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Vos 22 m. vienam svarbiausių Indianos komandos ir
Lietuvos rinkti nės žaidėjų negalėčiau pasakyti nei
vieno blogo žodžio – nei už pastangas aikštelėje, nei

už bendravimą už jos ribų, nei už… patriotizmą, kurio
ne retam užsienyje daugiau laiko praleidusiam lietuviui
krepšininkui pri trūkdavo. Tačiau tikrai ne Sabo niams
– nei Arvydui, nei, dabar jau drąsiai galima sakyti, Do-
mantui. Vos tik užsiminus apie Lietuvą ir Pasau lio čem-
pionatą ir nedrąsų žurnalistų klausimą, Domas nepaliko
jokios vietos abejonėms: „Žinoma, kad žaisiu, jei tik trau-
mų nebus.” – 4 psl.

Sabonis… po Sabonio

Antradienio vakarą D. Sabonis  Portlande pelnė 7 taškus ir atkovojo tiek pat atšokusių kamuolių.          Dariaus Kuzmicko nuotraukos

Sugrįžęs į gimtąjį savo miestą Domas po ketvirtųjų
iš eilės Portlando „Trail Blazers” pralaimėtų rung-
tynių sėdėjo „Pacers” persirengimo kambaryje
panarinęs galvą į savo mo bi lųjį telefoną ir šaldė pa-
vargusias nuo įtemptų varžybų pėdas… tačiau, vos
iš girdęs lie tuvišką šių eilučių autoriaus klau si mą,
nusišypsojo ir padėjo išmanųjį prietaisą į šalį. 

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
specialiai „Draugui” iš Portlando

Apie save ir pasaulį
– meno kalba

RAMUNĖ LAPAS

Europos Sąjungos šalių kino festi-
valis, ankstyvą pavasarį rengia-
mas Čikagos Gene Siskel kino

centre, kasmet tampa ta reta galimy-
be pamatyti europietiškų filmų, pir-
miausia, žinoma – Lietuvos, Latvijos,

Estijos naujausios kino produkcijos.
Kartais ta galimybė tampa tikra šven-
te – jei filmas įdomus, o dar ir autoriai
atvyksta susitikti su žiūrovais. 

Šiemetiniame, 22-ajame festiva-
lyje, Lietuvai atstovavo Arūno Matelio
filmas „Nuostabieji lūzeriai. Kita pla-
neta”.                                   – 5 psl.

Režisierius A. Matelis: ,,Tokio sunkaus
filmo niekada daugiau nesiimčiau…”

Jono Kuprio nuotraukos
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ARKIVYSKUPAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Gavėnios metas mūsų žmogiškajai pri-
gimčiai nėra lengvas. Pagrin di niai ga-
vėnios akcentai – atgaila, atsivertimas,
pasninkas – ne vieną, net ir tikintį,
žmogų šiek tiek slegia. Todėl kviečiu į
gavėnią pažvelgti iš kito taško, kurį
mums pasiūlo trečiojo gavėnios sek-
madienio Dievo žodis. Jis pasakoja
apie Mozę, vedusį iš Egipto nelaisvės iz-
raelitus, vis murman čius, kad jiems
trūksta maisto, vandens ir kad dyku-
moje gali numirti.

Stabtelėkime prie šitos istorijos,
nes ji labai aktuali kiekvieno ti-
kin čiojo ir kiekvieno žmogaus

gyvenime. Egipto nelaisvė yra tarsi
simbolis, primenantis, kad ir mes daž-
nai būname nelaisvi ir labai reikalin-
gi išvadavimo. Visai neseniai buvome
„raudonojo kaimyno” pavergti ir ver-
 čiami užmiršti, kas mums buvo labai
brangu. Tačiau dažnai mes per daug
susitelkdavome į išorinę nelaisvę, už-
mirštame, kad mus gali pavergti ne tik
agresyvus kaimynas, bet ir nema-
 tomos blogio jėgos. 

Šventasis Raštas moko, kad la-

biausiai žmogų pavergia blogis, nuodė -
mė; tai nematomi pančiai, kurių kar-
tais labai sunku nusikratyti. 

Šiuo metu esame apgaubti grės-
mingo debesies – tiesiog ore tvyran čio
pykčio, neapykantos žmonėms, kurie
kuo nors mums nepatinka. Gali ne-
patikti, kad ne tokiai partijai pri-
klauso, ne tokią religiją išpažįsta, yra
ne tokios orientacijos ir t. t. Tų pyk čių
pilna interneto erdvė. Žmogus, neko-
vojantis su tokiais pykčio pasi reiš ki-
mais, greitai būna jų pavergiamas. 

Kita dabartinio gyvenimo apraiš-
ka – kitų niekinimas ir savęs kėlimas
virš kitų. Ir šitai vyksta ne tik rin kimi-
nės kampanijos metu – tai visuotinis
reiškinys. Labiausiai jis mato mas in-
terneto erdvėje. Kokių tik epitetų ne-
sugalvojama, kad nepatin kantį žmogų
pamurkdytų į kuo gi les nį purvą. Kai
kurie žmonės yra tie siog tokio nieki-
nimo meistrai. Iš tik rųjų jie yra savo
puikybės ir nesuvaldyto pykčio vergai.

Dar viena mūsų laikų  apraiška –
ne suvaldytas žmogaus seksualumas.
Kai žiūri TV laidas, nueini į teatrą, nar-
šai internetą, tuojau pastebi, kad visur
dominuoja seksualumas. Užuot būtų
priimamas kaip Dievo dovana, jis pa-
daromas savitiksliu malonumų ieš-
kojimu. Kažkada tokių žmonių su tik-
davau kalėjimuose ir lageriuose, dabar

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Ėjimas į laisvę 
gi tą lagerių kultūra priartėjo visai prie
mūsų ir grasina pavergti. Argi ne ver-
gas, kuris nuo ryto ligi va karo nieko
daugiau nemąsto, tik apie savo aistrų
patenkinimą? 

Yra ir daugiau grandinių, kurios
atima iš žmogaus laisvę. Einu Vil-
 niaus gatve Kaune ir matau daug vai-
 kinų ir merginų su cigarete rankose.
Vienoje rankoje išmanusis telefonas, ki-
toje – cigaretė. Ko gero, jaunas žmogus
mąsto, kad jis pats šauniausias, o iš tik-
rųjų jau yra pavergtas. Jau gyvena
Egipto nelaisvėje.

Šis gavėnios sekmadienis kviečia
kiekvieną iš mūsų pamąstyti ne apie
kitų žmonių pančius, bet apie tai, kas pa-
nčioja mus pačius. Pati nelemčiausia pa-
dėtis yra tuomet, kai mus kaž kas pa-
nčioja, o mes esame įsitikinę, kad esa-
me šauniausi ir laisviausi žmonės. Nu-
važiuoti į Angliją ar kitą šalį nėra tik-
roji laisvė. Tikroji laisvė yra dvasinė.

Svarbu ne tik pažinti, kas mus
pavergia, bet ir žinoti, ką turime dar -
yti, kad nebūtume pavergti. Laisvas yra
tas, kuris myli ir daro gera ki tiems.
Vergas mąsto tik apie savo pil vą ir nie-
ko daugiau. Dėl to Jėzus ir kalbėjo apie
nevaisingą figmedį, kurį reikia iš-
kirsti. Žmogus be meilės, be gerų dar-
bų ir yra tas nevaisingas fig medis – ver-
gas savo dvasia.

Dievas matė, kad patys izraelitai
niekada neišsivaduos iš nelaisvės, to-
dėl prie Horebo kalno apsireiškė Mo zei
ir patikėjo jam sunkų uždavi nį: išves-
ti tautą iš Egipto nelaisvės į kraštą, „te-
kantį pienu ir medumi”.

Mums taip pat yra duotas vedlys į
laisvę – tai mus mylintis Jėzus Kristus,
už mus miręs ant kryžiaus ir per ap-
aštalus subūręs į vieną kaime nę, kuri
vadinama Katalikų Bažny čia. Joje yra
visos priemonės, reika lingos išsiva-
duoti iš dvasinės nelais vės. Tai Sutai-
kinimo sakramentas, kuris sunaikina
nuodėmę. Tai Eucha ristija, stiprinan-
ti mūsų jėgas, kad neatkristume į nuo-
dėmę. Tai malda, kai mes galime kreip-
tis į Dievą kaip į savo Tėvą, prašydami
jo pagalbos.

Jėzus skelbia: Jei neatsiversite,
visi taip pat pražūsite! (Lk 13, 3). Ra gi-
nimas atsiversti yra raginimas eiti
laisvės keliu. Tepadeda Dievas mums
juo eiti.

,,Dainavai” linkime
sėkmės Lietuvoje

Šią savaitę Čikagos (JAV) gyventojai miesto
centre galėjo matyti neįprastą vaizdą: juo-
domis ir sidabrinėmis mantijomis apsi-

gaubę žmonės dainavo keista kalba. Tačiau tai ne-
buvo naujas epizodas iš filmo apie Harį Poterį.
Lietuviškai sudainuodamas kūrinio „Vavelis” iš-
trauką, JAV lietuvių meno ansamblio „Dainava”
atlikėjai anonsavo savo pasirodymą miuzikle
„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės le-
genda” balandžio 3 d. Kaune, „Žalgirio” arenoje.

,,60 žmonių dėl vienintelio miuziklo parody-
mo iš JAV atvyks į Lietuvą ir susijungs su nuo-
latine trupe. Tai taps bene didžiausiu šio žanro pa-
rodymu Lietuvoje – scenoje išvysime daugiau nei
100 žmonių”, – rašoma pranešime žiniasklaidai.
Intensyviai besirengdami vieninteliam tarptau-
tiniam miuziklo parodymui, choristai nutarė
įamžinti repeticijų laiką: apsirengti scenos kos-
tiumais ir užfiksuoti šį procesą žymiausiose mies-
to vietose. Miuziklo kūrinys „Vavelis” suskambo
ir šalia Čikagos simboliu tapusios bei labiausiai
mieste fotografuojamos skulptūros „Pupa”.

Performansas neliko nepastebėtas. „Aplin-
kiniai labai aktyviai domėjosi, ką mes čia daro-
me. Dažniausiai klausė, kokia kalba dainuojame”,
– pasakojo ilgametis „Dainavos” vadovas, garsus

išeivijos lietuvis Darius Polikaitis. Impozantiškai at-
rodančių choristų aplinkiniai prašė drauge nusifo-
tografuoti ir teiravosi, kodėl jie taip keistai apsirengę. 

„Atlikdami ištrauką iš lietuviško miuziklo Čika-
gos fone, norėjome parodyti, koks svarbus lietuvius šia-
pus ir anapus Atlanto vienijantis renginys mūsų lau-

kia. Mes labai džiaugiamės turėdami galimybę atvykti
ir dalyvauti jungtiniame miuziklo parodyme su Lie-
tuvos trupe. Jaučiame didelę atsakomybę, nes atsto-
vausime ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio lietu-
viams”, – sakė D. Polikaitis.           

Parengta pagal Delfi

Čikagos centre lietuviškai dainavo ,,Dainavos” choristai. Organizatorių nuotr.



tais, bet kadangi Lietuvoje nebuvo rasta
rankraščio, iki šiol  nieko daugiau apie šią
operetę nebuvo žinoma.

Ar jau galima sakyti, kad Balzeko muziejaus
muzikinis archyvas sutvarkytas?

Tai tik darbo pradžia, pirmas laiptelis –
suregistruoti per kelis dešimtmečius su-
kauptą fondą. Metus padirbėjęs archyve, iš-
siaiškinau ir suvokiau, kiek ir ko jame yra.
Dar nepradėta žiūrėti labai svarbi archyvo
dalis – garso ir vaizdo įrašų kasetės. Vien
vaizdo įrašų čia yra apie 500 vienetų. Tai ir
istorinė archyvinė lietuvių susibūrimų bei
įvairių organizacijų susirinkimų filmuota
medžiaga, buitiniai namų vaizdeliai, žymių
žmonių kalbėjimo įrašai  ar filmuoti vaizdai.
Jiems ištirti reikia daugiau laiko ir pajėgų.
Tikėtina, kad ten dar bus įdomių atradimų. 

Aš pats supratau, kad čia, JAV esan-
čiuose muzikos archyvuose susipažįstant
su autentišku palikimu, labiau atsisklei-
džia, pasirodo esanti kur kas svaresnė išei-
vijoje kūrusių kompozitorių kūryba. Iš pir-
mų šaltinių daug geriau gali suvokti lietuvių
muzikinės kultūros raidą. Akivaizdu, kad
Lietuvoje ir JAV mūsų tautiečių sukurta mu-

zika – tarsi dvi to paties medžio šakos. Manau, kad
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus muzikos ar-
chyve sukaupta kolekcija yra vertinga, apie ją rei-
kia rašyti ir skelbti Lietuvoje. Čia tikrai yra daug įdo-
maus tiek specializuotiems, tiek platesniems lietu-
vių muzikinės kultūros raidos tyrimams. 

Ką dar, be tiriamojo darbo muziejuje, pavyko nuveikti
per tuos metus, praleistus Amerikoje?

Northwestern University skaičiau paskaitą stu-
dentams ir dėstytojams apie etninius pianolos riti-
nėlius. Jiems tai buvo negirdėta įdomi naujiena. Bu-
vau susitikęs su University of  Chicago profesūra, kur
klausiausi jų paskaitų, dalyvavau diskusijose, ste-
bėjau vienos disertacijos gynimą. 

Taip pat buvau susitikęs su senųjų įrašų ir is-
torinių, antikvarinių muzikos instrumentų kolek-
cininkais, lankiausi labai įspūdingame ir turtinga-
me privačiame mechaninių muzikos instrumentų
muziejuje San Philippo Estate. Norint jį apžiūrėti,
tenka praleisti visą dieną. Čia yra net viena iš kelių
pasaulyje išsaugotų Paryžiaus karuselių (1900 m.),
atvežta iš Prancūzijos. Į šį muziejų lankytojai pri-
imami kartą per mėnesį, tačiau norintiems reikia iš
anksto užsiregistruoti. 

Čia gyvendamas kažkaip nepastebimai buvau
įtrauktas į Čikagos lietuvių muzikinį gyvenimą ir
aktyvią koncertinę veiklą. Teko prisiminti daina-
vimą ir muzikavimą, akompanuoti čia koncertavu-
siam operos solistui Vaidui Vyšniauskui, Lietuvių
operos chorui, pačiam dainuoti chore, ir net baž-
nyčioje šv. Mišių metu sėsti prie vargonų. 

