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Dalyvaukime JAV LB Tarybos „šimtmečio” rinkimuose

Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov (k.) ir Ernestos Ingelevičiūtės (d.) vadovaujami
„Atžalyno” lituanistinės mokyklos auklėtiniai su keliais „Giliukais”.

aktyviai laistomi lietuvybės daigai

Lietuvos Nepriklausomybės šimt-
mečio minėjimas Estijos Nepri-
klau somybės sukakties dieną (va-

sario 24-ąją) latvių bendruomenei pri-
klausančioje salėje... toks scenarijus
vyko Portlande paskutinį vasario šeš-
tadie nį, o po oficialių kelių prelegen-
tų kal bų ir unikalaus lituanistinės „At-
ža lyno” mokyklėlės auklėtinių pasi-
rodymo, padedant „Giliukų” grupelei,
iki sutemų susirinkusius nuotaikin-
giausia programa linksmino „Biru Bar”
liaudies kapela, nepabū gusi žiemos ke-
lių ir atkeliavusi iš tolimosios Indianos.
Tačiau JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) XXII tarybos krašto rinkimų ko-
misijos narės Vilija Jozaitytė ir Ingrida
Misevičienė į polkutės ratą smagiau įsi-
sukti netu rėjo kada... juk netrukus
daugiausia Amerikos lietuvių vieni-
jančios organizacijos rinkėjai balsuos
už savo „svajonių” komandos kandi-
datus. O kas į ją pateks, nuo to pri-
klausys bent trejų ateinančių metų
JAV LB kryptis.

– 5 psl. 

Ingrida Misevičienė: 

RASA SĖJONAITĖ

„Draugo” redakcijai susipažinti su
Raminta Budriene ir jos emigra-
 cine patirtimi padėjo platforma

www.4000000.lt. Šios iniciatyvos „Lietuva
4.000.000” tikslas – pakviesti 4 milijonus
lietuvių 2018-ųjų liepos 6 d. giedoti „Tau-
tišką giesmę”. Tai bus pir  mas žingsnis į
vie ną Lietuvą, kuri neturi sienų, kur nėra
pusiau lietuvių ar išeivių, kur niekas ne-
klausia, koks herbas tavo pase ir ar ge-
rai moki lietuviškai. O jeigu Jūs pažįsta-
te lietuvių užsienyje, būtinai pažymėkite
juos www.4000000.lt.  

Būtent šioje platformoje pasižy mėjo
ir R. Budrienė, kuri jau dvylika metų gy-
vena Airijos Tulla more mieste. Čia ji dir-

ba mokytoja airių mokyklėlėje su prieš-
mokyklinio amžiaus grupe. Savaitgaliais
savo pačios įkurtoje lituanistinėje mo-
kykloje Raminta lietuvių vaikus moko gim-
tosios kalbos, Lietuvos istorijos, tradici-
jų. Yra aktyvi Lietuvių Bendruo menės
narė, organizuoja įvairiausius renginius,
minėjimus ir viską, kas su siję su Lietuva.

Kokiomis aplinkybėmis atsi dū rė te Ai-
rijoje? Kas lėmė Jūsų ap sisprendimą išvykti
iš Lietuvos? 

Tuo metu, kai 2004–2007 metais
bu vo pats didžiausias lietuvių ant plū-
dis, o Airija  gyveno „aukso lai kus”,
mes su vyru, kaip ir dauguma jaunų
šeimų, norėjome gyventi sava rankiš-
kai, atskirai nuo tėvų. Tuo metu Ai-

rijos ekonomika klestėjo, šalis buvo
vadinama „keltų tigru” ir buvo pa-
lanki užsidirbti. Nuspren dėme pa-
bandyti ir mes. Tiesa, galvojome lik-
ti 1–2 metus, bet užsilikome 12 metų.

Kaip integravotės į svetimą kultūrą,
aplinką?

Integruotis buvo labai sunku,
nes mano pirma kelionė iš Lietuvos
ir buvo būtent į Airiją. Prieš tai ne -
teko pažinti jokių kitų kultūrų bei
šalių. Kadangi sprendimas emi-
gruoti buvo labai staigus, nebuvo
kada išmokti anglų kalbos (mokyk-
loje mo kiausi kitų užsienio kalbų). 

– 7 psl. 

Raminta (trečia iš k.) kartu su bendramintėmis įsteigė šokių grupę „Leliumai” ir rengia jos pasirodymus įvairių lietuviškų švenčių metu.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

Tėve, pašlovink savo vardą!
KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Jono 12:20-33
20 Tarp atėjusių per šventes Dievo

pagarbinti buvo ir graikų. 21 Jie krei-
pėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos mies to
Betsaidos, prašydami: „Gerbia masis,
mes norėtume pamatyti Jėzų!” 22 Pily-
pas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie
abu – Andriejus ir Pilypas – atėję pra-
nešė Jėzui. 23 O Jėzus jiems tarė:

„Atėjo valanda, kad būtų pašlovin -
tas Žmogaus Sūnus. 24 Iš tiesų, iš tiesų
sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į
žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o
jei apmirs, jis duos gausių vaisių. 25 Kas
myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas ne-
kenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, iš-
saugos ją amžinajam gyvenimui. 26 Kas
nori man tarnauti, tegul seka paskui
mane: kur aš esu, ten bus ir mano tar-
nas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano
Tėvas. 27 Dabar mano siela sukrėsta. Ir
ką aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo
šios valandos!’? Bet juk tam aš ir atėjau
į šią valandą. 28 Tėve, pašlovink savo
vardą!” Tuomet iš dangaus ataidėjo bal-
sas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovin-
siu!” 29  Aplink stovinti minia, tai iš-
girdus, sakė griaustinį sugriaudus. Kai
kurie tvirtino: „Ange las jam kalbėjo”.
30 O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl
jūsų pasigirdo tas balsas. 31 Dabar tei-
siamas šitas pa saulis. Dabar šio pa-
saulio kunigaikš tis bus išmestas laukan.
32  O aš, kai būsiu pakeltas nuo že-
mės[i3], visus patrauksiu prie savęs”. 

33  Jis tai pasakė nurodydamas,
kokia mirtimi jam reikės mirti.

Pastebėjau, kad šiam penktajam
Gavėnios sekmadieniui skirti Švento
Rašto skaitiniai Romos katalikų ir liu-
teronų liturgijose iš dalies nesutapo: Se-
nojo Testamento ir Laiško skaitiniai tie
patys, bet Evangelija skiriasi. Katali-
kiškajame liturginiame kalendoriuje
nurodytas tekstas iš Šv. Jono Evange-
lijos 12:20-31. Jame jau be užuolankų
kalbama apie artėjančią Jėzaus mirtį
ir jo išaukštinimą. Liuteroniškasis ka-
lendorius mus kreipia skaityti Šv. Mor-
kaus 10:35-45 ir mąstyti apie mūsų no-
rus ir siekius užimti aukštas ir svar-
bias pareigas, o taip pat Kristaus lū-
pomis, o vėliau ir kruvinu pavyzdžiu,
moko, ką reiškia atsidavusiai tarnau-
ti. Kadangi „Draugo” laikraštį skai-
tančiųjų dauguma yra katalikai, tai pa-
kalbėsime apie tekstą iš Jono evange-
lijos.

Jonas aprašo, kad Jėzus jau įžen-
 gė į Jeruzalę ir buvo sutiktas kaip at-
einantis Viešpaties Dievo vardu ka ra-
lius, apie jį visi kalbėjo, kaip apie tą ste-
bukladarį, kuris prikėlė Lozo rių iš
numirusiųjų, jam ateinant į Jeruzalę
žmonės po kojų klojo palmių šakas. Iki
žydų Velykų šventės buvo likusi tik sa-
vaitė laiko. Jeruzalę buvo užplūdę žmo-
nės iš visų tuometinio pasaulio kampų
ir šalių. Tai didžiausia religinė šventė
ir religingieji žydai karavanais plaukė
į vienintelę šventovę švęsti šventės,
kuri žymėjo jų išėjimą iš Egipto ver-
govės, kuri žymėjo tautos susiforma-

vimą, kuri, kas svarbiausia,  turėjo žy-
mėti, kad ši tauta vis dar laikosi su juos
iš vergo vės išvedusiu ir tautą subūru-
siu Die vu sudarytos sandoros. Tai ypa-
tinga šventė, kuri pranoko ir mūsų Va-
sario 16-ąją ir Kovo 11-ąją kartu pa-
ėmus. Todėl nekeista, kad ir graikai
prozelitai dalyvauja joje. Todėl ne-
keista, kad visi susirinkusieji tik ir kal-
ba apie Jėzų. Jis yra šventės žvaigždė!

Jei žmonės neišsigalvoja, (o žmo-
 nės juk visada teisingai perduoda, tai
ką patyrę) tai Jėzus ypatingai ypatin-
gas žmogus. Jį ne be reikalo seka mi-
nios žmonių! Yra liudininkai, kurie
gali tvirtai paliudyti matę savo akimis,
kad jis išgydė žmones, kuriuos kanki-
no įvairiausios negalios. Yra liudi-
ninkai liudijantys, kad jis net piktąsias
dvasias iš žmonių išvarė! Ir, pats pa-
skutinis ir svarbiausias įrodymas įvy-
ko visai neseniai, čia pat, Betanijoje. Jis
prikėlė jau kelias dienas kape gulėju-
sį savo draugą Lozorių! Ne kas kita – Jė-
zus yra Dievo pateptasis karalius, ku-
rio pavergtieji žydai laukia jau keletą
šimtmečių! Ir iš dangaus ataidėjęs Die-
vo balsas, nors kai kam jis atrodė,
kaip griaustinis, bet kitiems jis tik
patvirtino jų spėjimą: „Aš jį pašlovinau
ir dar jį pašlovinsiu!” (v. 28)

O Jėzus jiems kalba apie kviečio
grūdą, kuris turi kristi į žemę ir mir-
ti, kad duotų gausių vaisių. Jis kalba
apie mus mylinčius savo gyvybę šiame
pasaulyje ir žūstančius bei tuos, kurie
„nekenčia” savo gyvybės ir tuo pat
metu išsaugoja ją. Jis ragina tuos, ku-

rie nori jam tarnauti, sekti jį ten, kur
jis yra...

Ir tuo pat metu mes girdime jo mal-
dą: „Tėve, gelbėk mane nuo šios va-
landos!” (v. 27) Nes tai baisi valanda! Jė-
zus kalba apie savo mirtį. Jis šlovina
savo dangiškąjį Tėvą pasi rink damas
mirtį ant kryžiaus. Tiktai tada tas
mirtyje kritęs grūdas galės atnešti
derlių. Jis ragina savo pase kėjus atei-
ti prie savo kryžiaus, nes ten – ir tik ten
– yra prikaltos visos mūsų nuodėmės
ir mums visiems suteikiamas Jo tei-
sumas. Tik pakylėtas nuo žemės jis vi-
sus mus atėjusius prie jo kryžiaus pa-
traukia prie sa vęs... išmesdamas šio pa-
saulio kunigaikštį... (v. 31–32)

„Gerbiamasis, mes norėtume pa-
matyti Jėzų!” – kreipėsi į Pilypą į Je-
ruzalę Velykų šventėms atvykę graikai
prozelitai. Kokį Jėzų per šias Velykų
šventes mes, šių dienų „grai kai pro-
zelitai”, norime matyti? Sė din tį ištai-
ginguose šių dienų jeruzalių rūmuose
ar kabantį ant prakeikimo kryžiaus
medžio? Aš renkuosi stovėti Jo kry-
žiaus užuovėjoje. O jūs?...

Sveikiname!
Kovo 15 dieną, ketvirtadienį, iškilmingų priešpiečių metu, pažy-

mint ,,2017–2018 International Fellowship Day”, Clevelando Ro-

tary klubas apdovanojimą už tarptautinę tarnystę (,,Internatio-

nal Service Award”) įteikė ilgametei šio klubo narei ir garbės prezi-

dentei, IB International Inc. prezidentei, Lietuvos Respublikos gar-

bės generalinei konsulei Ingridai Bublienei. Apdovanojimas įteiktas

pripažįstant gerb. I. Bublienės pastangas skatinant geresnį tarpu-

savio supratimą ir taikų sugyvenimą pasaulyje, taip pat už jos vizi-

ją ir lyderiavimą įtvirtinant Clevelando miestą ir Ohio valstiją tarp-

tautinėje veikloje. 
I. Bublienė – aktyvi verslininkė ir visuomenės veikėja, gerai žinoma

ne tik išeivijos lietuviams, bet ir pačioje Lietuvoje, kurioje dažnai lan-
kosi. Kilusi iš Šiaulių, šio miesto mokslininkams ir verslininkams pa-
dėjo užmegzti daug reikalingų ryšių su Amerikos mokslo bei vers-
lo įstaigomis. Šiaulių universitetas I. Bublienę paskelbė garbės dak-
tare, Lietuvos vyriausybė ją apdovanojo Vytauto Didžiojo ordino Ri-
terio kryžiumi. 

,,Draugo” info

LR garbės gen. konsulė I. Bublienė su vyru Romu ir dukromis Aida bei Gaja.

,,Facebook”�nuotr.



VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Čikagos apylinkėse gyvenančios moterys, savo
labdaros projektais garsėjančios organizacijos
,,Chicago Mothers Foundation” narės, ėmėsi
dar vienos labai atsakingos labdaros misijos. Jos
nusprendė padėti Vilniuje pastatyti laikinuosius na-
mus, arba vadinamus Šeimos namučius, skirtus
mamomos ir tėčiams, kuriuos, gyvenančius ki-
tuose Lietuvos miestuose, aplankė nelaimė – jų
vaiką užklupo onkologinė liga. Čikagos mamyčių
darbu ir pastangomis šiam projektui jau buvo su-
rinkta per 65 tūkstančius litų. Tačiau tai tik nedi-
delė dalis Šeimos namučiams reikalingos sumos.
Jau netrukus, balandžio 21 dieną, šios moterys
rengia didžiulį labdaros vakarą, kurio metu surinkti
pinigai atiteks šiam taip reikalingam sunkios ligos
ištiktų šeimų laikinųjų namų projektui. Apie būsimą
renginį ir jau įpusėtus statyti Šeimos namučius kal-
bamės su ,,Chicago Mothers Foundation” prezi-
dente Edita Zasimauskaite.

– Ką labiausia norite pasakyti
prieš būsimą savo renginį – lab-
daros vakarą? 

– Labiausiai noriu paaiš-
kinti, kodėl Lietuvai taip rei-
kia tų Šeimos namučių, ku-
riems ir mūsų organizacija
padeda rinkti pinigus. Tai bus
onkologinėmis ligomis ser-
gantiems vaikams ir jų šei-
moms skirtas reabilitacijos ir
informacijos centras. Kasmet
Lietuvoje suserga apie 100 vai-
kų, apie 20-30 (su vienu iš
tėvų) nuolat guli ir gydosi
Santariškių vaikų onkohe-
matologijos centre. Jų gydy-
mas trunka mažiausiai pusę
metų, o gali tęstis net iki dve-
jų.

Ligos ir procedūrų iška-
muotam mažyliui reikalingas
emocinis stabilumas kartu su
neatsiejama tėvų meile ir bu-
vimu kartu. Artimųjų rūpestis ir kasdieninis artu-
mas užtikrina vaiko ramybę, o tuo pačiu sustiprina
ir gijimą. Tėvai, kad ir tolimiausiame Lietuvos pa-
kraštyje gyventų, dažnai lanko savo vaiką. Tačiau ne
kiekviena šeima gali išsinuomoti Vilniuje viešbutį
ar butą. 

Beveik kiekviena pasaulio šalis, šalia didžiau-
sių miesto ligoninių, turi taip vadinamus šeimos na-
mus (JAV tai Ronald McDonald namai). Šie namai
suteikia galimybę ligoniui ar jo šeimai laikinai ap-
sistoti juose. Tokie namai labai palengvina mažojo
ligoniuko ir jo šeimos gyvenimą. Šeima gali ne tik
laikinai apsistoti juose, bet ir gauti visą kitą pagal-
bą sunkiu ligos metu. Juk žinia apie vaiko onkolo-
ginę ligą pakeičia visos šeimos gyvenimą, neretai
specialistų pagalbos reikia ir ligoniuko tėvams.
Lietuvoje iki šiol tokio centro nebuvo. 

– Šeimos namai Lietuvoje jau nebe tik svajonė, bet
ir realūs darbai?

– Nuo idėjos pastatyti Šeimos namučius Lietu-
voje iki realaus jos įgyvendinimo praėjo šiek tiek
daugiau negu treji metai. Mintį apie tokių namų įkū-
rimo būtinybę padiktavo vienos šeimos istorija. Klai-
pėdiečių šeimoje vaikas sirgo leukemija. Tėvai ne-
turėjo pakankamai pinigų, kurių reikėjo gydymui,
jie kreipėsi į žmones, prašydami pagalbos. Sergan-
čio berniuko tėtis negalėjo nuomotis viešbučio Vil-
niuje, kol sūnus buvo gydomas ligoninėje. Todėl nak-
timis tas vyras miegodavo automobilyje, o dieną bū-
davo su savo mažyliu. Tėčiui pavyko surinkti pini-
gų sūnaus gydymui, tačiau vaikas mirė. Tuomet šis
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

„Vilties aitvarai”:

žmogus visus savo sūnaus gydymui surinktus pi-
nigus atidavė Lietuvoje esančiai organizacijai (vė-
žiu sergančių vaikų paramos fondui) ,,Mamų unija”.
Pamenu, kaip man paskambino fondo vadovė Eglė
Mėlynauskienė ir papasakojo tą istoriją. Ji sakė, jog
yra šiek tiek pinigų, reikia kažką daryti, kad būtų

galima padėti panašioms šei-
moms. Aš pasakiau, kad čia,
Amerikoje, yra ką pamatyti ir
pasimokyti, pakviečiau Eglę
atvažiuoti. Mes lankėmės Ro-
nald McDonald centro na-
muose, domėjomės, kaip ir
kas ten daroma.

Kad būtų Lietuvoje pra-
dėta įgyvendinti ši šeimos
namų idėja, prisidėjo ir pri-
vatūs žmonės, ir organizaci-
jos. 2016 metais buvo nupirk-
tas žemės sklypas prie Vil-
niaus, Vanaginės kaime. Šiuo
metu jau yra pastatytas cent-
ro statinys, tačiau dar liko
nemažai darbo – brangūs šių
namų vidaus įrangos darbai.
Mūsų, ,,Chicago Mothers
Foundation” rūpesčiu, buvo
surinkti 65 tūkstančiai dole-
rių. Tačiau viso projekto ver-
tė – 2,5 milijono eurų. Dau-

gybė žmonių ir organizacijų Lietuvoje, Airijoje,
Anglijoje bei visame pasaulyje tam aukojo pinigų.
Tačiau jų dar trūksta.  Tai, kas pradėta, reikia už-
baigti, planuojama, kad centras turi būti atidarytas
jau šiais metais. Jame bus dešimt nedidelių apar-
tamentų su virtuvėlėmis, turinčių atskirus išėjimus
į privačias terasas, dvi paliatyvios slaugos palatos,
du žaidimų kambariai, baseinas, šeši reabilitacijos
kambariai, sporto salė, sodas, kur bus auginamos
vaistažolės. Būsimame
centre sergantiems vai-
kams čia bus teikiama
daugybė ne su gydymu,
bet su reabilitacija susi-
jusių paslaugų. O ligo-
niukų tėvai taip pat gaus
pagalbą – atsakymus į
jiems rūpimus klausi-
mus, psichologinį palai-
kymą ir padrąsinimą.

– ,,Chicago Mothers
Foundation” (,,Facebook”
pasivadinusi grupe ,,Vilties
Aitvarai”) suplanavo didžiu-
lį labdaros renginį, į kurį jau
nupirkta daugiau nei pusė bi-
lietų. Vadinasi, čia gyve-
nantys lietuviai nėra abejingi,
jie aukoja, norėdami padė-
ti Lietuvos mažiesiems on-
kologiniams ligoniams? 

kartu pastatykime Šeimos namučius

Šeimos namučiai Vilniaus rajone iškilo iš gerų žmonių aukų. Dar trūksta pinigų šiems
namams įrengti. „Chicago�Mothers�Foundation”�archyvo�nuotraukos

Prieš penkerius metus įkurto ,,Chicago Mothers Foundation” narės dirba tam, kad padėtų onkologinėmis ligomis ser-
gantiems Lietuvos vaikams. (Fondo prezidentė Edita Zasimauskaitė stovi antroje eilėje trečia iš k.).

– Vieni aukoja daugiau, kitus sunkiau prisi-
kviesti, tačiau tikimės, kad šio renginio dėka su-
rinksime bent 50 tūkstančių dolerių. Mes norime, kad
,,Chicago Mothers Foundation” pastangomis būtų
įrengta viena paliatyvios slaugos palata ir vienas žai-
dimų kambarys. Įsitikinau, kad mylinčios ir jautrios
mamytės – didelė jėga. Jos daug jėgų ir laiko skiria
labdaringam darbui. Turime čia gyvenančių žmonių,
kurie nuolat paremia mūsų projektus. Randasi vis
daugiau šeimų, kurios savo vaikų arba suaugusių šei-
mos narių gimtadienių proga draugus kviečia do-
vanoti ne dovanas, o aukoti pinigų. Tas surinktas su-
mas jos perduoda mūsų labdaros fondui. Reikia pri-
pažinti, kad didesnioji dalis mūsų rėmėjų yra vadi-
namieji ,,trečiabangiai”. Tačiau turime ir kelias vy-
resnio amžiaus šeimas, kurios skiria pinigų mūsų or-
ganizacijos sumanytiems arba remiamiems projek-
tams. Visų šių geradarių pavardžių neminėsiu, jų
daug. Tikimės, kad besikuriančių Šeimos namučių
svarba patikės ir daugiau čia, Amerikoje gyvenančių
žmonių ir pagal išgales skirs pinigų šiai kilniai idė-
jai. Džiaugiuosi, kad su mūsų ,,Chicago Mothers
Foundation” nuo pirmųjų dienų darbuojasi ir mums
padeda patyręs advokatas ir Lietuvos patriotas Ale-
xander R. Domanskis. Jis yra mūsų organizacijos ge-
ros valios ambasadorius. 

– Pristatykite būsimą renginį. 
– Vakarą ves iš Lietuvos atvykę svečiai. Tai žur-

nalistė, televizijos laidų vedėja ir daugelio kulinarinių
knygų autorė Beata Nicholson bei magas, iliuzio-
nistas Rokas Bernatonis. Rokas yra dviejų Guinnesso
rekordų autorius. Šių rekordų jis pasiekė atlikdamas
triukus su kortomis. Vaikinas magijos triukų mokėsi
Las Vegas, taip pat yra ten pasirodęs scenoje. Jaunasis
magas dalyvavo Amerikoje vykusiame magijos fes-
tivalyje, filmavosi TV iliuzionistų konkurse. Rokas
į Ameriką atvyksta kartu su savo seneliu. 

Nukelta į 15 psl.

Meilė ir rūpestis padeda mažiesiems ligoniukams
kovoti su sunkia liga.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Apvaizdos valia ir Los Angeles Šv. Ka-
zimiero parapijos klebono, kun. Tomo
Karanausko rūpesčiu, nau jais bažnyti-
niais metais, kurie prasidėjo 2017 m.
lapkričio 26 d. Kristaus Karaliaus šven-
te, gruodžio mėnesį parapijiečiai turė-
jo galimybę du kartus susirinkti Ad-
ventiniam susikaupimui su svečiais ku-
nigais: Rokų klebonu Virginijumi Gra-
žule vi čiumi ir kunigu jėzuitu iš Kauno
Gin taru Vitkumi bei Gavėnios susikau-
 pimui, Lietuvos jubiliejinių metų vasa-
rio-kovo mėnesiais, su svečiu iš Vokie-
tijos, Vasario 16-tosios gimnazijos ka-
pelionu kun. Virginijumi Grigu čiu.

Kunigas Virginijus Grigutis jau
ne pirmą kartą svečiuojasi
mūsų pa rapijoje ir visada pa-

malonina susi kaupimo dalyvius nau-
jomis tikėjimo įžvalgomis. Šių metų
Gavėnios susi kaupimo temoms pasi-
rinko pokal bius apie Lietuvos globėją
Šv. Kazi mierą bei apie Lietuvos globė-
ją, Trakų Švč. Mergelę Mariją. Temos
buvo pasirinktos labai įžvalgiai. Šven-
čiant Lietuvos valstybingumo atkūri-
mo 100-metį, labai pravartu ne tik su-
rengti proginius minėjimus, vienoje ar
kitoje šalyje surengti akcijas, prime-
nančias pasauliui, kad mū sų tauta
švenčia garbingą jubiliejų, bet ir pri-
siminti, kad esame globojami savo,
kol kas vienintelio šventojo, Šv. Kazi-
miero ir Švč. Mergelės Ma rijos.

Pagrindine susikaupimo diena,
klebono kun. Tomo Karanausko ir su-
 sikaupimo koordinatorės Dalilės Poli-
 kaitienės valia, buvo pasirinktas penk-
tadienis, kovo 2 d. Ankstesniais laikais
buvo mėginama tokius susi kaupimo
suėjimus rengti šeštadieniais, tikintis,
kad juose parodys norą dalyvauti ir į li-
tuanistinę mokyklą vaikus atvežę tė-
vai, bet lūkesčiai nepasiteisino. Taigi,
suėjimas buvo per keltas į penktadienį,
kad nebūtų problemos su vietų stoka
automobilių pasistatymui – vis tiek su-
sikau pime „frontą laiko” senoji karta
su mūsų šimtamete Liaukadija Vili mie-
ne.

Kunigas Virginijus prisiminė, kaip
sovietmečiu, norint suniekinti šventojo
kultą, Šv. Kazimieras būdavo pristato-
mas kaip paliegęs pamaldus jaunuolis.
Jis paneigė šį melagingą teiginį ir,
remdamasis Šv. Kazi miero biografiją
tyrinėjusių istorikų duomenimis, pri-
statė Lietuvos Di džiosios Kunigaikš-
tystės ir Lenkijos karalaitį, kaip su-
manų tėvo patarėją valstybės valdymo
reikaluose, kaip karo žygio, mėginant
užimti Ven grijos sostą dalyviu. Po ne-
sėkmingo karo žygio į Vengriją tryli-
kametis ka ralaitis, patyręs visus karo
žiaurumus, grįžęs į Lietuvą tapo labai
pa maldus ir jautrus paprastų žmonių
vargui. Lankydavo, šelpdavo ir ben-
dravo su jais, ir labai įtikėtina, kad nuo
jų užsikrėtė džiova, nuo kurios jaunas
mirė. 

