
Istoriniais metais – svarbi žinia
ir JAV lietuviams: Vilniuje rasti
Adolfo Ramanausko-Vanago
palaikai. 

Šią savaitę iš Lietuvos mus pasiekė
gera žinia: Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) ir Vilniaus universiteto (VU)
tyrėjai pranešė, kad Vilniaus Našlaičių
kapinėse rasti Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adol-
fo Ramanausko-Vanago palaikai.
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Dvigubas jubiliejus subūrė pusšimtį mokslininkų

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Praėjusį savaitgalį Baltijos regiono studijų mokslininkų ke-
liai vedė į Palo Alto, CA, kur birželio 1–3 d. Stanford uni-
versitete vyko jubiliejinė Association for the Advancement

of Baltic Studies (AABS) konferencija. Tomis dienomis buvo ne
tik atšvęstas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 1918 m. atkurtos ne-
priklausomybės šimtmetis, bet taip pat paminėtas ir AABS įkū-
rimo 50-metis. AABS paskelbtomis žiniomis, su pranešimais 124
teminėse sesijose dalyvavo 470 ir prisijungė dar per 200 re-
gistruotų dalyvių.                                                                         – 3 psl. 

Istoriniais metais – 

dar viena istorinė tiesa
Pagarba Lietuvos partizanams – iš kartos į kartą

Floridoje gyvenantis Jurgis Birutis sako, kad jam žinia apie
atskleistą svarbią istorinę tiesą yra ypatinga. Šis Ameri-
kos lietuvis yra susijęs su A. Ramanausko-Vanago kovos už

Lietuvos laisvę įamžinimu. Jis kartu su savo sūnumi  Tadu, gy-
venančiu Čikagos apylinkėse, organizavo pinigų rinkimo
vajų, kad būtų paremta dokumentinio filmo apie legendinį par-
tizaną kūryba, o 300 kompaktinių plokštelių su šio filmo ko-
pijomis būtų padovanota Lietuvos mokykloms. Dideles sumas
šiai rinkliavai paaukojo žinoma filantropė Gražina Liautaud
ir Kazickų šeimos fondas. Kiti Amerikoje gyvenantys rėmėjai
skyrė mažesnes sumas, tačiau aukojo iš širdies, kiek kas ga-
lėdamas.

,,Šią savaitę man paskambino filmo ‘Nenugalimas’ režisierė
Agnė Zalanskaitė ir pasakė tą svarbią naujieną. Tai yra nuo-
stabi žinia. Dabar žinau, kad žmonės galės ateiti prie A. Ra-
manausko-Vanago kapo ir pagerbti šį mūsų tautos didvyrį”, –
sakė J. Birutis.                                                                               – 2 psl. 

Adolfas Ramanauskas-Vanagas. LGGRTC nuotr.

Konferencijos dalyviai gėrisi šokių grupės ,,Tiltas” (vad. Marija
Steib lienė) pasirodymu. Su plakatu – LR gen. konsulas Los An ge -
les Darius Gaidys.                                         R. Kubiliūtės nuotr.
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Jis jau yra ne kartą prisidėjęs, kad
būtų įamžintas Lietuvos partizanų atmi-
nimas. Amerikos lietuvis tvirtina, kad tą
daro ne šiaip sau. Nuo mažens, dar gy-
vendamas Vokietijos DP stovyklose, o vė-
liau jau patekęs į Ameriką, iš savo tėvo,
buvusio Lietuvos kariuomenės pulki-
ninko, girdėjo daug pasakojimų apie pa-
siaukojantį Lietuvos partizanų pasiprie-
šinimą. Iš tėvo perimtą pagarbą Lietuvos
partizanams J. Birutis perdavė ir savo sū-
nui Tadui: ,,Jis perims mano darbus”, – vi-
liasi tėvas. 

Dukra galės lankyti tėvo kapą

Žinia apie A. Ramanausko-Vanago pa-
laidojimo vietos atradimą sutapo su šios
legendinės asmenybės 100-osiomis gimi-
mo metinėmis. 2018-ieji yra paskelbti
Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Taip
pat tai yra dar viena mokslininkų ir tyrėjų
dovana 100-metį švenčiančiai Lietuvos
valstybei.

Kalbėdama apie paskelbtą naujieną,
partizanų vado dukra Auksutė Rama-
nauskaitė-Skokauskienė sakė, kad jos
noras turėti tėvo kapą pildosi.

„Žinios labai laukiau, viltingai lau-
kiau, kad kada nors turėsiu tėvelio kapą.
Bet kai užklupo ši žinia, žinoma, ta emo-
cija daug ką talpina. Talpina jausmą,
kad štai išsipildo ta mano viltis, nes gyvo
aš jo jau neberegėsiu niekada. Bet kartu
ir atgaivina skausmą, kai pagalvoju, kad
taip jį rado toje duobėje ir kaip jis atsidūrė
toje duobėje, ką budeliai su juo darė iki to
laiko. Nevienareikšmiškas toks jausmas,
talpinantis daug savyje tos emocijos. Gal
toks laikas, kai reikia labiau su savimi pa-
būti ir su ta žinia, nes iš tikrųjų turėti
kapą, pašventintą vietą, kad palaidotas
būtų, kaip pridera, tai yra vienas dalykas,
o kad nuo tų prisiminimų, išgyvenimų ne-
gali atsipalaiduoti, tai tokia realybė”, –
LRT Radijui sakė A. Ramanauskaitė-Sko-
kauskienė.

Kapo ieškota
kelis dešimtmečius

Palaikų autentiškumas nustatytas
atlikus teismo antropologinę analizę,
kaukolės ir asmens fotografijų sugreti-
nimus bei DNR tyrimus, rašoma VU pra-
nešime spaudai.

„Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras (LGGRTC) jau
kelis dešimtmečius ieškojo A. Rama-
nausko-Vanago palaikų. Tikrinome kiek-
vieną tikrą ir netikrą žinią, visas galimas
versijas ir po truputį artėjome prie tiks-
lo. Labai simboliška, kad daugiametis
darbas apvainikuotas būtent šiais metais,
kai minime A. Ramanausko-Vanago 100-
ąsias gimimo metines, kai šiuos metus
Seimas yra paskelbęs A. Ramanausko-Va-
nago metais. Svarbu ir tai, kad pernai vy-

Istoriniais metais – dar viena istorinė tiesa
riausybė išgirdo mūsų prašymą ir skyrė paieš-
koms papildomų lėšų”, – kalbėjo LGGRTC direkto-
rė Birutė Burauskaitė.

„Tai, be abejo, yra labai džiugi žinia mūsų ša-
liai ir ypač malonu, kad šią istorinę tiesą išsiaiški-
nome švenčiant mūsų valstybingumo atkūrimo
šimtmetį. Anksčiau jau buvo įrodyta, kad šiose ka-
pinėse buvo užkasti nuteistieji mirties bausme
1956–1969 m. laikotarpiu, taip pat ir už politinius nu-
sikaltimus. Tai mums suteikė viltį, kad vykdydami
tolimesnę paiešką nustatysime tikslią sušaudytų par-
tizanų palaidojimo vietą. Prognozės pasitvirtino”,
– džiaugėsi VU Medicinos fakulteto Anatomijos, his-
tologijos ir antropologijos katedros profesorius Ri-
mantas Jankauskas.

Didvyrių palaikai – Našlaičių kapinėse

Apie galimai užčiuoptą siūlo galą LGGRTC
kartu su VU pranešė praėjusių metų gruodį. Tuomet
skelbta, jog iš viso Našlaičių kapinėse galėjo būti pa-
laidota per 2600 asmenų. Daugiausia tai buvo negyvi
gimę kūdikiai, įvairiose ligoninėse mirę asmenys,
neturintys artimųjų, benamiai, neatpažintų asme-
nų kūnai.

Dar 2017 m. pradžioje į LGGRTC kreipėsi asmuo,
pateikęs informacijos apie čia užkasto artimo gi-
minaičio galimą kapavietės vietą. Šis ir kiti liudi-
jimai padėjo tiksliau nustatyti vieną iš šiose kapi-
nėse esančių sušaudytų asmenų užkasimo vietų. Eg-
zekucijų aukų užkasimo vietų paieška vykdyta
kryptingai, prieš tai išanalizavus turimus archy-
vinius šaltinius.

VU archeologo doc. Gintauto Vėliaus teigimu,
pradinis atliktų archeologinių tyrinėjimų tikslas
buvo nustatyti, ar Našlaičių kapinėse buvo užkasami
minėtu laikotarpiu Vilniuje mirties bausme nuteisti
asmenys.

Pasak tyrėjų, tose pačiose kapinėse gali būti pa-
laidota ir daugiau garsių Lietuvos partizanų, tarp
jų – Pranciškaus Prūsaičio-Lapės, Juozo Streikaus-
Stumbro ir kitų palaikai.

Moksliniai tyrimai atliekami vykdant dar 2008
m. priimtą Seimo rezoliuciją dėl Laisvės kovų da-
lyvių palaikų užkasimo vietų nustatymo ir tinkamo
sutvarkymo.

Valstybė pasirūpins perlaidojimu

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tvir-
tino, jog tai, kad atrasta partizano palaidojimo vie-
tą, yra labai svarbus įvykis. Jis pažadėjo, jog vy-
riausybė darys viską, kas priklauso, kad A. Rama-
nausko-Vanago palaikai būtų tinkamai perlaidoti.
Premjero teigimu, bus sudaryta vyriausybės ko-
misija, taip pat bus tariamasi su dukra, giminaičiais,
kaip geriausia įamžinti ir perlaidoti.

„Pagaliau galėsime tinkamai pagerbti tautos di-
dvyrio atminimą. Tai yra šimtmečio dovana ir no-
riu pasveikinti žmones, padariusius šį atradimą”,
– BNS sakė parlamento vadovas Viktoras Pra-
nckietis.

Partizaninis karas Lietuvoje prasidėjo 1944
metais, kai šalį antrąkart okupavo Sovietų Sąjunga.
A. Ramanauskas-Vanagas vadovavo Dzūkijos par-
tizanams, 1949 m. su kitais partizanų vadais jis pa-
sirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją.
1957 m. jis buvo sušaudytas.

LRT RADIJAS, BNS, ,,Draugo” info

A. Ramanauskaitė-Skokauskienė Seime per Kovo 11-osios minėjimą.  
BNS nuotr.

Jurgis Birutis (d.) su sūnumi Tadu prisidėjo prie to, kad A. Ramanaus-
ko -Vanago atminimas būtų įamžintas dokumentiniame filme. 

Asmeninio archyvo nuotr.

J. Birutis (k.) su Lietuvos partizanu Juozu Jakavoniu prie restauruoto bun-
kerio – partizanų vadavietės Lietuvoje, Jakavonių vienkiemyje.



32018 BIRŽELIO 9, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Lietuvą stebime per skirtingus
žiūronus

Kasdien spauda, radijas,
televizija ir internetas
pažeria naujienų: jose –

daugybė informacijos apie po-
litiką, visuomeninį gyvenimą,
kriminalus, socialinius ir kul-
tūros įvykius, įžymybių bei
politikos juokdarių sukeltus
skandalus, gamtos ir klimato
išdai gas ir dar daug daug vis-
ko. Mums tenka daug ,,filt-
ruoti” ir rink tis, kurioms nau-
jienoms skirti laiko, o kurias tie-
siog pra leisti. Ar pasaulio žinių
gau sa neužgožia Lietuvos įvy-
kių?

Jeigu skaitote apie Lietu -
vą, tuomet kokioms žinioms
skiriate daugiausiai dėme-
sio? Ir kokiu būdu tą infor-
maciją gaunate? 

Darius Kučinskas, muzikologas, hu-
manitarinių mokslų daktaras, Kauno
technologijos universiteto profesorius,
šiuo metu su Baltic-American Freedom
Foundation stipendija dirba (reziduo-
ja) Čikagoje. 

JAV esu jau du mėnesius. Nors
mano darbo grafikas intensyvus, bet
įvykius Lietuvoje seku. Kasdien per-
žvelgiu pagrindinius 2–3 žinių  tinkla-
lapius (pradedant nuo LRT.lt). Vis vi-
liuosi, kad daugiau apie švietimą, kul-
tūrą bus žinių. Apie tai Lietuvoje pa-
rašo tik tuomet, jei kyla koks skanda-
las. 

Matau, kad Amerikos spaudoje
apie Lietuvą apskritai nieko nėra. Net
apie Europos įvykius čia nedaug ra-
šoma. Pavyzdžiui, apie Euroviziją ar
Europos krepšinio finalą niekas ne-
girdėjo... Tokiame kontekste labai aiš-
kiai suvoki, kad Lietuva pasaulyje yra
nykštukinė valstybė, ir tos mūsų vi-
daus problemos (dažniausiai žiniask-
laidos dirbtinai sukeltos) taip pat yra
nykštukinės. Šiek tiek gelbėja draugų
ratas socialiniame tinkle (,,Facebook”),

gaunamos naujienos elektroniniais
laiškais iš artimesnių žmonių rato.
Dar palyginu informaciją kituose už-
sienio tinklalapiuose. Ir manau, kad
bendrą vaizdą turiu. Pasak prof. R. Kaš-
ponio, „svarbiausia neiškristi iš siste-
mos”. Tai ir bandau išlikti Lietuvos sis-
temoje...

Lina Leonaitė, burnos higienistė,
dirbanti Dental Care of Glen Ellyn:

Kasdien apie Lietuvą neskaitau,
neieškau, nesidomiu kasdieninėmis
aktualijomis.  Ką sužinau – tai iš savo
artimųjų, giminių, gyvenančių Lie-
tuvoje. Su mama pasikalbame telefonu,
iš jos sužinau kultūros naujienas – apie
Lietuvoje rengiamus ar jau surengtus
koncertus, spektaklius ar parodas.
Tiesa, pati domiuosi Lietuvos krepši-
niu, muzikiniu gyvenimu. Jau 16 me-
tų  gyvenu Amerikoje. Pirmuosius
penkerius  metus labai skaitydavau,
domėdavausi tuo, kas vyksta Lietuvo-
je. Dabar  pasižiūriu  tik amerikietiš-
kų žinių. Nors čia vykstančiuose lie-
tuviškuose  renginiuose  dalyvauju
mielai. Turiu jaunesnių pusseserių, tai
jos žino daugiau Lietuvos aktualijų,
net vietos įžymybių gyvenimų nau-
jienas. 

