tas nutiko. Aš galiu kalbėti tik apie
tai, kas iš tikrųjų buvo mano gyvenime.
O visa kita – kas žino? Jei būčiau at-
vykęs 1986 ar 1992-aisiais, mes dabar
kalbėtume kitomis temo mis. Bet aš at-
vykau 1995 m. ir esu laimingas, nes
krepšinis man buvo labai geras. Tei-
singai sakoma: geriau vėliau negu nie-
kada”, – deda tašką jis.

Beje, Sabonis gali pasigirti dar kai
kuo – jo jauniausias sūnus Do mantas
pasekė jo pėdomis ir pravėrė NBA du-
ris, dabar sėkmingai žaidžia ir Indianos
„Pacers” gretose bei jau spėjo dalyvauti
dvejose „Visų žvaigž džių” savaitgalio
„Kylančių žvaigž džių” rungtynėse. Tai-
gi galima saky ti, kad A. Sabonio įtaka
NBA lygai dar nesibaigė.

„Lietuvos Jordanas”, arba 
pirmasis Amerikoje

Šarūnas Marčiulionis sąraše už-
ėmė 67-ąją vietą ir atsidūrė aukščiau
nei Patrick Ewing, Rasheed Wallace,
Reggie Miller ar Manute Bol. 

„Kai tai bus baigta, mes turime su-
sėsti alaus ir pasikalbėti apie tai. Tik ži-
nai ką? Mes abu netekome proto”, – pa-
reiškė Atlantos „Hawks” generalinis
vadybininkas Stan Kasten. „Nėra abe-
jonės. Mes išprotėjome”, – atsakė jam
„Golden State Warriors” treneris Don
Nelson. Abu jie iki pat 1989-ųjų gaudė
vėją laukuose – konkuravo dėl Š. Mar-
čiulionio parašo. Nors pirmieji jį iškart
po 1988-ųjų Seulo olimpinių žaidynių,
kuriose Marčiulionis iškovojo aukso
medalį, gavo „Hawks”, sutartis neįsi-
galiojo, nes sovietai informavo, kad
gynėjo nepaleis.

Po metų Š. Marčiulionis visgi gavo
leidimą ir šį sykį pasirinko „Warriors”,
kurie jį, beje, ir buvo pakvietę 127-
uoju numeriu (arba 13-tu šeštame rate)
1987-aisiais. Tai iki šiol laikoma ge-
riausiu tokiu žemu šaukimu per visą is-
toriją. Suraitęs savo autografą ant tre-
jų metų 3,8 mln. JAV dolerių vertės su-
tarties, Š. Marčiulionis tapo ne tik pir-
mu sovietiniu piliečiu, atsidūrusiu
NBA klube, bet ir pirmu Amerikoje ap-
skritai profesionaliu sportininku iš
SSRS. 

Oficialus 25-erių Š. Marčiulionio

debiutas NBA įvyko 1989 m. lapkričio
3 d. Phoenix,  Arizonoje. Šias rungty-
nes tiesiogiai visose JAV transliavo
TNT kanalas. „Warriors” neprilygo
„Suns” spindesiui 106:136, bet Šarū nas
spindėjo. Jis per 24 minutes pelnė 19
taškų (5/8 dvitaškiai, 0/2 tritaškiai, 9/9
baudos) ir iškart pristatė save Ameri-
kos sirgaliams.

Iš viso NBA lygoje Š. Marčiulio nis

praleido 8-erius metus ir keturis kartus
pateko į atkrintamąsias varžybas. Lie-
tuvis uždirbo 12,937 mln. JAV dolerių,
o jo atskirų statistikos kategorijų re-
kordai NBA yra 35 taškai, 9 rezultaty-
vūs perdavimai ir 6 perimti kamuoliai
per dvikovą. Apskritai per savo karje-
rą už Atlanto Š. Marčiu lionis 30 taškų
ribą pasiekė šešis kartus. Dar tris sy-
kius jis įmetė po 29 taškus. Kaip atsar-
giniam žaidėjui ir krepšinio pionieriui
iš Europos – tai daugiau nei įspūdingi
skaičiai. 

Šarūnas žibėjo ir per NBA atkrin-
tamąsias varžybas: štai 1992 m. Vakarų
konferencijos ketvirtfinalio serijoje su
Seattle „SuperSonics” komanda jis vi-
dutiniškai rinkdavo net po 21,3 taško ir
atlikdavo po 5 rezultatyvius perdavi-
mus, nors irgi buvo atsarginis. Po šios
serijos Š. Marčiulionis užsitarnavo
„Lietuvos Jordano” pravardę. Dvejus
metus iš eilės (1992 ir 1993 m.) jis liko
per plauką nuo geriausio šeštojo NBA
žaidėjo prizo – nusileido tik atitinkamai
Detlef  Schrempf  ir Cliff  Ro binson.
2014 m. Š. Marčiulionis buvo įtrauktas
į Krepšinio šlovės muziejų – kaip žmo-
gus, suplėšęs į skutus stereotipinį pa-
veikslą apie minkštus ir neatletiškus
Europos žaidėjus, bei krepšinio pio-
nierius, savo rankomis išjudinęs NBA
globalizacijos ledus.

Į įtakingiausių visų laikų NBA žaidėjų šimtuką patekę du Lietuvos krepšininkai – A. Sa-
bonis ir Š. Marčiulionis JAV paliko ryškų pėdsaką.

