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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 118 dienų

Per Ameriką – riedlente, per Aliaską – bėgte
ALGIS VAŠKEVIČIUS

24-erių metų kaunietis Danielius Narauskas jau turi
lėktuvo bilietą balandžio 11 dienai į Čikagą. Susiti-
kęs čia su savo draugais Amerikos lietuviais, tarp ku-
rių – ir Darius Miškinis bei kiti, jį palaikantys ir re-
miantys šią kelionę, po kelių dienų Danielius išskris
į Aliaskos valstijoje esantį Anchorage miestą, iš ku-
rio prasidės didysis jo nuotykis – vaikinas planuoja
per maždaug 60–65 dienas perbėgti šią valstiją
Dalton greitkeliu iki šiaurinio jos taško Prudhoe Bay
(arba Deadhorse) gy venvietės prie Arkties vande-
nyno – iš viso apie 1400 kilometrų (apie 870 mylių).

Riedlente pervažiavo visą Ameriką

Iš pirmo žvilgsnio toks planas atrodo kaip
avantiūra ir nerealus sumanymas, bet Da-
nielius šiam žy giui jau senokai labai rimtai

ruošia si. Pasitikėjimo savo jėgomis suteikia ir
tai, jog 2016 metais D. Narauskas, pirmą kar-
tą apsilankęs Jungtinėse Amerikos Valstijose,
jas pervažiavo nuo San Francisco iki New Yor-
ko su 106 centimetrų riedlente, tiksliau, ilga-
lente (ang. longboard), įveikdamas apie 5 tūks-
tančius kilometrų su ja 16-oje valstijų. – 10 psl. Prieš kelionę su riedlente 

Gyvenome ir statėme...
Dar vienu mėnesiu priartėjome prie ,,Draugo” 110-ojo jubiliejaus,

kurį švęsime jau liepą. Taigi, šiandien jums siūlome paskaityti, ką

mūsų laikraštis rašė kovo mėnesį. Iš kelių tūkstančių istorinių kovo

numerių nebuvo lengva pasirinkti, kuriems straipsniams teikti pir-

menybę. Vis dėlto ,,laimėjusioji” tema – Antrasis pasaulinis karas,

pokaris ir lietuviai – tarp Lietuvos ir Amerikos – šiuose istorijos sū-

kuriuose. O svarbiausia – 1956 metų kovo 16 dienos laikraščio nu-

meryje pranešama, kad rytoj bus šventinamas būsimojo redakcijos

pastato kertinis akmuo. Apie Marijonų vienuolyno ir šalia esančio

,,Draugo” rūmų statybą vėliau rašyta ne kartą. Tačiau ar žinote, kas

tą kovo 17-ąją buvo įmūryta kartu su kertiniu akmeniu? Saujelė že-

mės, atvežtos iš Lietuvos, gintaro gabalėlis, akmenėlių nuo Bal-

tijos jūros krantų, statybos brėžiniai ir specialus dokumentas, ku-

riame paminėtas šis įvykis. Kone kiekviename iš senųjų ,,Draugo”

numerių slypi mūsų, dabartinės kartos, dar neatrastas tautos is-

torinis deimantas. 

– 3 psl.

Jo Ekscelencija vysk. Vincentas Brizgys pašventino
marijonų vienuolyno kertinį akmenį. Asistavo prel.
Ignas Albavičius ir kun. Valentinas Atkočius.
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KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Šiandienos kultūroje mes esame nuo-
lat bombarduojami įvaizdžių ir vi lionių,
kurie mus kviečia būti vie nokiais arba
kitokiais. Teigiama, kad turėtume at-
rodyti kuo jaunesni, kuo lieknesni, kuo
labiau „tobuli”. Kad tikras džiaugsmas
yra atranda mas daiktuose ir kaupime
pinigų bei tur to. Kad laisvė reiškia – ga-
liu daryti ką noriu, kada ir kaip tik no-
riu. Kad man nereikia kitų, man nerei-
kia Bažnyčios, man nereikia Dievo, aš
esu savo gyvenimo karalius/karalie-
nė. Visame tame... ar mes esame atra-
dę tikrąjį džiaugsmą ir prasmę? 

Teigčiau, kad šitoks žvilgsnis į gy-
venimą nėra mums padėjęs at-
rasti laisvę, prasmę bei džiaugs-

mą. Tad jei gu negalime atrasti tų ver-
tybių pasaulyje, kur jas galime rasti? 

Prisimenu laiką, kai buvau ką tik
įstojęs į vienuolyną Šiauliuose. Šalia
mūsų vienuolyno buvo bažny tėlė, ku-
rią mes, jėzuitai, aptarnavo me. O po
bažnyčia – mažas rūsys. Tenai buvo
medžio dirbtuvė ir mažas kambarys
susirinkimams. Aš mėgdavau dar-
buotis medžio dirbtuvėje ir daryti bal-
dus, kryžius bei visokiausius mažus
daikčiukus. Man besidarbuojant kam-

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Atsidavimas, Atsižadėjimas, Pasitikėjimas ir Persikeitimas
baryje šalia dirbtuvės labai dažnai su-
sirinkdavo nedidelis būrys žmonių.
Iš pradžių aš nežinojau, kokia tai gru-
pė, bet dažnai girdėdavau jų pokalbius.
Paaiškėjo, kad tai buvo anoniminių al-
koholikų (AA) grupė. Stebėdamas juos
aš buvau la bai paveiktas jų tikėjimo,
pasiryžimo ir noro pasikeisti. AA dva-
singumo centre vyrauja supratimas,
kad aš pats šios negalios neįveiksiu ir
kad man reikia kitų bei Dievo pagal-
bos. Tik tada aš galėsiu atmesti vilio-
nes ir gundymus ir atrasti naują, šva-
rų ir laisvą gyvenimą. Tai pasitikėji-
mas, atsidavimas ne savo ar pasaulio
no rams, bet pirmiausia atsidavimas –
į Dievo rankas, pasitikint jo veikimu.
Besidarbuodamas dirbtuvėje mąsty-
davau – koks nuostabus mūsų tikėjimo
pavyzdys yra tie žmonės,  kurie renkasi
šalia, tam mažame kambarėlyje. Atsi-
davimas, atsižadėjimas, pa sitikėjimas
ir persikeitimas.

Šiandienos Evangelijoje mes gir-
dime, kaip Jėzus pakvietė su savimi už-
lipti į kalną ir pasimelsti kelis apaš-
talus. Besimeldžiant Jėzus buvo per-
keistas, ir staiga Jo draugai jį pa matė,
koks jis yra iš tikrųjų. „Besi meldžiant
jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai
pasidarė skaisčiai bal ti. Ir štai pasirodė
du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai
buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlo-
vėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, bū-

siantį Jeru zalėje”. Jėzus savo žmogiš-
kume persikeitė ir parodė žmogiškumo
esmę, kad, jeigu seksime paskui jį ir
klau sysime jo mokymų, ir mes galime
tapti panašūs į jį. Mes galime būti
perkeisti, ir tuo nešti Jo šviesą ir tie są
į pasaulį. Mes girdime šiame atsimai-
nyme – kad iš debesų aidėjo Dievo
balsas, sakydamas: „Šitas mano iš-
 rinktasis Sūnus, jo klausykite!” Jeigu
mes liekame Jame ir atrandame savo
prasmę Jame, tai ir mes išgirstame Die-
vo balsą sakant, kad ir mes esame jo iš-
rinktieji sūnūs ir dukros. Jėzus mums
duoda brolystę/seserystę su savimi,
taip padarydamas mus Dievo vaikais. 

Bet pagalvojus apie Jėzaus atsi-
mainymą ir norą atrasti laisvę, prasmę
ir džiaugsmą – kaip mums tai įveikti? 

Grįžkime prie to mažo kamba-
 rėlio bažnyčios rūsyje. AA grupė daug
ko gali mus išmokyti. Šias vertybes –
tikros laisvės, tikro džiaugs mo ir tik-
ros gyvenimo prasmės atra sime tik at-
sidavime, atsižadėjime, pasitikėjime ir
persikeitime. Jėzus yra mūsų geriau-
sias pavyzdys. Jėzus atsidavė meilės gi-
liausiai išraiškai, paaukodamas savo
gyvybę. Jis atsi žadėjo Dangaus ir tapo
žmogumi. Jis pasitikėjo Savo Tėvo va-
lia iki galo, ir galutinai perkeitė ir grą-
žino žmogaus statusą į Dievo vaikų
orumą. Tai darydamas jis sutraiškė
mirtį ir prižadėjo mums, kad galėsime

vyks lietuvių kalbos ir literatūros, is-
torijos, pilietinio ugdymo, geografi-
jos ir kitų mokomųjų dalykų pamokos.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimna-
zijos bendruomenė nuo 2015 m. ben-
drauja su Lietuvos knygnešio draugi-
ja. Tais metais padedant draugijai
kovo 11-jąją gimnazijoje buvo atidary-
ta Biržiškų biblioteka. Šiemet draugi-
ja gimnazijos bendruomenei padova-
nojo įvairios metodinės medžiagos ir
istorinių leidinių apie Lietuvos knyg-
nešius ir knygnešystės istoriją. Atsi-
žvelgiant į gautą vertingą dovaną,
įprasminant Lietuvos knygnešių at-
minimą, gimnazijoje nutarta įsteigti
vardinę Knygnešių auditoriją. 

Lietuvos knygnešio draugija įkur-
ta 1988 m. Vilniuje. Vienija knygnešių
palikuonis ir visus norinčiuosius pri-
sidėti prie draugijos veiklos. Lietuvos
knygnešio draugija renka knygnešys-
tės dokumentus, prisiminimus ir išli-
kusius knygnešių daiktus. Rengia
„Knygnešio dienos” minėjimą, kon-
kursus, parodas, vaidinimus, semina-
rus apie knygnešius, tvarko jų kapus,
stato paminklus arba inicijuoja jų sta-
tymą, sodina ąžuolų giraites. 

Vytauto Didžiojo gimnazija įsteig-

būti su Juo amžinai... Tai mūsų galu-
tinis tikslas ir tikrasis džiaugsmas,
laisvė ir prasmė.

Šiuo gavėnios laikotarpiu skaity-
dami apie Jėzaus atsimainymą ir su-
prasdami kvietimą būti per keis tiems
Jame, gal mes kiekvienas galime mi-
nutėlę pagalvoti, kad esa me kviečiami
atiduoti savo ateitį į Jo rankas, atsi-
žadėti savęs ir tarnauti kitiems, pa-
sitikėti Dievo veikimu mūsų pasaulyje
ir persikeisti ir tapti kuo panašes-
niems į Jį.

Knygnešio dienai – vardinė auditorija
ta 1915 metais Vilniuje, jos steigimu rū-
pinosi būsimi 1918 metų Vasario 16-
osios Lietuvos Nepriklausomybės akto
signatarai, būsimi šalies prezidentai,
Vyriausybių ir Seimų nariai. Gimna-
zijoje per visus jos 104 gyvavimo metus
dėstomoji kalba yra tik lietuvių. Gim-
naziją yra baigę daug iškilių Lietuvos
asmenybių, garsinančių jos vardą Lie-
tuvoje ir už jos ribų.

Vytauto Didžiojo pirmosios lietu-
vių gimnazijos pagrindu buvo įsteigta:

1939 metais Kunigaikštienės Birutės
mergaičių – Vilniaus Salomėjos Nėries
gimnazija, 2002 metais Vilniaus Vytės
Nemunėlio pradinė mokykla, 2005 me-
tais Vilniaus Antano Vienuolio pro-
gimnazija. 

2004 metais UNESCO knygnešystę
įvertino kaip unikalią ir pasaulyje ne-
turinčią atitikmenų veiklą, o kovo 16-
oji oficialiai paskelbta Knygnešio die-
na.

ELTA

Minint Knygnešio dieną penktadienį Vil-
niaus Vytauto Didžiojo pirmojoje lie-
tuvių gimnazijoje iškilmingai atidaryta
Knygnešių auditorija.

Ši auditorija pritaikyta mokslo ir
edukacinėms švietimo reik-
mėms. Vardinėje auditorijoje
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A N U O M E T  , , D R A U G E ”  R A Š Y TA

Antradienis, kovo 13, 1956

Statome ir
statome

Amerikos lietuviai katalikai stato ir
stato... Ar geri, ar blogi laikai, bažnyčių,
mokyklų, vienuolynų, ligoninių prie-
glaudų statybos nesustabdoma. Todėl
mūsų religinis, kultūrinis ir tautinis gy-
venimas yra nuolat papildomas, nuolat
plečiamas. Nepaisant,viso to, vis dar yra
trūkumų ir statybas reikia plėsti. Ir šiuo
metu vieni stato, kiti planuoja statyti, kad
tie trūkumai būtų pašalinti.

Tėvai Marijonai stato savo vienuolyną
ir didelį spaudos centrą Chicagoje.

Švč. P. Marijos Gimimo parapija Chi-
cagoje stato puošnią bažnyčią, kuri kai-
nuos daugiau miliono dolerių.

Lietuviai Tėvai Jėzuitai Chicagoje jau
yra suplanavę pastatyti ir vienuolyną, ir
jaunimui centrą.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija ant
savo nupirktos žemės šalia Detroito,
Mich., jau suplanavo statyti patalpas lie-
tuvių jaunimo vasaros stovykloms.

Lietuviai Saleziečiai savo nuosavybėje
netoli Chicagos tuoj statys lietuviams ber-
niukams vasaroti patalpas ir suplanavo
pastatyti Šiluvos paminklinę koplyčią.

East St. Louis, Ill., jau pastatyta lie-
tuvių bažnyčia.

Šv. Kazimiero Seserys  Chicagoje,
prieš keletą metų pastačiusios mergaičių
augštesnei mokyklai puošnius rūmus, kai-
navusius kelis milionus dolerių, dabar jau
planuoja statyti didelę ligoninę (prie
dabartinių Šv. Kryžiaus ligoninės pasta-
tų).

Lietuvių Labdarių Sąjunga Chicagoje
gal jau visai netrukus taip pat pradės sta-
tyti prie senelių prieglaudos (Holy Family
Villa) tokios rūšies ligoninę, kokia yra rei-
kalinga sergantiems seneliams globoti.

