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INGA GREBLIKIENĖ

„Rūtele, Jūs nuostabi, žavi, nepa kartojama… Ju-
mis neįmanoma nesi ža vėti ir nesigrožėti…
esate labai gra žus pavyzdys daugeliui merginų
ir mo terų. Ačiū, kad Jūs esate ir užkrečiate sa -
vo pozityvumu, energija, gera nuotaika. Linkiu
Jums ilgiausių me tų, pačios  geriausios sveika-
tos, neiš senkančios energijos. Būkite stipri ir lai-
minga… Dievo palaimos Jums”, – rašė viena ko-
mentatorė Lietuvoje – Laiminga Edita. 

Šeštąjį kartą Lietuvą Auksinio Holly-
woodo žvaigždė aktorė Ruta Lee ap-
lankė pakviesta dalyvauti didžiau-

sioje motyvacinėje konferencijoje Lietuvos
moterims „Moters vizija: vidinė ramybė
darbe ir gyvenime”. Jos pranešimo te ma
„Niekada ne pasiduok. Kaip siekti savo sva-
jonių ir nugalėti baimes, kurios stabdo jų
išsipildymą” tiesiog atspindėjo visą jos gy-
venimą.                                   – 10 psl.

Ruta Lee:
„Sena moteris,
ale jauna pilietė”

Taip pradėjo savo pranešimą Hollywoodo

žvaigždė motyvacinėje konferencijoje Lie-

tuvos moterims: „Moters vizija: vidinė ra-

mybė darbe ir gyvenime”.

L. Linkevičius –
NATO

ministrų
susitikime

Washingtone

Balandžio 4 dieną 70-metį švenčiančios NATO vals-

tybių narių užsienio reikalų ministrų susitikime Was-

hingtone ministras Linas Linkevičius  ragino reaguoti

į Europos saugumą silpninančius Rusijos veiksmus

Juodosios jūros regione ir ginklų kontrolės srityje.

„Karinė agresija Rytų Ukrainoje, Krymo aneksi-

ja ir militarizacija, dalies Sakartvelo teritorijos oku-

pacija, laivybos laisvės varžymas Juodojoje ir Azo-

vo jūroje yra dalis Rusijos strategijos ardyti Europos

saugumo architektūrą. Turime skirti papildomą dė-

mesį Juodosios jūros saugumui ir paremti Rusijos ag-

resiją patiriančias šalis”, – sakė L. Linkevičius. 

– 15 psl.

Ruta Lee labai aktyviai ragina dalyvauti ne tik Lietuvos prezidento rinki-
muose, bet ir referendume dėl dvigubos pilietybės įteisinimo.              FB nuotr.

L. Linkevičiaus ir viceprezidento
M. Pence susitikimas.

NATO mini 70-metį.                                                                      JAV Valstybės departamento nuotr.
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KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Šį, penktajį Gavėnios sekmadie nį,
turime galimybę dar labiau prisi-
 liesti ir pažinti Dievišką perspek-

tyvą mūsų, visų žmonių, atžvilgiu.
Mote ris sugauta svetimaujant pakišo
fari ziejams galimybę Jėzų sukompro-
mituoti. Skyrius apie svetimautoją ne-
si liauja buvęs nuostabiai žmogiškas ir
dvasingas pasakojimas. Šventasis Au-
gustinas jį sutraukia į vieną saki nį:
Prie šventyklos liko tik jiedu, Kris tus –
įsikūnijęs gailestingumas ir svetimau-
toja moteris, „nelaimingoji”, ku riai at-
leista.

Svetimavimą griežtai smerkia heb-
rajų įstatymai, jie ypač kaltino mo terį,
kuri toje vyrų kultūroje lai ky ta savo tei-
siojo šeimininko, kitaip tariant, vyro,
nuosavybe, kurios ne ga lima iš jo at-
imti. Fariziejai gerai ži nojo apie Jėzaus
skelbiamą gailes tingumą, todėl, atvedę

G A N Y T O J O  Ž O D I S

„Eik ir daugiau nenusidėk”
nusidėjėlę, klausė: „Mokytojau, ši mo-
teris buvo sugauta svetimaujant. Mozė
mums Įstatyme yra liepęs tokias už-
mušti akmenimis. O ką tu pasakysi?”
Jėzus, kaip rašoma Evangelijoje, ne-
skuba atsakyti ir pasilenkęs kažką
rašo ant žemės. Tačiau primygtinai ra-
ginamas atsitiesia, pasako: Kas iš jūsų
be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją
akmenį ir vėl rašo. Kaltintojai vienas
po kito pasitraukė; išsiskirstė ir kru-
viną reginį išvysti norėję žmonės. Tuo-
met Jėzus ištarė savo sprendimą: Eik
ir daugiau nenusidėk.

Toks Dievo sprendimas. Dievo žo-
 dis ragina pirmiausia žvelgti į save ir
pasitikrinti, ar kartais mes patys ne-
 klystame. Dieviška išmintis reikalau-
ja pirmiau, nei sviesime akmenį į ki -
tą, padaryti sąžinės sąskaitą. Tuomet
kažkam skirtas akmuo gali iškristi iš
mūsų rankų. Tai todėl visada turime
atsiremti į faktą, kad negalime iškelti

savęs virš kitų pasmerkdami ir kal tin-
dami kitus, juk mes, vienaip ar ki taip,
pagal skirtingą matą, vis tik vi sa da
esame nusidėjėliai. Šventas yra žodis,
kurį apaštalas Jonas pateikia pirma-
jame savo laiške: Jei sakytume, jog ne-
turime nuodėmės, klaidintume patys
save, ir nebūtų mumyse tiesos.

Nereiktų pamiršti, kad svetima-
vimo įvaizdis vartotas ir smerkiant Iz-
raelio neištikimybę jo dieviškai su-
 tuoktinei. Tačiau šiuo atveju, kaip ir
Evangelijos pasakojime, paskutinį
žodį taria ne nuodėmė ir mirtis, bet at-
sivertimas ir atleidimas. Minėtasis
skyrius baigiasi Kristaus žodžiais, ku-
rie šlovina meilę ir atstumia veidma-
nišką griežtumą to, kas teisia savo ar-
timą: Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir
daugiau nebenusidėk (Jn. 8, 11). 

Šiandien evangelija  kviečia pa-
 žvelgti į spindinčią dieviškumu savo as-
mens dalį ir dėkoti Dievui už tai, tačiau

ir į tamsiąją  pusę kiekviename iš
mūsų, kur suka gūžtą aistros, žo džiai
ir veiksmai, prasilenkiantys su Evan-
gelija. Todėl melskime Vieš patį, padė-
ti mums būti tikrais ir nuo šir džiais
savo atžvilgiu, bei gailestingais vi-
siems. Todėl Jėzus moko mus: Neteis-
kite ir nebūsite teisiami, atleis ki te ir
jums bus atleista (Lk 6, 37).

,,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. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

RAMUNĖ LAPAS

Pradėjome skaičiuoti paskutinį dienų šimtu-
ką iki 110-ojo ,,Draugo” gimtadienio. O aš as-
meniškai ką tik persiritau į septintuosius

darbo ,,Drauge” metus. Gera proga atsisukti ir pa-
žvelgti, kokie gi buvo tie šešeri metai, kas per juos
pasikeitė, o kas liko taip pat.

Po šešerių metų: 
kas taip pat, o kas kitaip

Kas pasikeitė?

• ,,Draugas” turi internetinę svetainę (pagaliau!),
kurioje galima paskaityti ne tik naujausias publikaci-
jas, bet ir panaršyti po senus laikraščių numerius – su-
skaitmenintas beveik visas ,,Draugo” archyvas. 110
metų lietuvių gyvenimo!

•,,Facebook”. Vis gražėjanti ir aktyvėjanti laikraščio
socialinė paskyra. 

•Atsirado spalvoti puslapiai. Norėtume jų daugiau.
Taip pat norėtume geresnės spaudos kokybės. 

• Netenkame vis daugiau ilgamečių ir ištikimų
,,Draugo” skaitytojų. Laikas negailestingai juos nusi-
neša, palikdamas tik šviesius prisiminimus ir retėjan-
čius prenumeratorių sąrašus. Deja.

• Iki minimumo sumažėjęs laiškų skyrelis. Su-
prantama – visas nuomonių srautas persikėlė į sociali-
nius tinklus, laiškus retai kas berašo. Atgalinio ryšio pa-
sigendančiam mielam Romualdui Kriaučiūnui tegaliu
pasiūlyti – užsukite į ,,Draugo” FB.

• Iš esmės pasikeitė ,,Draugo” komanda. Negaliu
atsistebėti, koks profesionalus, darbštus ir pasišventęs
būrys žmonių kasdien stengiasi, kad laikraštis būtų gra-
žus, gyvas ir įdomus.

Kas nepasikeitė?

•Nepasikeitė nuomonė, kad etninė spauda
turi savo nišą net ir šiais nedėkingais popieri-
niams laikraščiams laikais.

• Nepasikeitė ir noras pereiti prie savait-
raščio leidybos – žmonės labai užimti, infor-
macijos pasiūla didžiulė, ypač socialiniuose
tinkluose, o paštas eina į dugną.

• Išlieka nuostata, kad labai svarbu labiau
išnaudoti virtualią erdvę: šiandien skaitytojas
studijuoja Čikagoje, rytoj jis stažuosis Buenos
Aires, o poryt sukurs šeimą ir apsigyvens Ka-
nadoje. Popierinis laikraštis paskui jį gali ir ne-
suspėti, o štai internetinė informacija pasivys
bet kur!

• Nepranyko viltis, kad jaunosios kartos,
ypač jauni tėvai, mokytojai, aktyvūs bendruo-
menininkai pradės žiūrėti į lietuvišką laikraštį
kaip į savo lietuvybės šaltinį, be kurio jų lie-
tuviškos tapatybės syvai gali greitai išsekti.

• Vis dar neapleidžia tikėjimas, kad pre-
numeratorių kreivė, kurį laiką ėjusi žemyn, vie-
ną gražią dieną pradės kilti aukštyn!

• Nuolat lydi jausmas, kad mūsų sumany-
mai ir darbai sulaukia palaiminimo iš aukščiau. 



tų dar bent 3 straipsniams, o klausausi išsižiojusi,
net vis turiu sau įgnybti, kad plepu su ikonine Hol-
lywoodo žvaigžde, o ji man turi tiek daug papasakoti
apie Lie tuvą. Rūta puikiai orientuojasi Lie tuvos po-
litinėje situacijoje ir pri verčia mane šypsotis, kai įsi-
karščia vusi pasakoja apie kovą į prezidento postą Lie-
tuvoje. „Tu žinai, aš ir mano giminaitė, kuri tvarko
visą mano re zidencijų ūkį, panaikinsime viena ki-
tos balsus. Nes jai labai patinka ta moteris Šimonytė,
o aš tai tikrai balsuosiu už Gitaną Nausėdą. Labai
protingas, išlaikytas žmogus, nusimano finansuose,
nori atverti duris užsienio investicijoms Lietuvoje,
su kurti patrauklią rinką ir taip padidinti darbo vie-
tų skaičių. Stabilumo dabar Lietuvai taip reikia, eko-
nominio ir politinio”. 

Nors buvusi Lietuvos patriotė visą gyvenimą,
Rūta tik dabar įgijo politinę teisę balsuoti. „Visada
rėmiau Lietuvą ir darysiu ką reikės – ir balsuosiu vi-
suose rinkimuose. Grį žusi namo, padėsiu pirštų
antspaudus ir turėsiu pasą rankoj, ir linksmai – pa-
tyrusi, kas geriausia, ir linksmai balsuosiu”, – ragina
aktorė, Lietuvos pilietė Ruta Lee. 

Dabar Ruta Lee labai aktyviai ragina dalyvauti ne
tik Lietuvos prezidento rinkimuose, bet ir referendume
dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo. „Lietuva turi gerb-
ti savo vaikus, nesvarbu, ar jie išsisklaidę po visą pa-
saulį – jie yra Lietuvos vaikai, ir jų vaikai lieka Lie-
tuvos vaikai. Iš visų mažų bendruomenių pasaulyje
vis tiek atkeliauja kokia nors parama į mūsų Lietuvą.
Tai kam juos išmesti iš Lietuvos gyvenimo, istorijos?
Man atrodo, kad didesnė garbė Lietuvai, jei tie išva-
žiavę gerbia savo tautą, kalbą, remia savo brangią Lie-
tuvą, – Vilniuje kalbėjo aktorė po susitikimo su už-
sienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. – Visas pa-
saulis tampa tinginiai, kai ateina laikas atsikelti, nu-
eiti – gal lyja, gal sninga. Tai yra gera privilegija, turi

atiduoti pagarbą savo tautai. Nebijoki-
te, eikite, net jei turite priešingą nuo-
monę – tiesiog ateikite, vis tiek turite bal-
suoti”, – pridūrė ji.

„Mes, lietuviai, išsisklaidę per visą
pasaulį, ane? Ir ar mes Ameri koj, ar Ka-
nadoj, ar Brazilijoj, ar Afri koj, vis tiek
turime rūpintis, kas darosi Lietuvoje.
Tas balsas ir balsavimas yra Dievo duo-
ta dovana. Ale su dovana ateina ir pa-
reiga. Tą pareigą atlikti labai lengva: pa-
sikelkite, nu eikite prie kompiuterio ir
užsiregistruo kite balsuoti”, – regist-
 ruotis balsavimui užsienyje ragina Ruta
Lee. 

Ruta Lee taip pat perdavė ir nuo šir-
džią žinią „Draugo” skaitytojams:
„Ačiū visiems, kuriuos pažįstu ir ku rių
nepažįstu. Man yra didelė garbė per-
duoti sveikinimą, padėką ir pa garbą už
tai, kad rėmėte ir remiate Lietuvą. Ir ne-
būtinai pinigais, svarbiausia, kad da-
linatės su Lietuva viskuo, ką turite:
meile, gera nuotaika, geru žodžiu, pa-
galba ir supratimu. Ačiū visiems!”
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Ir Ruta Lee buvo RŪTA ir Lietuvos scenoje – tie-
sa, ji nesto vėjo scenoje, ir visai nebuvo prelegentė ar
pranešėja.

Negalėdama atsi džiaugti žinia, kad ji pagaliau
gavo (atgavo?) Lietuvos pilietybę, Rūta sudrebino
konferenciją smagiu prisistatymu – „Sena moteris,
ale jauna pilietė”, tuoj pat nusileido nuo scenos ir su
1 200 Lietuvos moterų konferencijos dalyvių ben-
dravo kaip su savo sesėm, juokavo, atsakė į moterų
klausimus. Dalyvės Rūtą išlaikė daugiau kaip va-
landą,  ji sužavėjo kiek vieną salėje buvusią moterį.
Audrė Miltenienė dalijosi įspūdžiais: „Man Rūta žiau-
riai patinka! Negaliu nesižavėti – ir tas akcentas, ir
tų tarmiškų žodžių vartojimas – na, tiesiog esu įsi-
mylėjusi...”, o Ruta Lee yra įsimylėjusi Lietuvą, jos
istoriją, kultūrą, istoriją, žmones.

Ruta Kilmonis Lee – lietuvių kil mės aktorė, nuo
1954 metų besisukanti tarp Amerikos įžymybių, yra
su kūrusi apie 100 įvairių vaidmenų. Pirmąjį savo vaid-
menį atliko filme „Septynios nuotakos septyniems bro-
liams”, kurį gavo ne bet kaip, o… puikiai sušokusi lie-
tuvišką polkutę. 2006 m. jos vardas sužibo Hollyvoo-
do šlovės alėjoje, o 2007 metais Preziden tas Valdas
Adamkus jai įteikė Riterio kryžių „Už nuopelnus Lie-
tuvai”. „Vi sada labai gera sugrįžti Lietuvon, bet šįkart
sugrįžtu kaip nauja pilietė”, – sakė ji. 