Mūsų tautos šventojo gyvenimą
lydi įvairūs stebuklai, kuriuos jis pa-
darė. Vienas iš jų – tai pagalba Lie tuvos
kariuomenei, 1518 m. kariavusiai prieš
daug skaitlingesnę rusų kariuomenę
prie Polocko. Tada, pasi rodęs Lietuvos
kariuomenės vadams kaip baltu ap-

TARA BARAUSKAITĖ

Tradicinė lietuvių skautų Kaziu ko mugė
Los Angeles įvyko sekmadienį, kovo 4
d. Šventę pradėjome  dalyvaudami šv.
Mišiose. Šv. Kazimiero parapijos patal-
pose surengtą mugę atidarė Lietuvos
Respublikos genera linis konsulas Darius
Gaidys, tylos minute buvo prisimintas
s. Jonas Matulaitis, neseniai iškeliavęs
pas Vieš patį. Brolis Jonas prieš 50 metų
buvo Rambyno stovyklavietės pirkimo
komiteto narys ir vyr. statybų va dovas.

Mugėje buvome paruošę skau-
tišką parodą, pasidalinome
informacija apie artėjančias

Tautines stovyklas Rake ir Lietuvoje,

o Lietuvos Valstybės atkūrimo ir skau-
tijos šimtmečio proga, visus pavaiši-
nome raguoliu.

Šių metų Kaziuko mugėje buvo
daug įvairių rankdarbių ir gaminių:
skaučių rankomis pagamintų muiliukų
ir vonios druskų, moderniškų šiaudi-
nukų, įrankių dėžučių, dažytų akme-
nukų ir kt. Vyr. skaučių/skautininkių
„Kun. Gražinos” būrelis, kaip visada, pa-
ruošė gardžius lietuviškus pietus, skau-
tai kepė dešreles, vyr. skautės pardavi-
nėjo lietuvišką duoną. Paukštytės su-
organizavo lote riją, kuri buvo labai po-
puliari, jos taip pat turėjo sausainių puo-
šimo staliuką. Dauguma mugės lanky-
tojų linksmai pabendravo skautų akade -
mikų „100 metų atkurtai Lietuvai” ka-
vinėje. Lauksime visų ir kitais metais!

Gavėnios susikaupimas ir kitos naujienos iš LA

siaustu apsisiautęs raitelis ant balto
žirgo, rodydamas brąstą per sraunią
Dauguvos upę, per vedė kariuomenę į
kitą krantą, kur lietuviai netikėtai už-
klupo rusų kariuomenę ir ją sutriuš-
kino.

Šiais metais Lietuva švenčia 300-tų
metų sukaktį nuo 1718 m. Dievo Moti-
nos Lietuvos globėjos paveikslo karū-
navimo Popiežiaus Klemenso XI atsi-
ųstomis karūnomis.

Šeštadienį, kovo 3 d., po vakari nių
šv. Mišių kun. Virginijus pratęsė Ga-
vėnios susikaupimą, papasakoda mas
apie šio paveikslo atsiradimą Trakuo-
se ir jo reikšmę mūsų tautai. Manau,
kad šiais metais rugsėjo mėnesio 22–23

d. numatyto Popiežiaus Pranciškaus vi-
zito programoje bus numatytas ir šio
paveikslo lankymas.  

Džiugu, kad kunigo Virginijus lan-
kymasis mūsų parapijoje sutapo su
kasmetine Šv. Kazimiero švente, kovo
4-tąja. Ta proga parapijoje vyksta skau-
tų rengiama kasmetinė mugė. Prieš
mugę pilna Šv. Kazimiero bažnyčia
švietė jaunais veidais. Kun. Virginijus
pasakė tai progai tinkama pamokslą,
kuris susirinkusiam jaunimui paliko
didelį įspūdį. Šiuo pamokslu svečias
pratęsė susikaupimo savaitgalį. Džiu-
gu, kad jame dalyvavo ir mūsų lietu-
viškas jaunimas.

Po šv. Mišių visi rinkosi į viršuti-

 nę parapijos salę, kur buvo galima pa-
sivaišinti skaučių paruoštais pie tumis,
įsigyti skautų ir skaučių pa gamintų
rankdarbių, knygų ir įvairių suvenyrų,
kuriuos pardavus, pelnas yra skiria-
mas skautų stovyklos „Ram bynas” Big
Bear kalnuose iš laikymui. Todėl mugės
svečiai noriai gardžiavosi pietumis ir
negailėjo pinigų įsigyti vieną ar kitą
suvenyrą.

Na, o po savaitės šventėme Kovo 11-
tosios, Lietuvos Nepriklausomy bės At-
kūrimo šventę, kuri – kaip pa gal pa-
geidavimą – sutapo ir su kalendorine
kovo 11 d. Ta proga Lietuvių Ben-
druomenės Los Angeles apylin kės val-
dyba pakvietė iš Lietuvos Vilniaus
universiteto tautinės muzi kos ansamblį
„Jaunimėlis”. 

Pasibaigus jubiliejiniam-šventi -
niam šurmuliui, belieka susikaupus
sulaukti Šv. Velykų, Kristaus prisikė-
 limo šventės ir kartu su juo keltis to-
bulesniam savo dvasiniam gyvenimui
ir mūsų Mylimos Tėvynės Lietuvos,
kaip garbingos Europos valstybės,
klestėjimui meldžiantis Trakų Švč.
Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos
maldos žodžiais: O Motina, kuri protė-
vių sostinėje pasirinkai savo sostą, ug-
dyk mūsų žemėje ir mūsų širdyse sa vo
Sūnaus Karalystę. Valdyk mus tai koje,
stiprink mus priespaudoje, guosk ne-
laimėse. Būk mūsų kraštui malo ninga
Valdovė, kaip esi buvusi šimtmečiais. Te-
gul Tavo garbės vainiką nūnai pra-
turtina nekaltumo ir meilės perlai, iš-
augę iš mūsų jaunimo širdžių ir mūsų
Tautos tikėjimo. Amen.

Kaziuko mugė Los Angeles

Prit. skautės Aurelija Bruožaitė, Dainava Petrulytė, Karina Ruplėnaitė, Erika Gedgaudai-
tė ir Saulė Baipšytė. Rengėjų� nuotraukos

Naujoji Ramiojo vandenyno rajono vadė Si-
gutė Mikutaitytė-Miller, „Kalniškių” tunto
tuntininkas Tomas Petokas ir „Palangos”
tunto tuntininkė Tara Barauskaitė.

Vyresnės skautės Danutė Scola, Nina Kas-
putytė ir Aleksa Harris.
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Nors ir užsiėmusi visą popietę lat-
vių namuo se, rinkimų komisijos pirmi-
ninkė Ingrida Misevičienė rado po rą
minu čių atsakyti į keletą  klausimų.

Kuo šių metų JAV LB Tarybos rinkimai
skirsis nuo praėjusių? Ar vėl vyks interne-
tinis balsavimas?

Kiekvienų JAV LB Tarybos rinki-
mų sėkmė priklauso nuo dviejų fak to-
rių: kandidatų gausos bei balsuojan-
čiųjų aktyvumo. Tiek renkant kandi-
datus, tiek ir agituojant balsuotojus le-
miamos įtakos daro apylinkių bei apy-
gardų rinkiminės komisijos. Pažino-
damos savo bendruomenes apygardos,
o ypač apylinkės lengviau randa ryšį su
savo nariais, žino, kokios informacijos
sklaidos prie monės labiausiai veikia jų
miestuose ir valstijose, suranda Tary-
bos kandidatų tarp savo narių. Todėl
mes šių rinkimų metu daug pastangų
dedame į bendradarbiavimą tiesiogiai
su apy linkėmis, šiek tiek palengvin-
dami darbą apygardoms. Ankstesnių
rin kimų patirtis rodė, jog per kuo dau-
giau rankų informacija praeis, tuo di-
desnė tikimybė, kad ji taip ir ne pasieks
reikiamos auditorijos arba pasieks

per vėlai. Tad šiais metais pra nešimus
elektroniniu paštu siun čiame tiesiai
apylinkėms, organizuojame bendras
telefonines konferencijas. Tuo tarpu
balsavimas internetu ir toliau išlieka la-
bai aktualus. Tai lengviausias būdas bal-
suoti tiek pačiam rinkėjui, tiek ir rin-
kimų organizatoriams. Daugelis apy-
linkių ir apygardų susiduria su dideliais
geogra finiais atstumais, žmonėms sun-
ku nuvažiuoti į balsavimo vietą dėl eis-
 mo spūsčių ar tiesiog laiko trūkumo. O
balsavimas internetu teužtrunka vos
porą minučių. Norėčiau pasinaudoti
šia proga ir pakviesti visus Amerikos
lietuvius registruotis balsavimui in-
ternetu. Registracija vykdoma iki ba-
landžio 7 d. Tarybos rin ki mų tinklala-
pyje http://tarybosrinkimai2018.com

Ar bus galima XXII JAV LB Tarybą pa-
krikštyti „Šimtmečio taryba”?

Na, „Šimtmečio tarybos” titulą pir-
miausia reikės užsitarnauti! Būti iš-
rinktais jubiliejiniais Lietuvai metais
neužtenka. Tad paklauskit po trejų
metų, pasibaigus kadencijai. Vie nas iš
svarbiausių uždavinių naujiesiems Ta-
rybos nariams bus ir toliau ieškoti
būdų, kaip pritraukti kuo daugiau Ame-
rikos lietuvių į mūsų bendruomenę.
JAV Lietuvių Bend ruo menė bei jos pri-
oritetus nustatanti Taryba veikia va-
dovaudamasi JAV LB įstatais ir tai-
syklėmis. Jau septintą dešimtmetį gy-
vuojanti organizacija buvo sukurta re-
miantis 1949 m. birželio 14 d. paskelbta
„Lietuvių charta”. Tokia gili istorija su-
teikia bendruomenei stiprias šaknis ir
liudija apie nemirštantį lietuvio pasi-
ryžimą būti lietuviu. Tačiau, kaip ir pati
Lietuva, taip ir lietuvių bendruomenė
už mūsų Tėvynės ribų šiuo metu išgy-
vena pereinamąjį lai ko tarpį. Bendruo-
menės turi susikurti naują identitetą ir
susivokti, koks dabar yra jų vaidmuo.
Kas yra aktualiausia Amerikos lietu-
viams? Ko jie tikisi iš Lietuvių Ben-
druomenės? Kas juos skatina ar sulai-
ko nuo dalyvavimo bendruomenės veik-
loje, ren gi niuose? Kokie pokyčiai yra bū-
tini JAV LB bei Taryboje? Jei XXII JAV
LB Taryba sugebės efektyviai atsaky ti
į šiuos bei kitus klausimus ir per trejų
metų kadenciją kryptingai ju dėti vie-
ningos ir augančios bendruo menės
link, tada galbūt galėtume ir titulus da-
linti.

Ar turėsime daugiau kandidatų nei
2015 m.? Kadangi naujosios Tarybos 1-oji
sesija vyks Port lande, gal turėsime daugiau
atsto vų, nei įprasta, iš Vakarų pakrantės?! 

Ingrida Misevičienė: Dalyvaukime JAV LB Tarybos „šimtmečio” rinkimuose
druomenės Ame rikoje gaires ir pri-
oritetus, me tinių sesijų metu priimti
nutarimai yra vykdomi Krašto valdy-
bos ir įta koja visų apylinkių bei ben-
druome nių veiklą. Tad Tarybos na-
riai turi ypač dideles galimybes tei-
giamai paveikti LB kryptį. Metinės
sesijos, į kurias suvažiuoja lietuviai iš
visų Amerikos kampelių, suteikia uni-
ka lią progą dalintis patirtimi, imti pa-
vyzdį vieni iš kitų, pasisemti naujų idė-
jų. Grįžę į savas apygardas ir apylinkes
Tarybos nariai kartu parsiveža ir visą
sukauptą žinių bagažą. Sesijų metu už-
simezga naujos pažintys, prasiplečia
akiratis, pasijaučiama didelės orga-
nizacijos dalimi, at siranda papildoma
motyvacija, skatinanti daryti geriau ir
daugiau. 

Ką turėtų žinoti kiekvienas JAV lietu-
vis, kuris norėtų kandidatuoti į Tarybą?

Meilė Lietuvai, noras puoselėti
lietuvybę ir siekis stiprinti bendruo me-
nę yra kertiniai Tarybos nario atribu-
tai. Šios esminės prielaidos yra būti-
nos, jog užtikrintų nuoširdų ir atsida-
vusį požiūrį į bendruomeninę, sava-
norišką veiklą. Taip pat yra svarbūs ad-
ministraciniai bei strateginiai įgū-
džiai, sugebėjimas efektyviai dirb ti
su didele grupe žmonių, kurių ir pa-
tirtis, ir įgūdžiai, ir polinkiai ga li būti
visiškai skirtingi. Kartą per metus
JAV LB Tarybos nariai privalo daly-
vauti metinėje sesijoje, kuri paprastai
vyksta rugsėjo pabaigoje-spalio pra-
džioje. Tarybos nariams nė ra kom-
pensuojama nei už jų laiką, nei už ke-
liones į Tarybos sesijas, kas, deja, at-
baido nemažai žmonių. Bet yra puikių
pavyzdžių, kuomet Tary bos nariai kar-

Krašto rinkimų komisijos pirmininkė Ingri-
da Misevičienė (k.) su Portlando apylinkei
XXI Taryboje atstovaujančia Giedre Ba-
barskiene susirinkusiems pristatė naujosios
LB Tarybos rinkimų eigą. 

Portlando lietuviai smagiai šventė Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį su iš Indianos spe-
cialiai atvykusia kapela „Biru Bar”.

