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,,Buvo labai įdomu šią popietę daugiau sužinoti apie istorinį radinį”, – džiaugėsi Vilniuje
besilankanti ir M. Mažvydo bibliotekoje Akto
faksimilės pristatymo renginyje dalyvavusi bei
su jo ,,kaltininku” prof. Liudu Mažyliu nusifotografavusi LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė.
– 7 psl.

R. Meilutytė treniravosi
Californijoje

Jauniausia Lietuvos olimpinė čempionė Rūta Meilutytė
jau anksčiau paskelbė, kad artimiausioms rungtynėms
rengsis Kaune, tačiau tai netrukdo jai keliauti aplink
pasaulį ir intensyvinti savo pratybų.
2012 metų olimpinė čempionė apsilankė JAV
Olimpiniame treniruočių centre, kur plaukė su prestižinio šalyje Stanfordo universiteto narėmis.
„Ačiū šioms galingoms merginoms už spyrį į
mano užpakalį! Buvo gera plaukti kartu”, – socialiniame
tinkle „Twitter” rašė R. Meilutytė.
„Draugo” info/„Facebook” nuotr.

,,Saulė virė…”: LB Spindulio Blynų
baliaus atgarsiai – 4 psl.

Su Harvarde besimokančiais lietuviais. Iš k.: Sarah Mishkin, Paulina Bazarovaitė, Justinas Jarusevičius, Greta Gerazimaitė, Lukas Inokaitis (,,Investuok Lietuvoje”), Emilė Radytė ir Justas Janonis.
Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuva pristatyta Harvarde
Paveikslų karpytoja dalijosi savo
meno paslaptimis – 5 psl.

Praėjusių metų vasarą teisės magistrantūros studijas Harvardo teisės mokykloje baigęs ir šiuo metu Lietuvoje dirbantis Justinas Jarusevičius neseniai lankėsi Bostone ir New Yorke ir kartu su „Investuok
Lietuvoje” amerikiečiams pristatė galimybes Lietuvoje kurti teisinių paslaugų centrus. Susidomėjimo sulaukta net Harvarde.
Pristatymus padėjo organizuoti ir JAV gyvenantys lietuviai.

Apie kelionę „Draugui” pasakoja
Justinas Jarusevičius.
Papasakokite apie neseniai vykusią kelionę į JAV ir kaip Jums sekėsi amerikiečiams pristatyti Lietuvą?
Kaip sugalvojote tai padaryti?
Kai grįžau į Lietuvą po teisės
studijų Amerikoje, susisiekiau su
„Investuok Lietuvoje”. Ten dirba
Lukas Inokaitis, kuris konsultuoja

paslaugų sektoriuje veikiančias užsienio įmones, svarstančias dalį
operacijų perkelti į Lietuvą. Dalis
tokių įmonių Lietuvoje gali įkurti
teisinių paslaugų centrus. Turiu
galvoje kompanijas, kurios turi atlikti tam tikrą teisinį darbą – nesvarbu, ar tai vien tik teisines paslaugas teikianti įmonė, ar kita
kompanija, turinti vidinę teisinin– 10 psl.
kų komandą. – 10 p
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GANY TOJO ŽODIS

Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis

Karaliaus
kančia

Iz 50, 4–7 • Ps 22, 8–9. 17–18a. 19–20.
23–24 • Fil 2, 6–11 • † Mt 26, 14 – 27, 66

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Šis sekmadienis bažnytiniame kalendoriuje yra pažymėtas, kaip „Kančios”
arba „Verbų (palmių)” sekmadienis.
Nežinau, kas bendro yra tarp verbų
(ar palmių) reikšmės Viešpaties Jėzaus
istorijoje ir tų verbų, kurios pinamos ir
gaminamos Vilniaus krašte, ar kadagio
šakelių kitur Lietuvoje tą dieną vadinamų verbomis. Matyt, nedaug to bendrumo. Bet aš šiandien kviečiu jus pamąstyti apie Viešpatį Jėzų.
aigi. Įprastai Verbų sekmadienį
mes minime triumfališką Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Jis ne
vieną kartą prieš tai lankėsi Jeruzalėje, tačiau šis apsilankymas kitoks. Šį
kartą jis sėdi ant asilo. Šį kartą žmonės
jam po kojomis kloja savo apsiaustus,
nukirstas šalia kelio augusių palmių

T

šakas... kad tik jo koja nepasiektų purvinos žemės dulkių! Jį ir jo palydovus
apsupusios minios žmonių. Kokia priežastis? Į šventąjį miestą Jeruzalę įžengia naujasis karalius! Atvyksta Dievo
Pateptasis! Jis ateina užimti jam nuo
amžių skirto Dievo Sosto ir vėl suklestės išrinktoji tauta. Jis nusimes užkariautojų romėnų jungą. Ir Dievo karalystė išsiplės per visą pasaulį – Dievas per savo Pateptąjį įsteigs savo karalystę visiems pasaulio tautoms ir
žmonėms.
Bet tuo pačiu Bažnyčia šio sekmadienio skaitymui parinko Mato
evangelijos 26 ir 27 skyrius, kuriuose
aprašomas Jėzaus išdavimas, jo paskutinė vakarienė su mokiniais, areštas, teismai, kankinimai ir patyčios, pagaliau ir žiaurioji mirtis ant kryžiaus
bei palaidojimas kape. Mes negalime
čia cituoti viso paminėto Švento Rašto teksto. Paskaitykite patys:
http://lk.katalikai.lt/index.php?id=21
&mt=2017&sv=15
Jėzaus kančios aprašymas yra visiška priešingybė tai euforijai, kurią
patiria žmonės, sutinkantys jį prie Jeruzalės vartų, kaip atėjusį Dievo siųstą Mesiją. Kodėl toks kontrastas? Kodėl
taip dramatiškai pasikeitė žmonių nusistatymas Jėzaus atžvilgiu, kad Piloto teisme reikalavo Barabo paleidimo, o Jėzaus nukryžiavimo?
Mano įsitikinimu, čia ir glūdi

mūsų žmogiškoji tragedija. Būtent čia
mes galime matyti Dieviškojo veikimo
paradoksą. Barabas buvo tas, kuris siekė visiems žmonėms suprantamu būdu
– ginklu – atgauti nepriklausomybę
nuo Romos ir atgaivinti valstybingumą. Jėzus, nors ir buvo sutiktas kaip
Dievo išrinktasis karalius, neėmė į
rankas ginklo, nekovojo su priešais, nesigynė teisme... Ir todėl nuvylė žmones.
Juk karalius turi išdidžiai atjoti ant
balto žirgo! Juk karalius turi suburti
savo kariuomenes ir ginklu ginti savo
karalystės teritoriją ir jos gyventojus! Juk karalius, ypač pateptas Dievo,
turi laimėti visas kovas!
Žmonės, sutikę Jėzų kaip karalių,
o vėliau jį išdavę nesuprato paprasto
dalyko – Jėzus nėra toks, kaip kiti žemiškieji valdovai! Jis nereikalauja,
kad kiti atiduotų gyvybes vardan tikslo – jis pats savąją atiduoda. Jam nereikia sosto miesto centre visų garbingiausioje vietoje. Jis pasirenka sostu kryžių, kuris pastatytas už miesto
sienų šiukšlyne. Jis nereikalauja, kad
mes prisiektume jam ištikimybę, o
paskui pirmai progai pasitaikius ją
laužytume. Jis atiduodamas už mus
savo gyvybę nori laimėti mūsų širdis,
nes tik tokios širdys liks amžinai ištikimos... Dievo išrinktasis Mesijas pateikia mums ir pasauliui alternatyvą:
didžiausia galia pasireiškia ne jėgoje
ir brutalume ar prievartoje, bet silp-

nume. Dievo meilė ir malonė yra išreikštos Kristaus mirtimi ant kryžiaus. Ir mirtis tai nėra stingdančią
baimę kelianti pabaiga, bet prisikėlimo naujam gyvenimui pradžia...
Štai toks tas mūsų karalius – kitoks nei visi kiti žemiškieji, ir visiškai
kitoks, nei mes tikėjomės ar norėjome.
Stebinantis. Viltį teikiantis tiems, kurie nieko jau nebesitiki. Gyvybę nešantis ten, kur vyrauja mirtis, meilę –
kur vyrauja neapykanta.
Bažnyčia kviečia – ateikite ir būkite Jo karalystės gyventojais!

LAIŠKAI
DAR APIE UŽGAVĖNIŲ SIMBOLIUS...
Ačiū Audronei Škiudaitei už įdomų, istoriškai
pagrįstą atsakymą į Gintaro Visocko priekaištus
žydams, protestuojantiems prieš primityvų žydo
personažo naudojimą per lietuviškas Užgavėnių ceremonijas. Nėra sunku suprasti, kodėl žydams šios
ceremonijos neišvengiamai primena žydo stereotipus, susietus su fašistine antisemitine propaganda.
Pasak Visocko, tai tik nekaltas Užgavėnių pokštas,
etnografinis simbolis iš gilios senovės. Bet, pasak
Liberto Klimkos, kurį Škiudaitė cituoja, šis simbolis nėra autentiškas senovinis, jis į mūsų folklorą
pateko daug vėliau. Škiudaitė teisingai nurodo, kad
jis kilęs iš konkrečių istorinių įtampų tarp lietuvių
valstiečių ir jų kaimynų žydų-kupčių. Iš tikrųjų
šios tradicijos ištakų galime rasti jau anksčiau, viduramžių Europoje, kai žydai buvo įstatymiškai išstumti iš žemdirbystės ir iš visų profesijų bei
amatų, išskyrus finansus, ir išvystė palūkininkavimo verslą, su kuriuo žydai tapo sutapatinti, net
kai šis verslas perėjo į krikščionių rankas. „Mušti
žydą” per Užgavėnes buvo prasiskolinusių valstiečių ginklas keršijant palūkininkui už visas nelaimes. (Daugiau apie palūkininkavimą ir jo pasek-
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mes žr. mano straipsnį „Antisemitizmo transformacijos”, Kultūros barai, 2016 Nr. 20, 11). Šiandien
ši tradicija ir ši figūra – anachronizmas, nieko nebesimbolizuoja, nieko nebereiškia, lieka tik pasityčiojimas iš kitų tautybių, tai ar verta jį taip branginti?
M. G. Slavėnienė
Deerfield, IL

Dr. Juozo Girniaus žmona buvo ne Alina, o Ona.
Girnių šeima gyveno ne Memingen, o Schwäbisch
Gmünd – ten pat, kur ir aš pati su vyru. Su Ona
Girniuviene teko stovėti toje pačioje eilėje prie žirnienės katilo.
Jeigu Rūta Kviklytė atsimena Memingen ir ponią Aliną, tai turbūt ji turi omenyje dr. Joną Grinių
ir jo žmoną Aliną.
Ilgametė skaitytoja

PANAŠŪS VARDAI IR PAVARDĖS
Jau kelintą kartą spaudoje pastebiu supainiotas
Girniaus ir Griniaus pavardes. Anksčiau tokias
klaidas pastebėjusi pagalvodavau, kad gal tik man
vienai tai svarbu, ir rašyti laiško redakcijai nesiryžau. Bet šį kartą nutariau parašyti. Žinau, kad
„Draugo” numeriai gražiai archyvuojami ir nesinorėtų palikti neteisingą informaciją ateities kartoms.
Ta klaida yra įsimaišiusi kovo 28 d. straipsnyje
„Bronius Kviklys dukros Rūtos atsiminimuose (I)”.
Ten rašoma, kad pabėgėlių stovykloje Memingen
Kvikliai gyveno viename koridoriuje su dr. Juozu
Girniumi ir jo žmona Alina.

Jadvyga Kliorienė
Euclid, OH
Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
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Ar būna
smagu
pameluoti?
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ŽAIbIŠKI pOKALbIAI

raėjus savaitei po balandžio 1-osios, dar ir dabar socialiniuoise tinkluose tebesidalinama
melagingomis naujienomis, kurias ne visi sugebėjo ,,iššifruoti” ir jomis patikėjo. Štai, kad ir Lietuvos diplomatas Vygaudas Ušackas, kuris dabar yra
Europos Sąjungos ambasadorius Rusijos Federacijoje, patikėjo ,,USA television.com” žinia apie tai,
kad JAV prezidentas Donald Trump pasirašė įsaką,
suteikiantį Lietuvai bevizį režimą. V. Ušackas paskubėjo tuo pasidžiaugti savo ,,Facebook” paskyroje. Tą žinią, kaip tikrą ir teisingą, pasigavo ir pasidalijo daugybė internautų. Paskui V. Ušackui
teko atsiprašinėti, kad jis pats patikėjo kažkieno
pokštu ir jį pateikė kaip tiesą.… Kasmet po pasaulį
pasklinda tūkstančiai melagysčių, kai kurios iš jų įeina į istoriją ir prisimenamos net ir po daugelio metų.

P

,,Draugo” skaitytojų šiandien klausiame:
„Ką manote apie balandžio 1-osios melagystes? Ar esate ką nors sėkmingai
apgavęs, o gal pats buvote smagiai apgautas?”

no sesė pastebėjo, kad naujagimės nuotrauka – apgaulė. Ji atpažino joje pirmąją mano dukrytę, fotografuotą ligoninėje.