R. Gustys palieka NCAA

R. Gustys dėkingas Hofstra universitetui už ketverius čia pra-
leistus metus.
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RŪTA AKELAITYTĖ-KUKANSKIENĖ

Edgaras Mejeris, 32 metų kėdai nietis, apie
dešimtmetį gyvena vaiz dingame, ramiame,
turistų pamėgta me Anglijos pajūrio mies-
te East bour ne. Neįtikėtinai greitai nuo ne-
kvalifikuoto darbuotojo iki skyriaus vado-
vo viename iš populiarių šalyje airių pre-
kybos tinklų „Primark” pakilęs Edgaras vi-
sai neseniai dar baigė ir informacinių tech-
nologijų magistro studijas University of
Portsmouth. Ma gistro laipsnio jam net
nereikėjo gintis, universiteto vadovybė,
atsi žvel gusi į mokymosi rezultatus, jį Ed-
garui tiesiog padovanojo! Ar tai žmogus, ku-
riam tiesiog nuolat seka si, ar tai tas, kuris
savo sunkiu darbu ir atkaklumu pasiekia,
ko išties nusi pelno?

Į Angliją – vedamas smalsumo

Edgaras į Angliją pirmą kartą nu vyko dar be-
simokydamas viduri nėje mokykloje. Keletą metų va-
saros atostogų metu važinėjo šiek tiek užsi dirbti jau
studijuodamas Vilniaus uni versitete. Tačiau pa-
klaustas, ko dėl vis dėlto ryžosi emigruoti, pašne kovas
atsako paprastai – iš smalsu mo. Lietuvoje gyve-
nantys žmonės mėgs ta pašiepti tautiečius emig-
rantus, neva parsidavusius ir išvykusius gyventi sve-
tur dėl sotesnio gyvenimo, tačiau Edgaras tikina, kad
visų pirma jam norėjosi pokyčių ir buvo tiesiog smal-
su pažiūrėti, kaip kitose šalyse žmonės gyvena,
„kaip ten vis kas vyksta”. Kaip ir daugeliui atvy kėlių,
Edgarui pradžia svetimoje ša lyje nebuvo lengva, iš
pradžių teko dirbti įvairius darbus. „Buvo laikas, kai
mano gyvenime dominavo darbas, o visas laisvalaikis
buvo švaisto mas vakarėliams iki paryčių, tačiau tai
truko neilgai”. Netrukus Edgaras gavo pastovų dar-
bą, taip pat informacinių technologijų bakalaurą tu-
rintis vaikinas nusprendė tęsti studijas University
of  Portsmouth. Kad jį pa siektų, tekdavo porą kartų
per sa vaitę automobilyje praleisti po 4 va landas. Ta-
čiau tai neatbaidė noro siek ti mokslų, ir štai jau ne-
trukus jis rankose laikys magistro diplomą, kurio nė
apginti nereikėjo! „Mano kursiokai, kurie rašė bai-
giamuosius darbus, vargo, naktimis nemiegojo ir dre-
bėjo per gynimą, negali man už tai atleisti, – juokiasi
Edgaras. – O aš ir pats nesuprantu, ar čia man tie-
siog aklai pasisekė, ar tokia praktika yra įprasta. Ne-
seniai gavau laišką iš universiteto, jog jie, atsižvel-
gę į mano darbo rezultatus, lankomumą, tvarkin gą
mokėjimą ir visas pastangas, nusprendė nereikalauti

Su trispalve per
pasaulį

baigiamojo darbo ir suteikti man magistro laipsnį”,
– džiaugiasi pašnekovas. 

Netikėta karjera prekyboje

Kartą eidamas pro „Primark” parduotuvę Ed-
garas pamatė skelbimą, nieko nesitikėdamas užpil-
dė anketą ir gavo darbą. Iš pradžių buvo nekvalifi-
kuotas darbininkas, dėliojo prekes salėje. Bet jam vis
pavykdavo suburti aplink save komandą žmonių ir
juos motyvuoti bei nesunkiai užmegzti pokalbį su
klientais, mokėdavo jiems padėti. „Matyt, tai patiko
vadovams, nes neilgai trukus mane paaukštino. Aš
vis galvojau – padir bėsiu parduotuvėje, kol studi-
juoju, o paskui jau ieškosiu darbo pagal specialybę
informacinių technologijų srityje. Tačiau man ir vėl
pasitaikė galimybė kilti karjeros laiptais. Šiuo metu
esu vieno iš padalinių vadovas. Labai džiugu, kai
mane vertina, tai labiausiai ir skatina eiti pirmyn.
Žinoma, pinigai svarbu, tačiau kai tave ir tavo me-
todus naudoja kaip pavyzdį kitiems, kai matai, kad

tavo darbuotojai yra patenkinti ir tave gerbia, o klien-
tai išeina šypsodamiesi, tai yra pats geriausias įver-
tinimas”, – pasakoja Edgaras.