Amerikos lietuviai katalikai dar ir
daugiau planuoja kurti ir statyti. Tačiau
pakaks ir to, ką mes čia suminėjome, kad
turėtume tinkamą vaizdą ir įsitikintume,
kad Amerikos lietuviai katalikai tikrai sta-

to ir stato...
Bet, kaip sako priežodis, savi marš-

kiniai vis tik arčiau kūno. Dienraštis
„Draugas” visais laikais (per 40 metų kaip
dienraštis) nesigailėjo vietos  lietuvių ka-
talikų statybų užsimojimams paremti. Jis
rėmė bažnyčių, vienuolynų, mokyklų, li-
goninių, prieglaudų ir kitų įstaigų ir
statybą, ir visus kitus jų reikalus. Bet šį
kartą ir pats „Draugas” stato. Stato dėl to,
kad naujuose rūmuose galėtų plačiau iš-
sitiesti, geriau ir tobuliau laikraščius ir
knygas atspausdinti, geriau patarnauti ki-
toms lietuvių įstaigoms ir organizacijoms.
Šiuos žodžius rašantis taip galvoja: jei mes
milionus dolerių išleidžiame visokiai
(labai reikalingai ir naudingai)  statybai,
galime aukoti bent keletą šimtų tūks-
tančių dolerių, kad savąją – lietuvišką, ka-
talikišką – spaudą sustiprintume, kad jos
lygį dar labiau pakeltume.

Todėl šiuo metu, kuomet statybos
darbas jau yra daugiau negu įpusėtas,
kuomet kertinio akmens šventinimas jau
bus kovo 17 d., o banketas tam įvykiui at-
žymėti bus kovo 18 d., pačiam Chicagos
arkivyskupui kard. Samuel A. Stritch da-
lyvaujant ir mūsų spaudos darbą laimi-
nant, laukiame ir mes, t. y. „Draugas”, pa-
ramos ypačiai iš tų, kuriuos visą laiką be
jokių rezervų rėmėme. Mes taip ir tiki-
mės, kad visų Chicagos ir apylinkių pa-
rapijų, vienuolynų, mokyklų, ligoninių ir
prieglaudų bei organizacijų stiprios de-
legacijos bankete dalyvaus. Taip pat ti-
kimės, kad mūsų veikėjai, mūsų gydy-
tojai, advokatai, inžinieriai, pramoni-
ninkai ir prekybininkai parems „Draugą”,
kuris buvo jų draugu visais laikais.

Kalbėdami apie visas augščiau su-
minėtas ir nesuminėtas lietuvių statybas,
manome, kad šia proga pravartu bus pa-
sinaudoti popiežiaus šv. Pijaus X šiais ne-
užmirštamais ir visiems laikams pritai-
kintais žodžiais:

„Veltui statysite bažnyčias, veltui
ruošite misijas, veltui steigsite mokyklas
ir darysite gerus darbus – visos jūsų pa-
stangos bus sunaikintos, jei tuo pačiu
metu nemokėsite pasinaudoti tuo de-
fenzyviniu ginklu, kokiu yra katalikiška
spauda”.

Gyvenome ir statėme...
Atkelta iš 1 psl.

Nukelta į 14 psl.

1956 kovo 9 d. 1956 kovo 21 d. 

1950 kovo 6 d.

1956 kovo 16 d. 1956 kovo 16 d.
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Čikagos lietuviai ir jų organizacijos
Lietuvos nepriklausomybės šventę vie-
ningai atšventė sekmadienį, vasa rio
17 d., Švč. Mergelės Marijos Gimi mo pa-
rapijoje. Jungtinį minėjimą organizavo
Amerikos Lietuvių Tary ba (ALT), JAV Lie-
tuvių Bendruome nės (LB) Marquette
Parko apylinkė, American Lithuanian
Hall of Fame, Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje ir Švč. M. Marijos Gimimo lie-
tuvių parapija.

Dalyvavo šauliai ir 
Korp! Neo-Lituanai

Šv. Mišias aukojo parapijos kle-
bonas kun. Jaunius Kelpšas. Lietuvos
šaulių kuopos ir Neo-Lituanai įnešė vė-
liavas. Mišių metu giedojo solistės Gi-
lija Krumaitienė ir Danguolė  Žib kutė-
Pažemeckienė.  

CHICAGO, IL

Iškilmingas Nepriklausomybės minėjimo renginys paliks pėdsaką ir mažųjų širdelėse. J.�Kuprio�nuotraukos

Šventėm Nepriklausomybę
Minėjimas – ir Čikagos televizijoje

Pagrindinė minėjimo programa,
kurią vedė poetė Sandra Avižienytė,
vyko parapijos salėje. Minėjimą pra-
 dėjo JAV LB Marquette Parko apy lin-
kės pirmininkė Auksuolė Marciu le-
vičienė, pasveikindama atvykusius.
Amerikos ir Lietuvos himnus giedo-
jo Danguolė Žibkutė- Pažemec kienė,
parapijos klebonas kun. Jau nius
Kelpšas sukaupė visus maldoje. Ty-
los minute buvo pagerbti žuvusieji už
Lietuvos laisvę. 

Kun. Jaunius Kelpšas, Sandra Avižienytė ir JAV LB Marquette Parko apy linkės pirminin-
kė Auksuolė Marciu levičienė

Dalyvavo William Daley

Į minėjimą atvyko buvęs
JAV Prekybos rūmų sekreto-
rius William M. Daley, kuris vė-
liau buvo prezidento Barack
Obama Baltųjų Rūmų pagrin-
dinis administratorius (Chief  of
Staff). Jis taipgi buvo kandida-
tas į Čikagos merus. Savo žody-
je jis šiltai prisiminė lietuvių
įnašą į Čikagos viešąjį gyvenimą ir pa-
brėžė jo ilga laikius ryšius su Čikagos
lietuviais. Minėjimo proga JAV Kong-
reso narys Daniel W. Lipinski, Baltic
Caucus narys, perdavė sveikinimą Lie-
tuvos Nepriklausomybės proga, kuris
buvo įtrauktas į JAV Kongreso kroni-
ką (Congressional Record). Sveikinime
priminė, kad prieš kelerius metus pats
lankėsi Lietuvoje su JAV Kon greso de-
legacija ir susipažino su Ne priklauso-
ma Lietuva. Jis pasisakė už stiprių
ryšių palaikymą tarp JAV ir Lietuvos
Respublikos.

Ukrainiečių kongreso
pirmininkas

ALT’o pirmininkas Saulius Kup-
 rys pristatė minėjimo svečią, Ukrai nie-
čių kongreso tarybos pirmininką Dan
Diaczun. Jis savo žodyje sveikino su-
sirinkusius ir dėkojo už ypatingą lie-
tuvių paramą ginant Ukrainos nepri-
klausomybę.

Adv. Kuprys pabrėžė, kad ALT’as
yra išvystęs ypač glaudžius ryšius ne

tik su Čikagos, bet visos Amerikos uk-
rainiečių kongresu. Jis taipgi su pažin-
dino minėjimo dalyvius su ALT’o veik-
la Washingtone per jos kartu su kitomis
pabaltiečių organizacijomis įsteigtą ir
išlaikomą įstaigą Jungtinį pabaltiečių
komitetą (JBANC). JBANC nuolat in-
formuoja Kongresą, Senatą ir Baltuo-
sius rū mus apie padėtį Baltijos kraš-
tuose.

Minėjime dalyvavo Cicero ir Brigh-
ton Parko bendruomenių atstovai.

Istorinių plakatų paroda ir
filmas apie prel. A. Svarinską 

Salėje buvo  galima grožėtis Jono
Kuprio sukauptų spalvingų 1920–1925
m. istorinių lietuviškų plakatų paroda.

Antroje minėjimo dalyje buvo ro-
 domas filmas apie Lietuvos didvyrį,
daugelį metų sovietų kalintą kun. Al-
fonsą Svarinską. Filmas itin tiko pa-
triotiškam renginiui, nes konkre čiai
parodė lietuvių atkaklumą ir drą są
ginant teisę į Nepriklau so mybę. Filme

buvo titrai anglų kalba, tad ir nemo-
kantys lietuviškai galėjo sekti filmo
eigą.

Čikagos televizijos dėmesys

Šiais metais į Vasario 16-osios mi-
nėjimą atkreipė dėmesį ir vietos tele-
vizija. Į minėjimą atvyko WGN televi-
zijos stoties atstovai. Ši stotis yra dien-
raščio „Chicago Tribune” filialas ir yra
viena pagrindinių Čika gos televizijos
stočių. Televizijos stotis tą dieną per-
davė minėjimo vaizdus ir pabrėžė, kad
Lietuva mini savo nepriklausomybės
101-ąją sukaktį.

Šis minėjimas nebuvo uždaras lie-
tuvių bendruomenės minėjimas, bet
sėkmingai įtraukė tokius lietuvių drau-
gus kaip valstybininką William Da-
ley, Kongreso narį Dan Lipinski bei Uk-
rainiečių kongreso atstovą. O svar-
biausia – Lietuvos nepriklausomybės
sukaktis televizijos pagalba buvo pri-
statyta  plačiajai Čikagos visuome-
nei.

Nešini vėliavomis žengia Lietuvos šauliai.

Ukrai niečių kongreso atstovas Dan Diaczun, William Daley ir ALT’o pirm. Saulius Kuprys

Lietuviškoje šventėje – lietuviški patiekalai.
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MAJA CHIAPETTA

Kovo 11-ąją aš paprastai švęsdavau
su Čikagos lietuviais. Praeityje mi-
nėjimas ir šventė, pvz., „Navy Pier”
vykdavo su tautiniais šokiais, lie-
tuvišku maistu ir kitomis pramo-
gomis. Šiais metais mano šventė
buvo truputį kitokia, nes šiuo metu
mokausi Pietų Amerikoje, Argen-
tinoje. 

Kai atvykau į Buenos Aires,
žinojau, kad čia gyvena lietu-
vių, bet tikrai nežinojau, kad

jie turi tokią stiprią ir veiklią Lie-
tuvių Bendruomenę. Per „Face-
book” ir per draugus sužinojau,
kad Kovo 11-osios proga vyks kon-
certas, tad sėdau į autobusą ir nukeliavau iki Lanus miesto, kur yra įsikūrę lie-
tuvių namai – „Susivienijimas Lietuvių Argentinoje”. Susirinko daugiau kaip
100 žmonių! 

Renginio pradžioje sugiedojome Argentinos ir Lietuvos himnus. Man buvo
labai gera svetimoje šalyje pagaliau girdėti lietuvių kalbą. Sugiedojus himnus
ragavome skanaus lietuviško ir argentinietiško maisto:  lietuviškos mišrainės
bei argentinietiškų dešrelių. Šiais metais buvo atvykę ir šventėje koncertavo Lie-
tuvos kultūros centrų vadovų choras ir kapela „Mingūnai”. Buvo labai įdomu
susipažinti su skirtingais Lietuvos penkių etnografinių regionų tautiniais kos-

DARIUS KUČINSKAS

,,Skambantys lietuvybės tiltai“ – taip pavadintą programą
kovo 8 ir 10 dienomis Čikagoje pristatė moterų ansamblis
„Cantilena“ iš Lietuvos. Pirmasis koncertas buvo surengtas
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, antrasis – Švč. Mergelės
Marijos gimimo bažnyčioje po pamaldų. Džiugu, kad šis an-
samblis, ne vieno tarptautinio konkurso laureatas, kon-
certavęs daugelyje Europos šalių, pagaliau atvyko ir į
JAV. 

Nors tomis dienomis Čikagoje lietuviškų renginių ne-
trūko, į „Cantilenos“ koncertus taip pat susirinko ne-
mažai klausytojų. Ansamblio pasirodymai  praėjo su

dideliu pasisekimu. Moterų dainavimas sujaudino klau-
sytojus – jie kėlė ovacijas, ilgai plojo stovėdami. Po kon-
certų žiūrovai norėjo kartu su dainininkėmis nusifotog-
rafuoti, jas pakalbinti ir įsigyti ansamblio kompaktinę
plokštelę.

Žiūrovė paprašė padainuoti tėvelio dainą 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje netrūko jautrių

akimirkų. Viena iš žiūrovių po koncerto paprašė an-
sambliečių, kad šios padainuotų jos a. a. tėvelio myli-
miausią dainą ,,Ant kalno klevelis“. 

Šios moters, vardu Nijolė, tėvai, baigiantis Antrajam
pasauliniam karui, iš Lietuvos per Vokietiją pasitraukė į
Ameriką. ,,Mano tėtis buvo dirigentas“, - prisiminė Nijo-
lė. Ji nepamiršo nei lietuvių kalbos, nei savo tėčio myli-
miausių dainų. Ansamblietės uždainavo ,,klevelį“, joms

ėmė pritarti klausytojai, kurie dar nespėjo išsiskirstyti į
namus – pasiliko pabendrauti, pasivaišinti vyno taure. Po
to kažkas užtraukė dar vieną dainą, po to dar ir dar... 

Bendras dainavimas užsitęs – įsijautę dainuotojai ne-
pamatė, kaip prabėgo kelios valandos. Bet dainų nepritrūko
– tiek jų moka ,,Cantilenos“ moterys. Ansamblio koncer-
tų įspūdžių atgarsiai dar kelias dienas sklandė po visą lie-
tuviškąją Čikagą.

Dainininkių laisvalaikis – kelionėms po Čikagą

Tarp koncertų „Cantilenos“ dainininkės aplankė
Šv.Kazimiero seserų kongregacijos vienuolių įkurtą vie-
nuolyną ir jame esančią koplyčią, pasimeldė prie kong-
regacijos įsteigėjos Marijos Kaupaitės mauzoliejaus, gie-
dojo sekmadienio Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo
bažnyčioje, aplankė „Draugo“ redakciją ir Čikagos meno
institutą, susitiko su Lietuvos generaliniu konsulu Čika-
goje Mantvydu Bekešiumi, užsikėlė į aukščiausią miesto
pastatą ir 96 aukšte paragavo amerikietiškos kavos bei gar-
siosios čikagietiškos picos. Viešnios spėjo pasiklausyti vie-
no geriausių pasaulyje Chicago Symphony Orchestra
koncerto, ir taip pat susitiko su kai kuriais Čikagoje gy-
venančiais lietuviais muzikais. Užsimezgusios pažintys,
kultūriniai ryšiai išties tapo „skambančiais tiltais“, su-
jungusiais abipus Atlanto gyvenančius lietuvius, kartu pa-
minėjusius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines.
„Cantilenos“ ansamblio kelionę į JAV parėmė Ukmergės
miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Čikagos
lietuvių bendruomenė. Lauksime ansamblio sugrįžtant! 