Vytautas,
emigrantas

Aiste Ray,
Arlington, VA gyventoja:
Mūsų šeimoje didžiausias pokštininkas yra tėtis. Iš vaikystės prisimenu, kaip jis, likus kelioms dienoms iki Melagių dienos pradėdavo galvoti įvairių
pokštų. Ir visus sugebėdavo apgauti. Kartą ir man pavyko apgauti beveik visą savo šeimą. Tuo pačiu atsilyginau ir tėčiui. Pamenu, kaip tik laukiausi antrosios dukrytės. Ji turėjo gimti gegužės mėnesį. Tačiau balandžio 1-ąją visiems šeimos nariams išsiunčiau elektroninį laišką, kad antroji dukrytė gimė
anksčiau, balandžio 1 dieną. Kad būtų įtikinamiau,
pridėjau pirmagimės nuotrauką. Visi patikėjo, pradėjo man rašyti, skambinti, sveikinti. Vienintelė ma-

Man patinka Melagių diena. Atsimenu, vaikystėje su draugais balandžio 1-ąją visą dieną galvodavome melus, apgaudinėdavome draugus. Ar mane apgavo? Šiais metais keli mano treniruojamieji vaikai
paskambino ir pasakė, kad negalės dalyvauti treniruotėje, nes susilaužė ranką. Supratau, kad to nebuvo.
Bet pamenu vieną atvejį, kai kartą prieš atsakingas
varžybas vienas komandos narys pasakė, kad negalės
jose dalyvauti. Pamenu, tada patikėjau, labai dėl to
nervinausi, svarsčiau, ką daryti, kuo tą žmogų pakeisti, o gal atidėti varžybas… Bet paskui apsidžiaugiau sužinojęs, kad tai tik pokštas. Man smagu
skaityti spaudoje įvairiausių juokų. Nesmerkiu tų,
kurie balandžio 1-ąją stengiasi ką nors apgauti. Reikia kiek galima daugiau juokauti ir juoktis. Taip geriau, negu matyti vien tik blogas žinias spaudoje, pasakojimus, kaip kažkas kažkur nusikalto. Jeigu priklausytų nuo manęs, tai neprieštaraučiau, kad balandžio 1-oji būtų net kelis kartus per metus.

Kalbino Virginija Petrauskienė

LAIŠKAI

Dar kartą apie
legendinį ,,Playhouse”
Po to, kai balandžio 1-osios ,,Draugo” numeryje
pasirodė žinia apie žadamą atgaivinti lietuvių pamėgtą legendinę užeigą ,,Playhouse”, sulaukėme
įvairių savo skaitytojų atsiliepimų. Tačiau vienu
laišku negalime su jumis nepasidalinti. Laiško autoriui – mūsų nuoširdus susižavėjimas ir padėka,
kad nepatingėjo taip šmaikščiai ir vykusiai ,,pamiklinti plunksną”.
Taip pat pranešame, kad minėta Dana Petkūnaitė ne tik nesiruošia atgaivinti ,,Playhouse”, bet
ir nėra to pastato savininkė.

Aurimas Matulevičius,
krepšinio treneris:

Prisimenu iš savo vaikystės vieną pokštininką,
kuris prajuokino visą Tauragės miestelį. Aš tuo metu
buvau mokinys, o mano bendraklasio tėvas, toks
Aleksas Š., dirbo tuometinėje Tauragės kelių valdyboje. Jis buvo toks nelabai pavyzdingas darbininkas, mėgo išgerti, dėl to viršininkai jį dažnai bausdavo. Todėl tas Aleksas, pritaikęs progą, jiems smagiai atkeršijo. Vienais metais pavasarinė balandžio
talka kaip tik sutapo su Melagių diena. Visi susirinko
į talką, dirba. Tas Aleksas atbėgo prie viršininkų, ir
pradėjo prašyti juos, kad šie pakeltų ir palaikytų kažkokį sunkų įrengimą, gal kokias stakles, nepamenu.
Keli aukštas pareigas užimantys vyrai nuėjo ir pakėlė, išsitempę laiko. Aleksas jiems sako: ,,Dar palaikykit, man reikia kai ką pasiimti, tuoj atbėgsiu”.
Kol tie prakaitavo, Aleksas susikvietė kitus darbininkus ir iš už kampo jiems parodė, kaip valdžia net
ir talkos metu beprasmiškai dirba – laiko iškėlę stakles, kurios ir pačios ant žemės gali pastovėti. Visa
kelių valdyba po to slapta juokėsi. Prastas darbininkas tas Aleksas buvo, bet pokštininkas – neišpasakytas.

Labai malonu buvo ,,Drauge” skaityti žinią,
kad Čikagos garsusis ,,Playhouse” vėl atidarys savo
duris Marquette Parke, garsiojoje 69-toje gatvėje –
Lithuanian Plaza Court. Kadangi ,,Drauge” duotu
telefono numeriu negalėjau prisiskambinti, tai noriu šiuo elektroniniu laišku užsakyti visą stalą (10
vietų) ateinančiam, balandžio 29 d. istoriniam
vakarui. Iš viso būtų, jei neklystu, lygiai 200 dolerių. Prie savo stalo turėsiu garbės svečią prof. (emeritus) Donald Sitna, kuris žada atskristi specialiai
is Orlando, FL. Jis yra didelis lietuvių draugas, lituanistas ir vienas iš pirmųjų ,,Antro kaimo”
mecenatų. Be to, jis yra pasaulyje žymaus Walt Disney sūnėnas ir mano asmeniškas draugas. Taip pat
(elektroniniu laišku) pasižadėjo dalyvauti Northampton College (Roanoke, VA) prof. Paavo Siklumen, kurio daktarato disertacija – ,,Humoro
įtaka svaiginančių gėrimų vartojimui suomių ir lietuvių emigrantų bendruomenėse Čikagoj” – sukėlė
gan gyvų diskusijų net ir už akademijos ribų.
Taip pat netoli gyvenantis lietuvis sakė, kad
jo geras kaimynas, dabartinis buvusios ,,Paramos”
pastato savininkas, mielai užleistų šalia esančią
aikštelę mašinoms statyti, tik po 3 dolerius už mašiną visam vakarui. O vietinės jaunuolių grupės
vadas Amir Ogulaye pažadėjo garantuoti mašinų
saugumą (2 doleriai už mašiną).
Jei kartais tektų pamatyti 69-toje gatvėje geltonų policijos juostų, aptveriančių vieną ar kitą šaligatvio plotą – nesibaiminkit. Pereikite į kitą gatvės pusę ir žygiuokite toliau. Per naktį nušautų ne-

pilnamečių gangsteriukų lavonus policija paprastai pašalina dar prieš 7 val. ryto, kad nesugadintų ūpo žmonėms, einantiems į ankstyvas Mišias
mūsų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioj.
Dar girdėjau, kad ,,Playhouse” savininkė
Dana Petkūnas parduos savo liuksusinį ,,condominium” puošniame Marina City dangoraižyje ir
persikels į butą ,,Playhouse” antrame aukšte. Bravo! Šneka pigi, bet toks Danos pavyzdys paskatintų
gal ir kitus grįžti į savo buvusius lietuviškus namus. Kalbos irgi jau eina apie planuojamą ,,Playhouse” gegužinę ,,Draugo” sode, birželio 31 d.
Lauksim!
P.S. Pinigus už bilietus galiu paštu pasiųsti ar
asmeniškai užnešti į ,,Draugo” raštinę. Esu pasiruošęs mokėti amerikiečių doleriais, arba vis
daugiau ir daugiau populiarėjančiais lietuviškais
1990–1991 m. talonais.
Taipogi galiu atsiskaityti Jordano dinarais, Venesuelos bolivarais, Lenkijos zlotais, Vietnamo dongais, Maroko dirhamais, Zambijos kvachais, Indijos
rupijomis, Izraelio naujais shekeliais, Pietų Korėjos
wonais, Norvegijos kronomis, Omano rialais,
Mongolijos tugriksais, arba Bhutano ngultrumais. Jūsų pasirinkimas – mano privilegija jums
patarnauti!
R. John Rapšys
Chicago, IL

„Antro kaimo” veteranai, Juozas Kapačinskas ir Eugenijus Butėnas.
„Draugo” archyvo nuotr.
Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso
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TELKINIAI

Saulė virė! Mėnesėlis kepė!
DANGUOLĖ RAZUTYTĖVARNIENĖ
Amerikos lietuviai, kurie gyvena šiltos saulės išbučiuotose Californijos pakrantėse, supranta, kad žiema kitiems jau seniai įkyrėjo. Ateina metas, kuris skatina tęsti tradicijas,
supintas su Užgavėnėmis, ir reikia sakyti
,,Žiema žiema, bėk iš kiemo!” Šis posakis jau
ne pirmą kartą Los Angeles ,,LB Spindulio”
tradiciniame Blynų baliuje įgyja kitą prasmę.
iemet vykęs šis smagus jaunų šokėjų, jų šeimų ir draugų metinis
susibūrimas dar kartą įrodė, kad
su lietuviška daina ir šokiu
visada smagu! Mūsų lietuviški susibūrimai gyvuoja, ir juose turime progos įsitikinti, kad mūsų bendruomenės
pažiba „LB Spindulys” turi energijos šokti ir su užsidegimu prisijungti
prie švenčių, kurios mus jungia. Californijos lietuviai unikalūs, nes niekuomet nebūna nusiminę, čia visuomet yra laukiami svečiai. To įrodymas
– į mūsų tradicines rudenį vykstančias
Lietuvių dienas atvykstantis gausus
būrys svečių.
Šiemetinio Blynų baliaus užduotis
– paįvairinti mūsų mažylių mėgstamiausią dainą „Du gaideliai”. Programoje prisiminėme, kad tą dainelę
įamžinome vaizdajuostėje „Mes dainuojame”, sukurtoje 1994 metais. Susirinkusieji plojo, kai ekrane pasirodė
nepamirštami vaizdai! Dabar toje pačioje salėje šoka ir dainuoja tų šokėjų
vaikai. Taip pat prisiminėme, kaip šis
šokis šokių šventėse Čikagoje 1996
m. ir Toronte 2000 m. buvo „pagražintas” papildytais dainelės žodžiais ir
unikaliais Lietuvoje darytais muzikiniais įrašais.
Smagiausi buvo pasakojimai apie
mūsų praeities nutikimus su „Gaideliais”, kai ši dainelė užbūrė šokėjus.
Prisiminėme, kaip „Spinduliui” 2005
metais pasitaikė proga nuvykti į Japoniją. Tais metais, kurie buvo, kaip ir
šiemet, Gaidžio metai, japonams nuvežėme parodyti lietuvišką šokį „Gaidys”!
Tad ir šiemet, 2017-aisiais, kurie
yra paskelbti kinų Gaidžio metais,
buvo proga šią mėgstamą vaikų dainelę „Du gaideliai”, pritaikius įdomią
muziką, suvaidinti, sudainuoti japonišku stilium, apsirengus kimono. Parodėme, kad Californijos saulė mums
padėjo sukurti naujovišką programėlę. Ožiukai malė, musės maišė, o uodai
nešė vandenį, kad mėnesėlis ir vėl
keptų blynus – bulvinius blynus, visų
lietuvių mėgstamą skanumyną!
Užgavėnių Blynų baliai buvo su-

Š

manyti „Spindulio” įkūrėjos mokytojos Onos Razutienės laikais, kad jaunimo ansamblis ,,LB Spindulys” galėtų surinkti lėšų keliauti su daina ir šokiu į šventes, kurios tuomet vykdavo
tolimoje Čikagoje! Unikalu, kad mes,
Amerikos lietuviai, gyvenantys Californijoje, galėjome linksmai prisiminti
savo tradicijas, perteikiamas ne tik šokiu, bet ir įvairiausiais vaizdeliais. Iki
šiol šis renginys yra vienintelis, kuris
pritraukia ir tuos, kurie neateina į kitus – „rimtesnius” susibūrimus.
Jau 55-ąjį kartą vykęs balius –
įrodymas, kad ši tradicija gyvuoja!
Jaunimas apsirengia tautiniais drabužiais, dainuoja tradicines liaudies dainas, tokias kaip „Tykus vakars be
vėjo”, ir linksmina žiūrovus, kviesdamas visus į subatvakarį. Prie progos deklamuoja Vasario 16-ajai skirtus
eilėraščius, o kitais laikais, pavyzdžiui,
praėjusiais metais, suvaidino pasaką
„Eglė žalčių karalienė” su tam vakarui
pritaikyta linksma, o ne tragiška pabaiga.
Kitą dieną – sekmadienį, vasario
26-ąją, daug kas grįžo į mūsų parapiją pagerbti „Spindulio” įkūrėjos a. a.
Onos Razutienės šviesaus atminimo.
Jos mirties 30-osioms metinėms paminėti buvo aukojamos šv. Mišios. Po
jų prie puodelio kavos susirinkę draugai, pažįstami pasidžiaugė, kad O. Razutienės pradėtos tradicijos tęsiamos,
o ,,Spindulys” gyvuoja jau 68 metus!
Dabartinė ,,LB Spindulio” vadovė,
O. Razutienės dukra, šių eilučių autorė, su savo išaugintais šokėjais, kurie
dabar yra mokytojai-padėjėjai ir naujo šokėjų atžalyno tėveliai, dar mėgsta
susiburti šioje parapijoje. Tėveliai suveža vaikus į mokyklėlę, kur jie išmoksta pirmus šokių žingsnelius ir
dainuoja su „Spinduliu”, su mokyklėle, su skautais ir ateitininkais. Visur
dalyvauja tie patys žmonės, tik jie
esant reikalui užsideda kitą kepurę.
Norime priminti, kas pas mus
vyks toliau. ,,Spindulio” Jaunimo šventė šiemet susijungs su Šv. Kazimiero
mokyklėlės mokslo metų baigimo iškilmėmis, į kurias birželio 3 d. susirinks visas Los Angeles jaunimėlis ir
tėveliai. Jau bendromis jėgomis visi los
angeliečiai planuoja, kad kitų metų susibūrimai bus dar geresni.
Gyvename mintimi, kad 2018 metais daug kas iš mūsų vyks į Lietuvos
Nepriklausomybės šimtmečiui skirtas
šventes gimtinėje. Su smagiomis dainomis ir šokiais važiuosime prisijungti prie Lietuvos šventinės nuotaikos, kuri jau dabar juntama daugybės
lietuvių, išsibarsčiusių pačiuose tolimiausiuose kraštuose, širdyse.