Šventės akimirkos.                                         Dariaus�Kuzmicko�ir�Vilijos�Jozaitytės�nuotraukos

Lietuvių Fondo atstovas Vakarų pakrantė-
je Laurynas Misevičius dėkojo ir įteikė šios
organizacijos kasmetinės paramos čekį
„Atžalyno” mokyklos vadovei Ingai Sa-
daunikaitei-Kozhevnikov.

Lietuvių Bendruomenės nariai
skatinami savo kandidatūrą į XXII
Tarybą kelti iki kovo 15 d. Tad dar ne-
turime tikslaus kandidatų skaičiaus.
Į 60 renkamų vietų 2015 m. kandida-
tavo 81 LB narys, 2012 m. – 75. Iš pirmo
žvilgsnio kandidatų kaip ir užtenka.
Bet norėtųsi, jog neliktų situacijų,
kuomet apygardoje ar rin kiminiame
rajone balsuotojai renka 1 kandidatą
iš 1. 2015 m. net keturiose apylinkėse
balsuotojai težymėjo   pa vardę savo
rinkiminiame biulete ny je. Tad dedame
daug pastangų šiai pa dėčiai ištaisyti.
Taip pat tikimės ak tyvaus dalyvavimo
iš naujausių apy linkių bei vietovių:
Reno (Nevada), Atlanto regiono (Mai-

ne valstija), St. Petersburgo (Flori-
da), Orange Coun ty (California).

Ar pritariate minčiai, kad jei norima ką
nors nuveikti Amerikos lietuvių ir apskritai
lietuviškos bendruomenės labui, reikia
kandidatuoti į JAV LB Tarybą, kuri prak tiškai
yra LR Seimo atitikmuo užjūryje? (Išskyrus
gaunamą materialinį atlygį už savo darbą:)

Be abejo! Tenka išgirsti nemažai
komentarų, jog kandidatavimas į JAV
LB Tarybą yra „tuščias laiko švaisty-
mas”, kad ji „nieko nenuveikia” ir pan.
Bet, mielieji, viskas yra Jūsų rankose!
Kritikuoti visi greiti, o aš lenkiu gal-
vą prieš tuos, kurie aukoja savo laiką.
JAV LB Taryba nustato Lietuvių Ben-

tu su savo LB apylinkės valdyba randa
finansavimo šaltinių kelionės išlai-
doms padengti, rengia lėšų telkimo
renginius, naudojasi papildomo au-
kojimo („donation mat ching”) pa-
slaugomis, kurias vis pla čiau savo
darbuotojams pradeda siūlyti dides-
nieji Šiaurės Amerikos korporaciniai
darbdaviai. Norintieji kandidatuoti
2018 m. Tarybos rinki muose turi pa-
teikti paraiškas iki KOVO 15 d., tad pa-
skubėkite! (Išsa mią informaciją apie
rinkimus, Tary bos veiklą bei kandi-
dato anketą galite rasti rinkimų sve-
tainėje http://tarybosrinkimai2018
.com/).

Nukelta į 14 psl.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pavasaris jau čia, o po jo prasideda
va saros stovyklos Dainavoje. Pa galvojus
apie Dainavą ten jau sto vyklavusiems
pirmiausia prieš akis iškyla sutikti drau-
gai.  Po to – spėju, Spyglio ežeras ir Kry-
žių kalnas. Dai navoje taip pat yra
ir Rambyno kal nas, iki šiol nesu-
laukęs tinkamo dė mesio. Nese-
niai skaitydamas Stepo no Kolu-
pailos knygą „Nemunas”, ra dau
įdomios informacijos apie istori nį
Rambyną.  

Rambyno kalnas yra prie Ne-
mu o upės. Senovės lietuvių
jis buvo laikytas šventu. Ma-

noma, kad čia buvo pati didžiau-
sia Ramovė, kurią lankė lietu-
viai net iš tolimų šalių. Aukštas
dešinysis krantas, iki 33 metrų
aukš čiau vandens, stačiu šlaitu
baigėsi ties Nemuno vaga. Se-
niau kalno vir šūnėje gulėjo didelis
granito riedulys su iškapotu kardu ir
žmogaus pėda. XIX amžiaus pradžioje
žemėje buvo rasta daugybė varinių, ci-
ninių, si dab rinių ir net auksinių indų,
naudotų kulto reikalams. Spėjama,
kad didysis akmuo buvo naudojamas
kaip aukuras. Ir išnykus pagonybei jis
žmonių dar buvo gerbiamas. 1811 m.
Bartėnų malūnininkas Schwartz su-
manė  suskaldyti aukuro akmenį ir pa-
daryti dvejas girnas. „Išsirūpinęs val-

džios leidimą, jis tai įvykdė, bet susi-
laukė baisių nelaimių. Trys darbinin-
kai susižeidė ir apako, audra sudraskė
jo vėjo malūną ir, pagaliau, pats ma-
lūnininkas pateko į ratą, kuris sulau-
žė jam kaulus” („Nemu nas”, psl. 223).

Toliau skaitome, kad gretimame
Bitėnų kaime gyveno Martynas Jan-
 kus, Mažosios Lietuvos patriarchas. Jis

savo spaustuvėje spausdino lietuviškas
knygas, kada Lietuvoje jos buvo rusų
draudžiamos, ir slaptai jas platino po
Lietuvą. Daug metų jis bu vo Rambyno
kalno saugotojas. Kas met apie Jonines
į Rambyną suvažiuodavo žmonių pa-
dainuoti ir drauge pasidžiaugti, lyg at-
gaivinant garsią senovę. Didžiosios ir
Mažosios Lietu vos jaunimas Rambyną
gausiai lankė ekskursijomis. Naujame
aukure, įtai sytame kalno viršūnėje,
žymesnės organizacijos paliko savo

įrašus ir šūkius. Ekskursantus labai
svetingai priimdavo Jankus ir jo šeima.
1944 m. Jankus bėgo nuo raudonojo te-
roro į Vokietiją, kur kaip tremtinys
1946 m. gegužės 23 d. mirė Flensburge.

Dainavos Rambynas laukia pride-
ramo ir kūrybingo dėmesio. Jo sim-
boliką galima dažniau įtraukti į va ka-
rines programas. Jo papėdėje – popu-

liari laužavietė. Kalnas gali būti
tinkamu fonu prisimenant lie-
tuviš kos spaudos draudimą. Pri-
simintinas Martynas Jankus bei
Mažosios Lie tuvos istorija. Kaip
tik šiemet sukanka 160 metų nuo
jo gimimo. Ram bynas buvo lie-
tuvių Ramovė. O kas buvo ta
Ramovė? Ar negalėtų koks as-
muo, apsirengęs anų laikų rū-
bais ir prisilipdęs baltą barzdą,
tarsi Kri vių Krivaitis, vaiku-
čiams papasakoti apie žilą se-
novę? Nuotaikai sukurti reiktų
aukuro ant Rambyno kalno. Kaip
tik šiemet Lietuvoje yra skel-
biami partizanų vado Adolfo Ra-

ma nausko-Vanago metai. Kodėl jo pa-
gerbimui ir atminimui nepastatyti au-
ku ro ir jo nepavadinti Laisvės aukuru?
Bent dalį akmenų statybai galėtų su-
vežti stovyklautojai ir dalyvauti au-
kuro statyboje. Rambyno kalnas Dai-
navoje yra. Tereikia jį įtraukti į sto-
vyklų programas ir jam suteikti pri-
deramos pagarbos, įprasminant „Iš
praeities tavo sūnūs te stiprybę se-
mia!”.

Julius Kasniūnas įsigijo elektros in-
žinerijos bakalauro laipsnį Rose-
Hman Intitute, Terre Haute India-

 na. Dirbo Amerikos laivyne Crane In-
diana, kur tarp kitų atsakomybių vyk-
dė naująją strateginę iniciatyvą. Tęsė
mokslus Indiana University, Bloo-
mington, IN. Įsigijo du magistro laips-
nius: MBA ir Masters Business Ana-
lytics. 2016 m. vedė ir gyvena Spring-

Dainavoje stovyklautojų laukia Spyglio ežerėlis,
Kryžių kalnas ir… Rambyno kalnas DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų stovykla –
liepos 8–15 d. 
Stovykla�yra�skirta�lietuviškai�kalban-
tiems�moksleiviams,�kurie�yra�baigę�8-
tą�skyrių�ir�dar�nepradėję�universite-
to� studijų.� Registracija� prasidės� ge-
gužės�1�d.�Šiuo�metu�ieškomi�stovyk-
los��vadovai.�Norintys�vadovauti�pra-
šomi� užpildyti� anketą� www.mes-
mas.org.

Jaunųjų ateitininkų stovykla – lie-
pos 15–22 d. Dainavoje
Ši� stovykla� yra� skirta� lietuviškai� kal-
bančiam�jaunimui�nuo�9�iki�14�metų.
Ateitininkų�kuopų�nariai� jau�gali� re-
gistruoti.���Registracija�visam�lietuviš-
kai�kalbančiam�jaunimui�prasidės�ba-
landžio�14�d.� � Ieškomi�stovyklos�va-
dovai� ir�mokytojai.� Registruokitės� ir
daugiau�apie�stovyklą�paskaitykite� :
https://www.ateitis.org/jas.

Sendraugių 1 stovykla – liepos 22–
29 d. Kviečiamos�šeimos�su�vaikais�ir
pavieniai�asmenys.�Registracija�dar
neprasidėjo.

Ateitininkų Studijų savaitga-
lis planuojamas JAV Darbo

dienos savaitgalį. 

Vasaros 
stovyklos 

,,ŠAAK 2018” konferencija,  š. m. balandžio 6–8 d. 

Toronto Marriott Bloor Yorkville Hotel

Registruokitės�ir�užsisakykite�viešbučio�kambarius:�
https://saaktorontas.wixsite.com/saaktorontas

ŠAAK 2018 – Važiuojame!
pasimokysime vadovavimo įgūdžių

Rita Bradūnaitė

Julius Kasniūnas

Gedimino stulpai Rambyno kalne

Šiaurės Amerikos sendraugiai atei -
 tininkai š. m. balandžio 6–8 d. kvie  čia
visus į Torontą, į ,,ŠAAK 2018” kon-
ferenciją, „ŠAAKalbos” – ,,TED Talks”
stiliaus pristatymai. Savaitgalio už-
duotis – ugdyti save ir užmegzti ryšius
su lietuviais profesionalais.

Savaitgalis prasidės balandžio 6
d. prieškonferencine sesija, kurios
tema: ,,Lyderystė: kaip pritaikyti sa -
vo skiriamąjį ženklą (personal brand)
norint tapti organizacijos lyderiu”.

Pratybas ves Rita Bradūnaitė ir
Julius Kasniūnas. Susipažinkime su
jais.

field, Illinois. Šiuo metu dirba „Hora-
ce Mann Insurance” duomenų anali-
tiku; jo užduotis – suderinti ir anali-
zuoti duomenis, surasti naujus – nau-
dingiausius draudimo procesus, įgy-
vendinant naują duomenų viziją. Kai
nedirba, mėgsta su žmona Alexis ke-
liauti, virti ir leisti laiką su šunim.

Rita Bradūnaitė įsigijo baka lauro
laipsnį Northwestern Univer sity,
kur studijavo pedagogiką, istoriją

ir politinius mokslus. Baigusi studijas
grįžo į Baltimore, kur dirbo „Teach For
America” organizacijoje, bandančioje
sumažinti nelygybę švietimo srityje.
Rita trejus metus dėstė istoriją Balti-
morės gimnazijoje, o po to pati vėl
tapo studente Johns Hop kins Univer-
sity, kur įsigijo viešosios politikos ma-
gistro laipsnį (Master of  Public Policy).
Studijuodama turėjo progos atlikti sta-

žuotę „Baltimore City Schools Central
Office” vado vau jama rajono vyriau-
siosios akade minių programų parei-
gūnės. Nors darbas buvo įdomus, Rita
pasiilgo kasdienio bendravimo su mo-
kiniais ir šeimomis. Grįžo dirbti mo-
kyklon, šįkart kaip akademinių prog-
ramų vadovė Baltimorės gimnazijoje.
Po to perėjo į savo dabartinę organi-
zaciją – KIPP Baltimore. KIPP yra na-
cionalinis chartijos mokyklų tinklas.
Kiek vienas KIPP rajonas turi KIPP
Through College komandą, kuri KIPP
abiturientus remia jų gimnazijos ir uni-
versiteto studijų metais. Šiuo metu
Rita yra „Senior Manager of  College
Placement”. Be to, Rita dirba kaip
„Portfolio Coach” Johns Hopkins Uni-
versity School of  Edu cation. Laisva-
laikiu Rita mėgsta keliauti, skaityti, bė-
gioti, bandyti naujus receptus virtuvėje
ir leisti laiką su draugais ir šeima.
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Tas taip pat labai apsunkino in-
tegravimąsi į šią šalį. Jau pirmą sa-
vaitę po atvažia vimo susiradau arti-
miausius anglų kalbos kursus prade-
dantiesiems ir stropiai mokiausi kal-
bos. Vėliau bai giau ir priešmokyklinio
ugdymo stu dijas, gavau darbą pagal
profesiją ir atsivėrė naujos galimybės,
gyventi tapo lengviau. 

Žinau, kad nemažai dedate pastangų
puoselėjant lietuvybę. Esate įsteigusi lie-
tuvišką mokyklėlę. Kokie tie būsimieji lie-
tuviu kai, gyvenantys Airijoje? Kaip jie įsi-
vaizduoja savo tėvų žemę ir ko kie jų ryšiai
su Lietuva?