Ruta Lee gimė Kanadoje, Mon trealyje, o augo
JAV, Californijos valstijoje. Aktorė pasakojo, jog
visą gy venimą iš lietuvių tėvų girdėjo, kokia Lietu-
va graži. Ir jos pirmoji kalba buvo lietuvių, tik jos tė-
veliai buvo kilę iš kaimo, „tai ir kalbu tokia seno vine
fermerių kalba” – juokiasi aktorė. Ir ji visada puikiai
prabyla tarmiškai lietuviškai, neužmiršusi nei vie-
no žodžio, sklandžiai gali pa sakyti ugningą kalbą nuo
scenos, pa sisakyti per radiją ar pasikalbėti su 1 000
moterų Lietuvoje. „Kai buvau maža, tai sarmatijausi,
kad sumuštinis sudėtas ne su balta duona, bet su juo-
da, gera, lietuviška duona ar ko kia buvo. Ir mano var-
das Rūta – negirdėtas, ir pavardė Kilmonytė – ne-
girdėta. Tai vis turėjau aiškinti, kodėl Rūta yra svar-
bus vardas. Ir amerikiečiai, niekada nežinoję apie
Rūtą, bet girdėjo apie Lietuvą, kurios tuo metu ne-
buvo žemėlapyje”. 

O mes, tuo metu gyvenantys oku puotoje Lietu-
voje, girdėjome Rūtos balsą „Voice of
America”, kviečiantį mylėti Lietuvą ir
kovoti už savo šalį. Nes tikras pilietis
negina mistinės pilies, kurios nebėra
ant Lietuvos žemės. Nes tikras pilietis
nešioja tą pilį – Tėvynę Lietuvą savo
širdyje ir joje gyvena kiekvieną savo
gyvenimo dieną, nesvarbu, kurioje
pasaulio šalyje jis fiziškai būtų ir ku-
ria kita kalba jis bekalbėtų. „Žygiais,
o ne žodžiais mes Tėvynę mylim”. Ir
Ruta Lee netapo Lietuvos piliete dabar,
Los Angeles konsulato darbuotojams
už pildžius dokumentus. Lietuvos pi-
liete ir patriote ji buvo visada. Ir lie-
tuvišką pasą Rūta atsiėmė Los Ange-
les konsulate, nors lankėsi Vilniuje…
Susipainiojus ta mūsų Lietuva biu ro -
kratinėse pinklėse ir diplomatiniuo se
vertinimuose. Susipainioję ir lietu-
viai, kas yra tikros vertybės, o kas tik
įsitikinimai, vertinimai ir žaidimai. 

Ruta Kilmonis Lee visada buvo lie-
tuvė, Lietuvos pilietė, nes LIETUVA vi-

sada buvo jos širdyje. „Nuo mažens svajojau pama-
tyti šį gražų pasaulio kampelį. Matyt, tos lietuviškos
šaknys labai stiprios, gilios ir jos apsipynė mano šir-
dį bei sielą. Labai norėjau pamatyti tą Lietuvą, o tais
laikais tai nebuvo labai gerai, reikėjo gauti Rusijos
leidimą, o kai jį gavau – tai buvo stebuklas”, – pasa-
kojo Rūta. Visi gerai žinome istoriją, kaip Rūta, pa-
rašiusi Nikitai Chruš čiovui laišką, buvo įleista į Lie-
tuvą, ir radusi savo senelę, kito vizito metu galėjo par-
sivežti ją į Ameriką. „Mo čiutė, tik išlipusi iš lėktu-
vo Ameri koje, nežiūrint savo garbaus amžiaus, su-
klupo ant kelių, pabučiavo žemę ir pasisveikino su
Amerika… Aš, at skridusi jau į išlaisvintą Lietuvą,
išlipau iš lėktuvo, pabučiavau Lietuvos žemę ir pa-
sakiau: sveika, laisva Lietuva”, – jaudindamasi da-
lijasi prisiminimais Ruta Lee. 

Ir vis kalbamės su Rūta, jos pa sakojimų užtek-

Ruta Lee: „Sena moteris, ale jauna pilietė”

Su 1200 Lietuvos moterų konferencijos dalyvių Ruta Lee bendravo kaip su savo sesėm, juokavo, atsakė į moterų klau-
simus.

Su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. 
M. Morkevičiaus nuotr.

Lietuvišką pasą aktorė atsiėmė konsulate Los Angeles, nors lankėsi Vilniuje.    FB nuotr.



TELKINIAI

VILMA KAVA 

„Kol svajoji – gyveni”, – teigia jaunas ka-
merinis choras „Ave Musica” ir kvie čia
į pavasarinio šėlsmo puotą – koncertą.

Gyventi – tai pavasaris, nesuval-
doma energija, skambios dai-
nos, pasaulinė jaunystės muzi-

ka, šventiška vakarienė, spontaniški
jausmai, daug žadanti loterija ir dūks-

tantys šokiai. 
Kitą savaitgalį po Velykų, balan-

džio 27 dieną, 6 val. vakaro ateikite į
trankų renginį Pasaulio lietuvių cent-
re (14911 E 127th St, Lemont, IL 60439),
Fondo salėje. 

Nes pavasaris, nes jausmai šėlioja,
dainuosit kartu, iš širdies, su Nida Gri-
galavičiūte, Vilma Skučiene, Gilija Krū-
maitiene, Danguole Žibkute-Pažemec-
kiene, Linu Sprindžiu, Dariumi Kairiu

VĖJŪNĖ BALTRUŠAITIS

Tai buvo mano garsiausia mintis, prieš
aštuonerius metus paskaičius Rūtos
Šepetys knygą Between Shades of Gray.
Studijavusi istoriją ir įsigijusi bakalau-
ro ir magistro laipsnius toje srityje, su-
pratau šios knygos pristatymo svarbą
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos vyresniesiems mokiniams.  

Šie mokslo metai yra penkti, kai
su mokiniais skaitome knygą.
Mo kytojai visada nuostabu ma-

tyti, kaip mokiniai, baigę mokslo me-
tus, atmerkia akis pasauliui ir gali la-
biau vertinti Lietuvos istoriją. Ypac ̌
malonu stebėti, kaip iš pradžių, kai ku-
rie mokiniai išdidžiai praneša, kad
jie knygą jau yra skaitę, bet perskai-
čius vėl ir su klasės draugais padis-
kutavus, jiems gimsta naujų minčių. 

Kiekvienais metais, atsižvelgdama
į klasės pajėgumą, stengiuosi paįvai-
rinti pamokas, tad atsiranda vis nau-
jų minč̌ių, kaip įdomiau pristatyti
knygos temas. Pavyzdžiui, šiais metais
norė̇jau daugiau pabrėžti, kad gyve-
nant Sibiro sąlygomis žmonėms ne-
buvo lengva susirašine ̇ti ar laisvai
tarpusavyje kalbėtis. Atkreipiau dė-
mesį į pagrindinę veikėją Liną, me ni-
ninkę, kuri slapta ant nosinaitės piešia
žeme ̇lapį ir rizikuodama ją perduoda
kitam, tike ̇damasi, kad nosinaitė pa-
sieks jos tėvą. Nupirkusi padalinau mo-
kiniams nosinaičių ir paprašiau, kad
jie nupieštų vaizdą ar žemel̇apį, kurį jie
Linos vietoje būtų piešę. 

Jau žinome, kad šiemet pasirodė
filmas pagal R. Šepetys knygą Ashes in
the Snow. Kovo mėnesį mokytojos Vi-
talija Virbukiene ̇ ir Gida Urbonie nė,
bendradarbiaudamos su Jaunimo są-
junga, suorganizavo filmo peržiūrą
vyresniesiems – 7–12 klasių moki-
niams. Po filmo buvęs mokyklos mo ki-
nys, filmo režisierius Marius Mar kevi-
čius su žiūrovais vedė informacinį po-
kalbį. Nepaisant pradinių techninių
keblumų, su mokytojomis stebej̇omeṡ
ir džiaugėmės, kaip kantriai moki-
niai seḋej̇o ir laukė filmo ir kaip jį įdė-
miai žiūrėjo. Jaunimo sąjungos vado-
vai, dvyliktokai Gabija Petrulyte ̇ ir
Gintaras Baipšys, vedė pokalbį su re-
žisieriumi. Gabija paklausė, kodėl bu -
vo nuspręsta filmą kurti su ang liškai,
o ne lietuviškai kalbančiais aktoriais.
Režisierius paaiškino, kad pagrindinė
priežastis buvo ta, kad pati knyga pa-
rašyta anglų kalba ir kad daugiau

LOS ANGELES,CA

P a g a l i a u !

LEMONT, IL

Pavasario puota!

ir kameriniu choru „Ave Musica”. 
Slapčiausias jūsų sielos stygas

virpins broliai Švabai, Virginijus (solo
gitara) ir Eimis (bosinė gitara). 

Pasikvieskite draugus, bus ir sma-
giau, ir pigiau: bilieto kaina, užsa-
kant visą stalą – 50 dol. žmogui. Atei-
kite drąsiai ir vieni, susirasit draugų,
visi čia bendraujantys, bilietas kainuos
55 dol. Vietas ir bilietus užsisakykite te-
lefonu 630-247-4422.

Ką gali šis choras, kuriam vado-
vauja ir diriguoja Jūratė Grabliaus-
kienė, o koncertmeisterė – Lisa Kris-
tina, jūs jau matėte pernai per Vėlines.
Kas nematė, girdėjo iš kitų. 

Koncerto repertuaras įspūdingas
– lietuviški ir pasaulinio garso hitai.  

Šokiams gros net dvi grupės:
„Kaukas” ir broliai Švabai. 

Grojant grupei „Kaukas”, Jūratei
Grabliauskienei ir Rimui Grabliaus-
kui, atšvęstas ne vienas gimtadienis,
sutuokta ne viena pora. 

Legendiniai broliai Švabai, dar
hipių laikais Kaune subūrę „big beat”
grupę „Gintarėliai”, yra lietuviško
roko pradininkai, „gėlių vaikų” karta
– unikali proga juos išgirsti vėl gro-
jančius. 

Vakarą ves Vilma Kava ir Evaldas
Girdžiūnas. 

Ateikite į pavasario šventimą – juk
sako, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tad sėkit
džiaugsmą, linksmybes, berkit į dirvą
dainas ir juoką, tegul auga. 

Vyresniųjų klasių mokiniai su režisieriumi.                             Vėjūnės Baltrušaitis nuotraukos

žmonių filmą matytų ir suprastų. 
Dešimtokė Paula Greblikaite ̇ pa-

klause,̇ kur filmas buvo filmuojamas.
Marius atsake,̇ kad filmuota buvo per
visą Lietuvą, įskaitant ir  prie Baltijos
jur̄os. Snieguoti kalnai  iš kopų buvo
padaryti kompiuterinės grafikos dėka.
Septintokei Kamilei Zauniut̄ei buvo
įdomu, kas buvo sunkiausia filmuoti.
Atsakymas – nebuvo lengva filmuoti
masines scenas, pavyzdžiui, trauki-
nio stotyje ir sugrus̄tuose vagonuose.
Režisierius sakė, kad buvo sudėtinga iš
visų pareikalauti, kad viskas atrodytu ̨
natūraliai. Toliau paaiškino, kaip su-
dėtinga buvo filmuoti sceną, kurioje su-
simuša du kareiviai. Tam reikej̇o ak-
toriams ne tik kelias dienas repetuoti,
bet ir koordinuoti filmavimo eigą.

Vienas iš tėvų, Augis Gedgaudas,
paklausė, kaip aktoriai emociškai iš-
gyveno tam tikrų jautrių scenų vai-
dybą. Pasirodo, ypač nelengva bu vo fil-
muoti naujagimio mirtį. Sunkus jaus-

apie išgyvenimus Sibiro tremtyje. Ne-
labai prisimenu, kad man augant apie
tą laikotarpį būtų daug kalbama. Visas
dėmesys ir kalbos sukosi aplink dar-
bus, kokius mes galim atlikti Lietuvai
padedant at gauti laisvę. Svarbiausia
buvo matyti vėl laisvai plevėsuojančią
trispalvę. Niekada neužmir šiu mamos
ir moc ̌iutės ašarojanc ̌ių akių išgirdus
žinią, kad Lietuvos vėliava vėl plevė-
suoja Gedimino pilies bokšte. Primenu
mo kiniams, kad mes turime labai svar-
bią atsakomybę šnekėti apie praeitį ir
geriau suprasti, iš kur mes atkelia vome
ir kaip. Mes turime svarbią  at sakomy-
bę perduoti šitas žinias vai kams, nes ši
gyva istorija teka mūsų kraujyje. Mes
turime svarbia ̨ at sako mybę prisimin-
ti visus gyvenusius ir mirusius tame
laikotarpyje ir su jungti ju ̨ išgyvenimo
istorijas su dabartim. Neṙa ateities be
praeities. Lietuviai gerai pažįsta  juo-
ką ir džiaugsmą, bet gerai pažįsta ir
skausmą. Laikas viešiau ir garsiau
skelbti neišsakytus skausmus ir kan-
čias Stalino rankose. Jei ne mes, kas?
Čia pradžia. Pagaliau.

Vej̇ūne ̇Baltrušaitis – 8 kl. lietuvių
literatūros ir istorijos mokytoja.

mas apėmė visus, ypač aktorę Sophie
Cookson, kuri labai įsijautė į atsisvei-
kinimo su kūdikiu momentą. Užbaigus
tą sceną visiems reike ̇jo atsipu ̄sti. 

Sugrįžus į klasę norėjau išgirsti
mokinių įspūdžius. Nors dar nebuvome
baigę knygos skaityti, žinojau, kad
bent galėsime padiskutuoti apie pana -
šumus ir skirtumus tarp knygos ir fil-
mo. Dažniausiai iškildavo klausimas
dėl Nikolajaus Kretzsky personažo la-
bai neigiamo vaizdavimo (akt. Martin
Wallstrom). Ir knygoje jis nėra pats ge-
riausias, bet jo padėtis ir lemtis filme
skiriasi nuo knygos. Kaip rašytoja aš
suprantu, jog reikia pasirinkti, kaip in-
terpretuoti veikė ją. Vis dėlto knygoje
Kretzsky yra svarbus karo meto dilemų
simbolis – karas nėra tik juodas ir
bal tas. Mokiniams pabrėžiau šią temą,
kad jie pradeṫųmąstyti, kodel̇ vieni pa-
sirenka vieną gyvenimo taką, o kiti –
kitą. Kartais priežastys yra aiškios, o
dažnai suprasti jas ir nagrineṫi yra sun-
ku. Kretzsky pa veiks las filme yra labai
neigiamas, o jo kebli padėtis atsisklei-
džia tik filmo pabaigoje. 

Mokiniams pastebėjau – nors gy-
vename 2019 metais, Ashes in the Snow
yra pirmas filmas, lietuviu ̨ sukurtas

Gintaras Baipšys, Gabija Petrulytė ir režisierius Marius Markevičius.

,,Ave Musica” kviečia švęsti pavasarį.                                            Dalios Kavaliauskienės nuotr.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Praėjusios savaitės antradienio, kovo 26-osios
naktį, Palos Hills esančiame lietuvių name kilo
gaisras. Jame gyvenusiems penkiems žmo-

nėms pasisekė išsigelbėti, tačiau nepavyko išvengti
rimtų nuostolių. Vienam šio namo gyventojui, paty-
rusiam kūno nudegimų, prireikė rimtos gydytojų
pagalbos. Kiti trys žmonės (du iš jų – policijos parei-
gūnai), kurie gaisro metu prisikvėpavo dūmų, taip
pat buvo nugabenti į ligoninę, tačiau po gydytojų
apžiūros jie išleisti į namus. 

