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Kuklusis ,,Draugo” redaktorius –
kun. Pranas Garšva – 10 psl.

Mus vienija vienas žodis – Lietuva:
Rūta Papartytė – 11 psl. 
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www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Pajėgiausia Lietuvos plaukikė
Rūta Meilutytė baigė darbą su
treneriu Pauliumi Andrijausku.
Lietuvos plaukimo federacija
(LPF) nusprendė nepratęsti su-
tarties su šiuo plaukimo spe-
cialistu, kurio prižiūrima olimpi -
nė čempionė pernai Europos
trumpojo baseino čempionate
Kopenhagoje iškovojo du auk-
so medalius, o pa saulio plauki-
mo čempionate Buda pešte –
dvi ketvirtąsias vietas.

Toks sprendimas priimtas
išana lizavus visų metų dar-
bą. Nors pasiekti rezultatai

nenuvylė, tačiau ilga laikėje per-
spektyvoje, tęsiant darbą sto-
vyklose, nebuvo galimybės R.
Mei lutytei užtikrinti nuolati-
nės treni ruo čių komandos.

R. Meilutytė į Jungtines
Ame rikos Valstijas iškeliavo
sausio 13 dieną. Ji pradės darbą
treniruočių stovykloje su vy-
riau siuoju Univer sity of  Cali-
fornia San Diego plaukimo ir
šuolių į vandenį programų tre-
neriu David Marsh.      – 9 psl.

Rūta Meilutytė sportinę karjerą tęs JAV

Geriausi Lietuvos plaukikai – D. Rapšys ir R. Meilutytė pasuko skirtingais keliais: Danas
pasirinko treniruotis gimtajame Panevėžyje, o Rūta sportinių aukštumų siekia JAV. 

Luko Balandžio nuotr.

Lietuvai po beveik šimtmečio perduotas Nepriklausomybės
Aktas reiškia ir įpareigojimą toliau dirbti dėl šalies nepri-

klausomybės, teigia Prezidentas Valdas Adamkus. 
„Tai visos tautos pakilimas, nes dokumentas …grįžo į na-

mus, kur jis turi būti. …Visa tauta turi tikrai jausti tą paki-
limą, dvasinį pakilimą ir tuo pačiu įsipareigojimą”, – po Akto
perdavimo ceremonijos sakė V. Adamkus. 

,,Man šiandien yra didelė šventė, kaip ir kiekvienam Lie-
tuvos piliečiui”, – pridūrė Prezidentas. 

Trečiadienį, sausio 17 dieną, Vokietija Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktą perdavė laikinam eksponavimui penke-
riems metams. – 2 psl.

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas – Lietuvoje! ,,Man šiandien didelė šventė, kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui”, – sako Prezidentas
Valdas Adamkus. Gedimino Bartuškos nuotr.

V. Adamkus:
Nepriklausomybės

Aktas įpareigoja
lietuvius
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KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Morkus 1:14-20
14 Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus su-

grįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo
Evangeliją, 15 kad atėjo metas ir prisi-
artino Dievo karalystė: „Atsiverskite
ir tikėkite Evangelija!” 

16 Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jė-
zus pamatė Simoną ir Simono brolį
Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat
jie buvo žvejai. 17 Jėzus tarė: „Eikite pa-
skui mane! Aš padarysiu jus žmonių
žvejais”. 18 Ir tuojau palikę tinklus,
juodu nuėjo su juo. 

19 Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė
Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį
Joną, valtyje betaisančius tinklus.
20Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę
savo tėvą Zebediejų su samdiniais val-
tyje, jie sekė paskui jį. 

Kas nors kiek atidžiau skaitė Evan-
geliją pagal Morkų, tas turėjo pa-
stebėti, kad evangelistas pateikia

Gerąją Naujieną labai lakoniškai. Juk
ir jo visas tekstas yra pats trumpiau-
sias iš keturių Evangelijų. Jis perduo-

da savo supratimu tai, kas būtina, kad
žmonės suprastų ir priimtų Dievo Nau-
jieną, skirtą mums visiems. Šios Eva-
nagelijos skaitytojas taip pat paste-
bės, kad Jėzaus veiksmai nedelsiant iš-
šaukia aplinkinių reakciją. Evange-
listas naudoja tokius posakius ir žo-
džius, kurie išreiškia neatidėliotą re-
zultatą: ,,tuoj pat”, ,,nedelsiant” ir pa-
našiai.

Ir šiame mūsų trumpame tekste
mes būtent tai ir pastebime: tuoj po
Jono Krikštytojo suėmimo Jėzus su-
grįžta į Galilėją, pradeda skelbti Evan-
geliją; eidamas palei ežerą pamato Si-
moną ir Andriejų, pakviečia juos sek-
ti jį ir jie viską metę tuojau nuseka jį.
Tas pats atsitinka su Jokūbu ir Jonu. 

Žaibiška reakcija ir šimtaprocen-
tinis atsakas. Belieka tik susižavėti. Bet
giliau mąstant pradedi galvoti, ar tik-
rai tie žvejai taip galėjo viską mesti ir
nusekti paskui klajojantį pamoksli-
ninką, kuris nežadėjo nei turto, nei gar-
bės, nei ,,šiltos” vietos jo vyriausybė-
je? Jie juk buvo šeimų žmonės, kurie
turėjo išlaikyti savas šeimas. Pasirū-
pinti nors jų išmaitinimu. O Jėzus, tas

keliaujantis pamokslininkas, kvietė
atgailai ir tikėjimui, nes Dievo kara-
lystė jau yra priartėjusi. Belieka tik ža-
vėtis tų pirmųjų Jėzaus mokinių at-
saku – viską mesti ir sekti. Juk jie iš
tikrųjų metė viską, kad sektų Jėzumi:
savo profesiją, savo pragyvenimo šal-
tinį, tapatybę, kasdieninės rutinos sau-
gumą, net šeimas (gal šeimų taip ra-
dikaliai ir nemetė, nes evangelijos
įvairiose vietose vis paliudija apie mo-
kytinių ryšį su savo šeimomis).

Mano klausimas yra skirtas mums
visiems. Kai Viešpats Jėzus pašaukia
atgailos ir tikėjimo gyvenimui ar mes
esame pasiruošę atsiliepti į Jo kvieti-
mą? Tiesą pasakius, Jis nereikalauja iš
mūsų aukos – Jis save paaukojo už mus
ant kryžiaus ir savo krauju atpirko
mūsų visų nuodėmes. Jis prisikėlė iš
numirusiųjų, kad plačiai atvertų at-
ėjusios Dangaus karalystės vartus vi-
siems Dievo vaikams. Krikšto sakra-
mente kiekvienas iš mūsų esame as-
meniškai – vardu – pašaukti būti Kris-
taus broliais ir sesėmis bei Karalystės
paveldėtojais. Ar mes galime atsiliep-
ti į Jo kvietimą, kaip atsiliepė Jo pir-

mieji mokiniai? Tuoj pat. Nedelsiant
Gal aš klystu, bet nemanau, kad

mes nedelsiant Jam atsakytume. Grei-
čiau – kai tai bus patogu…

Dievas Jėzuje Kristuje mus kvie-
čia nei daugiau, nei mažiau, tik atgai-
los ir tikėjimo gyvenimui… savo šei-
mose, darbo vietose, miestuose ir kai-
muose ar kitokiose bendruomenėse, so-
cialiniame ir profesiniame gyveni-
me… bažnyčiose…

Toks gyvenimas mus išlaisvina
iš nuodėmės ir baimės. Toks gyveni-
mas išlaisvina mus mylėti artimą ir
Dievą.

Jėzus tarė: „Eikite paskui mane!
Aš padarysiu jus žmonių žvejais”. 

V. Adamkus: Nepriklausomybės Aktas įpareigoja lietuvius

Atkelta iš 1 psl.

„Šiandien ypatinga diena, kai ga-
lės ne tik mūsų tyrėjai, profesoriai, bet
ir mes prisiliesti ir pamatyti tuos do-
kumentus”, – Akto perdavimo cere-
monijoje sakė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė.

„Labai nuoširdžiai dėkoju mūsų
draugei valstybei Vokietijai, kuri, pati
išgyvendama labai sudėtingus metus,
šimtą metų tarp karų, pati nukentėju-
si, sugebėjo išsaugoti mums svarbų do-

kumentą”, – pridūrė Prezidentė.  
D. Grybauskaitė teigė besitikinti,

kad kitas šimtmetis Lietuvai bus gar-
bingas, grįstas pasitikėjimu, o šalis bus
žinoma ir vertinama.  

Akto perdavimo protokolą Prezi-
dentūroje pasirašė Lietuvos vyriau-
siasis archyvaras Ramojus Kraujelis ir
Vokietijos užsienio reikalų ministeri-
jos Politinio archyvo vadovė prof. ba-
ronienė Elke von Boeselager. 

Vokietijos ambasadorė Lietuvoje
Angelika Viets ceremonijoje teigė, kad

Akto atradimas buvo džiaugsminga
diena ne tik Lietuvoje, bet ir Vokieti-
joje. 

„Nors vokiečių karinė administ-
racija iš pradžių griežtai kritikavo šią
deklaraciją, vėliau Vokietija tapo pir-
mąja valstybe, pripažinusia Lietuvos
nepriklausomybę tarptautiniu mas-
tu”, – ceremonijoje sakė A. Viets.

Ceremonijoje taip pat kalbėjo sig-
nataro Antano Smetonos brolio Igno
proprovaikaitis Daumantas Kazlaus-
kas. „Pats svarbiausias dalykas, kurį

liudija Nepriklausomybės Aktas, kad
mes troškome būti laisvi”, – sakė D.
Kazlauskas.

Nuo sekmadienio, sausio 21-osios,
Lietuvos Tarybos priimtą nutarimą,
skelbiantį Lietuvos nepriklausomybę,
galės pamatyti ir visi šalies gyventojai
bei svečiai – jis bus eksponuojamas Sig-
natarų namuose. 

Dokumentas bus apsaugotas spe-
cialiai pagamintoje vitrinoje su tam tik-
ru mikroklimatu.

ELTA

Akto perdavimo protokolą Prezidentūroje pasirašo Lietuvos vyriausiasis archyvaras
Ramojus Kraujelis ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo vadovė
prof. baronienė Elke von Boeselager.

Prie istorinio dokumento – Vokietijos ambasadorė Lietuvoje Angelika Viets ir LR prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. G. Bartuškos nuotraukos
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Kažkas yra pasakęs, kad švęsti šventes reiškia švęsti gyvenimą. Ir tų šven-
čių būna įvairiausių: religinių, valstybinių, šeimos, asmeninių, profesi-
nių, tautinių, įvairių dienų pažymėjimo, visų nesuskaičiuosi. Sakoma, kad

jei norėtum švęsti, galėtum tą daryti kasdien, progų nepritrūktų. O ką apie šven-
tes manote jūs?

Ar turite ypatingų, mėgstamų savo šeimos, ar asmeninių šven-
čių (neskaičiuojant didžiųjų tradicinių –– Velykų, Kalėdų, Padėkos
dienos), kurias mėgstate kaip nors ypatingai švęsti? 

Geriausia šventė – kai džiaugiasi siela

Beata Ivanauskienė, 
organizacijos ,,Chicago Mothers
Foundation” vicepirmininkė:

Pačios svarbiausios mano šventės
yra šeimos šventės. Mes su vyru Re-
migijumi turime keturis vaikus: 23-ejų
Mantas, 14-metis Remigutis, trejais
metais už jį jaunesnė Milena ir jau-
nausioji, penkiametė Aleksandra. Ne-
trukus mūsų šeimą papildys nauja
narė – marti Madison. Visada šven-
čiame vaikų gimtadienius, tai mūsų
svarbiausia šeimos šventė. Į ją susi-
renka svarbiausi mūsų žmonės – vyro
mama, ir mūsų ,,Čikagos šeima” – ar-
timiausi čia gyvenantys draugai. Jie
per 21-erius mūsų gyvenimo čia, Ame-
rikoje metus, tapo tarsi mūsų šeimos
nariais. Nes mano pačios mama gyve-
na Lietuvoje, sesė – Londone, geriausia
draugė pasirinko Izraelį. Todėl kad ir
toli esantys šeimos nariai galėtų da-
lyvauti mūsų šeimos gimtadienių šven-
tėse, mes visa šeima vaikų gimtadienių
metu nusifotografuojame prie torto.
Nuotrauka keliauja į ,,Facebook”, kad
pasidžiaugtų tie, kurių nėra šalia
mūsų. O aš metų pabaigoje pasidarau
svarbiausių nuotraukų albumą, kad
galėtume jį atsiversti ir paimti tas
nuotraukas į rankas. Kaip miela pasi-
žiūrėti į senas nuotraukas, kur vaikai
dar maži, prisiminti tas bendras šven-
tes. Tos kasmetinės fotografijos – tar-
si mūsų šeimos gyvenimo linija, pa-
rodanti, kaip mūsų vaikai auga, kaip
mes patys keičiamės.  Dovanos nėra
svarbu, neteikiame joms didelės reikš-
mės. Nebent pati geriausia dovana,
kurią pasidovanojame – šeimos atos-
togos kartu. 

Dar viena svarbi mūsų šeimos
šventė – mūsų su vyru vestuvių meti-
nės. Specialiai jam neprimenu tos da-
tos, tačiau jis niekada nepamiršta, vi-
sada ta proga man įteikia gėlių puokš-

Laima Simonaitienė, 
emigrantė: 

Neturiu tokių šeimos tradicinių
švenčių, kurias norėčiau švęsti ir
džiaugtis. Nešvenčiu gimtadienių, nes
nesuprantu, kodėl reikia juos švęsti.
Kad gimiau? Kad metai bėga? Vaikų
gimtadienius švęsdavome, kol jie buvo
maži. Vaikai laukia tokių švenčių, nes
gauna dovanų, sulaukia svečių, būna
linksma. Jaunystėje ir aš švęsdavau:
pasikviesdavome į namus draugų,
linksmindavomės. Palaipsniui supra-
tau, kad mano gimtadienis tapo šven-
tė daugiau tiems, kurie ateina į svečius,
bet ne man. Man ir mano šeimai lieka
vaišių ruošimas, o po to, kai išsiskirs-
to svečiai, tvarkymasis. Todėl nustojau
švęsti gimtadienį. Lietuvoje su drau-
gais švęsdavome Jonines: pindavome
vainikus, šokinėdavome per laužą, vi-
durnaktį maudydavomės ir iki paryčių
dainuodavome. Ir dabar mano gyveni-
me būna mažesnių ar didesnių švenčių,
bet jos nesuplanuotos, jų atėjimą pa-
jauti netikėtai: kartais tuomet, kai
būni su artimiausiais žmonėmis ir
niekur neskubi, tavo galvos nespaudžia
rūpesčiai; kai kalbiesi su draugais ir
tas pokalbis taip visus pagauna, kad ne-
begali sustoti, nes įdomu klausytis, įdo-
mu kalbėti apie tau įdomius dalykus.
Dar jaučiu šventę, kai skaitau knygą ir
nenoriu jos padėti tol, kol neperskaitau
(tokia šventė ištinka ne taip ir dažnai.
Nes neretą knygą norisi padėti ir jos
daugiau nebepaimti). Arba kai išsi-
ruoši į kokią įdomią kelionę ir sėdė-
dama lėktuve supranti, kad nuotykis
prasideda. Sąrašą galima būtų tęsti.