Prieš dvejus metus įkūrėme Lie tu-
vių Bendruomenę miestelyje, kuriame
gyvenu. O dar po kelių mėnesių įkū-
riau ir lituanistinę šeštadieninę mo-
kyklėlę. Mūsų mokyklėlė gyvuoja dar
tik antrus metus, visi mokinukai yra
gimę Airijoje, bet labai domisi sa vo
tėvų gimtine. Net patys mažiausi, pen-
kerių metų, jau nemažai žino apie
Lietuvos istoriją, nes kiekvieną šeš-
tadienį bent vieną pamoką skiriame
jai pažinti. Dauguma jų labai laukia
atostogų pas senelius Lietuvoje, dalis
jų ten leidžia bent 2 vasaros mėnesius
kasmet, todėl ryšys su Lietuva labai
stiprus.

Airija kažkada išgyveno pana šią krizę,
kaip ir šiuo metu Lietu va. Didėjantys
emigracijos srautai pagaliau buvo sustab-
dyti. Ko Lie tuvai reikėtų pasimokyti iš šios
šalies?

Manau, visų pirma – vienybės.
Mūsų tautai labai to trūksta, esame su-
siskaldę, per mažai supratimo, at-
 jautos ir vieningumo. Airiai yra daug
vieningesni. Tarkim, neseniai buvo no-
rėta įvesti vandens mokestį, tai žmo nės
išėjo į gatves mitinguoti ir pasiekė
savo. O kaip gražiai airiai oro uostuo-
se prieš Kalėdas pasitinka iš JAV at-
skrendančius savo tėvynai nius, emig-
rantus. Jie veiksmais, o ne žodžiais
kvietė emigrantus grįžti. Kai jautiesi
laukiamas, saugus, tai ir ne sinori nie-
kur emigruoti. 

Kuo žavi airių tauta? Gal galima ieš-
koti panašumų su lietuviais?

Airiai žavi humoro jausmu, atsi-
palai davimu, mokėjimu pasijuokti iš
savęs. Dar tuo, jog yra vieningi, em-

Ūkanotoje Airijoje aktyviai laistomi lietuvybės daigai
Atkelta iš 1 psl.

patiški ir nuolat pasirengę pagelbėti, jei
tos pagalbos reikia. Panašūs esame
tuo, jog, kaip ir jie, esame maža tauta,
kuri ilgą laiką buvo oku puota, bet vi-
sada norėjome tapti lais vi ir nepri-
klausomi, todėl kovojome. 

Airijoje labai didelė mūsų tautiečių dias-
pora. Ne mažesnė turbūt nei kažkada airių
Amerikoje. Kaip vietiniai priima mūsiškius

ir kodėl vis dėlto lietuviai taip plūsta į Ai-
riją?

Esame pasižymėję kaip darbšti
tauta, todėl airių darbdaviai dažnai no -
ri būtent lietuvio darbuotojo. Ai riai yra
svetinga tauta, organizuojanti nemažai
integracijos projektų kitų tautų žmo-
nėms, gyvenantiems Airi joje. 

Dirbu airiškame darželyje, ku-
ria me pusė vaikų yra kitataučių. Dar-

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

želio savininkė labai skatina su vaikais
kalbėti jų gimtąja kalba: lie tuviškai, ru-
siškai, lenkiškai, kad tik jie jaustųsi
kuo patogiau ir per kalbą išlaikytų savo
šaknis. Organizuojame įvairių kultū-
rų dienas, supažindiname airius su
kitų tautų kultūra, tradicijomis, kuli-
nariniu paveldu.

Šiuo metu su Švietimo ministeri-
ja ruošiame naują programą lietuvių
kalbos kursams organizuoti pagrindi-
nėse airių mokyklose besimokan tiems
lietuvių vaikams (12–18 m.). Ir nors lie-
tuvių kalbos pamokos vyks ne visose
airių mokyklose, nes bus organizuo-
jama tik didesniuose miestuose, vis dėl-
to tai labai gera pradžia ir gra žus no-
ras padėti lietuviams išsaugoti savo
gimtosios kalbos žinias bei pa siruošti
baigiamiesiems airių vidurinės mo-
kyklos egzaminams (vaikams galima
rinktis laikyti lietuvių kalbos egza-
miną, kaip ir bet kurios kitos ES ša-
lies).

Šiuo metu lietuvių antplūdis į Ai-
riją yra sumažėjęs, o dėl nepaprastai iš-
augusių būsto nuomos kainų ši šalis
tapo mažiau patraukli imigracijos at-
žvilgiu. Airija išgyvena nekilnojamo-
jo turto krizę, ir šiuo metu darbą su-
sirasti yra kur kas lengviau nei būstą.

Prie ko iki šiol sunku priprasti svečio-
je šalyje?

Prie oro, prie dažno lietaus, ūka no-
to dangaus ir saulės trūkumo. Dar
prie airiško nepunktualumo, duoto žo-
džio nesilaikymo. 

Ko labiausiai pasiilgstate iš Lietuvos?
Savo artimųjų, tėvų, sesers šei-

 mos, draugų ir nuostabiausio miesto –
Vilniaus. Dar saulėtos vasaros, žie-
 mos sniego. Ir, žinoma, to jausmo, kad
savo šalyje esi savas. Į Lietuvą sten giuo-
si parvykti bent kartą per metus. Iš-
uosčiusi visus gimtinės kvapus, pasi-
kraunu metams iki kitos viešnagės. 

Airija laikina Jūsų gyvenimo stotelė, ar
vis dėlto jau galutinai susiejote savo gyve-
nimą su šia šalimi?

Nors  tas laikinumas tęsiasi jau 12
metų, vis dėlto tikiuosi, kad Airija tik
laikina mūsų gyvenimo stotelė. Nebu-
vo dienos, kada negalvojau apie grįži-
mą į Lietuvą. Nors visiškai realizuoju
save šioje šalyje, turiu mylimą darbą,
draugų, visuomeninės veiklos, daug lie-
tuviškų renginių, vadovauju lietuviš-
kai mokyklėlei, tėvynės man labai la-
bai trūksta. Tikiuosi, kad ma no šeima
vieną dieną pasakys: „Grįž tam”, ir tai
bus turbūt geriausia die na mano gy-
venime.

Lietuvybės puoselėtoja Airijoje Raminta
Budrienė.

Lietuvių Bendruomenė Ramintos iniciatyva jau nebe pirmi metai dalyvauja Šv. Patriko pa-
rade.

Ramintos įsteigta lituanistinė mokyklėlė Airijoje gyvenantiems lietuviukams.

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejaus minėjimas Dublino savivaldybėje. Su
LR ambasadoriumi Airijoje Egidijumi Meilūnu, URM ministru Linu Linkevičiumi ir Dubli-
no meru.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA  IR pASAUlIS

Užsienio reikalų ministras solidarizuojasi su JK
Vilnius (ELTA) – Londone Lietu-

vos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius su Jungtinės Karalystės
(JK) užsienio reikalų sekretoriumi
Boris Johnson aptarė Lietuvos ir Jung-
tinės Karalystės dvišalių ryšių bei
aktualiausius saugumo ir gynybos
sričių bendradarbiavimo klausimus.

Susitikimo metu L. Linkevičius ir
B. Johnson pažymėjo glaudžius dvi-
šalius Lietuvos ir Jungtinės Karalys-
tės santykius ir pabrėžė siekį šiuos ry-
šius stiprinti. L. Linkevičius padėko-
jo kolegai už Jungtinės Karalystės
reikšmingą praktinį indėlį į Baltijos
regiono saugumą. Jungtinė Karalystė
vadovauja NATO priešakinių pajėgų
batalionui Estijoje, o jos naikintuvai
jau keturis kartus vykdė NATO oro po-
licijos misijas Baltijos valstybėse, iš jų
du kartus Lietuvoje.  

Ministrai sutarė dėl glaudaus
abiejų šalių bendradarbiavimo sau-
gumo ir gynybos klausimais, dėl sank-
cijų politikos Rusijos atžvilgiu koor-
dinavimo bei paramos Ukrainai. Lie-
tuvos diplomatijos vadovas B. Johnson
pristatė Europos planą Ukrainai, ap-
tarė pasirengimą birželį vyksiančiai
Kopenhagos konferencijai.

Ministrai taip pat aptarė santykių
su kitomis ES Rytų partnerystės šali-
mis plėtojimą, bendradarbiavimą at-
remiant hibridines grėsmes, didinat ki-
bernetinį saugumą ir atsparumą in-
formacinėms atakoms. Pasak ministro,
NATO stiprybė yra ypač aktuali Rusi-
jos grėsmės akivaizdoje.

„Rusijos elgesys yra tam tikras iš-
bandymas NATO aljanso vienybei,

Atnaujintas kibernetinio saugumo centro tinklalapis
Vilnius (Mano vyriausybė) – Pra-

dėjo veikti Nacionalinio kibernetinio
saugumo centro tinklalapis www.nksc.
lt, skirtas tiek valstybės ypatingos svar-
bos informacinės  infrastruktūros ir
valstybės informacinių išteklių valdy-
tojams, tiek privačiam sektoriui ir in-
dividualiems asmenims. Tinklalapis
pritaikytas pranešti apie kibernetinius
incidentus ir žalingą turinį internete.

Tinklalapyje pateikiami kiberne-
tinius incidentus tiriančių ir valdan-
čių institucijų kontaktai, aktuali in-
formacija ir įspėjimai apie kiberneti-
nes grėsmes bei spragas, taip pat re-
komendacijos, kaip jas pašalinti. Gy-
ventojai, naudodamiesi tinklalapyje
įdiegtais specialiais įrankiais, gali pa-
sitikrinti kompiuterius ir kitus įren-
ginius dėl saugumo spragų.

Diskutavo apie Suvalkų koridoriaus saugumą 
Vilnius (KAM.lt) – Vilniuje vyko

Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos
ir Lietuvos saugumo ir gynybos at-
stovų bei ekspertų apskrito stalo dis-
kusija „Atgrasymo ir gynybos stipri-
nimas NATO šiaurės rytų flange: Su-
valkų koridoriaus saugumo užtikri-
nimas”.

Diskusijos metu buvo apsikeista
nuomonėmis dėl Rusijos karinių kon-
vencinių grėsmių, pasidalinta įžval-
gomis dėl regiono saugumo ir aptartos
trišalio JAV, Lenkijos ir Lietuvos ka-

rinio bendradarbiavimo perspekty-
vos užtikrinant regiono, o ypač Su-
valkų koridoriaus saugumą ir gynybą.

Renginyje taip pat dalyvavo Lie-
tuvos, Lenkijos ir JAV gynybos insti-
tucijų ir tarptautinių štabų atstovai,
JAV Analitikos centro CEPA, Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto atstovai.

Apskrito stalo diskusiją organi-
zavo Lietuvos krašto apsaugos minis-
terija kartu su JAV analitikos centru
„Centre for European Policy Analysis”.

Vydūno draugijai nepavyksta įsisteigti Karaliaučiuje 
Vilnius (BNS) – Rašytojo ir filo-

sofo Vydūno draugijai vis nepavyksta
įsisteigti Karaliaučiaus srityje.

„Kol geopolitinė situacija buvo
kitokia, dar galėjome tikėtis, jog srityje
bus pritarta kai kurioms mūsų ini-
ciatyvoms, tačiau dabar bendradar-
biavimas labai apsunkintas. Vydūnas
ten nepageidaujamas”, – sakė Vilniu-
je veikiančios Vydūno draugijos va-
dovas Tomas Stanikas. Jie nuotal su-
siduria su biurokratinėmis kliūtimis.

Kitą savaitę bus minimos Vydūno
150-osios gimimo metinės. Vykstant

renginiams Lietuvoje, Vydūno atmi-
nimui skirtas medalis bei ženkliukas
bus pristatytas ir Turizmo informaci-
jos centre Karaliaučiuje. Čia taip pat
bus rodoma publicisto veiklą įamži-
nanti paroda.

Vienas iš Lietuvos tautinio atgi-
mimimo dalyvių Vilhelmas Storosta-
Vydūnas 1868 metais gimė Šilutės ra-
jone. Gyvendamas Vokietijai priklau-
siusios Rytų Prūsijos lietuviškojoje
dalyje, jis parašė daugiau nei 30 dra-
mos kūrinių, skaitė paskaitas tautiš-
kumo tema visoje Lietuvoje.

Išpuolis prieš S. Skripal – smūgis tarptautiniam saugumui
Berlynas (ELTA) – Vokietijos gy-

nybos ministrė Ursula von der Leyen
buvusio rusų agento Sergejaus Skripal
apnuodijimą Didžiojoje Britanijoje pa-
vadino „rimtu smūgiu tarptautiniam
saugumui”. „Tai yra pirmas kartas
nuo Antrojo pasaulinio karo, kai Eu-
ropos žemėje panaudotas toks šiur-
pus cheminis ginklas, – sakė ji. Esą ne-
galimą leisti, kad tai taptų kasdienybe.

„Mes jau Sirijoje matėme žiauru-
mus, kokie ten vykdomi. Tačiau čia pir-
mą kartą rimtas išpuolis įvykdytas
Europoje”, – kalbėjo ministrė. Anot jos,
Vokietijos vyriausybė incidentą ver-
tina labai, labai rimtai. Tai yra „rim-
tas visų tarptautinių susitarimų su-
laužymas”.

66 metų rusas S. Skripal ir 33-ejų
jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti ant

suolelio be sąmonės Solsberio mieste.
Jie su gyvybei pavojingais apsinuodi-
jimo simptomais buvo nuvežti į ligo-
ninę.

Prieš S. Skripalį buvo panaudoti
vadinamosios „Novičiok” grupės nuo-
dai, kurie per Šaltąjį karą buvo sukurti
Sovietų Sąjungoje.