,,Cantilenos” koncertuose – daug jautrių akimirkų
Ansamblis�susibūrė�ir�pradėjo�repetuoti

daugiau�nei�prieš�dvidešimt�metų�–�1998-aisiais.
Jame� šiuo�metu�dainuoja�dvylika�Ukmergės
meno�mokyklos�muzikos�mokytojų,�o�nuo�pat
įkūrimo�,,Cantilenai“�vadovauja�Daiva�Petrikienė.
Ansamblio�repertuaras�platus�ir�įvairus.�Jame
yra�ir�tradicinių,�ir�aranžuotų�lietuvių�dainų,�ori-
ginalių�lietuvių�kompozitorių�kūrinių�moterų
chorui�(ansambliui),�religinės�muzikos.�Daini-
ninkės�yra�yra�parengusios�teminių�koncertų,
dalyvavusios� įvairiuose� tarptautiniuose� kon-
kursuose�ir�festivaliuose,�laimėjusios�net��14�pri-
zų,� koncertavusios� Italijoje� ir� Vatikane� (Šv.
Jono�Bazilikoje�Laterane�ir�Šv.�Petro�Bazilikoje
Vatikane),�Vokietijoje�ir�Graikijoje,�Ispanijoje�ir
Portugalijoje,�Švedijoje�ir�Lenkijoje.�Lietuvos�Na-
cionalinis�kultūros�centras�,,Cantilenai“�yra�su-
teikęs�aukščiausią�1-ąją�kategoriją.�O�vienas�iš
paskutinių�ansamblio�laimėjimų�–�joms�įteik-
tas�Lietuvos�liaudies�kultūros�centro�ir�Pasau-
lio�lietuvių�dainų�šventės�fondo�įsteigtas�ap-
dovanojimas��„Aukso�paukštė“.�

Tačiau�laurai�neišpuikino�ansambliečių�–
jos�išliko�nuoširdžios�ir�paprastos,�o�klausyto-
jai�tai�iš�karto�pajuto.�„Cantilenos“�atliekamos
dainos�palietė�jų�širdis:�iki�ašarų�jaudino�paprasti
ir�kartu�prasmingi�dainų�žodžiai�bei�subtiliai�in-
tonuotos�melodijos.

Kovo 11-oji Argentinoje
BUENOS AIRES, ARGENTINA

tiumais ir girdėti lietuviškai dainuojant. 
Po koncerto ansambliečiai mokė susirinkusius lietuviškų šokių. Buvo la-

bai smagu pašokti su lietuviais iš Lietuvos ir Argentinos. Pastebėjau, kad nors
dauguma lietuvių Buenos Aires ir  nekalba lietuviškai, bet jie labai rūpinasi lie-
tuviška kultūra ir tradicijomis. 

Tikiuosi, būdama Pietų Amerikoje ir toliau dalyvausiu lietuviškuose ren-
giniuose.

Šventėje susitiko amerikiečiai: (iš k.): Maja
Chia petta, Lizzy Smith, Mike Meads ir Tyler Rice.

Choristės vilkėjo įvairių Lietuvos regionų tautinius drabužius.M.�Chiapetta�nuotraukos

Folkloro grupės ,,Mingūnai” pasirodymas.

,,Cantilenos” dainininkės pasidžiaugė, kad turėjo progą susipažinti ir smagiai
pabendrauti su legendine asmenybe – muziejaus įkūrėju Stanley Balzeku, Jr.
(centre). Virginijos�Petrauskienės�nuotr.

Po koncerto Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Rašinio autorius prof. dr. D.
Kučinskas, globojęs ansamblio nares jų viešnagės Čikagoje metu – antras iš d.

Virginijos�Petrauskienės�nuotr.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasariui įpusėjus gavau pir-
mąjį šių metų numerį. Nuta-
riau, kad pernai buvo išleista

tik devyni numeriai, arba pasku-
tinysis kur kitur nukeliavo. Mano
nustebimui kovo 1 d. pasivijo nr. 10.
Pastarajame  redaktorius Vytautas
Raškauskas aptaria pirmuosius
redagavimo metus. ,,Žurnalo pus-
lapiuose stengiamės jus supažin-
dinti su įvairiausių žmonių istori-
jomis tam, kad  galėtume pratur-
tinti savo žinojimą bei praskaidrinti
savo dienas. Taip pat tikiu, kad
kiekvienas iš jūsų esate vertas šio
žurnalo puslapių – galite kitiems
liudyti meilę gyvenimui ir įkvėpti
džiaugsmo bei vilties. Kuo toliau,
tuo aiškiau matau, kokia plati ir
marga ši skaitančiųjų bendruo-
menė ir kiek daug joje gražių isto-
rijų, kurias dar reikės papasakoti.
Todėl tikiuosi dar ne vieną  žurna-
lo numerį kurti, ir pats su jumis ge-
riau susipažindamas, ir kitiems
jus pristatydamas”, – dėstė jis. Skai-
tytojams linkė damas šventų Kalė-
dų, pamini, kad jo žmona Rūta ir jis
laukia greitai į mūsų pasaulį atke-
liaujančio naujo mažo žmogaus.
Sveikinimai jiems!

Pats pirmas 10 puslapių apra-
šymas yra pokalbis su  jaunais tė-
vais, kurie auga kartu su savo
dviem dukrom. Už poros puslapių
– kitas gausiai iliustruotas 12 pus-
lapių pasikalbėjimas su septynių
vaikų motina. Gyvybės kultūros
skyrelyje Andrius Navickas rašo
apie dovanas ir mus, mylimus
Viešpaties nenuoramas. Šešių pus-
lapių pokalbyje dalijamasi patir-
timi ir įspūdžiais apie daugiavai-
kę šeimą ,,kaip gerai sustyguotą
mechanizmą”.

,,Susipažinkime” skyrelyje re-
daktorius kalbina JAV ateitininkę
Mariją Čyvaitę, kuri Lietuvoje jau-
čiasi kaip namie. Per 8 puslapius
išdėstyta penkios didelės ir įspū-
dingos nuotraukos. Pašnekovė yra
viena išeivijos jaunuolių, kurie

yra tikri tėvynės ir artimo meilės
ambasadoriai.  Žurnale yra daug
kitų rašinių, įskaitant ištrauką iš
Liongino Baliukevičiaus-Dzūko
dienoraščio  apie partizanų Kalė-
das.

Pirmasis šių metų ,,Ateities”
viršelis dabinamas Harvardo dok-
torantės Andrėjos Siliūnaitės port-
retu. Pats pirmasis 8 puslapių ra-
šinys yra redaktoriaus pasikalbė-
jimas su ja, kita geros valios am-
basadore, gimusia Čikagos prie-
miestyje. Įdomi jos istorija ir atei-
ties planai. Donatas Puslys porina
apie spėjimus, pranašystes ir Nau-
juosius metus. Martynas Darškus
dalijasi kritiškomis mintimis apie
visuotinio nusipuošimo šventę.

Po ,,Visuomeniškumo” etikete
Karolina Sadauskaitė pristato lie-
tuvišką jaunuomenę prieš šimtą
metų. Ignas Kriaučiūnas įdomiai
žvelgia į Lietuvą, kaip sporto ko-
mandą. Augminas Petronis atsako
į klausimą ,,Kaip balsuoti?” O Mil-
da Kukulskienė tęsia praėjusių
metų paskutiniame numeryje pra-
dėtą temą apie šeimas ir vaikus. Ji
kalbina Virginiją ir Dominiką Liz-
denius, provokuojančiai teigian-
čius, kad kuo daugiau vaikų, tuo
daugiau erdvės kurti. Neatsilieka
ir Irma Kuliavienė, rašanti apie
meilės spalvų pradžią – motiną ir
kūdikį.

Kun. Deimantas Braziulis ap-
mąsto popiežius Pranciškaus vizi -
tą Lietuvoje. Vytautas Markūnas,
SDB, bando atspėti lietuviško ug-
dymo mįslę – vaikai savarankiški
ar apleisti? ,,Tautiškumo” skyre-
lyje spausdinamas tekstas, skiria-
mas 118-osioms partizanų vado
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gi-
mimo metinėms. Taip pat duo da-
ma Arvydo Anušausko kalba Adol-
fo Ramanausko-Vanago atmini-
mui, pasakyta spalio 5 d. Vilniuje.
Abu straipsniai užima 11 puslapių
ir yra autentiška, tiesiog gyva is-
torija, kurios pasisavinimas yra
taip svarbus žurnalo skaitytojams
ir lietuvių tautai.

Ateitininkų namų metinis susirinkimas
sekmadienį, kovo 24 d.

9�val.�r.�– šv.�Mišios�Pal.�Jurgio�Matulaičio�misijoje�už�gyvus
ir�mirusius�Ateitininkų�namų�narius

10:30�val.�r.�– Metinis�Ateitininkų�namų�narių�susirinkimas,�
Ateitininkų�namuose�1380�Castlewood�Drive,�Lemont,�IL

Informacija: dainequinn@gmail.com

Pirmasis 2019 m. 
,,Ateities” numeris
atkeliavo be eilės

Į šviesą

AŠF vakarienėje programą atliks 
aktorė Audrė Budrytė-Nakienė

Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė pati
sumanė ir 2018 m. rugpjūčio 23 d.
prestižinėse Poetry Foundation

patalpose Čikagos miesto centre suor-
ganizavo lietuviškos poezijos vakarą.
Renginys „No One Will Ever Love You
As Much: A Glimpse into One Hundred
Years of  Lithuanian Poetry” buvo skir-
tas paminėti Lietuvos nepriklauso-
mybės šimtmetį ir platesnę amerikie-
čių visuomenę supažindinti su lietu-
višku eiliuotu žodžiu. Audrė atrinko ei-
lėraščius, daugumą jų išvertė į anglų
kalbą ir programą atliko su kitais
skaitovais. Kitą šeštadienį, kovo 23 d.,
Ateitininkų šalpos fondo metinės va-
karienės dalyviai turės progos išgirs-
ti šio neeilinio poezijos renginio tęsinį. 

,,Kai mane pakvietė atlikti prog-
ramą Ateitininkų šalpos fondo vaka-
rui ir dar pasiūlė padaryti panašiai,
kaip padariau per Poetry Foundation
poezijos renginį, aš apsidžiaugiau,
nes buvo tiek eilėraščių, kuriuos no-
rėjau, bet negalėjau įtraukti į tą prog-
ramą. Dabar bus proga poezijos my-
lėtojams ir tas eiles išgirsti”. Pasak ak-
torės, Šalpos fondo programoje bus ir

klasikos – žinomų ir mylimų eilėraš-
čių ir to, ko klausytojai gal dar negir-
dėjo. ,,Vytauto Mačernio, Giedrės Kaz-
lauskaitės, Matildos Olkin, Jono Meko,
Aldonos Puišytės bei Birutės Lenkty-
tės eilės mus neš į pavasarį – ‘Į šviesą!’
po ilgos žiemos!”  

Po Poetry Foundation pasisekusio
vakaro Dalia Cidzikaitė parengė po-
kalbį su Audre Budryte, kuris buvo iš-
spausdintas ,,Pasaulio lietuvio” žur-
nale. Ji paklausė – gal vertėtų galvoti
apie tęstinį poezijos renginį Čikagoje?
Audrė su entuziazmu atsakė ,,Taip,
taip, taip, daugiau poezijos Čikagos pa-
dangėje!”  

Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė
dėsto dramą vaikams University of
Chicago Laboratory Schools, bet ir to-
liau rengia solo vaidinimus bei poe-
zijos spetaklius, rašo, verčia eilėraš-
čius ir,  kaip ji pati išsireiškė, ,,sten-
giasi dalyvauti lietuviškoje veikloje
kiek tik gali”. 

Ateitininkų šalpos fondo vaka-
rienėje kviečiama dalyvauti plačioji
lietuvių visuomenė.   

AŠF inf.

Audrė Budytė-Nakienė skaito lietuvių poetų eiles Poetry Foundation patalpose Či ka -
gos miesto centre. Aktorė panašią programą atliks ir Ateitininkų šalpos fondo (AŠF)
metinėje vakarienėje.  Jono�Kuprio�nuotr.

Ateitininkų Šalpos Fondo metinis
susirinkimas ir tradicinė vakarienė

šeštadienį, kovo 23 d. Ateitininkų namuose
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

6 val. v. – iškilminga vakarienė
Meninę programą ,,Į šviesą!” atliks aktorė Audrė Budrytė-Nakienė.

Norintys�dalyvauti�vakarienėje�prašomi�užsisakyti�vietas�paskambinus
Palmirai�tel.�847-949-1046 arba�

pranešti�el.�paštu:�ASF2019banketas@gmail.com.
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T i k s l a s – Amerika 2018

Lietuvišką sūrinę JAV paveldės
jau penkta lietuvių karta

„Tikslas – Amerika 2018” ekspedicija

persirito į antrą pusę. „Matėme, nufotog-

rafavome, ‘Tikslas – Amerika’ žemėlapy-

je [  http://map.truelithuania.com]  pažy-

mėjome ir ‘Gabalėliai Lietuvos’ [http://glo-

bal.truelithuania.com/lt ] internetinio pa-

veldo enciklopedijoje aprašėme gausybę

be galo įspūdingų lietuviškų vietų”, – to-

liau pasakoja įspūdžiais besidalijantys

Aistė ir Augustinas Žemaičiai.

Augustinas: Tačiau nieko panašaus
į lietuviškus Michigano kaimus ir sto-
vyklas nebuvome lankę. Nes Michiga-
ne – didžiausios Amerikoje lietuviškos
erdvės, esančios ne miestuose ar mies-
teliuose, o daugybėje dešimčių kvad-
ratinių mylių gamtos.

Ta gamta Michigane – be galo lie-
tuviška. Gal ir todėl, o taip pat dėl ne-
didelio atstumo nuo svarbiausių lietu-
viškų „kolonijų”, Amerikos lietuviai po-
kariu nusprendė būtent ten įkurti tris
iš penkių svarbiausių savo stovyklų. Ir
tos stovyklos net mus, regėjusius jau
daug lietuviškų JAV vietų, nustebino
savo mastais ir lietuviška didybe.

Lietuvių stovyklos – milžiniški 
tautiniai parkai

Aistė: „Lietuvoje šaulių šitiek daug,
o iki šiol neturėjo savo stovyklos”, – sakė
Detroito šaulių vadovas Linas Orentas,
mielai sutikęs pavedžioti mus po Detroit
šaulių stovyklą Pilėnai. Amerikoje tai
nesuprantama: kiekvie na didelė lietu-
vių, bent jau jaunimo, organizacija sto-
vyklą turi. Daugelyje renkasi vaikai
(kad bent vasaromis kalbėtų lietuviškai,
rastų sau lietuves žmonas ir lietuvius
vyrus), bet Pilėnuose  labiau – suaugu-
sieji šauliai, ten turintys net šaudyklą.