Marytė Bizinkauskaitė,
iš Brockton, MA, operos solistė, dėsty-
toja Bridgewater State University ir
University of Massachusetts Dartmouth,
Lietuvos Vyčių Brockton kuopos pirmi-
ninkė:

Kasmet vasarą mūsų namuose
renkasi svečiai – giminės, artimieji,
draugai paminėti ir prisiminti mano

tę. O kas gali labiau nudžiuginti mo-
terį, nei toks vyro dėmesys? Ši šventė
– mūsų vestuvių datos paminėjimas –
priklauso tik mums abiems, todėl sten-
giamės ją atšvęsti tik dviese. 

Tiesiog apibendrindama noriu pasa-
kyti, kad pati geriausia šventė būna
tuomet, kai esi laimingas, o ne tuomet,
kai sulauki tam tikros datos. 

1990 metais mirusį tėvelį Petrą. Pa-
prastai mūsų susirinkimo data būna jo
Gimtadienis – liepos 17-oji. Jeigu atsi-
tinka taip, kad dalis svečių negali tą die-
ną atvykti, tuomet susitikimą nuke-
liame į rugsėjo 29-ąją, tai jo mirties
data. Paprastai susirenka dvidešimt
ar daugiau žmonių: visada dalyvauja
mano mama Veronika, sesuo ir du bro-
liai, mano dukra Vilija, atvyksta pus-
brolių, pusseserių, draugų. Šis susiti-
kimas prasideda šv. Mišiomis, jas laiko
mano pusbrolis kunigas. Meldžiamės
kieme arba namo viduje, jei būna pras-
tesnis oras. Paskui visi švenčiame. Bū-
tinai dainuojame įvairiausias dainas.
Taip pagerbiame tėvelį, kuris mirė la-
bai jaunas, sulaukęs vos 64-erių metų. 

Tėvelis buvo humanitarinių ir edu-
kologijos mokslų daktaras. Jis daly-
vaudavo lietuvių visuomeninėje veik-
loje, stengdavosi skleisti lietuvybę ir ti-
kėjimą. Prisimenu – rinkdavo aukas ir
pats aukojo, kad Lietuvoje sovietmečiu
būtų leidžiama katalikiška spauda,
kad čia, Amerikoje iškiltų kai kurie lie-
tuviški paminklai.

Tėvelis labai mylėjo muziką. Pa-
menu, kai buvau dar maža mergaitė, tė-
tis statydavo operetes, ir mane pasi-
imdavo į repeticijas. Jis man suteikė
muzikos supratimą ir meilę jai. Tėve-
lis mėgdavo švęsti savo gimtadienius,
į juos visada susirinkdavo svečių. Jis
paimdavo akordeoną arba armoniką ir
grodavo, visi dainuodavome iki vakaro.
Panašiai ir dabar mes švenčiame jo
šventę, kuri yra ir tėvelio pagerbimas,
ir kartu mūsų giminės susitikimas.

Kalbino Virginija Petrauskienė
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Pabėgimas ir pasimatymas koplyčioje
Pabėgimas ir…

Mėgstu sugalvoti įdomius pa-
vadinimus straipsniams, ren-
giniams, programoms… Min-

tį dažnai kilstelna skaitytos knygos. Šį
kartą prisiminiau paauglystėje skai-
tytą rašytojo P. Tarasenkos knygą „Pa-
bėgimas”, pasakojančią kaip Vytautas
Didysis, persirengęs moteriškais dra-
bužiais, pabėgo iš Marienburgo pi-
lies. Man, kad pabėgčiau nuo civiliza-
cijos triukš mo, persirenginėti nerei-
kėjo. Užteko, susiklosčius aplinky-
bėms, atsidurti šiaurinėje Californijoje
prie Ramiojo vandenyno ošiančiuose
rau donmedžių miškuose. Tris savaites
trukęs pasivaikščiojimas prie vande-
nyno su rožiniu rankose, klausantis
bangomūšos, buvimas tyloje raudon-
medžių paunksmėje, besigilinant į
savo vidinį pasaulį, knygų skai tymas
tyloje paskendusio už miesčio namo te-
rasoje, padėjo patirti didžiulę ramybę
ir palaimą, kurios taip trūksta mūsų
laikmečio žmogui, atakuojamam mil-

merginų gyvenimas, kad jos nutarė
tapti misionierėmis ir skelbti Gerąją
Naujieną jos negirdė jusiems. Pa-
klausiau jų, ar nesutiktų susitikti ku-
rią dieną ir papasakoti savo istorijas.
Sutiko. Nutarėme susitikti Šv. Juoza-
po ligoninės koplyčioje, kurioje du
kartus per savaitę vyksta šv. Mišios,
aukojamos už šioje ligoninėje besigy-
dančius ligonius ir juos slaugančius
šeimos narius. Ir štai kokias istorijas
išgirdau...

18-metė Jennifer Munguia

Gimiau Washingtono valstijoje.
Aš ir mano sesuo augome mūsų ma mos
Teresės globoje. Buvau labai sa varan-
kiška. Niekada nebuvau susi mąs čiusi,
kad mano gyvenime reika lingas Dievas.
Vieną kartą buvau pakviesta į Missio-
nary Servants of  the Word rekolekcijas
mūsų parapijoje. Jų metu pajutau,
kad Dievas kviečia mane tapti misio-
niere taip, kaip kvietė Jeremiją tapti
pranašu.   

stengėsi perduoti ir man, bet aš nieka-
da neskyriau tam pakankamai dėmesio
tol, kol tapusi 17-mete, nepradėjau lan-
kytis katalikiško jaunimo susirinki-
muose Los Angeles. Vienas tos grupės
vaikinų pakvietė mane į Biblijos studi-
jų kursus, kuriuos rengė Missionary Ser-
vants of  the Word Fontanoje. Aš pa-
galvojau, ko tie jauni, mano amžiaus
vaikinai gali mane išmokyti. Bet daly-
vaudama jų Biblijos studijose buvau su-
žavėta jų pamaldumu ir Biblijos ži-
niomis. Tai pakeitė mano santykį su Die-
vu ir aš nutariau tapti misioniere. Bai-
gusi paruošiamuosius kursus MSW
bendruomenės namuose daviau netur-
to, skaistumo ir paklusnumo įžadus ir
tapau misioniere.

27-nerių Laura Campos

Gimiau Meksikoje. 2005 m. mūsų
šeima emigravo į Columbus, Ohio. Šei-
ma gyveno gana pasiturinčiai. Į baž-
nyčią eidavome tik švenčių metu ir aš vi-
sai nepažinojau katalikų tikėjimo. Tu-
rėjau gerą darbą, daug draugų ir man
atrodė, kad mano gyvenime nieko ne-
trūksta. Kartą mūsų parapijoje Mis-
sionary Servants of  the Word seserys su-
rengė Biblijos studijas. No rėdama gi-
liau pažinti katalikų tikėji mą, nuėjau
ir aš. Ir per Dievo žodį atradau savo san-
tykį su Dievu. Sek dama seserų misio-
nierių pavyzdžiu, aš pajutau norą tap-
ti panašia į jas bei skelbti Gerąją Nau-

jieną kitiems. Atsi s a kiau darbo, kitų
svajonių ir, davusi neturto, skaistybės ir
paklusnumo įžadus, tapau misioniere.

Štai kaip įvairiai Dievas pakvie čia
žmones būti jo žodžio skelbėjais. Pa-
galvoju apie mūsų lietuviškas par a pi-
jas. Kaip būtų gerai, kad Dievas ir
mūsų lietuvišką jaunimą pakviestų
jo žodžio tarnystei. Kai atvykome gy-
venti į Los Angeles veikė Dalios Ja-
siukonienės vedamas maldos būre lis,
veikė jaunimo maldos būrelis prieša-
kyje su dabartiniu Lietuvos arkivys-
kupu Gintaru Grušu, Dalyte Lovett
(Bernardo Brazdžionio anū ke). Ir mes
su brolio šeima, tetos paraginti, daly-
vaudavome maldos būrelio susirinki-
muose. Man tuo metu įstrigo vienos iš
būrelio narės, Saulės Brazdžionytės
(poeto dukros) liudijimas, kaip ji suti-
ko JĮ – Tikėji mą, Viltį ir Meilę. 

Man, gyvenusiam Lietuvoje so-
vietmečiu, kada ir į bažnyčią eiti buvo
nesaugu, kad kas neįduotų mokyklos
ar darbovietės valdžiai, toks liudijimas
buvo nesuvokiamas. O po dvide šimt
septynerių gyvenimo metų laisvame
pasaulyje šis susitikimas su Die vo tar-
nybai pašauktomis mergi no mis ap-
vainikavo „Pabėgimą” nuo civilizacijos
dvasinio skurdo. Tikiuo si, kad grįžus
į didmiesčio šurmulį, tai padės išlai-
kyti reikiamą santykį su JUO – Tikė-
jimu, Viltimi ir Meile, nes tik jis yra ke-
lias, tiesa ir gyvenimas. 

Aš atsakiau Viešpačiui, kad esu
per jauna ir nesugebėsiu atlikti man pa-
vestų pareigų. Gal geriau kada nors vė-
liau. Tačiau įvyko Dievo valia. 2017 m.
aš pradėjau savo aštuonių mėnesių mi-
sionieriško gyvenimo pasirengimą ben-
druomenės namuose Californijo je, kur
išgyvenau laimingiausias savo gyve-
ni mo dienas, kur  paty riau Dievo mei lę
ir gailestingumą. Kai baigiau pasiren-
gimą, daviau įža dą vienerius metus
gyventi nepri tekliuje, skaistume ir pa-
klusnume. 2018 m. sausio 1 d. pradėjau
savo pirmą mi sionieriavimą Eureka, Šv.
Bernardo parapijoje.

28-nerių Monica Ballesteros

Gimiau ir augau Pietų Califor nijo-
je. Mano tėvai tuokėsi labai jauni ir jų
šeimyninis gyvenimas klostėsi nelabai
sklandžiai. Jie dažnai pykdavosi ir
man būdavo smagiau būti pas senelius
nei namuose. Seneliai buvo tikintys ir tai

žiniško informacijos srauto, pasikly-
dusiam materia linio pasaulio pasi-
ūloje, neturinčio laiko sustoti ir įsi-
klausyti į savo vidi nį pasaulį, dūstan-
tį visame šiame chaose. Visiems, vis
dar norintiems pajusti gyvenimo pil-
natvę, linkiu pabėgti ten kur galima ty-
loje sutikti JĮ – Tikėjimą, Viltį ir Mei-
lę.

…pasimatymas koplyčioje

Taip jau nutiko, kad šį kartą JĮ su-
tikau Šv. Bernardo bažnyčioje Eure-
koje po sekmadieninio Šventos Eu-
charistijos šventimo su vietiniais pa-
rapijiečiais, kai susipažinau su tri mis
jaunomis merginomis iš Missio nary
Servants of  the Word (MSW). Nieka-
da prieš tai nebuvau girdėjęs apie šią
organizaciją. Po trumpo po kalbio jau
turėjau šiokį tokį supratimą apie šios
organizacijos veiklą, bet labai norėjosi
suprasti, kaip susiklostė šių jaunų Iš k.: Monica, Jennifer ir Laura. 

Ilgi pasivaikščiojimai prie vandenyno, klausantis bangomūšos, padėjo patirti didžiulę ra-
mybę...         A. Ragausko nuotraukos

Raudonmedžių paunksmės tyloje lengviau
įsiklausyti į savo vidinį pasaulį.

Knygų skaitymas atokioje užmiesčio namo
terasoje – palaima, kurią retai patirsi šiame
chaose dūstančiame pasaulyje.
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DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Sausio 14 d. JAV Lietuvių Bend ruo me-
nės (LB) Lemonto apylinkės valdyba pa-
kvietė visus apylinkės na rius dalyvau-
ti Laisvės gynėjų dienos minėjime. 

Įminėjimą susirinko labai daug
žmonių, kurie tą šaltą dieną galėjo
pasivaišinti Lemonto apylinkės

val dybos narių suruoštomis vaišėmis,
išgerti kavos, pabendrauti ir prisi-
minti šiurpius, prieš 27 metus vyku-
sius įvykius Lietuvoje.

Minėjimą pradėjo JAV LB Le mon-
to apylinkės valdybos pirminin kė Vio-
leta Valaitytė, kuri paprašė su sirinku-
sius pagerbti žuvusius tylos minute.
Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras,

vadovaujamas Jūratės Grabliauskie-
nės, sugiedojo JAV ir Lie tuvos himnus,
visi susirinkusieji pritarė. 

Pirmininkė Valaitytė trumpai pri-
minė 1991 metų įvykius. Ji sakė: „Lie-
tuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių
Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes
šiandien lenkiame galvas, gėrėdamie-
si jų žygiais ir visam pasauliui skel-
biame – niekada nebevergausime ir vi-
somis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę”. 

Buvo išvardinti visi keturiolika žu-
vusiųjų per tuos tragiškus sausio 13-
osios nakties įvykius: Loreta Asa navi-
čiūtė, Virginijus Druskis, Darius Ger-
butavičius, Rolandas Jankauskas, Ri-
mantas Juknevičius, Alvydas Ka na-
pinskas, Algimantas Petras Kavo liu-
kas, Vidas Maciulevičius, Titas Ma siu-
lis, Alvydas Matulka, Apolina ras Po-

2017 metais Amerikos katalikų lab-
daros organizacija ,,Catholic Chari-
ties” šventė savo gyvavimo šimtme-
tinę sukaktį. Labdaros organizacija
pradėjo veikti 1917 metais, kai Či-
kagos katalikų verslininkų grupė pa-
ragino Čikagos kardinolą Munde-
lein įkurti organizaciją, kuri rūpintų-
si Čikagos miesto vargšais. 

Vargšų gretos ypač buvo pa-
didėjusios po Pirmojo pa-
saulinio karo. Metams bė-

gant organizacijos veikla išsiplėtė. Ji
dabar rūpinasi vargšais, našlaičiais,
neištekėjusiomis motinomis, vyres-
nio amžiaus žmonėmis. Organizacija
administruoja daugiau kaip 150
programų Cook ir Lake apskrityse.  

2014 metais ,,Catholic Chari-
ties” organizacija pasirašė sutartį,
kuria Seselės kazimierietės perleido
organizacijai savo vienuolyno pa-
talpas Čikagoje. Nuo 2015 m. sausio
mėnesio ,,Catholic Charities” orga-
nizacija pradėjo dirbti seselių kazi-
mieriečių vienuolyno patalpose.  Vie-
nuolyno antrame aukšte tebegyvena
penkios seselės, bet dauguma seselių
dabar gyvena Franciscan Village
vienuolyne Lemonte.  

2017 m.  gruodžio 14 d. seselių ka-
zimieriečių vienuolyno koplyčioje
vyko ,,Catholic Charities” labdaros

organizacijos kalėdinio laikotarpio
pamaldos, kuriose dalyvavo ir kelios
seselės kazimierietės. Pamaldas vedė
prelatas Michael M. Boland, ,,Cat-
holic Charities” labdaros organiza-
cijos viršininkas. Pamaldų metu se-
selės kazimierietės buvo labai ma-
loniai nustebintos netikėtu apdova-
nojimu. Prelatas Michael M. Boland
seselėms kazimierietėms įteikė ypa-
tingą apdovanojimą už ,,nepaprastą
Evangelijos liudijimą”. Tas apdova-
nojimas vadinamas ,,Catholic Cha-
rities Centennial Award” – tos ka-
talikiškos labdaros organizacijos
šimtmetinės sukakties progos ap-
dovanojimas. Apdovanojimas vaiz-
duoja Kristų, plaunantį apaštalų ko-
jas, ir cituoja Popiežiaus Pranciš-
kaus žodžius: ,,Esame pašaukti varg-
šuose atrasti Kristų”. Apdovanojimą
priėmė seselė Regina Marie Dubic-
kas, seselių kazimieriečių vyres-
nioji. Prelatas Boland įteikdamas
apdovanojimą pareiškė, kad ,,Cat-
holic Charities” organizacija džiau-
giasi turėdama seseles kazimierietes
savo tarpe ir įvertina jų pasišventi-
mą, kuris tęsiasi jau daugiau negu
šimtmetį.      