Helena Stancikas, 
pensininkė, buvusi žinių ir matemati-
kos mokytoja: 

Aš visada domėjausi Lietuva, no-
rėjau žinoti kuo daugiau apie tautą, ku-
rios dalis esu. Esu dipukė, tėvai at-
vykdami į Ameriką, mane atsivežė
dar kūdikį. Mūsų šeimoje mažai buvo
kalbama apie Lietuvą, nes ši tema tė-
vams buvo skaudi. 

Dabar, kai esu pensininkė, turiu
daugiau laiko domėtis Lietuva. Aš tos
informacijos daugiausiai gaunu iš laik-
raščio ,,Draugas News”, iš Amerikoje
leidžiamų žurnalų apie Lietuvą, pa-

vyzdžiui ,,Lithuanian Heritage”,  taip
pat klausausi radijo laidų. Mane do-
mina ne tiek įvykiai, kiek reiškiniai,
vykstantys Lietuvoje. Pavyzdžiui, kaip
keičiasi ekonominė situacija, taip pat
ir mūsų, lietuvių, kaip tautos vysty-
masis. Kai augau, žinojau, jog lietuviai
yra darbštūs, sumanūs, iniciatyvūs,
verslūs ir sugebantys daug pasiekti
žmonės. Ir tuo neabejoju iki šiol. Ta-
čiau sovietinio laikotarpio karta, mano
nuomone, yra kitokia. Paskutinį kar-
tą Lietuvoje buvau 2010 metais. Tuo
metu ji man pasirodė labai pasikeitu-
si nuo to laiko, kai joje lankiausi so-
vietmečiu. Tikiu, kad dabartiniu metu
mūsų valstybės vystymasis yra dar la-
biau pažengęs į priekį. Norėčiau nu-
vykti į Lietuvą kokioms šešioms sa-
vaitėms ar bent mėnesiui ir viena joje
pakeliauti, pasirinktose vietose pagy-
venti po kelias dienas,  tarsi pasijaus-
ti tos, dabartinės Lietuvos dalimi. 

Vida Brazaitytė, Vydūno jaunimo
fon  do valdybos sekretorė, Lietuvių
tau tinių šokių ansamblio ,,Grandis” mo-
 kytoja ir šokėja:

Domiuosi įvykiais Lietuvoje. Pa-
prastai greitai ,,prabėgu” interneti-
nių svetainių puslapiais, kai ką per-
skaitau ,,Facebook”, dažniausiai tai, ką
įkelia ,,Facebook” draugai. Visada
,,užmetu akį” į pačias svarbiausias
žinutes. Nors negaliu sakyti, kad turiu
vieną kokią sritį, kuria domiuosi la-
biausiai. Tačiau artėjant Lietuvos 100-
mečio dainų šventei, į kurią su ,,Gran-
dies” šokėjais rengiamės vykti, pasi-
domiu su šia švente susijusiomis nau-
jienomis. 

Taip pat domiuosi veikla, susijusia
su Vydūnu. Šiais metais sukanka 150
metų nuo šio rašytojo, filosofo, kultū-
ros veikėjo gimimo. Šiaip viskas, kas
rašoma apie Lietuvą, man yra įdomu.
Pasidomiu net ir Lietuvoje nuolat ky-
lančiais politiniais skandalais, nors la-
bai į juos nesigilinu. Žinoma, neįma-
noma kasdien su visomis naujienomis
susipažinti, nes negaliu joms skirti
daug laiko. Nors pagrindinę informa-
ciją apie Lietuvą gaunu iš interneto, ta-
čiau man labai patinka skaityti ,,gy-
vai”, vartant puslapius. Todėl žadu
nuvykusi į dainų šventę, kasdien pirk-
ti ,,Lietuvos rytą”. 

Atkelta iš 1 psl.

Ketvirtadienio vakarą Baltijos
šalių garbės konsulai San Francisce
ir vietiniai gyventojai surengė at-
skirus priėmimus dalyviams iš Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos. Penktadie-
nį buvo sudaryta proga pasivaikščioti
po Stanford universiteto patalpas ir
teritoriją, išgirsti įdomių istorinių de-
talių. Buvo galima apžiūrėti kelias pa-
rodas (viena jų – ,,Baltic Way” Green
bibliotekoje), sudarytas iš eksponatų,
kaupiamų Stanford bibliotekose ir
Hoover instituto filiale.

Posėdžiavo AABS mokslo žur-
nalo, JBS, redaktoriai. Vyko AABS
narių susirinkimas, kurių metu buvo
įteikti įvairūs apdovanojimai bei
premijos (Julija Šukytė buvo apdo-
vanota už knygą ,,Siberian Exile”).
AABS prezidentas, University of  Il-
linois at Chicago profesorius Gied-
rius Subačius vadovavimo vadžias
perdavė naujam pirmininkui – And-
res Kasekamp, kuris tarė sveikinimo
žodžius per konferencijos atidary-
mą. Dalyviams teko nelengva už-
duotis –  pasirinkti net iš 124 sesijų,
kurias koordinavo 15 sričių vadovai.
Buvo ir specialių renginių.

,,Open Air Celebration” progra-
moje dalyvavo San Francisco ,,Tilto”
jauni ir vyresni šokėjai, moterų cho-

ras ,,Magi” iš Seattle, atliekantis kū-
rinius visomis trimis kalbomis (lie-
tuvių, latvių, estų), bei jauni ,,Volu-
keeled” (The Magic Strings) muzikos
atlikėjai iš Talino. Lauke vyko lite-
ratūros skaitymo popietė, o konfe-
rencija baigėsi filmo ,,Ashes in the
Snow” (pagal Rūtos Šepetys knygą
,,Between Shades of  Gray”, režisie-
rius ir prodiuseris Marius Markevi-
čius) peržiūra.

Vieną penktadienio valandėlę
buvo progos dalyvauti neformalaus
pobūdžio sesijoje, kurioje kalbėjo
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius bei Latvijos ir Es-
tijos valdžios atstovai. Jie atsakė į mo-
deratorės ir susirinkusiųjų klausi-
mus ,,Baltic Exceptionalism” ir ki-
tomis temomis.

Išsamiau apie konferencijos dar-
bą skaitykite artimiausiose „Draugo”
laidose.

Subūrė pusšimtį mokslininkų

R. Černiaus nuotr.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

Va k a R i S

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

2018 m. „Formula Drift” sezonas įpusėjo 

AMANDAS RAGAUSKAS

Birželio 1–2 dienomis Wall, New Jersey
vyko ketvirtasis šių metų ,,Formula
Drift” (FD) varžybų etapas, su kuriuo įpu-
sėjo šių metų varžybų sezonas. Kaip vi-
sada, etapo vykstančio ne Californijo-
je, varžybas stebėjau internete. Šiais me-
tais varžybas stebiu su FD pamėgusia

Birželio 22 d., penktadienį 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Mo-

terų gildija kviečia į vakarą ,,Muzikinis susitikimas”. Jo metu pianistų šei-

ma iš Lietuvos – Martyna, Aušra ir Darius Kučinskai atliks XX a. lietuvių bei

užsienio kompozitorių romantinės ir impresionistinės krypties muzikos

kūrinių. Kviečiame atvykti. Auka – 10 dolerių. Muziejaus nariams – ne-

mokamai. Renginio vieta: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Pasitei-

rauti tel. 773-582-6500.

jų buvo tokio žemo lygio, kad nesino-
rėjo springti jų padangų sukeltais dū-
mais. 

Po kelerių metų padėtis pasikeitė
iš esmės. Varžybose dalyvauja
mažiau vairuotojų, bet alumi

pasimėgauti beveik neliko laiko. Kiek-
vienas atrankos važiavimas penkta-
dieniais pasidarė vertas dėmesio, o
trisdešimt du vairuotojai, laimėję tei-

30 vairuotojų (iš 32 galimų), tai pirmą
ir antrą vietą užėmę vairuotojai į pa-
grindines varžybas pateko be konku-
rencijos. 1/16 finalo Aurimas nesunkiai
nugalėjo nepretenzingai važiavusį ly-
gos naujoką Matt Vankirk ir pateko į
aštuonių geriausiųjų grupę – tęsti var-
žybas dėl etapo laimėtojo titulo, kur
varžėsi su savo treniruočių partneriu
japonu Daijiro Yoshihara. Laimėjęs
bičiulių dvikovą, Aurimas pasiekė eta-
po ketvertuko varžybas, kuriose teko
susirungti su prėjusių metų čempionu
airiu James Dean. Po atkaklios kovos
(teisėjai nugalėtoją paskelbė tik po
dvie jų šių varžovų rungčių) Aurimui
padarius minimalią klaidą viename iš
po varžovo padangų besiverčiančių

dūmų posūkyje, į finalą pateko airis.
Gaila, kad kitame pusfinalyje pirmą
vietą atrankoje užėmęs ir šiais metai
puikiai rungtyniaujantis amerikietis
Justin Pawlak pralaimėjo Aurimo ko-
mandos kolegai Matt Field ir aplenkė
Aurimą kovoje dėl trečios vietos. Pagal
FD taisykles trečią vietą užima tas
vairuotojas, kuris atrankos varžybose
užėmė aukštesnę vietą. Po šio etapo Au-
rimas pakilo į aštuntąją vietą, nepra-
rasdamas vilties sezoną baigti tarp
pri zininkų.

Kitas FD etapas – Monroe, Was-
hingtono valstijoje šių metų liepos 20–
21 dienomis. Varžybas galima stebėti
www.formuladrift.com internetinėje
svetainėje.   

Aurimas Bakchis (antras iš d.) su draugais dalina autografus gerbėjams. Justin Pawlak džiaugiasi pergale. FD nuotraukos

poeto Donaldo Kajoko dukra Kotrina
Kajokaite. Įsigudrinome prie didelio
TV ekrano prisijungti jos ,,obuoliuką
knygelę” ir stebime sportininkų var-
žybas kaip kino teatre. O vietoje de-
gančių padangų dūmų įkvepiame lie-
tuviškų šaltibarščių ir ,,Gildijos” keps-
nio malonius kvapus. 

Varžybos vyko aukščiasiame ly-
gyje. Ne tik važybų komenta-
toriai, bet ir mes, sirgaliai, ne-

paliaujame žavėjęsi labai išaugusiu
lenktynininkų meistriškumu ir jų au-
tomobilių ištobulinimu. Pradėjau do-
mėtis FD varžybomis 2011 m., kai jose
pradėjo dalyvauti Aurimas Bakchis, su
jo tėvu Arvydu Bakšiu ir patėviu Ro-
landu Vaitkevičiumi pusę atkrenta-
mųjų varžybų praleisdavome prie
alaus bokalo, diskutuodami apie tai,
kaip Aurimui seksis vieno ar kito eta-
po varžybose, nes apie pusę vairuoto-

sę dalyvauti šeštadienio 1/32 finalo
varžybose, tapdavo verti prasibrauti į
pagrindines varžybas. O ten jau už-
verda įnirtinga kova – kas ir ką nuga-
lės. Šiame etape atrankos varžybose
pirmas buvo amerikietis Justin Paw-
lak, o antras – lietuvis A. Bakchis. Ka-
dangi į pagrindines varžybas pateko tik

Aurimas atrankoje – antras.
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2018 m. balandžio 29 d. vyko JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) Mar quette
Parko apylinkės metinis ata skaitinis su-
sirinkimas. Jame dalyvavo svečiai – JAV
LB Vidurio Vakarų (VV) apygardos pir-
mininkė Birutė Kairie nė, JAV LB VV apy-
gardos valdybos narys ir JAV LB Ta-
 rybos rinkimų komisijos VV apygardoje
pirmininkas Algimantas Barniš kis, Ci-
cero Bendruomenės valdybos narė Mil-
da Šatienė.    

Susirinkimą atidarė Audra Za ka-
rauskienė, pasveikinusi gausiai
su sirinkusius ir pakvietusi kun.

Ge diminą Keršį maldai. Tylos minute
buvo pagerbti mirusieji Bendruo menės
nariai. Toliau viskas vyko pagal pri-
imtą darbotvarkę: praėjusių metų pro-
tokolas, perskaitytas sekretorės Vidos
Sakevičiūtės, Marquette Parko apy-
linkės pirmininkės Auš relės Sakalai-
tės pranešimas, finansų ataskaita, re-
vizijos komisijos pra nešimas, rinkimai

JONAS BELECKAS

Balandžio 17–18 d. Indianapolyje
lankėsi Jo Ekscelencija Šiaulių vysku-
pas Eugenijus Bartulis.

Nors Indianapolio Lietuvių Ben-
druomenė (ILB) buvo įkurta
jau daugiau nei prieš 40 metų,

mūsų žmonės šiame mieste dar nie-
kada nebuvo dalyvavę šv. Mišių auko-
je lietuvių kalba. Nors buvo savaitės vi-
durys – antradienis, ir visi užsiėmę
kasdieniais darbais bei rūpesčiais, į šv.
Mišias ir susitikimą-pabendravimą su
Šiaulių vyskupu susirinko nemažas bū-
rys lietuvaičių ir net keletas anglia-
kalbių. Tikintieji atvyko ne tik iš In-
dianapolio, bet ir iš toliau. Kriaučiūnų
bei Viskantų šeimos atvyko net iš West
Lafayette, Indiana.

Šv. Mišių ir vizito metu Jo Eksce-
lencijai vyskupui Eugenijui Bartuliui
asistavo Los Angeles Šv. Kazimiero pa-
rapijos klebonas kun. Tomas Kara-
nauskas. Nuoširdžiausias ačiū kuni-
gui Tomui už vizito suorganizavimą, o
taip pat visiems, taip gražiai prisidėju-
siems prie sėkmingos vyskupo viešna-
gės: Petrui Simonaičiui ir Diego Barron
už patarnavimą Mišiose, Adelei Belec-
kaitei už skaitinį, dr. Aldui Kriaučiūnui
už visuotinę maldą, Deimantei ir Matt
Wittlief  šeimai už aukų atnešimą, Ad-
rijai Vitkutei ir Paulinai Beleckaitei už
muziką ir giesmių vedimą.