Augustinas: Kam reikalingos nuo-
savos stovyklos? Nes stovykla ne vien
renginys. JAV lietuvių stovyklose visa
aplinka – lietuviška. Štai Pilėnuose

Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

stūkso didingas paminklas žuvusiems
už laisvę lietuviams. O kiek tokių pa-
minklų yra kitoje gatvės pusėje – Atei-
tininkų ir kitų lietuvių katalikų įkurtoje
stovykloje Dainava – nesilažinčiau, kad
tiksliai suskaičiavome, šitiek jų ten
daug. Ten – ir Kryžių kalnas, ir miško
koplyčia, ir freska „Mūsų Lietuva”, ir
paminklai šv. Kazimierui, Romui Ka-
lantai, koplytstulpiai, liaudies dirbi-
niai... Kiekviena stovyklautojų, vadovų
karta palieka ir savo ženklą.

Stovyklaujančius vaikučius leng-
viau mokyti Lietuvos istorijos, kultū-
ros. O kitiems smagu tiesiog pasi-
vaikščioti – kaip pasakojo Detroito lie-
tuviai, stovykla, kurios plotas – beveik
100 hektarų – dažniausiai yra atra-
kinta ir tarnauja kaip ramus lietuviš-
kas parkas vidury Amerikos.

O pro Pilėnų geležiniais vilkais įrė-
mintus ir Gedimino stulpais padabin-
tus vartus visi laukiami įvažiuoti per
Jonines, kurios ten švenčiamos tradi-
ciškai. Linas Orentas pasidžiaugė, kad
tarp Joninių svečių nuolat atsiranda ir
norinčiųjų tapti šauliu: vienu metu
Detroito šaulių buvo sumažėję iki 20,
dabar jau yra 60.

Naujoji Lietuva, kur lietuviai
Amerikos žemę dirba

Aistė: Trečioji Michigane lietuvių

stovykla – Čikagos skautų Rakas – yra
toliau į šiaurę, gražioje Custer kaimo
apylinkėje. Toks lietuviškas miškas.
Skautai ten kasmet susirenka porai
savaičių, bet stovyklos prižiūrėtojai iš
Čikagos atvažiuoja gerokai dažniau. Ir
mus lydėjusi Lintakų šeima, tyrinėjusi
per stovyklą praėjusių žvėrių pėdsakus,
pakvietė kartu nukelti ant elektros lai-
dų užvirtusį medį...

Augustinas: Vieta Rakui parinkta
ne šiaip sau: ten dar nuo 1905 m. kūrė-
si „Naujoji Lietuva”, unikali lietuvių
ūkininkų bendruomenė (beveik nie-
kur kitur JAV lietuviai nedirbdavo že-
mės, o verčiau triūsdavo fabrikuose).
Kalbama apie 360 čia gyvavusių lietuvių
ūkių. Vienas to meto lietuvių žemval-
džių ir išnuomojo po 1 dolerį per metus
savo žemę skautų stovyklai. Rakas – jo
pavardė.

Lietuviško paveldo tose apylinkėse
reikėjo paieškoti, bet jo – gana gausu.
„Tikslas – Amerika” žemėlapyje pažy-
mėjome Andrulio sūrinę, kurios lietu-
viškus sūrius, gaminamus ta pačia
technologija nuo 1942 m., žino daugelis
vyresnių JAV lietuvių. Vadovė Shannon
Andrulis pasakojo, kad gamyklą įstei-
gė jos senelis, o iš Lietuvos imigravo pro-
seneliai. Dabar „prie staklių” jau stoja
jos sūnus – penktos kartos JAV lietuvis.
„Mano pagrindinis gyvenimo noras

buvo gaminti šį sūrį, – pasakojo Shan-
non. – Broliai ir seserys išvažiavo, o aš
pasilikau ir mėginu atgaivinti fabriką.
Džiaugiuosi, kad darbininkai išmokė
amato ir mano sūnų, dabar jis prižiūri
įrangą”. O įranga – labai sena. Net
nustebau, kaip nemoderniai, net nu-
triušusiai atrodo gamykla – juk Ame-
rikoje tikėtumeis ko kito. Bet ameri-
kiečiams tai, matyt, Andrulio sūrio
privalumas – daugiau rankų darbo,
meilės. „Jokių konservantų, – sakė
Shannon. – Todėl gamyk la veikia tik kai
užsako partiją”. Kai mes lankėmės,
neveikė.

Aistė: Apylinkėse matėme ir lietu-
viškų kluonų pagražinimų, Stakėno
fermą, lietuvišką užrašą virš vietos
bažnyčios durų (ten nebuvo lietuvių
bažnyčia, bet lietuvių apylinkėje gy-
veno tiek daug, kad jie nustelbė visus ki-
tus katalikus). Ir daug lietuviškų pa-
vardžių kapinėse.

Augustinas: Po ramios nakties, anks-
ti rytą per Michigano ežerą išplaukėme
į Wisconsiną. Paskutiniu ežero garlai-
viu „SS Badger”, kuris, statytas 1952 m.,
Amerikoje jau įrašytas į paveldo sąra-
šus. Norėtųsi ir lietuvišką paveldą taip
išsaugoti – ir gerokai senesnis, deja, kar-
tais virsta dulkėmis. Wisconsine, spė-
jome, daug kas bus prarasta: nors at-
kakliai ieškojome, kai kuriuose isto-
riškai „lietuviškuose” miestuose net
kontaktų nepavyko rasti. Tačiau įdo-
mių dalykų radome ir čia.

JAV lietuvių stovyklos

* Lietuvių stovyklų „Tikslas –
Amerika” pažymėjome gana nedaug –
keturias. Tačiau šis skaičius neatspin-
di stovyklų įtakos ir svarbos, nes kiek-
viena stovykla kupina lietuviškų meno
kūrinių, paminklų. Visa tai bėgant de-
šimtmečiams sukūrė stovyklautojai,
stovyklų vadovai ir kiti joms neabejingi
žmonės, tokiu būdu sukurdami tose sto-
vyklose unikalią lietuvišką erdvę JAV
lietuvių vaikams ir ne tik.

* Be pačių stovyklų iš viso „Tiks-
las – Amerika” žemėlapyje pažymėjo-
me:

* Stovykloje Dainava, MI – aš-
tuonias vietas, tarp kurių – Kryžių
kalnas, paminklas Romui Kalantai, šv.
Kazimierui, miško koplyčia ir kt. Tai
pa ti įspūdingiausia JAV lietuvių sto-
vykla, tikras didžiulis (91 ha) gabalas
Lietuvos po Michigano dangumi.

* Stovykloje Rakas, MI – šešias vie-
tas, tarp kurių tradiciniai lietuviški
koplytstulpiai, tautiškai puošti sto-
vyklos pastatai.

* Stovykloje Neringa, VT – ketu-
rias vietas, tarp kurių medinė stovyk-
los koplyčia, Gedimino pilies ir Gele-
žinio vilko kompozicija, kryžiai.

* Šaulių stovykloje Pilėnai – vie-
ną vietą, bet vieną įspūdingiausių,
esančių lietuviškose JAV stovyklose:
simbolinį paminklą žuvusiems už Lie-
tuvos laisvę.

Daugiau informacijos

Augustinas�Žemaitis�ir�Aistė�Žemaitienė��eks-
pedicijos�„Tikslas�–�Amerika�2018”�dalyviai.�Eks-
pedicijos�metu� sudaromas� interaktyvus� in-
ternetinis� lietuviško� paveldo� JAV� žemėla-
pis http://www.�tikslasamerika.lt ir�pildoma�lie-
tuviško�paveldo�užsienyje�enciklopedija http://
www.�gabaleliailietuvos.lt .�Šis�projektas�–�LR
Vyriausybės�kanceliarijos�„Šimtmečio�inicia-
tyvų”�konkurso�laimėtojas. 

Dienoraštis – 9

Custer 
apylinkės

JAV lietuvių stovyklų, pažymėtų ,,Tikslas –
Amerika”,  žemėlapis. Dainava ir Pilėnai at-
rodo kaip vienas taškas, nes yra šalia.  ,,Tiks-
las – Amerika” plane pažymėtos vietos
Dainavos stovykloje.

Tikslas-Amerika savanoriai Aistė ir Augustinas Žemaičiai su Andrulio sūrinės savinin-
kais Andriuliais.

Lietuviškai motyvais puoštas kluonas Michigane.



8 2019�KOVO�16�D.,�ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Ragina JAV aktyviai įsitraukti į pratybas Lietuvoje
Vilnius (BNS, „Drau-

go” inf.) – Jungtinėse Vals-
tijose viešinti Dalia Gry-
bauskaitė paragino JAV
aktyviai įsitraukti į kari-
nes pratybas Lietuvoje ir
Lenkijoje, siekiant užtik-
rinti Suvalkų koridoriaus
apginamumą.

Šalies vadovė taip
kalbėjo apsilankiusi
Pennsylvanijos naciona-
linės gvardijos vadavie-
tėje, kur susitiko su šio da-
linio vadu generolu ma-
joru Anthony J. Carrelli.

„Lietuvai aktualu,
kad Pennsylvanijos nacionalinės gvar-
dijos kariai aktyviai įsitrauktų į ben-
dras pratybas kartu su NATO batalio-
nais mūsų šalyje bei Lenkijoje ir taip
prisidėtų užtikrinant Suvalkų kori-
doriaus apginamumą”, – teigia prezi-
dentė.

Suvalkų koridoriumi vadinamas
maždaug 100 kilometrų pločio Lietuvos
ir Lenkijos pasienio ruožas, kuris iš Va-
karų ribojasi su Karaliaučiaus kraštu,
o iš Rytų – su Baltarusija.

Karo atveju jo užgrobimas užver-

tų NATO sąjungininkams sausumos
kelią iki Baltijos šalių.

Pennsylvanijos nacionalinė gvar-
dija domisi galimybe dalyvauti Kaune
steigiamo regioninio kibernetinio sau-
gumo centro veikloje.

Lietuvą su Pennsylvanijos nacio-
naline gvardija sieja ir istorinės sąsa-
jos. Šios gvardijos karininkas Samuel
J. Harris ir dar 19 JAV karininkų 1919
m. atvyko į Lietuvą padėti kautis su
bermontininkais. Dabar jo vardu pa-
vadinta gatvė Aleksote, Kaune.

D. Grybauskaitė apie „Brexit” atidėjimą
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-

zidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad
Lietuva palaikytų „Brexito” atidėjimą,
jei Jungtinė Karalystė pateiktų tokį
prašymą.

Britų parlamentarai artimiau-
siomis dienomis turės pasirinkti, ar iš-
stoti iš Europos Sąjungos (ES) nesu-
darius susitarimo, ar atidėti „Brexi-
tą”.

Prasideda referendumo viešinimas 
Vilnius (ELTA) – Seimo pirmi-

ninkas Viktoras Pranckietis,  susitikęs
su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininke Dalia Henke,
sako, kad rengiantis referendumui dėl
dvigubos pilietybės prasideda vieši-
nimo etapas. 

„Kalbėjome apie tai, kad dabar
mūsų pagrindinis dalykas yra vieši-
nimas, kad žmonės ateitų į referendu-
mą. Iškilo nauja problema, kad yra da-
lis užsienio lietuvių, galvojančių, kad
jeigu išvyko ir išsideklaravo iš Lietu-
vos, tai neturi teisės balsuoti. Tai tokį
mitą reikėtų paneigti, kad jie sužinotų
apie tai. Užsienio reikalų ministerija
jau turi paruošusi medžiagą dėl refe-
rendumo, kuri bus viešinama. (...) Tu-
rėtume eiti į viešinimo etapą, tą mes ir
darome. Pirmas etapas yra toks įėjimo
į aktyvią reklamą, antrasis etapas – bus
aktyvi referendumo reklama, kad žmo-
nės ateitų. Norime pasiekti, kad mūsų
žmonės taptų daug pilietiškesni negu
būdavo iki šiol, kad į referendumą at-
eitų ne 52 proc., o 78 procentai rinkėjų”,
– sakė V. Pranckietis.

Paklaustas, kokio yra numatytos
konkrečios priemonės, V. Pranckietis

sakė, kad „tos priemonės dabar yra ku-
riamos ir organizuojamos.”

Šių metų gegužės 12 d. kartu su
pirmuoju Lietuvos prezidento rinkimų
turu vyks privalomasis referendumas
dėl dvigubos pilietybės. Tokią refe-
rendumo datą nustatė Seimas. 

Privalomajame referendume bus
siūloma apsispręsti dėl šio Konstitu-
cijos 12 straipsnio pakeitimo teksto:
„Lietuvos Respublikos pilietybė įgy-
jama gimstant ir kitais konstitucinio
įstatymo nustatytais pagrindais. Lie-
tuvos Respublikos pilietis pagal kilmę,
įgijęs konstitucinio įstatymo nusta-
tytus Lietuvos Respublikos pasirinktos
europinės ir transatlantinės integra-
cijos kriterijus atitinkančios valstybės
pilietybę, Lietuvos Respublikos pilie-
tybės nepraranda. Kitais atvejais Lie-
tuvos Respublikos pilietis negali būti
kartu ir kitos valstybės pilietis, iš-
skyrus konstitucinio įstatymo nusta-
tytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir ne-
tekimo tvarką nustato konstitucinis
įstatymas.”

Referendumu priimti Konstituci-
jos pakeitimai įsigaliotų 2020 m. sau-
sio 1 d.

Laukia kandidatūrų užsienio lietuvių mokslo premijoms
Vilnius (Mano vyriausybė) – Švie-

timo, mokslo ir sporto ministerija
kviečia teikti kandidatus užsienio lie-
tuvių mokslo premijoms. Premijų tiks-
las – skatinti išeivijos mokslininkus
puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie gar-
sintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ry-
šius su Lietuvos mokslo bendruomene,
aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių
bendruomenių veikloje.

Siūlymus dėl kandidatų gali teikti
užsienio lietuvių bendruomenės, taip
pat Lietuvos mokslo ir studijų institu-

cijos ir mokslininkus vienijančios or-
ganizacijos. Šalyse, kuriose lietuvių
bendruomenių nėra, paraiškas premi-
jai gauti gali teikti patys mokslininkai.

Premijos bus skiriamos už tarp-
tautinio lygio mokslo pasiekimus ir
bendradarbiavimą su Lietuva, už pa-
starojo dešimtmečio pasiekimus, viso
gyvenimo nuopelnus, už mokslo pasie-
kimų ir patirties sklaidą. 

Dokumentai konkursui priima-
mi iki 2019 m. gegužės 15 d. el. paštu
ausra.gribauskiene@smm.lt.