U. von der Leyen pareikalavo, kad
incidentą ištirtų nepriklausomi Jung-
tinių Tautų (JT) cheminio ginklo eks-
pertai. Po to esą turi būti kalbama apie
padarinius. „Iš Rusijos aš tikiuosi,
kad ji prisidės prie tyrimo”, – pabrėžė
ministrė.

Rusija „jau kartą nužudė žmogų
Didžiojoje Britanijoje”, – pabrėžė mi-
nistrė, paminėdama 2006-aisiais nu-
nuodytą Rusijos opozicionierių Alek-
sandrą Litvinenką.

JK premjerės kalba apie Rusiją
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos ministrė pirmininkė Theresa
May pranešė apie virtinę priemonių
Maskvai.

Th. May sakė, kad Kremlius ne-
pateikė „jokio pasiaiškinimo”, kaip
Rusijoje sukurta kovinė nervus para-
lyžiuojanti medžiaga galėjo būti pa-
naudota Solsberyje. 

Th. May pirmą kartą tiesiogiai
apkaltino Rusiją tokiais žodžiais: „Dau-
gelis mūsų su viltimi žvelgė į posovie-
tinę Rusiją, – kalbėjo premjerė parla-
mente. – Norėjome geresnių santykių;
tragiška, kad prezidentas Putinas pa-
sirinko tokį veikimo būdą”.

Th. May pažadėjo „išardyti Rusijos
šnipų tinklą Jungtinėje Karalystėje” ir
paskelbė iš šalies išsiunčianti 23 rusų
diplomatus ir nurodė jiems per savai-
tę išvykti iš  Britanijos.

Vyriausybė nusprendė  įšaldyti
aukšto lygio diplomatinius ryšius su
Rusija, o tai palies ir Pasaulio futbolo
čempionatą.

„Ministrai ar net karališkosios
šeimos nariai nedalyvaus šios vasaros
Pasaulio futbolo čempionate Rusijoje”,
– pranešė Th. May.

Th. May perspėjo, kad rusų vers-
lininkų, gyvenančių JK lėšos bus griež-
čiau tikrinamos.

„Mes įšaldysime Rusijos valstybi-

nes lėšas tais atvejais, kai turėsime
duomenų, kad jos gali būti panaudotos
JK piliečių ar gyventojų gyvybei ar tur-
tui grasinti”, – sakė Th. May.

„Nėra jiems, nei jų pinigams vie-
tos, mūsų šalyje”, – perspėjo Th. May.

Th. May pažadėjo skubiai pareng-
ti įstatymus, kad teisėsauga galėtų
areštuoti įtariamus priešiška valstybei
veikla asmenis, mėginančius atvykti į
Britaniją. 

Vyriausybė svarstys naujos kovos
su šnipinėjimu įstatymus, kad būtų pa-
žabota priešiška užsienio agentų veik-
la mūsų šalyje, sakė Th. May.

JT smerkia Rusiją 
New Yorkas, Jungtinės Tautos

(BNS) –  Didžioji Britanija sušaukė sku-
bų Saugumo Tarybos posėdį.

Jungtinės Valstijos sakė, kad Ru-
sija yra atsakinga už buvusio rusų
šnipo užpuolimą Anglijoje panaudo-
jant nervus paralyžiuojančią me-
džiagą, ir paragino Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybą laikyti Maskvą at-
sakinga.

„Jungtinės Valstijos mano, kad
Rusija yra atsakinga už ataką prieš du
žmones Jungtinėje Karalystėje, pa-
naudojant kovinę nervus paralyžiuo-
jančią medžiagą”, – per skubiai su-
šauktą Saugumo Tarybos posėdį sakė
JAV ambasadorė Nikki Haley.

„Ji turi paaiškinti savo veiksmus,
– sakė JAV ambasadorė. – Jei nesiim-
sime neatidėliotinų  konkrečių prie-
monių tam spręsti dabar, Solsberis
nebus paskutinė vieta, kurioje matome
cheminio ginklo panaudojimą.”

Maskva neigė, kad yra kaip nors
susijusi su  minima ataka panaudo-
jant nervus paralyžiuojančią medžia-
gą „Novičiok”, kuri buvo sukurta So-
vietų Sąjungoje.

Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Antonio Guterres sakė,
kad nervus paralyžiuojančios me-
džiagos panaudojimas yra nepriimti-
nas dalykas ir paragino atlikti nuo-
dugnų tyrimą.

JK įspėja piliečius dėl pavojų Rusijoje
Londonas (ELTA) – Didžioji Bri-

tanija įspėjo šiuo metu Rusijoje esan-
čius arba artimiausiu metu ten vykti
planuojančius savo piliečius dėl „anti-
britiškų nuotaikų ar priekabių” rizi-
kos. Toks įspėjimas paskelbtas šalių
santykiuose išaugus įtampai dėl Ang-
lijoje įvykdyto pasikėsinimo į buvusio

Rusijos šnipo Sergejaus Skripal ir jo
dukros gyvybes. 

Užsienio reikalų ministerijos re-
komendacijos keliautojams paskelb-
tos po to, kai premjerė Theresa May
Rusijai paskelbė sankcijas, susiju-
sias su mėginimu nunuodyti S. Skri-
pal. 

L. Linkevičius su JK užsienio reikalų sekre-
toriumi Boris Johnson aptarė abiem šalimis
svarbius klausimus. URM.lt� nuotr.

JK premjerė Th. May parlamentą informavo
apie išsiunčiamus Rusijos diplomatus ir bū-
simas griežtas priemones. Wisj.com�nuotr.� �

pasirengimui atremti šiuolaikines grės-
mes. Papildomų NATO pajėgų dislo-
kavimas Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra
reikšmingiausias Aljanso kolektyvi-
nės gynybos sustiprinimo žingsnis po
Šaltojo karo pabaigos”, – sakė užsienio
reikalų ministras.

L. Linkevičius pasmerkė nusi-
kalstamą aktą Solsberio mieste, ku-
riuo buvo siekiama nunuodyti Sergejų
Skripal ir jo dukterį. Lietuvos užsienio
reikalų ministras išreiškė solidarumą
su Jungtine Karalyste ir pabrėžė, kad
karinės cheminės medžiagos naudoji-
mas NATO sąjungininkės teritorijoje
sukėlė didelį Lietuvos ir visos tarp-
tautinės bendruomenės susirūpinimą. 

L. Linkevičius vizito metu taip pat
susitiko su JK Parlamento žvalgybos
komiteto pirmininku Dominic Grie-
ve, parlamentinės grupės ryšiams su
Lietuva pirmininku John Whittingda-
le ir kitais grupės nariais, taip pat su
ministrės pirmininkės patarėju užsie-
nio politikos klausimais Mark Sedwill.
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Parengė Dainius Ruževičius
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Nuo vieno garsaus plaukimo specia-
listo pas dar žymesnį – Rūta Mei-
 lutytė keičia savo namus Jungtinėse
Valstijose ir keliasi į Los Angeles, kur
ją treniruos Dave Salo.

Nors olimpinei čempionei tiko
prie JAV ir Meksikos sienos
esantis San Diego ir ten dir-

bantis žymus JAV plaukimo treneris
David Marsh, vie šėdama Jungtinėse
Valstijose sausį ir vasarį 20-metė plau-
kikė žvalgėsi ir Los Angeles. Ten įsi-
kūrusiame Uni versity of  Southern
California (USC) veikia itin stiprus
„Trojans” plaukimo klubas.

Skirtingai nuo jauno San Diego
universiteto plaukimo sektoriaus, USC
plaukimo komanda turi gilias tra dici-
jas ir nugludintą sistemą. O taip pat ir
legendinį plaukimo trenerį.

Nuo 2007 metų „Trojans” plaukimo
pagrindiniu treneriu dirba David Clark
Salo, labiau žinomas kaip Dave Salo.
Amerikietis trumpiau ar ilgiau yra dir-
bęs su ryškiomis plaukimo žvaigždė-
mis, tarp kurių yra ne viena krūtine
plaukiusi atletė: Amanda Beard – sep-
tynis olimpinius medalius iškovojusi
amerikietė, kuriai vienu metu pri-
klausė 200 m krūtine pasaulio rekor-
das; Jessica Hardy – krūtine ir lais-
vuoju stiliumi plaukiu si amerikietė,
kurios pasaulio rekordą 100 m krūtine
buvo pagerinusi R. Meilutytė. Rebecca
Soni – įvairiose rungtyse pasaulio re-
kordus krūtine pasiekusi amerikietė,
kuri liko su sidabru 2012 m olimpinė-
se žaidynėse, kai ją 0,08 sek. aplenkė 100
m krūtine rungtį laimėjusi R. Meilu-
tytė.

Julija Jefimova – garsiausia R.
Meilutytės varžovė, kurią D. Salo tre-
 niravo nuo 2011 iki 2016 metų, kai Ru-
sijos plaukikė antrą kartą įsipai niojo
į dopingo skandalą. USC užvėrė duris
J. Jefimovai, o D. Salo dar kartą pa-
brėžė, kad niekada nesiūlo net maisto
papildų savo auklėtiniams, nes esąs įsi-

tikinęs, kad plaukime pa pildomų me-
dikamentų nereikia.

Tarp D. Salo auklėtinių buvo ir gar-
sioji Katinka Hosszu – dėl daugybės
startų įvairiais plaukimo būdais „Ge-
ležine ledi” vadinama vengrė, ku ri
USC komandai atstovavo iki 2012 metų.

D. Salo yra parengęs ir didelį bū rį
plaukikų vyrų, tarp kurių garsiausi
Aaron Peirsol (7 olimpiniai medaliai),
Jason Lezak (4 olimpiniai aukso me-
daliai), taip pat tunisietis Oussa ma
Meloulli (3 olimpiniai medaliai), rusas
Vladimiras Morozovas (olimpinis pri-
zininkas ir pasaulio rekordininkas). 

Fiziologijos mokslų daktaras, dvie-
jų knygų autorius garsėja kaip plau-
kimo genijus, rengiantis ne pačias il-
giausias, bet intensyvias ir techniškas
pratybas, per kurias ištobulina įvai-
riais plaukimo stiliais plaukiančių at-
letų savybes. 

„Per paskutinę išvyką išbandžiau
keletą variantų ir šis man pa si rodė pats
geriausias. Padirbėjau keletą savai-
čių, viskas ten yra labai gerai. Svarbu,
kad treneris turi di delės patirties dirb-
damas su būtent mano stiliumi plau-
kiančiomis moterimis, todėl manau,
kad šis pasirinkimas yra teisingas.
Tačiau visko suversti vien treneriui ne-
galima, nes daug dalykų priklausys ir
nuo manęs pačios, mano darbo ir pa-
stangų. Šiuo metu noriu maksimaliai
koncentruotis į treniruotes, įsivažiuoti
į ritmą ruoštis svarbiausiems metų
startams, todėl džiaugiuosi, kad spren-
dimas pagaliau priimtas”, – Lietuvos
plaukimo federacijos interneto sve-
tainei ltuswimming.com sakė R. Mei-
lutytė. D. Salo taps penktuoju R. Mei-
lu tytės treneriu.

Šiais metais Rūtos svarbiausi se-
zono startai laukia antrojoje metų pu-
sėje – rugpjūtį ji planuoja varžytis Eu-
ropos čempionate Škotijoje, o gruodį
laukia pasaulio pirmenybės 25 metrų
baseine Kinijoje.

Daugiau sporto 14 psl.

Jono Valančiūno NBA karjeroje įvyko
lemtingas lūžis – NBA čempio nate To-
ronto „Raptors” laimėjo jau devynerias
rungtynes iš eilės, užtik rintai pirmau-
ja Rytų konferencijoje, užsitikrino vie-
tą atkrintamosiose varžybose bei pre-
tenduoja į geriausią sezoną klubo is-
torijoje.

Dar neseniai J. Valančiūną nura -
šęs ir į kitas komandas „išsi-
untęs” Torontas keičia nuomo-

nę.  Lietuvio pažanga nepaprastai
džiaugiasi ko mandos treneris Dwane
Casey. 

25-erių 213 cm ūgio vidurio puo-
lėjas šį sezoną pagerino visus savo
įmanomus statistinius rodiklius – at-
akuoja vidutiniškai 56,1 proc. taiklumu
(karjeros rodiklis – 55,7 proc.), pradė-
jo mesti iš toli – pataikė 44,6 proc. tri-
taškių o po krepšiais atkovoja 12 ka-
muolių (karjeros rodiklis – 11,5). Bau-
das lietuvis meta net 80,8 proc. taiklu-
mu ir tai yra beveik 2 proc. geresnis re-
zultatas nei per ligšiolinę karjerą. 

Anksčiau neretai svarbiausiomis
minutėmis J. Valančiūnas būdavo pri-
verstas „šildyti suolą”, net jeigu rung-
tynėse ir žibėdavo. Dabar D. Casey ne-
bijo jo leisti į aikštę tada, kai spren-
džiamas dvikovos likimas. Už pasiti-
kėjimą lietuvis atsilygina įspū dingu
žaidimu lemiamos akimirko mis.

„The Star” D. Casey pripažino ti-
kėjęs, kad toks laikas ateis, tačiau J. Va-
lančiūnui reikėjo subręsti. Trene ris pa-
brėžė, jog kiekvieną sezoną J. Valan-
čiūnas pagerina kurį nors žai dimo
komponentą. Šiemet tai yra tritaškiai.
Per pirmus penkis savo se zonus NBA
lietuvis metė vos keturis tritaškius. O
vien šiemet pataikė 25 iš 56. 