Aistra keliauti

„Visada degiau noru keliauti, tik neturėjau tam
galimybių. Dar studijuodamas Lietuvoje laukiau,
kada baigsiu universtitetą, gausiu darbą, o tada jau
galėsiu keliauti, kad ir kur nors netoli. Tuo metu net
kaimyninė Varšuva atrodė tolimas miestas, kurį be
galo norėjau aplankyti”, – pasakoja vaikinas. Edga-
ras nėra statistinis turistas, jis, subūręs grupelę ben-
dra minčių, stengiasi keliauti ten, kur yra kokių nors,
kad ir labai tolimai pažįstamų žmonių, nes visuomet
siekia šalį pažinti „iš vidaus”, bent trumpai pagyventi
kaip vietinis, o ne turistas. Dar vienas keliavimo ypa-
tumas tas, kad Edgaras visuomet vežasi Lietuvos vė-
liavą ir pakabina ją ten, kur apsistoja. Vietinius tai
visada teigiamai nuteikia. Pamatę vėliavą jie patys
pradeda domėtis svečių tė vyne, džiaugiasi, kad at-
vykėliai myli savo šalį. Edgaro viena labiausiai įsi-
mintinų kelionių – į Kolumbiją, nuo kurios daugu-
ma draugų ir pažįstamų stengėsi atkalbėti dėl sau-
gumo ir kurioje neapseita be nuotykių. „Keliaudami
Karibuose į ‘Tayron’ parką naktį džiunglėse pasi-
klydome, laimei, girdėdami jūros ošimą, ėjome link
jos, o mus atsiviję ginkluoti kareiviai išvedė į gy-
venvietę ir ap nakvydino, tad kitą dieną galėjome tęs -
ti kelionę. Taip pat maloniai nustebino tai, kaip jau-
nimas leidžia laisvalaikį, – jie tiesiog gatvėse šoka sal-
sa. Kaip tai skiriasi nuo mūsų gatvės jaunimo tiek
Lietuvoje, tiek Anglijoje! Tarsi užhipnotizuoti nuo-
 stabios muzikos ir ritmo, mes irgi įsijungėme į šokių
sūkurį, – tai buvo nepakartojama!” – kelionės įspū-
džiais dalijosi pašnekovas.

Kolumbijoje prie ant neįprasto stiebo iškeltos vėliavos Asmeninio archyvo nuotraukos

Trispalvė Sardinijos peizažo fone.

Susimąstęs keleivis, sugrįžęs į Eastbourne.Džiaugsmas Kubos pajūryje.
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Kelionė laike
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kovo pabaigoje čikagiečių pamėgta
šiuolaikinio šokio trupė Hubbard Street
Dance Chicago (HSDC) pakvietė į pa-
vasarinį pasirodymą. Pirmą kartą per 20
metų trupė šoko ne savo įprastiniuose
namuose Harris Theatre, o sugrįžo į is-
torinį Auditorium Theatre. Šis sugrįži-
mas pasiteisino: nors ir didelis, Audi-
torium teatras yra šiltesnis ir atrodo ka-
meriškesnis, nei šaltokas moderniškas
Harris, o didingo teatro scena – kiek ma-
žesnė, ir šokėjų judesiai buvo leng-
viau stebimi.

Šis pavasarinis 40-metį švenčian-
čios HSDC pasirodymas – tarsi
padėkos žestas trupės numylė-

tam ir tarptautinėje plotmėje pripa-
žintam choreografui Alejandro Cer-
rudo. Į programą buvo įpinti du anks-
tyvieji, seniai matyti jo kūriniai, vie-
na Čikagos ir viena pasaulinė prem-
jeros. Kad jubiliejinį sezoną trupė no-
rėjo pagerbti vieną ryškiausių mūsų
dienų choreografų, tarsi savaime su-
prantamas dalykas – juk Madride gi-
męs Cerrudo jau du dešimtmečius ati-
duoda savo talentą Čikagos trupei ir
stipriai prisidėjo prie HSDC estetinio
įvaizdžio kūrimo. 

Kovo 23–24 dienomis parodyta
programa – įvairiaspalvė, kaip ir pats
Alejandro. Parinkti keturi kūriniai
puikiai atspindi jo kūrybos metamor-
fozę. Tai choreografas, sugebantis per
šokį papasakoti neįtikėtinas istorijas,
jis išradingas, jausmingas ir suge-
bantis juokauti. Pirmoje vakaro daly-
je regėjome jo ankstyvesnius perliukus
– ,,Lickety-Split” ir ,,Off  Screen”. 2006
m. Harris scenoje parodytas ,,Lickety-
Split” buvo pirmoji Cerrudo choreog-
rafija, skirta pagrindinei HSDC trupei.
Koks jis nuostabus, jausmingas, per-
pintas žaismingais judesiais! Dau-
giasluoksnę neprognozuojamos meilės
istoriją pasakoja trys šokėjų poros.
Šiam kūriniui sumaniai pritaikyta
San Francisco dainų kūrėjos Devend-
ra Banhart muzika. Šis choreografinis
vulkanas nė kiek neprarado savo ug-
ningumo. Dabar, po tiek metų, pama-
čiau jį dar dramatiškesnį nei prisimi-
niau iš anksčiau. Man asmeniškai tai
buvo vakaro  karūna.

,,Off  Screen”, parodytas 2009 m.
pavasarį, buvo trečiasis Cerrudo kū-
rinys, specialiai sukurtas HSDC trupei.
Šmaikšti ir įmantri choreografija sep-
tyniems šokėjams. Muzikinis fonas –
trumpi pasažai iš 16 kino filmų. Tas pa-
buvojimas ,,už ekrano” prasideda  ir
baigiasi su gal kiek pretenzingai nu-
skambančiomis prakalbomis apie sap-
nų jėgą iš naujo atradinėti tikrovę. Tai
savotiškas slapstikas – tarsi pats Char-
lie Chaplin būtų iššokęs iš nebylaus fil-

Akademikų 
kultūrinė 
popietė
Atkelta iš 7 psl.