Po šv. Mišių Zionsville St. Alp-

honsus parapijos St. Robberts salėje
vyko nuostabus, gyvybingas susitiki-
mas su vyskupu Bartuliu. Už visa tai
esame labai dėkingi Aleksandrai Si-
monaitis ir jos mamai Gražinai Gražys,
kurios taip rūpestingai pasirūpino
bažnyčios bei salės papuošimu, vaišė-
mis bei dovanomis mūsų brangiems
svečiams – Jo Ekscelencijai vysk. Eu-
genijui Bartuliui, Šv. Kazimiero para-
pijos klebonui kun. Tomui Karanaus-
kui, St. Alphonsus parapijos klebonui
Fr. O’Keeffe ir St. Malachy parapijos
klebonui Fr. Vincent Lampart. Ačiū
ILB įkūrėjui Rymantui Guzulaičiui
už skanų kugelį ir visiems, prisidėju-
siems prie bendro vaišių stalo.

Nuoširdus ačiū Jo Ekscelencijai
vysk. Bartuliui ne tik už šv. Mišių
auką ir maldas už Lietuvių Bendruo-
menę, bet ir už smagų, šiltą pabend-
ravimą, o ypač už linksmą lietuvišką
dainą bei Jo šventą Ganytojišką pa-
laiminimą mūsų jaunimui, ačiū už Jo
brangų paaukotą laiką.

Savo vizitu vyskupas Bartulis pa-
dėjo tvirtus pamatus ir atvėrė vartus
lietuviškai šv. Mišių aukai šiuose Ame-
rikos Vidurio Vakarų kraštuose. Mes,
vis dar apimti jo Ekscelencijos viešna -
gės žavesio, ko gero, dar negalime iki
galo įvertinti, kokią nuostabią dovaną
patyrėme – pirmą kartą Indianapolio
Lietuvių Bendruomenės istorijoje šv.
Mišias lietuvių kalba aukojo Jo Eks-
celencija Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis.

Istorinio įvykio dalyviai – Indianapolio Lietuvių Bendruomenė. ILB nuotraukos

į Marquette Parko apylinkės valdybą,
balsavimas į JAV LB Tarybą ir kiti ei-
namieji klausimai. Prieš Marquette
Parko apylinkės LB valdybos rinki-
mus buvo paminėta, kad praėjusiais –
2017 m. valdybą papildė du nauji nariai
– Auksuolė Marčiulevičienė ir Marija
Lekys.

Pristačius naujus kandidatus į
Marquette Parko apylinkės valdybą –
Reginą Butkus, Dainorą Baliutavi-
 čienę, Genovaitę Jucienę ir Inesą Ma-
 karas – buvo iškeltas klausimas, kaip
turėtų būti teisingai išrinkta apy linkės
valdyba. Daugelį metų apylinkės val-
dyba buvo renkama pri statant narius
ir balsuojant už visus paplojus ranko-
mis. Apylinkės rinkimai turi vykti re-
miantis JAV LB Tarybos įstatais 202.3.3.

JAV LB Tarybos įstatų 110.03 dalis
sako, kad aukščiausias Ben druomenės
organas yra apylinkės susirinkimas.
Daugumos Bendruo me nės narių bal-
sais priimta, kad visa valdyba būtų per-
rinkta slaptuoju balsavimo būdu ir
kad valdybą sudarytų 9 nariai (prieš
metus buvo 11 narių).  Apylinkės val-
dybos narių skaičių nustato apylin-
kės susirinkimas (JAV LB Tarybos
įstatai 110.12).

Salėje buvo išrinkta rinkimų ko-
misija (Algimantas Barniškis, Milda Ša-
tienė ir Bronė Barakaus kas). Ant lentos
buvo surašyta 11 valdybos narių ir 4
nauji kandidatai. Buvusi valdybos narė
Zita Bagdžiu vienė kandidatuoti atsi-
sakė. Nu spręs ta, kad jeigu į valdybą pa-
tektų Auksuolė Marčiulevičienė ir Ma-
rija Lekys, jų kadencija baigtųsi kitais
metais ir savanoriškai dar kiti du val-
dybos nariai atsisakytų savo tei sių ir
kandidatuotų naujai. Taip būtų laiko-
masi JAV LB įstatų nuorodų: 110.4 Apy-
linkės susirinkimas: a) „kasmet  renka
pusę apylinkės valdybos narių dvejų
metų terminui…” Revizijos komisija
buvo išrinkta 2017 m. dvejų metų ka-
dencijai: Aurelija Dabrovolskienė, Liu-
cija Maldūnas ir Juozas Polikaitis.

Rinkimų komisija suskaičiavo bal-
sus ir paskelbė naujai išrinktus val-
dybos narius: Audra Zakarauskienė (32
balsai), Auksuolė Marčiulevičienė (27),
Bronė Steikūnas (26), Regina Butkus
(23), Inesa Makaras (22), Vilė Kili-

kauskas (22), Daino-
ra Baliutavi čie nė (21),
Genovaitė Jucienė
(21) ir Vida Sakevi-
čiūtė (16). 

Pasveikinta nau-
jai išrinktoji val dyba,
o buvusiems valdybos
nariams padėkota už
jų veiklą ir įteikta gė-
lių.

Toliau JAV LB
VV apygardos pirmi-
ninkė Birutė Kairie nė
supažin dino su nau-
jai renkama JAV LB
Taryba ir paragino vi-
sus balsuoti už kandi-
datus. Taip pat ji pa-
kvietė penkis savano-
rius, kurie galėtų at-
stovauti VV apygar-
dos suvažiavime.

S u s i r i n k i m a s
baigtas sugiedant
„Lietuva brangi ” ir
vaišėmis.

Naujosios
valdybos pirmasis

posėdis

Marquette Parko valdybos posė dis
vyko sekmadienį, birželio 3 d., Mar-
quette Parko parapijos patalpose. Pir-
majame posėdyje apylinkės valdyba iš-
sirinko apylinkės pirmininką ir pasi-
skirstė pareigomis (remiantis JAV LB
Tarybos įstatais 110.12): Auksuolė Mar-
čiulevičienė – pirmi ninkė; Audra Za-
karauskienė – pirmi ninkės pavaduo-
toja; Inesa Makaras – iždininkė; Regi-
na Butkus – sekretorė; Bronė Steikūnas
– atstovė spaudai; Dainora Baliutavi-
čienė – kultūros reikalams; Vilė Kili-
kauskas, Geno vaitė Jucienė, Vida Sa-
kevičiūtė.

JAV LB Marquette Parko apy lin-
 kės valdyba pradėjo darbą. Ma loniai vi-
sus kviečiame dalyvauti Gedulo ir vil-
ties dienos minėjime sek madienį, bir-
želio 17 d., Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje. Pradžia – 11 val. r. šv.
Mišiomis, po jų tęsinys – parapijos sa-
lėje. Po renginio vaišinsimės kugelio
pietumis bei kavute ir „skruzdėlynu”.

JAV LB Marquette Parko apylinkės val-
dybos info

Valdybos nariai posėdžiauja. Pirmoje eilėje (iš k.): Vilė Kili-
kauskas, Bronė Steikūnas ir Genovaitė Jucienė; antroje eilėje:
Regina Butkus, Auksuolė Marčiulevičienė, Inesa Makaras ir Aud-
ra Zakarauskienė.                               Kun. Jauniaus Kelpšo nuotr.

Prasmingos ir linksmos akimirkos su J. E. vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

JAV LB Marquette Parko apylinkės
metinis susirinkimas

Istorinis – 100-mečio vizitas
TElkiNiai
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Šių metų rugpjūčio 4–10 d. tėvų Pranciš-
konų vasarvietėje, Kennebunk mieste-
lyje,  Maine valstijoje, vyks kasmetinė

Atei tininkų sendraugių studijų ir poilsio sa-
vaitė. Kas dar nėra svečiavęsi Kennebunk miestely-

je, bus priblokšti nuostabaus grožio paplūdimių, gamtos ir
ramių rugpjūčio saulėlydžių. Ši ateitininkų stovykla – tai
ne tik galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir
diskusijomis, pradžiuginti širdį plačia koncertų pasiūla, ta-
čiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams,
pabūti dvasingoje aplinkoje ir susirasti naujų draugų.

Nors stovyklos programa kupina plataus paskaitų ir
koncertų pasirinkimo, tačiau vis tiek lieka laiko pailsėti,
dalyviai gali susikurti tokią dienotvarkę, kokios jie patys
nori. Tarp rytinių Mišių ir dienos programos dalių yra lai-
ko pasilepinti nuostabiame paplūdimyje arba vasarvietės
jūros vandens baseine, taip pat vyks omarų vakarienė, kuri
yra tradicinė šiai stovyklai. Stovyklos dienos pradedamos
rytinėmis lietuviškomis Mišiomis, kuriose Simona Minns
giedos lietuviškas senąsias giesmes, pritardama kanklė-
mis. Norintys giedoti kartu bus kviečiami jungtis į sto-

vyklos chorą bei kitaip dalyvauti šv. Mišiose.

Išskirtina programa

Šių metų programoje minėsime rašytoją Antaną Vai-
čiulaitį. Prisiminimais pasidalins rašytojo dukterys Joa-
na Buivys, Danutė Nourse ir Aldona DeBold. Toliau tęsi-
me Lietuvos šimtmečio minėjimo įvykių programą paskaita
,,Lietuvos 100-metyje pragiedruliai ir debesys”, kurią pri-
statys istorikas, Pennsylvania Millersville universiteto
profesorius emeritas, Lietuvos Švietimo ir mokslo minis-

terijos Mokslo premijos laureatas, pirmasis
filosofo L. Donskio premijos laureatas dr.
Saulius Sužiedėlis. Kultūros ir bažnyčios is-
torikė, Lietuvos ambasadorė prie UNESCO,
Lietuvos atstovė Vykdomojoje UNESCO ta-
ryboje, buvusi Lietuvos ambasadorė prie Šv.
Sosto ir Maltos ordino dr. Irena Vaišvilaitė kal-
bės apie Lietuvos dalyvavimą UNESCO.
JAV kongreso bibliotekos darbuotoja, ry-
šininkė su Lietuvos valstybine Martyno
Mažvydo biblioteka Daiva Barzdukienė
pristatys paskaitą ,,Lietuvių archyvai
išeivijoje”. Dr. Stasys Goštautas, ispanų li-
teratūros ir meno specialistas, Lietuvos
meno ir literatūros tyrinėtojas, skaitys
paskaitą ,,Sakot, Cervantes ir Lietuva?” 

Šiais metais galėsime pasižiūrėti istorinį dokumenti-
nį filmą ,,Nepaprasta auka”, kurį pulkinininko Juozo Vit-
kaus atminimui pristatys Tomas Dundzila. Prie diskusijos
taip pat tiesiogiai iš Lietuvos prisijungs Juozo Vitkaus vai-
kaitis kun. Gintaras Vitkus SJ. Šį kartą vėl tęsime diskusi-
jas apie dvasingumą, kurias pradėjome praėjusių metų sto-
vykloje. Tai dr. Aldonos Lingertaitienės įvadas ,,Popiežius
Pranciškus apie dvasingumą” – trijų dalyvių pasikalbėji-
mas ,,Asmeniškai apie dvasingumą”. Praėjusių metų dis-
kusijos sulaukė itin nuoširdaus dalyvavimo, tad tikimės,
kad ir šiais metais galėsime pasidalinti savo tikėjimu ir
įžvalgomis.

Paskaitų turinys bus paįvairintas lietuvių tautodailės
pamokėlėmis. Rasa Lukošienė dalyvius mokys konstruoti
lietuviškus šiaudinius sodus. Muzikinėje dalyje daugiau su-
žinosime  apie fortepijoną bei fortepijoninę muziką. Muzikė
dr. Frances Covalesky ves parodomąją fortepijono pamoką
,,Kompozitoriai ir jų žymės”. Taip pat stovykloje vėl
džiaugsimės džiazo muzikos koncertu, kuris šiais metais
bus neeilinis! Iš tradicinio trio grupė išaugo į visą tarp-
tautinį džiazo sekstetą, kuriame gros Simonos Minns ko-
legos, Berklee College of  Music absolventai iš skirtingų pa-
saulio kraštų. Grupę  ,,Tarptautinis džiazo projektas” sudarys
muzikantai iš Lietuvos, Kubos, Dominikos Respublikos, Pa-
namos, Italijos ir JAV.  Tradicinius 50-ųjų eros swingo ir bos-
sa nova kūrinius atliks grupė: vokalas, kanklės, pianinas,
trimitas, saksofonas, kontrabosas ir būgnai. Kitų stovyklos
vakarų metu galėsime džiaugtis klasikine vokaline muzi-
ka.

Nedelskite – užsisakykite kambarius

Kambarius Pranciškonų svečių namuose vasarotojai už-
pildo greitai, todėl skubėkite registruotis į Ateitininkų sto-
vyklą. Žinių apie Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų so-
dybą ir svečių namus rasite www.franciscanguesthouse.com.
Užsisakykite kambarius skambindami į raštinę 204-967-4865.
Nepamirškite paminėti, kad dalyvausite ,,Ateities” savai-
tėje.

Nekantraujame su Jumis susitikti ir susipažinti jau šį
rugpjūtį!

Stovyklos organizatoriai:
Monika ir Paulius Sabaliai, Simona Minns 

Dėl informacijos kreiptis į 
Eligijų Sužiedėlį:  suziedelis@aol.com arba

Moniką Sabalienę:  vygantaite.sabaliene@gmail.com

iš aTEiTiNiNkŲ GYVENiMo

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

Turtinkime kūną ir dvasią
atostogaudami su ateitininkais pas Pranciškonus!

Reikalingas medikas
moksleivių stovyklai
Dainavoje

Moksleivių ateitininkų stovyklos
(MAS) ruošėjai ieško mediko,
ku ris rūpintųsi stovyklautojų
svei kata liepos 11–15 dienomis.
Medicinos ar slaugymo studijas
baigusieji suaugusieji prašomi
rašyti Daivai Kisielienei: godai-
va8@gmail.com. Ji suteiks dau-
giau informacijos.

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 d.