JAV uždaro savo imigracijos biurus užsienyje
Washingtonas (ELTA) – JAV kraš-

to saugumo departamentas ketina už-
daryti 23 JAV pilietybės ir imigracijos
tarnybos (USCIS) biurus visame pa-
saulyje. Tai leis sutaupyti milijonus do-
lerių. Tarnybos uždavinius perims
biurai Jungtinėse Valstijose bei JAV
ambasados ir konsulatai užsienyje.

Sklandžia reorganizacija pasirū-
pins Krašto saugumo bei Valstybės de-

partamentai. USCIS biurai užsienyje, be
kita ko, sprendžia dėl natūralizacijos,
šeimų susijungimo, darbo vizų ir leidi-
mų gyventi šalyje. Biurai veikia Lotynų
Amerikoje, Azijoje, taip pat Europoje.

Kritikai planuojamą USCIS biurų
uždarymą vadina dar vienu preziden-
to Donald Trump vyriausybės žingsniu
mažinti imigraciją į JAV ir dar la-
biau izoliuoti šalį. 

JK parlamentarai pritarė galimybei atidėti „Brexit“
Vilnius (BNS) – Jungtinės Kara-

lystės įstatymų leidėjai kovo 14 dieną
nusprendė, kad reikia prašyti Europos

Sąjungos atidėti kovo 29-ąją numatyto
šalies išstojimo iš bloko terminą iki
birželio 30-osios.

Draus pripažinti Krymo aneksijos teisėtumą
Washingtonas (BNS) – JAV At-

stovų Rūmai beveik vienbalsiai priėmė
teisės aktą, draudžiantį šalies vyriau-
sybei pripažinti Maskvos aneksuotą
Krymą Rusijos teritorija.

Įstatymų leidėjai pritarė įstaty-
mui „Dėl Krymo aneksijos nepripaži-
nimo” (On the non-recognition of  the
annexation of  the Crimea).

Remiantis šia nuostata, nė viena

federalinė tarnyba negali remti arba
imtis veiksmų, rodančių, kad Was-
hingtonas pripažįsta Rusijos suvere-
nitetą Krymą.

Rusija aneksavo Krymą 2014 metų
kovą po Ukrainoje įvykusio provaka-
rietiško sukilimo, nuvertusio Krem-
liaus remtą prezidento Viktoro Janu-
kovyčiaus vyriausybę.

P. Manafort iškelta dar 16 kaltinimų
Washingtonas (Diena.lt) – Man-

hatano prokuratūra iškėlė papildomų
kaltinimų JAV prezidento Donald
Trump buvusiam rinkimų kampanijos
vadovui Paul Manafort, kiek anks-
čiau nuteistam kitoje byloje.

Dar 16 kaltinimų, susijusių su są-
mokslu, dokumentų klastojimu ir suk-
čiavimu, paskelbė apygardos teisėjas
Cyrus Vance.

Anksčiau Washingtono teismas
nuteisė P. Manafort kalėti 43 mėnesius
už spaudimą liudininkams ir netei-
sėtą lobizmą užsienyje. Jis taip pat

įpareigotas atlyginti 6 mln. dolerių
žalą.

Praėjusią savaitę kitas JAV tei-
smas skyrė P. Manafort 47 mėnesių
laisvės atėmimo bausmę už mokesti-
nes machinacijas ir sukčiavimą. Be to,
nuteistasis turės sumokėti 50 tūkst. do-
lerių baudą ir atlyginti 24 mln. dolerių
vertės žalą.

Taigi, P. Manafort turėjo būti pa-
siųstas už grotų iš viso 7,5 metų. Nu-
teistasis jau išbuvo kalėjime devynis
mėnesius todėl bausmė  sutrumpinta
iki 81 mėnesio.

Vis daugiau šalių draudžia „Boeing 737 MAX“ skrydžius
Ottawa (ELTA) – Kanada už-

draudė „Boeing 737 MAX” lėktuvams
skristi šalies oro erdvėje, paskelbė
transporto ministras Marc Garneau.

„Dėl šįryt gautų naujų duomenų,
kuriuos turėjome progą išanalizuoti,
ekspertų patarimų ir kaip prevencinę
priemonę aš pasirašiau saugumo įsa-
ką”, – sakė Kanados transporto mi-
nistras M. Garneau.

„Šis saugumo įsakas apriboja ko-
mercinius keleivinių lėktuvų skry-
džius ir uždraudžia visiems „Boeing
737 MAX 8” ir „MAX 9” variantų or-
laivių operatoriams, nesvarbu - Ka-
nados ar užsienio – įskristi, išskristi ar
praskristi Kanados oro erdvę”, – teigė
jis.

Keliasdešimt pasaulio šalių jau
uždraudė „Boeing 737 MAX” skristi

savo oro erdvėje. Tokį draudimą įvedė
Europos Sąjunga, Serbija, Sakartvelas,
Kinija, Kazachstanas, Australija, In-
dija, Indonezija, Malaizija, Singapūras,
Vietnamas, Naujoji Zelandija, Kuvei-
tas, Egiptas, Omanas, Jungtiniai Ara-
bų Emyratai (JAE), Irakas, Namibija,
Etiopija. Savo „Boeing 737 MAX” skry-
džius taip pat sustabdė keletas pasau-
lio oro linijų bendrovių.

Jungtinės Valstijos yra vienos iš
nedaugelio Vakarų valstybių, neuž-
draudusių „Boeing 737 MAX” skrydžių
savo oro erdvėje.

„Boeing 737 MAX”, skridęs iš Etio-
pijos sostinės Adis Abebos į Kenijos
sostinę Nairobį, sudužo kovo 10 dieną.
Jame buvo 149 keleiviai ir aštuoni
įgulos nariai. Visi 157 žmonės trage-
dijos metu žuvo. 

Rusija – pagrindinė dezinformacijos skleidėja
Briuselis (BNS) – Europos Parla-

mentas (EP) pasmerkė Rusijos, Kinijos
ir kitų šalių skleidžiamą dezinforma-
ciją bei apkaltino šias valstybes mė-
ginant pakenkti ES demokratijai.

Parlamentarų priimta rezoliucija
Bendrija raginama „geriau informuoti
apie Rusijos dezinformacijos kampa-
nijas, kurios yra pagrindinis dezin-
formacijos Europoje šaltinis”.

EP taip pat pasmerkė „vis agre-
syvesnes” Rusijos, Kinijos, Irano ir
Šiaurės Korėjos pastangas „pakirsti
pagrindinius Europos demokratijų
principus” ir daryti įtaką rinkimams
bei remti ekstremistų judėjimus.

Priimta rezoliucija siūloma ES ir
tarptautiniu lygiu parengti teisės ak-

tus, skirtus kovoti su „hibridinėms
grėsmėms, ypač kibernetiniu ir in-
formaciniu karu”.

Be to, siūloma skubiai steigti at-
skirą ES instituciją kovai su propa-
ganda ir dezinformacija.

Pennsylvanijos nacionalinė gvardija kviečiama dalyvau-
ti karinėse pratybose Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Prezidentūros�nuotr.��

EP oficialiai pripažino, kad Rusija yra svar-
biausia dezinformatorė. 15�min.lt�nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Kovo 9 d. Californijos mieste Carsone at-
virame ringe lauke vykusiame bokso
kovų vakare lietuvis Eimantas Stanionis
užtikrintai nugalėjo vieną rimčiausių
savo karjeros varžovų – 28-erių metų
Puerto Rico atstovą Samuel Figueroa.

Pusvidutinio svorio kategorijos
kovoje pergalę 24-erių metų lie-
tuvis iškovojo vieningu teisėjų

sprendimu. Pergalę lietuviui skyrė
visi trys teisėjai (80:72, 80:72, 80:72). 

Lietuvos boksininkas dominavo
ringe nuo pat dvikovos pradžios. Pir-
muose dvejuose raunduose E. Stanio-
nis nuolat spaudė varžovą į ringo kam-
pą ir atliko nemažai tikslių smūgių de-

šine ranka. Trečiajame raunde varžo-
vas bandė priešintis ir atsakė keliomis
sėkmingomis atakomis. E. Stanionis
daugiausiai laiko praleido ringo cent-
re, o Puerto Rico boksininkas laikėsi at-
stumo. Per paskutinius du raundus
E. Stanionis kontroliavo kovos eigą ir
neleido varžovui pagalvoti apie per-
galę. 

Sparčiai į viršų kylantis E. Sta-
nionis, kurį šiuo metu treniruoja ame-
rikietis Ronnie Shields, profesionalų
ringe laimėjo visas aštuonias kovas, iš
jų penkias – nokautais. S. Figueroa sąs-
kaitoje – 11 pergalių (4 – nokautais) ir
2 pralaimėjimai. Puertorikietis pir-
mą kartą karjeroje pralaimėjo tokiu di-
deliu skirtumu.

Kovo 9 d., Pasaulio lietuvių centre Le-
monte praūžė tradicinė, jau 16-ą kartą
rengiama Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) „Žvaigždžių diena”, kurioje
netrūko emocijų ir įsimintinų momen-
tų. Juos sukūrė krepšininkai, gausiai su-
sirinkę žiūrovai bei šventės vedėjai –
Aušra bei Hansas.

Pirmąkart auksiniais apdovano-
jimais pasidabino „Kauno” ko-
mandos krepšininkai, rezulta-

tu 62:50 nugalėję „Vendo” komandą.
Abi komandos į finalą  pateko pirmą
kartą.

Prizinę trečiąją vietą iškovojo
„Tauro” komandos sportininkai, kurie
rezultatu 58:48 nugalėjo „Panevėžio”
krepšininkus. Pastariesiems 6 taškus
pelnė šiai komandai atstovaujantis LR
generalinis konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius. 

Beje, ketvirtą vietą iškovojusi „Pa-
nevėžio” komanda ketvirtfinalio var-
žybose pasiekė didžiausią ČLKL staig-
meną, kai ant menčių paguldė ir iš to-

limesnių varžybų dėl medalių elimi-
navo trijų pastarųjų metų senjorų lygos
čempionus „Alytaus” krepšininkus.

ČLKL „Auksinės rankelės” – tri-
taškių konkurso nugalėtoju tapo jau-
nasis „Lituanicos” krepšinio mokyklos
auklėtinis Matas Deksnys. Jis finale su-
rinko 20 taškų ir vos vienu tašku, pa-
skutiniu ,,auksiniu” metimu, aplenkė
„Lietkabelio” snaiperį Edviną Čingą.

Daug emocijų sulaukusiame ka-
muolio dėjimų iš viršaus konkurse
savo jėgas panoro išmėginti trys šok-
liausi ČLKL krepšininkai. Tarp jų jau
nuo pirmųjų efektingų bandymų bal-
savimo komisijos ir žiūrovų simpatijas
pavergė „Juodkrantės” komandos juo-
daodis krepšininkas Anthonio Alli-
son, kuriam ir atiteko specialus „Oro
karaliaus” prizas.

Be krepšinio ČLKL krepšininkai
neliks ir šį savaitgalį: kovo 16–17 die-
nomis stipriausios lygos komandos
užbaigs reguliariojo sezono rungty-
nes ir jau kovo 23 d. pradės „Play-off ”
varžybas, kuriose bus kovojama dėl pa-
grindinės ČLKL taurės.

Viena garsiausių Lietuvos sportininkių plaukikė Rūta
Meilutytė treniruotes Los Angeles atidėjo į šalį ir stai-
 giai sugrįžo į Lietuvą. 2012-ųjų Londono olimpiados
čempionė 21 metų R. Meilutytė savo sportinės karjeros
reikalus nutarė atiduoti į medikų rankas – plaukikė
nuogąstauja dėl sveikatos problemų, tad Kaune at-
lieka būtinus medicininius tyrimus.

Neoficialiai šnekama, kad JAV siūlyti tyrimai
dėl R. Meilutytės turimo draudimo būtų kai-
navę per brangiai, todėl sportininkė nutarė

kreiptis į Lietuvos medikus. Teigiama, kad plauki-
kė tiriasi padidėjusius limfmazgius.

Šiemet plaukikės laukia ir atrankos į Tokijo
olimpiadą, ir pasaulio plaukimo čempionatas Pietų
Korėjoje – tai svarbiausias metų renginys plauki-
kams. Lietuvoje  Rūta  bus iki kovo 26 dienos, o jau
tuomet, gavusi visus medicininių tyrimų rezultatus,
išvyks atgal į JAV.

Per praėjusius metus R. Meilutytė, prižiūrima
trenerio David Salo, dalyvavo tuzine JAV varžybų,
savo pasirengimą šlifavo plaukimo kovose Brazilijoje
bei pasirodė dvejuose čempionatuose. Tačiau auksu
tie  pasirodymai nesužibo – 2018-ųjų rugpjūtį Euro-
pos čempionate Škotijoje R. Meilutytė iškovojo si-
dabrą 100 m krūtine rungtyje, o gruodį Kinijoje per

pasaulio čempionatą 25 metrų baseine laimėjo si-
dabrą 50 m krūtine sprinte.

2012 metų olimpinė čempionė, kuriai iki šiol pri-
klauso 2013 metais pasiektas pasaulio rekordas 100
metrų krūtine trumpajame (25 m) baseine, atsisakė
kvietimo dalyvauti Tarptautinės plaukimo federa-
cijos rengiamose Čempionų lygos etapuose balandžio
ir gegužės mėnesiais.

„Galiu tik patvirtinti, kad nė vienas atletas į va-
sarą Pietų Korėjoje vyksiantį pasaulio čempionatą
nevažiuos kaip turistas. Rinktinė bus sudaryta at-
sižvelgus į parodytus rezultatus. Normatyvas iškel-
tas ir Rūtai Meilutytei. Jei ji jo neįvykdys, kokia ji
bebūtų mūsų žvaigždė, mes negalėsime jos įtraukti
į rinktinę”, – tikino Lietuvos plaukimo federacijos
prezidentas Emilis Vaitkaitis.

R. Meilutytei teks normatyvus įvykdyti iki ba-
landžio pabaigos JAV baseinuose pagal individualų
planą. „Auksine žuvele” vadinama R. Meilutytė šie-
met dar nesivaržė, tad jai lieka daugiau kaip mėne-
sis parodyti būtiną rezultatą plaukimo krūtine dis-
tancijose. Galutinė rinktinė sudėtis pasaulio plau-
kimo čempionatui bus paskelbta gegužės mėnesio
pradžioje.

Pastarųjų dviejų metų čempionatų medalius
Rūta skynė 25 metrų baseine, tačiau viliamasi, kad
likus metams iki Tokijo žaidynių ji jau sieks apdo-

ČLKL „Žvaigždžių dienoje”
paaiškėjo geriausieji

R. Meilutytė sugrįžo į Lietuvą 

8 iš 8: E. Stanionis profesionalų 
ringe lieka nenugalėtas

Nenugalimasis lietuvis E. Stanionis (k.) sparčiai kylą į bokso elito viršų.