Ištikimiausi ilgamečiai LB Spindulys dalyviai O. Razutienės atminimui skirtame minėjime
(iš k.): Laima Matulionienė, Vytenis Vilkas, Janina Čekanauskienė, Danguole Varnienė, Rita
Žukienė, Daina Kasputienė, Alma Stockienė, Regina Polikaitienė.

55-tojo Blynų baliaus tema – ,,Du gaideliai”. Linksma visiems – tiek scenoje, tiek salėje.

Rengėjus sveikina nė vieno Blynų baliaus nepraleidusios Angelė Nelsienė (trečia iš k.) ir
Irena Vilkienė (penkta iš k.).

Los Angeles LB Spindulys ir jo ilgametė vadovė Danguolė Varnienė.

Ant scenos – mažiausieji grupės šokėjėliai ir dainininkai.
LB Spindulys archyvo nuotraukos
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Į meninio karpymo užsiėmimą susirinko įvairaus amžiaus žmonių.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info ir nuotraukos
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Paveikslų karpytoja
dalijosi savo
meno paslaptimis
Karpyti iš popieriaus yra smagu ir įdomu – tuo įsitikino Balzeko lietuvių kultūros muziejuje į užsiėmimą „Lietuvos
karpinių istorija ir dabartis” susirinkę
žmonės.
ūrybiniam meninio karpymo
užsiėmimui vadovavusi tautodailininkė iš Lietuvos Odeta
Tumėnaitė-Bražėnienė pirmiausiai papasakojo, kokia būdavo karpinių paskirtis lietuvių tautos kultūroje. Balto
popieriaus karpiniai, išdailinti subtiliausiais raštais, puošdavo valstiečių
trobas. Mūsų protėviai karpydavo langų užuolaidėles, staltiesėlės, nuotraukų rėmus, paveikslus, lempų gaubtus,
net žaislus Kalėdų eglutei.

K

Karpinių meną grąžina
į gyvenimą
„Aš įsitikinau, kad iškarpyti galima viską. Kai pati pradėjau karpyti, važinėdavau po Lietuvos muziejus, ieškodavau tų senovinių karpinių, domėjausi, fotografavau.
Bet dabar pastebiu, kad praėjus kuriam laikui, meniniai karpiniai pamažu sugrįžta į mūsų buitį. Kai kuriuose moderniuose namuose galima pamatyti popieriaus karpinių, kurie yra
originalūs interjero akcentai”, – kalbėjo menininkė. Savo pasakojimą apie
karpinius ji iliustravo daugybe skaidrių.
O. Tumėnaitė-Bražėnienė Lietuvoje yra išleidusi ne vieną knygą apie
popieriaus karpinius – „Karpiniai Kalėdoms”, „Popierinės užuolaidėlės”,
„Karpiniai. Raižiniai. Margučiai”. Jas
įsigiję žmonės gali ne tik susipažinti su
šia meninės veiklos rūšimi, bet ir patys jos pasimokyti. Būtent šios menininkės knygos paskatino ne vieną jų
skaitytoją paimti žirkles, baltą popieriaus lapą ir pabandyti karpyti. Pradžioje – nors originalų ir nuoširdų atviruką draugui.
Muziejuje susirinkę amerikiečiai
mokėsi iškarpyti užuolaidėlę ir žirklėmis kiauraraščiu, tarsi nėriniais išmarginti popierinio drugelio sparnus.
Įdomu, kad tarp susirinkusių mokinių
buvo ir vyrų, kurie paėmę žirklutes
sėkmingai atliko užsiėmimo vadovės
užduotį. Viena iš užsiėmimo dalyvių,
amerikietė pradinukų mokytoja nusprendė, kad lietuviškų karpinių būtinai pamokys ir savo mažuosius mo-

kinukus.
Beje, pati menininkė irgi nepraleido progos kai ko pasimokyti. Muziejininkės Ritos Janz lydima, O. Tumėnaitė-Bražėnienė su dukra apžiūrėjo
Balzeko muziejuje saugomą unikalią
velykinių margučių kolekciją, kurios
autorės – a. a. Uršulė Astras ir a. a. Ramutė Plioplytė.

Pradžia – senų laikraščių
karpymas
O. Tumėnaitė-Bražėnienė sakė,
kad ši jos kelionė į JAV nėra pirmoji.
Praėjusiais metais menininkė lankėsi
Čikagoje. Čia Dainavos stovyklos stovyklautojus mokė karpinių meno. Tąsyk ji buvo atvykusi su savo dukra Paulina. Šiais metais tautodailininkę lydėjo jauniausioji dukra Adelė. Mergina taip pat mėgsta kurti. Jos abi su
mama Jaunimo centre Čiurlionio galerijoje Čikagoje surengė autorinę karpinių ir lino raižinių parodą „Mūsų
Lietuva”, numatė ir daugiau užsiėmimų norintiems išmokti karpyti.
Keturių vaikų mama O. Tumėnaitė-Bražėnienė pasidžiaugė, kad jos visi
vaikai – dvi dukros ir du sūnūs buvo
nuo mažens išmokyti karpyti popierinius ornamentus. Tačiau labiausiai į
meninę kūrybą yra palinkusi Adelė.
Jai labai patinka kurti lino raižinius.
„Aš pati ilgai nežinojau, iš kur manyje tas noras kurti. Visą laiką manydavau, kad tą poreikį gavau iš tėčio, kuris buvo muzikantas. Tačiau ne taip seniai sužinojau, kad mano mama yra
tikra menininkė. Šis mamos talentas
atsiskleidė tik tuomet, kai ji išėjo į pensiją. Tada ėmė kurti šiaudinius sodus, net tapo sertifikuota meistre. Dirb-

Karpyti smagu, todėl geros nuotaikos netrūko.

dama ji tam neturėdavo laiko”, – pasakojo O. Tumėnaitė-Bražėnienė.
Pirmą kartą žirklės į rankas Odetai pateko dar vaikystėje. Būdama vos
šešerių, mergaitė valandų valandas
galėdavo karpyti senus laikraščius.
Baigusi mokyklą, pasirinko pedagogo
specialybę – įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą studijuoti
lietuvių kalbos ir literatūros. Ten pradėjo lankyti dailės studiją ir čia pamokyta pabandė sukurti karpinių.

Bražėnienė pradėjo rengti kūrybines
parodas, vesti meninio karpymo užsiėmimus. Dabar menininkė savo personalines parodas skaičiuoja dešimtimis. Jos kūryba eksponuota ne tik
Lietuvoje, bet ir kai kuriose Europos
šalyse, JAV. Savo patirtį menininkė
perduoda rengdama seminarus visame
pasaulyje.
„Meniniai karpiniai man yra ne
tik pomėgis. Šis užsiėmimas man tapo
ir darbu, ir pragyvenimo šaltiniu.

Pokalbis su viešniomis – ne tik apie karpinius (dešinėje stovi muziejaus direktorė R. Janz,
O. Bražėnienė ir A. Bražėnaitė).

Karpymas – ir menas,
ir gyvenimas
„Nuo to laiko jau rimtai pradėjau
karpyti. Ir man taip patiko, kad kuo toliau, tuo daugiau galvoje kildavo idėjų,
kurias norėdavau įgyvendinti karpydama paveikslus iš popieriaus”, – pasakojo menininkė. Pamažu šie karpiniai, kaip atgimstančio ir tobulinamo
tradicinio meno pavyzdžiai sulaukdavo vis daugiau dėmesio. O. Tumėnaitė-

Savo kūrinius parduodu internetinėje
parduotuvėje ‘Ebay’. Turiu net savo
nuolatinių pirkėjų. Gautos pajamos
leidžia padėti vaikams studijuoti, pačiai keliauti po pasaulį. Aš kasryt dėkoju Dievui už tai, ką turiu”, – sakė menininkė. Beje, 2009 metais vienas O. Tumėnaitės-Bražėnienės sukurtas darbas buvo įrašytas į Lietuvos rekordų
knygą. Tai 22 metrų ilgio ir 21 centimetro aukščio ažūrinis karpinys, kurį
menininkė pavadino „Mano Lietuva”.
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Mintys pradedant Didžiąją savaitę

Kristaus mirtį ir Prisikėlimą minint
KĘSTUTIS TRIMAKAS
,,Ateitis”, 1957 m. balandis
avėnia jau baigiasi. Tu džiaugiesi, kad susikaupimo valandėlės atnešė ramybės ir
džiaugsmo, kokio iki šiol nepažinojai. Maži
savęs nusigalėjimai tau atskleidė pasiaukojimo vertę ir grožį. Bet svarbiausia – tu pažinai Kristų tokį,
koks Jis iš tikro yra. Jei tau sunku buvo šio to atsisakyti, pajutai, kad sunku buvo ir Jam. Bet kadangi Jis atsisakė tiek daug savo kančia ir mirtimi, tai
Jis tikrai tave mylėjo. Tu supratai Kristaus meilę tau.
Su didesniu entuziazmu dalyvavai procesijoje
Verbų sekmadienį. Juk vertas mūsų Išganytojas, kad
Jam būtų giedama „Osanna Dovydo Sūnui!” Su vis
augančiu troškimu laukei Didžiosios savaitės apeigų. Anksčiau jos savo ilgumu, lotyniškomis maldomis, gregorijaniškais giesmių tonais tau sukeldavo
žiovulį ir mieguistumą. Dabar jose tu įžvelgei naują vertę ir prasmę. Kas primena draugą, yra brangu.
O kadangi Kristus tavo Draugas, brangios tapo ir tos
apeigos, Kristų primenančios.

G

Šv. Mišios baigiasi. Likusį Švč. Sakramentą procesijoje kunigas nuneša į šalutinį altorių, kur čia jis
išbus lig rytojaus. Nueini prie Jo ir atsiklaupęs apmąstai Jo išėjimą iš Jeruzalės, agoniją Alyvų darželyje, suėmimą, tardymą, kalėjime Jo praleistas valandas... Klūpai adoracijoje ir budi kartu su dieviškuoju Kaliniu…

Nakčiai kone įpusėjus nueini į bažnyčią. Viduj,
nors žmonių daug, tamsu, tylu, nyku, liūdna... Jis dar
tebėra karste.
Prieangy, kunigui įskėlus titnagą, suspingsi
švieselė. Tai pirmasis Kristaus gyvybės sutviskėjimas, – pagalvoji, ir džiaugsmas nuskaidrina tavo veidą. Tada pamatai kunigą darant kryžiaus ženklą, alphos ir omegos raides bei šių metų skaičius ant ve-

KANČIOS IR MIRTIES DIENA

Kada įeini į bažnyčią popietinėms
Didžiojo penktadienio pamaldoms, randi altorių nudengtą, be žvakių, be kryžiaus, o tabernakulį tuščią. Kažkaip
liūdna... Kristus kenčia, Jo draugai liūdi kartu.
Nesigirdi vargonų. Tyloj žengia kunigas su ministrantais prie altoriaus.
Kniūpščiom atsigula atgailos ženklan.
„Taip sako Viešpats: savo nelaimėj jie
kelsis anksti eit pas Mane. Eikim ir
grįžkim pas Viešpatį, nes... Jis mus pagydys” (Pirmasis skaitinys).
Tavo dėmesį patraukia trys diakoPASKUTINĖS VAKARIENĖS VAKARĄ
nai. Sustoję kairėj altoriaus pusėj jie balSkubėdamas į Didžiojo ketvirtadienio vakarines siai ima skaityti: „Passio Domini…” Iš
Mišias tu galvoji apie Kristaus žodžius: „Tai darykite savo mišiolo ir Tu skaitai Kristaus kanMano atminimui”, – šis Kristaus pasakymas dabar čios istoriją, iš naujo tau Jo pasiauko- Francisco de Zurbaran (1598–1664) ,,Agnus Dei” Prado, Madridas.
tau toks realus, tarsi ką tik išgirstas Jo prašymas jančią meilę primenančią. Jis išduodamas, teisiamas, vedamas į Golgotos kalną, prikala- lykinės žvakės, simbolizuojančios prisikeliantį Kristau...
mas,
miršta... Suklumpi su visais Kristaus mirčiai tų, ir girdi jį tariant: „Kristus vakar ir šiandien. PraKunigui su ministrantais žengiant prie altodžia ir Pabaiga, Alpha ir Omega. Jam priklauso laipagerbti.
riaus, tu įsivaizduoji Kristų, einantį su apaštalais
Consummatum est! Atlikta! Išganymo darbas kas ir amžiai. Jam tebūnie garbė ir valdžia per visus
prie Paskutinės vakarienės stalo.
„Mums reikia girtis mūsų Viešpaties Jėzaus įvykdytas. Iš Kristaus atvertų žaizdų pradeda tekė- amžių amžius”. Žvakės vaškan įspausdamas penkis
Kristaus kryžiumi, kuriame yra mūsų išgelbėji- ti malonių šaltiniai. Šv. Bažnyčia skuba savo mal- pašventintus smilkalų grūdus Išganytojo žaizdų atmas, gyvenimas ir prisikėlimas, per kurį esame iš- domis tas malonių sroves pasukti į sielas, jų la- minčiai jis meldžiasi: „Per Savo šventas ir garbingas
gelbėti ir išlaisvinti”. Nuskambėję Introito žodžiai biausiai reikalingas. Kunigas, užsidėjęs juodos, mir- žaizdas tesaugo ir teapgina mus Viešpats Kristus.
ties ir laidotuvių spalvos ap- Amen”.
Procesija su uždegta velykine žvake pradeda jusiaustą, ima melsti dangiškąioms apeigoms baigiantis pastebi, kad jose nėra jį Tėvą už Šv. Bažnyčią, po- dėti, artėdama prie altoriaus, žvakės mirkčiojanti
nei laidotuvių aimanų, nei sentimentalaus verkš- piežių, kunigus, pasaulinę val- šviesa žaidžia su juodais šešėliais. Bažnyčioje pasidžią, paklydusią Izraelio tau- daro truputį šviesiau, kad jau gali atskirti tamsius
lenimo dėl mirusiojo. Tiesa, visa liturginė nuotai- tą ir visus pagonis. Karštai ir žmonių siluetus. Diakono balsas pertraukia tylą: „Lujungi savo maldas prie tų in- men Christi!” (Kristaus šviesa). Atsisukęs į šviesos
ka yra liūdna, bet kartu persunkta tvirta Kristaus pelny- tu
pusę priklaupi ir su visais atsakai: „Deo gratias!” (Dėtencijų.
kui Dievui). Staiga bažnyčia nušvinta tūkstančiais
Tada
kunigas
iškelia
kryto išganymo viltimi.
žių ir balsiai gieda: „Ecce lig- šviesų. Už minutės ir tu jau spaudi rankoj žvakelę,
num crucis... štai kryžiaus uždegtą velykinės žvakės liepsna, – priminimui, kad
choro lūpomis tau primena, kad, nors pati pirmoji medis, ant kurio kabojo pasaulio Išganytojas”. Tris sieloj nešioji Dievo malonę, Kristaus taip brangiai
mišių auka buvo paaukota nekruvinu būdu ant Pa- kartus parpuoli ant kelių su visais ir pagarbini iš- nupelnytą.
Žiūri į žvakelės plazdenančią liepsną ir klausais
skutinės vakarienės stalo, tačiau ji buvo įvykdyta di- ganymo ženklą. „Venite adoremus”.
Tas pats kryžius prilaikant ministrantams pa- diakono, iškilmingu tonu skelbiančio Velykų džiaugsdžiausiame skausme ant mus išganančio Kristaus
statomas pagarbinimui. Stoji į eilę ir artinies prie mą: „Tesidžiaugia dabar dangaus angelų chorai, tekryžiaus.
Aukštus bažnyčios skliautus sklidinai pripildo kryžiaus. Su širdinga padėka Kristui priklaupi ir pa- duoda garbę dieviškos misterijos, teskelbia išganyiškilmingai sodrūs „Gloria in excelsis Deo” garsai, bučiuoji... šiuo momentu pergyveni kažką, ko iki šiol mo trimitas taip didžio Karaliaus pergalę... Tesipalydimi varpų ir varpelių skambėjimo. Pripildai ir niekada nepajutai. Vos atsistojęs po kryžiaus pabu- džiaugia ir žemė, nuskaidrinta tokiu spindėjimu ir
tu savo sielos šventovę „Garbė Dievui aukštybėse” čiavimo, pamatai po tavęs bučiuojantį vieną savo pa- apšviesta amžinojo Karaliaus šviesa, težino, kad viso
žįstamą. Ir jis Kristaus išganytas, – dingteli tau min- pasaulio tamsybė jau išsklaidyta…”
virpančiais jausmais.
Po keletos prasmingų lekcijų, nusakančių anksIr kada pamatai kunigą Dieviškojo mokytojo pa- tis.
Šioms apeigoms baigiantis pastebi, kad jose tyvas Dievo gerumo prošvaistes žmonijai, su visais
vyzdžiu plaunant dvylikos senelių kojas, savęs klausi: „Argi Kristus plautų ir mano kojas?” Kažkoks vi- nėra nei laidotuvių aimanų, nei sentimentalaus tikinčiaisiais litanijos žodžiais prašai šventųjų uždinis balsas raminančiai užtikrina tave: „Taip, juk verkšlenimo dėl mirusiojo. Tiesa, visa liturginė tarimo, kad Jo gerumas ir dabar žmonijai būtų apJis yra tau dar daug didesnio padaręs – dovanojo save nuotaika yra liūdna, bet kartu persunkta tvirta reikštas.
Kėlės Kristus, turi keltis ir žmogus. Tam šią nakpatį”, kuris kančios išvakarėse paėmė duoną, lai- Kristaus pelnyto išganymo viltimi.
„Ir savo paties mirties dieną”, – tu sakai Kristui. tį šventinamas vanduo krikštui, pirmajam dvasinio
mino, laužė ir davė savo mokytiniams sakydamas:
„Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra Mano Kū- „Tu nieko neatimi, bet viską duodi; o mes Tavo mir- atgimimo sakramentui. Tam šią naktį ir visi tikinnas”. Gyvu tikėjimu žvelgdamas į pakylančią Osti- timi nieko neprarandame, bet viską laimime”. Ir tu tieji iškilmingai atnaujina krikšto pažadus, išsižają, palenki savo galvą Dievą-žmogų, Draugą, pagar- džiaugiesi, kad tą tiesą Bažnyčia gražiai išreiškė, leis- dėdami velnio ir išpažindami tikrąjį Dievą Švč.
dama tikintiesiems šią dieną priimti šv. Komuniją, Trejybėje. Su vis augančiu ryžtingumu kartu su vibinti.
sais kalbi tuos pačius žodžius, kuriuos krikšto metu
Už keletos minučių įsijungi į tą didžią žmonių Jėzaus kančios saldžiausiąjį vaisių.
už
tave, mažytį kūdikį, ištarė krikšto tėvai.
srovę, plaukiančią vis arčiau ir arčiau prie altoriaus,
PRISIKĖLIMO
IŠVAKARĖSE
kol pagaliau nė nepajunti, kaip Jis atsiranda tavo mylinčioje širdyje. Tada prisimeni Jo žodžius: „Geiste
A. a. kun. Kęstučio Trimako straipsnis buvo išDidįjį šeštadienį mintimis dažnai peržvelgi skaugeidžiau valgyti drauge su jumis šitą Velykų vakaspausdintas ,,Ateities” žurnale 1957 m., jam dar
rienę...” (Luk. 22, 15) – ir supranti, kad tie šilumos pil- džius Išganytojo kančios įvykius. Norėtum Kristų apnepriėmus kunigystės sakramento.
ni žodžiai nebuvo taikomi vien apaštalams, bet vi- lankyti bažnyčioje, bet žinai – ten Jo nėra. Kantriai
lauki
vėlyvo
vakaro.
siems tikintiesiems.
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Lietuva praturtėjo
Jau galime pamatyti svarbiausio mūsų valstybės dokumento kopiją
uo balandžio 6-osios Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje eksponuojama Lietuvos
1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės
Akto kopija. Į šį renginį žmonės susirinko pakiliai
ir šventiškai nusiteikę. Jame dalyvavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis, Akto originalą suradęs Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, buvęs Lietuvos
Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, užsienio šalių diplomatai, vilniečiai, tarp kurių buvo nemažai studentiško amžiaus jaunimo.
M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius
Renaldas Gudauskas sakė, kad Nacionalinė biblioteka – geriausia vieta šiai kopijai eksponuoti ir žmonėms parodyti.
,,Mūsų noras – Nepriklausomybės Aktą saugoti
Lietuvoje”, – sakė užsienio reikalų ministras L.
Linkevičius. Ministras dėkojo savo kolegai Vokietijoje užsienio reikalų ministrui Sigmar Gabriel, diplomatiniam Vokietijos archyvui už puikų supratimą,
bendradarbiavimą po to, kai profesorius L. Mažylis
padarė šitą amžiaus atradimą.
,,Mūsų kolegos puikiai supranta, ką šis dokumentas reiškia Lietuvai. Tai – vienas svarbiausių
mūsų valstybės istorinių dokumentų. Bet tai – Vokietijos nuosavybė, ir Vokietija mums jo neskolinga,
kaip kartais kalbama. Bet yra duotas pažadas, kad
šio dokumento originalas bus eksponuojamas Lietuvoje”, – kalbėjo L. Linkevičius.
V. Landsbergis pabrėžė, kad dabar mes esame labai praturtėję. ,,Aš galvoju apie tą dieną ir tas valandas, kada buvo nutarta, kada buvo rašomas ir pasirašomas tas dokumentas. Ir matau, kad tie 20
vyrų buvo labai tvarkingi, viską tvarkingai darė. Jie
iš karto turėjo ranka rašytą Nepriklausomybės
Aktą ir negaišo laiko laukdami, kol jis bus atspausdintas, kaip įstatymuose ir konstitucijose sakoma.
Jie žinojo, ką daro, bet turbūt nežinojo, kiek turi laiko. Nes tai, ką jie darė, buvo prieš plauką ankstesniems susitarimams su Vokietijos valdžia”, – plačiau
to meto politinę padėtį apibūdino profesorius.
V. Landsbergis prisiminė, kad 1990 metų kovo 11-

N

Vasario 16-osios Akto atradimas ir Kovo 11-osios Akto pasirašymas suartino profesorius Liudą Mažylį ir Vytautą LandsGedimino Savicko nuotr.
bergį.
osios Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą jie taip pat
skubėjo priimti: ,,Mes irgi tą patį darėme – skubėjome paskelbti tą pačią naktį, kai pasirašėme, su ta pačia data”.
Žodžiais, kad šiandien pagerbiame praeitį ir
savo buvimu čia kuriame ateitį, į susirinkusiuosius
kreipėsi Lietuvos 1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto atradėjas L. Mažylis.
,,Žinokit, laiko tėkmė yra stebuklingas dalykas.
Nuo 1917-ųjų gruodžio ‘Formula 1’ iki 1918-ųjų vasario
16-osios ‘Formula 2’ praėjo tik du mėnesiai. Labai nedaug. Beieškant tų dokumentų – nuo pirmojo doku-

mento iki antrojo suradimo – praėjo amžinybė – net
20 minučių. Nuo to laiko, kai atsirado, praėjo savaitė – pakankamas laikas paskaityti ‘Formula 1’, palyginti su ‘Formula 2’ ir perskaityti tai ne tik istoriškai, bet ir šių dienų akimis”, – kalbėjo L. Mažylis,
nužvelgdamas ir šiandienę politinę pasaulio padėtį.
Renginio pabaigoje aktorius Rimantas Bagdzevičius raiškiai perskaitė 1918-ųjų Vasario 16-osios
Akto tekstą, taip pat jį pasirašiusiųjų 20-ies signatarų
vardus ir pavardes. Šis dokumentas buvo pasirašytas šeštadienį, 12:30 val.
ELTA

JK LB pirmininkė apie „Brexit” ir lietuvius

Internetinis laikraštis „Tiesa.com”, rengiamas Londone, JK, kovo 31 d. paskelbė Sigutės Limontaitės pokalbį su Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės (JK LB) pirmininke Dalia Asanavičiūte
apie „Brexit”: „Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė įspėja emigrantus”. Pateikiame šio pokalbio santrauką.

žurnalistės klausimą, kaip Didžiosios Britanijos lietuviai reaguoja į
„Brexit” procesą, JK LB pir mininkė atsakė, kad didžiausia panikos ir
baimės banga visus užliejo tik paskelbus referendumo rezultatus. „Tai buvo
netikėta tiek Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiams, tiek patiems anglams, –
sakė pašnekovė. – Tuo metu kalbinti
lietuviai galvojo, kaip ir kur reikės toliau gyventi. Daugelis pradėjo mąstyti, į kokią šalį reikės išvažiuoti, kaip
toliau vystyti savo verslą. Galbūt grįžti namo į Lietuvą. Bet ilgainiui žmonės
su mintimi susitaikė ir puolė tvarkytis
nuolatinio gyventojo dokumentų, kadangi tai suteiktų daugiau garantijų ir
saugumo. Natūralu, kad norima kaip
įmanoma daugiau apsaugoti save ir
savo šeimą, ypač esant tiek daug nežinomybės”.
D. Asanavičiūtė nuogąstauja, kad
galutinai atsiskyrus nuo ES nemažai
Lietuvos Respublikos piliečių norės
įsigyti JK pilietybę, o nesant galimybės

Į

išsaugoti Lietuvos pilietybės, Lietuva
juridiškai praras nemažai žmonių, kuriuos jau prarado fiziškai. PLB kartu
su JK LB ir kitomis JK veikiančiomis
lietuviškomis organizacijomis aktyviai ragina Lietuvos Vyriausybę ir
Seimą suteikti galimybę išsaugoti LR
pilietybę įgijus kitos šalies pilietybę. Ir
tai reikėtų įteisinti iki 2019 metų pirmojo ketvirčio, kada, manoma, JK galutinai pasitrauks iš ES.
Žurnalistė sako, kad atvykti į JK
norinčius lietuvius apgaudinėja įdarbinimo tarpininkai ir klausia pokalbininkės, kaip nuo to gintis. „Nežinojimu
visuomet gali pasinaudoti piktavaliai
žmonės. Į bendruomenėje savanoriaujančius teisininkus nemažai kreipiasi
tų, kurie buvo apgauti įdarbinimo firmų ar asmenų, kurie pažadėjo aukso
kalnus. Dažnai tie aukso kalnai pavirsta į vergišką darbą. Įdarbinus nėra
išaiškinamos darbuotojo teisės, kokia
minimali alga, kokios turi būti suteikiamos sąlygos, – kalba D. Asanavičiūtė. – Lietuvoje pažiūrėję laidas apie
sėkmingus emigrantus, kurie iš paprasto darbuotojo pakilo į karjeros
aukštumas, trokšta staigiai praturtėti.
Sėkmingų atvejų nėra daug, o žymiai
daugiau tų atvejų, kai lietuviai nukenčia ir papuola tikrai į sunkias situacijas. JK LB neseniai įkūrė psichologinės pagalbos ir informacijos centrą. Dirbantys savanoriai gali patarti,

kaip elgtis, kur galima ieškoti pagalbos.
Todėl raginu – ketinant išvykti iš Lietuvos susisiekti, pasitarti, gauti Bendruomenės, kuri veikia konkrečiame
mieste, kontaktus. Juk svarbu žinoti,
kad netoliese yra lietuvių bendruomenė”.
JK LB pirmininkė džiaugiasi, kad
pavojus Lietuvos piliečiams pagaliau
suprato ir Lietuvos vidaus reikalų ministerija, ir darbo moderniąją vergystę Lietuvos pareigūnai jau pripažįsta
kaip prioritetinę sritį. JK neseniai
viešėjo generalinis komisaras L. Pernavas bei ministerijos kancleris A.
Stončaitis su delegacija. Pareigūnai apsilankė problematiškuose regionuose,
susitiko su JK policijos pareigūnais, LB
nariais. Susitikimo metu kalbėta apie
prevenciją Lie tuvoje, informacijos
sklaidą tarp mokinių, kurie baigę
mokslus planuoja emigruoti.
Ar „Brexit” paskatins lietuvius
grįžti namo? Bendruomenininkės nuomone, kai kuriuos paskatins. Tik gal ne
staiga ir ne visus. „Kažkuri dalis galvoja apie grįžimą, esu tuo tikra. Sprendžiu iš kalbų, bendros nuotaikos, Bendruomenės narių pamąstymų ir užduodamų klausimų. Tačiau vien ‘Brexit’ ar entuziazmo tam nepakanka.
Lietuva taip pat turi padaryti savo
namų darbus. Vienas iš didžiausių –
grįžusių vaikų integracija mokyklose.
Gaila, kad iki šiol grįžęs vaikas pri-

skiriamas ne tai klasei, kuri priklauso pagal metus, bet pagal žinias. Tuo
tarpu atvykus į JK vaikas eina iš karto į tą klasę, kuri priklauso pagal jo
amžių. Su juo papildomai dirba mokytojai ir jis per metus „pasiveja”
savo bendraklasius. Šita problema
stabdo šeimas, ir jos pasilieka užsienyje, kol vaikai baigia mokslus. O po
tiek laiko dažniausiai ir visai negrįžta”, – sako D. Asanavičiūtė.
Ji taip pat kalba apie įsidarbinimą
grįžus. Jeigu darbdaviai siųstų darbo
pasiūlymus ir į JK veikiančią lietuvišką spaudą, norinčių grįžti greičiausiai padaugėtų. Lietuvoje svarstoma, iš kur prisikviesti nekvalifikuotus darbuotojus, tačiau nepagalvojama jų ieškoti tarp išeivių. Veikia
daug programų, projektų, siekiant
prisivilioti talentus, bet nekvalifikuotiems darbuotojams dėmesio skiriama mažai.
JK Bendruomenė šiemet švenčia
70-ąsias metines. Tai viena seniausių
Lietuvių Bendruomenių pasaulyje. Ji
aktyviai veikia ir šiuo metu – rengia
lietuviams svarbias šventes, diskusijas, mokytojų seminarus, o didžiausia
bendruomenės šventė yra Sekminės.
Ši šventė, nepaisant įtemptos situacijos, šiais metais organizuojama ir vėl.
Birželio 4 d. visi yra kviečiami atvykti į Barkingo parką Londone ir kartu mėgautis koncertu, lietuvišku maistu ir lietuvių meistrų darbais.
„Draugo” info
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L I E T U VA I R pA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Seimas vėl imasi dvigubos pilietybės

Apšaudyta Sirijos aviacijos bazė

Vilnius (BNS) – Parlamente rengiama nauja iniciatyva išplėsti dvigubos
pilietybės galimybes – norima suteikti
teisę išsaugoti Lietuvos pilietybę asmenims, kurie įgytų Europos Sąjungos
(ES) arba NATO valstybės pilietybę.
Tokį Pilietybės įstatymo papildymą parėmė visų Seimo frakcijų seniūnai, parlamento pirmininkas Viktoras Pranckietis, pasirašyti projektą
žada ir premjeras Saulius Skvernelis.
„Tikimės surinkti daugiau negu
100 Seimo narių parašų ir atiduoti
projektą registruoti kartu su politine
žinia, kad yra tokia Seimo politinė valia”, – sakė TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis.
Pagal projektą, siūloma nustatyti,
kad Lietuvos pilietybę išsaugotų pilietis, išvykęs iš Lietuvos Respublikos
po 1990 metų kovo 11 dienos ir įgijęs
Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę.

Damaskas (ELTA) – Mažiausiai keturi Sirijos ginkluotųjų pajėgų kariškiai žuvo
per JAV surengtą Šairato karinio aerodromo Homso provincijoje apšaudymą raketomis. Gautomis žiniomis, per
ataką beveik visiškai sunaikinta karinės bazės infrastruktūra, nors oficialusis Damaskas šios informacijos kol
„Kiek dar vaikų turi žūti, kad Rusija susirūpintų?”
kas nepatvirtino.
CNN nuotr.
Anksčiau Homso provincijos gubernatorius Talal al-Barra- sprendimas nuo jo inauguracijos.
Sirijos vadovybė JAV smogtą kazi sakė, kad per apšaudymą žuvo ir buvo
sužeista žmonių. Jis tikino, kad JAV ap- rinį smūgį pavadino „kvailu ir neatsašaudytas karinis objektas atliko svarbų kingu”. Amerikos elgesys parodo tik jos
vaidmenį kovoje su ,,Islamo valstybės” „trumparegiškumą ir politinį bei karinį
teroristais, be kita ko, Palmyros vada- aklumą realybei”, pareiškė Bashar al
vimo operacijoje. Gubernatorius taip Assad biuras, kuriuo remiasi agentūra
pat pranešė, kad nukentėjusie-ji ga- AFP.
Sirijos diktatoriaus vyriausybė
benami iš aviacijos bazės teritorijos.
Ketvirtadienį Prezidento Donald paskelbė, kad po JAV oro smūgio imsis
Trump įsakymu JAV pajėgos smogė dar griežtesnių veiksmų prieš opoziciją
raketų smūgį karinei bazei Sirijos va- šalyje. Amerikiečių ataka esą tik sukaruose, atsakydamos į cheminę ataką stiprino vyriausybės ryžtą.
Rusijos užsienio reikalų ministras
Idlibe.
Amerikos atstovų duomenimis, Sergejus Lavrovas penktadienį paapie 60 raketų ,,Tomahawk” buvo pa- reiškė besiviliantis, kad Jungtinių
leista iš karinių laivų Viduržemio jū- Valstijų įvykdytas raketų smūgis prieš
roje į aerodromą Homso provincijoje. Sirijos armijos bazę nesugadins MaskPasak JAV pareigūnų, kaip tik iš ten vos ir Washingtono santykių nepaantradienį pakilo Sirijos karinių oro taisomai.
,,Tai agresijos veiksmas, paremtas
pajėgų lėktuvai su cheminiu ginklu,
nuo kurio žuvo 86 civiliai, tarp jų – visiškai išgalvotu pretekstu. Šis įvykis
man primena situaciją 2003 metais, kai
daug vaikų.
Žiniasklaida pažymi, jog tai buvo JAV ir Didžioji Britanija kartu su kepirmoji tiesioginė Jungtinių Valstijų liomis kitomis savo sąjungininkėmis
ataka prieš Sirijos vyriausybės gink- atakavo Iraką,” – per spaudos konfeluotųjų pajėgų pozicijas ir radika- renciją Uzbekijos sostinėje Taškente
liausias JAV prezidento D. Trump sakė S. Lavrovas.

Pasak G. Landsbergio, tokią pataisą reikėtų priimti ilgai nelaukiant.
Kadangi anksčiau toks siūlymas
buvo teiktas ir sukritikuotas kaip galbūt prieštaraujantis Konstitucijai,
būtų galima priėmus pataisą iškart
kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo.
Konstitucinis Teismas anksčiau
yra išaiškinęs, kad dviguba pilietybė galima tik atskirais atvejais, o ją plačiau
leisti galima tik pakeitus Konstituciją.
Be to, straipsnį dėl pilietybės galima pakeisti tik surengus referendumą.
„Jeigu matytume, kad įstatymo
nepavyktų priimti dėl kokių nors priežasčių, tada referendumo variantas neatmestinas”, – sakė G. Landsbergis.
Naujoji Vyriausybė dvigubą pilietybę įteisinti užsibrėžė per dvejus su
puse metų. Apie dvigubos pilietybės
įteisinimą kalbėjo ne viena Vyriausybė, tačiau konkrečių žingsnių šiuo
klausimu nepadaryta.

Leis gyventojams kreiptis į Konstitucinį Teismą
Vilnius (ELTA) – Seimas po pateikimo pritarė Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo įstatymo pataisoms,
kuriomis siūloma suteikti asmenims
konstitucinę teisę į teisminę gynybą
Konstituciniame Teisme ir įtvirtinti
individualaus konstitucinio skundo
institutą.
Teikiamais projektais siūloma nustatyti, kad kiekvienas asmuo turėtų
teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl
įstatymo ar kito Seimo akto, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto,

jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas
pažeistų šio asmens konstitucines teises ir laisves.
Daugelyje Europos Sąjungos valstybių (pavyzdžiui, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje), kuriose veikia konstituciniai teismai ar jiems prilygintos institucijos,
asmenys turi teisę dėl savo pagrindinių
(konstitucinių) teisių ir laisvių pažeidimų kreiptis į šiuos teismus tiesiogiai.

Ambasadore JT siūloma skirti A. Plepytę
Vilnius (URM info) –
buvo misijos vadovo paVyriausybė siūlo prezivaduotoja.
dentei diplomatę Audrą
Vėliau diplomatė vaPlepytę skirti Lietuvos
dovavo URM Žmogaus teinuolatine atstove Jungtisių ir nevyriausybinių ornėse Tautose.
ganizacijų skyriui. 2004A. Plepytė darbą dip2008 m. buvo ministre palomatinėje tarnyboje pratarėja Lietuvos nuolatinėdėjo 1994 m. Ji dirbo Užje atstovybėje Europos Sąsienio reikalų ministerijos
jungoje, kur ėjo ir Lietuvos
(URM) Daugiašalių santyambasadoriaus Politikos
A. Plepytė
kių ir Amerikos šalių skyir saugumo komitete pariuose, vadovavo Šiaurės Europos ša- vaduotojos pareigas.
lių skyriui.
2010–2014 m. ji buvo Lietuvos am1999 m. A. Plepytė dirbo Lietuvos basadorė Ispanijoje.
ambasadoje JAV, vėliau perėjo į LieA. Plepytę nuolatine atstove prie JT
tuvos misiją Jungtinėse Tautose, kur siūloma skirti nuo rugpjūčio 1 dienos.

Žaidynės kviečia savanorius
Kaunas (ELTA) – Birželio 31–liepos 2 dienomis Kaune vyksiančių dešimtųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių rengėjai įpusėjo savanorių komandos formavimo procesą. 130 vietų
iš 200 jau užimta.
Pasak savanorius renkančios
,,Sporto savanorių sąjungos” pirmininko Mykolo Krasnicko, savanoriai
ieškomi šešioms veiklos sritims – varžybų ir renginių organizavimo, transporto, maitinimo, akreditacijos ir darbo su delegacijomis.
,,Kol kas tarp savanorių populiariausia yra varžybų ir kitų renginių organizavimo grupė, prie jos norėtų prisijungti apie 70 proc. paraiškas pateikusių žmonių, – sakė savanorių veiklos koordinatorius. – Noriu paskatinti visus iniciatyvius piliečius jungtis

prie mūsų komandos, veiklos bus visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar
turimo išsilavinimo ir patirties. Naudingi gali būti visi – ir moksleiviai, ir
senjorai, ir patyrę savanoriai, ir naujokai”.
,,Sporto savanorių sąjunga” savanorių registraciją vykdys iki birželio
1 dienos.
Pirmosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės buvo surengtos 1978 metais
Toronte, vėliau pasaulio lietuviai rinkosi Čikagoje (1983) ir Adelaidėje
(1988), o nuo 1991-ųjų kas ketverius metus susitinka gimtinėje.
Dalyvauti žaidynėse užsiregistravo per 3 500 dalyvių, jie susirinks net
iš 29 valstybių – tai pasaulio lietuvių
sporto žaidynių rekordas.

JAV valstybės sekretorius vyks į Maskvą
Maskva (ELTA) – JAV valstybės
sekretorius Rex Tillerson kitą savaitę
pirmą kartą lankysis Maskvoje. Jis Rusijos sostinėje viešės dvi dienas.
R. Tillerson susitikime su rusų ko-

lega Sergejumi Lavrovu bus kalbama
tarptautinio saugumo temomis, taip
pat apie konfliktus Sirijoje ir Ukrainoje.

EP priėmė „Brexit” gaires
Strasbūras, Prancūzija (BNS,
„Draugo” info) – Europos Parlamentas
priėmė „raudonosiomis linijomis” pramintas gaires deryboms dėl Didžiosios
Britanijos pasitraukimo iš Europos
Sąjungos, įskaitant reikalavimą, kad
Jungtinė Karalystė pirmiausiai turi susitarti dėl „skyrybų” sąlygų, kad galėtų
derėtis dėl naujos prekybos sutarties.
Europos Parlamentui taip pat priklausys galutinis žodis dėl „Brexit” sutarties, kai ji bus parengta per dvejus
metus galintį trukti derybų procesą.
Europos Sąjungos šalių piliečiai
gali išsaugoti teisę laisvai įvažiuoti į

Jungtinę Karalystę ir po to, kai 2019
metų kovą, kaip numatyta, bus baigtas
šalies pasitraukimo iš Bendrijos procesas, pareiškė Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May.
Britų vyriausybė ir toliau pabrėžia, kad „Brexit” leis Jungtinei Karalystei visiškai kontroliuoti savo sienas.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald Tusk leido aiškiai suprasti, kad nors ES pasirengusi svarstyti pereinamojo laikotarpio sąlygas,
bet pabrėžė, kad iškirtinių lengvatų ar
sąlygų Jungtinei Karalystei tikėtis nereikėtų.

Kontroliuos komentarus internete
Berlynas (BNS) – Vokietijos vyriausybė pritarė pasiūlymui, kad interneto milžinėms būtų skiriamos iki
50 mln. eurų siekiančios baudos, jei jos
per savaitę nepašalina savo vartotojų
paskelbtų neapykantą kurstančių žinučių ar melagingų pranešimų.
Socialinės žiniasklaidos grupių, tokių, kaip „Twitter” ir „Facebook”, vadovams taip pat grės individualios
baudos, jei bus nesilaikoma šio reikalavimo.
„Neapykantos nusikaltimai, su
kuriais nėra veiksmingai kovojama
ir kurie neužtraukia atsakomybės, kelia didžiulę grėsmę taikiam laisvos, at-

viros ir demokratiškos visuomenės
sambūviui”, – pažymi kanclerės Angela Merkel kabinetas.
Kompanijos privalės per 24 valandas pašalinti bet kokias žinutes ar komentarus, kurių turinys atvirai kertasi
su Vokietijos įstatymais, kai vartotojai
juos pažymi kaip netinkamą.
Kitoks įžeidžiamo pobūdžio turinys turės būti pašalinamas per 7 dienas
nuo tada, kai apie jį pranešama.
„Per neapykantos nusikaltimus
bet kas gali būti apjuodintas dėl savo
nuomonės, odos spalvos ar kilmės, religijos, lyties ar seksualinės orientacijos”, – pažymima pranešime.
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Stipriausios ČLKL komandos
peržengė ketvirtfinalio barjerą
Balandžio 2 d. Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionate sužaistos
14-ojo sezono „play-off” ketvirtfinalio
varžybos. Jose pergales nuskynė ir į „Final Four” varžybas prasibrovė „Lituanicos”, „Radviliškio”, „Juodkrantės” ir
„Švyturio” komandos. Būtent tokia eilės tvarka šios komandos buvo išsidėstę ir po reguliaraus sezono varžybų.
rejos iš ketverių ketvirtfinalio
varžybų nugalėtojams nesukėlė
didelių sunkumų žengti į ČLKL
pusfinalį: laimėjusios komandos savo
varžovus įveikė 22 ir didesniu taškų
santykiu.
Solidžiausią pergalę iškovojo tituluočiausia ČLKL komanda – „Radviliškis”, kuri net 33 taškų skirtumu –
87:54 nugalėjo „Jaunimo” komandą.
Taip pat užtikrintas pergales pir-

T

mame atkrintamųjų varžybų etape iškovojo „Lituanicos” ir čempionų titulą ginantys „Juodkrantės” krepšininkai. Pirmieji rezultatu 84:57 įveikė „Lietuvos” penketuką, o antrieji –
75:53 nugalėjo „Lietkabelio” komandą.
Daugiausiai aistrų krepšinio gerbėjams sukėlė paskutinioji praėjusio
sekmadienio dvikova, kurioje praėjusio sezono vicečempionai „Švyturio”
krepšininkai paskutinėmis rungtynių
sekundėmis išplėšė pergalę rungtyniaudami su darnia ir kovinga „Stumbro” komanda. Beveik visų rungtynių
metu pirmaudama, ji buvo visiškai
arti didžiausios šio sezono sensacijos,
tačiau rungtynių pabaigoje padarytos
kelios klaidos neleido „Stumbrui” sensacingai prasibrauti į stipriausių
ČLKL komandų ketvertą.
Ketvirtfinalius laimėjusios ko-

Praėjusio sezono finalinintai „Švyturio” krepšininkai tik paskutinėmis rungtynių sekundėmis išplėšė pergalę rungtyniaudami su kovingai nusiteikusia „Stumbro” komanda.
mandos jau balandžio 8 d., šeštadienį,
pradės „Final Four” varžybas: pusfinaliuose susitiks „Lituanica” – „Švyturys” (5:50 val. p. p.) ir „Radviliškis”
– „Juodkrantė” (7 val. v.).
Prieš šias varžybas dėl ČLKL „Iššūkio” taurės pusfinaliuose kovos „Lietava” – „Stumbras” (3:30 val. p. p.) ir
„Lietkabelis” – „Jaunimas” (4:40 val. p.
p.). Šių porų nugalėtojai, jau kitą var-

žybų dieną (balandžio 9-ąją), 2 val. p. p.
žais finalines rungtynes, o pralaimėjusios komandos (1 val. p. p.) kovos dėl
bronzinių apdovanojimų.
14-ojo ČLKL sezono pagrindinis finalas bei rungtynės dėl 3-iosios vietos
PLC salėje Lemonte vyks balandžio
15 d., šeštadienį. Kviečiame žiūrovus atvykti stebėti lemiamų ČLKL čempionato susitikimų.

M. Kuzminskas po sezono gali pakeisti komandą
Orlando „Magic” komandos generalinis direktorius Rob Hennigan jau braižė kito sezono kontūrus, tačiau neatsargus Patricio Garino bičiulio elgesys
visus Orlando komandos vadovo planus staiga paviešino.
rgentiniecio bičiulis nufotografavo P. Garino pasirašantį
sutartį su „Magic”, tačiau šalia
stalo buvo braižymo lenta, ant kurios
mirgėjo nemažai pavardžių, kurios
vasarą domins Orlando komandos vadovus. Tarp jų – lietuvio Mindaugo
Kuzminsko kandidatūra.
New Yorko „Knicks” komandai atstovaujantis vilnietis sutartį su šiuo
klubu turi ir kitam sezonui, tačiau jo
ateitis New Yorke nėra užtikrinta, o paviešinta nuotrauka su „Magic” geidžiamomis pavardėmis tarsi patvirtina anksčiau pasirodžiusius pranešimus, mat

Floridos komanda domisi Kuzminsku.
Tiesa, sąrašas, kuris susijęs su
galimais vasaros mainais, yra didelis,
o M. Kuzminskas čia rikiuojasi 14-as.
Greta besirikiuojančioje laisvųjų agentų linijoje matoma, kad „Magic” geidžia tokių žaidėjų kaip Andre Iguodala, Danilo Gallinari, Paulo Millsap ar
Rudy Gay parašų.

A

Rungtynėse su „Bulls”
užsitarnavo
„Knicks” pasitikėjimą

Susitikime su „Bulls” M. Kuzminskas atskleidė, kodėl gali būti vadinamas labiausiai intriguojančiu ir ilgalaikei „Knicks” ateičiai svarbiu žaidėju.

Balandžio 4 d. M. Kuzminskas žavėjo komentatorius ir New Yorko sirgalius triuškinančiais dėjimais, o jo atstovaujama New York „Knicks” 100:91
įveikė Čikagos ,,Bulls” krepšininkus.
Lietuvis per 19 minučių pelnė 11 taškų
(4/4 dvit., 1/3 trit.), tačiau labiausiai žavėjo jo dėjimai. Jų varžovams jis pridalino trečio kėlinio pabaigoje ir ket-

virtojo pradžioje. Visus keturis dvitaškius pataikęs M. Kuzminskas tris iš
jų pabaigė dėjimais.
Tačiau Lietuvos krepšininkas
liaupsių sulaukė ne tik dėl to – JAV žiniasklaida neabejoja, jog jis pagaliau
užsitarnavo „Knicks” pasitikėjimą.
„Kai ‘Knicks’ pasirašė sutartį su
M. Kuzminsku, jie žinojo, ko laukti. Jį
savo gretose norėjo matyti ne viena
NBA klubas, tačiau New Yorko komanda laimėjo šias lenktynes ir parodė, kad sugeba prisivilioti geidžiamus
žaidėjus. Susitikime su ‘Bulls’ jis atskleidė, kodėl gali būti vadinamas labiausiai intriguojančiu ir ilgalaikei
‘Knicks’ ateičiai svarbiu žaidėju. Nors
M. Kuzminskas šį sezoną ir negavo labai daug minučių, tačiau savo progas
tikrai išnaudojo. Galima neabejoti,
kad likusiose reguliariojo sezono rungtynėse jį išvysime dar dažniau”, – rašo
dailyknicks.com.

Lietuvos čempionu tapo bokso profesionalas iš JAV
Kėdainiuose vykusiame 93-iajame Lietuvos bokso
čempionate dalyvavo ir vienas garsiausių šalies boksininkų Virgilijus Stapulionis. Daugiau negu dešimtmetį JAV profesionalų ringe kovojančiam lietuviui kelią į Lietuvos čempionatą atvėrė prieš Rio de Janeiro
olimpiadą pakeistos Tarptautinės bokso asociacijos
(AIBA) taisyklės, pagal kurias profesionalams leista kovoti mėgėjų varžybose ir olimpinėse žaidynėse.
vorio kategorijos iki 75 kg finale pasvalietis po
atkaklios kovos taškais 3:2 įveikė praėjusių
metų Europos jaunimo vicečempioną šilutiškį
Vytautą Balsį. Didžiausią staigmeną čempionate
pateikęs ir pusfinalyje olimpinį prizininką Evaldą
Petrauską įveikęs Saimonas Banys iškovojo aukso
medalį svorio kategorijoje iki 69 kg.
Lietuvos bokso čempionate išdalinta 15 medalių
komplektų – 5 moterų ir 10 vyrų svorio kategorijų.
Iš viso Lietuvos čempionate dalyvavo 72 boksininkai
ir 17 boksininkių.
„Lietuvoje kovojau labai seniai. Per paskutinį de-

S

šimtmetį vyko tik viena kova Klaipėdoje. Buvo įdomu vėl kovoti savų žiūrovų akivaizdoje. Bet lengva
tikrai nebuvo, nes po daugiau negu dešimtmečio reikėjo vėl prisitaikyti prie mėgėjų bokso taisyklių. Profesionalų ringe taktika kitokia, kovos trunka ilgiau, reikia daugiau analizuoti varžovą, išlaukti jo
klaidų, o mėgėjų bokse kova – daug trumpesnė ir reikia aktyviai kovoti nuo pirmos sekundės”, – sakė V.
Stapulionis.
Pastaruoju metu JAV kovojęs 30-etis Lietuvos
boksininkas profesionalų ringe turėjo 32 kovas, iškovojo 27 pergales (19 – nokautais), vieną susitikimą
baigė lygiosiomis ir patyrė keturis pralaimėjimus.
Pasaulio bokso organizacijos (WBO) reitinge V. Stapulionis buvo pakilęs į 10 vietą, tačiau po pralaimėjimo paskutinėje kovoje amerikiečiui Patrick
Day, prarado vietą dešimtuke.
Po Lietuvos čempionato Virgilijus netrukus vėl
grįš į profesionalų ringą. Boksininko agentas Egis
Klimas gegužės mėnesį organizuoja kovą Rusijoje, o
vėliau Virgilijus ketina grįžti treniruotis ir dalyvauti
kovose JAV.

JAV profesionalų ringe kovojančiam V. Stapulioniui kelią į
Lietuvos čempionatą atvėrė pakeistos bokso taisyklėse.
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Lietuva pristatyta Harvarde

Paskaitą Harvard Law School skaito Lukas Inokaitis (,,Investuok Lietuvoje”)
Atkelta iš 1 psl.
Kartu su „Investuok Lietuvoje” norime parodyti,
kad Lietuva yra geras kraštas tokių teisinių paslaugų
atlikimui ir tarėmės, kaip šią sritį galėtume dar labiau išvystyti. Paklausiau „Investuok Lietuvoje” atstovų, ar būtų naudinga, jeigu papasakoti apie tokių
paslaugų vystymą Lietuvoje pakviestų Harvardo teisės mokykla. Įstaigos atstovams ši mintis patiko, nes
visų pirma tai yra pripažinimas, kad esame įdomūs
pasauliui, ir tuo pačiu būnant Bostone būtų galimybė
susitikti su potencialiais investuotojais ir konsultantais, patariančiais JAV įmonėms steigimosi kitose
šalyse klausimais.
Vasario pabaigoje mūsų sugalvotas planas materializavosi. Dar rudenį pradėjome bendrauti su viena mano buvusių profesorių – Heidi Gardner. Ji Harvardo teisės mokykloje dėsto kursą, aiškinantį advokato kontorų verslo modelį. Mes pasiūlėme jos paskaitoje pasidalinti įžvalgomis apie tai, kokios įtakos
advokatų kontorų veiklai daro technologijos bei vadinamasis teisinių paslaugų perkėlimas (angl. legal
process outsourcing) į kitas jurisdikcijas. Profesorė
susidomėjo ir pakvietė pravesti paskaitą Harvarde.
Harvardo teisės ir verslo asociacija mus taip pat pakvietė pietų metu susitikti su studentais ir perskaityti pranešimą. Asociacija skyrė paramą – visus
pakvietė pietų, kurių metu kalbėjome ne tik apie technologijas ir užsakomąsias paslaugas, bet ir apie
Lietuvos patirtį, ką Lietuva gali pasiūlyti.
Manau, kad pristatymai pavyko, Lietuva Harvarde yra įdomi, ir jie nori, kad pasidalintume savo istorija. Juolab, kad mūsų šalyje jau yra sėkmės istorijų.
Pavyzdžiui, savo teisinę komandą į Lietuvą yra perkėlęs „Danske” bankas. Didžioji dalis banko pasirašytų
sutarčių praktiškai bus sudėliotos Lietuvoje. Bankas
veikia net dešimtyje valstybių – taigi, tai yra pripažinimas, kad mes, lietuviai, galime gerai dirbti.
Kitas pavyzdys yra įmonė „Citco”, kuri verslo
klientams teikia teisines paslaugas. Lietuvoje yra
centras, kuriame klientams reikalingi teisininkai yra
surandami visame pasaulyje. Pavyzdžiui, holdingo
kompanija yra Amerikoje, ji turi dukterinę įmonę
Pietų Amerikoje, Afrikoje ar Azijoje ir reikia parengti
valdybos sprendimą. „Citco“ tokiu atveju gali padėti
klientui vienoje ar kitoje valstybėje rasti kompetentingus teisininkus. Lietuvoje jau yra pasamdyta
apie 400 teisininkų, kurie padeda suvesti tas dvi puses ir dar yra planas augti.
Tikslas – kad tokių sėkmės istorijų būtų kuo daugiau, teisininkai Lietuvoje gautų gero darbo, o investuotojai, kurie Lietuvoje steigtų savo padalinius,
būtų patenkinti, kad padarė gerą sprendimą ir kad
čia dirba talentingi žmonės.
Likusi kelionės dalis persikėlė į New Yorką, kur
mes susitikinėjome su didžiosiomis pasaulio advokatų kontoromis, konsultantais, taip pat su New Yorke veikiančios teisės mokyklos atstovais.
Greta pristatymų pastebėjome įdomų dalyką, kad
lietuvių diaspora labai „serga” už Lietuvos sėkmę. Nemaža dalis vykusių susitikimų vyko lietuvių indėlio
dėka. Pavyzdžiui, susitikimas su New Yorko teisės mokykla vyko padedant Antanui Dambriūnui ir jo
žmonai Elizabeth Dambriūnas (kuri dirba minėtoje

mokykloje). Taip pat padėjo konsulas New Yorke Julius Pranevičius, vicekonsulė Jolanta Vitkauskaitė ir
visi kiti konsulato darbuotojai, parodę didžiulį rūpestį
ir pagalbą siekiant mūsų trumpo vizito metu kuo daugiau nuveikti. Taip pat norime padėkoti Viktorui Sidabrui ir Robertui Nagiui. Jie pagelbėjo apsigyventi geroje vietoje ir davė daug naudingų patarimų.
Ar į Lietuvą bandome pritraukti vien tik teisines paslaugas teikiančias kompanijas, ar ir dideles įmones, turinčias savo teisininkų komandą?
Esminio skirtumo nėra, dirbame lygiagrečiai,
abi įmonių kategorijos vienodai svarbios.
Iš esmės mūsų tikslas yra parodyti, kur Lietuva
yra stipri. O stiprūs jau esame informacinių technologijų srityje, kas yra svarbu inovatyvioms, su teisiniu darbu susiduriančioms įmonėms. Joms tai reiškia, kad šalyje galima rasti išmanių žmonių, kurie