Daina Čyvienė – Šv. Kazimiero se-
selių informacijos ir projektų koordinato-
rė.

Netikėtas apdovanojimas 
seselėms kazimierietėms

Prelatas Michael M. Boland su seselėmis kazimierietėmis, apdovanotomis ,,Catho-
lic Charities Centennial Award”. Pirmoje eilėje antra iš k. – apdovanojimą priėmusi
seselė Regina Marie Dubickas, seselių kazimieriečių vyresnioji.

Dainos Čyvienės nuotr.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Lemonte
vilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas
Vaitkus, Vytautas Konce vičius. Prie
kiekvieno žuvusiojo portreto uždegtos
prisiminimo žva kutės.

Lemonto apylinkės valdybos na rės
Nijolė Johnson ir Roma Žiūrai tytė-
Lange perskaitė po eilėraštį. Pirmi-
ninkei pakvietus atsirado ne mažai no-
rinčių pasidalinti prisiminimais apie
tos siaubingos nakties įvykius. Pasa-
kojimai buvo tokie nuo širdūs, kad su-
sirinkusiems išspaudė ašaras, nes dau-
guma dar gerai prisimena tuos jaus-

mus, kuriuos kartu su kitais Lietuvos
žmonėmis išgyveno prieš 27 metus.

JAV LB Lemonto apylinkės val dy-
ba dėkoja visiems, dalyvavusiems mi-
nėjime, o ypač pasidalijusiems atsi-
minimais, taip pat Brighton Parko
apylinkės valdybos pirminin kei Salo-
mėjai Daulienei už dalyvavi mą minė-
jime. Didelė padėka reiškiama Pal.
Jurgio Matulaičio misijos chorui, ku-
ris niekada neatsisako dalyvauti Le-
monto apylinkės rengiamuose minė-
jimuose.  

Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras (vadovė J. Grabliauskienė) giedojo JAV ir Lietuvos
himnus.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė 1991 m. sausio 13 d. naktį žuvusius už Lietuvos lais-
vę. D. Kavaliauskienės nuotraukos

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos narės, surengusios minėjimą (iš k.): Nijolė Johnson,
Svajonė Kerelytė, Nijolė Stankevičienė, Roma Žiūraitytė-Lange, Violeta Valaitytė, Dalia
Kavaliauskienė. 
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Vartant kun. dr. Kęstučio Trimako raštų puslapius

,,Tegaivina mus Kristus” 40 puslapių leidinėlyje,
Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos 2011 m.
išleistame ,,Ateities” žurnalo šimtmečio pro-

ga, kun. Kęstutis pateikia ,,idėjas, gaires, motyvus
tikėti ir veikti” su Kristumi. Įvade kunigas rašo:
,,Švęskime gyvenimą Kristuje!” Knygelė suskirsty-
ta į keturias dalis:

1. Kuo degė ateitininkai, burdamiesi ir steigdami šį
sąjūdį; 

2. Kokie mūsų darbartiniai rūpesčiai, iššūkiai ir už-
daviniai; 

3. Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų strategi-
nės veiklos gairės; 

4. Kas galėtų padėti tuos uždavinius įgyvendinti.

Dalijamės kun. Kęstučio mintimis, kuriomis bai-
giama minėtos knygutės antroji dalis. Skyrelis pa-
vadintas ,,Uždaviniai 21-ojo amžiaus angoje”. Praėjo
7 m. nuo knygelės išleidimo, tačiau joje rašyti žodžiai
tinka visiems laikams. Viliamės, kad dar kartą vie-
šai pateikiamos kunigo mintys bus akstinas atsi-
naujinimui ne tik pavieniuose veiklos rateliuose, bet
ir platesnėse ateitininkų gretose.

Uždaviniai 21-ojo amžiaus angoje

Nuo XIX amžiaus iki mūsų laikų žmogus be Die-
vo aukština save: jis laisvas, nevaržomas, nepri-
klausomas, jis pats gali. Jis gali apsieiti be savo Kū-
rėjo. To paties laikotarpio didieji įvykiai parodė ką
kita, kad žmogaus savęs kėlimas į aukštį yra bur-
bulas, kuris plyšta su skaudžiom pasekmėm jam pa-
čiam.

• Persiimti kristocentriniu humanizmu. Visi, kurie esa-
me ateitininkai, turime giliai įsitikinti, kad Dievo ap-
reiškimas atskleidžia tikrą humanizmą: žmonių
orumas yra tik iš juos sukūrusio Dievo ir vaini-
kuojamas paties Dievo Sūnaus tapimu žmogumi. Jis
savo likimą sujungė su mūsų likimu. Jis mus iš-
aukštino vienydamas mus savo dieviška gyvybe su
Savimi, su Dievu Tėvu ir mus tarpusavyje.

Mūsų pagrindinis
uždavinys lieka – įgy-
vendinti kristocent-
rinį humanizmą visų
pirma savyje, kad ga-
lėtume su Kristumi
paveikti kitus visuo-
menėje ir tautoje. Pir-
mojo šimtmečio atei-
tininkijos istorija įti-
kinančiai rodo, kad
ateitininkai turi sa-
vyje ugdyti Kristaus dvasią. Vis aiškiau suvokdami,
pasauliečiai vadai tai skatino: Dovydaitis – eucha-
ristininkų, Šalkauskis – gyvosios dvasios sąjūdį. 

• Puoselėti kultūrą, kurios širdyje – Dievo dovanota gy-
vybė. Ši gyvybės kultūra yra pagrįsta paties Dievo ap-
reiškimu. Tai yra Šv. Rašte ir gyvoje tradicijoje nuo
pasaulio sukūrimo iki paskutinės pasaulio perkai-
tos į Dievo karalystę (žr. Pradžios knygą ir apaštalo
Jono Apreiškimą). Dievo balsas skelbia apie Jo do-
vanojamos, žmogų sudievinančios gyvybės pasi-
ūlymą. Sukūrimu Jis dovanoja žmogui prigimtinę gy-
vybę (būti žmogumi). Virš to, per savo Sūnų Jis do-
vanoja naują ,,galią tapti Dievo vaikais” (Jn 1, 11).
Dievą paneigusiems, naują sudievinimo gyvybę at-
metusiems telieka negyvybė, dvasinė mirtis.

Tai aiškiai suvokdamas Kristaus vietininkas Jo-
nas Paulius II XXI šimtmečio angoje kvietė visus ge-
ros valios žmones suprasti viso to svarbą. Jis nuro-
dė žmonijoje esantį gyvybės kultūros ir mirties
,,pseudokultūros” konfliktą. Dovydaitis ,,Ateitinin-
kų” vardu parašytoje manifestacijoje jau XX šimt-
mečio pradžioje kvietė pripažinti ,,gyvąjį Dievą”, ,,gy-
vąjį Kristų” ir ,,gyvojo Dievo Bažnyčią”, o tai reiš-
kia: priimti į save patį Kristų, kad Jis gyventų mu-
myse. Mes, ateitininkai, XXI šimtmečio pradžioje
naujai pripažįstame Dievą, Kristų ir Jo Bendriją ir
tuo pačiu įsijungiame į kovą kultūros fronte už žmo-
nėms Dievo teikiamą dvigubą gyvybę, dovanojamą
mums ir kitiems. Šiuo įsijungimu mes dar stipriau
tęsiame Prano Dovydaičio skatinimą ateitininkams
kultūrą persunkti ,,Kristaus tiesa”. Popiežius Jonas

Paulius II savo enciklikoje ,,Evangelium vitae”
įžvalgiai aiškina šią žūtbūtinę kovą mūsų laiko
perspektyvoje. Mums tenka uždavinys pozityviai kur-
ti kristocentrinę kultūrą, kurios pagrindinė verty-
bė yra Dievo dovanota gyvybė, tampanti gyvenimu
su Kristumi visose srityse: šeimoje, visuomenėje,
moksle, mene, politikoje, žiniasklaidoje.

• Šiluva – Dangaus balsas lietuvių tautai visiems lai-
kams. Jis išreikštas Šiluvoje apsireiškusios Marijos
žodžiais: ,,Čia kadaise Mano Sūnus buvo garbinamas,
o dabar čia (vien) ariama ir sėjama”. Tai Dievo Pa-
siuntinės pasakyti žodžiai, skirti mūsų tautai visiems
laikams: 1) nepasitenkinti materialistiniais tikslais,
bet 2) svarbiausią dėmesį skirti pačiam Dievo Sūnui
Eucharistijoje ir viešame gyvenime. Ateitininkai turi
aktyviai prisidėti ir net pirmauti, kad mūsų tauta su-
kurtų šiluvinį dvasingumą ir juo gyventų, būtent:
visa, kas buvo mūsų krašte bei tautoje suprofanin-
ta, vėl pašvęsti Dievui per Jo Sūnų. Tai bus didžiausia
Jam garbė.

• Krikščionybė yra ateities religija. Dėmesio ateiti-
ninkams! Kas, jei ne ateitininkai įsitikins, įsigilins
ir įgyvendins šią tiesą, kad krikščionybė yra ateities
religija: t.y. ,,Krikščionybė yra žmonijos evoliucijos
ieties smaigalys” (Teilhard de Chardin). Pagal T. de
Chardin, visatos (ir žmonijos) evoliucija vyksta Kū-
rėjo idiegta energija. Anksčiau evoliucijoje dominavo
fizinės energijos, dabar evoliucija toliau vyksta va-
roma dvasinės energijos. Jos daugiausia turi krikš-
čionybė – tai meilė. Kristuje – jos viršūnė.

Šių metų liepą minėsime Amerikos ateitininkų buvusio dvasios tėvo
kun. Kęstučio A. Trimako mirties penktąsias metines. Nors kun.
Kęstučio šalia mūsų daugiau nėra, dvasioje jis likęs mūsų gretose –

tereikia pagalvoti vien apie jo paliktą lobį, apie gausumą jo raštų, kurie
dengė ne vien laikraščių ir žurnalų puslapius, bet ir jo smulkesnių leidi-
nių, jo knygų, ne vieną išleistą jo pačio lėšomis, uždirbtomis darbuojan-
tis psichologu Amerikos veteranų Hines ligoninėje Illinois valstijos
Maywood miestelyje. Šiame Ateitininkų puslapyje norėtume karts nuo
karto prisiminti jo žodžius. 

— Laima Šalčiuvienė

Kun. Kęstutis A. Trimakas gamtoje, Morton Arboretum soduose, Lisle, Illinois.
Marijos Remienės nuotr.

Ateitininkų namų knygų klube
bus diskutuojama knyga apie

imigrantus

Ateitininkų namų knygų klubas rinksis sausio 24 d.,
trečiadienį, 10 val. r. Bus diskutuojama knyga: ,,The Na-
mesake”, autorė – Pulitzer premijos laureatė Jhumpa La-
hiri. Knygos vertimas į lietuvių kalbą pavadintas: ,,Ben-
dravardis”. Knygų aptarimai vyksta lietuvių kalba. Visi kvie-
čiami dalyvauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Drive Lemont, IL.

Informacija: dainequinn@gmail.com

Ateitininkų Šalpos Fondo
Metinis susirinkimas ir tradicinė vakarienė

šeštadienį, kovo 17 d. Ateitininkų namuose
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

Kviečiame visus tapti Šalpos fondo nariais. Daugiau informacijos suteiks 
valdybos pirm. Audrius Rušėnas, el. paštu: asfondas@gmail.com

6 val. v. – Tradicinė vakarienė
Meninę programą atliks solistė Agnė Giedraitytė

Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas
paskambinus Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų šalpos fondas 1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439
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Pradžia – 2017 m. gruodžio 16 d. ,,Drauge”

1917m. lapkričio 22 d. „Lietuvos
aido” žiniose iš Lietuvos pa-

talpinta „T.” kriptonimu pasirašyta ži-
nutė apie spalio 4 d. Utenoje įvykusį po
konferencijos Vilniuje mitingą: „Po pa-
maldų arti 1500 žmonių ant pievelės
prie šventoriaus išklausė uteniškių de-
legatų pranešimų. Ad. Gosparavičia
vaizdžiai atpasakojo , kad Lietuva
įstengtų jau dabar savarankiška vals-
tybe iš naujo patapti ir likti, ir kad da-
bartinės apystovos kaip tik pateikia la-
bai pamatuotos vilties. Gimn[azijos]
mokytojas Pr. Gineitis pasakojo apie
pačią konferenciją, itin aiškiai išdės-
tė rezoliucijos tekstą ir kaip pama-
tuotais spėjimais išro-
dytų Lietuvos valsty-
bė. Susirinkimas vie-
nu balsu pritarė kalbė-
tojų išrodinėjimams.
Kun[igas] Turauskis
pranešė apie užsienių
lietuvių trusimą [triū-
simą] savarankišku-
mui atgal atgauti. Iš
Rusijos pagrįžusi
p[ane]lė Mėginaitė pa-
sveikino susirinkimą
nuo tremtinių lietuvių,
nupiešė jų padėjimą ir
troškimą atgal į tėvynę grįžti. Susi-
rinkimas klausė kone su ašaromis
apie savuosius, širdy klausdami, kada
gi Tėvynės vaikai atgal sugrįš prie mo-
tinos širdies išvien su mumis jos at-
sikėlimui dirbti.” Tokia tad jausmus
kelianti aprašiusiojo mitingą retorika.
Kunigas Vladislovas Butvila
(1894–1961) atsiminimuose iš kaizeri-
nės okupacijos laikų rašė, kad 1917 m.
rudeniop vokiečiai pradėjo politines
kombinacijas Rytuose sudaryti sau
palankias valstybes, jei Vakarų fron-
te pralaimėtų. Paklaustas apie Lietu-
vą pažįstamas vokietukas atsakė, jog
iš lietuviškų žemių bus sudaroma ku-
nigaikštystė su kronprincu priešaky-
je. Lietuviai su tuo nesutiksią: „Sun-
ku tikėti, kad vokiečiai karą laimėtų,
o pralaimėjus karą, negali būti kalbos
apie Lietuvos inkorporavimą.” Vil-
niaus konferencija suteikė daug vilčių
atstatyti Lietuvą ir aktualizavo poli-
tinius klausimus, Vilniuje kūrėsi par-
tijų centrai, o Utena, būdama netoli
sostinės, viena pirmųjų ėmėsi orga-
nizuoti krikščionių demokratų parti-
jos skyrių: „Jau 1918 m. pradžioje
buvo sukviestas rimčiausių vyrų pa-
sitarimas partijos kūrimo reikalu.
Perskaityta ir išaiškinta krikščionių
demokratų partijos programa; susi-
rinkę įsirašė skyriaus nariais. Tame
pačiame posėdy išrinkta valdyba, ir
skyrius gatavas. Žinoma, visa tai buvo
daroma slaptai. Pranešta centrui, kad
turime skyrių. Centras gyvai atsiliepė
į mūsų pageidavimus duoti nurodymų,
siųsti instruktorių.” Taigi Vilniaus

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Vasario 16-osios link:
lietuviškos nuotaikos po Vilniaus konferencijos (6)

Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo. 

konferencijos metu įsisteigusi krikš-
čionių demokratų partija plėtojosi vie-
tose. Ankstyvą tų metų pavasarį Ute-
noje atsidūrė iš Rusijos grįžęs ten
įkurtos analogišku pavadinimu parti-
jos lyderis kunigas Mykolas Krupavi-
čius: „Atėjo į kleboniją ilgais batais ap-
siavęs, rusiška kareiviška kosovorotka
apsivilkęs, kareiviškai kepurėtas. Tik-
ras „tovarišč”. Taip „pasipuošęs” te-
galėjo pabėgti iš bolševikų „rojaus”,
kur jis buvo pasmerktas mirti. Jo išo-
rinė išvaizda nežadino pasitikėjimo ir
slaptoji vokiečių policija, matyt, abejojo
jo „ištikimybe”. Todėl ilgesnį laiką
laikė jį savo „globoje”.1 Tačiau buvo
tiek mandagi, kad leido jam apsigy-
venti klebonijoje. Oficiališkai tai va-
dinosi karantinas – apsivalymas nuo
rusiškų insekcijų ir infekcijų.