Registracija prasidės kitą savaitę

dr. Irena Vaišvilaitė

Filmas

Grupė ,,Tarptautinis džiazo projektas”
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Čikagos ateitininkų Šeimos šventė 

Vaizdas iš Čikagos ateitininkų Šeimos šventės, birželio 3 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Dešinėje – Prano Dielininkaičio-
Partizano Daumanto jaunųjų ateitininkų kuopos globėja Elenutė Tijūnėlytė-Harris. Šventės metu naujieji nariai davė jaunučių,
jaunių ir moksleivių ateitininkų įžodžius. Plačiau apie šventę bus spausdinama ateinančiuose ,,Iš ateitininkų gyvenimo” sky-
riuose.                                                                                                                                                                                      Dainos Čyvienės nuotr.



kojant tarkim apie dipukus, ne vienam
ten ka atsakyti į klausimą – o kas tie di-
pukai? Todėl, kai reikėjo rinktis vietą
stažuotei, daug svarstymų ne buvo – iš
karto žinojau, kad noriu į LTSC.

Ar turėjai kokį nors išankstinį įsivaiz-
davimą apie LTSC, kaip arti jis buvo to, ką
radai čia?

Kai išgirstu žodį archyvas, prieš
akis iškyla senų, pageltusių doku-
mentų krūvos. Atvykusi į LTSC, su-
pratau, kad tai nėra tipinis archyvas.
Čia galima rasti nuo dipukų stovyklo-
se sukonstruotos dantų grę žimo ma-
šinos, kremo indelio iki seno Upton
Sinclair „Džiunglių” leidimo, kurį,
beje, kaip tik perskaičiau bū dama Či-
kagoje.

Reikia pasakyti, kad nustebino ir
vieta, kurioje įsikūręs centras. Api ma
keistas jausmas, kai supranti, kad ka-
daise čia lietuviškas gyvenimas virė,

nes visai šalia – Marquette Parko ra-
jonas, kur gyveno didelė da lis lietuvių,
buvo daug lietuviškų kavinių, par-
duotuvių. Dabar matai išlikusį didžiulį
lietuvybės centrą visai nelietuviškoje
vietoje, kur per pietus atvažiuoja au-
tobusiukas su meksikietišku maistu.
Šis vaizdas iš tikrųjų stebina, bet, ant-
ra vertus, yra nuostabus, nes supran-
ti, kiek daug kultūrų yra persipynę
Jungtinėse Valstijose.

Ką darei archyvuose? Galbūt buvo
dalykų, kurie nustebino, pradžiugino, nuvylė?

LTSC dirbau su išeivijos šaulių
vado Edmundo Vengiansko archyvu, iš-
eivijos įstatais, kitais dokumentais.
Labai nustebino, kiek E. Vengianskas
visko daug prikaupė ir kaip viską
smulkiai aprašė, matyt, suprasda mas,
kad Lietuvoje daug kas gali neišlikti. Jo
archyve radau išeivijos šau lių gyve-
nimo fotografijų, laikraščių iškarpų,
susirašinėjimų, vaizdo juos tų ar net
elektros lempučių. Tačiau labiausiai
nustebino, kai Muzikolo gijos archyve
aptikau mėgėjiškus Lietuvos radijo
laidų užsieniui įra šus. Šių įrašų ieš-
kojau prieš metus, kai rengiau savo ma-
gistro darbą apie Lietuvos radiją vė-
lyvuoju sovietme čiu. Įrašų rasti niekur
nepavyko, nes radijas sovietmečiu tau-
pė garso juos tas, todėl laidos buvo ra-
šomos viena ant kitos – taip neišliko ar-
chyviniai įrašai, o čia – kelerių metų
laidos lyg ant delno.

Kalbant apie išeivijos organizaci-

jas, neįtikėtina, kiek jų buvo daug ir
kaip anksti jos pradėjo kurtis. Vien aš
sukatalogavau daugiau nei dviejų šim-
tų organizacijų įstatus, o galvojant
apie tai, kiek jų gali būti neišlikę,
skaičiai tiesiog – nesuvokiami.

Lankaisi čia pirmąsyk. Kiek spėjai su-
sipažinti su JAV, kokį įspūdį paliko ši šalis,
amerikiečiai, lietuviai?

Kai būnant Čikagoje manęs žmo-
 nės klausė, ar noriu namo, sakiau,
kad apie tai negalvoju ir bandau pasi-
imti iš Čikagos viską, ką galiu. Kal bant
konkrečiai apie Čikagą, ją pamilau po
truputį, o paskutinę dieną, kai reikėjo
išskristi, plaukiau upe, žiūrėjau į dan-
goraižius ir kaupėsi ašaros. Kalbant
apie Ameriką – ji labai skir tinga, todėl
sunku apibendrinti. Per du mėnesius
daugiausia susipažinau su Čikaga, dar
buvau nuskridusi į New Yorką ir Mia-
mi. Man labiausiai įstrigo, kad Ame-

rikoje, skirtingai nei Lietuvoje ar visoje
Europoje, nėra „atbuvimo” jausmo.
Taip pavadinau Lietuvoje gan dažną si-
tuaciją, kai žmogus ateina į darbą ir
„atbūna” iš jo reikalaujamas aštuonias
valandas. Su tokiomis situacijomis su-
siduri kone kasdien: muziejuje, kai
atėjusi pasijunti sutrikdžiusi prižiū-
rėtojo ramų sėdėjimą, parduotuvėje, pa-
klaususi pardavėjo, kur yra viena ar
kita prekė, ar biudžetinėje įstaigoje, įsi-
terpusi į dviejų kolegų pokalbį. Manau,
kad tai yra didelė bėda ir prieš kažko
reikalaujant iš valdžios, reikėtų pa-
galvoti, ar pats viską pa darai šimtu pro-
centų. Amerikoje nė sykio nesusidū-
riau su „atbuvimo” jausmu. Antra
vertus, būnant čia, labiau pradedi ver-
tini Lietuvą ir jos privalumus: mėnesio
atostogas, dau geliu atvejų nemokamą
mokslą, ne mokamą mediciną ir pan.
Manęs daug kas klausė, ar norėčiau gy-
venti JAV? Atsakymas – nelabai, tačiau
jei tektų rinktis, kur gimti – Europoje
ar JAV – pagalvočiau.

Su lietuviais, žinoma, bendravau
labai daug, parengiau ir ne vieną radijo
pokalbį. Man atrodo, kad būnant ne
Lietuvoje labai sustiprėja patriotiniai
jausmai. Amerikoje daug stipriau šven-
čiau Kovo 11-ąją, suvalgiau daugiau ce-
pelinų ir bulvių plokštainio porcijų nei
namuose. Bū dama Lietuvoje, neretai
galvodavau, kad yra Lietuva su daug
mažų dalelių Europoje, JAV, Australi-
joje. Būnant Čikagoje, nuomonė šiek
tiek pasi keitė. Sutikau ne vieną dipu-
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Lietuviški lobiai Čikagoje
Žurnalistė iš Lietuvos apie savo patirtį ir... paslėptą dovaną

KRISTINA LAPIENYTĖ

„Kai išgirstu žodį archyvas, prieš
akis iškyla senų, pageltusių dokumen-
tų krūvos. Atvykusi į Lituanis tikos tyri-
mo ir studijų centrą (LTSC) Čikagoje, su-
pratau, kad tai nėra tipinis archyvas”, –
sako du mėnesius didžiausiame išeivi-
jos archyve pra leidusi Vilniaus univer-
siteto absolventė ir Lietuvos radijo žur-
nalistė Rūta Kupetytė. Savo įspūdžiais
Rūta dalijasi su „Draugo” skaitytojais.

Kaip atsidūrei Amerikoje, pa pasakok
šiek tiek apie save – kur mokeisi, ką veiki
Lietuvoje?

Viena vertus, jau aštuonerius me-
tus dirbu Lietuvos radijuje žurnaliste.
Kita vertus, esu „amžina” studentė.
Prieš kelis mėnesius Vilniaus univer-
siteto Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslų institute baigiau po-
litikos ir medijų magistrantūros
studijas. Jose nemažai kalbėjome
apie archyvus, analizavome nuo-
traukas ir t. t., todėl atvykimas į
LTSC buvo puiki proga pasižiū-
rėti iš arčiau, kaip dirbama su ar-
chyvais. Įdomu, kad tiek univer-
sitete teko suprasti, koks yra svar-
bus tekstas šalia nuotraukų ir
kiek daug jis pasako, tiek archy-
ve pirmoji išgirsta taisyklė – nuo-
traukas reikia apra šinėti.

Kalbant apie žurnalistinį dar-
bą, radiją įsimylėjau antrame
kurse, Lietuvos radijuje atlikau
praktiką, taip ir likau. Tai, ką da-
rau radijuje, – labai platu. Jeigu
pasakyčiau, kad kartais vedu lai-
das, – tai būtų tiesa. Jeigu pasa-
kyčiau, kad kartais dirbu repor-
tere – taip pat tiesa. Per pasta-
ruosius metus radijuje, ko gero,
labiausiai įsiminė mano ir kole-
gos Edvardo Kubiliaus dvi kelionės
„Aplink Lietuvą”, kai sėdome į auto-
mobilį ir kalbinome kelyje sutiktus
žmones. Beje, tai nebuvo tik radijo ke-
lionė, nes viską filmavome telefonu, o
įspūdžius pasakojome radijuje, televi-
zijoje, internetinėje svetainėje LRT.lt.
Šios kelionės šiek tiek padėjo išsiva-
duoti iš Vilniaus burbulo – miesto,
kur viskas daugiau mažiau gražu, va-
karietiška, gyventojų nuolat daugėja,
o kavinėse vakarais nerasi vietos. Tuo
metu didelėje dalyje Lietuvos, kurios
mes kasdien ne matome, tenka susi-
durti su realybe – ištisi kaimai, net
miesteliai tuštėja.

Kodėl stažuotei pasirinkai būtent LTSC?
Vos man pradėjus dirbti žurnalis-

te, Lietuvos radijas rengė dokumenti-
nių pasakojimų ciklą apie emigraciją.
Man teko rengti dokumentiką apie is-
torinę migraciją. Prisimenu, tada nu-
važiavau į Kauną pas išeiviją tyri nėjan-
tį prof. Egidijų Aleksandravi čių. Jis pa-
sakė, kad pirmiausia turiu perskaity-
ti jo netrukus pasirodysian čią knygą
„Karklo diegas” apie lietuvių pasaulio
istoriją. Tai buvo pirmas ir, tikiuosi, pa-
skutinis kartas, kai įsirašyti pašneko-
vo iš pirmo karto ne pavyko. Kita ver-
tus, tai turėjo la bai teigiamą efektą, nes
perskaičiusi knygą kur kas geriau su-
pratau Lie tuvos išeivijos istoriją, pra-
dėjo ryš kėti skirtumai tarp trijų emig-
racijos bangų, nes, kad ir kaip keistai
skambėtų, grįžus iš Čikagos ir pasa-

kų kartos vaiką, kuris Lietuvoje yra bu-
vęs vos vieną kartą, tačiau Čikagoje gy-
vena visiškai lietuvišką gyvenimą,
puikiai kalba lietuviškai, todėl kartais
susidaro įspūdis, jog čia yra sukurta
antra Lietuva – su tautiniais drabu-
žiais, išpuoselėta kalba, tautiniais pa-
tiekalais.

Tuo metu paskutinioji emigran tų
banga atvyko iš kiek kitokios Lietuvos
ir turi savo santykį su tėvyne. Sykį iš-
girdau tokį pasakymą, kad šiuo metu
Lietuvoje yra blogiau nei 2002 m., kai
iš ten važiavo ne vienas trečiosios
emigrantų bangos atstovas. Toks pa-
sakymas labai nuliūdino, nes gali ly-
ginti užsidėjęs pačią didžiausią skep-
tiko ir pesimisto kaukę, tačiau plika
akimi matyti, kad situa cija šiandien
tikrai yra geresnė nei 2002-aisiais. To-
kiu atveju imi galvoti, kas yra ne taip.
Nerandu jokio kito atsakymo kaip tik
tokį, kad dalis trečiosios bangos išeivių
arba „tarybukų” išsivežė didžiulę nuo-
skaudą Lietuvai, dėl to labai liūdna.

Teko girdėti (tiksliau, matyti sociali-
niame tinkle „Facebook”) apie tau patikė-
tą ne visai tradicinę užduotį iš Lietuvos, skir-
tą Lietu vos šimtmečiui. Gal gali papasa koti

truputį plačiau?
Lietuvos valstybės atkūrimo

šimtmečio proga aktyvus jauni-
mas sugalvojo, kad šimte pasau-
lio miestų reikėtų paslėpti šimtą
lietuviškų lobių. Šios iniciaty-
vos autoriai žiemą lankėsi Lie-
tuvos radijuje „Ryto gar sų” lai-
doje ir paprašė, kad radijo dar-
buotojai taip pat prisijungtų prie
iniciatyvos. Kolegos, žinodami,
kad netrukus vyksiu į Čikagą, lie-
tuvišką lobį perdavė man. Taip
mano laga mine atsidūrė perma-
tomas butelis, kuriame – laiškas
apie Lietuvą ir kita lietuviška at-
ributika. Paslėpiau jį Čikagos
Millenium (Tūkstantmečio) par-
ke. Beje, kiekvienas, radęs šį lobį,
gali ne tik pasipuošti lietuviška
atributika, bet ir dalyvauti kon-
kurse, kurio metu turės galimy-
bę aplankyti Lietuvą.

Tavo nuomone, kokie turėtų būti
išeivijos archyvų (ar kon krečiai LTSC) cent-
ro prioritetai, kas svarbiausia?

Pabuvusi archyve, supratau, kad
šiuo metu daug diskutuojama, koks tu-
rėtų būti išeivijos archyvų likimas – ar
jie turėtų likti ten, kur buvo kuriami,
ar išvežti į Lietuvą. Viena vertus, ar-
chyvams atsidūrus Lietuvoje, atsiver-
tų nemažai naujų tyrinėjimų erdvių ir
galbūt pagerėtų išeivijos gyvenimo
suvokimas. Iš kitos pusės, per du mė-
nesius, kuriuos praleidau LTSC, ma-
čiau daug čia ateinančių žmonių, ku-
rie atneša savo ar tėvų archyvą, ieško
medžiagos apie lietuvių išeiviją ar tie-
siog dėdės jaunystės nuotraukų jubi-
liejui. Tie žmonės neretai nekalba lie-
tuviškai, yra buvę Lietuvoje vieną ar
du kartus, tačiau čia atėjus jiems kau-
piasi ašaros. Todėl manau, kad archy-
vo prioritetas turėtų būti žmonės, ku-
rie čia būtų laukiami ir bent kelias va-
landas ieškodami informacijos galėtų
įkvėpti Lietuvos. Žvelgiant plačiau,
norė tųsi, kad visa archyvų medžiaga
atsi durtų virtualioje erdvėje. Tada
būtų gerai visiems – ir esantiems iš-
eivijoje, ir esantiems Lietuvoje, nors su-
 prantu, kad tai labai brangus malo-
numas, popierius ir vaizdo bei garso
juostos – neamžinos, todėl labai ti-
kiuosi, kad viską pavyks išsaugoti.