Prelegentas išryškino, kad pasi kei-
tusia situacija buvo nepatenkinta ne
tik Sovietų Sąjunga, bet ir Vokie tija. Į
valdžią atėjusiam Hitleriui ne patiko,
kad 1934–1935 m. Smetonos valdžia
nuteisė 150 vokiečius nacius, kurie
maištavo Klaipėdos krašte. Tai buvo
lyg ir pirmasis Niurnbergo teismas. 

Dr. Stankus priminė ir lemtin-
guosius 1940-uosius, kada protestuo-
damas prieš sovietų veiksmus prezi-
dentas A. Smetona pasitraukė į Va ka-
rus, į Clevelandą, tęsti diplomati nės ko-
vos dėl sovietų paglemžtos Lietuvos ne-
priklausomybės atstatymo. Jis buvo
susitikęs su JAV prezidentu Franklin
Roosevelt ir žuvo gaisre 1944 m. Cle-
velande, grįžęs į bu tą gelbėti diplo-
matinių raštų, paruoš tų susitikimui su
JAV valstybės sekretorium Cordel
Hull. 

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

Nomeda Vucanienė

Kalbėtojas prisiminė ir daugiau
pasišventusių Lietuvai asmenų, susi-
jusių su Clevelandu.  Nacių koncent-
racijos lageryje kentėjęs Balys Gai-
 džiūnas, atkeliavęs į Clevelandą, tapo
laikraščio „Dirva” redaktorium, pa ra-
 šė knygą apie pirmąją sovietų okupa-
ciją ir knygą apie vokiečių okupa-
 cijoje iškentėtas dienas. Antinacinėje
rezistencijoje Prancūzijoje dalyvavęs
Vytautas Gedgaudas taip pat tapo „Dir-
vos” redaktoriumi, kaip ir nacių lage-
rius iškentėjęs Jonas Čiuberkis. Dr.
Adolfas Damušis, kentėjęs nacių kon-
centracijos stovykloje, atvykęs į Cle-
velandą dirbo organizuojant pirmąją
lietuvių katalikų jaunimo sto vyklą
JAV – Clevelando priemiestyje Chagrin
Falls. Vėliau Lietuvių ka talikų suva-
žiavime Clevelande pa siūlė steigti ko-
mitetą, kuris atrastų vietą nuolatinei
jaunimo stovyklai – lietuviškam židi-
niui „Dainava”. Lietu vos laisvinimo
byloje plačiai aidėjo Jono Rimašausko,
Barboros Armo nienės, Algio Rukšėno,
Benedikto Butkaus ir kt. pavardės. 

Baigiant skautų  akademikų kul tū-
rinę popietę pabaigos žodį tarė Cle ve-
lando Skautų akademikų pirmi ninkė
Mylita Nasvytienė, patriotinių eilė-
raščių padeklamavo Rasa Taraš kienė ir
jos dukrelės Klara ir Julytė. Clevelan-
do Lietuvių Bendruomenės vicepir-
mininkė dr. Zita Maščins kienė, Kovo 11-
osios įvykių liudi ninkė, jautriai api-
būdino lietuvių drąsą ginant laisvę. 

Tą pačią dieną Ohio sostinėje Co-
lumbus, kapitoliaus aikštėje, Co lumbus
LB pirmininkė Jūratė Phillips su Ohio
gubernatoriaus John Kasich atstovais
ir vietiniais lietuviais Kovo 11-osios
garbei iškėlė Lietuvos vėliavą. 

Vasario 16-osios, Kovo 11-osios,
Sausio 13-osios idealai palaiko lietu-
višką misiją toliau sergėti mūsų tautą
ir Lietuvą prieš naujus Krem liaus kės-
lus.

Parengė Alexandra Kudukis, Cleve-
lando LB valdybos narė žiniasklaidai

mo juostos!
Antroji vakaro dalis prasidėjo Či-

kagos premjera – ,,Silent Ghost”, kuris
pirmą kartą buvo parodytas 2015 m. As-
pen Santa Fe Ballet. Tai tamsoka ir
liūdna ,,indie love story”, kuriai dra-
matišką foną kuria originali Dustin
Hamman, King Creosote ir John Hop-
kins, Olafur Arnalds bei Nils Frahm
muzika. Žiūrovas paliekamas medi-
tuoti apie meilę ir jos netekimą.… 

Vakaras baigėsi pasauline ,,Out of
Your Mind” premjera, šokant visai
HSDC trupei. Žiūrovams, ir man taip

pat, šis kūrinys labai patiko. Tai buvo
rimtas iššūkis šokėjams, kurie sėk-
mingai išlaikė dar vieną Cerrudo ,,eg-
zaminą”. Pasirodo, jog ,,Out of  Your
Mind” nėra jau tokia bloga vieta atsi-
durti!

Dabar belieka laukti vasaros pa-
sirodymo spėliojant, kuo vėl pamalo-
nins mus  nuostabioji HSDC trupė. Jos
pavadinime su pasididžiavimu figū-
ruoja žodis ,,Chicago”.  O juk Čikaga –
mes visi – tai žmonės, kurie myli ir ger-
bia meną, sukurtą pačių čikagiečių.
Ačiū Hubbard už tai!

HSDC šokėjai Alicia Delgadillo ir Elliot Hammans, ,,Lickety-Split”.
Cheryl Mann nuotraukos

Craig D. Black Jr. ir Alicia Delgadillo, ,,Silent Ghost”.