Skuodo klebonas Pranciškus Ža-
deikis (1869–1933), sugebėjęs iš-
saugoti nuo sunaikinimo bažny-

čios varpus, 1917 m. gruodžio 27 d
gana pesimistiškai įvertino vietinių
žmonių nusiteikimus: „Nors vokie-
čiai apsiputodami tvirtino, jog jie jokiu
būdu nepasiduosią, jie gyvai turį karą
laimėti, arba nors priversti sąjungi-
ninkus su jais derėtis, bet vis labiau
aiškėjo, kad karas eina jų nenaudai.
Mes aiškiai matėme jų valdininkų iš-
tvirkimą, ir buvo aišku, jog netrukus
mums lietuviams reiks pradėti pa-
tiems savo kraštą tvarkyti. Mes jau tu-
rime savo Tarybą, savo spaudą. Bet pa-
šnekesiuose su žmonėmis galima buvo
įgauti nuomonę, kad su tamsiu gaiva-

lu mes nieko nepadarysime; sodiečiai
težinojo tik du keliu: ar būti po rusais
ar likti po vokiečiais. Apie Lietuvą jie
ir sapnuote nesapnavo.” Ir nurodo gy-
venimišką priežastį, kad visi turėję
daug rusiškų pinigų ir bijoję juos pra-
rasti, Lietuvai gavus nepriklausomy-
bę.2

Rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė, karo
metais vaistinės vedėja ir felčerė gim-
tajame Puziniškyje, 1918 m. vasario 11
d. surašo apimtas nerimo dėl artimos
ateities provincijos gyventojos min-
tis: „Niekas taip nenervina šiais lai-
kais, kaip įvairūs vieni kitiems prie-
štaraują gandai. Kad nieko gero nesu-
silauksime, visi gerai žinome, bet kai
vieni ima baidyti, kad iš šios pusės var-
go debesis atslenka, antri – kad iš ant-
ros pusės, treti – kad dar iš kitos, – tai
žmogus tikrai pameti nuoseklaus gal-
vojimo siūlą. Štai ir dabar. Vokiečių
darbininkų streikai verčia tikėti, jog
vokiečiai turi savo užgrobimo norų iš-
sižadėti. Tuo tarpu laikraščių nume-
rius gauname tik senus ir nežinome
nieko, kaip krypo tas judėjimas. Mūsų
„[Lietuvos] aidas” pildo nuosekliai
savo pareigas ir, nors šaltai ir ne per
tvirtai, laiko vis dėlto savo skaityto-
jams paakiui Lietuvos nepriklauso-
mybę. Gyvenantieji pas mus kareiviai
girdėję dar oficialiai nepaskelbtą žinią,
jog rusai su vokiečiais susitaikė, bet ko-
kiomis sąlygomis, niekas pasakyti ne-
moka. Tuo tarpu javai žmonėms vėl at-
iminėjami. Kitose vietose tik vienam
mėnesiui gyvuliams šerti paliekami, ir
patys gyvuliai vėl rekvizuojami. Mūsų
pačių nuomininkui atėjo dar šiandien
įsakymas pristatyti karvę į Panevėžį.
Kareiviai iš mūsų iškeliami, taip pat iš
Naurašėlių, Puodziškių, Paįstrio ir t. t.
Kareiviai nusiminę <...>” Vokiečiai
ruošėsi dideliam puolimui Vakarų
fronte, kurį pradėjo kovo mėnesį. Va-
sario 22 d. aprašo susidūrimą su vietos

vokiete, atitekėjusia iš
Prūsijos, stambia dvari-
ninke: „Blaškėsi, spjau-
dėsi boba, kaip toks Wil-
sonas išdrįsęs skalbti
savo 14 tezių ir reikalau-
ti, kad kiekviena tautelė
turėtų teisę tarti žodį apie
savo likimą: – Mums nu-
galėtojams, <...> niekas
nediktuos taikos sąlygų!
Mes pasauliui padiktuo-
sime, ką mes norime!
Mūsų narsūs karžygiai
įeis tuojau į Petrogradą!
Dar prancūzai ir anglai
pajus mūsų galią! <...> Ir
tas amerikietis drįsta
mums įsakyti, kad turi-
me pasitenkinti savo vals-
tybės senomis sienomis?!
Ir kolonijų ketina negrą-
žinti... Vieni juokai!.. Ir
kiekviena tautelė turės
balsą! Tik mes vieni, di-
deli nugalėtojai, tylėsi-
me, tik mums burna bus

užkišama... Tik amerikiečių, tų be-
pročių, smegenyse galėjo tokios pa-
dūkusios <...> mintys rastis!.. Pasaulis
to nesusilauks, kad vokietis kam nu-
silenktų! Veltui, veltui tokie baugini-
mai... Jau ir aklas turi regėti, ką reiš-
kia vokietis, o kas dar neregėjo, – tam
akis atidarysime, atidarysime!.. Jei
dar neužteko.” Neturėjusi ką atsakyti,
rašytoja pamanė, kad moteriškė pa-
miršo populiarią tarp jos tautiečių pa-
tarlę: „Daug manančiam apie savo di-
dybę niekados nesiseka”. Ir priduria,
kad apie politiką jau nieko nenutuo-
kianti, tik vidinis jausmas neleidžia ti-
kėti, kad laimės vokiečiai.3

Vykstant Brest-Litovsko deryboms,
kunigas P. Bieliauskas fiksavo,
kad „Visa Lietuva nekantriai lau-

kia, koks bus jos likimas. Daug kas
pyksta ant Lietuvos tarybos, atseit ji
pardavusi Lietuvą vokiečiams – susi-
saistė su jais muito, geležinkelių, ka-
riuomenės ir pinigine konvencijomis.
Ypač šėlsta prieš Antaną Smetoną ir jo
šalininkus. Emilija Vileišienė dėl tokio
jų darbo noriai prisidėsianti prie bol-
ševikų, kad tik nuverstų šią Tarybą.”
Kazimieras Bizauskas grįžęs iš posė-
džio pasigyrė, kad pasirašė Lietuvos ne-
priklausomybės aktą. Baiminosi, kad
vokiečiai neleis skelbti viešai, kad gali
konfiskuoti laikraštį ir tarybininkus
susodinti į kalėjimą.4

1.  Butvila K. V. Atsiminimai iš vokiečių okupacijos laikų. //
Panevėžio garsas – 1938, rugpjūčio 27 – Nr. 35 – P. 2.

2.  Žadeikis P. Didžiojo karo užrašai, II dalis, 1917-1918-1919
metai. – Klaipėda: „Rytas“, akcinė bendrovė ,1925 – P.
88-89.3. Žr.: Vadas [Petrogradas] – 1917, rugsėjo 23 –
Nr. 27 – P. 1.

3. Petkevičaitė-Bitė G. Karo meto dienoraštis, III tomas. –
Panevėžys: E. Vaičekausko leidykla, 2008 – P. 224, 238-
239.

4. Bieliauskas P. Vilniaus dienoraštis. 1915. XII. 26 –
1919.XI.26. – Vilnius: Voruta, 2009 – P. 92.

Bus daugiau

Pastatas Brest-Litovske, kuriame vyko taikos derybos.
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Rusija skelbs lietuvių „juodąjį sąrašą“
Vilnius (URM info) – Rusija žada

paskelbti sąrašą lietuvių, kuriems bus
draudžiama atvykti į šalį. Taip Mask-
va atsakys į Lietuvos paskelbtą vadi-
namąjį Magnitskio sąrašą – jame esan-
tiems 49-iems Rusijos piliečiams už-
drausta atvykti į Lietuvą dėl žmogaus
teisių pažeidimų ir pinigų plovimo.

Rusijos URM pareiškė, kad Lietu-
vos sprendimas sudaryti minėtą sąra-
šą yra „eilinis Vilniaus pastangų bet
kokia kaina įrodyti savo priešiškumą
Rusijai patvirtinimas”.

Šį teisės aktą Seimas priėmė per-
nai lapkritį, jis pavadintas 2009 metais
Rusijos kalėjime mirusio teisininko
Sergejaus Magnitskio vardu. Pastara-
sis skelbė atskleidęs finansines Rusijos
pareigūnų bei piliečių machinacijas,
apgaule pasisavinusių 230 mln. JAV do-
lerių mokesčių mokėtojų pinigų.

S. Magnitskio šalininkai teigia,
kad už jo mirtį atsakinga Rusijos val-
džia, nes 358 dienas iki mirties kalėji-

me praleidusiam teisininkui nebuvo
suteikta tinkama medicinos pagalba.

Lietuvos sudarytas sąrašas yra
viešas, jame atsidūrė Čečėnijos lyde-
ris Ramzanas Kadyrovas, Rusijos ty-
rimų komiteto vadovas ir artimas Pre-
zidento Vladimiro Putino sąjunginin-
kas Aleksandras Bastrykinas, Krem-
liaus kritiko Aleksandro Litvinenkos
nužudymu kaltinamas parlamentaras
Andrejus Lugovojus.

Sąraše taip pat yra S. Magnits-
kio  bylai vadovavęs Vidaus reikalų
ministerijos tyrimo komiteto pava-
duotojas generolas majoras Olegas
Logunovas, byloje sprendimus priėmę
teisėjai Jelena Stašina, Aleksejus Kri-
voručkas, Svetlana Uchnaliova, Ser-
gėjus Podoprigorovas, Maskvos mo-
kesčių inspekcijos vadovai, pareigūnai,
įvairūs valdininkai.

Panašius „Magnitskio įstatymus”
yra priėmusios Jungtinės Valstijos,
Britanija, Kanada ir Estija.

Kas penkta cigaretė – kontrabandinė
Vilnius (BNS) – Nelegalių tabako

gaminių kiekis Lietuvoje pernai augo
labiausiai per pastaruosius penkerius
metus – nelegalios cigaretės praėjusių
metų pabaigoje sudarė beveik penk-
tadalį visų šalyje suvartotų cigare-
čių, rodo atliktas tuščių pakelių tyri-
mas. Dėl nelegaliai į Lietuvą įvežtų ci-
garečių šalies biudžetas galėjo pra-
rasti daugiau nei 60 mln. eurų vien dėl
nesurinkto akcizo.

Kontrabandinių cigarečių dalis
ketvirtojo praėjusių metų ketvirčio
pabaigoje sudarė 19,6 proc. – 2,1 pro-
centinio punkto daugiau nei 2016-ųjų
pabaigoje, kai jų dalis siekė 17,5 proc.,
teigiama Nacionalinės tabako gamin-

Vilnius (BNS) – Užsienio inter-
neto svetainėse paskelbta melaginga ži-
nia, esą Lietuva Mongolijai įvedė eko-
nomines sankcijas dėl prezidento žo-
džių apie sovietinę okupaciją.

Lietuvos diplomatai šios netei-
singos informacijos paskleidimą va-
dina sąmoninga provokacija.

Melagingame straipsnyje skel-
biama, esą Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė įstatymą dėl sankcijų pasirašė
reaguodama į Mongolijos vadovo
Chaltmaagijno Batulgos pasakymą
prie paminklo sovietų kariams, kad so-
vietai išvadavo Baltijos šalis iš nacių
okupacijos.

Netikros žinios autoriai rašo, kad

Vilnius nusprendė paskelbti morato-
riumą mongoliškų prekių importui į
Lietuvą bei uždraudė Lietuvos versli-
ninkams ką nors tiekti Mongolijai, o S.
Skvernelis rekomendavo „Lietuvos
geležinkeliams” atsisakyti idėjos pa-
leisti tolimojo susisiekimo traukinį
Vilnius-Ulan Batoras.

Straipsnius internete galima ras-
ti rusų ir anglų kalbomis.

Melagingos žinios šaltiniu nuro-
dytas Lietuvoje leidžiamas laikraštis
„Litovskij kurjer”. Jo vyriausiasis re-
daktorius Valerijus Tretjekovas tei-
gė, kad tokia informacija nei jo vado-
vaujamame leidinyje, nei naujienų
svetainėse nebuvo pasirodžiusi.

Melaginga žinia apie sankcijas Mongolijai 

Vilnius (Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos sekretoriato info) – Kaune
vyko Lietuvos vyskupų konferencijos
plenarinis posėdis. Jame dalyvavo Ap-
aštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk.
P. López Quintana, arkivyskupai G.
Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius;
vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K.
Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D.
Trijonis ir L. Vodopjanovas.

2018 m. vasario mėnesį Lietuvos
vyskupų konferencijos vadovai ir at-
stovai vyks į Romą, kur padėkos Šv. Tė-
vui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio
paskelbimą palaimintuoju. Šio vizito
metu pal. T. Matulionio relikvijų dalelė
bus iškilmingai perduota viešam ger-
bimui Dvidešimtojo amžiaus kankinių
šventovėje, įkurtoje garsioje senovinėje

šv. Baltramiejaus Tiberio Salos bazi-
likoje.

Tęsiasi Trakų Dievo Motinos ju-
biliejiniai metai. Tikintieji į Trakų ba-
ziliką kviečiami gausiai rinktis šių
metų vasario 11 d., kur Lietuvos vys-
kupai ir tikintieji iškilmingai paves
mūsų Tėvynę Nekaltajai Marijos, Lie-
tuvos Globėjos, širdžiai.

Posėdyje svarstyta šv. Mišių skai-
tinių knygų leidyba. Įvairios šalys
Mišių skaitinius yra susiskirsčiusios
į kelis tomus, o tomų skaičius įvai-
ruoja nuo keturių (JAV) iki devynių
(Italijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje). Lie-
tuvoje nutarta leisti šešiatomį šv. Mi-
šių skaitinių knygų variantą, kurio su-
skirstymas labai panašus į dabar nau-
dojamą.

Vyko Lietuvos vyskupų konferencija

Rusija trukdo sankcijoms
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump apkaltino Ru-
siją žlugdant tarptautines sankcijas
Šiaurės Korėjos atžvilgiu ir silpninant
pastangas pažaboti tos uždaros vals-
tybės režimo branduolines ambicijas.

„Rusija mums visiškai nepadeda
dėl Šiaurės Korėjos, – pareiškė JAV va-
dovas”. – Tam, dėl ko mums padeda Ki-
nija, Rusija – trukdo.”