Rūtos  Kupetytės pokalbius su Ameri-
koje sutiktais lietuviais netrukus pradėsime
skelbti „Drauge”.

R. Kupetytė darbo vietoje LTSC. K. Lapienytės nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Seime – Moterų politikos lyderių suvažiavimas
Vilnius (LRS.lt) – Birželio 7 dieną

Vilniuje Seimo rūmuose prasidėjo kas-
metinis pasaulinis 2018 m. Moterų po-
litikos lyderių suvažiavimas. Į renginį
pakviestos esamos ir buvusios valsty-
bių, vyriausybių vadovės, ministrės,
parlamentarės, merės, nevyriausybinių
organizacijų ir žiniasklaidos atstovės. 

Pasaulinio moterų politikos lyderių
forumo prezidentė Silvana Koch-Meh-
rin pabrėžia, kad Lietuvos pasiekimai
įkvėpė šių metų suvažiavimo šūkį –
„Jau laikas: 100 priežasčių veikti!”

Šiemet į suvažiavimą pakviestos
delegacijos iš daugiau nei 70 šalių,
tarp jų – JAV, Prancūzijos, Vokietijos,
Belgijos, Liuksemburgo, Švedijos, Len-
kijos, Ukrainos, Turkijos, Naujosios Ze-
landijos, Panamos, Ekvadoro, Keni-
jos, Togo, Madagaskaro, Maroko, Ki-
nijos, Serbijos, Afganistano, Irano, Pa-

kistano ir kt. Pranešimus pristatys be-
maž 50 aukšto rango pranešėjų. 

Moterų politikos lyderių suvažia-
vimo dalyviai kartu su verslo, akade-
minės bendruomenės, pilietinės vi-
suomenės atstovais aptars, kaip pa-
skatinti moterų lyderystę politikoje, už-
tikrinti lygiavertes ekonomines gali-
mybes, stabdyti smurtą prieš moteris.
Bus diskutuojama dėl teisės aktų ir po-
litinių sprendimų, kurie leistų pasiekti
apčiuopiamų rezultatų.

Renginys organizuojamas Vilniu-
je Lietuvai švenčiant valstybės atkū-
rimo šimtmetį ir atkreipiant dėmesį,
kad Lietuva prieš šimtą metų viena
pirmųjų Europoje suteikė moterims
teisę balsuoti.

Renginys organizuojamas ben-
dradarbiaujant su Pasaulio moterų
lyderių taryba. 

Rusijos kaimynystė kelia daug rūpesčių
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė sako, kad sudėtinga Ru-
sijos kaimynystė Lietuvai ir kitoms
NATO rytinio flango valstybėms kelia
daug rūpesčių. Todėl Lietuva daug dė-
mesio skiria, kad pasiruoštų liepos mė-
nesį organizuojamam NATO vadovų
susitikimui.

Šalies vadovė lankysis Varšuvoje
vyksiančiame vadinamojo NATO de-
vintuko susitikime, kuriame dalyvaus
NATO rytinio flango šalys – Lenkija,
Vengrija, Čekija, Slovakija, Rumunija,

Bulgarija ir Baltijos valstybės.
Pasak D. Grybauskaitės, šis susi-

tikimas yra puiki proga pakalbėti apie
bendrus valstybių saugumo planus ir
suderinti pozicijas prieš būsimą NATO
viršūnių susitikimą.

NATO viršūnių susitikimas Briu-
selyje bus rengiamas 2018 m. liepos 11-
12 d. Susitikime bus diskutuojama apie
Aljanso modernizaciją. Dėmesys taip
pat bus skiriamas atgrasymo stiprini-
mui bei klausimams, susijusiems su vis
labiau agresyvėjančios Rusijos politika.

Spręs propagandos keliamus iššūkius
Vilnius (URM.lt) – Birželio 7–8 die-

nomis, Vilniuje vyksta neformalaus
aukščiausio lygio Europos Sąjungos
valstybių narių ir institucijų viešųjų
ryšių pareigūnus ir komunikacijos
ekspertus vienijančio „Venecijos klu-
bo” susitikimas. 

Apie 90 komunikacijos lyderių
Vilniuje diskutuoja, kaip stiprinti at-
sparumą dezinformacijai ir propa-
gandai, ypač artėjant 2019 metų rin-
kimams į Europos Parlamentą, kaip
skatinti visuomenės pasitikėjimą val-
džios institucijomis, aptariami komu-
nikacijos pajėgumų valstybinėse ins-
titucijose stiprinimo iššūkiai. Renginio
metu tikimasi patvirtinti dokumentus,
skatinančius ugdyti valstybių bei jų vi-
suomenių atsparumą dezinformaci-
jai skaitmeninėse erdvėse. 

Renginyje dalyvaus ir pranešimus

skaitys aukšto rango komunikacijos pa-
reigūnai ir ekspertai: Europos Parla-
mento atstovas spaudai Jaume Duch
Guillot, Pasaulio ekonomikos forumo
skaitmeninės komunikacijos vadovas
Mike Hanley, Europos išorinės veiksmų
tarnybos departamento generalinis di-
rektorius Silvio Gonzato, Jungtinės
Karalystės Vyriausybės Komunikacijos
biuro generalinis direktorius Alexas
Aiken, NATO Strateginės komunika-
cijos vadovas Chris Riley bei kiti ES
valstybių narių institucijų padalinių,
atsakingų už komunikaciją, vadovai.

Venecijos klubas – 1986 metais
įkurta neformali ES aukšto lygio ko-
munikacijos pareigūnų grupė, kuri
kasmet organizuojamuose susitiki-
muose aptaria aktualiausius klausi-
mus ir iššūkius, dalijasi patirtimi ir ge-
riausia praktika komunikacijos srityje. 

Lietuviškas vairuotojo pažymėjimas – 50 šalių
Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-

nistrų kabinetas pritarė Susisiekimo
ministerijos siūlymui ratifikuoti 1949
metais Ženevoje priimtą Kelių eismo
konvenciją. Nutarta artimiausiu metu
kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezi-
dentę su prašymu pateikti Seimui ra-
tifikuoti šią konvenciją.

Ratifikavus Ženevos konvenciją
Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymė-
jimą turintieji galės vairuoti šalyse, ku-
rios ratifikavo tik Ženevos konvenciją,
tačiau nėra prisijungusios prie Vienos
konvencijos.

1991 metais Lietuva ratifikavo 1968
metų Vienos konvenciją dėl kelių eis-
mo, tačiau iki šiol nėra ratifikavusi Že-
nevos konvencijos. Dėl šios priežasties
Lietuvoje išduotas vairuotojo pažy-
mėjimas šiuo metu negalioja arba gali
negalioti priklausomai nuo valstybės
nacionalinio reglamentavimo 54 už-

sienio valstybėse, kurios yra ratifika-
vusios tik Ženevos konvenciją, bet
nėra prisijungusios prie Vienos kon-
vencijos: pavyzdžiui, Japonijoje, Jung-
tinėse Amerikos Valstijose, Naujojoje
Zelandijoje, Tailande ir kt.

Planuojama, kad pasirengimas
įgyvendinti Ženevos konvencijos nuo-
statas turėtų užtrukti iki 1 metų.

E. Macron iškėlė D. Trump sąlygas 
Paryžius (ELTA) – Prancūzijos

prezidentas Emmanuel Macron nepa-
sirašys Didžiojo septyneto (G7) viršū-
nių susitikimo deklaracijos, jeigu
Jungtinės Valstijos nepadarys nuolai-
dų dėl muitų, susitarimo su Iranu ir
klimato sutarties. 

Tam kad deklaracijoje atsirastų
Prancūzijos prezidento parašas, Bal-
tieji rūmai turi sutikti su nuolaidomis
spręsdami klausimą dėl muitų plienui
bei aliuminiui, patikslino agentūros
pašnekovas. Be to, E. Macron manymu,
JAV prezidentas Donald Trump turi

įrodyti pasiekęs pažangos tokiais klau-
simais kaip branduolinis susitarimas
su Iranu ir Paryžiaus klimato sutar-
ties.

E. Macron įsitikinęs, kad Jungti-
nė Karalystė, Vokietija, Japonija, Pran-
cūzija, Italija ir Kanada turi pasiprie-
šinti Jungtinėms Valstijoms tiek dėl
muitų plienui bei aliuminiui iš ES, Ka-
nados ir Meksikos, tiek kitais klausi-
mais.

G7 viršūnių susitikimas vyks bir-
želio artimiausiomis  dienomis Ka-
nados mieste Québece.

JT pasmerkė Rusiją 

Putinas grasina Vakarų šalims 

New Yorkas (ELTA) – JT (Jung-
tinių Tautų) Saugumo Taryba pas-
merkė besitęsiančius paliaubų pažei-
dinėjimus Rytų Ukrainoje ir pareikala-
vo nedelsiant atitraukti iš čia sunkiąją
ginkluotę. Atitinkama rezoliucija buvo
priimta vienbalsiai.

Saugumo Taryba pareiškė didelį
susirūpinimą dėl pastaruoju metu
pablogėjusios saugumo padėties Rytų
Ukrainoje ir didelių to padarinių civil-
iams gyventojams. Tai buvo pirmas
kartas nuo 2017 metų sausio, kai JT
viešai pareiškė savo nuomonę dėl kon-

flikto tarp Ukrainos ir prorusiškų sep-
aratistų. 

Rusijos ambasadorius JT Vasilijus
Nebenzia, kurio šalis birželį pirminin -
kauja Saugumo Tarybai, rezoliuciją
pavadino „labai konstruktyvia”. Ji
esą patvirtina Minsko susitarimo
galiojimą.

Rytų Ukrainoje vyriausybiniai
daliniai kaunasi su prorusiškais sepa-
ratistais. Krizė prasidėjo po Maskvos
įvykdytos Ukrainos Krymo pusiasalio
aneksijos. Konfliktas tęsiasi nuo 2014
metų. 

Maskva (BNS) – Vakarų šalys il-
gainiui įsitikins, kad jų taikomos sank-
cijos Rusijai duoda priešingų rezulta-
tų ir privalės atsižvelgti į Maskvos in-
teresus, ketvirtadienį pareiškė prezi-
dentas Vladimiras Putinas.

„Šis spaudimas baigsis, kai mūsų
partneriai įsitikins, jog jų taikomi
metodai neveiksmingi, duodantys prie-
šingų rezultatų, žalingi visiems. Teks
skaitytis su Rusijos Federacijos inte-
resais”, – sakė V. Putinas.

Prezidentas pridūrė, kad Rusija
„ne chamiškai, ne grubiai”, bet nuo-
sekliai gina savo ekonominius ir sau-
gumo interesus. Pasak V. Putino, Mask-

va šio kurso laikysis ir ateityje.
Vakarų šalių ir Rusijos santykiai

smarkiai pašlijo, kai 2014 metais Uk-
rainoje buvo nuverstas prorusiškas
prezidentas Viktoras Janukovyčius ir
Maskva aneksavo Krymą. 

Vakarų valstybės, įskaitant ES, į
Ukrainai priklausančio pusiasalio at-
plėšimą ir Maskvos paramą prorusiš-
kiems separatistams Ukrainos rytuo-
se reagavo įšaldydama virtinės fizinių
bei juridinių asmenų turtą ir pa-
skelbdama draudimą keliauti.

Rusijai taip pat buvo paskelbta
ekonominių sankcijų, o Maskva ėmė-
si analogiškų atsakomųjų priemonių. 

NATO svarsto Rusijos atgrasymą
Briuselis (BNS) – NATO gynybos

ministrai vykstančiame  susitikime
Briuselyje ketina vėl parodyti ryžtą ko-
voti su potencialia Rusijos grėsme ir
kartu išspręsti virtinę užsitęsusių
transatlantinių ginčų, kad jie nepa-
kenktų 29 nares turinčio Aljanso vie-
nybei.

Ministrai ruošiasi pristatyti nau-
ją planą, kuriame numatoma, kad kri-
zės atveju Europoje NATO kontingen-
tas per 30 dienų būtų sustiprintas 30

pėstininkų batalionų, 30 aviacijos di-
vizionų ir 30 karo laivų.

Ministrai veikiausiai paskelbs,
kad bus stiprinamos jūrų operacijos,
ypač Viduržemio jūroje, kur Rusijos
laivai pastaruoju metu persekiojo są-
jungininkų laivus.

Gynybos ministrų sutikimas Briu-
selyje surengtas likus vos penkioms sa-
vaitėms iki NATO viršūnių susitikimo,
kuriame dalyvaus ir JAV prezidentas
Donald Trump.

Portugalijoje nepritarta eutanazijos įteisinimui
Lisabona (ELTA) – Portugalijos

parlamentas atmetė pasiūlymus įtei-
sinti šalyje eutanaziją.

Portugalija tradiciškai yra kata-
likiška ir konservatyvi šalis, todėl šis
klausimas buvo vertinamas itin prie-
štaringai. 

Tarp ES šalių paciento prašoma
eutanazija teisėta Belgijoje, Nyder-
landuose ir Liuksemburge. Už ES ribų
eutanazija yra legali Kanadoje, Ko-
lumbijoje ir Australijos Viktorijos
valstijoje. 

Japonai kurs 119-ąjį Mendelejevo lentelės elementą
Tokijas (ELTA) – Japonijos gam-

tos mokslų instituto „Riken” specia-
listai mėgins susintetinti naują Men-
delejevo lentelės elementą, kurio eilės
numeris būtų 119. Šiuo tikslu jie keti-
na daugiau kaip penkis kartus padi-
dinti turimo dalelių greitintuvo gali-
mybes.

Anksčiau ta pati mokslininkų gru-

pė sėkmingai gavo 113-ąjį elementą. Jis
buvo pavadintas nihoniu (Nh) – nuo žo-
džio „Nihon”, kaip patys japonai va-
dina savo šalį.