Vienas iš tų, kuriuos gelbėtojai vežė į ligoninę,
buvo degusio namo rūsyje gyvenęs Sigitas Balsys.
Prieš kurį laiką jis dėl ligos prarado sveikatą ir dar-
bingumą, viena jo kūno pusė liko paralyžiuota. O tą
gaisro naktį jis neteko nuomojamo būsto ir beveik
viso savo nedidelio turto. 

Sigitas savo išsigelbėjimą laiko stebuklu, beje,
jau nebe pirmuoju gyvenime. 

Kelias iš gaisro – per mažą rūsio langelį

Gaisro metu tiršti gaisro dūmai jam buvo užtvėrę
kelią į lauką ir veržėsi į kambarį. Sigito gyvybei buvo
iškilęs rimtas pavojus. Tą siaubingą naktį judėjimo
negalią turintis vyras, prabudo dūmų pilname kam-
baryje.  

,,Išgirdau šaukiant kaimyną, kad degame. Iš
karto atsikėliau, apsirengiau. Bandžiau išeiti pro pa-
grindines duris, bet kai jas atidariau, per dūmus nie-
ko nebegalėjau matyti, todėl skubiai vėl uždariau.
Mano bute buvo du maži langeliai, vienas miega-
majame, kitas virtuvėje. Iš pradžių bandžiau pasiekti
miegamojo langelį, bet greit supratau, kad tai netei-
singas sprendimas. Jaučiau, kad man jau trūksta oro,
nes dūmų kambariuose buvo tiek, kad galėjau matyti
tik savo kojas. Kaip galėdamas greičiau nuėjau į vir-
tuvę, ten didelėmis pastangomis man pavyko užsi-
ropšti ant kriauklės ir pasiekti langelį. Jį atidaręs, pra-
dėjau kvėpuoti, išgirdau žmonių balsus, pašaukiau
‘help me’. Per langelį gaisrininkai mane ir ištraukė,
ačiū Dievui, už juos!”, – pasakojo Sigitas. 

Po galvos auglio operacijos – 
judėjimo negalia

Gelbėjimo operacijos metu per mažą langelį
traukiamam  Sigitui nukrito nuo kojų apavas – jis liko
basas, tačiau dokumentus, kuriuos spėjo pasiimti, iš-
saugojo – jie per sumaištį nepasimetė.

Visas kitas labai nedidelis Sigito turtas gerokai
nukentėjo, didžiąją jo dalį reikia išmesti. Šiuo metu
būsto netekusį vyrą savo namuose priglaudė gerų
draugų pora, tačiau ta pagalba yra laikina. 

Ligos suluošintam tautiečiui – naujas išbandymas

Sigitas jau aštuonerius metus neapsieina be
gerų žmonių pagalbos. 2011 metais jam buvo diag-
nozuotas galvos auglys – jis jau buvo užaugęs iki
apelsino dydžio. Vyrui buvo atlikta sudėtinga ope-
racija. Deja, ne tokia sėkminga, kokios tikėtasi, nes
jos metu ligoniui buvo pažeisti svarbūs stuburo ner-
vai. Todėl jaunam ir iki tol darbingam vyrui buvo
paralyžiuota viena kūno pusė, sutriko pusiausvyra,
jis neteko regėjimo viena akimi, prarado pusę klau-
sos. Tapus neįgaliu, gyvenimas tarsi sustojo. Jeigu
ne gerų žmonių pagalba, nežinia, kaip viskas būtų
pasisukę. 

Be gerų žmonių pagalbos neišgyventų

Tuo metu susibūrusi nedidelė geraširdžių lie-
tuvių grupė kreipėsi į kitus tautiečius, prašydami
paaukoti pinigų Sigitui. Taip buvo surinkta lėšų tam,
kad negalintis užsidirbti vyras turėtų už ką pra-
gyventi. Atsirado žmogus, kasmet atsiunčiantis
dar šiek tiek pinigų, kurie padengia bent dalį pi-
giausio buto nuomos. Grupelė geraširdžių moterų,
radusios laisvesnio laiko, kartais atveža neįgaliajam
maisto, nugabena pas gydytoją, bando parūpinti so-
cialinę paramą, yra suorganizavusios kelias pinigų
rinkliavas. 

Joms pavyko parūpinti, kad Sigitas gautų labai
nedidelę, kiek daugiau nei 100 dolerių per mėnesį sie-
kiančią valstybės pašalpą. Vyras bandė ieškotis ko-
kio nors darbo, kurį galėtų dirbti iš namų, tačiau jam
nepavyko. 

Beje, surasti butą buvo labai sunku. Daugelis
nuomotųjų nenorėjo priimti neįgaliojo. Sigitą glo-
bojančioms moterims kone su ašaromis tekdavo pra-

šyti ir įtikinėti, kad būsimasis nuomininkas yra
tvarkingas, švarus žmogus, pajėgus palaikyti tvar-
ką savo bute. 

Į klausimą, ar turi giminių, artimųjų, Sigitas at-
sako, kad dabar jis yra vienas ir nenori prisiminti
praeities. 

Po gaisro jam vėl labai reikalinga gerų žmonių
pagalba. Ankstesnių namų netekęs vyras ieško at-
skiro nedidelio, kad ir rūsyje esančio būsto. Gal at-
siras, kas gali jam pasiūlyti kur gyventi už nedide-
lį mokestį. O gal atsirastų tokių, kurie galėtų būs-
tą bent kuriam laikui pasiūlyti nemokamai. Sigitui
gali dar tekti palaukti kelerius metus, kol galės gau-
ti valstybės skiriamą socialinį būstą. Žinoma, jam
labai praverstų ir finansinė pagalba. Todėl šį žmo-
gų globojančių moterų grupė atidarė specialią sąs-
kaitą, į kurią galima pervesti kad ir nedidelę pini-
gų sumą, kas kiek gali. 

Pats Sigitas sako, kad yra atsidavęs jį globo-
jančio Dievo malonei. Bet juk žinome, kad Dievas vei-
kia per mus, žmones.

www.draugas.org

Jeigu norėtumėte padėti Sigitui Balsiui,
prašome siųsti čekį paštu Birutei Sakutienei (Si-
gitui Balsiui) adresu: 230 W Savannah Dr, Ro-
meoville IL 60446. 

Birutei galima paskambinti tel. 630-863-
3703. Ji atidarė Sigitui skirtą sąskaitą Chase ban-
ke. Jeigu esate šio banko klientai, galite auko-
dami pasinaudoti Chase Quick pay paslauga
elektroniniu paštu: in0002003@yahoo.com 

Apie kovo 26-osios naktį lietuvių name Palos Hills įsiplieskusį gaisrą ir jo padarinius pranešė spauda, rodė ne vienas televizijos žinių kanalas.

Sigitas Balsys prieš operaciją buvo tvirtas vyras, besidžiaugiantis gyvenimu. Po operacijos jis negali išsiversti be gerų
žmonių pagalbos ir paramos.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

LIONĖ KAZLAUSKIENĖ

Ateitininkų namai Lemonte jau 40 metų sėkmingai vei-
kia ir priglaudžia ne tik ateitininkus, bet ir kitus lietuvių
vienetus. Juos išlaikyti reikia ir finansų, ir darbo jėgos,
bet svarbiausia – sumanios valdybos ir susipratusių
narių. 

Kovo 24 d. vyko Ateitininkų namų narių vi-
suotinis susirinkimas, kurio tikslas – aptar-
ti praėjusių metų veiklą. Pirmininkė Dainė

Quinn pristatė susirinkimo darbotvarkę, o Reda
Blekienė perskaitė 2018 m. susirinkimo protokolą.

Dainė toliau susirinkimo dalyvius supažindino su val-
dybos atliktais darbais, projektais bei ateities planais.
Žibutė Pranckevičienė pateikė finansinę ataskaitą bei
revizijos komisijos pranešimą. Reviziją atliko Rima
Birutienė, dr. Antanas Razma ir Saulius Čyvas. 

Aklamacijos būdu patvirtinta naujoji Ateiti-
ninkų namų valdyba. Valdyboje pasilieka Dainė
Quinn, Žibutė Pranckevičienė, Ramunė Motekaitienė,
Rimantas Gurauskas, Loreta Grybauskienė, Reda Ble-
kienė, Marius Kriaučiūnas ir Lionė Kazlauskienė. Iš-
rinkta nauja valdybos narė – Daina Čyvienė. Ilgametė
narė Pranutė Domanskienė pasitraukė iš valdybos,
tačiau pasilieka garbės nare kartu su Vida Maleiš-
kiene. Revizijos komitete pasikeitimų nėra.

Ateitininkų namai gražėja iš lauko...

Be eilinės Ateitininkų namų priežiūros (trak-
torių priežiūros ir benzino, atsitiktinių vamzdžių bei
tualetų taisymo, ugnies saugiklių įdėjimo, žolės pjo-
vimo bei lapų ir šakų rinkimo, laistymo, gėlių sodi-

Ateitininkų namų valdyba, pasiruošiusi naujiems užmojams. Sėdi iš k.: Žibutė Pranckevičienė, garbės narė Pranutė Do-
manskienė, Loreta Grybauskienė, pirm. Dainė Quinn, Lionė Kazlauskienė, garbės narė Vida Maleiškienė ir naujai išrinkta
Daina Čyvienė.  Stovi iš k.: Ramunė Motekaitienė, Marius Kriaučiūnas, Rimantas Gurauskas  ir Reda Blekienė. 

Dainos Čyvienės nuotr. 

Ateitininkų namų knygų klubas
renkasi rytais ir vakarais

Ateitininkų namų knygų klubas rinksis balandžio 17 d.,
trečiadienį, 10 val. r. Bus diskutuojama knyga: Mercy
in the City: How to Feed the Hungry, Give Drink to the
Thirsty, Visit the Imprisoned, and Keep Your Day Job”,
autorė Kerry Weber. 
Gegužės 1 d., trečiadienį, 7 val. knygų klubo vakari-
nė grupė diskutuos knygą „The Immortalists”, autorė
Chloe Benjamin.
Knygų aptarimai vyksta lietuvių kalba. Visi kviečiami
dalyvauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Drive Lemont, IL.
Informacija: dainequinn@gmail.com

Ateitininkų
namų

metinis narių
susirinkimas

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 tel. 630-888-5013. Auka – 20 dol.

Rengia Ateitininkų namų valdyba ir 
Pal. Jurgio Matulaičio misija

Ateitininkų Federacijos Taryba dirbanti Lie-
tuvoje susideda iš 13  Lietuvos ir užsienio ateitininkų
atstovų. Kovo 28 d. vyko AF tarybos posėdis, ku-
riame buvo išrinktas Tarybos pirmininkas, stu-
dentas Martynas Pilkis. Pastaraisiais metais stu-
dentė ateitininkė Justina Juodišiūtė, laikinai ėjo šias
pareigas.

Į  dabartinę Tarybą įeina Justinas Juknys – AF
pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas – AF
Dvasios vadas,  Vaidotas Vaičaitis – praėjusios ka-
dencijos AF pirmininkas. Įeina ir  AF suvažiavime
išrinkti šie Lietuvos ateitininkų atstovai:  Martynas
Pilkis, Paulius Mieželis, Vidas Abraitis, Paulius Au-
ryla ir Justina Juodišiūtė. 

Keturi tarybos nariai yra deleguoti Š. Amerikos
ateitininkų tarybos. Jie yra  Tomas Girnius – Š.
Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmininkas,
Daina Čyvienė,  Algirdas Lukoševičius ir Vytautas
Sužiedėlis.

Gitana  Bielskytė-Elsner  atstovauja   Europos
ateitininkams AF taryboje.

Ateitininkų namai Lemonte.      Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Paskelbta Ateitininkų
Federacijos tarybos sudėtis

nimo bei krūmų dailinimo ir t.t.) 2018 m. buvo su-
taisytos stulpinės lauko lempos, įsigyta invalidų ve-
žimėliams rampa ir nupirktos dalys atstatyti nuo aud-
ros nukentėjusiai tvorai. Jonas Jodwalis Ateitinin-
kų namų kieme įkėlė 21 inkilėlį, tuo įsigydamas Eag-
le Scout pažymėjimą. Atlikta daug! Tačiau prieš akis
dar ilgas sąrašas reikalingų pataisymų ir sumany-
tų projektų.

… ir iš vidaus

2018 m. Ateitininkų namų vidus irgi pagražėjo.
Edvardo Lišausko rankomis „Steinway“ fortepijonas
iš pagrindų  sutaisytas, sustyguotas ir nulakuotas.
Sutaisytas ir pervilktas oda instrumento suolas.
Fortepijonas blizga ir laukia talentingų pirštų! 

Salonas pašviesėjo lubose įdėjus naujas lempas.
Pakeisti elektros jungikliai, įdėtos naujos rozetės, su-
remontuotos ir perdažytos sienos bei lubos, vitrinose
įmontuotos apšvietimo lemputės.

2018 m. vajai – gegužinė ir loterija, kalėdinių kor-
telių projektas, Tango šokių pamoka ir ,,Vakaras prie
fortepijono” – projektams sukėlė nemažai lėšų. At-
eitininkų šalpos fondas bei Lietuvių fondas dosniai
remia brangesnius namų išlaikymo užmojus. Jiems
namų valdyba dėkoja iš širdies!

Po ateitininkų namų stogu telpa visi

2018 m. nestokojo ir ypatingų renginių. Toliau
buvo tęsiama tradicija kartu su vysk. J. Matulaičio
misija ruošti bendras rekolekcijas Advento metu, o
netolimoj ateityje – ir Gavėnios metu. Šiais metais
ateitininkų Kūčios pirmą kartą buvo ruošiamos
Ateitininkų namuose. Šis svarbus renginys pasise-
kė, buvo šiltas ir šeimyniškas.

Ateitininkai tikrai naudojosi Namų patalpo-
mis! Daumanto-Dielininkaičio jaunučių kuopa ir
Kun. Lipniūno-Prez. Stulginskio moksleivių kuopa
rinkosi susirinkimams, posėdžiams, įžodžio ruo-
šai, susikaupimams bei šventėms. Vyko JAS CV sto-
vyklos vadovų kursai; Š. Amerikos ateitininkų ta-
rybos posėdžiai; Ateitininkų šalpos fondo posėdžiai
ir vakarienė bei Korp! Giedros susirinkimai ir šven-
tės.

Ateitininkų namų nepamiršo ir plačioji Čikagos
visuomenė. Kas šešias savaites rinkosi rytinis ir va-
karinis knygų klubas, vyko Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos biblijos stovykla, LB meno stovyklėlė vasaros
metu. Gimnazistai čia dalyvavo ,,Vaikų vartai į
mokslą” organizacijos kursuose ruošantis savano-
riauti Lietuvoje, būrėsi psichologinės ir dvasinės pa-
galbos draugijos kartu su LUMA. Patalpomis taip pat
naudojosi tautinių šokių grupė „Grandis“, „Daina-
vos“ choras, „Draugo“ laikraštis, Lietuvos vyčiai. Na-
muose veikia Pabaltiečių jėzuitų būstinė.

Diskusijų metu aptarta, kokiais būdais rekla-
muoti Ateitininkų namų patalpas šeimų šventėms,
susirinkimams, pobūviams. Svarstyta, kaip pri-

traukti naujų narių. Buvo siūlyta naujiems na-
riams įteikti sveikinimą kartu su lankstinuku apie
Ateitininkų namus.

O ateityje?

Pasižymėkite šias datas kalendoriuose: tradicinė
Ateitininkų gegužinė vyks birželio 2 d.  O šį rudenį
Ateitininkų namams sukaks 40 metų! Rugsėjo 7 d.
planuojama iškilminga puota. Komitetas, vedamas
Dainos Siliūnienės, jau sudarytas, pokylis ruošiamas.
Visi kviečiami!
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T i k s l a s – Amerika 2018
Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

Dienoraštis – 12

Šauliškos vaišės Šaulių namuose Čikagoje.