Praėjusį mėnesį D. Trump pa-
smerkė Rusiją, nes ši esą neprisideda
prie pasaulinių pastangų spausti
Pchenjaną nutraukti savo branduoli-
nės ir balistinių raketų programų vys-
tymą, išprovokavusį didesnę įtampą
tarp JAV ir Šiaurės Korėjos.

„Jis gali daug nuveikti, – apie Ru-
sijos prezidentą sakė D. Trump. – Ta-
čiau, deja, neturime daug santykių su
Rusija, ir, kai kuriais atvejais, įmano-
ma, kad ką (iš Šiaurės Korėjos) atima
Kinija, Rusija duoda. Taigi, galutinis

rezultatas nėra toks geras kaip galėtų
būti.”

D. Trump pasmerkė JAV intelek-
tinės nuosavybės vagystę, kurią gali-
mai įvykdė Kinija. Ši problema tiriama
jau nuo rugpjūčio vidurio.

Jis nesutiko atskleisti, ar tiesiogiai
bendravo su Šiaurės Korėjos lyderiu
Kim Jong Un, su kuriuo pastaraisiais
mėnesiais reguliariai viešumoje keis-
davosi įžeidinėjimais ir kritika.

D. Trump sakė manantis, jog Šiau-
rės Korėjos režimas artėja prie savo
tikslo paleisti tarpžemyninę balisti-
nę raketą su branduoline galvute, kuri
gali pasiekti JAV teritoriją.

Neseniai Seulas ir Pchenjanas pa-
skelbė, kad abiejų šalių delegacijos
per vasarį Pietų Korėjoje vyksiančios
olimpiados atidarymo ceremoniją žy-
giuos kartu. Pastarosios diskusijos
rodo, kad Šiaurės ir Pietų Korėjų dvi-
šaliai santykiai pastebimai pagerėjo.

D. Britanijai ES durų neužtrenkia 
Strasbūras (Diena.lt) – Europos

Komisijos (EK) pirmininkas Jean Clau-
de Juncker tvirtino, kad palaikytų Di-
džiąją Britaniją, jei ši po „Brexit” pa-
norėtų vėl tapti Europos Sąjungos (ES)
nare.

J. C. Juncker tokią mintį išsakė po
to, kai Europos Vadovų Tarybos (EVT)

pirmininkas Donald Tusk užtikrino
Jungtinę Karalystę (JK), kad jei ji pa-
keistų savo nuomonę, „mūsų širdys ir
toliau yra jai atviros”.

J. C. Juncker savo ruožtu „Brexit”
pavadino katastrofa ir „situacija, ku-
rioje daug ką praranda tiek Didžioji
Britanija, tiek ES”.

ES kaltina Rusiją už dezinformacijos organizavimą 
Strasbūras (ELTA) – Europos Są-

junga (ES) apkaltino Rusiją skleidžiant
tūkstančius melagingų informacijų ir
taip įgyvendinant „gerai organizuotą
strategiją”, kurios tikslas – destabili-
zuoti Bendriją. 

Saugumo sritį kuruojantis ES ko-
misaras Julian King Europos Parla-
mentui (EP) pateikė kaip reta tiesmu-
ką Kremliaus propagandos masto įver-
tinimą.

„Jei atvirai, beveik nekyla abejo-
nių, kad Kremliui palankios dezinfor-
macijos kampanija yra iš anksto pa-
rengta strategija, kurios tikslas – per
kuo daugiau kanalų paskleisti kuo
daugiau istorijų kiek įmanoma dau-
giau kalbų ir tai daryti kiek įmanoma
dažniau”, – sakė jis.

„Tokia išvada paremta ES darbo
grupės ‘East Stratcom’ dvejų metų
darbo rezultatais. Ji surinko daugiau
kaip 3,5 tūkst. Kremliui palankios de-
zinformacijos pavyzdžių, paneigian-
čių viešai prieinamus faktus ir ne kar-
tą pakartotų įvairiomis kalbomis”, –
pridūrė eurokomisaras.

„East Stratcom” darbo grupė 2015
metais buvo įkurta siekiant kovoti su
netiksliais ir kenksmingais praneši-
mais apie ES jos rytinėse kaimynėse:
Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje ir ki-
tose.

Padalinys turi savo interneto sve-

tainę, kurioje griauna žiniasklaidoje
pasirodančius mitus, ir paskyras įvai-
riuose socialiniuose tinkluose, kur
skelbia informaciją apie melagingus ži-
niasklaidos pranešimus. Daugumą jų
palaiko Rusijos valdžios poziciją.

Tarp naujausių „East Stratcom”
užfiksuotų melagingų pranešimų – ži-
nios, kad Prancūzijoje žadama už-
drausti Kalėdų simbolius, Danijoje šei-
mininkų pametami naminiai gyvūnė-
liai sušeriami mėsėdžiams zoologijos
sodų gyventojams, o Švedijoje siūloma
priimti įstatymą, nurodantį, kad prieš
užsiimant lytiniais santykiais būtinas
raštiškas partnerių sutikimas.

Paskelbti „Melagingų naujienų apdovanojimų” laimėtojai
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paskelbė va-
dinamųjų savo „Melagingų naujienų
apdovanojimų” (Fake News Awards)
laimėtojus. 

Tarp nugalėtojų atsidūrė dien-
raščiai „The New York Times” ir „The
Washington Post” bei transliuotojai
„ABC News” ir CNN. 

Nors D. Trump nurodė atskirus re-
porterius vardais ir ragino juos at-
leisti, politikas taip pat pabrėžė, kad
„yra daug puikių reporterių, kuriuos

aš gerbiu”. 
Iš pradžių JAV prezidentas žadėjo

laimėtojus paskelbti sausio 8-ąją, tačiau
vėliau pakeitė datą į sausio 17-ąją. D.
Trump žadėjo „išdalinti” apdovanoji-
mus toms žiniasklaidos priemonėms,
kurios yra „labiausiai korumpuotos ir
neobjektyvios”. 

Anksčiau senatorius Jeff  Flake
stipriai sukritikavo prezidentą dėl šių
apdovanojimų. „Sunku patikėti, kad
Amerikos prezidentas dalyvaus tokia-
me spektaklyje”, – teigė senatorius.

Eurokomisaras J. King paskelbė kaip niekad
atvirą ataskaitą.

„The Parliament Magazine“ nuotr. 

Delfi.lt nuotr.

tojų asociacijos (NTGA) pranešime.
Net 85 proc. neapmokestintų ci-

garečių Lietuvą pasiekė iš Baltarusijos. 
Tyrimas atliktas dvidešimtyje Lie-

tuvos miestų, jis neapima kaimiškų
vietovių.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Atkelta iš 1 psl.

Per savo karjerą šis amerikietis yra treniravęs
kone 50 olimpiečių iš 19 pasaulio šalių. Daugiau nei
30 m. trenerio patirtį skaičiuojantis plaukimo spe-
cialistas 3 olimpinius ciklus buvo JAV vyrų plauki-
mo rinktinės trenerio asistentu, o 2016 m. Rio olim-
pinėms žaidynėms buvo paskirtas vyriausiuoju JAV
moterų rinkti nės, iškovojusios 16 medalių, treneriu.
Jo vadovaujamoje elitinių plau kikų komandoje šiuo
metu treniruojasi ir viena R. Meilutytės konku-
 renčių amerikietė Katie Meili, Bra zilijoje iškovoju-
si olimpinę bronzą 100 m krūtine rungtyje, o 2017 m.
pasaulio čempionate Budapešte užlipusi ant antro-
jo apdovanojimų pakylos laiptelio.

R. Meilutytė San Diege treniruosis iki vasario pa-
baigos. Po šios tre niruočių stovyklos bus priimti ga-
lutiniai sprendimai tiek dėl tolesnių treniruočių vie-
tos, tiek dėl naujojo trenerio parinkimo. Pati spor-
tininkė neabejojo, kad šie pokyčiai bus tik į naudą. 

D. Rapšys Panevėžio į Ameriką nekeis

Praėjusių metų pabaigoje, iškil mingoje Lietuvos
plaukimo federacijos apdovanojimų šventėje „Metų
plaukiku” buvo pripažintas panevėžietis Danas Rap-
šys. Vienas Lietuvos rinktinės lyderių šiemet pa-
saulio čempionate Buda pešte užėmė 8-ą vietą 200 m
plaukime nugara, pasaulio studentų Univer siadoje
iškovojo 2 aukso ir 1 sidabro medalius, o Europos
čempionate Kopenhagoje tapo senojo žemyno čem-
pionu bei pasidabino ir bronzos medaliu. 

Kol jo kolegos klajoja po pasaulį – Giedrius Ti-
tenis treniruojasi Aust rijoje, o Rūta Meilutytė pus-
metį pra leido Australijoje, o dabar išvyko į JAV, – 22-
ejų metų D. Rapšys iš gimtojo Panevėžio išvykti ne-
svajoja. „Na mai man yra viskas. Tai mano aplinka
ir mano žmonės. Nenoriu niekur vykti ir nieko
keisti. Žinau tą pasi teisinimą. Kai kažko nepadarai
na mie, tai bandai kažkur išvykti kitur, kad galbūt ten
viskas pavyks. Bet aš pasitikiu trenere ir ji pasitiki
manimi. Aš irgi galėjau išvykti kažkur – pavyzdžiui,
į Ameriką. Bet aš pasitikiu savimi čia”, – kalbėjo D.
Rapšys.

Jau daugiau nei šešeri metai prabėgo nuo tada, kai
Žydrūnas Ilgauskas baigė NBA karjerą, tačiau jis vis
dar gali pasidžiaugti gaunamais įvertinimais.

Clevelande, kur 221 cm aukštaūgis praleido be-
veik visus savo karjeros metus NBA, jis yra la-
bai gerbiamas. Buvusio krepšininko marški-

 nėliai jau kabo „Cavaliers” komandos namų arenos
palubėje, o kiek vienas gerbėjas iškart gali atsakyti,
kas yra „Big Z”.

Ž. Ilgauskas ir vėl buvo įvertintas. Sausio 17 d.
18-tą kartą vykusiuo se Clevelando sporto apdova-
nojimuo se, lietuvis gavo įvertinimą už viso gyveni-
mo nuopelnus.

„Cavaliers” komanda vidurio puolėją pasirinko
1996 metais NBA naujokų biržoje 20-uoju šaukimu.
Čia  jis žaidė iki 2010-ųjų, o paskutinį savo sezoną
NBA lietuvis atstovavo Miami „Heat” komandai, į ku-
rią jis patrau kė įkandin LeBron James, tikėdamasis
pagaliau iškovoti čempiono žiedą. Tačiau to neįvy-
ko.

„Cavaliers” klubo metraštyje Ž. Ilgauskas įra-
šytas kaip sužaidęs daugiausiai rungtynių (771), at-
kovojęs daugiausiai kamuolių (5904), bloka vęs me-
timų (1269), antras pagal pelnytus taškus (10616), žai-
dęs daugiausiai minučių (21823).

Ž. Ilgauskas tapo trečiuoju „Cava liers” nariu, ku-
ris gavo apdovanojmą už gyvenimo nuopelnus. Prieš
vienuolika metų tokia garbė atiteko ilgamečiam
komandos rungtynių radijo komentatoriui Joe Tait,
o 2012-aisiais – buvusiam krep šininkui Austin Carr.

„Esu per jaunas gauti tokį apdo vanojimą, – juo-
kavo 42-ejų Ž.  Il gauskas. – Dėl pripažinimo nedariau
nieko ypatingo, tiesiog mėgau žaisti krepšinį. Tiesą
pasakius, kadangi buvau Clevelando dalimi tiek
daug laiko, šis įvertinimas man reiškia labai daug.”

Progos pasveikinti savo draugo, su kuriuo ne-
mažą dalį metų kartu žaidė NBA nepraleido ir lygos
žvaigždė L. James. „Žydrūnas yra daugybę talentų
turinti asmenybė ir labai geras žmogus. Šalia jo vi-
sada malonu būti. Jis atiduodavo visą save ir Cleve-
lando klubui jis davė viską, ką tik galėjo. Daug pasako
tai, kad jo nepalaužė net ir sunkiausios traumos” –
pagyras lietuviui žarstė L. James.

Ž. Ilgauskas šiuo metu dirba su Clevelando Šv.
Ignoto mokyklos jaunaisiais talentais – padeda ber-
niukų krepšinio komandos treneriams.

Ž. Ilgauskas: „JAV – geriausia šalis pasaulyje”

Garbingą apdovanojimą už gy venimo nuopelnus
atsiėmęs buvęs 42 metų krepšininkas „CBS Sports”
radijo laidoje neišsisuko nuo karštosios Ball šeimos
klausimo bei pasakojo, kodėl tapo JAV piliečiu.

„Nemačiau, kaip žaidžia Ball, tačiau LKL – labai
stipri lyga. Ten žaidžia ir yra žaidę daug gerų krep-
šininkų. Šioje lygoje jiems bus labai sunku. Ypač –
jauniausiam, nes jis dar nėra pasiruošęs. Tačiau jie
žaidė keletą rungtynių su jaunimo komandomis ir
jiems sekėsi, – pasa kojo Ž. Ilgauskas, kuriam šeimos
galvos LaVar Ball troškimas neatrodė labai genialus.
– Ar būdamas tėvu priimčiau tokį sprendimą ir ženg-
čiau šiuo keliu? Ne. Bet tai – jų gyvenimas.”

Radijo laidoje vienas vedėjų už siminė ir apie 2014
metais Ž. Ilgaus kui suteiktą JAV pilietybę. Šis klau-
simas Lietuvoje – vis dar jautrus.

Paaiškėjus, kad Ž. Ilgauskas tapo JAV piliečiu,
Lietuva nusprendė nepritaikyti jokių išimčių ir at-
ėmė Lietuvos pilietybę iš vieno garsiausių krepši-
ninkų šalies istorijoje.

„Jei Lietuvos biurokratams tėvas nelabai geras,
ir savo sūnų abu lietuviškus pasus sudėjęs atsiųsiu.
Nebus trijų Ilgauskų, bus ramiau valstybei”, – tada
sakė Ž. Ilgauskas.

Prieš Clevelando apdovanojimų iškilmes Ž. Il-
gauskas sulaukė klausimo apie pilietybę ir paaiškino,
kodėl nutarė tapti JAV piliečiu. „Kai pirmąjį kartą
atvykau į JAV, nežinojau, ar žaisiu ir ar ilgai žaisiu
NBA. Nebuvo taip, kad norėjau tapti Amerikos pi-
liečiu. Man patiko, kad turėjau Lietuvos pilietybę. Bet

NBA prasideda vienas iš įdomiau sių laikotarpių.
Iki vasario 8 die nos komandos gali keistis žai-
dėjais ir stiprintis prieš svarbiausias sezono ko-
vas. Kaip ir kiekvieną sezoną lygoje sklandė
gandai, kad Toronto „Raptors” gali atsisveikin-
ti su Jonu Valančiūnu. Tačiau atrodo, kad tai ir vėl
nevirs realybe.

J.Valančiūnas sezono pradžioje strigo ir vėl ne-
gavo pasireikšti rungtynių pabaigoje, tačiau
lietuvis iš laukė sunkų periodą nesiskųsdamas

ir dabar stabiliai padeda komandai, rinkdamas po
11,1 taško ir atkovodamas 7,7 kamuolio. Anksčiau ne-
tilo kalbos, kad „Raptors” bando išmai nyti vidurio
puolėją ir mainais gauti Marco Gasol ar DeAndre Jor-
dan, tačiau, artėjant intensyviausiam mai nų perio-
dui, šios kalbos tyla.