Gamtoje natūraliai egzistuoja
Mendelejevo lentelės elementai tik iki
93-iojo numerio. Visi kiti, įskaitant
118-ąjį elementą, gauti dirbtinės sin-
tezės būdu.

Lietuviškas vairuotojo pažymėjimas galios
daugiau nei 50 pasaulio šalių. Regitra nuotr. 



2018 BIRŽELIO 9, ŠEŠTADIENIS 9DRAUGAS

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Po itin sėkmingo sezono su Kauno „Žal-
giriu” Šarūno Jasikevičiaus legenda
pasklido ne tik Europoje, bet ir už At-
lanto. ESPN krepšinio apžvalgininkas
Adrian Wojnarowski pranešė sensa-
cingą naujieną – Š. Jasikevičius  gali tap-
ti NBA klubo Toronto „Raptors” vy-
riausiuoju treneriu. Pasak ESPN, su
„Žalgirio” treneriu prezidentas Masai
Ujiri susitiko savo viešnagės Europoje
metu. 

Toronto klube rungtyniauja ir Lie-
tuvos rinktinės vidurio puolėjas

Jonas Valančiūnas. Praėjusiame se-
zone „Raptors” Rytų konferencijoje
užėmė pirmąją vietą, bet jau antraja-
me atkrintamųjų varžybų etape pra-
laimėjo Clevelando ,,Cavaliers”  ir dėl
to buvo atsisakyta trenerio Dwane Ca-
sey paslaugų. Anksčiau Š. Jasikevičius
buvo siejamas ir su eile Eurolygos ko-
mandų: Tel Avivo „Maccabi”, „Barce-
lona” ir net Maskvos CSKA.

Žinoma, Lietuvoje neblėso tikėji-
mas, kad Š. Jasikevičius liks Kaune, ta-
čiau tai gali būti sunkiai įkandama mi-
sija dėl per plonos „Žalgirio” piniginės.
Treneris Kaune uždirbo apie 500 tūks-

Domantas Sabonis į NBA žengė visiems žinomas
kaip krepšinio legendos sūnus. Bet dabar apie lietu-
vį už Atlanto kalba kaip apie labai svarbią Indianos ,,Pa-
cers” sensacingo sezono figūrą. D. Sabonis pritapo In-
dianoje ir dažnai leidžia laiką vakarieniaudamas su ko-
mandos draugais. 

Lietuvis bus neįtikėtinas žaidėjas. Patikimas
NBA centras daugybei metų. Jis ne tik juoda-

darbis kontakto žaidėjas, bet, svarbiausia, kūrėjas,
matantis aikštę ir puikiai ,,skaitantis” žaidimą. D.
Sabonio energija ir darbo etika yra užkrečiama. „Pa-
cers” žaidėjai nori būti šalia lietuvio, nes žino, kad
aikštėje pakels savo susitelkimą ir žaidimo lygį iki
aukščiausio lygio. Domantas gimė geriausio visų lai-
kų Lietuvos krepšininko šeimoje. Augo Amerikoje
ir Ispanijoje. Niekada neišgyveno gurgiančio pilvo
jausmo, neturėjo rūpesčių kraustytis iš buto į butą,
galėjo eiti savo pasirinktu gyvenimo keliu geriau-
siomis sąlygomis. Bet Saboniai gerai išauklėjo Do-
mantą.

Pirmiausia, tai puiki asmenybė – puikus ko-
mandos draugas, dėl savo bendražygių ant parketo pa-
siruošęs bet kam. Antra, jis visiškai atsidavęs darbui.
,,Salės žiurkė”, kaip sakoma, nuo kurios NCAA lai-
kais reikėdavo rakinti treniruočių salės duris, kad
lietuvis šių neatvertų naktį.

211 cm ūgio žaidėjas mėgsta kontaktinę kovą ir
su malonumu atlieka juodą darbą. Tai kovotojas, ku-
riam nėra nesvarbių epizodų ir nesvarbių švilpukų.
Į visus juos jis reaguoja impulsyviai ir emocionaliai.
Tai vyrukas, kuris neieško pasiteisinimų. 

Yra žaidėjų, kurie vos tik apėmus didesniam

D. Sabonis sužavėjo
Indianą

Pribloškianti žinia iš NBA: „Raptors” nusitaikė į Š. Jasikevičių

Š. Jasikevičius apsisprendimo kryžkelyje.

tančių eurų, bet specialistai kalba, jog
per šį sezoną stratego vertė pakilo
bent du kartus. 

Lietuvio trokšta ir ,,Barcelona” 

Eurolygoje fiasko patyrusi „Bar-
celonos” komanda po sezono turi dvi
galimybes – tęsti bendradarbiavimą su
Svetislavu Pesičiumi arba prisivilioti
į Cataloniją talentingąjį „Žalgirio”
vedlį Šarūną Jasikevičių. Antrasis va-
riantas Barcelonos klubui daug pa-
trauklesnis, todėl jis ketina imtis visų
priemonių. Ryšius su lietuviu per pa-
starąsias savaites atnaujinusi „Barce-
lona” šį scenarijų pavertė realiu.

Žinoma, „Barcelona” – ne vienin-
telis klubas, besileidžiantis į Š. Jasi-
kevičiaus ,,medžioklę”. Be „Žalgirio”,
kuris ketina kelti stratego algą maž-
daug 600 tūkst. eurų, susidomėjimą
jaunu ir itin talentingu treneriu jau pa-
reiškė Maskvos CSKA bei minėtas To-
ronto „Raptors”.

Maskvoje Š. Jasikevičius galėtų
gauti lygių Europoje neturintį atlygi-
nimą, tačiau vargu ar lietuviškas iš-
didumas leis jam stoti prie Rusijos
čempionų vairo. 

Sprogimas Toronte: 
„Kas jis toks?” 

Kadangi pastaruoju metu sklido
kalbos, jog 42-ejų Š. Jasikevičius turė-
tų likti Kaune, netikėta naujiena su-
drebino internetą. Praėjus pusvalan-

džiui nuo naujienos pasirodymo, įrašas
turėjo tūkstantį paspaudimų „patinka”
ir buvo pasidalintas daugiau nei 500
kartų. Apie kandidatą į trenerio kėdę
pirmiausia suskubo reaguoti „Rap-
tors” sirgaliai. „Kas šis vyrukas
toks???”, – šmaikščiu paveikslėliu pa-
pildytas komentaras rikiavosi tarp po-
puliariausiųjų. Nors kitas komentato-
rius į klausimą atsakė rimtai – „Lie-
tuvos legenda”.

Nemažai amerikiečių prisiminė
ir faktą, kad Š. Jasikevičius yra rung-
tyniavęs NBA. Nuo 2005-ųjų jis beveik
du sezonus atstovavo Indiana ,,Pa-
cers”, o 2007 metų sausį pusmečiui
persikėlė į „Golden State Warriors”.
„Raptors” gerbėjai taip pat prisiminė,
jog klube rungtyniauja naujojo kan-
didato tėvynainis Jonas Valančiū-
nas. 

„Klubas ką tik atleido NBA metų
trenerį ir nori pasamdyti kažkokį ne-
žinomą lietuvį? Ką?” ,,O Dieve, tai
būtų nuostabu!”, „Šis vyrukas pava-
ro!”, „Legenda”... Tokios frazės liudija,
kad, nepaisant to, kaip baigsi Š. Jasi-
kevičiaus ir „Raptors” pokalbiai, jis jau
sudrumstė NBA vandenis.

Jeigu „Raptors” pasirinktų Š. Ja-
sikevičių, jis taptų vos antruoju NBA
klubą treniruojančiu europiečiu. Pir-
muoju prieš mėnesį buvo paskirtas
serbas Igoris Kokočkovas, kuriam pa-
tikėtas „Phoenixo Suns” vairas. 2017-
aisiais su Slovėnijos komanda I. Ko-
kočkovas iškovojo Europos čempiona-
to auksą.

skausmui ar užklupus ligai,  patys psichologiškai
save suvaržo ir vengia eiti į aikštę. Su Domantu nėra
nieko panašaus. Šį sezoną keletą rungtynių jis žai-
dė sirgdamas, ir tos varžybos buvo vienos geriausių
per visą sezoną. Du tokie vakarai baigėsi dvigubais
dubliais. Ir tai ne šiaip smagus vyrukas rūbinėje. D.
Sabonis tapo svarbia NBA sezono siurprizo dalimi.

Po šokiruojančių Paul George mainų NBA spe-
cialistai prognozavo „Pacers” vietą turnyro lentelės
gale. Tačiau Indianos komandos treneris Nate

McMillan sustrategavo tokį žavų komandinį krepšinį,
kad šis Rytuose nunešė „Pacers” net iki penktosios
vietos. Po tokio pasirodymo N. McMillan įvardijamas
kaip vienas geriausių šio NBA sezono specialistų.
Tiesa, ši Indianos krepšinio pasaka gali greitai
baigtis, nes pirmajame NBA atkrintamųjų varžybų
etape „Pacers” kelią pastojo karalius LeBron James
su Clevelando ,,Cavaliers” žaidėjais. Bet D. Sabonis
labai prisidėjo prie to, kad „Pacers” įgautų pagrei-
tį pakeliui į sensacingą sezoną.

Domantas Sabonis – patikimas NBA centras.
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RASA KAZLAS 

Antano ir Juzės Rasiulių šeima,
kaip ir dar beveik pusė milijono
lietuvių, raudonajam marui už-

ėjus buvo ištremti į Sibirą arba įka-
linti lageriuose. Be kaltės kalti, trem-
tyje praleidę septyniolika metų, Rasiu-
liai grįžo į Lietuvą. Grįžo ne visa
šeima. Likimo vingiai ir susiklosčiu-
sios aplinkybės lėmė, kad vienas iš
sūnų liko Kras nojarsko krašte ir šian-
dien, būdamas garbaus amžiaus, dar
vis randa jėgų lietuvybei puoselėti. Ne-
pažinęs giliau savo tikrųjų šaknų, nuo
mažens re gėjęs Sibiro tremties trage-
diją, Anta nas Rasiulis, atidžiai besi-
rūpinantis Sibire likusių tremtinių ir

Tremtinių palikuonis 
gyvenimą kūrė Rusijoje

A. Rasiulio vadovaujama  Krasnojarsko Lietuvių Bendruomenė aktyviai dalyvauja trem-
tinių kapų tvarkyme.                                                                         Asmeninio albumo nuotraukos

mokyklą ir įstojau į Kras nojarsko
spalvotųjų metalų institutą. 1970 m.
pagal paskyrimą, kaip jaunas specia-
listas, gavau darbą Krasno jarsko pro-
jektavimo institute, kuria me iki So-
vietų Sąjungos žlugimo dirbau įvai-
riose pareigose: nuo inži nieriaus iki
direktoriaus. Pasikeitus ekonominei
situacijai kurį laiką dirbau privataus
verslo srityje, bet vėliau grįžau į vals-
tybinį darbą. Beveik visą laiką dirbau
krašto energetikos srityje, priežiūros

politinių kalinių reikalais, nuo 1997 m.
renkamas Krasnojarsko Lietuvių Ben-
druo menės (LB) pirmininku, iki šiol
yra aktyvus Pasaulio Lietuvių Ben-
druo menės (PLB) narys. 

Kaip likimas lėmė, kad Jūs, skirtingai
nei Jūsų šeima, likote ilgiems gyvenimo
metams Rusi joje?

Gimiau 1947 m. Lietuvoje, Laz dijų
rajone, Jovaišių kaime. Lygiai po
metų mūsų visa Rasiulių šeima buvo
ištremta į Sibirą, o tiksliau – į Kras no-
jarsko kraštą, Chakasijos auto nomi-
jos sritį, Ordžonikidzės rajoną. Pasi-
baigus tremčiai tėvai 1965 m. grįžo į
Lietuvą. Aš likau Krasno jarske, nes
kaip tik tuo metu baigiau vidurinę

ir kontrolės sistemoje. Karjeros šuo-
liai ir šeima laikė mane šiame krašte,
kuris, beje, man buvo nesvetimas, nes
juk čia gyvenau nuo vienerių metų.
Mano žmona Valentina, rusė, versli-
ninkė. Turiu dukrą Iriną ir sūnų Ed-
garą. Abu jie, beje, gyvena Lietu voje.
Dukra jau sukūrusi šeimą ir kartu su
vyru ir dviem mano anū kėmis tamp-

riai įleidę šaknis Vil niuje.

Vadovaujate Krasnojarsko re gioninei
lietuvių tautinei kultū rinei autonomijai „Lie-
tuva”. Tru putėlį plačiau apie šio sambūrio
veiklą ir tikslus: kiek lietuvių, kokie išskir-
tiniai renginiai juos buria draugėn, kaip
sprendžiama kalbos problema ir kaip puo-
selėjamos lietuviškos tradicijos? 

Tapęs Bendruomenės pirminin -
ku pirmiausia nubrėžiau labai aiš-
kius šio sambūrio tikslus ir veiklos

viziją. Inicijavau lituanistinės mo kyk-
los steigimą, lietuviškų dainų cho rą,
pastoviai buriu dalyvius Pasaulio lie-
tuvių spartakiadoms. Stengiamės kuo
tampriau palaikyti ryšius su kitomis
lietuviškomis bendruomenėmis Rusi-
joje, nepamiršdami puoselėti lietu-
viškų tradicijų, lietuvių kultūros ir
kalbos. Išauk lėtas lietuviškoje šei-
moje daug dėmesio stengiuosi skirti
jaunimui, jo auklėjimui lietuviška
dvasia. Mūsų bendruomenė aktyviai
dalyvauja tremtinių kapų tvarkyme
Krasno jarsko krašte. Mano pastango-
mis pastatytas gražus juodo marmuro
pa minklas Igarkos politinių kalinių
ir tremtinių kapinėse, atminimo ženk-
lai kapavietėse, kur buvo laidojami
lietuviai ir kurios priskiriamos prie
nykstančių. Ypač mums svarbus įvy-
 kis, kai buvo sumanyta pakeisti nuo
laiko sudūlėjusią Švč. Mergelės Mari-
jos skulptūrą sakralinėje Kor biko ka-
pavietėje. Šio religinio relikto kopija
buvo pagaminta Lietuvoje, o statulos
likučiai pargabenti į Lietu vą, kiek
įmanoma statula restauruota, ir da-
bar ją galima pamatyti politinių kali-
nių ir tremtinių koplyčioje Vilniaus
arkikatedroje.