Michael Gross ir Connie Shiau, ,,Out of Your Mind”.
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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
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,,Surašymo” nr. 81 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PRIGIMTIS ,,Draugo” kryžiažodį

,,Surašymas” nr. 81
Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Onutė Kinas, Oswego, IL
Jurgis P. Maldeikis, Berwyn, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

REIKALINGI 
RANGOVAI 

SU PATIRTIMI NAMŲ 
RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861

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

Perkraustymas – mOVING
20 metų patirtis

arvidas tel.: 773-251-2170
arnoldas tel.: 331-642-5225

PASLAUGOS

DRAUGAS
4545 W 63 St .,

Chicago, IL 60629
www.draugas.org

SIŪLO DARBĄ

ĮVAIRŪS

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

Moteris ieško 
1 kambario. 

773-676-3973  Vita.

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

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

773-585-9500

LAIMA APANAVIČIENĖ

Prieš pat Kaziuko mugę išleistas
žymios tautodailininkės, serti-
fikuotos meistrės Lietuvoje Ode-

tos  Tu mėnaitės-Bražėnienės knygos
„Mar gu čių marginimas Aukštaitijoje”
ant rasis papildytas leidimas. Ši knyga
sudomins liaudies meno mylėtojus,
visus besidominčius tradicine tauto-
daile. Tai mokomasis leidinys, plačiai
pristatantis tradicines lietuviškų mar-
 gučių marginimo technikas: sku tinė-
jimą bei išrašymą  karštu vašku. Taip
pat aprašomi nauji, šiuolaikiniai kiau-
šinių marginimo būdai: puošimas
šiaudais, karpiniais, džiovintomis žo-
lelėmis, pjaustytomis vyte lė mis, teks-
tile ir kt. Skyriuje „Kolek cijos” pa-
teikta įdomi medžiaga apie Aukštaiti-
joje surinktas privačias mar gučių ko-
lekcijas. Tai vienintelis Lietuvoje taip
plačiai margučių dažymo tradicijas
pristatantis leidinys, tautodailės ži-
novų pavadintas lietuviškų margučių
enciklopedija. Knyga iliustruota kone

šimto margučių kū rė jų iš Aukštaitijos
(Utenos, Molėtų, Ignalinos, Anykščių,
Rokiškio, Zara sų, Kupiškio) nuotrau-
komis, todėl ir pavadinta „Margučių
marginimas Aukštaitijoje”. 

2012 metais buvo išleistas pirma-
sis O. Tumėnaitės-Bražėnienės knygos
„Margučių marginimas Aukštai tijoje”
leidimas, ir jo tiražas „ištirpo” per me-
tus. Todėl daugelio žmonių prašymu at-
sirado antrasis leidimas. Šios knygos
laukė visos Lietuvos šei mos, kurios
savo Velykų stalo neįsivaizduoja be
margučių ir mokytojai, supažindi-
nantys jaunąją kartą su liaudies me-
nais. Ji tikrai bus įdomi ir šalies mar-
gučių kūrėjams, ir lietuviams išei-
viams, kurie nori išlaikyti ne tik savo
kalbą, bet ir lietuviškus papročius bei
tradicijas. Manau, kad ši knyga bus
įdomi ir šioje Atlanto pusėje gyve-
nantiems lietuviams. 

No rintys šia knygą įsigyti, turėtų
kreiptis į jos autorę el. pašto adresu
odetosgalerija@gmail.com 

Ieškantiems naujų idėjų –
tautodailininkės knyga
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kAIp šUO SU kATE

pirmasis  būtų jų gretose. Šu-
nelis labai mėgsta įsitaisyti au-
tomobilio priekyje ir važiuojant
stebėti pakelės vaizdus.

Liucija dirba mokytoja  ir pa-
sa koja, kaip mokyklos vairuotojas
iš ve žiodamas į namus vaikus, kar-
tu pasiima ir Spaiką. Geltonuoju
mokykliniu autobusiuku šunelis gali
visą die ną keliauti po apylinkes ir tai
jam visiškai nenusibosta.

Prisimenant pekinų veislės isto ri-
ją, įdomu paminėti, kad šiuos šunis au-
gino Tibeto vienuoliai, o paskui peki-
nai atsidūrė Kinijos imperatorių rū-
muose. Čia juos akylai saugojo kaip
brangiausią imperatoriaus tur tą. Įsi-
gyti pekiną paprastam mirtingajam
reiškė neišvengiamą mirties bausmę.
Net pats imperatorius netu rėjo teisės
kam nors padovanoti
šios veislės šunų.
Ypač pekinai imti
gerbti tuomet, kai vie-
nas itin protingas šu-
 nelis buvo paskelbtas
Budos įsikūnijimu ir
imtas garbinti kaip
šventasis.

Kokie brangūs se-
niau būdavo pe kinai,
rodo toks pavyz-
dys – 1907 me tais ang-
lė Klasira Kros atsi-
sakė parduoti savo pe-
kiną amerikiečiui G.
Mor gan, kuris siūlė
už šunelį 3000 svarų
sterlingų. Tiesa, tais
laikais sva ras ster-
lingų buvo bent ke-
liasdešimt kartų ver-
tingesnis.