„Bandau laimėti, o kartais tai
reiš kia, kad turiu suteikti daugiau
erdvės Demar DeRozan, Serge Ibaka,
Kyle Lowry. Kai atsitraukiau, atsi-
randa progų mesti tritaškius. Pasiti kiu
savimi tai darydamas ir patai kau”, –
sakė krepšininkas. Tačiau pagrindinis
faktorius, kuris pavertė lietuvį puikiu
pasirinkimu paskuti nėmis rungtynių
minutėmis, yra pa gerėjusi gynyba.
„Jonas yra didelė mū sų paspirtis gy-
nyboje. Jis dominuoja po krepšiais.
Mums tai labai didelė nauda”, – sako
Toronto klubo superžvaigždė D. De-
Rozan.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į
„centro” taiklumą. Per penkis pir-
muosius sezonus vos keturiskart pa-
 bandęs laimę iš trijų taškų zonos, šį se-
zoną J. Valančiūnas pataikė net 25
tritaškius iš 56 (45 proc.). Be to, le-
miamomis akimirkomis sirgaliai ne-
turi ko jaudintis, kai Jonas stoja prie
bau dų metimo linijos, nes tokius me-
ti mus jis realizuoja pavyzdiniu 82
proc. tikslumu. „Tai didžiulė praban-
ga, – neslėpė kitas Toronto komandos
žai dėjas Kyle Lowry. – Ir taip buvo jau
ilgai. Niekada neabejodavau, kad jis
įmes baudą.”

Prie pagerėjusio lietuvio žaidimo
prisidėjo ir pasikeitusi „Raptors” žai-
 dimo schema. Puolime dabar kamuo-
 lys daugiau juda po aikštę ir dažniau
pasiekia J. Valančiūną. Šios schemos
labiau įtraukia vidurio puolėją, kuris
gali atskleisti savo stipriąsias sa vybes.

Tiesa, pagerėjęs lietuvio žaidimas
negarantuoja, kad jis saugiai liks To-
ronte ir ateityje. „Raptors” dėl finan-
sinių sumetimų gali iškeisti Joną po se-
zono. Bet akivaizdu, kad J. Valančiūno
vertė didėja. Juolab jam dar tik 25-eri
ir jis neparodė visų galimybių. 

Dar neseniai J. Valančiūną nurašęs Torontas keičia nuomonę: „Raptors” pretenduoja į ge-
riausią sezoną klubo istorijoje.

R. Meilutytė (d.) treniruosis pas žymųjį plaukimo specialistą D. Salo, pas kurį treniravosi
ir garsiausia R. Meilutytės varžovė J. Jefimova (k.).

Lietuvio metas: Torontas
įvertino J. Valančiūną

R. Meilutytė sportinių 
aukštumų sieks Los Angeles
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Kauno paveikslų galerijoje vei-
 kia paroda „Didžioji pramo-
nė”, ku rios dalį sudaro ekspo-
zicija „Dar kar tą apie ‘Drobę’:
kas pastatė ir kas sugriovė?”. Ši
paroda iš praeities prikelia įdo-
mią istoriją apie garsiąją Kau-
 no siuvimo įmonę, įkurtą dar
1920 me tais už Amerikoje už-
dirbtus pinigus, klestėjusią so-
vietmečiu su be veik 4 tūks-
tančiais darbuotojų ir po bank-
roto dabar jau išnykusią nuo
žemės paviršiaus. Žmonių, ku-
rie joje dirbo, taip pat entu-
ziastingų muzieji ninkų inicia-
tyva ir pastangomis ta istorija
prikelta ir pristatyta parodos
lankytojams.

Pasak parodos kuratorės
Auksės Petrulienės,
daug pastangų pridėju-

sios ir po trupinėlį surinkusios visą šią
įdomią istoriją, paroda „Didžioji pra-
monė” sugrąžina mažąsias istorijas,
pražuvusias sugriuvusių fabrikų ir
sistemų nuolaužose. Šį kartą ta gyva at-
mintis ir jausmai aptikti legen dinės
Kauno „Drobės” griuvėsiuo se. Prie-
škarį siekiantys pasakojimai ir visai

Parodoje atgimė neeilinė  „Drobės” istorija

nesenos istorijos parodoje tam pa ma-
tomos ir apčiuopiamos: nuo autentiš-
ko tarpukario gelumbės fabriko palto
iki paskutinės plytos iš nu šluotų cechų
Jonavos gatvėje, Kaune.

Kuratorė teigia, kad buvę „Dro bės”
darbuotojai – itin gyvastinga mi rusio
fabriko bendruomenė. Jie noriai dali-
josi savo prisiminimais, išsau gotais
daiktais ir emocijomis. Ryš kiau sia iš

jų – nuoskauda dėl fabriko žlugimo. Pa-
rodoje bendruomenė pir mą kartą vie-
šai apie tai prabyla, kar tu papasako-
dama ištvermės ir jėgos istorijas, ati-
dengiančias stiprius šio fabriko rau-
menis. Neatsitiktinai kaip tik „Drobės”
sporto salėje įsikūrė pirmas Lietuvoje
pogrindinis kultūrizmo klubas, vie-
nijęs anuomet už draus tos kapitalisti-
nės sporto šakos entuziastus.

Įkūrėjai – Amerikos 
lietuviai

„Drobė” buvo įsteigta 1920 me tais,
vienas iš jos įkūrėjų buvo ir jos direk-
torius Juozas Daugirdas. Iki mū sų die-
nų išlikęs akcininkų sąra šas – jame
visi akcininkai yra Ame rikos lietuviai.
Istorikas Algimantas Daugirdas, kuris
yra tuomečio direktoriaus brolio anū-
kas, yra surinkęs nemažai įdomių duo-
menų apie šeimą ir pačią „Drobę”. Jis
pasakoja, kad trys broliai Amerikoje
prieš Pirmąjį pasaulinį karą įsteigė ne-
didelę siuvyklą, kurioje iš pradžių ir
buvo vos trys darbuotojai. Karo metais
darbo netrūko – reikėjo siūti uniformas
Ame rikos kareiviams, darbo buvo labai
daug, tad per pusmetį darbuotojų skai-
čius išaugo iki dviejų šimtų.

J. Daugirdas apsisprendė palikti

brolius ir grįžti į Lietuvą, o su-
kauptą kapitalą jis panaudojo
„Drobės” bendrovei Kaune
steigti. Bendrovė augo, plėtė-
si, daugėjo užsakymų, didėjo
eksportas. Lietuvos okupaci-
ja daug ką pakeitė, tragiškai
susiklostė ir paties J. Daugir-
do likimas – ir prie vokiečių,
ir vėliau prie sovietų jis du
kartus kalėjo Pravieniškių
kalėjime. A. Daugirdas mano,
kad sovietams galėjo užkliūti
kaip pasiturintis verslinin-
kas, o vokiečiams – dėl to,
kad buvo įsidukrinęs žydaitę
Liliją, nes su žmona, kilusia iš
kilmingos Ame rikos lenkų
šeimos savo vaikų ne turėjo. 

„Lilija išvyko į Ameriką
ir ryšiai su ja nutrūko. Išva-
žiuoti pas gimines į Ameriką
galėjo ir Juozas, bet jis nu-
sprendė likti Lietuvoje, nes
manė, kad okupacija netruks
ilgai. Čia jam teko slapstytis
gimtojoje Čekiškėje, daug iš-
gyventi. Jis susirgo vėžiu,

dep resija, ne paslaptis, kad pradėjo
gerti ir mirė 1947 metais. Buvo palai do-
tas kapinėse Vytauto prospekte Kaune,
o kai jos buvo panaikintos, palaikai
perkelti į Čekiškę. Prieš po rą metų
mes, Daugirdų palikuoniai, sutvarkė-
me ir atnaujinome šeimos pamink-
lą”, – pasakojo A. Daugirdas.

Yra žinoma, kad J. Daugirdo tė vas
cariniais metais buvo Vilkijos vals-
čiaus viršaitis. Apie Daugirdų šeimą
parodos rengėjams nemažai duomenų
suteikė ir kita jų giminaitė dr. Inga Ste-
pukonienė. J. Daugirdas kartu su ben-
draminčiais prieš Antrą jį pasaulinį
karą buvo įkūręs draugiją lietuviams
iš Amerikos į Lietuvą grąžinti. Šios
draugijos nariais buvo ir Nepriklau-
somybės akto signataras Saliamonas
Banaitis, ir  politinis bei visuomenės
veikėjas, Vytauto Didžio jo karo mu-
ziejaus įkūrėjas archeologas Vladas
Nagevičius, ir kiti garsūs asmenys. 

Dokumentai liudija, kad Pirmo-
 sios Lietuvos Respublikos metais „Dro-
bė” turėjo daug užsakymų siūti uni-
formas Lietuvos kariuomenei, taip pat
sutanas kunigams, mokyklines uni-
formas – visa tai buvo at liekama ma-
žiausia kaina, nesiekiant didesnio pel-
no ir tuo pačiu paremiant. 1940 metais
fabrikas buvo nacio nalizuotas, vokie-

A. Daugirdas išsaugojęs nemažai medžiagos apie savo se-
nelio brolį.

Išlikę dokumentai apie J. Daugirdą ir jo šeimą. Parodos kuratorė A. Petrulienė

V. Gailius rodo audinį, iš kurio buvo pasiūtas kos-
tiumas į Ameriką vykusiam L. Brežnevui.„Drobės” gaminiai     Algio�Vaškevičiaus�nuotraukos

„Molinės gerklės” – šios parodos branduolys.
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Pirmąjį kovo savaitgalį daugiau kaip 60 įvairiuose universitetuose studijuojančių lietu-
vių susirinkome University of  Illinois at Champaign-Urbana (UIUC) atšvęsti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio. Atvyko studentų iš Michigan, Missouri, net South Carolina

ir kitų valstijų, taip pat dalyvavo mūsų draugai amerikiečiai. Tai progai aš visiems sukūriau
marškinėlius, pietums išsikepėme per 300 bulvinių blynų, su prie mūsų prisijungusiais skau-
tais akademikais šokome ir dainavome pritariant akordeonui bei visi kartu nusifotografavo-
me atminčiai.

Šiuo metu klubas jungia tik lietuvius studentus (apie 25 žmones),  bet labai  tikimės, kad
ateityje prie mūsų prisijungs ir latvių bei estų jaunimas. Su kitų universitetų jaunimu tradi-
ciškai kasmet susiburiame per Vasario 16-tąją.

Nerija Čuplinskaitė, 
Baltų klubo (Baltic Club) prie UIUC pirmininkė

Smagi studentų šventė

N.�Čuplinskaitės�nuotraukos

čiams traukiantis sugriautas beveik iki pamatų. 
Daug įdomių istorijų apie „Dro bę” yra išsaugo-

jęs ir ilgametis šio fab riko vyriausiasis mechanikas
Vy tautas Gailius. Jis pasakoja, kad sovietmečiu
„Drobė” klestėjo, per metus buvo išaudžiama 7 mi-
lijonai metrų audinių, jai priklausė net trys atskiri
fabrikai – Kauno audimo ir taurinimo fabrikas
(„Lima”), Viečiūnų verpimo fabrikas ir Šilutės au-
dimo fabrikas, kuriuose 1976 metais iš viso dirbo apie
3 900 darbuotojų. 

Laikai keitėsi, 2006 m. čia dirbo 850 darbuotojai,
o jau 2008 m. įmonė tapo nemoki, jai iškelta bankroto
byla ir 2013 m. „Drobė” buvo likviduo ta, o jos pa-
statai nugriauti. V. Gai lius pasakoja, kad griaunant
pagrindinį pastatą jis ne kartą nueidavo į tą vietą, o
šioje parodoje galima pama tyti plytą iš „Drobės” bei
lietvamzdį, kuriuos jis išsaugojo.

Ir į Ameriką, ir paskutinę kelionę...

Parodos lankytojai gali išvysti prieškario „Dro-
bės” gamybos vyriš ką paltą, kurį kaip ir vėlesnius
parodoje eksponuojamus šio fabriko paltus bei kos-
tiumus ekspozicijai pasko lino „Drabužių muzie-
jus”. Jo įkūrėjas, kuris žinomas slapyvardžiu Ika rus,
Lietuvoje gamintus drabužius ir aksesuarus kolek-
cionuoja nuo 2009 metų. Savo kolekcijos vyriškus dra-
 bu žius jis ir  pats dėvi. 

Tarp kitų parodos eksponatų – ir šviesus audi-
nys, turintis savo įdomią istoriją. Būtent iš šio au-
dinio buvo pasiūtas kostiumas tuomečiam So vie tų Są-
jungos vadovui Leonidui Brežnevui, kai jis 1973
metais vyko į Washingtoną atsakomojo vizito susi-
tikti su Prezidentu Richard Nixon. Šį faktą gerai at-
simena legendinė fabriko asmenybė – daug metų
jame dir busi vyriausioji dailininkė Veronika Dab-
kienė. 

Būtent jos sukurti audiniai 1953–1971 metais pel-
nė pačius aukščiausius įvertinimus pasaulinėse pa-
rodo se Tokijuje, Maroke, Maskvoje, New York, Lon-
done ir kituose miestuose. V. Dabkienei patiko dėvėti
drabužius iš vyriškų „Drobės” audi nių. Parodoje ga-
lima matyti ir jos švarką iš garsiosios „Triko drobės”,
1958 m. Briuselyje laimėjusios aukso medalį. 

Moteris yra pasakojusi, kad kai per televiziją pa-
matė reportažą apie L. Brežnevo susitikimą su R. Ni-
xon, tą „Drobėje” austą medžiagą iš karto atpažino.
Ji pati iš tos medžiagos sau buvo pasisiuvusi sijoną.