Kokios mintys sukasi galvoje, rengiantis ke-
lionei į Lietuvą? 

Tai, ką suradau JAV esančiuose išeivijos
archyvuose, būtinai stengsiuosi plačiau ap-
rašyti ir skelbti Lietuvos spaudoje. Man pa-
čiam buvo nuostabu, kad Amerikoje teko su-
tikti tiek daug lietuvių ar lietuviškas šaknis
turinčių žmonių. Man pavyko surasti net to-
limus savo giminaičius, trečios eilės pus-
brolius, kurie čia gimė. Supratau, kad čia yra
tiek daug žmonių, kurių atsiminimus reikia
dar suspėti užrašyti, nes jie – dar gyvi Lie-
tuvos istorijos liudininkai. Štai net ir mano
paskaitoje viena guvi garbingo amžiaus mo-
teris papasakojo, kad ji, būdama moksleivė,
pirmu smuiku griežė A. Pociaus vadovau-
jamame orkestre. Aš čia kaip niekada aiškiai
suvokiau labai svarbų dalyką: Lietuva ne-
sibaigia tame žemės plote, kurį riboja vals-
tybės sienos. Lietuva yra ten, kur tik gyve-
na lietuviai. 

32019 KOVO 23 D., ŠEŠTADIENISDRAUGAS
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
specialistai gal net patys neįtarė,
kokių vertybių yra sukaupta jų mu-

zikos archyve“, – kovo 15-osios vakarą sakė
Kauno technologijos universiteto profeso-
rius dr. Darius Kučinskas, kreipdamasis į
muziejaus salėje susirinkusius žmones. Tą
penktadienį muzikologo skaitoma paskaita
,,Atradimai: kas slypi muziejaus muzikos
archyvuose“ sukvietė nemažai klausytojų.
D. Kučinskas, gavęs  Baltic American Freedom
Foundation (BAFF) stipendiją, vienerius me-
tus atliko tiriamąjį mokslinį darbą Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje. Inventorizuodamas
muzikos archyvuose iki šiol  specialistų ne-
tvarkytus eksponatus, jis sako radęs daug
įdomaus ne tik savo tyrinėjimams, kurie
susiję su išeivijos muzikine kultūra. Kai ku-
rie atradimai papildys iki šiol nežinomus Lie-
tuvos muzikos istorijos puslapius.

Profesoriaus paskaita buvo tarsi jo me-
tinio darbo muziejuje ataskaita. Susirinkę žiū-
rovai galėjo pasiklausyti pasakojimo, išgirsti senųjų
muzikos įrašų, saugomų muziejuje, pamatyti vis dar
veikiančių senovinių garso įrašymo ir  atgaminimo apa-
ratų. Šeštadienio pokalbis su D. Kučinsku – apie jo at-
radimus ir naujas patirtis, sukauptas per pastarąją, me-
tus trukusią viešnagę Amerikoje.  

Kuo ypatingas yra Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je saugomas muzikos archyvas?

Balzeko muziejaus muzikos archyvas yra vienas
iš trijų stambiausių lietuvių muzikos archyvų, esan-
čių JAV. Dar du – Putname, CT, esantis Amerikos lie-
tuvių kultūros archyvas (ALKA) ir Čikagos litua-
nistikos tyrimo centras, kuris pelnytai didžiuojasi Ži-
levičiaus-Kreivėno muzikologijos kolekcija. Balzeko
muziejuje yra surinkta per 11 tūkstančių įvairių su
muzikine lietuvių išeivijos kultūra susijusių ekspo-
natų. Jis išsiskiria tuo, kad čia saugoma labai dide-
lė ir įspūdinga už Lietuvos ribų išleistų ikikarinių
muzikos įrašų kolekcija, žinomų muzikų šeimų pa-
aukotų turtingų asmeninių archyvų, nemažai natų
leidinių. 

Čia sukaupti visi iki 1950 metų išeivijoje išleistų
lietuviškų plokštelių pavyzdžiai, kai kurių plokšte-
lių nėra net Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje. Tai garsiausių įrašų kompanijų – Co-
lumbia, Odeon, OKeh, Parlophone ir Victor įrašai, pa-
daryti ne tik JAV, bet Brazilijoje, Australijoje, Ar-
gentinoje, Kanadoje, net Vokietijoje. Balzeko muzie-
juje yra surinkta per 1000 šelako (populiariausias gar-
so įrašų formatas pirmame–šeštame praėjusio am-
žiaus dešimtmetyje) plokštelių ir apie 1500
vinilo (naujesnė, pažangesnė įrašų techno-
logija) diskų kolekcijos. Kalbant apie plokš-
teles, reikia paminėti kelis ypatingus eks-
ponatus – tai vienpusiai diskai, kuriuose įra-
šytos kalbos. Įdomiausia iš jų – Lietuvos pre-
zidento Kazio Griniaus kalba, skaitoma ak-
toriaus Antano Rūko, kuri buvo transliuo-
ta ,,Amerikos balso” radijo laidoje 1950 me -
tų Vasario 16-osios proga. 

O ko verta lietuviškos prieškarinės mu-
zikos pianolos ritinėlių kolekcija, kuri,  ko
gero, yra viena iš didžiausių. Ją sudaro
per 120 ritinėlių, kuriuose įrašyti skirtingi
kūriniai. Žinoma, kad iš viso Amerikoje
buvo išleista apie 400 lietuviškos muzikos ri-
tinėlių, tačiau šiuo metu rasta tik 200 išli-
kusių. Beje, smagu, kad muziejaus taryba pa-
klausė mano patarimo ir nusprendė įsigyti
senovinę pianolą, kuria galima groti riti-
nėliuose įrašytas melodijas. Tuo Balzeko
muziejus dabar išsiskiria ne tik iš Čikagos
muziejų, bet ir visoje Amerikoje – tik ke-

Prof. D. Kučinskas:

Balzeko muziejuje – muzikos istorijos turtai

liuose stambiausiuose archyvuose ir bibliotekose yra
veikiančios pianolos, pvz. Marylando ir Stanfordo
universitetuose.

Paskaitos metu minėjote, kad Balzeko archyvuose sau-
goma muzikos kolekcija vertinga ir daugeliu kitų aspek-
tų. Papasakokite apie kitas joje sukauptas vertybes. 

Svarbią muzikos kolekcijos dalį sudaro Ameri-
koje gyvenusių ir  kūrusių lietuvių kompozitorių
rankraščiai, partitūros, taip pat spausdinti kūriniai,
muzikos knygos, enciklopedijos, įvairios muzikinių
spektaklių programėlės, bukletai, kurie liudija, jog
JAV lietuvių muzikinis gyvenimas (ypač Čikagoje)
buvo labai intensyvus. Reikėtų paminėti kompozi-
torių Antano Pociaus 6-se didelėse dėžėse sukrautą
archyvą, kurį Balzeko muziejui padovanojo našlė
Kotryna Pocienė. 

Vertingi yra muziejuje esantys A. Pociaus, Vin-
cento Nickaus, Domo Andrulio, Vlado Jakubėno, Juo-
zo Žilevičiaus, Viktoro  Banaičio rankraščiai, par-
titūros ar pavieniai spausdintuose leidiniuose ran-
ka rašyti įrašai, dedikacijos, autografai. Kaip dabar,
taip ir anksčiau, kūrėjai norėjo, kad spaudoje apie
jų veikalus būtų rašomos recenzijos. Tą liudija mu-
ziejuje išsaugoti Juozo Stankevičiaus įrašyti keli sa-
kiniai. Iš jų galima sužinoti, kad kompozitorius vi-
liasi sulaukti J. Žilevičiaus recenzijos apie vieną iš
savo naujų kūrinių, bet jei jis neparašys, prašoma
to padaryti kito profesoriaus – Antano Pociaus.

Įdomus ir svarbus radinys – D. Andrulio opere-
tės ,,Viengungiai“ rankraštis. Žinoma, kad šis kū-
rinys pirmą kartą buvo pastatytas Plungėje 1937 me-

D. Kučinskas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje susirinkusiems klausytojams
pademonstravo keletą senųjų muzikos įrašymo ir atgaminimo aparatų. 

Virginijos Patrauskienės nuotr.

Kartu su Arthur Reblitz, žymiausiu JAV mechaninių instrumentų žinovu, prie
rekonstruotos violonos (smuiko ir fortepijono junginio).

D. Kučinsko archyvo nuotr.
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Juk jaunas dar, kokie gali būti at-
sisakymai? „Bet ar nesinori po tokio
ilgo NBA sezono, ypač su atkrintamo-
siomis, ilgesnio poilsio?” – neatlyžome.
Ne, – tvirtai, kaip ir statant užtvaras
aikštelėje ko mandos draugams, nu-
kirto Sabo niu kas. – Žiūrėk, vos pora

dienų prabėga nuo krepšinio, ir jau pa-
siilgstu aikš telės, emocijų, o čia dar Pa-
saulio tau rė – žaisime už Lietuvą. Jei
galėčiau, žaisčiau už savo šalį rinkti-
nėje kad ir kiekvieną vasarą, jei tik
mane kvies tų”. 

Žinia, Domas jau gynė Lietuvos
rinktinės garbę 2015 m. Europos čem-
pionate, kitąmet Rio Olimpiadoje, ta-
čiau dar kitą vasarą, vos tik pasirašęs
sutartį su Indianos „Pacers”, iš šio
klubo rungtyniauti Senojo žemy no
čempionate leidimo negavo. Vis dėl to
šiemet jau antrąjį sezoną ginantis šiuo
metu 4-ąją vietą Rytų konfe rencijoje už-
imančios komandos spalvas, Domas įsi-
tikinęs, kad kliūčių atstovauti Nemu-
no kraštui Pasaulio čempionate neiš-
kils – lietuvis jaučia si užsitarnavęs tai
savo sunkiu darbu ir pagerėjusia sta-
tistika 2018–2019 m. sezone. Vidutiniš-
kai 14 taškų ir 10 at kovotų kamuolių
per 1 rungtynes ren kantis Domas šiek

Sabonis… po Sabonio
tiek atsiliko nuo savo vidurkio šįvakar
Portlande, gimtojo miesto komandai
įmetęs vos 7 taškus ir atkovojęs tiek pat
atšokusių kamuolių, tačiau nei tai,
nei Indianos pralaimėjimas „Trail Bla-
zers” nė kiek nesugadino tikro šven-
tinio va karo jo gausiai susirinkusiems
palai kyti lietuviams, kurie dar ilgokai
po Sabonio sužaistų rungtynių „Moda

Cen ter” lūkuriavo jo,
išeinančio iš persi ren-
gimo kambario, nuo-
traukai at minčiai. 

Užklausėme jo ir
apie vaidmens Okla-
homa City „Thunder”
skirtumą su dabarti-
niu Indiana „Pacers” –
apie gerokai išaugu-
sias minutes. Ir, skir-
 tingai negu būdavo su
tėčiu Arvydu, iš Domo
žodžio traukti nerei-
kėjo: „Treneris („Pa-
cers” vyr. strategas
Nate McMillan – red.
past.) manim kur kas
labiau pasitiki, leidžia
žaisti taip, kaip esu
įpratęs, nestumia į
man neįprastą vietą

aikštelėje”, – vardijo privalumus žai-
džiant Indianoje Sabo nis. Gal todėl ir
Domo rodikliai šį sezoną pakilo iki ne-

regėtų aukštumų, juo labiau kad N.
McMillan propa guoja visai kitokį,
akiai labiau pa trauklų, sakyčiau, eu-
ropietiško stiliaus krepšinį, kur visi
žaidėjai puikiai dalijasi kamuoliu.
Nors niekad Euro poje nedirbusio ir ne-
žaidusio ameri kiečio treniruojamoje
komandoje vos du europiečiai… Gal to-
dėl ir savo nau dingiausio žaidėjo V. Ola-
dipo ne tekęs klubas toliau sėkmingai
grumiasi dėl aukščiausių vietų Rytų
konferencijoje, nors prieš šį sezoną
kažin ar kas nuspėjo tokią „Pacers”
sėkmę. Žymesnių žvaigždžių neturin-
ti ko manda priversta tai kompensuoti
uo liu darbu ir visų be išimties žaidėjų
indėliu, na, o greičiausiai būtent tai
kaip niekur kitur šiai dienai labiausiai
tinka Domui. Darbštumu nuo pir mųjų
savo profesionalaus krepši nio metų
išsiskiriantis Ingridos ir Arvydo jau-
nėlis po truputį atskleidžia ir iš vy-
resniojo Sabo paveldėtą talentą – net ir
šiandien po grynai „saboniškų” per-
davimų keliskart pri vertė šūktelėti iš
nuostabos ne tik sa vo tautiečius… ir gal
dėl to po varžybų „Pacers” persiren-
gimo kambaryje būtent prie Domanto,
o ne daugiausiai taškų pelniusio Myles
Turner ar lyderio vaidmens po Oladi-
po traumos bandančio imtis Bojan
Bogdanović nusidriekė eilė korespon-
dentų. Ispa niškai, angliškai ir lietu-
viškai į visus klausimus drąsiai atsa-

D. Sabonio pavardė iki šiol „Rožių mieste” krepšinio gerbėjams siejasi su Lietuva ir Domanto tėčiu. Dariaus Kuzmicko nuotraukos 

„Pacers” vyr. treneris Nate McMillan neslėpė susižavėjimo D.
Saboniu ir jo aukštu krepšinio supratimu.

Domantas Sabonis prieš varžybas ir per In-
dianos „Pacers” apšilimą. 

kinėjęs Port lande gimęs kaunietis ver-
tė rimtai suabejoti tais, kurie ne kartą
teigė, kad tokio lygio žvaigždė – Sabo-
nis – per 100 metų užaugti Lietuvai ir
krep šiniui galėjo tik viena. Ir referen-
dumo dėl Lietuvos pilietybės rezultatų
laukti nereikės – užklausus Domo apie
tai – gimęs JAV, tačiau ilgą laiką dar ir
Ispanijoje pragyvenęs vaikinas nė ne-
mirktelėjęs atsakė – aš turiu tik vieną,
lietuvišką, kitokių man niekad nerei-
kėjo. Palydėjome D. Sabonį į „Pacers”
krepšininkams skirtą autobusą, iš-
kart po varžybų vežantį visą komandą
į oro uostą (tą pačią dieną Indianos at-
stovai LA susikovė su „Clippers”),
prieš tai nusifotografa vus prie „Rip
City” stendo „Trail Bla zers” arenoje.
Buvusioje „Rose Quar ter” (dabar
„Moda Center”), kurios gar bingoje
vietoje jau kuris laikas puikuojasi jo tė-
čio Arvydo marškinė liai. Kas žino, gal
po kiek metų šalia jų išvysime ir Do-
manto? Juk NBA komandų mainų ka-
ruselė sukasi be perstojo – kaip amži-
nas variklis.

D. Sabonis iki šiol puikiai prisimena savo vaikystę, prabėgusią tuometinėje „Rose Quar-
ter” arenoje. Šalia Domanto – straipsnio autorius Laurynas R. Misevičius.
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Filmas nebenaujas, sukurtas 2017 metais ir jau
nuėjęs ilgoką pristatymo įvairiuose festivaliuose ke-
lią bei sulaukęs tarptautinio pripažinimo. Praėjusių
metų pabaigoje jis buvo apdovanotas už geriausią re-
žisūrą Bilbao kino festivalyje, o šiemet nominuotas
,,Oskarams” net dviejose kategorijose – užsienio fil-
mų ir dokumentikos.

Priartėjus prie kino pastato ant durų pasitiko už-
rašas – ,,Sold out”. Malonus ženklas, kai turi bilietą
kišenėje.

A. Matelio filmas Europos Sąjungos kino festi-
valyje Lietuvai atstovauja antrą kartą. 2007 metais čia
matėme jo jautrią dokumentinę juostą apie vėžiu ser-
gančius vaikus ,,Prieš parskrendant į žemę” – pirmąją
Lietuvos nominaciją ,,Oskarų” apdovanojimams.

Čikaga – viena paskutiniųjų šio filmo festivalinių
stotelių, sakė į premjerą Gene Siskel
centre kovo 16 dieną kartu su žmona, fil-
mo prodiusere Algimante Mateliene, iš
Lietuvos atvykęs režisierius. Po to pora
tikisi pailsėti – būtina sąlyga, kad gim-
tų naujos idėjos ir projektai. 

Filmas „Nuostabieji lūzeriai. Kita
planeta” pasakoja apie vienas sudė-
tingiausių bei populiariausių dviračių
varžybų pasaulyje – „Giro d’Italia”. Ta-
čiau ne apie tai, ką paprastai matome
televizijos ekranuose – įtemptas rung-
tynes, kurias vainikuoja pergalė, ap-
dovanojimai ir pripažinimas. Šios juos-
tos herojai – sportininkai, savo pasi-
aukojimu nutiesiantys kelią į pergalę
komandos lyderiams – gregarios; me-
dikai, teikiantys pagalbą sužeistiems
sportininkams, šiems dažnai toliau
minant pedalus – įsikibus į greitosios
pagalbos mašiną, pro langą… Filmo he-
rojai – ir tie sportininkai, kurių trau-
mos jau nebeleido jiems tęsti varžybų;
šie, ligoninėse, turi daugiau laiko pa-
aiškinti apie savo motyvaciją, vertybes
ir gyvenimo būdą, kurio jie nekeistų į
jokį kitą, jeigu tik sveikata leis.

Intensyvios, sekinančios, daug die-
nų trunkančios varžybos – iš tikrųjų yra uždaras pa-
saulis ir pažvelgti į jas iš vidaus kino dokumentinin-
kams nebuvo leidžiama daugiau kaip 40 metų. A. Ma-
telis pasakojo, kad leidimo filmuoti lenktynes laukė
penkerius metus. Jis buvo gautas likus dviem savai-
tėm iki varžybų pradžios – per trumpą laiką reikėjo
gauti lėšų, suformuoti kūrybinę grupę, nuvykti, įsi-
kurti, išsinuomoti motociklus, sugalvoti kaip ir iš kur
filmuoti… Atrodo, misija neįmanoma, bet – filmavimas
įvyko, filmas sukurtas. Kūrybinė grupė, kaip ir jų fil-
mo herojai, tarsi praplėtė savo galimybių ribas, padarė
tai, kas iš pradžių atrodė sunkiai įmanoma.

A. Matelis pasakojo, kad leidimas
filmuoti jiems buvo duotas su sąlyga,
kad nepažeidinės organizatorių nu-
statytų taisyklių ir nedarys klaidų –
leistinos tik trys. Per pirmą dieną jie pa-
darė dvi ir buvo sudrausminti. Toliau
stengėsi būti labai atsargūs, net iš tie-
sų ne vietoje atkišta alkūnė ar per-
žengta linija gali sukelti avariją. 

Filmuota buvo beveik 8 metus,
skirtingose lenktynėse, tačiau filme
panaudoti kadrai visi – iš „Giro d’Ita-
lia”. Klausimų-atsakymų sesijoje po
peržiūros režisierius prisipažino, kad
dviračiai – jo pirmoji didelė aistra; pa-
auglystėje svajojo tapti dviratininku,
bet suprato, kad pačiu geriausiu nebus,
o vidutiniu būti nenorėjo. Jis pasakojo,
kad diena iš dienos kartu su dvirati-
ninkais dalyvaujant varžybose, visą lai-

Apie save ir
pasaulį –
meno kalba

ką – nuo ankstyvo ryto iki pat vakaro būnant šalia,
jų kūrybinė grupė (kurioje, beje, be Lietuvos, buvo ir
Latvijos, Italijos, Šveicarijos, Airijos, Š. Airijos, Is-
panijos ir Belgijos atstovų),  pagaliau įgijo sportininkų
pasitikėjimą. Tai buvo brangiausias pasiekimas, nes
vyrai įsileido į savo pasaulį, išsikalbėjo. O vienas,
daugkartinis čempionas, net leido sekti paskui save
į kalnus, kur jis vienas miega ant sniego.

Ir tada atsiskleidė tai, ko nesimato išorėje, ko ne-

sitikėjai. Apie 90 ar net 95 proc. šių, aukščiausio ly-
gio ir labai panašaus pajėgumo sportininkų savano-
riškai aukojasi dėl komandos, atlikdami tai, ko reikia
visiems, negalvodami apie savo asmeninę šlovę. Ir
tame randa gyvenimo prasmę. Išdalina vandenį ko-
mandos draugams, užstoja vėją – atlieka daugybę už-
duočių, nematomų pašaliečio akiai. Net nukritę, su-
sižeidę, jei tik kojos juda, jie sėdasi ant dviračio ir
mina toliau, nes sustoti – reiškia išduoti komandos
draugus.

Šis nuostabiai nufilmuotas filmas, lyrinis savo
dvasia, patiko daugumai kalbintų žiūrovų. Kaip pa-

stebėjo pokalbį po seanso moderavęs garsus Čikagos
dokumentininkas, prodiuseris Bob Hercule, doku-
mentikos jėga tame ir slypi, kad gali ,,užeiti” ten, kur
šiaip niekada neužklystum. Kai kuriems žiūro-
vams trūko informacijos apie filmo herojus, jų mo-
tyvaciją – tarsi norėjosi labiau suprasti, kas tie žmo-
nės, kurie taip traumuoja savo kūnus, kas verčia juos
tai daryti… 

Profesionaliai užduodami moderatoriaus klau-
simai, jo paties įžvalgos buvo vertingas
filmo tęsinys. Bob Hercules yra Peabo-
dy premijos laureatas, režisierius, kurio
dokumentika dažnai rodoma per PBS,
,,Discovery Channel” ir kitus pasauli-
nius kanalus, dalyvauja pasauliniuose
kino festivaliuose. Jo dalyvavimas ge-
rokai nustebino patį A. Matelį – ,,juk va-
žiuodamas į Hollywoodą nesitiki, kad
tave kalbins Steven Spiel berg”, vėliau,
jau konsulate, sakė jis. 

Tas kovo šeštadienis iš tiesų tapo
šventiniu lietuvių susibūrimu. Tau-
tiečiai ne tik užtvindė kino salę (festi-
valio atstovei paprašius lietuvius pa-
kelti rankas – jų buvo visas miškas), bet
ir gausiai susirinko į tą patį vakarą LR
generaliniame konsulate atidarytoje
dailininko Rimo Čiurlionio tapybos
parodoje ,,Kompozicijos”. Patalpų šei-
mininkas, generalinis konsulas Mant-
vydas Bekešius, sveikindamas svečius
ir džiaugdamasis paroda, prisipažino,
kad ,,į Rimą Čiurlionį ėjo ilgai”, nors
tai buvo viena pirmųjų pavardžių, ku-
rią jis išgirdo atvykęs dirbti į Čikagą.
Konsulas sakė, kad nors supranta, jog
,,pasiskolintus” darbus kažkada teks

grąžinti dailininkui, tikisi jog tas laikas užsitęs kaip
galima ilgiau ir konsulato svečiai turės progų pasi-
džiaugti R. Čiurlionio tapyba. M. Bekešius pridūrė,
kad yra dienų, kai jis ypatingai džiaugiasi būdamas
lietuviu, ir ši diena – būtent tokia. 

Šurmulys Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ne-
tilo bent iki 10 vakaro – visi įdomiai bendravo ir su
režisieriumi A. Mateliu bei jo žmona Algimante, ir
su Rimu Čiurlioniu, ir su pirmą kartą į Čikagą at-
vykusia Lietuvos kultūros atašė Gražina Michne-
vičiūte. Kovo 11-osios šventė tapo tikra kultūros ma-
nifestacija.

Konsulato svečiai, gausiai susirinkę į R. Čiurlionio parodos atidarymą. Sandros Ščedrinos nuotr.

Po filmo peržiūros Čikagos Gene Siskel centre (iš k.): LR generalinis konsulas M. Bekešius, diskusijos moderatorius B.
Hercule, Arūnas ir Algimantė Mateliai. J. Kuprio nuotr.

Pokalbis apie meną prie dailininko paveikslo – Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkė Aud -
ronė Pavilčius Karalius ir Rimas Čiurlionis.                                             Ramunės Lapas nuotr.
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VASAROS STOVYKLOS

Gavėnios rekolekcijos
Ateitininkų namuose

Šeštadienį, balandžio 13 d.
Pradžia – 9 val. r. 

Rekolekcijas ves
ses. Ligita Ryliškytė SJE

Talkins t. Artūras Sederavičius SJ

Registracija el. paštu: ritakm0927@gmail.com;
registracija telefonu: 630-888-5013. Auka: 20 dol.

Rengia Ateitininkų namų valdyba ir 
Pal. Jurgio Matulaičio misija

Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos jaunimo stovykloje

DAINAVOJE
Manchester, Michigan

Orams pavasarėjant įkaista ir sto-
vyklų pasiruošimo darbai. Šią
vasarą ateitininkai ruošia ke-

turias stovyklas ir akademinį savaitgalį
Dainavoje bei Poilsio ir studijų savaitę
Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Ken-
nebunkport, Maine.

Į stovyklas kviečiami visi – nebūti-
na būti ateitininku. Tai gera proga su-
sipažinti su šia jaunimo auklėjimo or-
ganizacija, kuri veikia nuo 1911 metų,
ir susidraugauti su tikinčiais, patriotiškai
nusiteikusiais Amerikos lietuviais. Ži-
noma, į populiaresnes stovyklas pir-
menybė registruotis suteikiama atei-
tininkams. Stovykloms ieškomi ir va-
dovai, ir mokytojai su ypatingais ta-
lentais, ir šiaip talkininkai, kurie galė-
tų prie ruošos prisidėti.

Studentai ateitininkai susirinkę 2018 m. Sendraugių stovykoje Dainavoje. Dainos Čyvienės nuotr.

Moksleivių ateitininkų 
sąjungos stovykla (MAS)

birželio  30 – liepos  7 d.
www.mesmas.org

Stovykla yra skirta lietuviškai kalban-
tiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-ąjį
skyrių ir dar nepradėję universiteto studijų.
Registracija prasidės gegužės 1 d. Stovyklą
rengia Moksleivių ateitininkų sąjungos Cent-
ro valdyba.

Moksleiviai, norintys duoti
Ateitininkų įžodį stovykloje

Moksleiviai, kurių gyvenamuose mies-
tuose neveikia ateitininkų kuopa, gali duoti
moksleivio ateitininko įžodį vasaros stovyk-
los metu.  

Norintiems duoti įžodį reikia: 1) kuo
greičiau informuoti MAS CV narį Mantą Ki-
sielių el. paštu: mantaspk@gmail.com, 2) iš-
laikyti įžodžio egzaminą ir atlikti užduotis. 

Studentai – atsiliepkite!

Stovyklos rengėjai kviečia studentus ir jaunus
sendraugius, norinčius dirbti stovyklos va-
dovais arba stovykloje darbininkais, užpildyti
prašymo anketą tinklalapyje mesmas.org.
Kviečiame prisidėti savo talentais ir entu-
ziazmu! Prašome atsiliepti iki balandžio 15 d.

Jaunųjų ateitininkų
stovykla (JAS)
liepos 7–14 d. 

www.ateitis.org/jas
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam
jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Ateitininkų kuo-
pų nariai jau gali registruotis pas savo kuo-
pų globėjus. Registracija visiems, ir ne atei-
tininkams, prasidės balandžio 1 d. tinklalapyje
https://www.ateitis.org/jas

Ateitininkų sendraugių ir
jaunų šeimų stovykla

liepos 15–20 d. 
Kviečiamos šeimos su mažais vaikais. Kvie-
čiami ir seneliai, tetos ir dėdės, ir pavieniai as-
menys, norintys stovyklauti šeimyniškoje
aplinkoje. Daugiau informacijos suteiks ruo-
šos komiteto nariai parašius el. paštu: send-
raugiai2@gmail.com

Ateitininkų sendraugių
stovykla – 1

liepos 21–28 d. 
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai as-
menys. Registracija dar neprasidėjo. Daugiau
informacijos suteiks ruošos komiteto narė
Rūta Kulbienė el. paštu: zaliaruta9@gmail.com

Ateitininkų akademimis
savaitgalis

Ateitininkų studijų savaitgalis planuojamas
JAV Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio 30-
rugsėjo  2  d.  Rengėjai –  Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba.

Šiaurės Amerikos ateitininkai yra kviečiami dalyvauti Ateitininkų fe-
deracijos atstovų konferencijoje balandžio 6–7 dienomis Kaišiadory-
se. Jei kas ketina tada būti Lietuvoje, prašytume, kad praneštumėte ŠAA

tarybai, parašydami Tomui Girniui tomasgrinius@gmail.com. 
Konferencijos šūkis – ,,Ateikite kurti”, paimtas iš kun. dr. Arvydo Žygo

parašyto raginimo lietuviams ,,Ateikite”. Šūkio parinkimas ypač tinkamas
šiais metais, nes konferencijos metu bus pradėtas minėti 30 m. jubiliejus at-
kurtai Ateitininkų federacijai Lietuvoje. 1989 m. kun. Žygas, tada dar tik jau-
nas mokslininkas, buvo vienas iš atkūrimo įkvėpėjų.

Atstovų kon-
ferencija prasidės
balandžio 6 d.
MAS ir SAS suva-
žiavimais ir val-
dybų rinkimais.

Pagrindinė at-
stovų konferenci-
jos diena – balan-
džio 7 d., pradžia
10 val. r., šv. Mišio-
mis Kaišiadorių
Kristaus Atsimai-
nymo katedroje (T.
Brazio g. 6.).

Po Mišių lai-
kas bus skirtas or-
ganizacijos reika-
lams – bus svars-
toma praėjusių
metų veikla ir ke-
liamos idėjos atei-
čiai.

Tėvų Pranciškonų vasarvietėjė

KENNEBUNKPORT
Maine

Ateitininkų Federacijos atstovų
konferencija Kaišiadoryse

Sendraugių poilsio savaitė 
rugpjūčio 3–9 d. 

Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateiti-
ninkai bei jiems prijaučiantys. Užsisakyti
kambarius vasarvietėje adresu: info@fran-
ciscanguesthouse.com arba skambinant tel.
207-967-4865. Sekite stovyklos žinias per „Fa-
cebook“: ,,Ateitininku Sendraugiu Savaite
Kennebunkporte Maine”.

Gegužės 10–12 d. Žemaičių Kalvarijoje
vyks ateitininkų sendraugių savaitgalis.

Liepos 8–14 d. Guopstų stovyklavietėje
(Trakų r.) vyks ateitininkų sendraugių sto-
vykla.

Ateitininkų sendraugių stovyklos

LIETUVOJE

Ses. Ligita Ryliškytė SJE
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T i k s l a s – Amerika 2018
Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

Dienoraštis – 10

Žymių lietuvių kapų JAV žemėlapis. Tamsiau pažymėti tie kapai, kur palaidoti žmonės mi-
nimi ir Lietuvos mokyklų programoje.

Senas keltas prisišvartavo palei
fabriką prie Wisconsino krantų.
„Tiks  las – Amerika” ekspedicija at-

 vyko į jau septynioliktą valstiją, kurio-
 je ku riamas interaktyvus lietuviško pa-
veldo JAV žemėlapis. Apie ekspedicijos
at ra dimus Wisconsine pasakoja jos da-
lyviai Aistė ir Augustinas Že maičiai.

Augustinas: Ši valstija „Gabalė lių
Lietuvos” lietuviško paveldo už sienyje
enciklopedijoje [ http://global.truelit-
huania.com/lt]  buvo savo tiš ka pilka
dėmė. Žinojau, kad ten būta bent ke-
turių lietuvių bažnyčių – o tai reiškia
ir didžiulių bendruo me nių, klubų, mo-
kyklų, gal paminklų. Tačiau rasti in-
ternete ar knygose pakankamai infor-
macijos, kad para šyčiau daugiau nei po
keletą eilučių apie kiekvieno miesto lie-
tuviškas vietas, niekad nepavyko.

„Tikslas – Amerika” [ http://map.
truelithuania.com] žemė lapio kūrimo
projektas ir ekspedicija – puiki proga
tai ištaisyti.”

Net apie savo miestą iš 
„Tikslas – Amerika” 
sužinojo naujienų

Aistė: Krante mus pasitiko Wan da
Visser, kaip ir žymi dalis „Tikslas –
Amerika” pagalbininkų šiai progai
pasidabinusi gintariniais karoliais.
„Mano mama – lietuvė”, – pasakojo, –
Ir nors tėvas – olandas, visada labiau
rūpinosi lietuvybe, nes Lietuva buvo
anapus geležinės uždangos, nepasie kia-
ma.

Augustinas: Ji jau seniai se ka ang-
liškąjį mūsų „Facebook” „True Lit-
huania” [http://www.facebook.com/
truelithuania ] ir padėti pasisiūlė pati,
vos išgirdusi apie „Tikslas – Amerika
2018”. Jei ne tokie savanoriai, būtų
buvę be galo sunku: vietose, tokiose
kaip Wisconsino pa krantės miestai,
mažai rasi lietuvių, priklausančių ko-
kioms organizacijoms, tad neaišku per
ką ieškoti.

Visų pirma su Wanda apžiūrėjo me
pagrindinį jos apylinkių miestelį She-
boygan, kur buvo lietuvių bažny čia, ka-
pinės. Deja, bažnyčia perstatyta (nieko
lietuviško), kapinėse – lietuviškos tik
pavardės. O apie svarbiau sią lietuviš-
ką vietą Sheboygan Wan da, pasirodo,
sužinojo tik iš mūsų. Tai – Felikso
Vaitkaus, pirmojo lietuvio, sėkmin-
gai perskridusio Atlantą (ir išlikusio
gyvo), kapą. „Nenorėjau prisipažinti,
kad nežinau kur jis, – sa kė Wanda. –
Tad su draugais išvaikš čiojome kapi-
nes, ir radome palaidotą greta savo tur-
tingos žmonos, kilusios iš vienos svar-
biausių regione šeimų. Jis vedė pini-
gus...”

Nuostabu, kad „Tikslas – Ameri-
 ka” gali ne tik supažindinti su lietu-
višku paveldu žmones iš Lietuvos ar
Amerikos lietuvius iš kitų miestų, bet
net ir padėti atrasti lietuvišką sa vo
miesto istoriją tiems, kurie ja do misi
jau daugybę metų.

Aistė: Wanda su mumis liko iki va-
karo – kartu aplankėme Port Wa shing-
ton miestelį, pakalbėjome apie jos pir-
mąjį apsilankymą Lietuvoje dar 1989
m.: kaip spruko nuo sovieti nių gidų,
kad bent dieną pabūtų su giminėmis;
kaip vežė į Latviją vienai latvei laišką
nuo į JAV pasitraukusio latvio.

Augustinas: Tokias tipiškas is to rijas
irgi įrašome videointerviu, nes tai
kontekstas, kurio metu buvo sukurtas
bei gyvavo lietuviškas pa veldas JAV.
Juk jei ne ta „uždaros Lie tuvos pa-
slaptis”, gal ir Wanda lietuviš ką kilmę
būtų primiršusi, kaip kad olandišką. Ir
dar ne kartą girdė jome, kad kai Lietu-
va atgavo nepriklausomybę, Ameri-
kos lietuviai prarado tą vieną tikslą, dėl
kurio kovojo ligtol – gal tai irgi lėmė
gana spartų kai kurių lietuviškų JAV
vietų ny kimą po 1990 m. Bet dabar Lie-
tuva jau tvirtai stovi ant kojų, galime
išli ku sias lietuviškas vietas Ameriko-
je saugoti kartu – Lietuvos lietuviai,
Amerikos lietuviai, visi kiti lietuviai...

Nes jos svarbios. Jos pristato Lietuvą
amerikiečiams, kurie – turistai, in-
vestuotojai, rinkėjai, renkantys galin-
giausios pasaulio valstybės val džią.
Neveltui daugelis šalių net in ves tuoja
į naujų savo kultūros vietų kūrimą ten,
kur jų niekada nebuvo – o lietuviams
daug paprasčiau, tų vie tų jau yra ne-
mažai, tereikia susiko operuoti, kad
jos nebūtų prarastos.

Tokios mintys sukosi galvoje ir vė-
liau, vaikštant po Milwaukee, lan kant
lietuvišką gryčią Europos kai mo eks-
pozicijoje miesto Viešajame mu ziejuje
(Public Museum).

Ir paskui Kenosha, kur lietuvių
bažnyčia irgi perstatyta, bet savo lie tu-

višką kilmę dar prisimena: netikėtai
radome 2001 m. nutapytą lietuviš ką
freską.

Aistė: Kenosha sutikome ir lietu-
viškai kalbančią, lietuviškų rankdar-
bių miestelėnus mokančią Teresą Bal-
čiūnas-Dicelo, kuri... apskritai nie kad
gyvenime nebuvo Lietuvoje. Mat gimė
dar prieškariu Latvijos lie tuvių šei-
moje, o per Antrąjį pasaulinį karą iš-
vyko į Vokietiją, vėliau – Ameriką. Ta-
čiau Lietuva jai – pati nuostabiausia ša-
lis pasaulyje! Taip sakė ji pati, ir tikrai
neįtikėtina tai girdėti iš asmens, gi-
musio Latvijoje ir visą gyvenimą nu-
gyvenusio JAV bei Lietuvoje nebuvu-
sio absoliučiai niekad. „Mano vyras
buvo antikomunistinių pažiūrų”, – pa-
sakojo. – Tad man į Lietuvą važiuoti pa-
vojinga”. Ji dar neįsitikino, kad ko-
munizmo siau bas – jau seniai praeitis...
Tokiom die nom atrodydavo, kad Ame-
rikoje tik rai labai trūksta žinių, kokį
kelią nuo tų žiaurių komunistinių so-
vietinės oku pacijos gniaužtų jau nuėjo
Lie tuva.

Augustinas: Tai ir mėginame keis-
 ti savo tinklalapiais.  „True Lithua-
 nia” [http://www.truelithuania. com]
pristato Lietuvą angliškai, o „Gabalė-
liai Lietuvos” ir „Tikslas – Amerika”
supažindina su lietuvišku paveldu pa-
 čiose JAV. Nes, kaip pasakojo vie tiniai,
didelei daliai amerikiečių – o apie ki-
tas šalis sužino tada, kai kaž kas iš tų
kraštų yra netoli jų namų. Gal lietuvis
krepšininkas miesto ko mandoje, gal
didi lietuvių bažnyčia jų rajone.

Pravažiavę Waukegan (kur Ra mu-
 tė Kemeza-Kazlauskas ir kiti vie tos lie-
tuviai padėjo atrasti į naują baž nyčią
perkeltus lietuviškus vitra žus, Daniel
Gustas ir Vidas Kazlaus kas, skirtingų
kartų vietinės lietuvių mokyklos moks-
leiviai, papasakojo, kaip joje vyko moks-
lai, o Aldona Ka voliūnienė interviu
pasidalijo neįti kė tinai ryškiais prisi-
minimais apie lietuvių pasitraukimą iš
Lietuvos 1944 m.) grįžome į Čikagą.
Miestą, kur Lietuva ir lietuviai žinomi
daug geriau ir lietuviškų vietų sužymė -
jo me 98. Bet Čikagos apylinkėse gyve-
na tik dešimtadalis visų JAV lietuvių ir
vos keli procentai amerikiečių – tad jo-
kiais būdais negalima pamiršti ir visų
kitų „lietuviškų” miestų ir valsti jų,
kurias pravažiavome per dvejus metus.

Žymių lietuvių kapai JAV

• „Tikslas – Amerika” žėmėlapyje
pažymėjome 31 žymaus lietuvio ar lie-
tuvės kapą JAV.

• 10 jų yra Čikagos lietuvių kapi-
nėse – 4 Tautinėse ir 6 Šv. Kazimiero.

• Dar 3 – Putnamo apylinkėse (CT),
prie lietuvių vienuolyno ir gimnazijos.

• Likusieji žymūs lietuviai dau-
giausiai palaidoti nelietuvių kapi nėse.

• Taip yra todėl, kad daugelis at ski-
rų JAV lietuvių kapinių yra mažuose
miesteliuose, kur gyveno ir dirbo pir-
mabangiai. Tuo tarpu daugelis žy mių
JAV lietuvių – arba dipukai, arba pir-
mabangių palikuonys. Privalėda mi il-
gai ir sunkiai dirbti juodus darbus, ne-
retai beraščiai, patys pirmabangiai
neturėjo laiko ir gebėjimų iš garsėti
mene, politikoje ar sporte. O kartu su
dipukais atvyko didelė dalis talentin-
go Lietuvos elito.

• Taigi daugelis garsių JAV lietu-
vių gyveno ir palaidoti didmiesčiuo se.
Penki kapai pažymėti Washing ton (sos-
tinėje) ir apylinkėse, keturi – New
York City ir apylinkėse.

Nukelta į 14 psl.

Lietuviškas kapas Sheboygan miestelio kapinėse, Wisconsino valstijoje.

Lietuviška gryčia Europos kaimo ekspozicijoje Milwaukee Public Museum.
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Įteisino individualų konstitucinį skundą 
Vilnius (BNS) – Seimas įteisino

galimybę gyventojams patiems kreip-
tis į Konstitucinį Teismą (KT).

Pagal pataisą, kiekvienas asmuo
galės kreiptis į KT dėl teisės aktų, jei-
gu jų pagrindu priimtas sprendimas
pažeidė jo konstitucines teises ar lais-
ves, o kitos teisinės gynybos priemonės

išnaudotos.
Seimas nusprendė, kad Konstitu-

cijos pataisa įsigalios šių metų rugsėjį.
Dabar  Konstitucija  numato, kad

kreiptis į KT dėl teisės aktų atitikimo
pagrindiniam šalies įstatymui gali tik
Seimas, Seimo narių grupė, preziden-
tas, vyriausybė ir teismai.

Tarsis dėl okupacijos žalos atlyginimo
Vilnius (BNS) – Teisingumo mi-

nistras Elvinas Jankevičius išvyko į
Rygą, kur Baltijos šalys tarsis, kaip rei-
kalauti sovietų žalos atlyginimo.

Tarptautinėje konferencijoje bus
pristatyti atlikti tyrimai apie okupa-

cijos metu padarytą žalą Lietuvai, Lat-
vijai ir Estijai.

Bus aptarta, kokiomis teisinėmis
priemonėmis bus siekiama identifi-
kuotų nuostolių atlyginimo. Rusija iki
šiol atsisakė atlyginti okupacijos žalą. 

Tikimasi didžiulės amerikiečių investicijos 
Vilnius (Verslo žinios)  – Poten-

cialus JAV energetikos bendrovių
elektros energijos gamybos Lietuvoje
projektas galėtų tapti didžiausia plyno
lauko tiesiogine užsienio investicija ša-
lies istorijoje.

Energetikos ministerija ir JAV
energetikos bendrovės „8 Rivers” bei
„NET Power” praėjusią savaitę pasi-

rašė supratimo memorandumą (MOU)
dėl dujinės elektrinės galimybių stu-
dijos rengimo. Susitarimas nėra tei-
siškai įpareigojantis.

Iki šiol didžiausia plyno lauko tie-
siogine užsienio investicija Lietuvoje
buvo laikoma „Neo Group” 2005 metais
pastatyta 145 mln. eurų vertės PET gra-
nulių gamykla Klaipėdoje.

Treniravosi Lietuvos ir JAV kariškiai
Kazlų Rūda (KAM inf.) – Lietuvos

kariuomenės Brigados generolo Kazio
Veverskio poligone Kazlų Rūdoje avia-
cijos šaudykloje, kurioje orlaiviai gali
šaudyti į antžeminius taikinius, vyko
bendros Lietuvos kariuomenės ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų karinių oro pa-
jėgų 2-ojo bombonešių sparno praty-
bos. Šiose pratybose pirmą kartą buvo
naudojamos skaitmeninės mūšio val-
dymo sistemos.

Pratybose treniravosi JAV stra-
teginis bombonešis B-52, Lietuvos ka-
riuomenės karinių oro pajėgų orlaivis
C27J „Spartan”, atakos lėktuvai L-39,
nuotoliniu būdu valdomas orlaivis
„Scan Egle”, JAV ir Lietuvos oro atakos
valdymo grupės.

Šiomis pratybomis siekiama ge-
rinti JAV ir Lietuvos karinių pajėgų
tarpusavio sąveiką veikti kartu, tre-
niruotis oro atakos valdymo ir vyk-
dymo procedūras.

JAV yra Lietuvos strateginė part-
nerė ir pagrindinė Baltijos regiono
saugumą užtikrinanti sąjungininkė.
JAV aktyviai dalyvauja įgyvendinant
saugumo užtikrinimo priemones Bal-
tijos šalyse, stiprindama regiono sau-

gumą ir stabilumą. 
Savo kariais, technika ir finansi-

nėmis lėšomis JAV aktyviai prisideda
prie mūsų regiono gynybos. 

Be kitų iniciatyvų ir dvišalių bei
daugiašalių projektų, JAV kasmet nuo-
sekliai trečdaliu didina finansinę pa-
ramą Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos,
gynybiniams pajėgumas stiprinti ir
karinei infrastruktūrai gerinti pagal
Europos atgrasymo iniciatyvą (angl. Eu-
ropean Deterrence Initiative). JAV taip
pat yra viena pagrindinių ginkluotės įsi-
gijimų partnerių. Lietuva iš JAV pla-
nuoja įsigyti šarvuotus visureigius
JLTV, perka priešlėktuvines raketas,
bokštelius kovinei technikai, prieštan-
kines sistemas „Javelin”, kt. įrangą.

Palangoje atkurs mineralinio vandens gavybą
Vilnius (BNS) – Palangoje norima

Jono Basanavičiaus gatvėje įrengti
naują skverą ir atgaivinti mineralinio
vandens gavybą.

Savo mineralinio vandens gręžinį,
biuvetę (statinį ant mineralinio van-
dens šaltinio, iš kurio imamas trykš-
tantis gydomasis vanduo) Palanga tu-
rėjo po Antrojo pasaulinio karo. Ši gys-
la nėra sunaikinta ir šiandien.

„Ten buvo galima atsigerti labai

specifinio skonio mineralinio van-
dens, kuris buvo imamas tiesiai iš
gręžinio. Jis tebėra, tačiau jau kelis de-
šimtmečius nebenaudojamas. Skly-
pas, kuriame buvo biuvetė, pirmaisiais
atkurtos nepriklausomybės metais
buvo privatizuotas. Dabar verslininkai
ėmė rodyti iniciatyvą vėl pradėti nau-
doti gręžinį ir pastatyti biuvetę”, –
sakė Palangos meras Šarūnas Vait-
kus.

Vilniaus parkuose – varlių migracija
Vilnius (BNS) – Vilniaus parkuo-

se vykstant kasmetinei varlių migra-
cijai laikinai draudžiamas automobi-
lių eismas.

Savanoriai su parkų darbuotojais
stato laikinas apsaugines tvoreles prie
gatvių, varlės surenkamos ir kibiruose
pernešamos iš vienos kelio pusės į kitą. 

Taip pat laikinai draudžiamas au-
tomobilių eismas vietose, kuriose pa-

stebima gausi varliagyvių migracija,
įrengti informaciniai ženklai. Iki ba-
landžio 20 d. bus draudžiamas automo-
bilių eismas į centrinę Vingio parko dalį.

Pasak gamtininkų, varlės, rupūžės
ir kiti varliagyviai yra labai svarbi mi-
tybinių grandinių dalis. Varliagyviai
taip pat naikina infekcijas platinančius
vabzdžius, o buožgalviai mažina van-
dens telkinių žydėjimą.

D. Trump ragina paviešinti tyrimo ataskaitą
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė, kad
specialiojo prokuroro Robert Mueller
tyrimo dėl galimo jo kampanijos su-
simokymo su Rusija per 2016 metų rin-
kimus galutinė ataskaita turėtų būti
paviešinta.

Tačiau prezidentas ir vėl išreiškė
abejonių dėl beveik dvejus metus vyk-
domo tyrimo, kuriuo specialusis pro-
kuroras taip pat aiškinasi, ar D. Trump
netrukdė vykdyti teisingumo, pagrįs-
tumo.

Manoma, kad R. Mueller savo ty-
rimą baigs per artimiausias savai-
tes. Tyrime jau pareikšti kaltinimai
šešiems D. Trump patarėjams ir be-
veik 30 Rusijos piliečių. D. Trump pa-
reiškė, kad slapta ataskaita, kuri turi
būti pateikta generaliniam prokurorui
Bill Barry, galiausiai turi būti pavie-

šinta.
Vis dėlto įgyvendinti šį preziden-

to raginimą gali būti sudėtinga. Kaip
numatyta 2017-ųjų gegužę paskelbtose
R. Mueller, buvusio Federalinio tyrimų
biuro (FTB) direktoriaus, paskyrimo
specialiuoju prokuroru taisyklėse, jis
turės pateikti B. Barry „konfidencia-
lią ataskaitą su paaiškintais sprendi-
mais dėl baudžiamojo persekiojimo
arba atsisakymo” tai daryti.

Pasak ekspertų, ta ataskaita vei-
kiausiai nebus paviešinta visa apim-
timi, nes dokumente gali būti konfi-
dencialių duomenų apie asmenis, ku-
riems nepareikšti kaltinimai, bei itin
slaptos informacijos apie šaltinius.

Tačiau B. Barry taip pat privalės
pateikti Kongresui savo paties pa-
rengtas to tyrimo išvadas, o šis doku-
mentas gali būti paviešintas.

Suspendavo Vengrijos valdančiąją partiją „Fidesz“ 
Briuselis (ELTA) – Eu-

ropos liaudies partija (EVP)
nusprendė suspenduoti Veng-
rijos ministro pirmininko
Viktor Orban vadovaujamą
kraštutinių dešiniųjų partiją
„Fidesz”. Tokį sprendimą
Briuselyje priėmė dešiniųjų
partijų valdyba. Sprendimas
įsigalioja nedelsiant.

Narystės sustabdymas li-
kus nedaug laiko iki gegužę
vyksiančių Europos parla-
mento (EP) rinkimų reiškia,
kad „Fidesz” negalės daly-
vauti EVP susitikimuose, ne-
turės balso teisės, taip pat galimybės
siūlyti kandidatus į postus.

Suspenduodama „Fidesz”, EVP
reaguoja į V. Orban partijos antieuro-
pietišką kursą. Partija vykdė kampa-

niją, per kurią Europos Komisijos pir-
mininką Jean Claude Juncker ir JAV
milijardierių George Soros kaltino są-
moningai skatinant nelegalią imigra-
ciją į ES. 

Kam „Brexit“ smogs, o kam bus naudingas?
Berlynas (Verslo žinios) – Vokie-

tijos pajamos patirs didelį „Brexit”
smūgį, nepriklausomai nuo to, koks Di-
džiosios Britanijos pasitraukimo iš
Europos Sąjungos scenarijus bus pa-
sirinktas.

Vadinamasis „Brexit” be susita-
rimo reikštų Vokietijos metinių paja-
mų sumažėjimą beveik 10 mlrd. eurų
(11,5 mlrd. dolerių), lygų 115 eurų vie-
nam gyventojui, parodė tyrimas.

Be pačios Didžiosios Britanijos
Vokietijai „Brexit” pakenks labiau-
siai, po to rikiuojama Prancūzija ir Ita-
lija. Jungtinė Karalystė prarastų 57

mlrd. eurų per metus, o tai sudaro 875
eurus gyventojui.

Prancūzijos praradimas būtų 8
mlrd. eurų per metus, o Italijos – 4
mlrd. eurų. 

Remiantis tyrimu, neigiamą po-
veikį gerokai sumažintų „tvarkingas”
„Brexit”. Tyrime įvertinti nuostoliai
dėl tarifų ir sumažėjęs konkurencin-
gumas Europos Sąjungoje. Taip pat –
pasekmės kainoms ir atlyginimams.

Tyrimo atstovo teigimu, Jungtinių
Valstijų ir Kinijos BVP dėl „Brexit” iš-
augtų milijardais eurų, o Rusija taip
pat turėtų naudos, nors ir mažesnės.

Ukraina įvedė sankcijas Rusijos piliečiams ir įmonėms
Kijevas (LRT.lt) – Ukrainos pre-

zidentas Petro Porošenka patvirtino
Ukrainos nacionalinio saugumo ir gy-
nybos tarybos (SNBO) sprendimą įves-
ti papildomas sankcijas Rusijos pilie-
čiams ir įmonėms dėl jų įsitraukimo į
Krymo aneksiją, karą Rytų Ukrainoje
ir tilto per Kerčės sąsiaurį statybą.

Iš viso sankcijos įvestos 294 įmo-
nėms ir 848 Rusijos piliečiams. 

Ukrainos sankcijos įvestos ir pa-
saulyje nepripažintų, nuo Sakartvelo
per 2008 m. Rusijos-Gruzijos (dabar –

Sakartvelo) karą atplėštų Pietų Oseti-
jos ir Abchazijos, Graikijos, Ispanijos,
Austrijos, Italijos, Nyderlandų, Belgi-
jos, Brazilijos ir Vokietijos piliečiams,
kurie stebėjo pernai lapkritį vyku-
sius Donecko ir Luhansko liaudies
respublikų „rinkimus”.

Tarp sankcionuotų juridinių as-
menų yra ir keturi rusiško kapitalo
bankai. Anksčiau sankcijos buvo įves-
tos didiesiems Rusijos bankams –
„Sberbank”, „VTB Bank” ir „BM
Bank”. 

Japonijoje draus fizines bausmes vaikams
Tokijas (Diena.lt) – Japonijos

vyriausybė pritarė įstatymo patai-
soms, draudžiančioms bet kokias fi-
zines bausmes vaikams kaip auklėji-
mo priemonę. Dokumentas nedel-
siant bus perduotas tvirtinti parla-
mentui.

Draudimas bausti nepilnamečius
fizinėmis bausmėmis galios tiek tė-
vams, tiek socialiniams darbuotojams
ir pedagogams. Vėliau vyriausybė ke-
tina patikslinti baudžiamąjį kodeksą,
kad būtų užkirstas kelias patyčioms iš
nepilnamečių.

Lietuvos ir JAV kariškiai treniravosi koor-
dinuoti savo veiksmus. KAM nuotr. 

V. Orban nebegalės dalyvauti EP rinkimuose.
France 24 nuotr. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

32 pasaulio krepšinio čempionato da-
lyvės, tarp kurių yra ir Lietuvos rinktinė,
kovo 16 d. Shenzhen Kini joje burtų
keliu paskirstytos į 8 grupes po 4 ko-
mandas. Mūsų šalies rinktinės jau pir-
mame etape laukia išties grėsmingi
varžovai.

Burtus traukė NBA žvaigždė
Kobe Bryant ir pasaulio čem-
pionato ambasadorius Yao

Ming. K. Bryant ranka lėmė, kad Lie-
tuva pateko į H grupę. Joje taip pat at-
sidūrė labai pa jėgios Australijos bei Ka-
nados rinktinės ir Senegalas. H grupės
komandos kovos Dongguan mieste. 

Kalbant apie Lietuvai tekusius

JAV Nacionalinėje koledžų atletų aso-
ciacijoje (NCAA) prasidėjo „Kovo be-
protybės” laikas. Į NCAA atkrintamąsias
pateko visų 32 konferencijų turnyrų
čempionai, o likusias 36 komandas at-
rinko speciali komisija. 

„Tai man reiškia viską, žodžiais
sunku paaiškinti”, – ištarė Ra-
polas Ivanauskas, iš laimės

sunkiai tvardydamas emocijas, kai jo
komanda „Colgate Raiders” tapo savo
konferencijos NCAA čempione. Žiūro-
vai iš tribūnų pasipylė į aikštės vidurį
ir apsupo lietuvį ir visą džiūgaujančią
komandą, kuri „Patriot League” kon-
ferencijos finale nugalėjo „Bucknell
Bison” 94:80 ir po 22 metų pertraukos pa-
teko į „Kovo beprotybę” – taip vadina-
mas NCAA atkrintamąsias varžybas.
Kaune gimęs, bet Čikagos prie miestyje
Barringtone užaugęs R. Iva nauskas fi-
nalinėse  rungtynėse pelnė 14 taškų.

Po dviejų operacijų, sėdėjimo ant
suolo ir dvejonių dėl savo ateities 208
cm ūgio puolėjas pateko ten, kur ko voti
svajoja kiekvienas Amerikos univer-
sitetuose žaidžiantis krepši nin kas.

„Kai matai, kaip jis žaidžia, aiš ku,
kad kažkas jame yra ypatinga. ‘Rap’
turi ugnelę, – sakė Colgate Uni versity
komandos įžaidėjas Jordan Burns – Jis

gali mesti tritaškius. Jis gali varytis ka-
muolį. Jis gali žaisti po krepšiu. Jei kas
nors būtų pasakęs, kad jis taps konfe-
rencijos metų žai dėju, būčiau atsakęs:
‘Aš irgi taip manau’!”

Rapolą Ivanauską geriau pažįsta
Amerika nei jo gimtinė. Apie krep šinin-
ką iš Lietuvos praėjusią savaitę rašė vie-
nas didžiausių JAV dienraščių „Chicago
Tribune”, jis išrinktas metų konferen-
cijos žaidėju, jo vardą, tiksliau trumpinį
„Rap”, skanduoja Colgate University
krepšinio komandos sirgaliai. 

„Užaugau žiūrėdamas ‘One Shi-
 ning Moment’”, – apie dainą, kuri JAV
televizijose grojama NCAA lemiamų
varžybų pabaigoje, sakė lietuvis, kal-
bėdamas su „Chicago Tribune” kores-
pondentu.

Šeima iš Lietuvos persikėlė į Či-
kagos priemiestį, kai Rapolas dar buvo
mažas. Bet meilė krepšiniui atke liavo
kartu. Jo tėvas Tomas Iva nauskas Lie-
tuvoje buvo profesiona lus krepšinin-
kas, rungtyniavo „Šilu tė je” ir Alytaus
„Alitoje”, su kuria 2002-aisiais iškovo-
jo legendinę bronzą.

Nenuostabu, kad Jungtinėse Vals-
tijose jo sūnus lankė krepšinį ir pasku-
tinėse mokyklos klasėse tapo vienu la-
biausiai skautų stebimų jaunių. 208 cm
ūgio puolėjui vietą siūlė garsūs univer-
sitetai – Purdue, Iowa ir Creighton, bet

jis pasirinko „North western Wildcats”.
Vis dėlto per pirmuosius du se zo-

nus lietuvis sužaidė vos 11 minu čių,
nes jį stabdė peties traumos, dėl kurių
teko patirti dvi operacijas. 2016-aisiais
likus dviem savaitėms iki mokslo metų
pradžios R. Ivanauskui trūko taip va-
dinama sąnarinė lūpa (labrum) kai-
riajame petyje. Bet krep šininkas rung-
tyniavo toliau.

Po sunkaus darbo jis grįžo į aikš-
tę su trenksmu. Lietuvis tapo vienu di-
džiausių šių metų atradimų. Jo pelno-
mų taškų vidurkis – 16.4, aukštaūgis pa-
taikė 43,4 proc. tritaškių, atkovojo 7,9
kamuolio. R. Iva nauskas buvo išrink-
tas „Patriot Lea gue” konferencijos
metų žaidėju. 

Čikagos lietuvis veda 
komandą į NCAA viršūnes

R. Ivanauskas tapo vienu didžiausių šių
me tų atradimų ir buvo išrinktas „Patriot Lea-
gue” konferencijos metų žaidėju. 

Pasaulio čempionate lengva nebus

rią sudėtį subū rusi mūsų rinktinė pa-
jėgi kovoti su visais priešininkais.

„Mums teko viena stipriausių gru-
pių. Ir Kanada, ir Australija, ir Sene-
galas... Su visomis reikia kau tis”. „Su
australais jau ne kartą teko susidurti,
jau gal kažkiek juos žino me. Kanada
turi kuo pasigirti, užaugo stiprių krep-
šininkų karta. Bet jei būsime visi svei-
ki, subursime pajėgiausią rinktinę,
nieko neturime bijoti. Jei anksčiau
galėdavome sa kyti, kad čempionatą
pradedame leng voje grupėje, tai čia jau
pirmosios kovos – kaip finalas. Tad lin-
kiu sėkmės”, – šypsojosi A. Sabonis.

Lietuvos rinktinės strategas Dai-
 nius Adomaitis neslepia – rinktinei
tekę varžovai – ypač rimti, pakanka pa-
žvelgti į Australijos rinktinę ir jos
krepšininkus, žaidžiančius stipriau-
sioje pasaulio krepšinio lygoje NBA.
Analogiška situacija ir su Kanada, ku-
rios sudėtį galima suburti vien iš NBA
krepšininkų. Pavojinga būtų nurašyti
ir Senegalą. „Manau, jog mūsų grupė

yra apibūdinta teisingai – tai yra mir-
tininkų grupė”, – trumpai pakomen-
tavo D. Adomaitis.

Lietuvos rinktinės tvarkaraštis

Rugpjūčio 31 d. Lietuvos nacio na-
linė komanda H grupėje planetos pir-
menybes pradės kova su Senegalo rink-
tine. Rugsėjo 2 d. laukia akistata su Ka-
nados rinktine, grupės kovas mūsiškiai
užbaigs rugsėjo 4 d. kova su Australija.

Į kitą etapą pateks dvi stipriausios
grupės rinktinės, o jame H gru pės ko-
mandos susitiks su G grupės stipriau-
siomis komandomis. Jei lie tuviams
pavyktų patekti į antrą eta pą, jie rug-
sėjo 6–9 dienomis žaistų Nanjing.

Pirmą kartą Kinijoje vyksiančia-
 me pasaulio krepšinio čempionate, ku-
ris prasidės rugpjūčio 31 d., varžysis 32
stipriausios planetos rinktinės, pir-
menybės vyks aštuoniuose miestuose,
o naujieji čempionai bus ka rūnuoti
rugsėjo 15 d. Pekine.

Kai kas nustebo, kai po to R. Iva-
 nauskas nusprendė palikti North wes-
 tern University Čikagoje ir persikėlė į
Colgate University New Yorko valsti-
joje. „Colgate Raiders” komanda žai-
džia ne tokioje prestiži nėje NCAA kon-
ferencijoje.

Po pergalės konferencijos finale R.
Ivanauskas kėlė į viršų čempionų tau-
rę ir fotografavosi kartu su tėvais – Gin-
tare ir Tomu Ivanauskais. Tomas ir
pats yra žaidęs NCAA, atstovavo
„UMass Lowell” komandai, bet iki
„Kovo beprotybės” jam buvo toli. Jo sū-
nus Rapolas su savo komanda atkrin-
tamosiose varžybose bus visiška „pe-
lenė” –  bandys sukurti sensaciją ir pir-
majame „Kovo beprotybės” etape įveik-
ti pranašesnę ko mandą.

I. Brazdeikiui – NCAA lygos 
apdovanojimas

Be R. Ivanausko „Kovo beproty-
bėje” rungtyniaus ir dar vienas Kaune
gimęs, bet už Atlanto užaugęs krepši-
ninkas – Ignas Brazdeikis. Dabar Ka-
nados pasą turintis puolėjas yra „Mi-
chigan Wolverines” komandos žvaigž-
dė. 201 cm ūgio dvidešimtmetis vidu-
tiniškai pelno po 15 taškų, atkovoja po
5,3 kamuolio. 

I. Brazdeikis tapo geriausiu NCAA
„Big Ten” konferencijos naujoku ir
pateko į antrą simbolinį geriausių
konferencijos žaidėjų penketuką. Šį
sezoną krepšininkas NCAA pirmeny-
bėse per 29,5 minutės vidutiniškai pel-
no 15 taškų ir atkovoja 5,3 kamuolio.

NCAA „Kovo beprotybė” prasi dėjo
kovo 19-ąją dieną. Finalo ketvertas vyks
balandžio 6–8 dienomis Minneapolyje.

Pirmą kartą Kinijoje vyksiančiame pasaulio krepšinio čempionate varžysis 32 stipriausios
planetos rinktinės.

varžovus, Australija į planetos pirme-
nybes pateko sėkmingai įveikusi Azi-
jos kvalifikaciją, žaidė dvylika rung-
tynių ir pasiekė dešimt pergalių. Aust-
ralai FIBA lentelėje užima 11-ą vietą.
Kanada, kuri FIBA lentelėje užima 12-
ą vietą, Amerikų kvalifi kacijoje taip
pat iškovojo 10 pergalių ir į čempionatą
pateko be didelio vargo. Senegalas var-
žėsi Konfedera cijų atrankos grupėse,
taip pat iško vojo 10 pergalių ir nesun-
kiai pateko į Kinijoje vyksiantį čem-
pionatą. Sene galas FIBA lentelėje –
37-as. 

Visos FIBA 2019 pasaulio čempio-
nato grupės: A grupė: Dramblio Kaulo
Krantas, Lenkija, Venesuela ir plane-
tos pirmenybių šeimininkė Kinija; B
grupė: Rusija, Argentina, Pietų Korė-
ja ir Nigerija; C grupė: Ispanija, Iranas,
Puerto Rico ir Tu nisas; D grupė: An-
gola, Filipinai, Ita lija ir Serbija; E gru-
pė: Turkija, Če kija, JAV ir Japonija; F
grupė: Grai kija, Naujoji Zelandija,
Brazilija ir Juodkalnija; G grupė: Do-
minikos Respublika, Prancūzija, Vo-
kietija ir Jordanija; H grupė: Lietuva,
Austra lija, Kanada ir Senegalas

Burtų traukimo ceremonija vyko
8 tūkst. vietų Shenzhen „Bay” arenoje,
kaip skelbia FIBA, visi bilietai į šį
renginį buvo parduoti.

Laukia sunkus išbandymas

Kinijoje pasaulio čempionato bur-
tų traukimą stebėjęs Lietuvos krepši-
nio federacijos prezidentas Arvydas Sa-
bonis po ceremonijos, komentuoda-
mas Lietuvai tekusius varžovus, teigė,
kad svarbiausia – būti sveikiems, o stip-

Burtų traukimo ceremonijoje K. Bryant ran-
ka lėmė Lietuvai sunkius varžovus.
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Stasio Eidrigevičiaus kūryba net ir nesidomian-
čiam menu lengvai  atpažįstama iš jo paveiks-
lo herojų veidų – kaukių. Unikalaus dailės žan-

ro – vadinamųjų sielvartų – „smutki” – kūrėjas lankėsi
šiemetinėje Vilniaus knygų mugėje ir sutiko duoti iš-
skirtinį interviu „Draugo” laikraščiui. Kalbėjomės
apie kūrybą ir jos slėpinius, kuriuos kiekvieną kartą
žadina šio menininko talentas ir neišsenkanti vaiz-
duotė, jo išskirtinis ir nepaprastas pasaulio stebėji-
mas, turtinga meninė savastis.

Norint giliau įsiskverbti į menininko vidų visada ban-
doma ieškoti priežasčių, kodėl jis sukūrė vieną ar kitą pa-
veikslo siužetą, kaip gimė vienoks ar kitoks paveikslo ti-
pažas. Ar yra tam tikri vardikliai Jūsų originalioms  kūry-
binėms idėjoms rastis? 

Man atrodo, visuose menuose, nesvarbu, ar tai bus
vizualus menas, šokis, teatras ar kinas, reikia turėti
talentą. Dėkui mano mokytojui Kovalevskiui, kuris Pa-
nevėžio pirmoje vidurinėje mokykloje pastebėjo mano
gabumus menui ir patarė važiuoti mokytis į Kauną.
Gerai, kad tėvai nutarė sūnui padėti, nors dirbdami
kolūkyje tais laikais uždirbdavo mažus pinigėlius. Ge-
rai, kad mokslas nebuvo toks brangus, ir gyvendamas
bendrabutyje išsiversdavau su mamos įdėta uogiene,

Lietuva – didesnė!

Nenuspėjamas ir neaprėpiamas
Stasio kūrybos pasaulis

neatitraukus rankos. Kokia tai piešimo technika? Ar tai kaž-
koks dar vienas išskirtinis Jūsų kūrybos bruožas?

Tai skamba kaip pokštas. Pavyzdžiui, piešinys
„plunksna – tušas” yra viena linija, kurios savybė to-
kia: iš karto matyti tai, ką sugebi. Jeigu esi meistras,
tai tiesiog tas pirmas prisilietimas ir išduoda tave juo
esant. Tai kaip parašas – autografas. Kada bėganti
linija pavirsta mano profiliu, po to „S’’raidė perau-
ga į žodį „Stasys”, o paskui linija sukasi, sukasi ir ties
paskutine raide „s” perauga į formą, dar būkšnelis,
ir štai – akis. Žiūrovas, stebėdamas tą piešinio – au-
tografo gimimą, išgyvena savotiškai tokią  laimingą
akimirką.

Jūsų kūrybos pagrindiniai motyvai – žmogaus vieni-
šumas, susvetimėjimas, liūdesys, ir tai atsispindi labai keis-
tame, kartais išsigimėliškai atrodančiame žmogaus veide,
kuris dominuoja beveik visuose Jūsų kūrinių siužetuose.
Kokie šaltiniai Jus įkvepia tokiai iškalbingai meninei raiš-
kai, kai stebėdamas Jūsų kūrinius gali matyti visą gamą
žmogiškų jausenų, atvirų išgyvenimų? 

Jūsų belaukdamas nebe pirmą kartą per tele-
viziją žiūrėjau Brolių Grimų vienos pasakos ekra-
nizaciją – siuvėjo kelią į karaliaus sostą. Pažiūrė-
kite, kiek eskizų ta proga padariau! Aš be galo mėgs-
tu pasakas, kurios yra tokios protingos, tokios gi-
lios, tokios aktualios. Viskas, kas vyksta dabarti-
niame gyvenime – politikų kova ir ki ti dalykai – vis-
kas yra tose pasakose. Yra ir apgavystė, ir suma-
numas, ir ką reiškia  geras žmogus, ir ką reiškia blo-
gas žmogus. Jeigu pasaka baigiasi gerai, ir Tau ge-
riau. Skaičiau H. K. Anderseno dienoraščius ir, ži-

baltu sūriu, lašiniais ir duona. Tačiau net ir tada, kai
talentas remiamas, viskas priklauso nuo žmogaus.
Nepakanka būti jautriu, dar reikia būti darbščiu, at-
sidavusiu ir, matyt, dar reikia turėti laimės. 

Nors viskas atsirado ne iš karto. Aš Kauno S.
Žuko taikomosios dailės technikume (vėliau baigė
Lietuvos dailės institutą. Red.) baigiau meninį odos
apipavidalinimo skyrių. Neturėjau įtakingų draugų,
pažįstamų. Jeigu esi gabus ir užsispyręs, tai praei-
si kiaurai sienas. Mačiau filmą apie Magritte
(René Franćois Ghislain Magritte – belgų dailinin-
kas siurrealistas – aut. past.). Jis yra  vienas tų kū-
rėjų, kuris mane įkvepia. Filme rodoma, kaip jis sun-
kiai skynėsi kelią į pripažinimą. Iš Belgijos nuvažiavo
į Paryžių, tikėdamasis, kad jį tuoj pastebės, bet po tre-
jų metų vėl grįžo į Belgiją. Dailininko karjera tęsė-
si, ir pamažu atėjo pripažinimas ne tik jo tėvynėje,
bet ir visame pasaulyje, nors jo kelias buvo sunkus,
žmonėms jo kūryba buvo keista ir neįprasta. Pa-
vyzdžiui, Magritte tapo pypkę ir po ja rašo: „čia ne
pypkė”; arba jo paveiksluose veriasi netikėti dydžiai,
erdvės, absurdas ir komizmas,  kambario visumą už-
ima obuolys – milžinas ir  pan. Manau, kai įdedi į kū-
rinį visą savo džiaugsmą, sielvartą ar pergyvenimą
ir jeigu tu tiki savimi, jeigu tiki tuo, ką darai, pamažu,
anksčiau ar vėliau, galėsi įtikinti tuo ir kitą žmogų.  

Didžiulėje Jūsų kūrybai skirtoje Lenkijoje išleistoje kny-
goje „Stasys” viename interviu užsimenate apie piešimą Stasys Eidrigevičius. Gėlė. Pastelė. 2016 m.

Su studentais Meksikoje, Xalapa. 2018 m.

Į Meksikos plakatų bienalę Stasys Eidrgevičius buvo pakviestas kaip vertinimo komisijos narys. 2018 m.
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note, jo gyvenimo požiūriai su mano
kai kuriais atvejais sutampa. Neseniai
nusipirkau storą knygą apie Van Gog-
ho gyvenimą ir kūrybą (Steven Naifen,
Gregory White Smith „Van Gogh. The
life” – aut past.), 1056 puslapių, kurios
pačioje pradžioje buvo parašyta, kad
jis mėgo Anderseno pasaką apie Mo-
tiną. Internete radau tą pasaką, per-
skaičiau. Toji pasaka apie motiną,
kuri būtų linkusi, kad jos sūnų ištik-
tų mirtis, nei jis gyventų varganą gy-
venimą. Sakyčiau, tai būta savotiškos
pranašystės! Juk, kaip žinome, Van
Gogo gyvenimas buvo sunkus ir var-
ganas ir jis gana jaunas pasitraukė iš
gyvenimo...

Labai įdomu sužinoti, kaip transfor-
mavosi Jūsų kuriamo herojaus veidas į tokį
išskirtinai iškalbingą tipažą? Ar niekuomet
nebandėte keisti savo kūrybinės krypties? 

Mes turime kalbėti apie asmeny-
bes. Kiekvienas iš jų formuojasi su
savo ženklais. Vienas mėgsta grafi-
nius motyvus, kitas – kitokius moty-
vus. Kodėl pas vieną dominuoja vie-
nokie kūrybos bruožai, pas kitą – ki-
tokie? Į šį klausimą galimi šimtai  at-
sakymų, ir kiekvienas atsakymas bus
kitoks ir bus teisingas. Suprantate –
meno pasaulyje nėra vieno atsakymo,
jų yra šimtai. Pavyzdžiui, jūs žiūrite į
Rothko (Mark Rothko, amerikiečių ta-
pytojas, abstraktaus ekspresionizmo
atstovas, gimęs Latvijoje, Daugpilyje –
aut. past.) paveikslą, kur yra dvi dė-
mės. Mačiau žmones, kurie gali ištisas
valandas stovėti ir žiūrėti, ir jie juk
kažką jaučia, išgyvena, jie tiesiog visa
esybe išjaučia dailininko įdėtą emo-
ciją, kuri paveikia žmogų ir prikausto
prie jo paveikslo. 

Rothko kūrybą gerbiu, bet kur
kas labiau žaviuosi Magritte, Chirico
(Giorg de Chirico, italų dailininkas ir
rašytojas – aut. past.) arba Dali (Sal-
vador Dali – ispanų dailininkas), kurio
siurrealistinis pasaulis man daug ar-
timesnis. Pastarųjų kūryboje  daug
begalinės fantazijos, kompozicijų įtam-
pos, grafinių elementų, kurie jungiasi
su tapybiniais.

Paryžiuje būdamas bandžiau ta-
pyti ciklą abstrakcinių darbų, kur
nėra  pavaizduota nieko realaus, tik
spalvų, linijų, dėmių abstrakcinės
jungtys. Norėjau patirti, ką jaučia ta-
pytojas – abstrakcionistas, kurio pa-
veiksluose nėra kūno, kojų, rankų,
akių, nėra žmonių, nėra namų, nėra
žvėrių, nėra nieko, tiktai abstrakčių
spalvų junginiai. Taigi tapydamas abst-
rakčiai, jaučiau galbūt daugiau muzi-
kos ritmikos virpėjimą. O štai, kai
piešiu žmogų, man tas žmogus regisi iš
tam tikro pasaulio krašto, ir čia atsi-
randa istorija, atsiranda atpažįstamos
vietovės, atsiranda kūrinio literatūri-
nis turinys.

Vilniuje savo parodos metu pasakojo-
te, kaip atsirado vienas ar kitas kūrinys. Įstri-
go atmintyje miniatiūros, nutapytos ant ka-
reiviškų antpečių. Kodėl būtent tokiomis
priemonėmis nusprendėte įgyvendinti vie-
ną iš savo kūrybinių sumanymų? 

Kur bebūčiau, ką bedaryčiau, man
svarbu, kad nenutrūktų kūrybos ryšys.
Nesvarbu – tai bus didelis paveikslas ar
mažas. 1975 m. pradėjau tapyti minia-
tiūras ant mažų popierėlių, ant bet
ko, kas pasipainiodavo po ranka. Kur
aš bebūčiau, visada turiu kišenėje ke-
lis pieštukus ir nedidelį bloknotėlį ir vi-
sur piešiu, įamžinu ateinančius su-
manymus. Po to iš tų piešinėlių kartais
gimsta plakatas, kartais visas pa-
veikslas, o kartais ir skulptūra. Ir man
net nesvarbu, kur aš fiziškai būčiau,
kokiame geografiniame taške. Darbų
ciklai buvo sukurti pirmą kartą būnant

Čikagoje 1986 m., Santa Monika, Was-
hingtone, New Yorke. Po to ciklas pie-
šinių Japonijoje 1987 m., Australijoje
1996 m. ir taip toliau. Kiekviena vieto-
vė – naujas įkvėpimas. Esu toks ke-
liautojas. Dokumentinis filmas taip ir
vadinasi – „Žmogus su lagaminu”. Iš
kiekvienos poilsio kelionės atsivežu es-
kizų, piešinių, kuriuose ir augmenija,
ir žvėrys, ir žmonės, ir įvairios situa-
cijos. Nesu realistas, bet kiekvienas kū-
rinys prasideda nuo sutikto realumo,
o jau po to – šuolis į mano fantazijos pa-
saulį. JAV mano kūrybos gerbėjai gali
pažiūrėti internete įrašą „My rode’’
(„Mano kelias”) iš mano paskaitos  Mi-
chigano universitete, Ann Arbore. Ten
pasakoju apie Lietuvą, savo tėvus, Pa-
nevėžio kraštą.

Ar esate labai išrankus, kai renkatės
knygas, kurioms žadate kurti iliustracijas?

Ar nebuvo taip, kad Jūsų iliustracijos aki-
vaizdžiai konkuruodavo ir net pranokdavo
patį knygos turinį? Ar tenka kartais eiti į
kompromisus su  literatūros autoriumi,
derinti su juo tam tikrus kūrybinius spren-
dimus?  

Mano atveju yra dialogas su rašy-
toju. Jeigu knyga yra didelės apimties,
tai sukurti vieną iliustracinį paveiks-
lą tokiam kūriniui tikras komfortas, o
jeigu knygelės tekstas trumpas, žo-
džių nedaug, o tokiam turiniui reikia
sukurti ciklą iliustracijų, vadinasi,
vos ne kiekvienam sakiniui turiu su-
kurti viziją. Skaitytojas, tai pamatęs,
sako: „Ooo! Aš taip nesugalvočiau”. Jei
tokia reakcija, vadinasi, tikslas pasi-
ektas, ir tai yra gerai. Dailininkai, ku-
rie išaugę su mano knygomis, kartais
susitikus išpažįsta, kad atsimena kai
kurias mano iliustracijas, atsimena
vaizdo kompoziciją, aiškina, kas ten

buvo nupiešta. Man miela tai girdėti,
nes matau, kad mano sukurti reginiai
įaugo į jų atmintį. Ir taip jau kelios kar-
tos! Net Lietuvos Prezidentė yra man
sakiusi, kad išaugo su mano iliust-
ruotomis knygomis.

Noriu klausti, kaip postmodernizmo lai-
kais Stasiui Eidrigevičiui pavyksta pramin-
ti taką į šiuolaikinio žiūrovo širdį? Juk ro-
botizuota šiuolaikinė visuomenė paveiki la-
biau IT technologijoms, nei gilesnei minčiai,
empatiškiems išgyvenimams. Ar justi, kad
naujoji karta išskirtinai supranta ir atidžiai
vertina Jūsų kūrybą? 

Mane buvo pasikvietę į Grenoblį,
kur 2007 m. buvau surengęs savo pa-
rodą. Buvau prašytas vesti kūrybines
dirbtuves, kad studentus pamokyčiau
„manualios” kūrybos įgūdžių –  kas yra
žirklės, kas yra popierius, pieštukas,
teptukas, dažai, nes iš tikrųjų naujoji

karta pripratusi prie kompiuterių, iš
rankų nepaleidžia mobiliųjų telefonų.
Jie yra užmiršę, kad yra kažkas, ką ga-
lima sukurti rankomis. Tai yra didelė
problema, nes, pavyzdžiui, plakato me-
nas dabar – tai beveik vien kompiute-
rio darbas. Sustatė, sudėjo, pykšt,
pokšt, ir yra meno kūrinys. Juk mato-
me, kokie dabar filmo plakatai spaus-
dinami: kadras iš filmo, įkomponuotas
didelis užrašas, ir baigta. Ten daž-
niausiai nėra jokio kūrybinio prado,
ten apie išradingumą net nėra ką ir kal-
bėti. 

Čia palyginimui – jeigu kalbėtume
apie degtukų dėžutės papuošimą arba
tai, kas nupiešta ant šokolodo plytelės
pakuotės! Kompiuteris ateina ir į iliust-
ravimo meną, ne taip sparčiai, bet vis
dėlto ateina. Nieko nesakau – kom-
piuteris gerai tuo atveju, jeigu jis pa-
deda išvystyti idėją. Manau, kad ir su

kompiuteriu taip pat galima kurti še-
devrus, jeigu tai daro talentingas kū-
rėjas.

Kiek Jus kūrybai įkvepia Lietuva ir kiek
toje kūryboje dominuoja lenkiškoji kultūra,
jos aplinka? Ar jaučiatės esantis egzilio kū-
rybos dalyvis, ar vis dėlto jokios aiškios ta-
koskyros nebrėžiate tarp Lenkijos ir Lietu-
vos?

Tuoj pataisysiu Jus, ir kuo grei-
čiau, tuo bus geriau! (juokiasi). Nie-
kada neišskyriau egzilio kūrybos – ar
tai būtų lietuvių, ar lenkų. Šis kraštų
artumas kultūros prasme daug kuo
mus riša. Čia gal tik žmonės nori sta-
tyti sienas, bet, ačiū Dievui, nėra tų sie-
nų. Žinau viena – išvažiavę žmonės la-
biau vertina savo kraštą. Jį kitaip
mato iš tam tikro atstumo. Juk tik už-
lipęs ant kalno matai panoramą ir gali
stebėti, kas ten apačioje vyksta, esi ob-
jektyvesnis, nesiveli į tuos beprasmius
ginčus. 

Kaip vystosi reikalai su Jūsų vardo
menų centro statyba Panevėžyje? Ar Jūs do-
mitės darbų procesu ir kokioje dabar jie yra
stadijoje?

Pradžioje būna poezija, mielos kal-
bos, saldūs žodeliai. Po to prasideda kas
kita. Patiriu savo kailiu, ką reiškia po-
litinių partijų peštynės tarpusavyje, kai
vienas kitam nori pakišti koją, kai
vienas sako, kad to centro reikia, o ki-
tam – nereikia. Aš netgi tokį humo-
ristinį piešinį nupiešiau ir padovano-
jau architektams, laimėjusiems kon-
kursą. Ten pavaizdavau, kaip į jau sto-
vintį pastatą iš visų pusių taikosi ar-
tilerija, pabūklai, šaudoma iš lankų, iš
pistoletų, aplink šunų lojimas ir stau-
gimas, rangosi nuodingos gyvatės ir
žalčiai (juokiasi).

O kalbant rimtai – tas projektas
dabar vystomas, apie tai rašo jau tarp-
tautinė spauda ir intensyviai ieškoma
lėšų.

Beje, Amerikos lietuviai irgi gali
prisidėti prie šio kilnaus reikalo, gal
kas deklaruodamas savo pajamas nori
skirti kažkokį procentą SEAC (Stasio
Eidrigevičiaus art center – aut. past.)
pastatymui? 

P. S. Iš Panevėžio krašto kilusio pa-
saulinio garso menininko Stasio Eid-
rigevičiaus menų centras ketina tapti
stipriausiu kultūros mazgu Šiaurės
Lietuvoje. Objektas sieks ne tik išvys-
tyti aktyvų kultūrinį judesį regione, bet
ir turės įtakos Panevėžio kultūros ko-
kybiniam augimui. Šiuo metu vysto-
mas projektas, kuris prisidėtų prie
pasaulinių meno tendencijų populia-
rinimo, skatintų ir įkvėptų lankytojus,
ypač vaikus, domėtis menu. Visą in-
formaciją galima rasti tinklalapyje:
http://www.semc.lt/. 

Stasio Eidrigevičiaus plakatų paroda. Nuotraukos iš S. Eidrigevičiaus archyvo

Menininkas Stasys Eidrigevičius pernai M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje surengė savo pla-
katų parodą
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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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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Surašymas Nr. 93
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

,,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).

Išnuomojamos biuro patalpos Ogden Ave.,
prestižiniame Clarendon Hills rajone!

Ypatingai gerai prižiūrėtos biuro patalpos naujesnės
statybos pastate: 525 kv. pėdų 1-ame aukšte – $984/mėn.,
567 kv. pėdų 2-ame aukste – $874/mėn. Puikus susisiekimas
– šalia greitkelių, Oakbrook prekybos centro, 30 min. nuo
oro uostų ir Čikagos centro. Tinka įrengti draudimo, bu-
halterijos, transporto įstaigas, architekto, inžinieriaus, ad-
vokato, medicinos, terapeuto ar kitus kabinetus. Yra auto-
mobilių stovėjimo aikštelė ir lauko iškaba. 

Kreiptis į Rasa Mitkus tel. 630-202-6867.

5 raidės:

AKLYS – JOANA – KOLBA – LANDO – LYNAI – MAGDĖ – NUOMA –
POMPA.

7 raidės:

AIMANOS – APKASAI – ASTATAS – EMBLEMA – KATORGA –
LANGINĖ – MAESTRO – MAZURKA – MĖSMALĖ – NANAJAI –
NORAGAS – OPINIJA – PLANETA – SKALSĖS – SMALIŽĖ –
SOSTINĖ – TABORAS – TYRĖJAI – TUZINAS – ŽOLĖDIS.