Esate aktyvus PLB narys. Ką šioje sri-
tyje nuveikėte? Ar sulau kiate paramos iš
Lietuvos?

Nuo 1997 m. esu ir PLB seimo na-
rys. Rinkimai į šias pareigas  vyksta
kas treji metai. Tris kadencijas bu vau
renkamas į PLB valdybą, dirbau vi-
suomeninį darbą Lietuvos Seimo ir
PLB bendroje komisijoje, kur pag rin-
dinė užduotis buvo rūpintis Sibire li-
kusių politinių kalinių ir tremtinių
reikalais. Darbas šioje komisijoje rei-

Antanas Rasiulis visuomet stengiasi susitikti su Krasnojarską aplankančiais tautiečiais.
Nuotraukoje – su galiūnu Žydrūnu Savicku 2018 m. kovo mėn.

Juos – nekaltai nužudytus politinius kalinius ir tremtinius – saugo Krasnojarsko pušų tyla ir čia gyvenantys lietuviai. Revučis, Kryžiai
Kraslago 7-ojo lagerio kalinių ir tremtinių žūties vietoje. A. Rasiulis – viduryje.
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Nuoširdžiai dėkojame Detroito Lietuvių Bendruomenei už nepaprastą svetingumą,
draugystę ir visokeriopą paramą Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) robotikos koman dai  –
Lietuvos atstovams – tarptautinių varžybų Detroite metu!

Ypač šiltą ačiū tariame kun. Gintarui Jonikui, Daivai Rugienius, Kaunelių  ir Goebel
šeimoms, Janinai Udrienei, Algiui Zaparackui, ir kiek vienam geradariui, apgaubusiam
gimnazistus savo nuoširdžiu rūpes čiu – jūs  ne tik parodėte jaunimui krikščioniškumo
pavyzdį, bet visi didžiai prisidėjote prie komandos laimėjimo! Ačiū!

KJG robotikos komanda ir vadovai,
Bendruomenės vardu – KJG direktorius t. Rytis Gurkšnys SJ,

Lietuvos ir Latvijos jėzuitai,
Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

Priminsime: Kauno gimnazistai šį pavasarį Detroite vykusiame Pasaulio robotikos
čempionate iškovojo 2-tą vietą roboto inovacijos ir strategijos rungtyje. – Red.

kalavo ne tik  jėgų ir ryžto, bet ir fi-
nansų. Trejus metus teko nuolat ke-
liauti į Lietuvą, kur vykdavo ko misi-
jos pavasariniai ir rudeniniai posė-
džiai. Klausiate apie paramą? Galiu
pasakyti, kad išskyrus morali nį pa-
laikymą, finansinės paramos nebuvo
jokios – mūsų kelionių iš laidų niekas
nekompensavo. 

Nežinau, ar politinis elitas pastebi
tokius dalykus, bet man didžiausia pa-
guoda, kad mūsų veikla atsiperka su
kaupu. Juk mes, tremtiniai, politiniai
kaliniai, grąžiname Lietuvos geno-
fondui savo vaikus, kurie Vil niuje
baigę vidurinę mokyklą „Lietu vių na-
mai”, išmokę lietuvių kalbos, lieka
Lietuvoje. Ten tęsia studijas, sukuria
šeimas, augina vaikus. Ne įkainojamos
vertės lietuvybės puo selėjimui skirti
darbai, per kuriuos Krasnojarsko
krašte gimę vaikai vėliau tampa visa-
verčiais Lietuvos piliečiais. Ir kas
svarbiausia – iki šiol neturiu jokių ži-
nių, kad kas nors iš jų būtų emigravęs
iš Lietuvos. Tarkime, mano dukra –
pakeliavo po pasaulį ir po kelių metų
vis tiek grįžo į Lietuvą.

Skaudžios istorijos liudytojai Krasnojarskom krašte.

Kaip klostosi lietuvių santykiai su vie-
tos gyventojais? Ar jaučiama kažkokia na-
cionalinė priešprieša, kai valstybės lygiu
tarp Rusijos ir Lietuvos nuolat tvyro
įtampa?         

Lietuviai su vietiniais gyvento-
jais visada sutardavo draugiškai. Jo-
kių ginčų nekildavo net ir tais laikais,
kai lietuviai sovietų sistemos buvo va-
dinami „liaudies priešais”, banditais,
kai mes, tremtiniai, nuolat turėda-
vome atsižymėti komendantūroje ir
kai prieš mus bandydavo nuteikinėti
vietinius. Kadangi mano tėvas buvo
labai geras stalius, jis buvo didelis au-
toritetas tarp vietinių gyventojų. Net
komendatūros virši ninkas rodė jam
pagarbą. Tais laikais jokių baldų ne-
buvo, išskyrus gele žines lovas ir so-
vietines taburetes. Tėvas puikiai iš-
manė savo amatą ir mokėdavo paga-
minti būtiniausius  baldus: lovas, sta-
lus, spintas, komo das, lentynas. Jam
užsakymų pakako. Žinoma, komen-
datūros viršininkai už tai nieko ne-
mokėjo, bet kažkokiu būdu tėvai gi-
mus aštuntam vaikui tremtyje suge-
bėjo už tuos baldus įsigyti karvę. Jie
suprato, kad išgyventi galima tik tu-
rint karvę, kuri buvo pagrindinė
mūsų šeimos maitintoja. Mūsų kaime
buvo įvairių tautybių tremtinių: uk-
rainiečių, Pavolgio vokiečių, kal-
mukų, bet daugiausia – lietuvių. Tau-
tiečiai pastatė mokyklą, kurios visi

langai, durys buvo pa daryti stalių
dirbtuvėse, kur darba vosi mano tėvas.
Tą mokyklą baigė keturi mūsų šei-
mos vaikai. Žinoma, tais laikais lie-
tuvių kalba ir jos mokymas buvo
griežtai draudžiamas, apie tai mes ga-
lėjome tik pasvajoti.

Kaimas, kur praėjo mano vai-
kystė, nuo Krasnojarsko nutolęs apie
450 kilometrų, ir ten aš lankausi re-
tai, bet apie vieną apsilankymą papa-
sa kosiu, nes jis puikiai iliustruoja
tremtinių lietuvių ir vietinių buvu-
sius santykius. Tai įvyko 1990 m. va-
sarą. Atvažiavo mano jauniausia se-
sutė su šeima – vyru ir dviem duk-
rom ir norėjo jiems parodyti, kur yra
gimusi ir gyvenusi iki 1965 m. Atvy-
kome mes į tą kaimą, užėjome į mūsų
buvusį namą, kurį pastatėme kartu
su tėveliu. Apžiūrėjome, užplūdo pri-
siminimai, apsiverkėm, išėjo me į
lauką ir mus pamatė kaimynė, atpa-
žino ir priėjusi, sako: ar čia jūs, Ra-
siuliai? Taip, – atsakėme jai. Tuo met
kaimynė klausia – ar gyva dar mūsų
mama? Tuo laiku ji dar buvo gyva.
Moteriškė apsiverkė ir prašė perduoti

linkėjimus ir padėkoti, nes ji neda-
vusi numirti iš bado jos naujagimiui
sūneliui. Pasirodo, mama kiekvieną
dieną kaimynei duodavo po litrą
pieno. 

Valstybių vadovai nesugeba susi-
kalbėti, tačiau paprasti žmonės visada
randa bendrą kalbą. 

Ar niekada nebuvo kilusi mintis grįžti
į Lietuvą?

Apie grįžimą į Lietuvą aš svajoju
nuo vaikystės, bet tos svajonės vis ne-
išsipildo. Bandžiau tai padaryti 1980
m. Atvažiavau į Lietuvą, apsistojau
pas vyresnį brolį, susiradau darbą
projektavimo srityje. Kadangi jau bu-
vau prityręs projektuotojas, atidirbau
pusę metų, mane pakėlė pareigose, ir
čia už nugaros prasidėjo šnekos, kad
aš išsišokėlis ir panašiai. Sovietinis
darbo kolektyvas turėjo išskirtinių sa-
vybių priimti naujokus ir juos kaip
reikiant apdoroti. Tiesa, man, turin-
čiam patirtį projektuoti stambius ob-
jektus, teko darbuotis prie nedidelių
užsakymų, todėl buvo neįdomu. Kras-
nojarske likę draugai vis kvietė grįžti,
ir po devynių mėnesių darbo Vilniuje
grįžau iš kur buvau atvykęs.

Dabar vėl planuoju grįžti į Lie-
tuvą pastoviam gyvenimui. Ten vai-
kai, anūkai. Nors vis pagalvoju – kam
aš, pensininkas, dabar reikalingas Lie-
tuvoje?

Birželio 6 d., trečiadienį, Lietu vos
Respublikos generalinis konsu-
las Čikagoje Mantvydas Bekešius

buvo išrinktas į Čikagos konsulinio
korpuso (Chicago Consular Corps) ta-
rybą. Šeši iš aštuonių tarybos narių
yra renkami dvejiems metams, o Ta-
rybos pirmininku ir pirmininko pa-
vaduotoju tampa ilgiausiai pareigas
einantys generaliniai konsulai. M. Be-
ke šius buvo išrinktas į tarybą atsto-
vauti Europos geografinę erdvę.

„Labai džiaugiuosi kolegų gene-
ralinių konsulų man parodytu pasi ti-
kėjimu ir neabejoju, kad darbas dip-
lomatinio korpuso taryboje padės gar-
sinti Lietuvos vardą, užmegzti nau-
dingus ekonominius ryšius ir dar pla-
čiau atstovauti tėvynės interesus bei
padėti gausiai tautiečių bendruome-
nei čia, Čikagoje”, – sakė M. Bekešius.

Čikagos konsulinį korpusą su-
 daro 80-ies valstybių atstovai, kurie
savo šalis reprezentuoja ne tik Illi no-
juje, bet ir kitose JAV Vidurio vakarų
valstijose. Illinojuje taip pat veikia
JAV Valstybės departamento padali-
nys, kuris buvo įsteigtas 1982 m. esant

didelei diplomatinei bendruomenei.
Pagrindiniai Čikagos konsulinio

korpuso tikslai yra stiprinti atstovau-
jamų valstybių ryšius su JAV federa-
linės, valstijos ir vietinės valdžios at-
stovais, institucijomis, verslo ir kul-
tūrinėmis organizacijomis bei pilie-
tine visuomene. Konsulinis korpusas
taip pat stengiasi užtikrinti ir saugo
reprezentuojamų valstybių interesus
bei teises, skatina solidarumą, drau-
gystę ir bendradarbiavimą tarp savo
narių bei įvairių vietos institucijų.

Kartu su Airijos, Meksikos ir Len-
kijos piliečiais, Lietuva turi vieną di-
džiausių bei stipriausių diasporų Či-
kagoje ir jos priemiesčiuose. Neretai
iš Lietuvos atvykę tautiečiai susiduria
su socialinio aprūpinimo, imigracijos
ir konsuliniais iššūkiais. Tikimasi,
kad naujos Generalinio konsulo pa-
reigos padės užtikrinti geresnę komu-
nikaciją su Illinojaus ir Čikagos vals-
tybiniu sektoriumi bei vietos politi-
kais ir renkamais pa reigūnais.

LR generalinio konsulato Čikagoje
informacija ir nuotr.

Konsulas M. Bekešius darbuosis
konsulinio korpuso taryboje

Čikagos konsulinio korpuso taryba. Korpuso pirmininkė Patricia Mara-Pittsford (trečia
iš k.), M. Bekešius (ketvirtas iš k.)

PADĖKA



Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

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

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

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 

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

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

www.draugas.org

Sudoku nr. 129
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

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

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

  
    

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti  ,,Draugą” internete

be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

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
35-eri metai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook, IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.
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KAIP ŠUO SU KATE

AUDRIUS SKAČKAUSKAS

Kai manęs paprašė papasakoti
mūsų šeimos keturkojų istoriją,
pagalvojau – atsisėsiu ir lengvai

parašysiu apie mūsų mylimą šuniuką
Zappą ir katę Marusią. Tačiau po to
šovė mintis, kad jie patys puikiai gali
papasakoti apie save, nes namuose su
jais bendraujama kaip su šeimos na-
riais. Todėl pasisodinau abudu šalia
kompiuterio ir paplepėjom. Net man pa-
čiam buvo įdomu, ką jie prisimena iš
savo vaikystės ir ką mano apie savo gy-
venimą mūsų šeimoje.

Zappa ir Marusia, arba gyvenant
po vienu stogu būna visko!

kinama, kad jis senukas ir nereikia
su juo žaisti kaip su pele. Aš gi ne
kvaila, aš gi suprantu, kad pagyve-
nusius reikia gerbti”.

Zappa: „O užtat, o užtat… tu
man letenas bučiuodavai. Kai aš iš
lauko su šeimininkais grįždavau, tu vi-
sada man letenas bučiuodavai, ma-
tyt, bijodavai, kad nepareisiu. Paslap-
čia turbūt buvai įsimylėjusi?”

Romantikas Zappa Švelnumo įsikūnijimas – Marusia.

Zappa vyresnis, todėl pradėjome
nuo jo: „Sveiki, aš esu Zappa, nors pil-
nas mano vardas – Frank Vincent Zap-
pa, kaip ir įžymaus amerikiečių mu-
zikanto ir dainininko. Noriu iš karto
perspėti, kad giminystės ryšių su juo,
kaip bebūtų gaila, neturiu, bet mano
šeimininkų sūnus jaunystėje buvo tru-
putį trenktas dėl jo muzikos, todėl
man davė šį vardą. Ir dabar nežinau –
ar iš pagarbos Zappos kūrybai, ar to-
dėl, kad kai buvau mažas, labai jau pa-
našiai lodavau, tiksliau – bandydavau
išdainuoti kaip šis dainininkas. Tiesa,
dainuoti aš ir dabar dar mėgstu, ypač
jei šeimininkas, ku riam meška yra ant
ausies užmynusi, užtraukia ‘Šalia ke-

lio karčema’. Ši daina man labai pri-
mena vaikystę, nes mano mama, vi-
lioklė kalytė vardu Anzelmutė, gyveno
šalia alaus baro ir, ten susidėjusi su ne-
aiškios šuniškos kilmės mano tėvu, at-
sivedė net šešis šunyčius. Tarp dviejų
brolių ir trijų seserų pasaulį išvydau
ir aš. Nežinia, kaip būtų susiklostęs
mano likimas, jei ne mano dabartiniai
šeimininkai. Vieną dieną pro šalį ėjo
ponia Aušra, kurią aš iš karto įsimy-
lėjau. Taip lygiai prieš dešimt metų pa-
tekau į Aušros ir Audriaus namus, ku-
riuose gyvenau mylimas, lepinamas –
kaip inkstas taukuose. Būčiau ir toliau
taip gyvenęs, jei į mūsų namus nebū-
tų atsibeldusi šitoji kaimietė katė var-
du Marusia”.