Kaip Lietuvą pristato 
Čikagos lietuvių muziejai

„Tikslas – Amerika” ekspedicija Či-
kagoje tęsiasi, ir jos dalyviai Aistė ir
Augustinas Žemaičiai lanko lietuvių
muziejus ir archyvus – vietas, ku riose
Čikagos lietuviai pristato Lietu vą
amerikiečiams, kaupia informaciją
apie visus Amerikos lietuvius atei-
 tiems kartoms.

Augustinas: „Tikslas – Ameri ka” lie-
tuviškų vietų JAV žemėlapyje
[http://www.tikslasamerika.lt]  daug
lietuvių muziejų žymėjome svarbiau-
siu ženkleliu, rodančiu, kad tos vie tos
lengvai gali sužavėti ne tik Ame rikos
lietuvį, bet ir turistą iš Lietuvos ar ne-
lietuvių kilmės amerikietį. Iš viso to-
kių, svarbiausių, objektų „Tiks las –
Amerika” žemėlapyje pažymėjome 28,
iš jų – 9 Čikagoje: dvi bažnyčias, dvejas
kapines, paminklą, rajoną ir tris pa-
status, kurių svarbi sudedamoji dalis
– lietuvių muziejai.

Balzeko lietuvių kultūros
muziejus – kad amerikiečiai
suprastų: „Lietuva – ne liga”

Aistė: „Mano jaunystėje kai ku rie
žmonės galvojo, kad Lithuania yra
liga”, – savo bute Čikagos dangoraižio
viršūnėje interviu mums pa sakojo
Stanley Balzekas, Jr. didžiausio lietu-
viško muziejaus už Lietuvos ri bų įkū-
rėjas. „Todėl aš įsteigiau mu ziejų”.

Augustinas: Jis buvo verslinin kas,
prekiavo automobiliais. Uždirb tus pi-
nigus investavo į meno, dirbi nių ko-
lekcijas, tarp jų – lietuviškas. Ir pa-
starąsias kolekcijas surinko į muziejų.
Tą patį, į kurį iki pat šiol, sulaukęs 94
m., kasdien važiuoja dirbti. Jį įsteigė
jau prieš daugiau nei 50 m. Tai skir-
tumas tarp Lietuvos ir JAV. JAV me-
cenatystė įprasta, normalu, kad ge-
riausius muziejus įstei gė savo pini-
gus paaukoję turtingi žmo nės (pvz., ir
Field Museum Čika goje ar Smithso-
nian Washingtone). Tuo tarpu Lietu-
voje tai dar tik skinasi kelią.

Pirmąkart S. Balzeką, Jr. išvydome
jo muziejaus renginyje: iš Lie tuvos at-
vykęs muzikologas Darius Ku činskas
pristatė lietuviškas pia no lų juostas, iš-
leistas JAV XX a. pra džioje. Atėjo toks
guvus senelis, pa šoko su vaikštyne ir,
paklausęs pas kaitos, eina link durų.
„Kaip jis grįš?” – sunerimusi klausė
viena lan kytoja. „Aišku, kad pats par-
vairuos”, – atsakė Balzeko pažįstami.
Parako jis dar turi, nestokoja ir idėjų:
jam svarbiausia, sakė, atrasti ryšį tarp
JAV ir Lietuvos. Jis nėra imigrantas –
imigravo dar jo tėvai prieškariu – todėl
jis, Amerikos pilietis nuo gimimo, turi
supratimą apie JAV kultūrą ir teisę,
turi ryšių su įtakingais politikais ir
daug geriau kalba angliškai nei lietu-
viškai. Jis siūlo keliones į Lie tuvą lie-
tuvių kilmės amerikiečiams, kurie ne-
moka lietuviškai ir nėra ten buvę, siū-
lo jiems atrasti savo kilmę muziejuje
sukauptoje nekrolo gų kolekcijoje, ir
stato tiltus dar dau geliu būdų.

Aistė: Dar vienas pagrindinių da-
lykų, skiriančių JAV lietuvius nuo
Lietuvos lietuvių, kurie mums labiau -
siai krito į akis – graži senatvė. Mus,
atvykusius iš Lietuvos, nuolat stebino,
kiek Amerikoje sutikome aštuonias-
dešimtmečių, devyniasde šimtmečių,
kurie gyvena visavertį gy venimą, vai-
ruoja, keliauja, susitaria su mumis
susitikti elektroniniu paštu ir paskui
seka „Facebook” paskyrą „gabaleliai-
lietuvos”.

Lietuvoje viskas kitaip. Žinoma,
kalta sovietų okupacija, kai kelionės
buvo praktiškai uždraustos, automo-
biliai daugeliui neprieinami – taigi re-
tas išmoko vairuoti. Kompiuteriai irgi
tapo prieinami 10–20 m. vėliau. O tokių
dalykų kaip investavimas, verslas, rek-
lama, darbo paieška iš viso nebuvo. Be
to, seneliai Sovietų Sąjun goje būdavo
beveik „nurašyti”: jiems – tik sodas,
grybavimas ir anūkų auginimas. O
dar ir pensijų dydžiai – Lie tuvos lie-
tuviai sovietų okpacijos lai kais niekaip
negalėjo jų sukaupti.

Dėl visų šių dalykų, deja, Lietu vo-
 je su seneliais jaunimas dažniausiai
tiesiog neturi apie ką kalbėti, nes jų pa-
tirtis, gyvenimo galimybės, mąs tymas
skiriasi iš esmės. Tuo tarpu su vyres-
nio amžiaus Amerikos lietuviais mums
nesunku buvo rasti bendrą kalbą, skir-
tumų daug mažiau.

Jaunimo centras – lietuvybės
išlikimo užtaisas

Augustinas: Kitokios nuotaikos nei
Balzeko muziejuje jaučiamos Čikagos
Jaunimo centre. Įspūdingą pastatą su
Vyčio mozaika, su paminklu žuvu-
siems už Lietuvos laisvę sukūrė dau-
giausiai dipukai. Tai buvo – ir iki šiol
yra – tikras gabalėlis Lie tuvos, kur vei-
kia Lietuvos muziejai (ypač didelis
akcentas – laisvės ko voms), lituanis-
tinė mokykla, rengi nių salė, lietuvių
Jėzuitų koplyčia, o tikriausiai svar-

biausia – didžiausias lietuvių archyvas
užsienyje.

Archyvai nėra „Tikslas – Ame ri-
ka” tikslas, tačiau kai Kristina La pie-
nytė ir Indrė Antanaitytė mus pave-
džiojo po Lituanistikos tyrimų ir stu-
dijų centrą, pamaniau, kad visai no-
rėčiau ten praleisti keletą dienų: tiek
daug dokumentų, knygų mane sudo-
mino. Kol kas tik persifotogra favo me
senas bažnyčių nuotraukas: papras-
čiau suprasti, kas kur stovėjo, jei jau
prarastos negrįžtamai, nugriautos.

Pagrindinis skirtumas nuo Bal ze-
 ko muziejaus – Jaunimo centre vyrauja
vien lietuvių kalba. Jis skirtas visų pir-
ma ne lietuvybe besidomintiems ame-
rikiečiams, bet patiems lietuviams, jų
vaikams, kad nepa mirštų „senosios Tė-
vynės”, jos didingos ir liūdnos istori-
jos.

Vaišės Šaulių namuose ir
seniausias pasaulyje
lietuviškas laikraštis

Augustinas: Dėl lietuviškiausio Či-
kagos fasado titulo Jaunimo centro Vy-
čio mozaika labiausiai konkuruo tų
su Šaulių namais, padabintais Gedi-
mino stulpais ir Vyčio kryžiais. Ka-
daise tame pastatėlyje rinkdavosi 1
000 šaulių, bet jie pamažu išmirė. Lai-
mė, organizaciją atgaivino naujieji at-
vykėliai: jų – keliasdešimt. Šaulių na-
mai priklauso vienam jų – Linui Mar-
ganavičiui – nusipirko, nuo moja ir
meksikiečių šventėms, tai padeda iš-
silaikyti. Bet kartu naudojasi ir šauliai,
vyksta lietuviški ren giniai.

Aistė: Šauliškų  vaišių gavome
paragauti  ir mes  –  tai  buvo    tikriau-
siai vienas maloniausių „Tikslas –
Amerika” pasitikimų. Išties tądien
gyvenome pusbadžiu, Čikagoje lietu-
viškų vietų šitiek, kad pavalgyti ne-
buvo laiko, tad šauliai mus tikrai iš-
gelbėjo.

Augustinas: Žinoma, tų pasitiki mų
Čikagoje buvo daug – kas dvi va landas
po naują pašnekovą ar pašne kovus.
Reikia spėti išklausinėti, kas svarbu.
Aplankėme ir „Draugo” re dakciją, pa-
jutome joje to Amerikos lietuvių auk-
so amžiaus (~1960–1970 m.) atmosferą
– tik tada darbuotojų buvo daug dau-
giau, o dabar viskas automatizuota,
spausdinama kitur. Tada aplankėme
lietuvių Marijonų vie nuolyną, Dariaus
ir Girėno pa minklą. Visko nė neiš-
vardysi.

Čikagoje lietuviai kuria ir naujas
lietuviškas vietas

Augustinas: Daugelyje JAV lie tu-
 vių bendruomenių, kurias aplankė
„Tikslas – Amerika”, lietuvių paveldas
eina dviem keliais.

Tas paveldas, kurį prižiūri sens-
tančios bendruomenės, nukentėjusios
nuo laikmečių kaitos (pvz., kė limosi į
priemiesčius) ir nepasinaudojusios
dabartinio laikmečio privalu mais
(pvz., savanoriaujančiu jaunimu, pa-
rama iš JAV ir Lietuvos valdžios ins-
titucijų, turizmo ir interneto teikia-
momis galimybėmis, lietuvių kilmės
amerikiečių noru atrasti savo šaknis,
eilinių amerikiečių do mėjimusi ma-
žumų kultūromis ir paveldu), pamažu
nyksta ir – jei nie kas nepasikeis – gali
būti pasmerktas.

Tas paveldas, kurio prižiūrėtojai
sugeba bent dalimi šių galimybių pa-
sinaudoti – laikosi.

Tačiau beveik niekur visose Šiau-
 rės Rytų ir Vidurio Vakarų JAV ne-
matėme, kad būtų rimtai kuriamos
naujos nekomercinės lietuviškos vie-
tos, institucijos. Dabartinių imigrantų
tam per mažai, o buvusių imigrantų
bangose lietuvybė dažniausiai išsilai-
kė iki pirmos mišrios santuokos (tik
maža dalis mišriose gi musių vaikų
užsiima lietuviška veikla ir suaugę; ir
nė vienas iš gero šim to pagrindinių
mūsų pagalbininkų JAV nebuvo žmo-
gaus, kuriam lietuvis būtų buvęs tik
vienas senelių). Tai gi geriausiu atveju
tie keliasdešimt ar keli šimtai aktyvių
kiek vieno miesto lietuvių stengiasi
iš saugoti tai, ką sukūrė tūkstančiai ir
dešimtys tūkstančių buvusių prieš
juos.

Bet Čikagoje aktyvių lietuvių tiek,
kad kuriasi ir naujos lietuviškos or-
ganizacijos, pakankamai didelės, kad
turėtų savo patalpas. Pirmoji „kūrėja”,
su kuria susipažinome – Audra Ado-
mėnas: jos „Lithuanian Archives Pro-
ject” savanorės skaitmenina įvairius
lietuviškus dokumentus, garso įrašus,
daro prieinamus internete. Paskui – Jo-
nas Pla takis, kaip tik įrenginėjęs Ame-
rikos lietuvių šlovės galeriją, kad lie-
tuviai galėtų didžiuotis saviškiais: ten
pa gerbiami labiausiai nusipelnę JAV
lie tuviai.

Šlovės galerijų JAV lankė me ir
matėme ir daugiau:  „Tikslas – Ame-
rika 2017” lankė krepšinio šlovės ga-
leriją (kur yra įrašyti A. Sabonis, Š.
Marčiulionis), šiemet pravažiavo me
pro rokenrolo šlovės galeriją. Tad tik-
rai, kodėl ne lietuvių? J. Platakis, pats
istorijos mokytojas, rūpinasi ir tuo,
kad amerikiečiai sužinotų Lie tuvos
istoriją, mokykloms dalija Rū tos Še-
petys knygas „Tarp pilkų de besų”,
kad JAV vaikai žinotų apie sovietinį ge-
nocidą. 

Nukelta į 15 psl.

JAV lietuvių vienuolynų žemė lapis. Pažymėtieji tamsiau ir viduti niu tamsumu – dar vei-
kia, o šviesiai pažymėti – uždaryti ir be lietuviškų ženklų. Vienuolynų būta ir dar daugiau,
bet tuos, kur vienuolės tiesiog gyvendavo parapijos ar mokyklos patalpose, žymėjome
kaip bažnyčias ar mokyklas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

VRK registravo šešis kandidatus į prezidentus
Vilnius (VRK

inf.) – Vyriausioji
rinkimų komisija
(VRK)  registravo
pirmuosius šešis
kandidatus į prezi-
dentus, o trijų pre-
tendentų parašai
dar tikrinami.

Kandidatais re-
gistruoti socialde-
mokratas euroko-
misaras Vytenis Po-
vilas Andriukaitis,
filosofas Arvydas Juozaitis, ekono-
mistas Gitanas Nausėda, „valstiečių”
kandidatas premjeras Saulius Skver-
nelis, konservatorių kandidatė parla-
mentarė Ingrida Šimonytė, Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų
šeimų sąjungos vadovas europarla-
mentaras Valdemaras Tomaševskis.

Dar tikrinami parlamentarų Nag-
lio Puteikio ir Mindaugo Puidoko bei
europarlamentaro Valentino Mazuro-
nio parašai.

Kandidatais registruojami asme-
nys, pateikę pareiškinius dokumentus,
sumokėję užstatą ir surinkę ne mažiau
kaip 20 tūkst. rinkėjų parašų.

Per VRK posėdį pranešta, kad V. P.
Andriukaitis surinko per 27 tūkst. pa-
rašų, A. Juozaitis – per 33 tūkst. para-
šų, G. Nausėda – per 43 tūkst. parašų,
S. Skvernelis – per 32 tūkst. parašų, I.
Šimonytė – per 68 tūkst. parašų, V. To-
maševskis – per 28 tūkst parašų.

V. Mazuronis VRK pateikė apie 25
tūkst. parašų, M. Puidokas – apie 29
tūkst. parašų, mažiausią parašų re-
zervą turi N. Puteikis, pristatęs
21,3 tūkst. parašų. 

Paprastai dalis  parašų  būna iš-
brokuojami, nes nepateikti visi rei-
kalingi duomenys, padaroma klaidų
pildant duomenis ir kt.

Patvirtintas karinio bendradarbiavimo planas

Washingtonas (KAM
inf.)  – Krašto apsaugos mi-
nisterija ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Gynybos de-
partamentas Washingtone
pasirašė penkerių metų dvi-
šalį bendradarbiavimo gy-
nybos srityje planą.

Dokumente atspindėti
bendradarbiavimo tikslai
ir projektai, kuriems arti-
miausiais metais bus ski-
riamas pagrindinis dėme-
sys: bendroms pratyboms
ir mokymams, atgrasymo
priemonių Baltijos regione
stiprinimui, dalyvavimui
tarptautinėse operacijo-
je, regioninių kibernetinių pajėgumų
vystymui ir kt.  Šiuo dokumentu sie-
kiama užtikrinti veiklos tęstinumą ir
tinkamą ilgalaikių projektų finansa-
vimą. Plano turinys bus kasmet per-
žiūrimas ir pagal poreikį atnaujina-
mas.