8 raidės:

ANTŽYGIS – ATLETIKA – BRIEDENA – DAKTARAS – DĖSTYMAS –
DRAUDĖJA – DVEJETAS – EGOISTAS – GIGANTAI – GRIZLIAI –
KELISSYK – KOLUMBAS – LENGVATA – MEZGINYS – NITRATAI –
RAKANDAI – RENGĖJAS – SĄSMAUKA – SAUSLIGĖ – SKRAISTĖ –
STATISTĖ – TEMATIKA – TYSLIAVA – URAGANAS.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

kurią šiemet išleido
Draugo fondas, galima
įsigyti ,,Draugo” kny-
gyne, 

4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.
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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

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga.
Brangiausi žmonės ima ir palieka, 

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
Ir atminty, ir širdy gyvi išlieka…

Pavasariui artėjant į Viešpaties namus iškelia-
vo Lietuvos partizanas, atkurto IIKS štabo
viršininkas, Laisvės premijos laureatas, dimisijos
majoras

A † A
VYTAUTAS BALSYS-UOSIS

Šią tamsią valandą tesuteikia jėgų, paguodos,
dvasios stiprybės ir tvirtybės jo dukrai RŪTELEI,
vi siems jo draugams partizanams bei mirusiojo ar-
ti mie siems.

Kartu su Jumis prisijungiu savo maldomis ir
min timis 

Marija Remienė, Čikaga

Mūsų draugystė buvo gili

Mane su a. a. Vytautu Balsiu jungė idėjinė bičiulytė, kuri tę-
sėsi nuo 1995 metų. Ryšiai tarp žmonių esti gilūs ar ba pa-
viršutiniški. Mūsų bičiulystė užsimezgė tada, kai pirmą kar-

tą į Čikagą iš Lietuvos pakviečiau koncertuoti nedidelį partizanų dai-
nų atlikėjų ansamblį ,,Šilas”, kuriame dainavo ir partizanas Vytautas
Balsys-Uosis. Amerikos lietuviai buvo sužavėti koncertu, gausiai da-
lyvavo ir aukojo partizanų kelionei apmokėti. Pasisekė ,,Šilą”  nu-
vežti į kitas lietuvių apylinkes JAV ir net į lietuvišką Torontą.

Iš visų partizanų išsiskyrė partizanas Vytautas Balsys. Po poros
metų Amerikos lietuviai prašė vėl suruošti patriotinių partizaninių
dainų            kon  certą. Po pirmo koncerto mano ryšiai su partizanu
Vytautu Balsiu nenutrūko, tad paprašiau jo, kad suorganizuotų nau-
ją dainininkų ansamblį. Vytautas subūrė vyrų kvartetą, pavadini-
mu ,,Girių aidas”, kuris ėmė garsėti ir Lietuvoje. Nors visi vyrai buvo
brandaus amžiaus, bet jie dar galėjo pakartoti savo kelionių turą po
Ameriką du kartus. Amerikos lietuviai stengėsi į kiekvieno parti-
zano širdį įnešti vilties, suprasti jų išgyventas kančias, paguosti ir
ištiesti finansinę pagalbos ranką jiems ir jų artimiesiems.

Mano ryšiai su partizanu Vytautu Balsiu nenutrūko iki pat pra-
ėjusių metų pabaigos, kai negavau iš jo kalėdinio sveikinimo. Jis savo
laiškuose vis su padėka prisimindavo ,,Girių aido” keliones į Ame-
ri ką bei Kanadą. Tai buvo didelė prošvaistė ir atgaiva po iškentėtų
Sibiro kančių. 

Be to, savo laiškuose partizanas Vytautas Balsys kartodavo savo
nusivylimą, kad ne už tokią nepriklausomą Lietuvą partizanai
kovo, liejo kraują.

Gyvenimas teka nesustabdomai, retindamas gretas tų, kurie
mums yra svarbūs ir brangūs. Mes dažnai nesidžiaugiame tuo, ką
turime, ir vertę suvokiame tik tuomet, kai prarandame. Man ši die-
na yra skaudi, nes esu toli nuo tėvynės ir tenka atsisveikinti su mie-
lu ir gerbiamu tautos patriotu partizanu Vytautu Balsiu-Uosiu tik
laišku. Nors širdyje esu labai arti. Esame krikščionys ir reikia pri-
imti Dievo valią.

Vytautai, ilsėkis ramybėje  kartu su savo artimaisiais ir kovos
draugais Dievo Dangaus soduose.

Marija Remienė

T i k s l a s – Amerika

DAUGIAU INFORMACIJOS

Augustinas Žemaitis ir Aistė Že maitienė  ekspedicijos „Tikslas – Ame-
 rika 2018” dalyviai. Ekspedicijos metu sudaromas interaktyvus in-
ternetinis lietuviško paveldo JAV žemė lapis http://www.tikslasame-
rika.lt  ir pildoma lietuviško paveldo užsienyje enciklopedija
http://www.gabaleliailietuvos.lt. Šis projektas – LR Vyriausybės
kanceliarijos „Šimtme čio iniciatyvų” konkurso laimėtojas.

Atkelta iš 7 psl. 

• Tarp žymiausių JAV palaidotų
lietuvių, kurių kapus aplankėme ir
pažymėjome: pasaulio bokso čempio-
 nas Juozapas Žukauskas (Jack Shar-
 key) Epping (NH), prezidentas Anta nas
Smetona Cleveland (OH), rašytojas
Antanas Škėma New York (NY), poetas
Algimantas Mackus Chicago (IL), poe-
tas Henrikas Radauskas (DC), genero-
las Povilas Plechavičius Chicago (IL),
arkivyskupas Paul Mar cinkus Chica-
go (IL) ir kiti. Tikimės, kad šių ir kitų
kapų pažymėjimas paskatins vietos
lietuvius juos aplan kyti, per Vėlines
ten uždegti žva kučių.

• Pažymėjome ir kelis nelietuvių
kapus: Samuel Harris kapą Arlington
(jį Kaune nužudė komunistai, kai mokė
tarpukario Lietuvos karius), pasaulinio
garso imtynininko Mauri ce Tillet (pa-

laidoto kartu su savo lietuviu treneriu
Karoliu Požela lietuvių kapinėse po už-
rašu „Drau gai, kurių nė mirtis neiš-
skyrė”).

• Tarp 31 kapo neįskaičiuojami
bendro  pobūdžio antkapiniai pamink-
lai: pavyzdžiui, parapijos kunigams
lietu viams ar vienuolyno vienuolėms
lietuvėms. Jie žymimi ne kaip kapai, o
kaip paminklai.

Žymių lietuvių kapų JAV nelabai
daugėja: po nepriklausomybės atkūri-
mo neretas žymus JAV lietuvis pa lai-
dojamas Lietuvoje (pavyzdžiui, rašy-
tojas A. Nyka-Ni liūnas ar Jo nas Me-
kas). Be to, kai kurie seniau JAV pa-
laidoti žymūs lietuviai perlaidoti Lie-
tuvoje. Tais atvejais, kai jų ant kapiai
JAV išliko – pažymėjome juos, nes tai
simboliniai paminklai tiems žmonėms
(pvz., Washington pažymė jome buvu-
sį Kazio Škirpos kapą).
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draugas.org/mirties

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Tu nuėjai – ir vyturėliai
Pravirko, lyg nakties šešėliai

Pravirko ir gamta visa.

Bernardas Brazdžionis

A † A
ZIGMAS VINCAS VISKANTA

Mire ṧ. m. vasario 22 d., sulaukes̨ 86 me -
tu.̨ 

Gime V̇ilkaviškyje 1933 m. rugpjūčio 20 d.
Gyveno Los Angeles, CA. 
Giliame liūdesyje paliko žmoną Birutę,

vaikus Paulių, Tomą ir Dianą, anūkus Ka-
zimierą, Aleną, Martyną, Evą ir brolį Romą
su šeimą. 

Gyvendamas JAV, niekada nepamiršo
Tėvyneṡ. Buvo ilgametis ir aktyvus Skautų
sąjungos ir JAV Lietuviu B̨endruomeneṡ na-
rys ir rėmėjas. 

Savo vaikus augino lietuviška dvasia, jiems augant vežiodavo
į Šv. Kazimiero šeštadieninę mokyklą ir lietuvių skautų sueigas
bei stovyklas. 

Gedulingos Mišios bus atnašaujamos Šv. Kazimiero bažnyčio-
je pirmadienį, balandžio 1 d., 9 val. ryto. Po šv. Mišių – velionio pa-
 ger    bimas prie vaišių parapijos salėje.

Nuliūdę artimieji

A † A
POVILAS RIMVYDAS SODEIKA

Mirė 2019 m. kovo 16 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė 1935 m.  lapkričio 19 d. Lietuvoje.
Gyveno Galena, IL; anksčiau Willard,

OH, Arlington Heights, IL; Cicero, IL ir
Chicago, IL

Nuliūdę liko: žmona Zita, sūnus Tom
su žmona Lisa ir anūkė Katherine; duk-
tė Regina Sixta su vyru Tom; sūnus Pe-
ter Sodeika bei daug giminių Clevelande
ir Lietuvoje.

Povilas buvo Valerijono ir Leonidos
(Tamošaitytės) Sodeikų sūnus. Vaikystę
praleido šeimos ūkyje Liepaičiuose ir Kaune, kur šeima turėjo res-
toraną. Traukdamiesi nuo sovietų okupacijos 1944 me tais, Povi-
las su šeima atsirado Vokietijoje, kur gyveno DP stovykloje iki 1949
m. Į Ameriką imigravo per New Orleans ir pasiekė  Čikagą. Povilas
lankė Morton High School ir aktyviai dalyvavo lietuvių skautų
veikloje, kur priklausė elitinei 9 jaunų vyrukų grupei, žinomai ,,the
dogs” vardu. Jie buvo  gerbiama ir mylima ,,muškietininkų” gru-
pė  (,,swashbucklers”) ir išliko geri draugai visą gyvenimą. 1957
m. Povilas baigė DePaul University, įgydamas diplomą iš finansų
ir sąskaitybos. Su savo būsima žmo na Zita Biliūnaite susipažino
Čikagoje ir po vestuvių 1959 m. apsigyveno Cicero, o vėliau – Ar-
lington Heights, IL. Daug metų dirbo Brunswick Corporation, o
vėliau vadovavo finansų skyriui mažoje gamykloje Willard, OH –
MAPA Pioneer. 

Šeima pradėjo naują gyvenimo etapą. Palikę Čikagos did-
mies tį ir įsikūrę mažoje kaimiškoje Ohio vietovėje Povilas ir Zita
aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje. Povilas buvo
Rotary klubo pirmininkas. Išėję į pensiją 2000 m. jie persikraus-
 tė į Galena, IL, pasistatė namelį Apple Canyon Lake vietovėje ir
galėjo džiaugtis gamta, tyla ir ramybe. 

Nors Povilas buvo gabus finansininkas, jis taip pat labai mėgo
meną. Godžiai skaitė viską – nuo klasikos ir istorijos, iki kultū-
ros ir mokslo. Mėgo operą ir buvo regioninių (Ohio bei Iowa) sim-
foninių orkestrų rėmėjas. Jo būdas ir nuoširdumas žavėjo visus,
sutiktus gyvenimo kelyje.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Dubuque Hospice, kur  Povi-
las praleido paskutines savo gyvenimo savaites ir buvo profesio-
naliai ir rūpestingai prižiūrimas ligoninės darbuotojų, už ką šei-
ma nuoširdžiai dėkoja (https://hospiceofdubuque.org/cms-view-
page.php?page=donate). 

Laidotuvės – privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame visus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
POVILUI SODEIKAI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą
jo žmonai ZITAI BILIŪNAITEI SODEIKIENEI, vai -
kams TOMUI, REGINAI ir PETRUI su šeimomis bei
vi siems artimiesiems. Kartu liūdime.

Marijos gimnazijos klasės draugės:
Ilona Balytė-Laucienė

Zita Černeckaitė-Rahbar
Gražina Lukoševičiūtė-Traškienė

Nijolė Šalkauskaitė-Remeikienė
Aldona Sidzikauskaitė-Kudirkienė

Dalia Tallat Kelpšaitė-Urbutienė

Skaudžios netekties akivaizdoje mirus

A † A
STAN ROSEN

nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame velionio
žmonai SIGITAI ŠIMKUVIENEI-ROSEN, buvusiai
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pir-
mininkei, visiems artimiesiems, giminėms ir drau-
gams.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

JAV LB Švietimo taryba
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Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas padėti vargin-
gai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Danu tė Liaugaudienė
– 150 dol.; Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės šauliai per Antaną Vyčą – 100 dol.;
Remigijus Gaška – 1,200 dol.;  a. a. Benedikto ir Gražinos Mačiuikų atminimui
Jane Blanchard – 25 dol., Eugenija Ras tonienė – 50 dol., Marcia Delft – 100 dol.,
Cindy Schreiber – 100 dol.;   studentės paramai Knights of Lithuania Council 149
Franckville, PA – 850 dol. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light Orphan Aid”), 1133
Amber Drive, Lemont, Illinois 60429, tel. 630-243-7275, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net

pAS MUS
IR

AplINk MUS

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) kovo 24 d. 10 val. r. minėsime trečiąjį Ga-
vėnios sekmadienį. Eucharistijos šventimą at-
našaus svečias iš Lietuvos, J. E. vyskupas Jo-
nas Ivanauskas ir kun. Jaunius Kelpšas. Kvie-
čiame visus dalyvauti.

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo  27 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte, kur
matysite istorinės LRT serijos  ,,Laisvės kai-
na, partizanai”  penktąjį filmą, pasakojantį
apie vokiečių okupacijos metus Lietuvoje.

� Kovo 29 d., penktadienį, 6 val. v. į Tėviš -

kės parapiją, 5129 Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558, kviečiami visi, norintys pa-
simokyti verbų rišimo meno. Kaip žinia, ši tra-
dicija šiemet įtraukta į Lietuvos nematerialaus
kultūrinio paveldo sąvadą. Pamoką ves Tay-
da Chiapetta. Registracija tel. 773- 719-4887 

� Kovo 31 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. Roką
Stadalninką. Po Mišių – vaišės centro kavi-
nėje. Tuo pačiu iš anksto pranešame, kad pa-
skutinį balandžio sekmadienį, 28 dieną, šv.
Mišių Jėzuitų koplyčioje nebus. Gegužės
mėnesio šv. Mišių data bus paskelbta vėliau.

,,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

Tom BURTON 4

Vytenis KIRVELAITIS 4

Tom CULCASI 4

Catherine SANDERS 4

Balsuokite balandžio 2 d.

Make Your Vote Count!
Lemont Library Board Trustees

HISTORY INTEGRITY PROGRESS

www.draugas.org