Marusia: „Prašššššyčiau be įžei-
dinėjimų. Damą vadinti kaimiete – fui
koks vulgarumas. Aš ne tokia kaip kiti,
kurie priglausti iš alaus baro. Aš gi-
miau padoriuose namuose, ir visai
nesvarbu, kad tie padorūs namai ato-
kioje kaimo vietovėje. Ne gimimo vie-
ta apsprendžia manieras ir intelektą,
o tai, kaip save pozicionuoji visuome-
nėje ir namuose. Mieli skaitytojai, at-
siprašau, kad neprisistačiau. Esu ne-
kilminga, bet labai gerų manierų katė
Marusia. Vardą man, žinoma, galėjo
parinkti vertingesnį ir susijusį su
aukštuomene, bet ką padarysi, kaip sa-
koma, šeimininkų nepasirinksi. Ži-
noma, buvau šokiruota sužinojusi,
kad namų teritoriją teks dalintis su
nuolat bambančiu šunų giminės se-
nuku”.

Zappa: „Ne toks aš ir senas, tada
buvau tik septynerių”.

Marusia: „Gal patylėtum, kai
dama kalba? Tai va… apie ką aš čia?
Ai… apie vaikystę. Namai visai nieko
pasirodė. Tik daug visokiausių ta petų
ant sienų, kurių krašteliai šiek tiek at-
silupę, todėl nusprendžiau, kad laikas
padaryti remontą, ir pradėjau juos
krapštyti, kad namiškiams būtų ma-
žiau darbo. Kažkodėl nepatiko, barė,
matyt, tie sienų apmušalai – kokia
nors šeimyninė relikvija ir jų negali-
ma liesti. Aš su tuo nesutinku ir vis pa-
laupau kokį kraštelį, kai niekas ne-
mato. Šuo iš pradžių irgi nekėlė ne-
patogumų, net buvo linksma gaudyti
jo uodegą arba užšokti pajodinėti. Bet
po to man buvo ilgai ir nuobodžiai aiš-

niau paukščiai ant šakų nedomino.
Varnos – tai taip. Tos įdomios. Bet nie-
kaip pagaut negaliu, greit nuskrenda,
kad jas kur! O pasikalbėt  su tomis var-
nomis būtų apie ką. Iš tolo matyti,
kad nėra kvailos. Šį pavasarį dažniau
melancholija užeina. Sustoju kartais
prie kokio krūmo. Susimąstau. Dau-
giau kaip pusė gyvenimo prabėgo.
Greitai kažkaip. Ir nežinia, kiek dar
liko. Todėl ir reikia džiaugtis, kad vis-
kas bunda, kvepia, ir gyventi toliau”.

Marusia: „Sugraudinai... Tu tikras
romantikas. Ir aš su tavimi pagyvenu-
si sentimentalėju. Vis labiau norisi
ne dūkti, o ant saulutės balkone pagu-
lėti arba šeimininkams už jų gerą tar-
navimą į ausį vakarais paburgzti. Ne-
slėpsiu – užeina tokie švelnumo prie-
puoliai, kad ir Zappą kartais apkabinu
ir pabučiuoju į šaltą nosį. Tada jo vei-
do išraiška – tarsi šoko ištikto. Visi na-
mie ima juoktis, o jis, atrodo, net nu-
rausta savo pražilusiais žandais... Tie-
są sakant, susigyvenom, susimylėjom.
Ir tas posakis ‘kaip šuo su kate’ gali
būti nebūtinai neigiamas, nes į mus pa-
sižiūrėjus... kaip ir visose šeimose, – pa-
sibaram, ir vėl vienas kitą mylim. Ar
ne, Zappa?”

Vienas kitą mylim, nors ir truputį pasiba-
ram…

Marusia: „Kvaišeli, aš apuostyda-
vau, ar neįmynei kur nors, kad na-
muose nepripėduotum. Ir iš viso man
tie jūsų pasivaikščiojimai absoliučiai
nesuprantami. Juk viskas kuo pui-
kiausiai matyti iš antro aukšto – kas
kada pareina ir ko parneša, o savo
gamtinius reikalus galima atlikti dė-
žutėje, po to pamiauksėti, ir šeiminin-
kai viską sutvarkys”.

Zappa: „Na, nežinau, aš tai be
gamtos negaliu. Labiausiai man pa-
tinka pavasaris. Visų pirma – kvapai.
Jie svarbiausi ir jų kasdien daugėja. La-
bai svarbu atsikelti kuo anksčiau ir
juos ‘susirinkti’. Eini nuo medžio iki
krūmelio ir ‘renki’. Jei informacija
naudinga, uostai ilgiau, o jei kažkas
prieš tave jau ‘rinko’ ir po to ‘pažymė-
jo’, tai bandai ‘peržymėti’ savo ‘mar-
keriu’. Blogiausia būna, jei naktį lijo.
Tada reikia daugiau ‘žymėti ir peržy-
mėti’, nes ‘rinkti’ beveik nėra ko, viską
nuplauna lietus. Tada labai daug darbo
ir nervų. Bet viską atperka vis labiau
žaliuojanti žolė – gali pakramtyti vieną
kitą smilgą... kas gerina virškinimą ir
šiaip, girdėjau, žalumynai labai į svei-
katą.

Dar įdomūs paukščiai, bet gaila –
tų, kur viršuje, nematau. Neišeina man
galvos užversti. Sako, kaklas per žiemą
sustambėjo. Nesąmonė. Manęs ir se-

„Taip, Marusia”.
„Na, tai duok bučkį ir einam, lai-

kas ėsti. Ei, šeimininke. Baik rašyt.
Tavo keturkojai draugai išalko ir kai
kurie jau į lauką ‘informacijos rinkti’
nori”.
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draugas.org/mirties

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

Tesiilsi Viešpaties Ramybėje 
mūsų mielas mokytojas PRANAS ZARAN-

KA, kurio šypsena dažnai nuskaidrindavo die-
nas.

Udrių, Arūno ir Rūtos šeima

Tesiilsi ramybėje
prof. dr. JUSTINAS PIKŪNAS

Užuojautą šeimai reiškia

Arūnas ir Rūta Udriai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tu buvai mūsų širdis,
Tu buvai mūsų šviesa,
Tu buvai mūsų Karalienė,
Tu buvai mūsų visas pasaulis.
Būk dabar laiminga Dievo Karalystėje...

Praėjo vieneri, labai liūdni metai, kai atsiskyrėm su 
mūsų bran gia mama, močiute, promočiute

STEFANIA LEVUŠYTE MI LIAUSKIENE
Šventos Mišios už jo sielą bus atnašaujamos birželio 10 d.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 10 val.
ryto.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir pri-
siminti mūsų mamą savo maldose.

Vis mylintys,
Jonas, Dalia ir Rasa su šeimomis

Į gamtą, tėvo Saulaičio takais

Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos organizuota paukščių stebėji-
mo išvyka „Tėvo Saulaičio takais” buvo smagi! Nuotaikingas renginys
Waterfall Glen parke pritraukė ir senbuvių, ir naujokų, kukliai pri-

pažinusių, kad apie paukščius nieko neišmano. Laimė, išvykos vadovas Ta-
das Birutis ne tik gerai pažįsta sparnuo čius, bet ir moka jų kalbą. Pats, arba
panaudodamas šiuolaikines techno logijas, vadovas apsimetė paukščių
varžovu, ir taip ragino juos prisiartinti bei pasirodyti iškylautojams. Tad
visi džiaugėsi pamatę ir gerai pažįstamus, ir retesnius paukščius. Ka dangi
kai kurie sparnuočiai, nors ir garsiai žadėję, nepasirodė, Tadas paįvairino
išvyką upinių vėžių stebėjimu bei bandymais bent vieną pagauti! Iškylau-
tojai apibėrė vadovą klausimais, norėdami sužinoti, kaip jis pats, vos me-
tęs žvilgsnį, atpažįsta paukštį, arba kodėl kai kurie sparnuočiai tupi į prie-
kį iškišę uodegą, ir ar strazdas bei raudongūžis yra tas pats paukštis? No-
rite sužinoti atsakymus? Prisijunkite prie iškylautojų kitą kartą!

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams bei savo laiką ir enciklopedines žinias
skyrusiam Tadui Biručiui už linksmą išvyką, tuo pačiu paremiant Lietu-
vos jaunimo švietimą Jėzuitų mokyklose Lietuvoje.

Baltijos jėzuitų plėtros tarybos info

Išvykos dalyviai susidomėję stebi, kaip T. Birutis vėžiauja.
D. Paulauskienės nuotraukos

Paukščių stebėtojai (iš k.): Mindaugas Vygantas, Raminta Marchertienė, Vytenis ir Lore-
ta Grybauskai, Dalia Kavaliauskienė, Rima Birutienė, Aurelija Dobrovolskienė ir Tadas Bi-
rutis. 
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INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės

paslaugos

–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

www.draugas.org

�  Birželio 14 d. 12 val. p. p. Simona Minns
atliks solinę programą (kanklės, vokalas) Ne-
kalto Prasidėjimo seserų vienuolijos Pal. J. Ma-
tulaičio slaugos namuose Putname, kurie
šiemet švenčia 50 metų įkūrimo sukaktį. 

� Birželio 17 d., sekmadienį, 11 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quette Parke) per šv. Mišias paminėsime Ge-
dulo ir Vilties bei Tėvo dienas. Po Mišių – pie-
tūs ir programa parapijos salėje. Visi laukia-
mi.

� Birželio 24 d., sekmadienį – Joninių ge-
gužinė Pasaulio lietuvių centro kiemelyje.
Pradžia – 12 val. p. p.

� Tėvo dienos piknikas Tėviškės  parapijoje
– sekmadienį, birželio 10 d., po 11:30 val. r.
pamaldų. Maistas, gėrimai, loterija, Broniaus
Mūro muzika ir šokiai. Auka: suaugusiems 12
dol., vaikams (nuo 5 iki 12 metų) – 5 dol. Da-
lyvaudami loterijoje prisidėsite prie vaikų
maitinimo ,,Pagėgių Sandoroje”. Adresas:
5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558.
Tel. pasiteirauti: 708-567-9044.

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% 

2018 m. birželio 10 d.,
12:15 v.p.p.,

Pasaulio lietuvių centro kiemelyje,
prie paminklo tremtiniams

14911 127th St.
Lemont, IL 60439 

Po paminėjimo bus rodomas 
dokumentinis filmas 
,,Nepaprasta auka”
didžiojoje banketinėje salėje.

Bus vaišės.
Rengėjai:

•  JAV LB Lemonto apylinkė
•  Vydūno jaunimo fondas

GEDULO IR VILTIES DIENOS
PAMINĖJIMAS

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, dėkoja už aukas, skirtas padėti vargingai gy-
venantiems vai kams ir studentams Lietuvoje. Auko jo: Danutė Liaugaudienė – 100 dol., Lie-
tuvos vyčiai (Council 144, Frack ville, PA) – 500 dol. studentės paramai ir 350 dol. panau-
doti „Saulutės” nuožiūra; Lietuvos vyčiai (Council 112) per seselę Theresa Papsis – 350 dol.;
William Emory vaiko paramai 30.50 dol. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133
Amber Dr., Lemont, IL 60439, tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Los Angeles lietuviai turi progą prisiliesti prie istorijos kūrimo, palydėdami į paskutinę
kelionę namo prof. Mykolą Biržišką ir jo žmoną Bronislavą Biržiškienę. Biržiškų arti-
mieji, talkininkaujant lietuviškoms organizacijoms, birželio 10 d., sekmadienį, kviečia
į atsisveikinimą su M. ir B. Biržiškomis. 11 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje bus auko-
jamos šv. Mišios, o 1 val. p. p. parapijos viršutinėje salėje – atsisveikinimo minėjimas.
LR konsulatas Los Angeles, kaip valstybės atstovas Vakarų pakrantėje, rūpinasi for-
malumais, kad M. ir B. Biržiškų karstai būtų parskraidinti į Vilnių. Valstybinės laidotuvės
vyks Lietuvoje liepos 11 d. Nepriklausomybės akto signataras prof. M. Biržiška kartu su
žmona amžinojo poilsio atguls Vilniaus Rasų kapinėse greta patriarcho Jono Basana-
vičiaus.

LR generalinio konsulo 
Mantvydo Bekešiaus

įrašas ,,Facebook” paskyroje:

,,Eini penktadienį ryte į darbą ir sutinki par-
kelyje ant suoliuko Vlade Divac (garsus ser-
bų krepšininkas – Red.), geriantį kavą. Ženk-
las, kad rytoj žaisime krepšinį!

P.S. Birželio 9 d., šeštadienį, 10 val. ryto PLC
Lemonte draugiškas krepšinio rungtynes
žaidžia lietuvių ir Čikagos diplomatų rinkti-
nės – Red.

Pagauta akimirka

Washingtono Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai kartu su ambasadoriumi
Rolandu Kriščiūnu ir bėgimo koordinatoriumi Tadu Kubiliumi kviečia visus Was-
hingtone ir jo apylinkėse gyvenančius lietuvius dalyvauti Pasaulio lietuvių bė-
gime ,,Penki už Lietuvą”.

Birželio 10 d., sekmadienį, 9:50 val. r. visi laukiami Lietuvos ambasadoje Was-
hingtone. Kartu įveiksime atstumą iki Baltųjų Rūmų ir atgal iki ambasados.#Pa-
saulioLietuviųBėgimas, #5užLT, #5užLietuvą

LR ambasados info ir nuotr.

Dalyvaukime bėgime už Lietuvą