Lietuva yra pirmoji šalis, su kuria
JAV pasirašė tokį dokumentą.

Nuo 2014 m.  JAV į Lietuvos  sau-
gumą ir gynybą investavo  beveik  80
JAV mln. dolerių. Lietuvos įsigijimai iš
JAV taip pat nuolatos auga ir jų suma
artimiausiu metu pasieks 200 mln.
JAV dolerių.

Šiuo metu  Krašto apsaugos mi-
nisterija derina 200 šarvuotųjų visu-

reigių Lietuvos kariuomenei iš  JAV
bendrovės „OshKosh” įsigijimą. Lie-
tuva iš JAV taip pat perka priešlėktu-
vines raketas, prieštankines sistemas
„Javelin”, ryšių sistemas ir amuniciją.
Savo ruožtu, JAV, įgyvendindamos pa-
ramos saugumui programas Lietuvoje,
daug investavo į karinius poligonus ir
kitą infrastruktūrą, finansuoja Lietu-
vos karių ir specialistų mokymą JAV
karo mokyklose. 

Šis ilgalaikis planas –  svarbus
žingsnis įgyvendinant  2018 m. balan-
džio 3 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
JAV Prezidentų deklaracijoje įvardin-
tus JAV ir  Baltijos šalių bendradar-
biavimo tikslus.

JK pajėgos bus dislokuojamos Baltijos jūroje 
Londonas/Vilnius (KAM inf.) –

Krašto apsaugos ministras Raimundas
Karoblis Londone su kitais Jungtines
ekspedicines pajėgas (angl. UK-led
Joint Expeditionary Force, JEF) su-
darančių šalių gynybos ministrais ap-
tarė šių greitojo reagavimo pajėgų pa-
naudojimą ir stalo pratybų metu pa-
tikrino galimų sprendimų priėmimo
greitį bei JEF pajėgų aktyvavimo me-
chanizmą. Ministrai taip pat aptarė šį
birželį vyksiančias pirmąsias JEF jū-
rinio komponento pratybas „Baltic

Protector” („Baltijos gynėjas”).
Pratybose „Baltic Protector” da-

lyvaus 3 tūkst. karių ir apie 20 karo lai-
vų iš visų Jungtines ekspedicines pa-
jėgas formuojančių šalių. Planuoja-
ma, kad vienas šių pratybų etapų vyks
ir Lietuvos pajūryje.

„Nors Jungtinė Karalystė ir ruo-
šiasi išstoti iš ES, mūsų įsipareigojimai
Europos saugumui ir stabilumui ne-
mažėja ir yra svarbūs kaip niekad
anksčiau, – sako JK gynybos sekreto-
riaus Gavin Williamson.

NATO nesiekia naujo šaltojo karo su Rusija
Washingtonas (BNS) – NATO ge-

neralinis sekretorius Jens Stoltenberg
pareiškė, kad Vakarų šalių karinis al-
jansas, minintis savo įkūrimo 70-ąsias
metines, nesiekia naujo šaltojo karo su
Rusija, bet paragino stiprinti bloko at-
grasomuosius pajėgumus.

„Nenorime naujų ginklavimosi
varžybų. Nenorime naujo šaltojo karo.
Tačiau privalome nebūti naivūs”, – pa-
brėžė jis, sakydamas kalbą per NATO
jubiliejaus renginius Washingtone.

„Mums bus būtina toliau atgrasyti
vis kategoriškesnę Rusiją. 2014 metais
Rusija neteisėtai aneksavo Krymą –
pirmąkart nuo Antrojo pasaulinio
karo pabaigos Europoje viena šalis
atėmė kitos šalies teritoriją, naudo-
dama jėgą, – sakė Aljanso vadovas. –
Rusija augina karinę galią nuo Arkties
iki Viduržemio jūros, nuo Juodosios
iki Baltijos jūros, panaudojo nervus pa-
ralyžiuojančią medžiagą Jungtinėje
Karalystėje, palaiko (Sirijos prezi-
dento Bashar al Assad) vykdomus žu-
dymus, vykdo kibernetines atakas
prieš NATO sąjungininkes ir partne-
res, taikydamasi į viską, įskaitant par-

lamentus.”
Generalinis sekretorius pridūrė,

kad Rusija „rengia išmoningas dezin-
formacijos platinimo kampanijas ir
stengiasi įgyti įtakos svertų demok-
ratinėse šalyse”.

Pasak jo, blokas sėkmingai rea-
gavo į Rusijos metamus iššūkius ir to-
liau juos stabdo.

„NATO reagavo didžiausio masto
savo kolektyvinio saugumo stiprinimu
per pastaruosius dešimtmečius”, – pa-
žymėjo J. Stoltenberg ir pridūrė, kad Al-
jansas dislokavo karių prie savo rytinių
sienų, trigubai padidino greitojo rea-
gavimo pajėgas, modernizavo vadova-
vimo sistemą, sustiprino savo kiber-
netinį saugumą ir paramą „artimoms
sąjungininkėms” – Gruzijai ir Ukrainai.

J. Stoltenberg sakė, kad 29 valsty-
bių aljansas turi būti pasiruošęs per
Šaltąjį karą sudarytos Vidutinio nuo-
tolio branduolinių pajėgų (INF) iširi-
mui. Jungtinės Valstijos anksčiau šiais
metais paskelbė išstosiančios iš šios
dvišalės sutarties, nes viena Rusijos
ginkluotės sistema ją pažeidžia.

„Brexit“ be sutarties – didelė rizika 
Londonas (BNS, ELTA) – Anglijos

banko valdytojas Mark Carney sakė,
kad  „Brexit” be sutarties rizika yra
„neraminančiai didelė”, o užuominas,
kad tokį rezultatą galima valdyti, pa-
vadino „absoliučia nesąmone”.

Jis pažymėjo, kad Didžiosios Bri-
tanijos parlamentas ir vyriausybė ne-
pritaria išstojimui iš Europos Sąjungos
balandžio 12 dieną  be „skyrybų” su-
sitarimo.

Europos Komisijos pirmininkas
Jean-Claude Juncker  pažadėjo iki pa-
skutinės akimirkos stengtis užkirsti
kelią „Brexit” be sutarties, bet pripa-
žino, kad Jungtinės Karalystės „iš-
kritimas” dabar atrodo tikėtinas.

Britų ministrei pirmininkei The-
resa May paprašius trumpo „Brexit” ati-
dėjimo, J.-C. Juncker kreipėsi į Europos
Parlamentą ir sakė, kad Londono kur-

sas išlieka – išstojimas jau kitą savaitę.
Tačiau jis pridūrė: „Aš asmeniškai

padarysiu visa, ką galiu, kad būtų už-
kirstas kelias netvarkingam ‘Brexit’, ir
tikiuosi, kad politiniai lyderiai visoje
27 narių ES ir Jungtinėje Karalystėje
padarys tą patį.”

„Jei Jungtinė Karalystė galės iki
balandžio 12 dienos tvaria dauguma pa-
tvirtinti išstojimo susitarimą, Europos
Sąjunga turėtų būti pasirengusi sutikti
su atidėjimu iki gegužės  22-osios”, –
sakė jis.

„Vis dėlto tikiu, kad (išstojimas) be
sutarties balandžio 12-osios vidur-
naktį dabar yra labai tikėtinas scena-
rijus. Tai nėra rezultatas, kurio noriu,
bet tai rezultatas, kuriam, kaip užtik-
rinau, Europos Sąjunga yra pasiren-
gusi”, – pridūrė Europos Komisijos pir-
mininkas.

EP pritarė uždrausti vienkartinius gaminius 
Strasbūras,

Prancūzija (BNS)
–  Europos Parla-
mentas (EP) didele
balsų dauguma
pritarė siūlymui
Europos Sąjungo-
je uždrausti pa-
saulio vandenynus
teršiančius vien-
kartinio naudoji-
mo plastikinius
gaminius, tokius
kaip šiaudeliai,
stalo įrankiai ar
ausų krapštukai.

Draudimas turi įsigalioti nuo 2021
metų.

Įstatymas numato, kad iki 2029
metų bus surenkami perdirbimui 90
proc. plastikinių butelių. Be to, pla-
nuojama, kad iki 2025 metų gaminant
tokius butelius jų sudėtyje bus 25 proc.

perdirbtų medžiagų, o iki 2030-ųjų – 30
procentų.

Taip pat bus sugriežtintos taisyk-
lės, įpareigojančios padengti valymo
darbų išlaidas aplinką teršiančias
įmones, ypač cigarečių gamintojas,
kurioms nuo šiol teks remti išmetamų
filtrų perdirbimą.

Ispanija neatsiprašys už konkistos laikus
Madridas (Faktai.lt) – Ispanijos

vyriausybė neketina atsiprašyti už pa-
žeidimus, kurie galėjo būti padaryti
užkariaujant dabartinės Meksikos
teritoriją. Tai pareiškė Ispanijos už-
sienio reikalų ministras Josep Bor-
rell.

„Ispanija susilaikys nuo šių ne-

savalaikių atsiprašymų”, – sakė mi-
nistras. „Šiek tiek keista, kad dabar iš-
kyla klausimas dėl atsiprašymo už
įvykius, nutikusius prieš 500 metų, –
pažymėjo URM vadovas. – Juk mes ne-
ketiname raginti, kad Prancūzija at-
siprašytų už tai, ką darė Napoleono ka-
reiviai, įsiveržę į Ispaniją”.

Ne Europos Sąjunga didžiausias vandenynų teršėjas. Tokius įsta-
tymus turėtų priimti ir Azijos šalys, teigia EP. Just.lt nuotr. 

Bendradarbiavimo  planą balandžio 2 d. parašais   pa-
tvirtino  Krašto apsaugos ministerijos gynybos politi-
kos direktorius Robertas Šapronas ir laikinai JAV gyny-
bos sekretoriaus patarėjos tarptautinio saugumo klau-
simais pareigas einanti Katherine Wheelbarger.

Kandidatai į prezindento postą. 15 min.lt nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Pasaulio čempiono titulo siekian tis Egi-
dijus Kavaliauskas patyrė nu viliantį
kluptelėjimą. Lietuvos boksi ninkas ne-
iškovojo pergalės Philadel phijoje (JAV)
vykusioje bokso dviko voje. E. Kava-
liauskas nesugebėjo įveikti Ray Robin-
son. Teisėjų spren dimu, gana žemu
tempu vykusi de šimties raundų kova
pasibaigė lygiosiomis. 

Visus dešimt raundų savo varžo -
vą spaudęs 30-metis kaunietis
jautėsi laimėjęs kovą bei su tei-

sėjų sprendi mu nesutiko. „Aš laimėjau
kovą, lai mėjau aiškiai. Teisėjai su tuo
nesutiko, bet aš negaliu kontroliuoti to,
kokią kovą jie stebi”, – po kovos kal bėjo
E. Kavaliauskas. 

Tai pirmosios lygiosios lietuvio

karjeroje. Iki šiol jis profesionalų rin-
ge buvo iškovojęs 21 pergalę iš tiek pat
galimų. 17 kovų jis baigė nokautais. 33-
ejų R. Robinson iki šiol buvo pasiekęs
24 pergales ir patyręs 3 pra laimėji-
mus.

Nepaisant lygiųjų, E. Kavaliaus kas
vis dar yra laikomas pagrindiniu dabar
priklauso Terence Crawford. „Noriu
kovoti dėl čempiono titulo. Šios lygio-
sios nieko nereiškia, laikau save nu-
galėtoju. Vis dar esu neįveiktas ir ži-
nau, jog galiu nugalėti bet kurį čem-
pioną”, – sakė pasitikėjimo savimi ne-
stokojantis lietuvis. 

Pusvidutinio svorio kategorijos
pasaulio čempiono vardą T. Crawford
artimiausiu metu gins balandžio 20-ąją,
kai Madison Square Garden are noje
New Yorke susitiks su Amir Khan. 

Liūdnos naujienos pasiekė Mem phis
„Grizzlies” klubo sirgalius. Pas ta ruoju
metu puikią sportinę formą demonst-
ravęs Jonas Valančiūnas rung tynių su
Los Angeles „Clippers” metu patyrė
antrojo laipsnio čiurnos patempimą ir
šiame sezone NBA rungtynėse ant par-
keto nebepasi rodys.

Antrojo laipsnio čiurnos patem-
pimas diagnozuojamas tokiu
atveju, jei čiurnos raiščiai yra

ne tik patempti, bet ir iš dalies plyšę.
Ten pat teigiama, kad reabilitacijos po
šios traumos laikotarpis įprastai trun-
ka 3–6 savaites. „Grizzlies” klubas pra-
nešė, jog J. Valančiūnui operacijos ne-
pri reiks. 

Iki nelemtos traumos aukštaūgis
lietuvis naujojoje savo komandoje žai-
dė geriausią krepšinį per visą savo
NBA karjerą. Prieš suklupdamas Los
Angeles uteniškis pirmą kartą net še-

 šeriose rungtynėse iš eilės surinko po
dvigubą dublį, o šio sezono atkarpos
metu stulbino sirgalius 25,8 taško, 16,7
atkovoto kamuolio ir 2,2 bloko vidur-
kiais. Per šį laikotarpį Jonas sugebėjo
net du kartus pagerinti savo karjeros
rezultatyvumo rekordą. Pir mąjį sykį
jis tą padarė rungtynėse su Houstono
„Rockets” klubu, kuriose jam pavyko
pelnyti 33 taškus bei pa taikyti Memp-
his komandos pergalę išplėšusį baudos
metimą. Praėjus vos dešimčiai dienų
Valančiūnas pagerino šį rezultatą su-
sitikime su Phoenix „Suns”. Šioje dvi-
kovoje lietuvis ne tik surinko 34 taškus,
bet ir atkovojo 20 kamuolių bei atliko
5 rezultatyvius perdavimus.

31 pergalę šiame sezone iškovoju-
siems „Grizzlies” šių metų pirmenybėse
beliko sužaisti ketverias rungtynes.
Memphis krepšininkai iki reguliariojo
sezono pabaigos iš mė gins savo jėgas su
Dallas „Mave ricks” (dukart), Detroito
„Pistons” ir „Golden State Warriors”.

Prieš artėjantį pasaulio krepši nio čem-
pionatą žaidėjų traumos kelia naujus rū-
pesčius ir galvosūkius Lie tuvos krepši-
nio rinktinės treneriui Dainiui Adomai-
čiui. Jau aišku, kad dėl sunkios kojos
traumos rinktinei negalės padėti Artū-
ras Gudaitis, o dėl rankos lūžio grei-
čiausiai pasaulio krepšinio čempionatą
praleis ir Jo nas Mačiulis. Jo netektis
keistų na cio nalinės komandos paveikslą. 

Tarp galimų kandidatų pakeisti
susižeidusius minėtus krepši-
ninkus yra minimas JAV NCAA

studentų pirmenybėse šį sezoną de-
biutavęs lietuvių kilmės Kanados pi-
lietis Ig nas Brazdeikis. University of
Michi gan jis vidutiniškai rinko 14,8 taš-
ko ir 5,4 atkovoto kamuolio. 

Tai fiziškas, greitą krepšinį mėgs-
 tantis ir iš toli kamuolį į tinklelį ga-
lintis įraityti žaidėjas. Jis prista tomas

kaip lengvasis kraštas, bet NCAA tu-
rėjo galimybių išbandyti save ir kaip at-
akuojantis gynėjas, ir kaip sunkusis
kraštas. I. Brazdeikio sudėjimas ir
įgūdžiai tokie, kad Euro pos krepšiny-
je jį būtų įdomu išban dyti žaidžiantį ir
arčiau krepšio. 

I. Brazdeikis būtų linkęs užsi vilkti
Lietuvos rinktinės marškinė lius ir gan
ambicingai vertina savo perspektyvas
nacionalinėje komandoje. Tačiau jis
dar neturi lietuviško paso, sukryžiavęs
pirštus laukia refe rendumo dėl dvigu-
bos pilietybės ir vargu ar spėtų išva-
žiuoti į 2019-ųjų pasaulio čempionatą.