Matyt ši prigim-
tinė ir istorinė pe kinų
giminės kilmingumo
samplaika paaiškina,
kodėl Spaikas, užsi-
manęs ketvirtą va-
landą nakties pasi-
vaikščioti mėnesie-
noje, žadina šeimi-
ninkę ir reikalauja
tuoj pat vesti jį į lau-
ką. Kilmingumo po-
žymius išduoda ir kiti
Spaiko įnoriai. Pavyzdžiui, tai, kaip jis
tą pačią dieną niekuomet neėda to pa-
ties maisto kelis kartus. Jeigu ryte
gurmaniškai mėgavosi ėriena, vakare
jis jau pageidauja jautienos. „Jeigu
negauna naujo patie kalo, tai, žiūrėk,
stovės  prie dub enė lio ir įkypai žiūrės
į mane priekaišto pilnu žvilgsniu, tar-

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

kaina JaV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

Susipažinkime: pekinas Spaikas

RASA SĖJONAITĖ

Pekinai – kambarinių šunų veislė, kilusi
iš  Kinijos. Tai vieninteliai šunys, ku-
riuos žmonės buvo pavertę dievybėmis.
Kinų legenda pasakoja, kad šie šunys
kilę iš liūto ir beždžio nės. Tėvas jiems
davė narsą, išdidu mą, o motina mažą
ūgį ir dideles raiškias akis. 

Toks genetinis palikimas yra iš-
saugotas ir mažo judraus Spai-
ko asmenyje. Nors šio šunelio

var das ir Spaikas (spike – angl.  spyg-
lys), jis yra tvirto kūno sudėjimo, o jo
groteskiška išvaizda ir ma nieros, pro-
tas, drąsa ir ištikimybė iš karto pelno
šunų mylėtojų simpatijas. Spaiko šei-
mininkė Liucija šį gražuolį savo jubi-
liejaus proga gavo dovanų nuo brolio.
„Niekada nekal bėjau apie šuniuką,
tiesiog kartą bu vau užsiminusi ir to už-
teko, kad ma no namuose atsirastų pū-
kuotas ka muoliukas”, – prisimena
Liucija. Vos  kelių mėnesių Spaikutis
buvo toks mažas, kad tilpo delne. Ir vė-
liau, kol jis augo, pašaliniai vis pasi-
tikslindavo, ar tai tikras ir gyvas, ar
žaislinis šuniukas. 

Šiandien Spaikui jau trylika me tų.
Nuspėti jo amžių sunku, nes ener-
 ginga eisena sudaro savimi pasitikin-
 čio ir dar labai judraus šunelio įspūdį.
Nors sakoma, kad pekinų veislės šu-
niukai pikti ir net gali būti agresyvūs,
Spaiko didelės, iškilios, žvitrios akys
žadina jam meilumą ir draugiškumą.
Šis keturkojis nepa miršta visada atsi-
dėkoti tuo pačiu. 

„Jis, pavyzdžiui, pamato, kad aš
kalbu su kuo nors gatvėje ir pradeda
loti, tai žmonės tuomet galvoja, kad tai
pikto charakterio požymis, o iš tik rųjų,
Spaikas taip bando pašnekinti sutiktąjį
praeivį. Užtenka tik jį pa glostyti, pa-
rodyti dėmesį ir jis iš karto nustoja
loti”, – sako Spaiko šeimininkė Liuci-
ja.

Spaikas mirtinai nemėgsta išgė ru-
sių žmonių. Vos užuodžia alkoholio
kvapą, iš karto šiepia gražų savo snu-
kelį, taip rodydamas piktąją savo būdo
pusę. Labai stipriai pas Spaiką išvys-
tytas savininkiškumo jausmas. Jis
turi daug šuniškų žaislų, prie ku rių
niekam neleidžia prisiliesti, net ir
savo šeimininkei. „Nors sakoma, kad
geras šuo šeimininkui net kaulą turė-
tų atiduoti, tačiau Spaikas šiuo klau-
simu labai kategoriškas ir turi  vieną
kvailą įprotį – jam labai svarbu, kad
visi jo žaislai būtų išmėtyti po visą
kambarį. – Jeigu tik sudedu į vieną vie-
tą, jis vėl juos išnešioja ir grąžina ten,
kur jie iki tol gulėjo. Ma tyt taip juos
saugoti jam lengviau”, – juokiasi Liu-
cija.

Spaiko  gyvenimas šioje žemėje
pažymėtas skaudžiomis traumomis.
Liucija iki šiol negali ramiai pasa ko-
 ti, kaip ją ir Spaiką, einančius ne dide-
lio miestelio gatve, užpuolė ne pri žiū-
rimas, nuo šeimininkų pabėgęs rot-
veileris. Liucijai tąsyk teko tiesiai iš
pasiutusio šuns nasrų gelbėti savo
augintinį. Nukentėjo  abu. Bet viskas
gerai, kas gerai baigiasi. Šiandien
net sunku įtarti, kad Spaikas patyrė
rim tą traumą, toks ji gyvybingas ir
žvalus!

Liucija pasakoja, kad sunkiausia
yra Spaiką palikti vieną ilgesniam
laikui. Moteris jau kuris laikas at sisa-
ko ilgesnių turistinių kelionių, kad jos
augintinio ilgesys nevirstų vie na di-
džiule šuniška drama. „Kai jį palieku
mamai ar kitam artimam žmogui, jis
pirmą dieną dar kenčia išsiskyrimą,
bet jeigu tai trunka ilgiau, jis nustoja
ėsti, lakti ir gali  pragulėti nejudėda-
mas vienoje padėtyje  savaitę ir dau-
giau, kol negrįšiu”, – pasakoja Liucija,
kuri buvo priversta išmokti vairuoti
automobilį, kad Spaikas galėtų visur
važiuoti kartu. 

Beje, jeigu būtų  šuniškos automo -
bilių vairavimo pramogos, Spai kas

si klausdamas – ‘Ko dėl tas pats mais-
tas?’. Jeigu sten giuosi nekreipti dė-
mesio į tuos žvilgs nių žaibus, tada
Spaikas demonstratyviai nueina prie
šaldytuvo ir atsistoja  laukdamas, kol
susiprasiu jam patiekti naują patie-
kalą”, – juokia si Liucija, pridurdama,
kad Spaikas yra nepataisomas smali-
žius ir dėl saldumynų padarytų viską,
kad tik jų kasdien gautų. 

Spaikas mėgsta būti nepriklauso-

mas ir orus. Ir šiuos jo charakterio
bruožus išduoda jo nenoras šaltą žie-
mą dėvėti drabužėlius. Atsitupia ant
dviejų galinių kojų ir taip protestuoja.
Nors turi gausybę dovanotų gražių
šuniškų rūbų, visi jie dūla len tynose,
nes, pasirodo, Spaikui neįma noma ap-
sukti galvos  mada ir  stiliumi. 

Kas pagaliau susipras įdiegti vairavimo programą šunims?

Kinų legenda pasakoja, kad aš esu kilės iš liūto ir beždžio nės... 
Asmeninio archyvo nuotraukos
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

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

Skambant Velykų varpams ir
glos tant pavasario saulei, Drau-
go fondo (DF)  direktorių tary-

ba sveikina visus DF narius, rėmėjus
ir visus „Draugo” skaitytojus, linkė-
dama Pri sikėlimo džiaugsmo ir švie-
sios pava sariškos nuotaikos.    

DF pavasario vajaus įnašai labai
laukiami iš visų „Draugo” skaitytojų.
Kaip pavasario upeliai laužo žiemos le-
dus, kaip saulės spinduliai tirpina
sniego pusnis ir vandenimis užlieja

upes, būtų džiugu, kad ir pavasario va-
jaus įnašai taip užlietų Draugo fondą.

Saulėtų ir šviesių Velykų, telai-
mina visus dangus! Prisikėlimo šven-
tę švenčiant, lai džiaugsmas plūsta į na-
mus visais įmanomais keliais...

Švęskime Prisikėlimą dalinda-
miesi jausmais ir savo gėrybėmis!

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

VELYKŲ VARPAMS SKAMBANT

Su 150–100 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė,

Westchester, IL, iš viso 8,600 dol.
Romualdas ir Gražina Kriaučiū-

 nai, garbės nariai, Lansing, MI, iš viso
5,200 dol.

Aukojo pagerbdami Lietuvos 
partizaną Ramanauską-Vanagą:

Gediminas ir Sigita Damašiai,
garbės nariai, Libertyville, IL, iš viso
3,934 dol.

Vidmantas ir Nijolė Raišiai, gar-
bės nariai, Mercer Island, WA, iš viso
3,200 dol.

Dr. Antanas Sužiedelis, garbės

narys, Annapolis, MD, iš viso 2,375 dol.
Irena Raulinaitienė, garbės na rė,

Daly City, CA, iš viso 2,150 dol.
Jonas ir Gražina Herzog, Rolling

Hills Estates, CA, iš viso 100 dol.

Su 50 dolerių:
Elena ir Mieczyslaw Wasilewski,

garbės nariai, Lemont, IL, iš viso
1,010 dol.

Vytautas Žemaitis, N. Riverside,
IL, iš viso 790 dol.

Rimtautas Dabšys, Los Angeles,
CA, iš viso 260 dol.

Aldona Kudirkienė, La Cres cen ta,
CA, iš viso 200 dol.

Pavasario vajui  aukojo

Už aukas DF visiems nuoširdžiai dėkoja.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2018 m. kovo 13 d.
po trumpos ligos, tik ką sulaukusi 93-ejų metų, Amžinybėn iškelia -
vo

A † A
BRONĖ CHLAMAUSKIENĖ

A. a. Bronė buvo ilgametė Pranciškonų vienuolyno ir svečių
namų Kenne bunk porte, Maine, šeimininkė.

Bronės ypatingas darbštumas, nuoširdus svetingumas ir gilus
tikėjimas maitino tūkstančius svečių ir mus, draugus, dvasiškai
ir fiziškai.

Iš Dievo rankų – į Dievo rankas iškeliavo Bronytė.
Prašome visus, ypač Ateitininkų studijų ir poilsio savaitės da-

lyvius, už ją pasimelsti.

Nuliūdę sūnus Raimundas ir draugai

Nepriklausomybės šimtmetis – 
su unikaliu muzikos ansambliu

Juozas Vidžiūnas, gyvenantis Tucson, AZ, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius
skiriame Jums.

Veronika Švabienė, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Catherine Bertuzis, gyvenanti Downers Grove, IL, suprasdama lie-
tuviškos spaudos rūpesčius paaukojo 50 dol., už kuriuos nuoširdžiai dėko-
jame.

Vita Neverauskas, gyvenanti Sterling Heights, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Jonas Dunčia, gyvenantis Newtown, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žo-
džio skambėjimą.

Saulius Vaičekonis, gyvenantis Crownsville, MD, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 85 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį, ačiū, kad dosniai jį remiate.

Gražina Blekaitis, gyvenanti Silver Spring, MD, atnaujindama
metinę „Draugo” prenumeratą ir suprasdama lietuviškos spaudos
rūpesčius atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Iš New Jersey į Maine valstiją su lietuviškais skanėstais atvyko „Linos skanumynai”.

Atkelta iš 5 psl.

Į šventę atvykusieji turėjo puikią pro-
gą pabendrauti prieš ir po koncerto, įsi-
gyti „Linos skanumynų”, apžiūrėti iš
Lietuvos atskraidintą drabužių tauti-
niais motyvais „Juos tės” kolekciją,
įsigyti patikusių aprė dų  bei kitų lie-
tuviškų atributų ir įsiamžinti šventi-
niame foto stende. Vyko loterija, lai-
mėjusieji džiaugėsi „Linos skanumy-
nų” prizu ir pagrindiniu prizu – skry-
džiu dviems virš Maine valstijos At-
lanto vandenyno pakrantės kartu su
bendruomenės nariu, pilotu Tomu
Dundzila.

JAV LB „Atlantas” apylinkė dėkoja
valdybos nariams ir visoms darbš-
čioms rankoms, pagelbėjusioms suor-

ganizuoti šią šventę. Širdingas ačiū
mūsų rėmėjams: „Li nos skanumy-
nams”, Tomui Dundzi lai, Lietuvių Fon-
dui ir JAV LB Krašto valdybai.

JAV LB „Atlantas” kvietimu į JAV
atvykę muzikantai „Tutto a Dio” kar-
tu su Neringa Radėnaite savo talentais
pradžiugino ir kitas Rytų pakrantės
bendruomenes. Per savaitę trukusį
turą atlikėjai pasirodė Wor chester,
Massachussets;  pradžiugino „LABAS”
(„Lithuanian American Brothers and
Sisters”) narius Hud son, New Hamps-
hire; pasirodė Lie tuvių namuose Bal-
timorėje, Mary land, bei Lietuvių klu-
be St. Peters burge, Floridos valstijoje.

JAV LB „Atlantas” apylinkės ir „Drau-
go” info
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

Kovo 28 d. Palos Park, IL ligoninėje mirė lie-
tuvių visuomenės veikėja Marytė Saliklienė.
Gedulingos šv. Mišios bus pirmadienį, ba-
landžio 2 d., 10 val. r. Pal. Jurgio Matulai-
čio misijoje, Lemont, IL. Liūdi sūnus Ed-
mundas su šeima.

� JAV LB Vidurio vakarų apygardos orga-
nizuojamas kasmetinis Dailiojo skaitymo kon-
kursas vyks balandžio 7 d., šeštadienį, 2 val.
p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažny-
čioje, Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th St., Lemont, IL 60439.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikagoje,
Lietuvių rašytojų draugija rengia literatūrinę
popietę „Poezijos pavasaris”. Dalyvaus iš-
eivijos poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas,
filosofas, pedagogas Liutauras Degėsys; ra-
šytoja, poetė, „Nemuno” žurnalo vyr. re-
daktorė Erika Drungytė; poetas, „Metų”
žurnalo vyr. redaktorius Antanas Šimkus. Bus
rodomi dokumentiniai kadrai apie anksty-
vuosius poezijos renginius. Vaišės.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę 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   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

46TH ANNUAL

OF BALTIMORE

LITHUANIAN 
FESTIVAL

SAT & SUN MAY 12 & 13   |   11 AM - 6 PM

F O L K  D A N C I N G  |  H I S T O R I C A L  E X H I B I T S  

F O O D  |  I M P O R T E D  B E E R  |  A R T S  &  C R A F T S  

T R A D I T I O N A L  H O N E Y  L I Q U O R  

B A L T I M O R E L I T H U A N I A . W I X S I T E . C O M / B A L T L I T H F E S T 2 0 1 8  

Bringing the Baltic 

to the Bay

Lithuanian Hal l  
851 Hol l ins St ,  Bal t imore

Parking available for $9/day 
UMD BioPark Garage 
1 N. Poppleton St

            B A L T I M O R E L I T H U A N I A N F E S T I V A L

DJ & LIVE  
MUSIC 

SAT MAY 12 
6PM - 12AM 

P L U S

Programoje: 
dainininkas Darius Kairys; kanklininkė Genė Razumienė; Lietuvos vyčių

tautinių šokių grupė (vad. Lidija Ringienė); muzikantas ir atlikėjas Povilas

Strolia.  

Vieta: Palos Country Club, 13100 Southwest Highway, Orland Park, IL 60462  
Priešpiečiai – 1:30 val. p. p., meninė programa – 2:30 val. p. p. 

Veiks mokamas baras ir tyliosios varžytinės 
Bilietai – 45 dol. 

Kreiptis pas Cis Matul tel.: 708-460-6004

arba el. paštu: angelonsunrise@yahoo.com  

100-metį švenčiame tik kartą per šimtmetį!

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
12:30 val. p. p.
Lietuvos vyčių Vidurio
amerikos apygarda 
kviečia visus kartu paminėti šią 
ypatingą progą ir pasidžiaugti 
brangiu Lietuvos paveldu!

Balandžio 22 dieną, sekmadienį, 1 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejus
kartu su LR generaliniu konsulatu Čikagoje rengia susitikimą su Liudu Mažy-
liu, Kauno  Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, kuris Vokietijos diplo-
matiniuose archyvuose surado mįslingai pradingusį Lietuvos nepriklausomy-
bės aktą. Nepraleiskite progos iš pirmų lūpų išgirsti pasakojimą apie šio Lietuvai
svarbaus istorinio dokumento  paieškas, užduoti klausimus ir išgirsti Jums rū-
pimus atsakymus.  Paskaita – lietuvių kalba. Bus vaišės. Auka 10 dolerių.

Susitikimas vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

www. draugas.org