„Bleacher Report” pateikė dvi skirtingas versi-
jas, kodėl J. Valan čiūnas baigs sezoną Toronte. Ap-
 žvalgininkas Adam Fromal mano, kad Kanados ko-
mandai neverta rizikuoti: „Jie galėtų atsisveikinti su
J. Valančiūnu ir bandyti prisivilioti D. Jordan ar M.
Gasol, bet dabar komandoje yra gera atmosfera ir jie
atrodo puikiai. Startinio penketo žaidėjai puikiai at-
siskleidžia su Kyle Lowry ir DeMar DeRozan, o atsar -
giniai gauna pakankamai progų sužibėti.” NBA
ekspertas įsitikinęs, kad kai komandai taip gerai se-
kasi, kažką keisti viduryje sezono nėra idealus pa-
sirinkimas. 

Kitas apžvalgininkas Grant Hughes taip pat
mano, kad Toronto klubas turėtų susilaikyti šių mai-
nų laikotarpio metu. Tiesa, jis J. Valančiūno pasili-
kimui Kanadoje pateikia kitą priežastį. „Atsikraty-
ti J. Valančiūnu būtų svajonės išsipildymas. Tuomet
Serge Ibaka galėtų dominuoti vidurio puolėjo pozi-
cijoje svarbiausiu komandai metu. Tačiau NBA
nėra susidomėjimo tik puolime ir nugara į krepšį
mėgstančiais žaisti centrais. Toronto komandai
būtų sudėtinga surasti, kam atiduoti J. Valančiūno
dvejų metų 34,5 mln. JAV dolerių vertės sutartį”, –
praktiškai skaičiavo G. Hughes.

D. Adomaičio akivaizdoje – 
stiprus lietuvio pasirodymas

J. Valančiūnas svetingai priėmė garbingą svečią.
Toronto „Raptors” vidurio puolėjas Lietuvos rink-
tinės treneriui Dainiui Adomaičiui parodė „A” kla-
sės žaidimą ir pasiekė pergalę prieš Detroito „Pis-
tons” 96:91.

D. Adomaitis šypsojosi „Air Canada Centre” tri-
būnose antrojo kėlinio pradžioje. Jo auklėtinis tada
pačiupo kamuolį prie tritaškio linijos ir trumpai nu-
sitaikęs pakėlė sirgalius iš savo vietų tolimu meti-
mu. Tai buvo 7-asis vidurio puolėjo tritaškis šį se-
zoną per 20 bandymų (35 proc.). Bet dar solidžiau at-
rodė galingas dvigubas dublis J. Valančiūno sąskai -
toje.

Nukelta 15 psl.

Rūta Meilutytė 
sportinę karjerą tęs JAVŽ. Ilgauskui – įvertinimas Clevelande

vėliau aš gavau žalią kortą, vedžiau, atsirado ir vai-
kai. Tada supratau, kad čia praleisiu visą likusį gy-
venimą. Čia moki mokesčius, vaikai lanko mo kyklą,
keliauji šalyje, – sakė Ž. Il gauskas. – Aš tikiu, kad JAV
– geriausia šalis pasaulyje. Ši šalis man ir mano šei-
mai suteikė labai daug, todėl norėjau būti jos dalimi.
Tam buvo tinkamas laikas. Visi mano draugai atvyko
į iškilmes ir mano šeimai tai buvo ypatinga diena.”

Ž. Ilgauskas JAV sulaukė dar vieno įvertinimo. Progos pa-
sveikinti savo draugo nepraleido ir lygos žvaigždė L. James.

Ar J. Valančiūnas liks Toronte?
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Kun. Pranas Garšva ,,Draugui” vadovavo 34-erius metus.
,,Draugo” archyvo nuotraukos

RIMAS ČERNIUS

Sausio mėnuo kunigui Pranai Garšvai buvo dvejopai
reikšmingas. Pranas Garšva gimė 1915 m. sausio 18
d. Pasnietalio kaime, Kauno apskrityje. 1993 m. sau-
sio 24 d. jisai Čikagoje mirė. Taigi šiemet sukanka 25
metai nuo jo mirties. Tą sukaktį paminėti pridera
,,Draugo” laikraščiui, nes kunigas Pranas Garšva
,,Draugo” redaktoriumi dirbo 34 metus. Draugo fon-
do pirmininkė Marija Remienė, prisimindama kuni-
gą Praną Garšvą knygoje ,,Draugui – 100. Už tikėjimą
ir lietuvybę”, jį pavadino ,,kukliuoju redaktoriumi”.

Pranas Garšva baigė Marijonų gimnaziją Mari-
jampolėje 1937 m. Nuo 1937 iki 1939 m. studija-
vo filosofiją Kauno marijonų seminarijoje. Te-

ologiją studijavo Vokietijoje, Tübingeno universitete
1941–1942 m. Į Kauną grįžo 1942 m. ir tais metais
įšventintas kunigu. 1943 m. buvo Marijampolės
Aukštesniosios prekybos mokyklos kapelionas.  

1944 m. kunigas Garšva pasitraukė į Vokietiją ir
nuo 1944 m. iki 1946 m. buvo Tübingeno lietuvių sto-
vyklos kapelionas. Teologines studijas tęsė Tübin-
geno universitete nuo 1946 m. iki 1947 metų ir Romos
„Ateneo Angelicum” universitete – nuo 1947 m. iki
1948 m., kada įgijo licenciato laipsnį.  

1948 m. kunigas Garšva išvyko Argentinon,
kur Buenos Aires priemiestyje Avellanedoje veikė
marijonų vienuolynas ir marijonų vadovaujama
„Aušros vartų” bažnyčia. Nuo 1954 m. kunigas
Garšva buvo Avellanedos marijonų vienuolyno vir-
šininkas ir „Aušros vartų” lietuvių parapijos kle-
bonas. Argentinoje jis įsijungė į spaudos darbą: buvo
katalikiško lietuviško laikraščio ,,Laikas” redakto-
riaus pavaduotojas. Marijonų veiklą Argentinoje ku-
nigas Garšva išsamiai aprašė savo knygoje ,,Negęs-
tanti šviesa”, kurioje pateikė tėvų marijonų veiklos
Amerikoje istoriją.  Knygą išleido ,,Draugo” spaus-
tuvė 1964 m. 

Kunigas Pranas Garšva į Ameriką atvyko 1957
m. Jis apsigyveno Čikagoje. Nuo 1958 m. pradėjo dirb-
ti ,,Draugo” laikraščio redakcijoje, kur dirbo beveik
iki mirties 1993 m. Jis buvo ,,Draugo” redaktorius,
vyriausiasis redaktorius, moderatorius ir straipsnių
bei vedamųjų autorius.  Skiltį ,,Rimties valandėlė”
rašydavo kunigas Garšva. Iš jį pažinusių asmenų pa-
sisakymų susidaro įspūdis, kad kunigas Garšva
buvo kuklus, bet griežtas redaktorius. Pavyzdžiui,
Marija Remienė knygoje ,,Draugui – 100. Už tikėjimą
ir lietuvybę” aprašo tokį atsitikimą:

Jo kunigystės jubiliejaus proga draugai norėjo su-
ruošti paminėjimą ir jį pasveikinti Jaunimo centre kar-
tu su keliais šimtais kunigo gerbėjų, bet jis griežtai at-
sisakė. Tais metais pirmą ,,Draugo” puslapį redaga-
vo Vytautas Radžius. Jis paruošė trumpą straipsne-
lį apie jubiliatą kun. Praną Garšvą su nuotrauka. Visa
problema, kad prieš atiduodant į spaustuvę kiekvie-
ną puslapį turėjo peržiūrėti vyr. redaktorius. Pastebėjęs
rašinį apie save jis tuoj pat pareikalavo išimti ir ge-
riau palikti tą vietą tuščią, jei nėra kito rašinio. Jis ne-
mėgo fotografuotis, todėl jo laikraštyje beveik neteko
matyti jo nuotraukų (psl. 253).

Buvusi ,,Draugo” vyriausioji redaktorė Danutė
Bindokienė prisimena, kad ,,Kun. Pranas Garšva
buvo prityręs redaktorius, daręs griežtus nutarimus,
kietai laikęsis savo įsitikinimų ir nuomonės. Jeigu
jis kartą pasakė ne, vargiai kada tą nutarimą kas
būtų galėjęs pakeisti” (,,Draugui – 100. Už tikėjimą
ir lietuvybę”, psl. 273–274).  Apie jo darbo kabinetą
redaktorė Bindokienė  rašė: „Kun. Pranas Garšva tu-
rėjo ’uždarą’ kabinetą netoli pagrindinių, į redakcijos
antrąjį aukštą vedančių laiptų. Jo rašomasis stalas
ir visi kiti ‘paviršiai’ buvo apkrauti straipsnių bei
įvairių popierių šūsni-
mis (kai kur net iki
lubų), stalčiai ir spintelės
grūste prigrūstos įvai-
rios medžiagos” (psl.
272). 

,,Draugo” spaustuvė
leido ne tik dienraštį
,,Draugas”, bet kartu
spausdino daug lietuviš-
kų knygų, kurios buvo
platinamos per ,,Lietu-
viškos knygos klubą”.
Kunigas Garšva buvo
,,Lietuviškos knygos klu-
bo” vedėjas nuo 1958 iki
1972 metų. ,,Lietuviškos
knygos klubui” priklau-
sė daugelis ,,Draugo”
laikraščio prenumerato-
rių. Kasmet ,,Draugas”
taipogi premijuodavo ro-
maną ir tą premijuotą
romaną spausdindavo ir
platindavo. ,,Draugo”
premijuotų romanų są-
rašas ilgas: jis tęsiasi nuo
1952 m. iki 1985 m.  (Pre-
mijuotų romanų sąrašą

galima rasti knygoje ,,Draugui – 100. Už tikėjimą ir
lietuvybę”, psl. 67.) Tas sąrašas rodo, kokia raštinga
buvo ši išeivijos karta. O kad tie raštai pasirodytų,
reikėjo ne tik rašytojų, bet ir leidėjų, spaudos  dar-
buotojų,  tarp kurių buvo ir kunigas Pranas Garšva. 

Jau beveik priartėjome prie Lietuvos Nepri-
klausomybės paskelbimo šimtmečio sukaktuvių.
Ta proga galime semtis stiprybės iš buvusio ,,Drau-
go” redaktoriaus kunigo Prano Garšvos žodžių, ku-
rie nėra praradę aktualumo. 1992 m. vasario mėn. 15
d. ,,Draugo” laidoje redaktorius Garšva savo veda-
majame ,,Tautos laisvė – brangesnė už gyvybę”
samprotavo:

Vasario 16-tosios reikšmė net už šimto metų nė kiek
nesumažės. Tai diena, kuri priminė tautai po daugiau
kaip šimto metų, kad ji yra tauta, po daugiau kaip ke-
lių šimtų metų, kad ji yra savitas kraštas, turįs savo
kalbą ir savo papročius. Ar lietuvių tauta atsiskyrė
nuo rusų ar nuo lenkų, nėra svarbu. Bet labai svar-
bu, kad tauta pažino save pačią, žinojo savo uždavi-
nius. Ji norėjo nuo pat pradžios auklėti savo jauną-
ją kartą, kad ji ateityje nesigailėtų net gyvybės už savo
tautą. Ji žinojo, kad ‚tas laisvės nevertas, kas negina
jos‘... Tautos švente turime džiaugtis ir ją gerbti, bet
turime taip pat teikti reikalingą pagalbą, kad at-
svertumėm okupanto atneštus ir savo priešo liejamus
nuodus, – tauta neturi prarasti laisvės noro ir nepri-
klausomo gyvenimo ryžto (psl. 3).  

Turbūt kuklusis ,,Draugo” redaktorius kunigas
Pranas Garšva nebūtų norėjęs, kad ,,Draugo” dien-
raštyje būtų minima jo mirties 25-erių metų sukak-
tis. Tačiau jo uolumas ir pasišventimas lietuviškam
žodžiui vertas dėmesio, pagarbos ir prisiminimo,
ypač šiais – jubiliejiniais metais.  

Kunigas
Pranas Garšva

– kuklusis
,,Draugo”

redaktorius

,,Draugo” redakciją aplankė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Arvydas Juozaitis (viduryje).
Kairėje – Vytautas Radžius ir Aušrelė Liulevičienė, dešinėje – Irena Regienė ir Pranas Garšva.

Kun. Garšva nemėgo nei dėmesio, nei apdovanojimų. Viena iš tų retų akimirkų, kai kuk-
lusis ,,Draugo” redaktorius atsidūrė dėmesio centre. Kairėje – Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centro įkūrėjas prof. Jonas Račkauskas, dešinėje – ambasadorius Stasys Lozoraitis. 
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RASA SĖJONAITĖ   

Lietuvoje žinoma aktorė Rūta Papartytė
šypsosi plačia šypsena ir net žvarbią žie-
mos dieną atvirai dalijasi šiluma, kurios
taip kartais trūksta jos gimtajame Vil-
niuje. 

Vos kelioms savai tėms atvykusi
į buvusius namus, Rūta prisi-
pažįsta, kad kaip ir dabar, taip

ir visus ankstesnius kartus jai norisi
apkabinti vos ne kiekvieną Lietuvos
medį, įkvėpti kuo daugiau lietuviško
oro, išjausti visas lietuviškos kasdie-
nybės jausenas, kad bent kiek galėtų
nuslopinti tą ilgesį skirianti ją  jau  be-
veik dešimt metų nuo gimtųjų vietų.
Būtent tiek laiko Lietuvos teatro ir
kino aktorė Rūta Papartytė gyvena vie-
name gražesnių Europos vietų, Italijos
garsiajame Toscanos regione. 

Dievo Malonė po likimo 
išbandymų

„Esu meilės emigrantė, – sako 41-
erių metų moteris, kurios pažintis su
būsimu vyru italu Stefano Bacci pra-
sidėjo piligriminėje kelionėje Romoje.
– Pamatė mane tūkstantinėje minioje
ir jau tada, kaip sakė, suprato, kad esu
toji vienintelė. Aš, manau, tai buvo Die-
vo planas, nes tai, kas vyksta su ma-
nimi  jau daugiau nei dešimt metų, tai
tik gausios Aukščiausiojo Malonės.”
Viena  tų malonių yra tai, kad toje pa-
čioje piligriminėje kelionėje, kai Rūta
užsuko į bažnyčią pasimelsti, būtent

tuose pačiuose maldos namuose, jos
būsimas vyras, spėjęs įsidėmėti ją  pi-
ligrimų minioje,  karštai meldėsi ir
prašė Kūrėjo juos suvesti draugėn.
Stefano pasakojimu,  jam tai buvo tik-
ras stebuklas, nes kai po maldos pakilo
eiti, jis išvydo Rūtą. 

Dievo norai suvedė nemenkus li-
kimo smūgius išgyvenusius žmones,
kurie šiandien augina du sūnus – iš
pirmos santuokos Rūtos dvylikametį
Adomą  ir  judviejų penkerių metų Jo-
kūbą. 