Savo pasiekimais šiame sezone džiaugiasi pirmą kartą ČLKL senjorų lygos finale kovoju-
sios „Kauno” ir „Vendo” komandos. Jų tarpusavio ginče stipresni buvo kauniečiai (d.), ku-
riems ir atiteko ČLKL čempionų taurė.

vanojimų ir „didžiajame vandenyje” – 50 m baseine.
Beje, R. Meilutytės pasirengimas olimpinėms

žaidynėms yra finansuojamas iš valstybės skiriamų
lėšų bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sti-
pendijos.

Daugiau sporto 14 psl.

R. Meilutytė į Lietuvą sugrįžo pasitikrinti sveikatos.
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„Priežastis, dėl ko tai darau yra ta, jog esu vi-
siškai paprastas žmogus, kuris kaip ir visi turiu sva-
jonių, ku rių bijau, kurių siekdamas turiu ne mažai
ką paaukoti ir šia kelione no riu parodyti, jog ne-
svarbu ką sako kiti, nesvarbu, jog galbūt nėra tinka -
mų sąlygų, nesvarbu, kaip tai sunku ar beprotiška.
Jeigu Jūs negalite išmesti tos minties, apie kurią sva-
jojate iš savo galvos, Jums tereikia sukoncentruoti
visą savo dėmesį į ją ir bus neįmanoma, jog Jums ne-
pasiseks. Tikėkite savimi”, – sako Danielius.

Jis teigia, kad psichologiškai ir fiziškai būsimai
kelionei pradėjo ruoštis jau nuo praėjusių metų ru-
 dens. Jis daugiau kaip metus pagal olando Wim Hof
metodą grūdinasi, at likinėja šalčio praktikas, bėgioja
šaltyje, maudosi lediniame duše ir eketėje. Taip pat
vaikinas jau kele rius metus užsiima joga, saviugda,
įvairiomis meditacijomis, yra vegetaras, tad mano,
kad psichologiškai yra gerai pasirengęs būsimiems
iš bandymams. 

Metė ypatingą iššūkį sau

„Vieną kartą bėgiodamas šaltyje pagalvojau, kad
atėjo laikas mesti sau iššūkį ir perbėgti kokią nors
gūdžią ir tolimą vietovę. Iš pradžių pamaniau, kad
tai galėtų būti kokia nors vieta Rusijoje, galbūt
Šveica rijoje, bet paskui gana aiškiai suvokiau, jog bū-
nant arti Lietuvos, pa vyzdžiui Šveicarijoje, sun-
kiais mo mentais galiu palūžti ir tiesiog sėsti į au-
tobusą, vežantį namo. 

sukaupti visas jėgas, tiek fizines, tiek psichologines
ir įveikti savo tikslą. Tą patį padariau ir 2016 metais
keliaudamas nuo San Francisco iki New Yorko ant
riedlentės sulaužyta ranka”, – aiškina kaunietis.

Pamažu dėliojasi ir kelionės maršrutas. Danie-
lius planuoja ne mažai naktų praleisti palapinėje, ka-
dangi bus nemažai kelio atkarpų, kur nėra jokių gy-
venviečių. Su savimi jis turės maždaug apie 10 ki-
logramų sveriančią kuprinę, kurioje turės tilpti ir
palapinė, ir miegmaišis, ir vanduo bei maisto at-
sargos bei kiti būtini daiktai. Tai bus specialiai bė-
gimui pritaikyta kuprinė, kuri puikiai paskirsto svo-
rį ir sumažina apkrovą nugarai kiek tik įmanoma.
Jis treniruojasi bėgiodamas su svoriais, su pilna svo-
rių kuprine tam, kad kuo įmanoma labiau imituotų
sąlygas, kurios bus ten.

Didelis rūpestis –
laukiniai gyvūnai

Kai keliautojo paklausiau, kas kelia didžiausią
nerimą dėl būsimos kelionės, jis sakė, kad yra bai-
mės dėl laukinių žvėrių – grizlių, meškų, bet Da-
nielius žino, jog 90 procentų atvejų meškos nepuola
žmonių ir jos nelaiko žmonių maisto šaltiniu. Jis pla-
nuoja maisto nelaikyti su savimi palapinėje, o pa-
kabinti ant netoliese esančio medžio, kol tų medžių
Aliaskos tundroje dar bus. Be to, jis su savimi turės
vadinamąjį „bear spray” – tai specialios ašarinės du-
jos, skirtos nubaidyti meškoms. 

Kitas dalykas, dėl ko neramu – tai psichologiniai
dalykai, sugebėjimas įveikti save, prisitaikyti prie
atšiaurių laukinių gyvenimo sąlygų. Be to, ir fiziš-
kai kasdien nubėgti po maždaug 30 kilometrų su ne-
lengva kuprine ant pečių tikrai nebus lengva. Iš pra-
džių jis galvojo, kad didžiausias pavojus kelionėje bus
šaltis, bet iš vietinių žmonių sužinojo, kad tai – ma-
žiausia problema.

„Žinoma, baimė egzistuoja, tačiau, kaip vienas
įdomus žmogus man pasakė: „Ta realybė, apie kurią
kalba žmonės, ypatingai tie, kurie nebuvo ten, kur
keliauji, labai skiriasi nuo tos, kurią matysi būda-
mas ten, todėl gali nusiraminti”, – sako Danielius.

Į kelionę – sugipsuota ranka

Rinkodara, internetine prekyba, grafinio di-
zaino paslaugomis užsiimantis vaikinas domisi ir fo-
tografija, kinematografija, muzika. 2016 me tais
gana atsitiktinai kilo idėja pa siekti Ameriką ir ją nuo
vakarinės iki rytinės pakrantės pervažiuoti il ga lente,
nors dabar jam atrodo, kad tai kelionei nebuvo tin-
kamai pasi ruošęs. 

„Tikriausiai buvo vienas didžiausių iššūkių, kai
sulaužyta ranka riedlente pervažiavau JAV. Galiu
teigti, jog tuo metu buvau visiškai ‘žalias’ ir neži-
nojau, į kokią sunkią kelionę ruošiuosi. Tiesa, to pa-
siruošimo nebuvo daug. Turėjau tik pasi ti kėjimą sa-
vimi ir aplinkinių palai ky mą. Apie šį sumanymą ar-
timiesiems bei draugams pranešiau tik tada, kai jau
stovėjau ant riedlentės prie įžymiojo San Francisco
‘Golden Gate’ tilto. 

Niekam nesakiau, nes žinojau, kad daugelis ban-
dys mane atkalbėti, tuo labiau kad mano ranka tuo
metu buvo lūžusi, be to, neturėjau pakan kamai pi-
nigų. Tačiau mano užsispy ri mas ir spontaniškumo
jausmas nugalėjo baimes. Kalbant apie lūžu sią ran-
ką, tai keturias savaites ji bu vo gipse, tačiau pa-
mąsčiau, jog tai visai neilgas laiko tarpas – mažiau
nei pusė kelionės. Praėjus reikiamam lai kui, aš
gipsą nusiėmiau pats.

Per Ameriką – riedlente, per Aliaską – bėgte
Kelionę pradėjau su 200 dolerių kišenėje ir ne-

turėjau bilieto atgal, tačiau mano nuostabai šia
avantiūra susidomėjo daug žmonių ir galiausiai ga-
vau finansavimą bilietui atgal namo. Iki šiol esu be
galo dėkingas visiems, kurie man padėjo tai paversti
realybe”, – pasakoja jis.

Patyrė nepamirštamų nuotykių

Į tą kelionę Danielius leidosi tada, kai interne-
te rado labai pigų bilietą į San Franciscą, kuris iš Mi-
 lano per Stambulą į šį JAV miestą kainavo vos 188 eu-
rus. Jis neturėjo didelės patirties važinėti riedlente:
iki kelionės ja važinėjo tik apie metus, o intensyviai
ėmė treniruotis vos mėnesį iki kelionės. Likus sa vai-
tei iki kelionės pradžios, važiuodamas ilgąja riedlente
Kaune vaikinas parkrito ant žemės ir susilaužė ran-
ką, bet kelionės planų neatsisakė.

Toje kelionėje buvo daug neįtikė tinų nuotykių,
kuriuos Danielius nori aprašyti knygoje. Jos parašyta
jau apie 180 puslapių, bet kaunietis teigia, kad rašyti
jam išties nelengva ir tai užima nemažai laiko bei rei-
 kalauja pastangų.  

Tada į galvą atėjo mintis apie Aliaską. Ir iš kar-
to supratau, jog tai tobuliausia vieta mano suma-
nymui. Ji toli, ji atšiauri, jos gamta laukinė, nema-
žai vietų yra nepaliestos. Bū tent apie tai ir svajojau.
Suvokiau, jog Aliaskoje jau nebeturėsiu kur dėtis,
negalėsiu taip paprastai grįžti namo, todėl turėsiu

Danielius prisimena, kaip skrendant lėktuvu iš
Stambulo į San Franciscą 13 valandų kelionėje su-
sipažino su šalia sėdėjusia amerikiečių šeima, dir-
bančia „Apple” bendrovėje. Jie davė Danieliui 1 do-
lerio banknotą kelionės pradžiai, kurį vaikinas iš-
saugojo ir baigdamas žygį New Yorke tą banknotą nu-
fotografavo bei nusiuntė amerikiečiams nuotrauką,
tuo labai juos nustebindamas. 

Nevados valstijos greitkelyje prie jo sustojęs pa-
reigūnas pasakė, jog čia negalima važiuoti ilgalen-
te. Jis il giau kaip valandą tikrino visus daiktus bei
dokumentus, o vėliau pasiūlė „tranzuoti”, nors tai
taip pat nelegalu greitkeliuose. Daug emocijų paliko
apsilankymas Stocktono mieste Ca lifornijos valsti-
joje – ieškodamas nak vynės jis atsidūrė tarp benamių
ir narkomanų, pergyveno dėl savo gyvybės ir daik-
tų, bet viskas baigėsi laimingai.   

Įsiminė ir susitikimas su vienu narkotikų pre-
keiviu, kuris gerokai apgirtęs vežėsi vaikiną savo au-
tomobiliu į vietos striptizo klubą, kelionės metu juos
sustabdė policija, bet ir tąsyk viskas baigėsi gerai. 

Stebino amerikiečių 
geranoriškumas

„Draugo” žurnalisto paklaustas, kokį įspūdį ap-
skritai jam paliko Amerika ir jos žmonės, Danielius
sakė, kad būnant Amerikoje aplanko įdomus jausmas,
jog viskas gyvenime yra įmanoma – ten yra daug ga-
limybių, kurias sudaro šioje šalyje gy venantys žmonės. 

Šia riedlente pervažiuota Amerika. 

Asmeninio�albumo�nuotraukos

Pasiruošimas bėgimui Aliaskoje.
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„Kai choras uždainavo – susigraudi-
nome”, – taip apie Lietuvių meno an-
samblį „Dainava” kalbėjo vieno di-
džiausių miuziklo „Žygiman to Augus-
to ir Bar boros Radvilaitės legenda” re-
ži sierė Anželika Cholina. Interviu
15min.lt ji davė prieš vienetinį šio miu-
ziklo spektaklį Kaune su „Dainavos”
ansambliu, atvykstančiu iš Čikagos.

Pokalbio įžangoje sakoma, kad
re žisierė Anželika Cholina in-
terviu dalija retai – reikia su-

laukti ypatingos progos. Ir ta ypatinga
proga – ba landžio 3 d. Kaune, „Žalgirio”
arenoje, vyksiantis tarptautinis miu-
ziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros
Radvilaitės legenda” parodymas su
„Dainava” iš JAV. „Draugo” skaitytojai
jau žino, kad iš Čikagos į Lietuvą vie-
ninteliam vakarui atvyksta 60 žmonių,
kurie prisijungs prie lietuviškos tru-
pės. Šis parodymas bus vienas di-
džiausių ir brangiausių per visą lie-
tuviško miuziklo istoriją. 

Režisierė iš šio grandiozinio –
tarptautinio – parodymo pirmiausia iš-
skyrė čikagiškės „Dainavos” indėlį ir
vietą: „Tai bus tikrai uni ka lus spek-
taklis, apjungiantis dviejų žemy nų lie-
tuvius vienoje scenoje. Jis, deja, bus pa-
rodytas tik vieną kartą, todėl labai
noriu, kad šį reginį pa matytų kuo dau-
giau žiūrovų. Tai bus mums visiems di-
delė šventė, prilygstanti nacionalinei.
Neįtikėtina jungtis vienoje scenoje –
virš šimto artistų susitikimas. Jų ener-
gija ir balsai papasakos vieną ryš-
kiausių mūsų tautos – karališką Žygi-
manto ir Barboros meilės istoriją”.

O į klausimą, ką ji pasakytų apie
„Dainavos” ansamblį, su kuriuo jai
teko dirbti praėjusį spalį Čikagoje ir
kaip chorui sekėsi per labai trumpą re-
peticijų laiką įsilieti į miuziklą, Anže-
lika Cholina atsakė: „Amerikos lietu-
vių ansamblis ‘Dainava’ ir jo vado vas
Darius Polikaitis savaran kiš kai ir
kruopščiai surepetavo ne lengvą mu zi-
kos autoriaus Kipro Ma šanaus ko su-
kurtą miuziklo choro partiją. Man at-
vykus liko tik išaiškinti jiems spek-
taklio minties kontekstą ir viską su-
styguoti. Beje, choro artistai pasi rodė
labai kūrybingi, noriai mokėsi judėti,
vaidinti, todėl aš drąsiai juos integra-
vau į spektaklio audinį, jie ta po visa-
verčiais veiksmo dalyviais, gy va siena,
kuri specialiai jiems su kurtu judesių
piešiniu puikiai papil dė scenoje vyks-
tantį veiksmą. ...Man labai patiko dirb-
ti su choristais, ku rie kiekvieną vakarą
po darbų, iš vi sų Čikagos kampelių su-
sirinkdavo dainuoti ir darė tai labai
stropiai, su didžiuliu entuziazmu ir ma-
lonumu”, – sakė menininkė ir prisi-
minė jaudinantį momentą, kuris me-
nininkus iš Lietuvos ypač sujaudino:

„Kartą, vienos repeticijos metu, aš
sustabdžiau juos ir paklausiau: pasa-
kykite man, prašau, kas iš jūsų yra jau
gimę Amerikoje? Buvau nu stebusi,
kai rankas pakėlė didžioji dau guma!
Tada aš supratau, kaip išeivijos lietu-
viai, jų tėvai ir seneliai, stipriai puo-
selėja lietuvybę, kokia jiems svarbi
mūsų kultūra, tradicijos ir kalba. Visi
choro artistai puikiai kalba lietuviškai!
Ir dar… Aš niekada nepamiršiu aki-
mirkos, kai ‘Audito rium’ teatro sceno-
je, šildydami balsus, jie netikėtai už-
dainavo ‘Kur giria žaliuoja’. Mes visi
sustingom ir… nuo širdžiai susigrau-
dinom”.

Interviu pateikiama daugiau in for-
 macijos apie miuziklo „Žygimanto Au-
gusto ir Barboros Radvilaitės legen da”
gimimą „iš pirmų lūpų”. A. Cho lina
sako, kad tai buvęs labai ambicingas
sumanymas – suburti profesionalią
kūrėjų komandą ir pra dėti kurti viską
nuo nulio – libretą, muziką, tekstus,
spektaklio meninį, vizualinį sprendi-
mą. Svarbiausia – visi turėjo laisvę kur-
ti – per visą miu ziklo kūrimo laiką pro-
diuseriai nė karto nepasakę „ne”. Re-
žisierė pirmą kartą kūrė tokio žanro ir
apimties veikalą, todėl jos patirtis – neį-
kainojama. Nors visi menininkai su-
sitiko pirmą kartą, bet iš karto rado
bendrą kalbą. „Tai nebuvo sunku, pa-
dėjo vi sų patriotiškas nusiteikimas, at-
sa komybės jausmas prieš pasirinktą
temą ir, be abejonės, visiems buvo la bai
įdomu, nes dar nebandyta. Pra džioje
Kipras Mašanauskas rašė mu ziką. Lib-
reto štrichus ir tekstus dėliojo Romas
Lileikis. Erdve, į kurią per keliama is-
torija, rūpinosi scenogra fas Marijus Ja-
covskis, artistų kostiumus ir grimą
kūrė Juozas Statkevi čius. Tuo pat metu
vyko kūrybinės repeticijos su solistais
ir puikia, rinktine, 32 šokėjų trupe. Šis
kūrinys man tapo labai brangus, nes jo
gimimo me tu vyravo puiki kūrybinė at-
mosfera, – prisiminė režisierė. – Sma-
gu žiū rėti, kaip po ilgos pertraukos visi
su didžiausiu malonumu, kaip į šeimos
šventę susirenka repetuoti”.

Ji taip pat pranešė, kad Kauno
spektaklyje vieną iš pagrindinių vaid-
 menų – pono Tvardovskio – at liks ne
Kostas Smoriginas, kuriam sušlubavo
sveikata, o aktorius Vladas Bagdonas,
kuris Lietuvoje taip pat yra mylimas.
„Jis labai sėkmingai susitvarkė su už-
duotimis, įnešė savitumo ir naujų spal-
vų į spektaklį, – sako režisierė. – Šis
vaidmuo parašytas būtent aktoriaus
balso registrui, todėl įdomu klausytis
kito atlikimo. Šiandien mūsų džiaugs-
mui Kosto Smorigino sveikata gerėja,
jis sugrįžta ir vėl jaudins mus savo iš-
skirtiniu tembru ir puikiai sukurtu
vaidmeniu”, – sako A. Cholina.

Parengta pagal 15min.lt

„Dainava” jaudina iki ašarų„Žinoma, Amerika man įdomi savo
įvairiaspalve gamta ir kultūriniais
skirtumais. Žmonės yra įdomūs tuo, jog,
ne paslaptis, yra paslaugesni ir iš dalies
geranoriškesni nei lietuviai, nors, ži-
noma, negaliu taip drasiai kalbėti apie
visą tautą. Pastebėjau, jog Amerikoje
daugiau žmonių yra linkę padėti vieni
kitiems, nes žino – jeigu padėsiu tau, tu
padėsi man”, – sakė vaikinas.

Kelionės per Ameriką metu jis ne
kartą turėjo progų nustebti ameri kie-
 čių paslaugumu ir geranoriškumu.
Kartą jį aplenkė automobilis, kuriame
sėdėjo dvi senutės – jos atidavė Danie-
liui savo „McDonald” užkandi nėje tik
ką nusipirktą gaivųjį gėrimą. Net kelis
kartus jam teko atsisakyti paimti pi-
nigų iš nepažįstamų žmo nių, nes jau-
tėsi nepatogiai. Išgirdę jo kelionės is-
toriją, žmonės dažnai no rėjo prisidėti
prie jos ir paremti keliais doleriais – be
jų pagalbos Da nielius vargu ar būtų
įveikęs tokį didelį atstumą.

nuotas vietas riedlente. Tokiose vieto-
je teko kelis kartus patranzuoti, nes ke-
liai siauri ir buvau gražiai įspėtas pa-
reigūnų, jog neriedėčiau, kur itin ne-
saugu”, – pasakojo keliautojas. 

Kelionei reikalinga 
finansinė parama

Vaikinas neslepia, kad dėl būsi-
mos savo keliones sulaukia pačių įvai-
riausių nuomonių, yra ir nema žai ja
abejojančių žmonių. Jo nuo mone, nor-
malu, kad yra ir labai pa laikančių jo idė-
ją, ir skeptiškai nu siteikusių žmonių.
Kai pirmą kartą per Ameriką jis kelia-
vo ilgalente, prieš pradėdamas tą ke-
lionę niekam apie tai neprasitarė, todėl
išvengė kritikos ir neigiamų nuomonių.
Tačiau šįsyk yra kitaip, nes būsimos ke-
lionės įgyvendinimui jis renka lėšas ir
nori, kad žinia apie tai pasklistų plačiau.

„Nors esu pasiruošęs tiek fiziš-
 kai, tiek psichologiškai, tam, kad įgy-
vendinčiau šią gal iš pirmo žvilgsnio
beprotišką kelionę, man reikia visko
nuo žieminės aprangos, įrangos iki
geros kuprinės ir kitų dalykų. Nenoriu,
kad atrodytų, jog maldauju žmonių
pagalbos, bet tikrai vertinsiu jų palai-
kymą bet kokia suma ar daiktais, ku-
riuos galės man paskolinti. Prižadu
kiekvienam parėmusiam mano iššūkį
padėkoti asmeniškai ir atsiųsti atvi-
ruką iš Aliaskos”, – savo vaizdo krei-
pimesi platformoje „Go FundMe”, kuri
skirta rinkti lėšoms asmeniniams pro-
jektams sako Da nielius. Kol kas čia su-
rinkta maždaug ketvirdalis iš reikia-
mos 4,5 tūkstan čio dolerių sumos, žmo-
nės jį remia ir pervesdami pinigus į as-
meninę ban ko sąskaitą. 

Paramos vaikinas jau sulaukė iš
lietuvių, taip pat ir Amerikos lietuvių,
yra ir amerikiečių, parėmusių būsimą
kelionę. Prisidėti prie vaikino svajonės
įgyvendinimo galima „GoFundMe”
platformoje arba perve dant pinigus į
banko sąskaitą Danie lius Narauskas
LT52 3920 0100 2537 4928, „Kelionei į
Aliaską”. Su juo galima susisiekti ir so-
cialiniame tinkle „Facebook”, adresu
ww.facebook.com/danielius.narauskas.

„Tikrai ne visi privalo sau išsi kelti
tokius iššūkius, kaip mano. Kiek vieno
kelias yra skirtingas ir visi keliai yra
gražūs bei turėtų būti priimami ap-
linkinių. Kasdienybė pateikia daug iš-
šūkių, ir greičiausiai tai yra viena iš
priežasčių, kodėl aš vis ir sumąstau sau
išsikelti vienokį ar kitokį iššūkį. Noriu
gyventi visa vertį  gyvenimą ir pažinti
maksimalų savo potencialą, nes visi ži-
nome – gyvenimas trapus ir mes ne-
same dėl nieko pilnai užtikrinti, tad ko-
dėl nepabandžius iš jo išspausti mak-
simumo? Manau, žmonių galimybės
yra neribotos”, – prieš būsimą ke lionę
sako Danielius. 

Kelionės pabaigoje New Yorke.

„Labai keista, kai žmonės, kuriuos
matai pirmą ir paskutinį kartą, palie-
ka tau savo namų raktus ar įde da į ki-
šenę 20 JAV dolerių. Pavyz džiui, vieną
kartą 23 metų mergina maisto prekių
parduotuvėje susistabdė mane, pa-
klausė, ką čia veikiu, ir pasakė: ‘Gerai,
rinkis ką nori, nu pirk siu’. Tikrai su-
trikau”, – prisimi nė keliautojas. Jis
tada nusipirko ir riešutų sviesto, kurio
vieną dėžutę parsivežė į Lietuvą.

JAV jis susipažino su moterimi,
kuri Danieliui tiesiog padovanojo lėk-
tuvo bilietą iš Saint Louis į New Yorką.
Šiuo bilietu jis nepasinaudojo, nes no-
rėjo užbaigti esamą kelionę taip, kaip
ir pradėjo, keliaudamas ilgalente. Jis
planavo keliauti per Las Vegas į Didį-
jį kanjoną, tačiau dėl di delio karščio pa-
sirinko šiek tiek šiauresnį maršrutą
per Reno miestą. Didžiulį įspūdį jam
paliko Yosemite nacionalinis parkas, į
kurį dar no rėtų sugrįžti. 

„Labai sunku yra keliauti per kal-

Lietuvių meno ansamblis „Dainava” S.�Ščedrinos�nuotr.
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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 
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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. 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. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja
950�York�rd.�#110
Hinsdale,�IL�60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų�gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055�S.�Roberts�Road,�

Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-4055
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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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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

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Sudoku nr. 140
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 atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

D’Masti Catering,�sumuštinius�ir�maistą�iš-
sinešimui�gaminanti�bendrovė,�ieško ener-
gingų, draugiškų, patikimų darbininkų.
Darbas�nuo�pirmadienio� iki� šeštadienio,
nuo�9�val.�r.�iki�6:30�val.�v.�Galite�dirbti�pil-
ną�arba�nepilną�laiką�ir�pasirinkti�valandas.�

Skambinti Kathy tel. 708.388.0940

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

Moteriai, gyvenančiai Wisconsino vals-
tijoje, reikia nuolatinės priežiūros. Siū-
lomas darbas su apgyvendinimu.
Turėsite savo atskirą kambarį. Reikės nu-
vežti pas daktarus, gaminti maistą ir pa-
dėti kur reikia. 
Skambinti tel. 262-658-4622 (Donna).

Parduodamas kokybiškai įrengtas naujas
namasprivačių�namų�gyvenvietėje�adresu:
Kaunas, Vytėnai, Lentainių g., 125,47 kv. m
plotas, 2,95 a sklypo plotas, 157 000 Eur.
Namas�parduodamas�su�visais�bal�dais�ir
kokybiška�technika.�Namas�yra�akligatvy-
je,�tad�kasdien�galėsite�mėgautis�ramybe
ir�privatumu,�grynu�oru�ir�gamtos�apsup-
timi.

Jeigu�susidomėjote,�skambinkite��

tel. +370 671 01258 arba 1 904 214 5091
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

REmKImE DRAUGO FOnDĄ
Nuo�1992�metų�Draugo�fondas
padeda�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,
katalikišką�„Draugo”�laikraštį.�Pri-
siminkite� Draugo� fondą� savo
testamente.�Keletas�stambesnių
palikimų�užtikrins�„Draugo”�laik-
raščio�gyvavimą�daugelį�metų!�

www.draugofondas.org

JAV besitreniruojanti Lietuvos rekor-
dininkė Ugnė Mažutaitytė antrajame
„2019 TYR Pro Swim Series” plaukimo
varžybų etape Iowa valstijoje 200 m nu-
gara rungties A finale  atplaukė penk-
ta (2 min. 14,22 sek.) ir įvykdė olimpinį
B ir pasaulio čempionato B kvalifikaci-
nius normatyvus.

Nugalėjo 2016 metų Rio de Ja-
neiro žaidynių prizininkė ame-
rikietė Kathleen Baker (2 min.

8,08 sek.). Tiesa, norėdama užtikrinto
patekimo į olimpiadą, Ugnė turėtų ge-
rinti sau priklau santį Lietuvos rekor-

dą, nes net ir jis (2 min. 12,68 sek.) ne-
atneštų tiesioginio kelialapio į Tokijo
žaidynes (olimpinis A normatyvas – 2
min. 10,39 sek.). Kiek lengviau pasi-
ekiamas pasaulio čempionatas, kur A
normatyvui įvykdyti reikia užfiksuo-
ti 2 min. 11,53 sek. rezultatą.

Kol kas Danas Rapšys yra vie-
nintelis iš lietuvių, kuriam pavyko
įvykdyti A normatyvą ir užsitikrinti
vietą kitais metais vyksiančiose olim-
pinėse žaidynėse. Be jo olimpinius B
normatyvus taip pat yra įvykdę ir
Kotryna Teterevkova, Andrius Šid-
lauskas, Deividas Margevičius ir Ari-
jus Pavlidis.

JAV Nacionalinėje koledžų atletų aso-
ciacijoje (NCAA) artėja „Kovo beproty-
bės” laikas. Komandos pamažu užbai-
gia reguliarųjį sezoną ir pradeda savo
konferencijų turnyrus. Į NCAA atkrin-
tamąsias pateks visų 32 konferencijų
turnyrų čempionai, o likusias 36 ko-
mandas atrinks speciali komisija. Toks
komplikuotas atrankos modelis yra tai-
komas dėl skirtingo konferencijų pa-
jėgumo.

Realias galimybes  nugalėti kon-
ferencijoje turinti Colgate Uni-
versity   „Raiders” (22/10)  ko-

manda savo kelią titulo link pradėjo ne-
lengvai – 81:69 nugalėjo Boston Uni-
versity „Terriers” (15/18).

„Raiders” gretose vienas geriausių
ir vėl buvo Čikagos lietuvis Rapolas
Ivanauskas, per 33 minutes pelnęs 18
taškų (7/9 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 4/4
baudų metimų), atkovojęs 8 ir praradęs
4 kamuolius, atlikęs rezultatyvų per-
davimą, blokavęs metimą ir 3 kartus
prasižengęs. Jį rezultatyvumu aplenkė
tik 26 taškus pelnęs Will Rayman. 

Po reguliariojo sezono R. Iva-
nausko ekipa dalijosi pirmąją vietą
konferencijoje su Bucknell University,
todėl lūkesčiai šiai komandai yra aukš-

ti.
Toje pačioje „Patriot League” kon-

ferencijoje žygį kiek anksčiau nei ti-
kėtasi baigė amerikietiškojo universi-
teto „Eagles” (15/15), ketvirtfinalyje
56:60 nusileidę Navy akademijos „Mids-
hipmen” (12/18) komandai.