I. Brazdeikis gimė Kaune, bet už-
augo Kanadoje ir turi šios šalies pilie-
tybę.

Galimybės praverti NBA duris

University of  Michigan baigė
NCAA „Kovo beprotybę” neperžen gęs

Vilniaus „Ryto” jaunasis talentas Dei-
vidas Sirvydis nusprendė pateikti pa-
raišką dalyvauti NBA naujokų biržoje.
Lietuvis jau pateikė reikiamus doku-
mentus. 

„Žaisti NBA visada buvo mano
svajonė ir džiaugiuosi spren-
dimu dalyvauti naujokų bir-

žoje. Dabar vi sos mano mintys sutelk-
tos ties sezono su ‘Ryto’ komanda pa-
baiga. Tikiuosi, kad sezoną baigsime
laimėdami Lietuvos čempionatą”, –
ESPN sakė D. Sirvydis.

Naujausiame ESPN naujokų bir-
 žos sąraše „Ryto” puolėjas užėmė 48-ąją
vietą. Europos taurės turnyre šį sezo-
ną rinko po 5,4 taško ir atkovojo po 1,9
kamuolio. „Varžymasis su vie nais ge-

riausių žaidėjų ir komandų Europoje
padėjo man įgyti pasitikėjimo savimi
ir patobulinti žaidimą, – sakė D. Sir-
vydis. „Kol naujokų birža nebuvo mano
radare, visada stengiausi gerinti žai-
dimą. Nekantrauju pamatyti, kas ma-
nęs laukia ateityje”, – kalbėjo 18-metis
„Ryto” talentas.

Sausio mėnesį stebėti D. Sirvy-
 džio į Vilnių buvo atvykęs Toronto
„Raptors” generalinis vadybininkas
Masai Ujiri. Kiek anksčiau lietuvį ste-
bėjo ir „Siemens” arenoje lankęsis
ESPN skautas Jonathan Givony. D. Sir-
vydis patraukė nemažą NBA skautų dė-
mesį ne tik dėl savo produktyvumo
aukštame lygyje, tačiau ir dėl savo
ūgio, metimo galimybių ir krep šinio IQ.

NBA naujokų birža vyks birželio
20-ąją Brooklyne.

Kanados pilietybę turintis I. Brazdeikis viliasi
apsivilkti Lietuvos rinktinės marškinėlius.

J. Valančiūnas šį sezoną 
į aikštę nebegrįš

Lietuvos talentas 
dalyvaus NBA naujokų biržoje

Nutrūko boksininko E. Kavaliausko
pergalių serija

Kanados lietuvis beldžiasi į Lietuvos
rinktinės duris

Nors E. Kavaliauskas aiškiai buvo pranašesnis už varžovą, teisėjai šioje dvikovoje paskelbė
lygiąsias.

„Elitinio aštuoneto” slenksčio, ta čiau
lietuviškų šaknų turintis ko man dos ly-
deris sulaukė krepšinio apžvalgininkų
liaupsių.

Lemiamose rungtynėse universi-
teto komanda 44:63 krito prieš Texas
„Tech”, bet I. Brazdeikis buvo rezulta-
tyviausias komandoje ir per 34 minutes
pelnė 17 taškų bei atkovojo 13 kamuolių. 

„Brazdeikis buvo vienišas saulės

spindulys nuviliančioje kovoje su Te-
xas ‘Wolverines’ komanda. Jis ag re sy-
viai atakavo ir kovojo iki pabaigos, pui-
kiai suprasdamas, kad tai galbūt yra jo
paskutinis žaidimas ‘Wol verines’, –
vertina ESPN analitikai. Anot jų šis su-
sitikimas išryškino ir vietas, kuriose
I. Brazdeikis turėtų pasitempti. Pro
specialistų akis ne prasprūdo tai, kad
krepšininkas kly do varydamasis ka-
muolį, strigo mė gindamas žūtbūt at-
akuoti iš toli ir ga lėjo kur kas dažniau
dalintis kamuo liu su komandos drau-
gais. Visgi kur kas daugiau Ignas su-
laukė liaupsių. Pažymima, kad pasta-
raisiais metais jis stipriai patobulino
savo kūną ir rezultatyvumą. 

Šį sezoną jis rinko 14,8 taško ir
metė 57,6 proc. taiklumu. Jis tikrai ga-
lėtų išgirsti savo pavardę NBA naujo-
kų biržos antro rato pabaigoje, tačiau
nėra aišku, ar dvidešimtmečiui pa-
vyks įsitvirtinti lygoje. Jo pasitikė ji-
mas ir agresyvumas yra raktas į sėk-
mę, tačiau reikėtų tapti šiek tiek sta-
bilesniu metiku (tritaškiai metami
32,2 proc. taiklumu) ir universaliau da-
lintis kamuoliu, ypač norint kompen-
suoti ūgio trūkumą.
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KAIP ŠUO SU KATE

MARIJA SULA

Esu įsitikinusi, kad  nemylintys  arba tiesiog jokio san-
tykio su ke tur kojais neturintys žmonės, kartą pa žinę
baltapūkę bišonę Elą, taip pa mils šunis, kad nedve-
jodami patys nu spręs juos auginti. Kai būsimieji
Elos šeimininkai nusprendė įsigyti mažąjį šeimos
draugą, jie pirmiausiai tyrinėjo veisles. Pirmenybę tei-
kė toms, kurios nekeltų alergijos, o svarbiausia – ne-
sišertų. 

mininkė Gintarė, kuri prisipažįsta, kad nemoka
pykti ant savo augintinės net ir po didžiausių jos iš-
 daigų. O taip yra todėl, kad Ela, kaip ir kiti panašios
naminės veislės šu nys, nemėgsta vienatvės.

Gintarė pasakoja, kad iš pradžių ji su savo drau-
gu Ignu derindavo grįžimo namo laiką, kad ilgiau ku-
ris užsibuvęs darbe, galėtų suskubti grįžti ir pašerti
Elą. Mat, bišoniukės jautrus skrandis maisto reika-
laudavo vos ne minutės tikslumu, kitu atveju  vete-
rinaro įsikišimo būtų jau sunkiau išvengti. Nebūtų
Ela gudri šunytė, nes po punktualios vakarienės bū-
tinai turėdavo būti pasivaikščiojimas. To kia tiksli die-
notvarkė pripratino Elą prie gero gyvenimo ir su-
pratimo, kad iš pradžių visada bus valgis, o po to – lau-
ko malonumai. „Ji be galo mėgsta  eiti į lauką. Kai iš-
girsta žodį ‘laukas’, Ela iš karto eina prie durų ir ten
stovi tol, kol neišpildai  pažado”, – pasakoja Gintarė. 

Sutrikdyti šio ciklo nevalia – kitaip šeimininkai
gali patirti  Elos kerštą. Gintarė pasakoja, kaip ke-
lis kartus įprastu metu neišvedė savo augintinės pa-
sivaikščioti ir gavo ne blogą pamoką. Kai pirmą
kartą Ela nugraužė interneto laidą ir pora liko be ry-
šio, Gintarė nesuprato tokio savo kalytės poelgio. Kai
po poros sa vaičių istorija pasikartojo ir vėl buvo nu-
kąstas interneto laidas, Gintarė ir vėl neįtarė, kad tai
Elos kerštas už  laiku nesuteiktą pasivaikščiojimo
lauke paslaugą. Šeimininkai rado sprendimą –
meistras interneto laidą pritvirtino prie lubų, kad aš-
trūs Elos dantys jo nepasiektų. Bet, kai pora nusi-
pirko toršerą ir kitos dienos va kare rado jo laidą su-
draskytą į smul kiausius skutelius, štai tada, pagaliau
ir susivokė, kodėl Ela taip elgiasi. Ėjimas į lauką –
kalytės aistra ir šeimininkai tiesiog privalo ją ten-
kinti, kitu atveju namuose lauk  nuostolių.  „Pame-
nu, grįžtu namo ir matau Elos snukelis visas ce-
mentuotas ir baltas. Iš pradžių niekaip nesupratau,
iš kur ji gavo paragauti statybinio tinko, kol vieno-
je sienoje neaptikau kokių keturių centimetrų sky-
lės, kurią Ela pragraužė tiesiog plytoje”, – sako
Gintarė, mananti, kad jos augintinė tai daro ne iš liū-
desio, o tiesiog taip žaidžia.    

Pavyzdžiui, net jeigu Ela būna namie ne viena,
vis tiek reikia ją stebėti, nes gali netikėtai atrasti ko-
kio svečio bato raištelį sutrum pė jusį po Elos dantų
prisilietimo arba koks brangesnis batas tapo nebe-
apsiaunamu. 

„O kai išeiname į darbą, turime būtinai iš kam-
bario išnešti medinį stalą, nes mūsų augintinė ypa-
tingai mėgsta jį graužti. Turime  ir visas du ris bei du-
reles tvirtai uždaryti, kad Ela negalėtų patekti į pa-
gundos zoną ir ką nors netyčia naudingo buičiai ar
garderobui sugraužti”, – pasakojo Gintarė, vardin-
dama sugraužtų daiktų sąrašą. Beje,  nuo Elos aštrių
dantų nukentėjusi spinta dar ir šiandien „puikuojasi”
savo „nuvalgytu”  kam pu.  

Kaip jau minėjau, Ela taip mėgsta lauką, kad vos
sprukusi pro duris bėg a neatsigręždama. Eidama pa-
sivaikščioti Ela ypatingai didelį draugiškumą rodo
kiekvienam sutiktam. Prieina prie praeivio, atsistoja
ant dviejų letenėlių ir prašosi glosto ma. Jeigu pra-
eiviai į ją nekreipia dėmesio, pradeda inkšti ir tai
daro tol, kol jos nepaglosto. Net ir nelabai mylintys
šunis žmonės neatsispiria šiam Elos „preferansui”.
„Vasarą paprastai Ela tampa turistų fotomodeliu. Visi
praeiviai su ja paveiksluojasi ir ji tiesiog virsta se-
namiesčio įžymybe”, – juokiasi Gintarė.  Tiesa,
Elai patinka pabendrauti ir su dideliais šunimis. Kai
sutinka juos, Ela stojasi ant dviejų kojų ir bando pa-
siekti dičkių nosis, tapšnoja juos per snukį savo ma-
žomis letenėlėmis. Juokin giausia būna, kad tie dideli
šunys kantriai stovi ir laukia, kol Ela pa baigs savo
draugiškus žaidimus. 

Beje, Ela ne tik mėgsta ilgus pasivaikščiojimus
lauke, bet ir keliones automobiliu. Vietą automobi-
lyje ji ren kasi tik priekyje ir ne ant sėdy nės, o būtent
pasilipėjusi ant automobilio priekinės palangės,
kad galėtų skriejantį kelio vaizdą matyti ir iš šo ninių
automobilio langų, ir iš prie kio. Ignas sako, kad būna
nepatogu, kai važiuojant svetimu automobiliu sve-

Nuo garbanės bišonės
Elos dantų kenčia daiktai

Gintarė ir jos Ela, kuri ypatingai mėgsta eiti į lauką ir ne -
pra leidžia progos ,,pakalbinti” kiekviena ̨ praeivi ̨.

Draugiškoji Ela vasara ̨ tampa turistų fotomodeliu.

Kas ten, už tvoros?

Garbanė Ela labai patinka, kai jai glosto pilvą ̨.
Asmeninio albumo nuotraukos

Veterinarinėje klinikoje buvo du pasirinkimai:
viena tyli ir drovi bišoniukė, o kitoji – tos pa-
čios veislės sto rulė – nerangi, pikta ir labai irz-

li. Kaž kodėl  būsimų šeimininkų simpatijas laimėjo
pastaroji, kuriai vėliau buvo duotas Elos vardas. Taip
architekto Igno ir teisininkės Gin tarės namuose at-
sirado karališkos prigimties, iš skir tinio charakterio
kalytė, kuri nuo pat pirmos dienos pradėjo šeimi-
ninkus „šokdinti” savo labai įno ringu elgesiu. Bet
taip gali atrodyti tik iš šalies – iš tikrųjų Elai tiesiog
nuolat reikia žmogaus dėmesio ir draugystės. 

„Labai mėgsta, kai glostai jai pilvą, ir jeigu nu-
stoji tai daryti, Ela iš karto pradeda kandžioti ran-
kas, kad  toliau ją glostytum”, – pasakoja bi šonės šei-

čio teisėmis, Ela išsireikalauja savo išskirtinės po-
zicijos automobilio priekyje ant palangės. 

Ela – labai draugiška bišonė, bet visada žinanti
savo teises ir mokanti už jas pakovoti. Štai, pavyzdžiui,
ar tai bus savaitgalis, ar eilinė darbo diena, ji, kaip
žadintuvas, pusę septynių ryto pradeda reikalauti
maisto ir šeimininkai turi keltis nustatytu laiku. 

„Aš su ja kalbuosi ir bandau perauklėti, bet tai
bergždžias reikalas.  Jeigu mano balso tonas būna pa-
kel tas, ji supranta, kad kažką padarė negerai, nuei-
na ir tada liūdi viena.  O aš nemoku ilgai pykti ir vi-
sada pati  žengiu pirmą žingsnį link susitaikymo ir
net einu Elos atsiprašyti”, – sako Gintarė, pripažįs-
tanti, kad Elos žavesiui sunku atsispirti. Ypatingai
tada, kai Ela  šokinėja iš džiaugsmo, kai labai iš-
raiškingai norėdama kuo greičiau išeiti į lauką
būna pasiry žusi ant dviejų letenėlių apsirengti jai
skirtus rūbelius, kai savo meilumu paperka kiek-
vieną, net ir didžiau sią paniurėlį. 
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GIEDRĖ VENCIUS

Dantų netekimas – rimta prob-
lema, kurią išspręsti bandoma
jau daug metų. Odontologai

vieningai sutaria, kad dantų implan-
tai – vienas didžiausių šiuolaikinės
odontologijos laimėjimų. Tai vienas
pažangiausių būdų atkurti vieną ar
kelis dantis, nesukeliant neigiamo po-
veikio kitiems dantims. Prieš be-
veik tris dešimtmečius išrasti dantų
implantai kardinaliai pakeitė prote-
zavimą.

Dar visai neseniai, praradus dan-
tis, vietoj jų buvo gaminami tik iš-
imami dantų protezai ir dantų tiltai.
Žmonėms, nešiojantiems dantų pro-
tezus, gerai pažįstama nemaloni sa-
vijauta dėl skausmingų dantenų ir
protezo nestabilumo jausmo val-
gant ar kalbant. Nemažai problemų
kyla ir dėl to, jog esant dantų tiltui,
dažnai reikia nušlifuoti arba ištrauk-
ti visiškai sveikus šalia esančius
dantis.

Šiandienos pažangios techno-
logijos žengia dar toliau ir įprastus
dantų implantus keičia mini implan-
tai. Jie yra vieni naujausių produktų
implantavimo srityje. 

Apie šią naujovę kalbamės su
daugiau nei trisdešimt metų savo pri-
vačioje klinikoje Frankfort, IL dir-
bančiu dr. James R. Tharp, kuris mie-
lai sutiko papasakoti lietuvių skaity-
tojams apie odontologijos naujo-
ves.

Shatkin metodas pasiteisino 
fiksuojant dantų plokšteles

„Tarptautinės mini implantų aka-
demijos prezidentas Todd E. Shatkin iš
New Buffalo, New Yorko valstijos, dar
prieš kelis gerus dešimtmečius pradė-
jo eksperimentuoti implantų srityje.
Įstatęs kelis tūkstančius nuolatinių
implantų jis pradėjo galvoti, kaip pa-
daryti šį procesą paprastesnį”, – sako
dr. James R. Tharp, naudojantis Shat-
kin mini implantus ir  pagal naują
technologiją mokantis jaunus odon-
tologus bei jau praktikuojančius gy-
dytojus. Dantų nebuvimas turi įtakos
žandikaulių kaulinio audinio mažėji-
mui dėl vyraujančios rezorbcijos, pra-
sidėjus žandikaulių alveolinių ataugų
atrofijai. Dėl to pasikeičia žandikaulių
forma, pažemėja žmogaus apatinis vei-
do trečdalis, sumažėja raumenų tonu-
sas, veide atsiranda raukšlių ir žmogus
atrodo senesnis. Daugelis pacientų,
netekusių keleto ar visų dantų, žino,
kas tai yra dantų protezai arba vadi-
namosios plokštelės, kurios susidėvi,
nes praranda reikiamą stabilumą –

gali nesilaikyti kalbant, val-
gant, šypsantis. Štai čia pir-
miausia ir buvo pradėti
naudoti mini implantai.  

Kuo skiriasi įprastiniai 
ir mini implantai?

„Įprastinio  implanto
įsriegimui reikalingas tam
tikras kaulo kiekis. Esant
atrofijai prarandamas pro-
tezo stabilumas, o tai ap-
sunkina implantų įsriegi-
mą. Dažnai reikia kaulo
priauginimo ar sinuso pa-
kėlimo procedūrų. Be to,
didelė dalis žmonių teigia,
jog implantų kaina jiems yra per di-
delė, bet tuo pat metu išimamų prote-
zų nestabilumas jų netenkina, – sako dr.
J. Tharp ir tęsia mintį: – Mini implan-
tai, vieni iš naujausių produktų imp-
lantavimo srityje, nuo standartinių
implantų skiriasi dydžiu – trumpesni
ir mažesni, yra skirti išimamų prote-
zų fiksavimui ir stabilizavimui bei pa-
vienių dantų protezavimui. Implanta-
vimas šiais implantais yra minimali in-
vazinė procedūra pacientui su trum-
piausiu skausmo ir gijimo laikotarpiu.
Užtenka kelių valandų, ir pacientas
turi stabilų protezą, o implantavus
standartinius implantus, reikia lauk-
ti nuo 6 –9 mėnesių, kol implantai įaugs
į kaulą. Mini implantais yra pasiekia-
mas trumpesnis gijimo laikas, suma-
žėja komplikacijų tikimybė, nereikia
kaulo priauginimo operacijos. O vienas

svarbiausių privalumų – perpus ma-
žesnė kaina. Dantų implantavimas
mini implantais  – pažangiausias būdas
atkurti dantis. Jie greitai padeda at-
kurti estetišką šypseną, grąžina kram-
tymo kokybę, padeda išvengti žandi-
kaulio kaulo nykimo”.

Procesas trunka vieną dieną, 
o galiojimo laikas – 20–30 metų

Kaip sakė dr. J. Tharp, „Pirmojo vi-
zito pas odontologą metu mes darome
burnos ertmės nuotrauką ir aptariame
mini implantų skaičių bei galimybes.
Jeigu pacientas sutinka iš karto, mes
paimame dantų spaudus ir liepiame at-
eiti po dviejų savaičių. Kito vizito metu
implantuojame mini implantus ir pri-
cementuojame karūnėles arba prote-
zus. Žmogus gali šypsotis, o po valan-

dos ir lengvai užkandžiauti. Mano
klinikoje mini implanto kaina – 1 300
dolerių ir karūnėlė – 1 300 dolerių.
Tai perpus pigiau nei tokio pat dan-
ties tik su įprastiniu implantu. Vi-
sada duodu 5 metų garantiją savo pa-
cientams, kurie reguliariai, kas pus-
metį lankosi pas odontologą. Mano
klinika dirba su keliomis kredito
kompanijomis, kurios pagal paciento
galimybes ir garantijas suteikia 6–24
mėnesių beprocentinę paskolą.”

Lietuviai iš dr. J. Tharp visada 
gali tikėtis nuolaidų

Odontologo James R. Tharp kli-
nika buvo įsteigta dar 1908 metais jo
senelio, ir dabar jau trečioji odon-
tologų karta tęsia šeimos tradici-
jas. Pirmoji J. Tharp žmona, žuvusi
daugiau nei prieš dešimtmetį, buvo
lietuvė odontologė. Jų pėdomis pa-
sekė du iš trijų vaikų – sūnus Stepas-
Kazimieras ir dukra Maria-Lina.
Dabartinė daktaro žmona taip pat lie-
tuvė.

Dr. James Tharp moko ir kon-
sultuoja jaunus odontologus, važi-
nėja į seminarus ir dirba su kitomis
odontologijos klinikomis. Paklaus-
tas, kas jam labiau patinka – darbas
klinikoje ar studentų mokymas, jis
šypsosi: „Abu šiuos darbus labai
mėgstu, nes vienas kitą papildo. Da-
linimasis žiniomis – vienas iš mano
pašaukimų. Esu atviras naujovėms
ir laimingiausias būnu tada, kai
žmonės vėl šypsosi ir jaučia gyve-
nimo pilnatvę.  

Kreipkitės į mano kliniką visai netoli
Orland Parko tel. 815-806-1010 arba ad-
resu – 10171 Lincoln Highway, Frankfort,
IL 60423, ir niekada nepamirškite pasi-
sakyti, jog esate lietuviai, nes bus suteikta
nemokama konsultacija kartu su profe-
sionaliomis dantų diagnostikos ir rent-
geno nuotraukomis, o su šio straipsnio iš-
karpa galite tikėtis dar 10 proc. nuolai-
dos!” 

Mini dantų implantai sukėlė revoliuciją stomatologijoje

Dr. James R. Tharp ir jo komanda (iš k.): buhalterė Renata Tharp, asistentė Vismantė Medišauskaitė, asistentė Amy Cap ir administ-
ratorė Aistė Rakštytė. 

Mini implantai iš esmės pakeitė protezavimą.

Apmokėtas skelbimas
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

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

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

Skaitykite 

,,Draugą” greičiau! 

www. draugas.org
4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629
773-585-9500

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

,,Draugo” sudoku nr. 140
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Vida Genytė, Cleveland, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
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. 

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
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DRAUGO FONDAS

Su 2,000 dolerių:
Gediminas Balanda, Sterling Hts.,

MI, garbės narys, iš viso 19,600 dol.

Su 1,000 dolerių:
Gražina Liautaud, Barrington, IL,

garbės narė, iš viso 18,550 dol,

Su 200 dolerių:
Rimantas Rudys, Portland, OR,

garbės narys, iš viso 1,400 dol.
Stasys ir Živilė Rudžiai, Portland,

OR,  iš viso 900 dol.

Su 150–100 dolerių:
Jadvyga Kliorienė, Cleveland, OH,

garbės narė, iš viso 8,600 dol.
Kazys ir Teresė Kazlauskai, Gur-

nee, IL, garbės nariai, iš viso 3,850 dol.
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

Burr Ridge, IL, garbės nariai, iš viso
5,125 dol.

Raminta Sinkus, Lemont, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,860 dol.

Viktoras Kuraitis, Mokena, IL,
garbės narys, iš viso 1,510 dol.

Kęstutis ir Birutė Tautvydai,
Greenbank, VA, garbės nariai, iš viso
1,050 dol.

A. J. Miknius, Nee York, NY, iš viso
600 dol.

Msgr. Al. Bartkus, St. Petersburg,
FL, iš viso 425 dol.

Daina Kojelytė, Villa Park, IL, iš
viso 300 dol.

Su 75–50 dolerių:
Vita Neverauskas, Sterling Hts,

MI, garbės narė, iš viso 4,620 dol.
Bronė Volertienė, Delran, NJ iš

viso 500 dol.
Aldona Kudirkienė, La Crescenta,

CA, iš viso 300 dol.
Vladas ir Julija Žukauskai, Or-

land Park, IL, iš viso 100 dol.
Rita Juškaitis, Mission Viejo, CA,

iš viso 75 dol.

Su 25–10 dolerių:
Thomas ir Dainė Quinn,  Orland

Park, IL, garbės nariai, iš viso 2,155
dol. 

Arvydas ir Daiva Barzdukai, Falls
Church, VA,  garbės nariai, iš viso
1,175 dol.

Roma Žilionienė, Baltimore, MD, iš
viso 675 dol.

Lilia Kizlaitis, Oak Forest, IL, iš
viso 40 dol.

Elena Sakas-Sluder, Centennial,
CO, iš viso 25 dol.

Nebloga Draugo fondo pavasario
vajaus pradžia. Į vajaus laiškus at-
siliepė veteranai – Draugo fondo

nariai. Atsiliepė ir ,,Draugo” skaity-
tojai, kurie nėra buvę Draugo fondo rė-
mėjais. Vis dėlto vajaus vokeliai ateina
lėtai. Gal pavasario vėjai nupūtė aukas
į kitus fondus ar kitas paramos pra-
šančias organizacijas?

„Draugo” „auksinis” rėmėjas dr.
Donatas Januta rašo apie buvusį lie-
tuvių išeivių kultūros aukso amžių. Ne
vienas Draugo fondo rėmėjas užsime-
na ir apie Draugo fondo auksinės ga-
dynės pabaigą. Bet nors trumpėjantys
laikraščio skaitytojų ir fondo aukoto-
jų sąrašai tai patvirtintų, bet vis dėlto
mūsų parakinėse parako dar yra. 

O kada buvo lengviau?! Visais am-
žiais žmonėms atrodė, kad geriausi
laikai praėjo, nors technologijos, o
kartu ir pats žmogus tobulėjo, kol pa-
siekėme kosmoso ir interneto amžių (ir
šimtametį senelį „Draugą” jau galima
skaityti internete!). Šiais, 110-aisiais
„Draugo”  gyvavimo metais, prisi-
minkime, kaip buvo renkamos aukos
prieš šimtą metų, ir pamatysime, kad
mes palyginus dar esame privilegi-
juoti. Štai dr. Antano Kučo knygoje apie
„Draugo” „krikštatėvį” kun. Antaną
Staniukyną, kuris rinko aukas vie-
nuolėms kazimierietėms ir „Draugo”
laikraščiui, rašoma: O tas pinigas at-
eidavo nelengvai. Tai matyti iš jo [kun.
Staniukyno] pastabų 1912 m. dienoraš-
tyje. Retą dieną nesiskundžia galvos
skaudėjimu. Kolektuodamas Du Bois,
PA, sausio 30 d. rašo, kad vakar ir
šiandien vos galįs kvėpuoti. ,,Jei kiek pa-
lipu trepais (laiptais), tai reik gaudyt
orą. Trumpas kvėpavimas – rasi labai
silpni plaučiai, mažai išdirba kraujo.
Kaip bus su mano darbais?” Porą die-
nų paklampojęs po sniegą vasario 1 d.
užrašo: ,,Popiet ėjau iki 5 val. 30 min.
Buvau ir pas O... – šykštus ir piktas žmo-
gelis. Bankierius, bevaikis, 130 000 do-
lerių vertas”. Kovo mėnesį buvo susi-
planavęs patraukti į vakarus, susira-
šinėjo su kunigais. Kai viskas buvo pa-

ruošta kelionei, iš East St. Louis gauna
nuo klebono telegramą tik su vienu žo-
džiu: ,,No”.

O kad mums tokių pasišventusių
DF aukų rinkėjų kaip kun. Staniuky-
nas! Tikriausiai gautume ir aukų, ir
prenumeratų net iš neseniai atvyku-
siųjų, kuriems dar yra neatrastas
„Draugo” lobynas! Staniukynas ėjo
nuo durų prie durų, kreipdavosi į kiek-
vieną, buvo baramas, keikiamas, iš-
varomas, bet ir suprastas bei myli-
mas, ir dėl to jo darbai vyko ir to dar-
bo vaisiai sulaukė mūsų dienų. O jei-
gu mes, kiekvienas, pasibelstume į
savo kaimyno, pažįstamo, bičiulio du-
ris ir, pasveikinę su pavasariu, su šyp-
sena primintume jam apie lietuvybės
šaltinį „Draugą”, kurį laikas pagar-
binti? Daugelis gal nepagalvojo, kokį
svarbų vaidmenį lietuvybės išlaikyme
vaidina šis ilgiausiai leidžiamams lie-
tuviškas laikraštis.

Prailgo žmonėms žiema. Jau paukš-
čiai grįžta iš šiltų kraštų. Netrukus su-
žaliuos miškai, o pievos ir krūmai pa-
sipuoš kvepiančiais žiedais. Ir taip
bėga mūsų dienos, savaitė po savaitės.
Galbūt balandis tikrai bus kitoks, nei
visi kiti mėnesiai. Tebūna ,,Draugo” ju-
biliejaus pavasario mėnuo džiugaus at-
sivertimo laikas – vaisingas, pra-
smingas, palaimintas krikščioniško
tikėjimo, vilties ir meilės. 

Gyvename gavėnios ir meilės
metu. Juk pavasaris! Gavėnia yra tin-
kamas laikas pagalvoti apie gerus dar-
bus, apie lietuviškas tradicijas, pasi-
ruošimas didžiausiai šventei – Šven-
toms Velykoms. 

Pasiruoškime Šv. Velykoms, kaip
kadaise pasiruošdavo mūsų seneliai, su
velykaičiais aplankydami mažiau tu-
rinčius, senelius, ligonius ir pamirš-
tuosius. Aplankykime ir mūsų senelį
,,Draugą”, švęsiantį 110 m. sukaktį. 

Aukas siųsti ir čekius rašyti Drau-
gas Foundation, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

Draugo fondo taryba

Pavasario Draugo fondo įnašai

DF pavasario vajus tęsiasi
L. Linkevičius – NATO  ministrų
susitikime Washingtone

Atkelta iš 1 psl.

Susitikime taip pat daug dėmesio
skirta Vidutinio nuotolio branduolinių
pajėgų (INF) sutarties pažeidimui.
Praėjusiais metais NATO pareiškė,
kad Rusija sukūrė ir dislokavo raketų
sistemą 9M729, tokiu būdu pažeisdama
INF sutartį. JAV ir kiti sąjungininkai
jau šešerius metus ragina Rusiją ženg-
ti reikiamus žingsnius sutarties iš-
saugojimui, tačiau Maskva iki šiol
nepateikė įtikinamų atsakymų į NATO
šalims nerimą keliančius klausimus. 

„Sutarties pažeidimas yra strate-
ginės reikšmės iššūkis ir NATO imsis
visų reikiamų priemonių kolektyvinės
gynybos ir atgrasymo patikimumui už-
tikrinti. Rusija šiuo metu nėra ben-
dradarbiavimo partnerė. Vien dialogo
akivaizdžiai nepakanka, nes Rusija
toliau tęsia agresyvią politiką ne tik
Ukrainoje ar Sakartvele, bet taip pat ir
Sirijoje, Venesueloje, Balkanuose.
Tarptautinės teisės pažeidimai priva-
lo turėti aiškias pasekmes ir kainą”, –
pabrėžė L. Linkevičius.

Susitikimo metu ministrai priėmė
saugumui Juodosios jūros regione
skirtų priemonių paketą. Jį sudaro pa-
pildomi sąjungininkų veiksmai ir ati-
tinkamų pajėgumų stiprinimas bei
didesnės paramos Sakartvelui ir Uk-
rainai priemonės.

Washingtone L. Linkevičius pa-
brėžė prieš 15 metų prasidėjusios Lie-
tuvos narystės NATO įtaką šalies sau-
gumui ir Sakartvelo bei Ukrainos
priėmimo į Aljansą svarbą siekiant tai-
kos ir stabilumo Europoje.

„Ilgametės Aljanso sėkmės prie-
žastis – gebėjimas prisitaikyti prie
besikeičiančios saugumo aplinkos ir
reaguoti į iškylančius iššūkius. Są-
jungininkų ryžtas ir vienybė Šaltojo
karo metu padėjo atsilaikyti prieš so-
vietų grėsmę, vėliau NATO prisidėjo
prie taikos atkūrimo Balkanuose. Pri-
imdama naujas nares, NATO išplėtė
saugumo ir stabilumo erdvę Europoje
ir vaidino svarbų vaidmenį kovoje su
tarptautiniu terorizmu. Mūsų kartos
uždavinys – pasinaudojant NATO 70

metų patirtimi –solidariai   kurti Al-
jansą, turintį reikiamų pajėgumų ir va-
lios reaguoti į dabarties ir ateities iš-
šūkius. Sakartvelo ir Ukrainos žmonės
pasirinko būti Vakarų bendrijos dali-
mi ir niekas negali užginčyti jų apsi-
sprendimo laisvės. Lietuva tvirtai re-
mia Sakartvelo ir Ukrainos siekį tap-
ti NATO nariais”, – sakė L. Linkevi-
čius.

Balandžio 3 dieną Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras dalyvavo NATO
70-mečiui skirtame diskusijų renginyje
„NATO Engages: the Alliance at 70” ir
Europos politikos analizės centro
(angl. Center for European Policy Ana-
lysis) organizuotame forume „NATO at
70: Commemorating the Past. Prepa-
ring for the Future”.

Vakare ministras dalyvavo oficia-
liame NATO 70-mečio minėjime And-
rew W. Mellon auditorijoje – pastate,
kuriame 1949 metais  balandžio 4 die-
ną buvo pasirašyta Šiaurės Atlanto su-
tartis.       

Washingtone ministras taip pat
susitiko su Ukrainos vicepremjere
Europos ir euroatlantinei integracijai
Ivana Klympush-Cincadze  ir Sakart-
velo užsienio reikalų ministru Davidu
Zalkalianiu.

Su Ukrainos vicepremjere aptartas
Ukrainos prezidento rinkimų pirmo-
jo turo organizavimo procesas ir, ne-
paisant tebesitęsiančios Rusijos ag-
resijos, Ukrainoje įgyvendinamos re-
formos.

Su Sakartvelo užsienio reikalų
ministru aptartos šalies integracijos į
NATO ir Europos Sąjungą aktualijos,
saugumo padėtis Juodosios jūros re-
gione ir situacija Rusijos okupuotose
Sakartvelo teritorijose – Abchazijoje ir
Pietų Osetijoje.

L. Linkevičius pabrėžė nuolatinę
Lietuvos paramą Sakartvelo siekiams
integruotis į Europos ir euroatlantines
struktūras, ragino Tbilisį tęsti refor-
mas demokratijos ir teisės viršenybės
srityse.

LR ambasados Washingtone inf.

Lietuvos delegacija ,,NATO Engages: the Alliance at 70” renginyje.

Ministras L. Linkevičius pasisako diskusijoje.                                     LR ambasados nuotr.
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„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
RASA ŠILAS VAZBYS

Š. m. kovo 17 d. po ilgos ligos mirė
ligoninėje. 

Gimė 1936 m. lapkričio 5 d. Sedo-
je, Lietuvoje.

Gyveno  Mahwah, NJ; anksčiau
Kansas City, KS; Los Angeles, CA ir
Čikagoje.

Nuliūdę liko: vyras Jonas, duktė
Gailė, sūnus Tomas, sesuo Al dona Ka-
minskas ir a. a. brolio Vytenio žmona
Vida Šilas bei kiti gi minės.

Velionė buvo mylinti žmona ir
ma ma.

Rasos tėvas Petras  buvo urėdas, mama Rozalija – mokytoja.
1944 m. karo frontui artėjant, šeima pasitraukė į Vakarus. Pri-

 siglaudė Hanau pabėgėlių stovykloje. 1949 m. imigravo į JAV. Ap-
 si gyveno Čikagoje.

1955 m. Rasa baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją, mokėsi Wil-
son Jr. College, o vėliau studijavo So. Illinois University Car bon-
 dale, IL. 1960 m. įsigijo bakalauro laipsnį sociologijos srityje. Su-
grįžusi į Čikagą, ištekėjo už Jono Vazbio. Abu persikėlė gyventi
į Los Angeles, kur gimė dukra Gailė ir sūnus Tomas. 1966 m., Jo-
nui dirbant Trans World Airlines, kompanija buvo perkelta į Kan-
sas City. 1970 m. šeima išsikėlė gyventi į New Jersey valstiją.

Susilaukusi šeimos, Rasa nutarė nebedirbti, bet auginti savo
vaikus. Kada jie paūgėjo, ji sugrįžo į darbą. Prieš išeinant į pen-
siją, priklausė W. Bergen Mental Health grupei, Ridgewood, NJ.

Laiduotuvės privačios.
Nuliūdusi šeima

A † A
POVILUI RIMUI SODEIKAI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ZI -
TAI ir vaikams su šeimomis. 

Kartu liūdime.

Marius ir Eglė Laniauskai
Augis ir Regina (Laniauskaitė) Šilgaliai
Donatas ir Giedrė (Degutytė) Ješmantai

Vidmantas ir Carolyn Prikockiai
(Giminės iš Clevelando)

Atkelta iš 7 psl.
Tiesa, nė viena šių įstaigų ne vei-

kia tradiciniuose lietuvių rajonuo se. Į
istorinius lietuvių rajonus pa tys lie-
tuviai nuolat patarinėjo mums neiti –
žmonės ten pasikeitė, situacija su-
prastėjo. Tačiau, mūsų nuomone, ten
apsilankyti ne tik verta, bet ir būtina:
nes didžioji lietuviškosios Amerikos is-
torijos didybė – būtent lietuvių rajo-
nuose, kad ir buvusiuose. Bet apie tai
– kitame straipsnyje.

JAV lietuvių vienuolynai

• JAV lietuvių vienuolynų pažy mė-
jome 12, tačiau vienuoliai ar vienuolės
gyveno gerokai daugiau pastatų: mo-
kyklose, kurias aptarnavo, parapijose.

• Svarbiausieji JAV lietuvių vie-
nuolynai tokie įdomūs, įspūdingi ir is-
toriškai reikšmingi, kad kiekvienas at-
stoja ištisą miestą. Tai – Putnam (CT),
Kennebunkport (ME), Čikagos Kazi-
mieriečių, Čikagos Jėzuitų vienuoly-
nai (pastarojo architektūrinis komp-
leksas apima ir Lietuvių centrą).

• Geriausiais laikais ir vienuolių
tuose vienuolynuose gyveno bent jau
kaip nedideliame kaime – dešimtys,
šimtai. Ypač po Antrojo pasaulinio
karo, kai JAV užplūdo dipukai, o tarp
jų būta daug vienuolių, kunigų.

• Be didžiųjų vienuolynų įkurta
daug jų „padalinių”, kur gyvendavo po
kelias vienuoles. Pastarieji, tiesa, at-
rodo labiau kaip gyvenamieji na mai ir
nebeveikia. Nebent kertinis akmuo
ar lietuviškas užrašas primena ten
veikus lietuvių vienuolyną.

• Taip yra todėl, kad šiais laikais
lietuvių vienuolijų centras yra Lie tu-

va. Be to, tarp mergaičių JAV su-
 mažėjo pašaukimų stoti į vienuoles
tada, kai švietimą JAV perėmė val džia,
užsidarė parapinės mokyklos. Šiuo-
laikinės mergaitės nebemato vienuo-
lių gerų darbų pavyzdžio kasdienybė-
je, kaip matydavo – ir todėl šį kelią pa-
sirinko – ne viena „Tikslas – Amerika”
kalbinta vyresnio amžiaus amerikos
lietuvė vienuolė.

• „Didieji vienuolynai” daugiau-
siai veikia, bet vienuoliai seni, jų kaip
niekad mažai, tad visas tas pa veldas
pavojuje. Negalima jų praras ti, nes
ten ištisus dešimtmečius ėjo didžiulė
dalis JAV lietuvių lėšų ir jėgų, ten su-
kurti vieni įspūdingiau sių JAV lietu-
vių meno kūrinių (fres kos, vitražai, pa-
minklai ir kita).

• Kai kurie vienuolynai, atrodo, at-
randa kelią: pavyzdžiui, Kenne bunk-
 port vienuolynas nereikalingą semi-
nariją pritaikė svečių namams, kuriais
rūpinasi pasauliečiai, jie išsilaiko iš tu-
ristų, šie tuo pačiu šį bei tą sužino ir
apie Lietuvos istoriją.

• Čikagos Kazimieriečių vienuo-
lyne 2018 m. įkurtas kazimieriečių
muziejėlis – taip kongregacijos istori-
ja išliks matoma, nors vienuolyno pa-
statai jau vienuolėms ir nebepriklau-
so.

• Deja, yra daug liūdnesnių isto ri-
jų: štai Pittsburgho lietuvių XX vie-
nuolyną 2017 m. radome ką tik nu-
 griautą. Brooklyno lietuvių pranciš ko-
nų vienuolyno „pabaiga” – ir ten vei-
kusio „Kultūros židinio” uždarymas –
privedė net prie teismų, ir „Tikslas –
Amerika” kalbinti New Yorko lietu-
viai dėl tos istorijos iki šiol jaučia kar-
tėlį.

Tikslas – Amerika

A † A
PAUL (PAULIUS) V. RUDIS

Mirė  2019 m. balandžio 3 d., sulaukęs 64  metų.
Gimė  1954 m. birželio 2 d. Chicago, IL
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Forest, IL.
Nuliūdę liko: žmona Joanne Mitchel Rudis (Vida Miecevičiūtė-

Mitchel); sesuo Monica Baker su vyru Martin; dukterėčios – Ve ro-
nica Stonis, Theresa Mathis su vyru Clay, Sarah Uhl Wagner, Be-
tsy Monahan su vyru Sean, Jennifer Janik su vyru Wes ir Amy She-
heen su vyru Vincent; sūnėnas Anthony Uhl su žmona Michel le;
produkterėčios ir sūnėno vaikai – Alison Janik, Kaitlyn Janik, Al-
lison Uhl, Alex Dewyea, Ethan Stonis, Evan Stonis, Sid ney Wagner,
O’Neill Monahan, Joseph Sheheen,  Austin She heen, Anthony She-
heen ir Russell Uhl; uošvienė Irena Miece vičienė (a. a. Kazimieras);
svainė Irene Uhl su vyru John; svainė Donna Mitchel (a. a. Casey)
bei kiti giminės Amerikoje ir Lie tuvoje.

A. a.  Paulius  buvo a. a. Povilo ir Monikos Rudžių sūnus, a. a.
Charlie Stonis antros kartos dėdė.

Velionis buvo antikvarinių daiktų ir baldų įvertintojas. Su žmo-
 na Joanne prekiavo antikvariniais daiktais Union Pier, MI.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 14 d. nuo 3 val.
p. p.  iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar cher
Ave (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos – 7 val. va ka-
ro.

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti

atsisveikinime. 
Vietoje gėlių prašome aukoti American Liver Association.

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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

Mes taip pat kasdien ieškome ar tai dėmesio, meilės, savigarbos, laimės ar uždarbio, kad išlaikytumėm
savo šeimas, kad būtų patogiau bei saugiau gyventi. Ieškome savo tautinės tapatybės, šeimos šaknų,
tolimų giminaičių, seniai matytų draugų. Kaip natūralu ieškoti Jėzaus bei tikėjimo prasmės per kitų
pavyzdį, maldą, Dievo žodį. Mes neieškome to Dievo, kuris stebuklingai išpildys visus mūsų norus ir
troškimus - per Jėzų Kristų mes ieškome to Dievo, kuris tapo vienu iš mūsų ir veda į nenykstantį
džiaugsmą, ramybę ir atleidimą.

"Petras ir tas kitas mokinys
nuskubėjo prie kapo...
Pasilenkęs jis mato
numestas drobules,
tačiau į vidų nėjo" (Jono 20; 4-5)
- skaitome Velykų ryto Evangelijoje,
kai Kristaus apaštalai nuskubėjo
prie kapo ieškoti Jėzaus.

Šalia visų Velykų švenčių tradicijų
raskime laiko dalyvauti Didžiojo

Velykų Tridienio apeigose, kuriose
per liturgiją, Dievo žodį minime

Jėzaus kančią, mirtį ant kryžiaus
ir Prisikėlimą.

Velykinė džiaugsmo viltis telaimina
Jūsų šeimos narius bei

bendruomenes, išsisklaidžiusias
po visus kontinentus!

Pagarbiai Kristuje,
LKRŠ Direktorių Tarybos Pirmininkas
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Su Šv. Velykom Jus Sveikina
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”,
dėkoja už aukas, skirtas padėti vargingai gy-
venantiems vai kams ir studentams Lietu-
voje.   Auko jo: dr. Romual das ir Gražina
Kriau čiūnai  – 1,500 dol. (500 dol. – a. a. sū-
 naus Aldo atminimui, 500 dol. – Mil dos Švel-
nienės veiklai su jaunimu pa remti, 500
dol. – Mildai Švelnienei Kriau  čiūnų vardo sti-
pendijai), Jane Le wis – 80 dol. Gražinos ir
Be ne dik to Ma čiuikų atmini mui. Labai ačiū.
„Saulutė” („Sun light Orphan Aid”), 1133
Amber Drive, Lemont Illinois 60439, tel.
630-342-7275,  el. paštas:    indretijune-
lis@sbcglobal.net

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
- jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

www.facebook.com/draugolaikrastis

Kino afiša
� Balandžio 7 d., sekmadienį, 6 val. v.
AMC Woodridge 18 kino teatre (Wood-
ridge, IL) bus rodomas lietuviškas vai-
dybinis filmas ,,Pasmerkti. Kauno ro-
manas”. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Sociali-
nių reikalų skyrius balandžio 10 d., tre-
čiadienį, 1 val. p. p. kviečia visus į skai-
tyklą Pasaulio lietuvių centre, kur ma-
tysite LRT istorinės serijos ,,Laisvės kai-
na. Partizanai” tęsinį.

�  Balandžio 13 d., šeštadienį, 5:30 val.
p. p. Šv. Kazimiero parapijoje Los An-
geles vyks dokumentinio filmo „Pir-
masis Dievo gailestingumo paveiks-
las. Nežinomo šedevro negirdėta isto-
rija” peržiūra ir susitikimas su režisie-
riumi Daniel diSilva.

� Balandžio 24 d.–gegužės 4 d.

Čikagoje vyks lietuviškų dokumenti-
nių filmų festivalis. Bus rodomi: A.
Stonio ,,Moteris ir ledynas” (festivalio
atidarymas, balandžio 24 d. 7 val. v.
Chopin Theatre); E. Belicko ,,Tumo
kodeksas” (balandžio 25 d. 7:30 val.
v. Ateitininkų namuose); A. Le ka -
vičiaus ,,Spec. Žvėrynas” (balandžio
26 d. 7:30 val. v. Ateitininkų namuo-
se); R. Rakauskaitės ,,Kelionės namo”
(balandžio 27 d. 7 val. v. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje); M. Survilos
,,Sengirė” (balandžio 28 d. 1 val. p. p.
AMC Woodridge 18); R. Kudz -
manaitės ,,Aš priglaudžiau prie žemės
širdį” (balandžio 28 d. 5 val. p. p.
Jaunimo centre); M. Jablonskytės
,,Lituanie, mano laisvė” ir A. Mar cin -
kevičiūtės ,,Iš kur tas švytėjimas”
(gegužės 3 d. 7 val. v. Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre); R. Ra -
kauskaitės ,,Kelionės namo” (festiva-
lio uždarymas, gegužės 4 d. 7 val. v.
Ateitininkų namuose). Informacija
tel. 312 375 2728.