Rūtos gyvenime nauji meilės jaus-
mai aplankė po didelių netekčių ir
dvasinių išbandymų.  Aktorės  kūry-
binis kelias buvo paženklintas jos sū-
naus tėvo, gyvenimo draugo, talen-
tingo aktoriaus, režisieriaus Sauliaus
Mykolaičio netektimi, vėliau išėjimu
iš teatro ir net kūrybiniu sąstingiu, ku-
ris neretai išmušdavo pagrindą iš po
kojų. Apie tuos laikus nenoriai kalba,
kaip ir tada prieš dešimt metų, kai ne-
leido liūdesiui brautis į širdį. Tuos žo-
džius, kuriuos tegalima išgirsti vien
siela, Rūta niekuomet taip ir neištarė.
Ji mano, kad telieka jie kitame pa-
saulyje, kur kalbama  prisiminimais,
mintimis ir svajonėmis. 

Teatras tebeužima 
svarbiausią vietą

Anksti populiarumą patyrusi ak-
torė Rūta Papartytė, niekuomet neiš-
davė teatro.  Kaip ir tada, kai dar be-
simokydama trečiame kurse suvaidi-
no Natašos vaidmenį garsiojo režisie-
riaus Eimunto Nekrošiaus spektakly-
je „Trys seserys”, taip ir dabar ji, jau
gyvendama saulėtame Toscanos re-
gione, Luccos mieste,  mina vietos te-
atro slenkstį ir veda garbaus amžiaus
senjorams dramos būrelius. „Tai išsi-
lavinę, mokslo laispnius turintys žmo-
nės, kurie savo laisvalaikio neįsivaiz-
duoja be kūrybos. Aš vedu jiems ak-
torinio meistriškumo pamokas, stato-
me kartu spektaklius ir taip kompen-
suoju savo profesinį troškimą būti ša-
lia teatrinio meno,” – sako talentinga
aktorė Rūta Papartytė. 

Kūrybinis likimas dėkingas Rūtai,
nes jai teko dirbti su tokiais režisie-
riais kaip jau mi-
nėtas E. Nekro-
šius, taip pat a. a.
Dalia Tamulevi-
čiūtė (ši režisierė
buvo Rūtos Papar-
tytės kurso vado-
vė – aut. past.),
Saulius Mykolai-
tis,  Gytis Padegi-
mas, Oskaras Kor-
šunovas. Beje, pa-
starąjį Rūta atsivi-
liojo į Italiją ir Luc-
cos miesto ,,Teatro
del Giglio” teatre
O. Koršunovas pa-
statė  norvegų dra-
maturgo Jon Fosse
pjesę „Žiema”. Šia-
me pastatyme Rūta vaidino kartu su
italu aktoriumi Marco Brinzi.

Menininkų trio vos per dešimt
dienų sukūrė įtaigų spektaklį, kurį pa-
gyvino talentingos aktorės improvi-
zacijos scenos, buvo aiškiai juntama
stipri lietuviška teatrinė mokykla, o
vaidybai nesutrukdė net tam tikri rū-
pesčiai dėl kalbos barjero. Rūta Pa-

džio drožlių pagamintą lietuvišką
kurą, kuris yra labai paklausus Itali-
joje. ,,Turėjau labai juokingai atrody-
ti, kai repeticijos metu tekdavo prašyti
pertraukėlės ir derinti atvažiuojan-
čio krovininio sunkvežimio maršrutą
nurodant jam tikslų adresą”, – balsu
juokiasi Rūta, pripažindama, kad tokia
verslo idėja jai šovė tiesiog aptikus in-
ternete  skelbimus.

„Nutraukiau šį  užsiėmimą, nes la-
bai pabrango krovininių mašinų pri-
statymo paslauga. Dabar svarstau kitą
verslo galimybę”, –  sako energinga
Lietuvos aktorė.

Ypatingas aktorės kelionių 
gidas po Toscaną

Pristatydama Toscaną, Rūta įkvėp-
tai pasakoja apie šį kerintį regioną vi-
durio Italijoje.  Tai skulptūriškai nu-
lipdytas kiekvienas šios žemės lopi-
nėlis su įspūdingais viduramžių kalnų
miesteliais, nuostabiu gamtovaizdžiu,
pakrantėmis, vynuogynų laukais, tam-
siai žaliais kiparisais, vingiuotais smė-
lėtais keliukais, vedančiais iki rūdžių
spalvos ūkininkų namų ir samano-

Italijos grožiu
norisi dalintis 
su viso pasaulio 
lietuviais 

partytė neslepia, kad 74 puslapių sce-
narijų italų kalba ji mokėsi vos ne at-
mintinai. Nors italų kalbos žinios iki
šiol glūdinamos ir gilinamos, vaidinti
nacionaliniame Italijos  teatre  ir ne-
priekaištingai kalbėti itališkai, reikė-
jo nemažai valios pastangų. 

Italų kalba per porą mėnesių

Rūtos  abu sūnūs lietuviškai kalba
be jokio akcento, nes namuose Italijo-
je nuo mažens berniukams buvo skai-
tomos lietuviškos knygos. Rūta nesle-
pia, kad gimtinės ilgesį ji malšina lie-
tuvišku žodžiu ir malda. Tiesa, kaip
pati prisipažįsta, nors italai ir labai šil-
ti žmonės, integruotis į itališką visuo-
menę be kalbos žinojimo, kaip ir bet ku-
rioje kitoje šalyje, tiesiog neįmano-
ma. Ji itališkai  pirmiausiai pradėjo
mokytis nuo maldų. ,,Pradžioje itališ-
kai išmokau ‘Tėve, mūsų’ ir ‘Sveika,
Marija’ ir tik tada,  Dievui padedant,
pamažu leidausi į itališkų žodžių, sa-
kinių konstrukcijų labirintą”, – prisi-
mena aktorė pirmuosius savo gyveni-
mo mėnesius svečioje šalyje. Per re-
kordiškai trumpą laiką Rūta jau kal-

Rūta Toscanos regiono grožiu norėtų da-
lintis su viso pasaulio lietuviais.

bėjo itališkai. Nors ir su klaidomis, bet
kalbėjo. Juolab kad italai labai komu-
nikabilūs ir didelio streso dėl vieno ar
kito žodžio nežinojimo ji nepajusdavo,
o vietiniai žmonės jai šiuo klausimu
nuoširdžiai stengdavosi padėti.

Miestelyje – tik kelios šeimos

Neišsižadėjusi teatro, Rūta vis dėl-
to  gyvena ramų šeimynį gyvenimą,
kuriame nemažai gražios kasdienybės.
Atokiame, kalnuose esančiame kai-

mis dengtų pilių. Artimiausiu metu
Rūta Papartytė žada organizuoti ke-
liones po šiaurinę,  dar kaip reikiant tu-
ristų nepažintą, bet labai įspūdingą
Toscanos regiono dalį. Tai yra nepa-
prasto grožio gamta, kurioje dera ža-
liuojančios Tockanos kalvos  su snie-
guotomis kalnų viršūnėmis, kur nedi-
deliuose viduramžius menančiuose
kaimeliuose veikia jaukūs šeimos res-
toranėliai su šviežiu ir gardžiu maistu,
snaudžia senos bažnytėlės, išlikę kiti
architektūros stebuklai. Vilioja paša-
laičius ir  Massa  Carrara marmuro ka-
syklos. Renesanso laikais Carraros
marmuras buvo ypač mėgstamas to
meto skulptorių. Štai Michelangelo il-
gus mėnesius leisdavo marmuro ka-
syklose, kol išsirinkdavo tinkamiausią
bloką savo skulptūroms. Būtent iš Car-
raros marmuro gimė tokie šedevrai
kaip „Dovydas”, „Pieta”, „Mozė”.  Šia-
me nepažintame Toscanos regione pės-
čiomis gali nueiti  į tokias vietas,  nuo
kurių atsiveria kvapą gniaužiančios
erdvės, gamtos panoramos, pribloš-
kiantys vaizdai. „Visu tuo  Dievo su-
kurtu grožiu trokštu dalintis su žmo-
nėmis, kurie neabejingi kelionėms ir
pačiai Italijai,” – sako teatro aktorė Rū -
ta Papartytė, vildamasi sulaukti sve-
čiuose smalsių, po visą  platų pasaulį
išsibarsčiusių lietuvių. 

Aktorė mano, kad bendras šaknis
turintys žmonės lengviau randa  ben-
drą kalbą, nejuntamas ypatingas skir-
tumas tarp galvosenų, ir nesvarbu,
kur jie begyventų, vis tiek juos vieni-
ja prigimtinė teisė būti lietuviais bet
kuriame pasaulio kampelyje.  Gal todėl
viską, ką jį daro toli nuo gimtinės,
trokšta daryti tik Lietuvai.

Rūta Papartytė (k.) su savo senjoromis iš dramos būrelio, kurias moko aktorinio meno.

Rūta su kolega italų aktoriumi Marco Brinzi O. Koršunovo spek-
taklyje „Žiema”.

melyje, kuriame be Rūtos šeimos, įsi-
kūrusios vos dar kelios italų  šeimos,
aktorė kartu su kitomis „senjoromis”
meldžiasi vietos bažnytėlėje, prižiūri
du savo sūnus ir  kas savaitę skuba pas
savo dramos būrelio auklėtinius į re-
giono centrą Luccos mieste. Tiesa, be
šios veiklos Rūta dar visai neseniai
buvo sugalvojusi vežti iš kokybiškų me-
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChIrurgAI

VIDAuS LIgoS 

BENDrA PrAKtIKA 

oDoS LIgŲ SPECIALIStAI

AKIŲ LIgoS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

AuSŲ, NoSIES, gErKLĖS LIgoS 

AMBER HEALTH CEnTER
Funkcinė ir Naturali Medicina

DR. VILIJA R. KERELIS
6420 W. 127th St. #106,
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-567-6718
Funkcinė Medicina gydo pagrindinę ligos priežastį!

FuNKCINĖ – NAturALI  MEDICINA

StuBuro Ir SKAuSMo LIgoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I
773-585-9500
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,,Draugo” sudoku nr. 125
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jonas Bikulčius, Orlando, FL
Rima Venckus, Cleveland, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

SkAITykITe 
,,DRAugą”
gReIčIAu! 

www. draugas.org

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

DANtŲ gyDytojAI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Roma Kuprienė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai
remiate mūsų laikraštį.

Danuta V. Baltramonaitis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Sofija Jelionienė, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką žodį
išeivijoje.

Marie Mikonis, gyvenanti Richmond Heights, OH, atnaujindama
metinę „Draugo” prenumeratą, kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką,
kuri palengvins leidybos darbus. Širdingai dėkojame.

Roma M. Žilionis, gyvenanti Baltimore, MD, atnaujindama metinę
„Draugo” prenumeratą, kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol. Širdingai dėko-
jame už Jūsų paramą.

Birutė Laniauskienė, gyvenanti Carol Stream, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.
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KALBA VAIKAI

S V E I k ATA

Įsibėgėjo gripo sezonas – kaip nesusirgti?
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Susirgimai gripu plinta labai grei-
tai ir jau pasiekė epidemijos lygį.
Lyginant su praeitais metais gri-

po epidemija prasidėjo daug anks-
čiau, – teigia CDC (The Center for Di-
sease Control). Gripo susirgimai išplito
Arkansas, Georgia, Louisiana, Mas-
sachusetts, Mississippi, Oklahoma,
Alabama valstijose. Susirgimų gripu
skaičius nuolat didėja. Jau uždarytos
mokyklos Alabama, Idaho, North Ca-
rolina, Tennesee ir Texas valstijose.
Alabamos valstija paskelbta nelaimės
zona. Šiuo metu susirgimai gripu re-
gistruojami visose valstijose, išsky-
rus Hawaii.

Kokio tipo gripas vyrauja šiemet,
ar veiksminga gripo vakcina, ar dar
tikslinga skiepytis, kokie gripo požy-
miai, kaip elgtis susirgus ir kaip jo iš-
vengti, sužinosite perskaitę straips-
nį.

Koks gripas vyrauja 
šiais metais?

Šiais metais vyrauja sunkus ir
pavojingas  gripo tipas A (H3 N2), ku-
ris, mokslininkų teigimu, yra pavojin -
gesnis ir dažniau sukeliantis rimtas
komplikacijas negu įprastai. Viena
dažniausių komplikacijų – plaučių už-
degimas, bet gali būti pakenkiami ir
kiti organai. Ypač jis pavojingas vai-
kams iki 5 metų, suaugusiems vyres-
niems nei 65 metai, ir asmenims, tu-
rintiems medicininių problemų. Per
pirmą šių metų savaitę nuo gripo mirė
8 vaikai, per visą gripo sezoną jau re-
gistruota 745 mirties atvejai, iš kurių
net 20-ties vaikų. Daug ligonių gydomi
ligoninėse dėl įvairių komplikacijų.

Gripo vakcina

Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO) skiepus pripažįsta veiksminga
specifine gripo profilaktikos priemone.
Skiepai apsaugo nuo gripo ir jo komp-
likacijų. CDC siūlymu skiepytis turė-
tų visi suaugę asmenys ir vaikai,  vy-
resni nei 6 mėnesių amžiaus. Gripo
vakcinos kuriamos apsisaugoti nuo 3
ar 4 rūšių gripo A ir B virusų, kurie,
mokslininkų žiniomis, turėtų vyrauti
aplinkoje artėjančio gripo sezono metu.
Tačiau neįmanoma garantuoti, kad
vakcinoje esantys gripo viruso tipai
atitiks vyraujančius aplinkoje. Gripo
virusai keičiasi nuolat (vyksta gene-
tinės mutacijos). Jie gali keistis nuo
vieno sezono iki kito arba to paties se-
zono metu. Ypač dažnai keičiasi gripo
A (H3N2) virusai, todėl prieš juos su-
kurti vakciną yra ypač sunku. Dėl šių
veiksnių visada yra tikimybė, kad gri-
po vakcinoje esantys viruso fragmen-
tai skirsis nuo tuo metu aplinkoje vy-
raujančių gripo virusų. Tai pasitvir-
tino šiemet Australijoje gripo epide-
mijos metu, kur vakcinos efektyvumas
buvo tik 10 proc. Tačiau tai nebūtinai
atsitiks JAV. Šiuo metu mokslininkai
tikisi, kad vakcina mūsų šalyje gali
būti veiksminga 30–40 proc., o net ir to-
kia apsauga geriau nei be apsaugos.

Ar tikslinga skiepytis?

Mokslininkų bei medikų siūlymu
skiepytis nuo gripo būtina. Nors kar-

tais vakcinoje esantis viruso tipas ne-
atitinka aplinkoje vyraujančio viruso,
bet vakcina gali suteikti apsaugą nuo
skirtingų, tačiau genetine in-
formacija susijusių, gripo
virusų. Tokia apsauga nuo
gripo viruso yra žymiai
mažesnė, bet tam tikrą
apsaugą suteikia. Be to,
svarbu nepamiršti, kad
gripo vakciną sudaro tri-
jų ar keturių viruso rūšių
sudėtinės dalys (priklauso-
mai nuo vakcinos tipo), to-
dėl net ir esant ma-
žesniam efekty-
vumui  vienai
viruso rūšiai,
a p s a u g a
nuo kitų
viruso rūšių gali būti pakankama.
Gripo vakcina sumažina susirgimų
gripu skaičių, o taip pat ir komplika-
cijų skaičių bei ligonių, gydomų ligo-
ninėse, skaičių. Nors jau gripo epide-
mija prasidėjo, tačiau medikai vis dar
siūlo skiepytis, kadangi gripas taip
staiga nepasibaigia. Susirgimai gripu
gali tęstis dar keletą savaičių.

Kaip užsikrečiama gripu?