Kukliai sezoną uždarė dar vienas
Čikagos lietuvis Laurynas Motužis,
per 23 minutes taškų nepelnęs (0/4
tritaškių), atkovojęs 2 kamuolius, atli-
kęs rezultatyvų perdavimą, perėmęs
kamuolį bei po kartą suklydęs ir pra-
sižengęs.

Finišo tiesiosios dar nepasiekė
„Pac-12” konferencijos reguliarusis
sezonas. Paskutiniąsias savo rungtynes
pralaimėjo Stanfordo „Cardinal”
(15/15) komanda, 59:64 nusileidusi Uni-
versity of  California  komandai. Stan-
ford University pirmakursis Lukas
Kišūnas šiame  susitikime pasireikšti
negavo.

Pralaimėjimą patyrė Evansville
University „Purple Aces” (11/21) ko-
manda, 60:65, nusileidusi  States of  Il-
linois komandai. Dainius Chatkevi-
čius Evansville rinktinei per 14 minu-
čių pelnė 2 taškus (1/7 dvitaškių), at-
kovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų
perdavimą, kartą suklydo ir 2 sykius
prasižengė.

Lietuvių pasirodymai NCAA varžybose

U. Mažutaitytė JAV įvykdė 
olimpinių žaidynių B normatyvą

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

Gyvenome ir statėme...
Atkelta iš 3 psl.

Vaizdas Bostono apylinkėse po pereito savaitgalio didelio sniego audros, siautusios
rytiniame pakraštyje nuo Virginijų iki Maine valstybės ir šv. Lauryno įlankos (INS)

1956 kovo 22 d.

1943 kovo 9 d.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DrAuGO  FONDAS

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

Kovas – pirmasis pavasario mėnuo
Sunkiai baigiasi žiema.  ,,Draugo” skaitytojai laukia pavasario, bet žiema ne-
pasiduoda, švilpia vėjas ir dar mus aplanko neprašytas sniegas.  Senoliai kovą
vadino karveliu ir kt. vardais.  Martynas Ivinskis jį pavadino kovu ir taip dabar
jį vadiname. Seniau nuo šio mėnesio prasidėdavo žemdirbių metai, o dabar kovo
mėnesį prasideda ir Draugo fondo pavasario vajus.

Pirmieji pavasarinio DF vajaus laiškai  jau pradeda atkeliauti, bet su giliu
liūdesiu turime pripažinti, kad mažėja ne tik nuolatinių rėmėjų gretos, bet
iškeliauja ir buvusieji  ,,Draugo” bendradarbiai. Neseniai netekome nuo-

širdaus spaudos bičiulio ir DF rėmėjo inžinieriaus Alekso Vitkaus. Atrodo dar
visai neseniai skaitydavome jo įdomius straipsnius, spaudos žinias...   Jaunuolis,
pabėgęs nuo raudonųjų tautos pavergėjų, vienas iš savo šeimos atsidūręs Vo-
kietijoje pabėgėlių stovykloje, baigė universitetą ir atvyko į Ameriką jau tu-
rėdamas diplomuoto inžinieriaus diplomą. Paskutinius kelerius metus  A. Vit-
kus sunkiai sirgo, bet jis visada atsiųsdavo DF savo įnašą. Jam iškeliavus  nie-
kas neužims jo vietos nei ,,Draugo” puslapiuose, nei prenumeratorių, nei DF
rėmėjų sąrašuose. 

Kovo mėn. mums yra ypatingas tuo, kad minime svarbias datas: Kovo 11-
toji – Lietuvos nepriklausomybės atstatymo diena; kovo 16 d. – Knygnešio die-
na, kovo 20 d. – Žemės diena ir Lygiadienis.  Šią dieną ateina astronominis pa-
vasaris ir dienos ilgumas susilygina su naktimi visuose Žemės kampeliuose.  

Skaitome rėmėjų sąrašus ir pasigendame daug ,,Draugo” draugų, bičiulių,
prietelių, mielų pažįstamų pavardžių. Ne vienas man kartoja, kad baigiasi di-
pukų ,,auksinė gadynė”. Tačiau mes neprarandame vilties, kad į jų vietą stos
kiti – tie, kuriems ,,Draugas” neša žinias iš Tėvynės, kurių veiklą, fondus, ren-
ginius garsina, kurių vaikus ugdo lietuviais...

Visi laukiame pavasario. Saulutė kyla vis aukštyn. Šilų pušys pakvips sakų
aromatu, pelkių gluosniai sumirgės sidabriniais ,,kačiukais”. Būdami opti-
mistai – tikimės ir laukiame, jog iki liepos 1 d. praplius dar šiltas ,,lietutis”, neš-
damas su pavasario kvepiančiu vėju į DF iždą aukas iš prenumeratorių, skai-
tytojų, organizacijų, dar nesuskubusių ar neturėjusių laiko atiduoti savo ,,duok-
lę”, pasveikindami ,,Draugą” su 110-uoju garbingo gyvavimo jubiliejumi!

Aukas siųsti ir čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629. Mokesčių nr. ID 36-3916303.       

Draugo fondo taryba

A † A
VYTAUTAS (VYTO) 

ABRAMAVIČIUS
Mirė  2019 m. kovo 6 d., sulaukęs 71 metų.
Gyveno Marengo, IL, Berwyn, IL, Chicago, IL ir anksčiau Brad-

 dock, PA.
Gimė Vokietijoje.
Nuliūdę liko: žmona Anne (Kerschen); sūnūs Jason su žmona Jody,

Matthew su žmona Rebekah; dukros Jeannette Beaver su vy ru Wel-
don, Jessica Abralind su vyru Frankie, Monica Opo tows ky su
vyru Maurice; 14 anūkų, brolis Stasys ir sesuo Gra ži na. 

Vytas buvo a. a. Broniaus brolis.
Vytas gimė Vokietijoje. Su tėvais, būdamas kūdikiu, atvyko į Brad-

dock, PA. 1954 m. jo tėvai Stasys ir Marija (Mozuraitis) persikėlė į
Čikagą, kur Vytas baigė Dievo Apvaizdos parapijos mo kyklą Pilsen
rajone. Po to jis mokėsi De La Salle gimnazijoje, kur  labai gerai žai-
dė krepšinį. Kaip krepšininkui jam buvo paskirta stipendija ir jis
žaidė už University of  Detroit komandą.

Baigęs mokslus su žmona Anne grįžo atgal į Čikagą ir apsigyveno
Berwyn priemiestyje. Čia jiems gimė 5 vaikai. Darbo vietei persikėlus
į Marengo, IL, ten išvyko gyventi ir visa šeima.

Krepšinis buvo a. a. Vyto gyvenimo aistra. Jis ne tik žaidė įvai-
 rių mokyklų komandose, bet ir ilgus metus žaidė Čikagos ,,Litua nic-
os” komandoje. Vėliau jis buvo dosnus šios komandos  rėmėjas ir ger-
bėjas. 

Vytas taip pat labai mylėjo gamtą ir užsiėmimus joje. Jis buvo ne-
paprastai geras žvejys, dažnai su savo tėvu Michigano ežere žve jodavo
ešerius. Išėjęs į pensiją, nusipirko namelį Harrisville, WI, prie Wis-
consino upės, kad galėtų  žvejoti, uogauti, grybauti  ir medžioti.

Jam taip pat labai rūpėjo jo šeima, jis dalyvavo visose šeimos šven-
tėse – per Kūčias, Kalėdas, mokslo užbaigimuose, vestuvėse, krikš-
tynose, įvairiuose pagerbimuose. Šeima kasmet susirinkdavo Har-
risville, WI, kur vykdavo įtemptos šeimos narių tinklinio varžybos.

Vytas palieka didelę tuštumą visų mūsų gyvenimuose. Mes jo la-
bai pasigesime, bet niekad neužmiršime.  

Atsisveikinimas su velioniu bus šeštadienį, kovo 23 d. nuo 9 val.
r. iki 11 val. ryto Sacred Heart bažnyčioje, 323 N. Taylor St., Maren-
go, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Ga-
li te pareikšti užuojautą tinklalapyje Marengo-Union Fu ne ral -
Home.com.

Laiduotuvių apeigos planuojamos vasarą Šv. Kazimiero kapi nėse
Čikagoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime su velioniu. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, brolis ir sesuo 

Laidotuvių direktorius – Marengo Union Funeral Home,  
tel. 815-568-8131

Su 250 dolerių:
Margarita Momkienė, prisimin-

da ma a. a. savo vyrą Vaclovą iš Le-
monto, IL, garbės nariai, iš viso 3,500
dol.

ZVY narys  iš Oak Park, IL, garbės
narys, iš viso 2,900 dol.

Su 200 dolerių:
Antanas ir Vida Gilvydžiai, Homer

Glen, IL, garbės nariai, iš viso 1,200
dol.

Laima Žliobienė, Lemont, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,150 dol.

Jonas ir Vitalia Dunčios, New -
town, PA, garbės nariai, iš viso 1,050
dol.

Su 100 dolerių:
Danutė Doveinis, Clinton Towns-

hip, MI, garbės narė, iš viso 5,150 dol.
Irena Ancerienė, Porter, IN, gar-

bės narė,  iš viso 4,300 dol.
Algirdas ir Raminta Marchertai,

Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
2,775 dol.

Dr. Antanas Sužiedelis, Annapolis,
MD, garbės narys, iš viso 2,575 dol.

Stanley A. Stončius, Nashua, NH,
garbės narys, iš viso 2,200 dol.

Ramunė Račkauskienė, Oak Lawn,
IL, garbės narė, iš viso 2,075 dol.

Narimantas ir Janina Udriai, Far-
mington Hills, MI, garbės nariai, iš

viso 1,750 dol.
Enata Skrupskelis, Chicago, IL,

garbės narė, iš viso 1,650 dol.
Regimantas ir Lucia Vedegiai,

Huntley, IL, iš viso 900 dol.
Birutė Kantanavičius, Lakeland,

FL, iš viso 724 dol. 
Jonas ir Jūratė Variakojai, Burr

Ridge, IL, iš viso 450 dol.
Elena Culvano, Oak Lawn, IL, iš

viso 250 dol.
Dalius Vasys, Chucago, IL, iš viso

100 dol.
Stasys Karaška, Delran, NJ, iš viso

100 dol.

Su 50 dolerių:
Dr. Eugene ir Regina Šilgaliai,

Wil lough By, OH, garbės nariai, iš viso
2,300 dol.

Ramunė Kubiliūtė, Evanston, IL,
garbės narė, iš viso 1,455 dol.

Aldona Kavaliūnienė, Waukegan,
IL, iš viso 925 dol.

Aldona Raugalis, Middlebury, CT,
iš viso 100 dol.

Regina Barauskas, Melrose Park,
IL, iš viso 70 dol.

Gražina Blekaitienė, Silver
Springs, MD iš viso 50 dol.

Draugas fondas už aukas 
visiems nuoširdžiai dėkoja

Pavasario vajaus įnašai
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Kovo 24 d., sekmadienį, 11 val. r. vyks iškilmingas atremontuotos Apreiški-

mo bažnyčios New Yorke pašventinimas. Dalyvaus Brooklyno vyskupas J. E.
Nicholas Dimarzio, LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, laikinai einanti LR
generalinio konsulato New Yorke vadovės pareigas Gitana Skripkaitė, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Lietu-
vos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams Edmundas
Putrimas. Šv. Mišių metu giedos solistė Simona Minns.

Labai svarbu, kad kuo daugiau lietuvių dalyvautų iškilmėse. Atvyki-

te pasipuošę tautiniais drabužiais arba lietuviška atributika. Kviečiame

atvykti anksčiau, nes šiose Mišiose dalyvaus ir ispanų bei italų ben-

druomenės. Atvykite anksčiau.

pAS muS
IR

AplINk muS
� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo  20 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte pasižiūrėti LRT  istori-
nės serijos ,,Laisvės kaina. Partizanai” ket-
virtąjį filmą.

� Kviečiame visus į Gavėnios susikaupimą
su svečiu iš Lietuvos, Jo Ekscelencija vyskupu
Jonu Ivanausku kovo 23 d., šeštadienį,
2:30 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo parapijos salėje. 4 val. p. p. – šv. Mišios
bažnyčioje. Vyskupas dalyvaus ir kovo 24 d.,
sekmadienio šv. Mišiose, kurios prasideda 11
val. r.

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus

į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-
mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

� Balandžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dri-
ve, Lemont, IL 60439) Lietuvos universite-
tų moterų  asociacija (LUMA) rengia semi-
narą tema: ,,Šeimos ir individualus gerbūvis.
Gyvenimas pagal vertybes”.  Pranešimus
skaitys psichologė prof. Aušra Tauginienė ir
psichologė Saulena Antanavičienė. Semina-
ras nemokamas – kviečiame dalyvauti. Bus
vaišės. 

,,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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

NIJOLĖS BANIENĖS 
(Nyole Banys)

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

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

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

Pristatyme�dalyvaus�knygos�au-
torė�Aurima Dilienė –�psichote-
rapeutė,� šeimų
konsultantė,�lek-
torė,�vaikų�ir�pa-
auglių�psichiatrė,
sukaupusi�per�20
metų� profesinę
patirtį.� Su� vyru
Vaidotu� santuo-
koje� jau� dvide-
šimt�šešerius�me-
tus,�kartu�augina
septynis�vaikus.�Šiuo�metu�gyve-
na�ir�dirba�Prancūzijoje.

Balandžio 5 d. 5 val. p. p. 

galerijoje ,,Siela”

14911E 127th Str.,   

Lemont, IL 60439

Balandžio 6 d. 2 val. p. p.

Čiurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave.,

Chicago, IL 60636

Knygos šeimoms pristatymas

The Lithuanian Trade Council is a non-profit organization located within

the Lithuanian Hall in Baltimore, Maryland. Our mission is to help

Lithuanian companies increase exports to the United States through

business to business relationships.

Visit www.LithuanianTradeCouncil.com 

to better understand the services we offer.

This includes:

Our Lithuanian Marketplace is an eCommerce platform for global

business to business trade. Companies can list their products for free.

For more information, please register as a supplier today to get started.

Bernard Gagnon, President, Tel +1 (410) 689-9599 
bgagnon@LithuanianTradeCouncil.com

Like us on Facebook

Lietuvių Fondo 56-asis narių suvažiavimas
vyks balandžio 27 d., šeštadienį, 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Registracija prasidės 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos – tinklalapyje: www.lietuviufondas.org