Asmeninio archyvo nuotraukos
padės vystyti kažkokius technologinius sprendimus. Taip pat mes turime daug teisininkų, kurie yra
pasiruošę tenkinti užsienio kompanijų poreikius.
Svarbiausia yra parodyti, kad Lietuva tikrai yra puiki vieta, čia galima ateiti ir dirbti.
Ar galimybe perkelti teisines paslaugas į Lietuvą bandome sudominti tik angliškai, ar ir kitomis kalbomis kalbančių valstybių įmones?
„Investuok Lietuvoje” stengiasi pritraukti įvairių valstybių (ne tik anglakalbių) verslus, nes, kaip
turbūt žinote, Lietuvoje yra žmonių, kurie geba
dirbti ir kitomis kalbomis (daug paslaugų centrų dirba įvairiomis kalbomis).
Noriu geriau įsivaizduoti tokio teisinių paslaugų centro darbą Lietuvoje. Tarkime, Danijos kompanija jį yra įsteigusi Vilniuje. Ar tai reiškia, kad lietuviai teisininkai padeda parengti sutartis anglų arba danų kalba?
Jie parengia sutartis. Ir tai padaro ta kalba, kuri
yra reikalinga.
Ar tai reiškia, kad teisininkai Lietuvoje sugeba rašyti
teisinius tekstus daniškai? Įsivaizduoju, jog tai labai sudėtinga.
Aš nežinau, kaip techniškai tai yra daroma – ar
lietuviai geba daniškai parengti, ar jie turi rašto redaktorius, bet iš esmės taip – Lietuvoje sugebama tokį
klausimą išspręsti.

J. Jarusevičius Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke.

Pastaruoju metu daug kalbama apie robotus ir automatizaciją. Neseniai spaudoje buvo aprašyta vieno didžiųjų
JAV bankų nauja programinė įranga, automatiškai padedanti sudaryti teisines sutartis. Kaip Jūs vertinate – kokios
įtakos automatizacija turės darbams teisinių paslaugų srityje?
Iš esmės Lietuvoje ir kitose mažesnėse šalyse ar
valstybėse, kurios ir dėl kalbos yra šiek tiek izoliuotos, technologiniai sprendimai ateis lėčiau, bet

Lukas Inokaitis (,,Investuok Lietuvoje”) ir Justinas Jarusevičius (d.)

jie ateis.
Apskritai, kodėl su teisiniais reikalais susiduriantys subjektai ima
ieškoti pigesnių sprendimų? Žinoma,
dėl to, kad taupo pinigus ir ieško įvairiausių būdų tai padaryti. Vienas iš
būdų yra persikelti dirbti į pigesnę
valstybę, ir Lietuva, žinoma, darbo
užmokesčio ir nekilnojamo turto nuomos kaštų prasme yra pigesnė nei
Londonas, Niujorkas ar tos pačios
Skandinavijos sostinės. Kitas kelias
yra technologijų vystymas. Technologijos pasitelkiamos siekiant mažinti
žmonių darbo apimtį. Įdiegta dirbtinio
intelekto programa eliminuoja poreikį tam tikriems darbams samdyti žmogų – tuomet nereikia mokėti darbo užmokesčio, nuomoti ploto darbo vietai,
kaštai mažėja. Galima sakyti, kad tai
yra neatsiejama pramonės revoliucijos,
kuri dabar virsta technologine revoliucija, tąsa.
Viena vertus, baugu, nes vykstant pokyčiams nemaža dalis žmonių
turės persiorientuoti, ieškoti būdų,
kaip kitaip save realizuoti. Štai ir
Jūsų minėtas pavyzdys, kur sutartis
sudėlioja programa – nebereikės teisininkų, kurie šiandien sėdi bankuose
ir tas sutartis dėlioja. Tuomet kyla iššūkis, ką minėti darbuotojai veiks?
Viena, kai žiūri iš šalies ir sakai – o, kokie įdomūs pokyčiai, kaip greitai pasaulis vystosi. Bet, kita vertus, galima
suprasti ir nerimą – ką gi mes veiksime?
Kalbant apie teisinių paslaugų
verslą skaičiuojama, kad kai vieną dolerį uždirba alternatyvusis, naujasis
technologijas pasitelkiantis paslaugų teikėjas, tradicinė senoji advokatų
kontora praranda keturis dolerius.
Na, ir kai kaštai yra drastiškai mažesni, teikėjas tampa ypač patrauklus,
įdomu išbandyti jo paslaugas.
Technologijų ar teisinių paslaugų
perkėlimo į kitas šalis skeptikai teigia,
kad ši rinka yra nedidelė. Tuo tarpu
realistai atkerta, kad šios rinkos augimas reikšmingai mažina tradicinių
teisinių paslaugų teikėjų rinką.
Taigi vertę teisinių paslaugų srityje turės ir išsaugos tik tie, kurie tikrai kuria, siūlo kūrybinius sprendimus. Sprendimus, padedančius išsisukti iš nestandartinių situacijų ir judėti priekį. Ir iš tiesų to techninio darbo, deja, reikės vis mažiau ir mažiau.
Tas pats su automobilių vairuotojais. Didžiausios Lietuvos logistikos
įmonės vadovas konferencijoje minėjo,
kad kai tik atsiras savivaldžiai automobiliai, jie vieni pirmųjų šalyje investuos į šią technologiją. Štai Amerikoje apytikriai trečdalį logistikos bendrovių sąnaudų sudaro darbuotojų atlyginimai. Skaičiuojama, kad JAV yra
trys milijonai žmonių, kurie duonai užsidirba vairuodami. Ką daryti, jeigu
trims milijonams žmonių nebereikės
vairuoti?
Turbūt girdėjote, kad „Uber” buvo
paleidę savivaldžius taksi, kuriuose
vairuotojai sėdėjo, bet tik tam, kad padėtų, jeigu technologija nesusitvarkytų. Arba internete galima pasižiūrėti video, kaip „Tesla” automobiliai
jau šiandien gali važiuoti be vairuotojo.
Technologijos įneš milžinišką pokytį. Atsiras persikvalifikavimo poreikis. Mėginama tarsi patarti žmonėms,
kokius įgūdžius reikia bandyti lavinti – kūrybingumą, lankstumą, gebėjimą dirbti komandoje. Tačiau kaip
realiai tam pasiruošti, sunku pasakyti.
Žinoma tiek, kad pokyčių tikrai bus,
ir šiuo metu tai jau vyksta.
Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Algirdas Zailskas
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Kvietimas moterų rekolekcijoms
Jau kurį laiką kalbamės, kad mūsų
mažytė lietuvių bendruomenė Čikagoje gana susiskaldžiusi. Vyksta
įvairūs renginiai, o akiai trūksta „pirmabangių, antrabangių”. Tiek daug
nuostabių žmonių aplinkui, apie
kuriuos nieko nežinome. O laikas tiksi, vis daugiau ir daugiau atsijodamas istorijai, prie kurios galbūt galime tiesiogiai prisiliesti dar nūdienoje. Žinoma, priežastys tikrai įvairios, bet ne apie tai šis straipsnelis.
Tiesiog kilo mintis pasisveikinimui,
susipažinimui ištiesti ranką pirmiems, kaip sąlyčio tašką pasirenkant tikėjimą ir suorganizuoti šiltą,
lietuvišką susibūrimą. Juk dauguma
vyresniosios kartos žmonių yra krikščionys, mylintys Dievą, mylintys Tėvynę, iš to – ir meilė artimui. Keletas
moterų iš Tėviškės parapijos susibūrė į tokią šaunią komandą ir rezultatas – Moterų rekolekcijos.
ių metų balandžio mėnesio
22-23 dienomis Seselių Dominikonių Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyne, Justice IL, bus rengiamas moterų pasibuvimo, pabendravimo, pameditavimo vakaras, arba rekolekcijos. Nutarėme
pradėti nuo moterų subūrimo, o
jei pavyks ateityje organizuoti tokio
pat pobūdžio vakarus ir vyrams. Tai
būtų renginys su nakvyne arba be
nakvynės – pasirinktinai. Skaitysime ištraukas iš Šv. Rašto, susipažinsime, kalbėsimės, diskutuosime, bendrausime. Seselės vienuolės
vietoje paruoš maistą. Gražūs, jaukūs, patogūs kambarėliai nakvosiančioms. Į programą įtraukėme
meninę dalį – poeziją, kanklių muziką. Dainuosime lietuviškas dainas
ir… netgi bendrai uždegsime draugystės laužą.
Nuostabi proga atitrūkti nuo
kasdienybės, pakeisti aplinką, pabendrauti, išsakyti savo nuomonę,
paklausyti kitų jaukioje, draugiškoje ir kiek įmanoma lietuviškoje
aplinkoje.
Nuoširdžiai kviečiame visų
„bangų” atstoves, visas, kurioms
sąvokos Dievas, Tėvynė ir artimas
svarbios. Visas, kurios norėtų mūsų
lietuvišką bendruomenę matyti
daugiau kaip šeimą, o ne kaip neišvengiamą savo identiteto dalį. Jau
ne kartą istorijoje matėme puikius
pavyzdžius, kaip pavieniai, paprasti
žmonės nuveikė didelius darbus.
Ir mes, renginio organizatorės, tikimės, kad mūsų širdžių troškimas

nėra vien tik mūsų utopinis noras.
Kad yra ir daugiau tokių, tyliai, giliai
širdyje trokštančių perduoti ir pasidalinti savo patirtimi bei džiaugsmais
su kitomis kartomis.
Grįždama į pradžią vėl pakartosiu,
kad laikas eina ne mūsų naudai. Kiekviena diena ir valanda labai brangi, tad
suteikime vieni kitiems pačią gražiausią, kokia tik gali būti, bendrystės

dovaną.
Jūs esate labai laukiami.
Renginio organizatoriai
P. S. Pageidaujama išankstinė registracija. Išsamesnė informacija ir
registracija: www.teviske.org arba galite skambinti Irenai Kleinaitienei tel.
708-369-5744.

Š

Plačiau apie programą: www.teviske.org

Facebook: Teviskes parapija

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org
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StUbUrO ir SKAUSMO liGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS liGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, MD

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDrA PrAKtiKA

AKiŲ liGOS

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

DR. K. JUCAS

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

Tel. 815-723-1854

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

.

„DRAUGO”

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

internetinėje svetainėje
www.draugas.org
Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org
Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

,,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
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DAntŲ GYDYtOjAi

Surašymas nr. 69
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
5 raidės:
ALIBI – DAIGA – ĖRENA – GUOTĖ – IDILĖ – PŪDAS – PUTRA –
RAGAI – SAMAI – SARGĖ – TALKA – TOLYN.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
6 raidės:
AGENTĖ – ASKETĖ – BRANGU – GRAVEL – KANOPA – KARMEN –
KVAIŠA – LYRIKA – NIEKAD – PJŪTIS – PLIURĖ – RĖKYVA – ŠNIPAI – TIRANA – VIETOM – ŽVEJAI.
7 raidės:
ADAKSAI – ATRAIŽA – BANDOLA – ĖDALIAI – LYDIMAI – MEKŠRAI – NAISIAI – NELAIMĖ – RISTELE – SAMSUNG – SIEMENS –
SPARNAS – STAKLĖS – TIESIOG – ŽAKLINA – ŽĖRUTIS.
9 raidės:
AMARILIAI – BALALAIKA – EURISTIKA – GELŽGALYS – MAGNETOLA – OPTIMUMAS – SĄSKRYDIS – SEGMENTAS – SENTĖVIAI –
STRATEGAS – TELKINIAI – ŽYGININKĖ.

www.draugas.org
ĮVAIRūS
vaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773640-3559.

■ Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel. 708897-6936.

■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis. Tel. 708299-6417.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 872218-0098.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu ar su grįžimu namo. Galimi pakeitimai.
Vairuoja, kalba angliškai, didelė darbo patirtis.
Tel. 708-307-7457.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią sa-

■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo savaitgaliais. Vairuoja, kalba lietuviškai, rusiškai.
Anglų kalba buitinė. Tel. 312-937-1636.

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
REAL ESTATE

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,
PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 708-369-8592.