Gripo virusas gali plisti  trimis pa-
grindiniais būdais:

* tiesioginiu, kai sergantis as-
muo nusičiaudi ar kosti kitam asme-
niui tiesiai prie akių, nosies ar burnos;

* oro lašeliniu;
* kontakto keliu (nuo rankos į

burną, nosį ar akis, nuo užterštų pa-
viršių ar tiesiogiai paspaudus ranką).

Kaip atpažinti gripo požymius?

Asmuo, užsikrėtęs gripo virusu,
suserga per 24–72 val. (vidutiniškai – 48
val.). Gripui būdinga staigi pradžia,
aukšta temperatūra, sausas kosulys,
gerklės, galvos bei raumenų skaus-
mai, nuovargis ir silpnumas. Kartais
gali varginti šleikštulys, vėmimas, pil-
vo skausmai ir viduriavimas.

Kuo pavojingas gripas?

Nusičiaudėjus gripo virusas
skrenda 167 km/val. greičiu. Jis labai
mažas, todėl praktiškai įsiskverbia į vi-
sus organus, aplenkdamas visus or-
ganizmo gynybines kliūtis. Priklau-
somai nuo organizmo imuninės būklės,
gripo virusas gali sukelti įvairias
komplikacijas:

* virusinį plaučių uždegimą;
* virusinį encefalitą, meningitą

(galvos smegenų ir smegenų dangalų
uždegimą);

* miokarditą (širdies raumens
uždegimą);

* virusinį žarnyno uždegimą (daž-
niausiai pasitaiko vaikams);

* virusinį akių uždegimą. 

Kaip elgtis susirgus gripu?

Susirgus gripu būtinas lovos re-
žimas, ramybė. Svarbu gerti daug skys-
čių, geriau rūgščių. Tinka įvairios ar-
batos su citrina, spanguolėmis. Nepa-
mirškite seniai siūlomo vaisto – viš-
tienos sultinio, kuris veikia raminan-
čiai, skystina gleives, gerina apetitą.
Esant sąnarių, raumenų skausmams,

temperatūrai  per 100,4 F – vartoti
iboprofenum ar acetaminophenum.

Sergant gripu išreikšti po-
žymiai laikosi 2–3  dienas,

bet silpnumas, sausas ko-
sulys gali išlikti iki 7
dienų ar net ilgiau. Pa-
prastai kreiptis į gydy-
toją nereikia. Asme-
nys, kurie priklauso ri-
zikos grupei: jauni vai-

kai, vyresnio amžiaus
žmonės, vyresni nei 65

metų ir asmenys, ser-
gantys lėtinėmis

ligomis, turėtų
vartoti antivi-
rusinius vais-
tus, kuriuos
paskiria gy-

dytojas (juos galima įsigyti tik su re-
ceptu).  Vienas iš jų – Tamiflu, kuris
gali palengvinti ir sutrumpinti ligos
eigą, apsaugoti nuo komplikacijų. Ta-
miflu veiksmingas, jei pradedamas
vartoti 36–48 val. nuo ligos pradžios.

Medikų pagalba reikalinga, kuo-
met sutrinka kvėpavimas, atsiranda
krūtinės ir pilvo skausmai, sutrinka
pusiausvyra, orientacija, pradedama

vemti, pakartotinai karščiuojama, su-
stiprėja kosulys.  

Kaip išvengti gripo?

* Geriausias būdas gripo išveng-
ti yra skiepai.

* Taip pat svarbu organizmo stip-
rinimas (pakankamas miegas, fizinis
aktyvumas, valdoma įtampa, pakan-
kamas skysčių kiekis, teisinga ir pil-
navertė mityba).

* Gripo epidemijos metu reikia
ypatingai dažnai plautis rankas, nes
gripo virusas išlieka gyvybingas ant
paviršių net 24 val. (plautis kruop-
ščiai rankas reikia visą laiką, ne tik
gripo epidemijos metu).

* Vengti artimų kontaktų su ser-
gančiaisiais.

* Susirgus pasilikti namuose, ko-
sint ir čiaudint prisidengti nosį ir bur-
ną.

* Neliesti rankomis nosies, akių.

Būkite saugūs ir sveiki.

Paruošta remiantis: www.cdc.gov, www.abc-
news.go.com, www.ulac.lt, www.delfi.lt,
www.mypost.com

Šventoji Dvasia –
kaip didelis 
pūkuotas angelas
Kristijonas, 5 metai

Na, Šventoji Dvasia – tai toks
daik tas, kurio niekas negali pama ty-
ti. Ir niekas nežino, kaip Ji atrodo.
Jos niekas negali pamatyti, bet užtat
ją visi labai jaučia. Pavyzdžiui, aš su
mama nueinu į bažnyčią, ir kai ten
nebūna nė vieno žmogaus, tuščia, ten
taip  gera ir jauku. Nors ir nesima-
to, bet labai jaučiasi, kad ten gyvena
Šventoji Dvasia. Ji paprasčiausiai
jaučiasi. Nes bažnyčioje, net kai ten
nevyksta pamaldos, žmonės kalbasi
tik pašnibždomis, labai tyliai, kad
ten gyvenančiai Šventajai Dvasiai
netrukdytų. Kai žmogus ateina į
baž nyčią, tada Šventoji Dvasia labai
atsargiai nutupia jam ant galvos ir
paskui jau visada saugo tą žmogų.
Tai va, tos Šventosios Dvasios žmo-
gus net nejaučia, bet jam viskas se-
 kasi. Darbe jis nepavargsta, o kai
grįž ta namo, tai būna linksmas ir la-
bai geras. Ir dar toks žmogus visada
būna sveikas. Jis neserga nei sloga,
nei gerklę jam skauda ir net nieka-
da nekosti. Tai ar supratai, kas ta
Šven toji Dvasia?

Rūtelė, 6 metai
Man tai atrodo, kad Šventoji

Dvasia gyvena visur, kur tik yra į
Die vą tikinčių žmonių. Aš nežinau,
kaip Ji atrodo, bet manau, kad gal
kaip toks ryškus geltonas spindulys
arba kaip toks ratas, kuris būna
virš galvos labai tikintiems arba la-
bai geriems žmonėms. Aš pažįstu to-

kią vienuolę – sesutę. Ji man sakė,
kad kai sugalvojo pasidaryti vie-
nuole ir pasisiuvo vienuolinę su-
knelę, tada nuėjo į bažnyčią ir pa-
klausė Šven tosios Dvasios, ką jai
daryti: eiti į vie nuolyną ar gyventi
paprastai, kaip visi žmonės namuo-
se su mama. Tada Šventoji Dvasia jai
ir pasakė, kad ji turi išeiti gyventi į
vienuolyną. Ji taip ir padarė. Dabar
ji dirba vienuo le-mokytoja ir man
sakė, kad kai nežino, kaip jai pasi-
elgti, visada paklausia Šventosios
Dvasios, ką jai daryti. Ir Šventoji
Dvasia visada jai pataria. Aš tai dar
niekada nieko neprašiau Šventosios
Dvasios, bet gal dar paprašysiu, kai
ko nors labai norėsiu, o mama arba
negalės nu pirkti, arba šiaip nepirks.

Arijus, 5 metai
Aš turiu tokį paveiksliuką, kur

nufotografuota Šventoji Dvasia. Ji at-
rodo kaip angeliukas dideliais bal-
tais sparnais. Ji stovi iš nugaros to-
kiam berniukui, todėl jis nemato
Jos, bet Šventoji Dvasia saugo tą
vaiką. Saugo, kad jam nieko bloga ne-
nutiktų. Dar manau, kad Šventoji
Dvasia sekioja žmones, ir kai tik
jie pagriūva arba šiaip paslysta, tai
Ji padaro taip, kad žmogus arba vai-
kas krisdamas stipriai neužsigautų.
Ji – kaip didelis pūkuotas angelas.
Apkabina vaiką savo sparnais ir  pa-
laiko, kad nepargriūtų arba neatsi-
trenktų į kokį nors kampą. Močiutė
sakė, kad Šventoji Dvasia saugo vi-
sus žmones ir visus vaikus, net tuos,
kurie kartais išdykauja arba garsiai
juokiasi per vaikų Mišias. Ta Dvasia
labai gera ir labai visus saugo.

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Buvusiam ilgamečiam PLC savanoriui, tarybos na-
 riui, valdybos pirmininkui bei administratoriui

A † A
IGNUI BUDRIUI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame nuošir džią
užuojautą žmonai DANGIRAI LAUKYTEI, sū nums
AUDRIUI su žmona RAMONA ir DARIUI su žmona
LYDA, dukroms RIMAI JOKŪBAUSKIENEI su vyru RO-
BERTU ir VIDAI TAMOŠIŪNIENEI su vyru ARU, anū-
kams, visiems giminaičiams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

A † A
ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ

Mirė 2018 m. sausio 14 d.,  Gurnee, IL, sulaukusi 93 metų am-
 žiaus.

Gimė Vaildaikiuose, Lietuvoje.
Velionė buvo duktė a. a. Kosto ir a. a. Onos Savickų, žmona a.

a. Vlado, sesuo a. a. Liucijos Babickienės, a. a. Izabelės Žmui dzi-
nienės,  a. a. seselės Paulės (Zitos),  sesuo a. a. Česio  ir  a. a Kos-
 to.

1945 metais Hanau, Vokietijoje, Ona ištekėjo už Vlado Vait kaus.
Vokietijoje studijavo stomatologiją. Atvykę į Ameriką, apsigyve-
no Worcester, MA, kur Vladas dirbo dantų gydytoju.  Lie tuviška
dvasia užaugino tris vaikus, dalyvavo Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero
parapijų veikloje.  Nekalto Prasidėjimo seselių stovyklose buvo ak-
tyvūs ateitininkai. 

Tapę pensininkais Ona ir Vladas gyveno Juno Beach, FL.
Nuliūdę liko: duktė Onilė Šeštokienė (vyras Kęstutis), sūnūs

Linas (žmona Živilė) ir Paulius (žmona Beverly), anūkai Lina Scrog-
gins (vyras Steven), Laura Humphries (vyras Andrew), Rima
Rindler (vyras Tim), Vytas, Linas, Kristijonas, proanūkės Klara,
Rita, Ila, Ellle.         

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, vasario 10 d., 9:30
val. r. Matulaičio namuose, 10 Thurber Rd., Putnam, CT. Šv. Mišios
už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Matulaičio namų kop-
lyčioje. Po šv. Mišių a. a. Ona Vaitkienė bus palaidota  Dangaus Var-
tų kapinėse, Putnam, CT.

Vietoj gėlių prašome aukoti Sisters of  the Immaculate Con-
ception of  the Blessed Virgin Mary, 600 Liberty Highway, Putnam
CT 06260-2503.

Liūdinti šeima

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Atkelta iš 9 psl.

Dar iki ilgosios pertraukos lietuvis
turėjo 13 taškų ir 10 atkovotų kamuo-
lių, o susitikimą baigė su 17 taškų
(4/10 dvit., 1/2 trit., 6/6 baud.), 16 at-
kovotų kamuolių, 3 rezultatyviais per-
davimais, bloku, 4 klaidomis ir 4 pra-
žangomis per 27 minutes.

Beje, 3 rezultatyvūs perdavimai yra
geriausias J. Valančiūno karjeros NBA
rezultatas – 4 kartus asistuoti „Rap-
tors” žaidėjams jam dar nėra pavykę.

Ši pergalė „Raptors” padėjo iš-
 vengti pirmos trijų nesėkmių serijos šį

sezoną. Toronto klubui namuose tai
buvo 16-ta pergalė per 19 rungtynių. Ge-
resnį pergalių ir pralai mėjimų santy-
kį savų aistruolių akivaizdoje turi tik
San Antonio „Spurs” (19–2).

D. Adomaitis prieš keletą dienų
pradėjo savo stažuotę už Atlanto. Lie-
tuvos rinktinės strategas susitiks su
NBA rungtyniaujančiais lietuviais J.
Valančiūnu bei Domantu Sabo niu, kal-
bėsis su jų komandų atstovais apie žai-
dėjų pažangą ir galimybes prisijungti
prie Lietuvos rinktinės per FIBA pa-
saulio čempionato at rankos „langus”,
taip pat semsis patirties.

Ar J. Valančiūnas liks Toronte?

NBA nuolat sklando gandai, kad Toronto „Raptors” gali atsisveikinti su lietuviu J. Valan-
čiūnu, tačiau atrodo, kad tai ir vėl nevirs realybe.
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�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius sausio 24 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių centro
(Lemonte) skaityklą, kur bus rodomas do-
kumentinis filmas „Vilnius amžių tėkmėje”,
sukurtas Lietuvos vardo 1000-mečiui pa-
minėti.

�  Sausio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. daili-
ninkę Magdaleną Stankūnienę. Palaikykime šią
gražią tradiciją kartą per mėnesį susirinkti pa-
simelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po šv.
Mišių – vaišės Centro kavinėje. Maloniai
kviečiame dalyvauti.

�  Vasario 11 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL) di-
džiojoje salėje po tradicinės sekmadieninės
kavutės kviečiame pasiklausyti organizacijos

„Vaiko vartai į mokslą” metinio veiklos pra-
nešimo. Bus  prisiminti  2017 m. projektai
ir pasidalinta 2018 m. planais. Valdyba pa-
teiks finansinę  ataskaitą, bus rodomos
skaidrės iš organizacijos veiklos  JAV,  se-
minaro, surengto Kaune, ir  savanorių dar-
bo Lietuvoje  su rizikos grupės šeimų vaikais.
Kviečiami nariai ir visi, „Vaiko vartai į moks-
lą” veikla.

�  Lietuvos nacionalinės premijos laureatė
sopranas Asta Krikščiūnaitė ir jos mokinė, bu-
vusi detroitietė, sopranas Kristina Petrauskaitė
maloniai kviečia visus į koncertą ,,Skriski,
skriski Lietuvėlėn”, kuris vyks vasario 25 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje (6812 South Wash-
tenaw Ave., Chicago, IL 60629). Daininin-
kėms akompanuos Audronė Kisieliūtė. Šis
koncertas tęsia ,,Po angelo sparnu” renginių
seriją, skirtą paremti lietuviškai bažnyčiai.
Auka – 20 dol.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% ORGANIZATORIAI: LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA IŠEIVIJOJE, ČIKAGOS LIETUVIŲ BĖGIMO KLUBAS,

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE  IR ČIKAGOS SKAUTŲ VIETININKIJA

Klaipedos krašto 
atgavimo zygis

.

v

2018 m. sausio mėn. 28 d.
Čikagoje prie Michigan ežero 
(prie 31-osios gatvės paplūdimio)

ĖJIMAS 5 KM / BĖGIMAS 9 KM

Nepamirškite lietuviškos atributikos!

Finiše: kareiviška košė  ir arbata

13:00 val. – rinkimasis
13:20 val. – LŠSI vado ir LR gen. konsulo Čikagoje sveikinimas, pranešimas

13:30 val. – startas

Informacija: 224-806-5294

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

     lemont, il. 60439
             (didzioji sale, prie “ziburelio”)

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

vaikas laivelyje - tai as
pradedu savo gyvenimo
kelione...
tad, stovekite salia 
manes ir stebekite, 
padekite man taip, 
kad galeciau pats 
vairuoti savo laiveli...
bukite kaip svyturiai!
bukite kaip dideli laivai!
tada as tikrai laimingai
pats - surasiu savo
uosta...

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

ievai (609) 271-7987
“zibureliui” (630) 257-8891

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis