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

IŠnUOMOJA
Priimtume gyventi vyresnio amžiaus
žmogų Lemont, IL savo namuose, lietuviškoje aplinkoje.
Tel. 708-981-6146

S K e l b i M A i • 773-585-9500

GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

Advance translations, Inc.
NOTARIzUOTI VERTIMAI • įgAlIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PIlDYMAS • VERTėjO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494
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Jeigu prabiltų, daug pasakytų...

Šuo, kuris nemėgsta būti vienas.

MARIJA SULA
Privačiuose pokalbiuose tarp šunų mylėtojų ir jų augintojų labai dažnai galima išgirsti panašias frazes kaip ši:
,,Mano šuo toks protingas, jis taip viską supranta, tik gaila, kad kalbėti nemoka”. Iš tiesų, auginant labradoro
retriverį, teko ir patiems įsitikinti, kad
mūsų keturkojis yra sumanus ir labai išmintingas šuo. Pavyzdžiui, atskirus žodžius jis supranta ir į juos reaguoja judesiu arba intensyviu uodegos vizginimu.
išku, iš pradžių jo šunišką žodyną sudarė vos keli žmonių
kalbos žodžiai, bet tai nereiškė,

A

kad su kiekvienais metais jo žinios neprogresuoja.
Dažnai šeimoje mes juokaujame,
kad galbūt artėjant stebuklingam Kalėdų metui mūsiškis labradoras ims ir
pradės pagaliau kalbėti. O kol kas,
vos išgirdęs savo ausiai mieliausią
žodį ,,valgyti” augintinis akimirksniu
pašoka iš vietos ir įsmeigęs akis į tą
pusę, kur laikomas jo maistas, paklusniai laukia šio žodžio lydimo veiksmo. Tiesa, žodžiu ,,valgyti”, kiekvieną
kartą sėkmingai galima mūsų šunį
parginti iš lauko namo net tada, kai jo
dėmesys būna sutelktas, pavyzdžiui, į
kokią nors pro šalį einančią kalę ar medyje tupinčią katę. Taigi, žodis ,,valgyti” stebuklingai veikia mūsų augintinį ir pateisina jo ėdrią prigimtį.
Taip pat yra kiti žodžiai, tokie,

Geriausias laikas – jogos pratimai su šeimininke.

kaip ,,važiuojame” arba ,,einame”, kurie liudija mūsų
šuns prieraišumą. Nuo mažens paniškai nemėgęs likti vienumoje, mūsiškis labradoras
galėdavo valandų valandas važiuoti automobiliu ilgiausius atstumus, kad tik galėtų būti su
savo artimaisiais. Paklusęs kiekvienos dienos ritmui, augintinis visada tiksliai žino laiką, kada jau galima
pradėti prašytis eiti pasivaikščioti.
Vos ateina 5 val. vakaro ir išgirdęs žodį
,,einam” mūsų labradoras netenka tikrąja ta žodžio prasme galvos. Jo dantyse iš karto atsiranda pavadėlis, o
verbaline kūno kalba jis pradeda siųsti džiaugsmo signalus. Na, manau, nieko tuo nenustebinsiu, nes turbūt daugelis šeimininkų patiria panašias šuns
emocijas, kai jam pažadama pramoga.
Dramatiškai gali baigtis bet koks
pasivaikščiojimas, jeigu netyčia šuo išgirstų žodį „katė”. Sunkiai tuomet
vėją besugaudysi laukuose.
Bet yra kitas, kur kas, jei ne dramatiškesnis, tai tiesiog keliantis daug
nepatogumų, žodis. Tai mūsų kaimynės pavardė. Mūsų taikaus būdo labradoras vos išgirdęs šios moters pavardę, pasiunta taip, kad, atrodo nuo jo
lojimo plyš ausų būgneliai. Kodėl jis
taip neadekvačiai reaguoja į šią pavardę, iki šiol negalime išsiaiškinti.
Na, šiek tiek, keista ta mūsų kaimynė – vienišė, eidama keliu dažnai
kažką po nosimi paburba, į pasilabinimus neatsako, bet tikrai žinome,
kad labai myli gyvūnus ir pati turi bent
kelis šunis. Tik štai jos pavardė, matyt,
mūsų augintiniui siunčia kažkokius
priešiškumo fluidus, nes vos išgirdus
žodį ,,Užkurnytė” ant jo nugaros iš karto piestu stoja pikta kailio ketera, o iš

nasrų pasipila lojimas, primenantis
aliarmo signalą.
Minėjau apie didėjantį šuniško
žodyno progresą. Taigi su metais, prie
žodžių ,,valgyti”, ,,einam” ar ,,važiuojam”, prisidėjo dar du nauji žodžiai. Jie
atsirado, kai mūsų šuns dienos meniu
papildė jo mėgiamas maistas ir kiti jo
apetitą žadinantys skanėstai. Žodžiu,
per skrandį – į šuniškos gramatikos
aukštybes! Nuo šiol mūsų labradoras
supranta savo skanėsto ,,Denta stick”
ir maisto ,,Hills” pavadinimus.
Nežinia, kiek tų naujų žodžių gausėjimas vyks ateityje, bet jau dabar pastebime, kad mūsų labradoras daugiausiai įsimena tik tuos žodžius, kurie jam sukelia ypatingai teigiamas
emocijas. Štai nuo šių metų pradžios
namuose pradėjome praktikuoti jogos
pratimus. Jeigu manote, kad galime
juos sklandžiai atlikti, labai klystate.
Vos pradedame daryti jogą, augintinis
iš karto ant kilimėlio įsitaiso šalia ir
pats pradeda ražytis. Juokingiausia
tai, kad jis puikiai supranta žodį ,,joga”
ir vos išgirdęs jį tariant, pradeda suktis ratu ir laukia, kol bus patiestas jogos kilimėlis. Kaip veikia jį šie pratimai, turbūt į tai atsakyti galėtų pats
šuo, kuris vis dar mūsų šeimoje nekalba. Bet gal greitu laiku, per kažkurias Kalėdas vis dėlto įvyks biblijinis
stebuklas?
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T. Anicetas Tamošaitis SJ
(1922–2017)

T. Anicetas Tamošaitis.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų archyvo nuotr.

T. Anicetas Tamošaitis mirė Kaune balandžio 2 d., sulaukęs 94 m., 74 m. Jėzaus draugijoje ir 63 m. kunigystės.
Buvo pašarvotas Kauno jėzuitų Šv.
Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, balandžio 4 d. palaidotas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse.
imė Rozalime (Pakruojo raj.)
1922.09.14. Stanislovo ir Teklės
(Augustinavičiūtės) Tamošaičių šeimoje, augo Meldinių kaime, lankė Rozalimo mokyklą, Šeduvos progimnaziją, Linkuvos gimnaziją. Įstojo
į Jėzaus draugiją (jėzuitus) Pagryžuvyje 1942.06.21. Su kitais karo išblaškytais
jėzuitais studentais atsirado Vokietijoje prie Muencheno, 1947–1950 m. filosofiją studijavo Pulache, mokytojo
praktiką atliko Švarcvalde, Sankt Blasien jėzuitų gimnazijoje, buvo ir muzikos prefektas. Kai lietuviai jėzuitai
būrėsi JAV, teologijos mokėsi West Baden fakultete, Indianoje, 1950–1954 m.,
kunigu įšventintas ten pat 1953.06.17.
1954–1955 m. dvasingumo metus praleido Port Townsend, Washingtono
valstijoje, 1956–1959 m. Grigaliaus popiežiškame universitete įgijo teologijos
daktaratą (disertacija „Bažnyčia ir
valstybė Maritaino mokyme”; knygą
skirdamas ryžtingai vengrų tautai pagerbti).
Čikagoje gyvendamas lietuvių jėzuitų bendruomenėje 1960–1970 m. ir
1972–1994 m. pamokslavo jėzuitų koplyčioje, vedė rekolekcijas, talkino lietuvių parapijose, ypač Rockfordo Šv.
Petro lietuvių parapijoje (už 150 km),
rūpinosi senelių Gerojo Ganytojo prieglauda, kapelionavo vasaros stovyklose Dainavoje, Neringoje, anksčiau ir jėzuitų vedamoje berniukų stovykloje.
Tuo pačiu metu tvarkė ir katalogavo
40 000 tomų jėzuitų biblioteką, skaitė
korektūrą ir sudarė vardų bei vietovardžių rodykles Broniaus Kviklio 6
tomų Lietuvos Bažnyčių knygoms, Lietuvių bibliotekos leidyklų albumams,

G

1968 m. lietuvių kalbon išvertė ir pritaikė kasdienį mišiolą, didįjį sekmadienio ir šventadienių mišiolą,
1967–1968 m. Vatikano II dokumentus
„Krikščionis gyvenime” serijoje, bendradarbiavo jėzuitų mėnraštyje „Laiškai lietuviams”, išvertė Jėzaus draugijos konstitucijas bei kitus dokumentus, knygų, straipsnių.
1970–1972 m. Madride rengė Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto išlaikomas lietuvių radijo laidas, perduotas ir per Filipinus Sibirą pasiekti,
sovietų labai trukdytas.
1995 m. pakviestas į Lietuvą, iki
2000 m. – Šv. Ignaco bažnyčios Šiauliuose rektorius, namų vyresnysis, pradžios mokyklos kapelionas, tada Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaras (iki 2003), kada tapo provincijolo asistentas šešeriems metams
Vilniuje. Vėl grįžo į Šiaulius, kol 2014
m. buvo perkeltas į vyresnio amžiaus
jėzuitų būrį Kauno namuose.
2015 m. išėjo jo pamokslų rinkinys
„Raktai mūsų rankose”, 2016 m. antroji
knyga – „Svečias Kristus”. T. Tamošaitis mokėjo lotynų, anglų, vokiečių,
italų, ispanų, prancūzų, rusų, lenkų
kalbas ir, žinoma, tobulai lietuvių kalbą. Iš t. Jono Raibužio ir pats išmoko
daug amatų – rišti knygas, sodinti medžius bei daržą, statyti burlaivį ir valtį, prieplaukas, pasigaminti didelį teleskopą, įvesti elektrą, sutaisyti visokius aparatus, žvejoti. Dviračiu bei
motociklu apvažinėjo plačias JAV bei
Kanados dalis, taip pat Ispanijos, stovyklaudamas miškuose, salas. Pėsčias
įveikė didelę dalį Apalačių tako JAV rytuose.
Savo autobiografijoje rašo: „Bene
giliausias jausmas pergalvojant asmeninį gyvenimą yra padėkos Dievui,
kurio regiu save labai praturtintą...
Dievas dažnai daro mūsų gyvenime didelių dalykų iš palyginti mažų... Visa
galima nuveikti kruopščiu darbu...”
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos info

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
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Su giliu liūdesiu šeima praneša, kad po ilgos ligos pirmadienį, balandžio 3 dieną,
Evanstono ligoninėje mirė a†a Rita Raminta Jelionytė. Jai tebuvo 59 metai. Laidotuvės numatomos balandžio pabaigoje, apie jas bus paskelbta vėliau.
■ Balandžio 9 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre Lemonte, didžiosios salės vakarinėje dalyje bus prekiaujama velykiniais dirbiniais, tortais ir pyragais. Pradžia – 10 val.
r. Bus kavutė ir vaišės.
■ Šį sekmadienį, balandžio 9 d.,10 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje (259 N 5th Street, Brooklyn, NY
11211) – Verbų sekmadienio Mišios. Po Mišių parapijos salėje veiks kavinė ir vyks margučių marginimo pamokos. Visi laukiami.
■ Bendruomeninis Susitaikinimo vakaras
(išpažintys) Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje Lemonte – balandžio 10 d., pirmadienį – 7 val. v.
■ Knygos ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” sutiktuvės New Yorke – balandžio 12 d., trečiadienį, 6:30 val. v. Lietuvos Respublikos
generaliniame konsulate New Yorke (420
5th Avenue, New York, NY 10018). Ma-

loniai kviečiame į susitikimą su Maironio literatūros muziejaus Išeivijos literatūros
skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų
daktare Virginija Babonaite-Paplauskiene.
2017 metai Lietuvoje paskelbti Nacionalinės premijos laureato Kazio Bradūno
(1917–2009) metais. ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” – pirmoji monografinio pobūdžio
knyga, apžvelgianti poeto gyvenimą ir kūrybą.
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Šią dieną
laimingą Viešpats
padarė,
džiūgaukim,
kelkim linksmybes!
(Ps. 117, 24)

Linkime visiems „Draugo” skaitytojams, Draugo
fondo nariams bei rėmėjams džiaugsmo, kurį

■ Balandžio 23 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių PLC pokylių salėje rengiami Atvelykio pietūs. Stalus užsisakyti misijos raštinėje arba tel. 630-257-5613. Kaina suaugusiems – 25 dol., visai šeimai – 50 dol.

Prisikėlęs Kristus atnešė, vilties, kurios pavasarį

■ Lietuvių Fondo 54-asis narių suvažiavimas vyks gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių
centre, (14911 127th St., Lemont, IL
60439). Registracija prasidės 8 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.lietuviufondas.org

Draugo fondo taryba

atbundanti gamta žada, ištvermės,
meilės ir Dievo palaimos.

Lietuvos ambasada Washingtone ir Washingtono Lietuvių Bendruomenė

KVIEČIA

■ Gegužės 21 d., sekmadienį, Lietuvos
Dukterų draugijos valdyba rengia metinį visų
narių ataskaitinį susirinkimą. Valdybos
pirmininkė pateiks organizacijos veiklos apžvalgą. Bus kavutė ir vaišės. Pasižymėkite datą savo kalendoriuose ir dalyvaukite.

Seniausias knygynas Lietuvoje!

Siunčiame knygas, suvenyrus,
dovanėles į visas pasaulio
šalis.
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VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,
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2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Šviesa manyje apkabina tave
Balandžio 8–23 d.
Atidarymas balandžio 8 d. 6 val. vakaro
14911 127th St. Lemont, IL 60439