V. Gailius pri simena, kad kai buvo laidoja-
mas kitas Sovietų Sąjungos vadovas Kons-
 tantinas Černenka, tai karste jis taip pat gu-
lėjo aprengtas kostiumu, pasiūtu iš „Dro-
bės” medžiagos.

Yra parodoje ir kitų įdomybių. Vie na
jų – populiarios muzikos plokš telės, paga-
mintos Kauno buitinės chemijos fabrike
„Saga”. Taip pat čia pateikiamos Antano
Zinkevičiaus nuotraukos ir dar nematyti fil-
mai, kurie „Didžiąją pramonę” pripildo
šviesios poezijos. Ją menininkas sugebėjo
pagauti ir žiemiškoje tamsoje nuo savo
daugiabučio stogo praėjusio 1970-ųjų pra-
džioje fiksuodamas pramoninio Dainavos
rajono miegamuosius kvartalus, ir būsimų
audėjų, proftechninės mokyklos moksleivių,
veiduose iš filmo „Adaptacija”, ir ypač
„Virtuvėje” – filme, kur tipinio išplanavimo
daugiabučio virtuvėje amžinu ratu sukasi
užmiršta 1982-ųjų kasdienybė.

„Maži” prisiminimai –
„didelės” istorijos dalis

Kompozitorius Artūras Bumštei nas parodai
sukūrė netikėtą garsinę instaliaciją „Molinės gerk-
lės”, trans liuojamą per garsiakalbius, įstatytus į de-
koratyvines puodynes. Tai, pasak A. Petrulienės, yra
šios parodos branduolys, nusakantis „Mažųjų isto-
rijų” esmę: čia tampa girdimos niekada nepasako-
tos, nutylėtos, nepatogios istorijos, čia gali būti iš-
girsti ilgai tylėjusieji. 

Prieš kelerius metus per ekskursiją keramiko
Povilo Baranausko dirbtuvėje tarp gausaus jo pali-
kimo buvo aptiktas keistas rinkinys „Di džioji me-
dicinos enciklopedija” (1960). Tai – daugiau nei 40
plokštelių su širdies ritmo, kvėpavimo, kalbos, psi-
chikos sutrikimų įrašais. A. Bum š teinui buvo pa-
siūlyta iš šio įdomaus garsų rinkinio sukurti ins-
taliaciją parodoje. 

Kompozitorių sudomino ir mu zie juje saugomos
sovietinio laikotarpio Lietuvos keramikų kurtos va-
zos, kurios atspindėjo sovietmečio idea lus. Jos
puoštos pionierių, bulviakasio, hidroelektrinės sta-
tybų, gyvuli ninkystės ūkio vaizdais, pasakojan-
čiais apie neva gražų ir taikų pasaulį, kuriame nėra
nelaimingų žmonių. Šias vazas kompozitorius pa-

naudojo kaip garsiakalbius, transliuojančius kalbos
ir psichikos sutrikimų įrašus iš medicinos enciklo-
pedijos, tad čia viešai girdimi kitokie balsai iš sep-
tintojo dešimtmečio: pasakojimai tų, kurie anuomet
buvo nustumti už pavyzdingos visuomenės ribų, at-
skirti ir nutildyti.

„Fabrikai buvo neatsiejama paro dos herojų gy-
venimo dalis, todėl darbo prisiminimai sugrįžta į as-
me ninius prisiminimus ir vėl išsiskiria. Taip ku-
riamas tekstinis parodos audi nys – ant sienos besi-
rikiuojan čios autentiškos pokalbių citatos. Ne tiek
apie pramonę, kiek apie jausmą gyventi anuomet.
Nes „Mažąsias is torijas” domina, kaip maži prisi-
minimai gali papildyti ir keisti mums įprastą isto-
rijos suvokimą.

Jau senokai aplinkui mus sklando atviro mu-
ziejaus idėja – muziejaus, kuris taptų prieinamas
kiek vie nam piliečiui, kuris taptų kasdienybės dalimi
ir keistų gyvenimus. Sva joju, kad „Mažosios istori-
jos” būtų platforma, ant kurios nusileistų bent
plunksnelė nuo šios sklandančios idėjos kūno. Ir dar
mane įkvepia bendruomenės: Kaune jos galingos ir
energingos, jos tampa miesto ypaty be, išskirtinu-
mu”, – teigė parodos kuratorė.

Fabrikas buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus.
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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 

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 

STuBuro Ir SKAuSMo LIgoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

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

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

sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų
skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.

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

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

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

SkAiTykiTe 
,,DRAuGą”
GReičiAu! 

www. draugas.org
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Surašymas Nr. 81
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

REIKALINGI 
RANGOVAI 

SU PATIRTIMI NAMŲ 
RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861

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. 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

www.draugas.org

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

Sena spintelių gamybos įmonė,
Churchill Cabinet Company,

įsikūrusi Cicero, IL (4616 W. 19th Street),
ieško darbininkų: techninės priežiūros

mechaniko, stalių, surinkėjų. Vertinama
patirtis ir anglų kalbos mokėjimas. Siūlomi

viršvalandžiai ir kitokie priedai.
Skambinti Roger Duba

Tel.� 708-780-0070, Ext. 4850.

Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis,�puikios
rekomendacijos,� legalūs� dokumen-
tai. Tel. 773-757-4532. 

Vyras ieško žmonių priežiūros dar-
bo pakeitimų penktadieniais, šeš-
ta dieniais ir sekmadieniais.  Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis, re-
ko mendacijos. Tel. 312-307-4619

draugokalendorius.org

4 raidės:
PUMA – TEZĖ – ŪGIS – VĖLU.

5 raidės:
ADELĖ – AKMUO – ANGLĖ – ARIEL – ĄSELĖ – ATGAL – GUZAS –
MAGMA – MAŽAI – SESUO – ŠKUNA – TOLYN.

6 raidės:
ARBATA – BIPLAN – ELIPSĖ – ELNIAS – KEDRAS – NEKOKS –
OŽIENA – RYŽTAS.

7 raidės:
AJERYNĖ – AKORDAS – ĖDUONIS – SŪRYMAS.

8 raidės:
ABSCESAS – ADRESATĖ – AFRIKATA – AVANSALĖ – EDISONAS –
KAPOKLIS – KAŽKODĖL – LĖKTUVAS – LOBIZMAS – MAŽMOŽIS
– MYLIMOJI – NAMIŠKIS – NEKTARAS – NEPTŪNAS – PLUNKS-
NA – PROGRAMA – SALOMĖJA – SASEKSAI – SĄSMAUKA –
SŪKURIAI – SVĖDASAS – UNIFORMA – ŽANDENOS – ŽIRNIENA.

9 raidės:
PRAGALVYS – TRIDAKNOS.

,,Draugo”�prenumeratoriai
gali�skaityti

,,Draugą”�internete�be
jokio�papildomo�mokesčio.
Pageidaujantys�turėtų

parašyti�apie�tai
administracijai:�
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Eimantas Stanionis tęsia savo pergalių
seriją profesionalų ringe. 23-ejų metų
lietuvis kovo 10 d. San Antonio, Texas,
nugalėjo 39-erių metų amerikietį Hec-
tor Munoz ir laimėjo penktą kartą iš ei-
lės.

Prieš 16 metų vyresnį varžovą
ringe dominavęs mūsiškis per-
galingai rankas į viršų iškėlė

ketvirtame raunde, kai po jo smūgių
krušos H. Munoz nebeišsilaikė ant
kojų ir teisėjas paskelbė nokautą.

2015-ųjų Europos čempionas E.
Stanionis, kurio ūgis – 173 cm, prieš
dvikovą svėrė kiek daugiau už savo
oponentą – 67,25 kg prieš 66,9.

Profesionalų ringe E. Stanionis
laimėjo visas penkias kovas (ketu-
rias iš jų – nokautais), tuo metu kar-
jeros saulėlydį pasitinkantis H. Munoz
iš 46-ių kovų laimėjo 25, vieną baigė ly-
giosiomis ir 20 pralaimėjo.

Tikslas – olimpinis turnyras

Nors šiuo metu E. Stanionis dau-
giausiai dėmesio skiria profesionalų
boksui, jis neslepia, kad jo tikslas –
tapti Lietuvos atstovu Tokijo olimpi-
 nėse žaidynėse 2020 m. Tiesa, čia ko vo-
jama ne pagal profesionalų, o pagal
mėgėjų, dar vadinamo olimpinio bok-
 so taisykles: kovotojai dėvi marški-
nėlius, dvikova vyksta tik 3 raundus,
be to, čia naudojamos storesnes pirš-
tinės ir t. t. „Manau, kad olimpinės žai-
dynės yra kiekvieno sportininko tiks-
las. O jeigu taip nėra, tuomet taip
būti turėtų. Žaidynės – aukščiausias
lygis, kurį gali pasiekti. Aš tikrai to no-
rėjau, gyvenau ta svajone ir ją pa si-
ekiau”, – sako Lietuvai Rio de Ja-
 neire atstovavęs sportininkas, kuris

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500 • ww.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

www.draugofondas.org

Su 500 dolerių:
Joana Stoškus, Palos Park, IL, gar-

bės narė, iš viso 600 dol.

Su 100 dolerių:
Marytė Vizgirdienė, Putnam, IL,

garbės narė, iš viso 4,000 dol.
Algirdas ir Raminta Marchertai,

Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
2,680 dol.

Dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto,
Sparkill, NY, garbės narė, iš viso 1,800
dol.

Algis ir Roma Vedeckai, Massa-
pequa, NY, garbės nariai, iš viso 1,100
dol.

Kęstutis ir Birutė Tautvydai,
Greenbank, WA, iš viso 950  dol.

Antanas ir Vida Gilvydžiai, Homer
Glen, IL, iš viso 900 dol.

Angela Miknius, New York, iš viso
450 dol.

Su 75–50 dolerių:

Narimantas ir Janina Udriai, Far-
mington Hts., MI, garbės nariai, iš
viso 1,600 dol.

Raimondas ir Alma Vilkaitė-Stoč-
kienė, La Canada Flt., CA, garbės na-
riai, iš viso 1,100 dol. 

Mikas ir Birutė Kantanavičiai,
Lakeland, FL, iš viso 587 dol.

Danguolė Ilginytė, Palos Hills, IL,
iš viso 560 dol.

Ruth Z. Gricius, Agoura Hills, CA,
iš viso 350 dol.

Birutė Šonta, Chicago, IL, iš viso
250 dol.

Jonas ir Regina Juškaičiai, Oak
Lawn, IL, iš viso 200 dol.

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

Su 30-25-20-10 dolerių:

Elena Jasaitienė, Saint Peters-
burg, FL, garbės narė, iš viso 1,965 dol.

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, Le-
mont, IL, garbės nariai, iš viso 1,870
dol.

Aldona Venckūnienė, Santa Mo-
nica, CA, iš viso 950 dol.

Kazimieras ir Liolė Kizlauskai,
W. Bloomfield, MI, 260 dol.

Adelė Rysavy, Jackson, Hts, NY, iš
viso 125 dol.

Liucija Hoffmanienė, Oak Lawn,
IL, iš viso 105 dol.

Aniceta Giedraitienė, Willowick,
OH, iš viso 105 dol.

Vytautas Plikšnys, Braintree, MA,
iš viso 20 dol.

Regina Galinaitienė, Annapolis,
MD, iš viso 20 dol.

Aleksas ir Dalė Spokai, Broom-
field, CO, iš viso 10 dol.

Draugo fondas už aukas 
visiems nuoširdžiai dėkoja

DF pavasario vajus ir mūsų spauda

Spauda yra didžioji pasaulio galybė. Jos išlaikymu rūpinasi kiekviena tau-
ta ir kiekviena valstybė. Nuo spaudos laisvės priklauso krašto visuome-
ninė, ekonominė, tautinė ir kultūrinė gerovė. Spauda ne tik informuoja,

bet ir formuoja skaitytojo polinkius bei požiūrius į įvairius gyvenimo reiški-
nius. 

Su malonumu skaičiau ,,Draugo” Kultūrinio priedo redaktorės Renatos Še-
relytės vedamąjį. Ji rašo: ,,Norisi su nemenku džiaugsmu pastebėti, kad pasaulio
lietuvius vienija ne tik proginių švenčių šventimas ar visuomeninės beigi po-
litinės akcijos, bet taip pat – knygos ir skaitymas. Nes lietuvis be knygos, be lie-
tuviško žodžio – pusiau lietuvis. O gal ir visai ne lietuvis, tik globalaus pasau-
lio pilietis, kuriam savo šaknys – taigi ir kalba – nebeįdomios”.

Gyvenant toli nuo Lietuvos mūsų lietuviška spauda mums sukuria tarsi pa-
grindą po kojomis – tarsi lietuvišką salą gyvenamo krašto plačiame vandeny-
ne. Lietuvybės išlaikymui išeivijoje lietuviška spauda yra viena svarbiausių prie-
monių, mus jungianti kaip tautinę žmonių bendruomenę, mus  siejanti tauti-
nių aspiracijų išlaikymui, mus sauganti nuo paskendimo kosmopolitiniuose van-
denyse.

Vyresnieji lietuviai dar prisimena tuos laikus, kai Amerikoje buvo leidžiami
14 lietuviškų  laikraščių, tarp jų – 4 dienraščiai. Visi išeivijos laikraščiai nestokojo
prenumeratorių ir bendradarbių. Tačiau vienus ir antrus vis dažniau pasikviečia
Amžinybė. Po atkurtos Lietuvos nepriklausomybės tikėta, kad atvykstantys tre-
čiabangiai užpildys atsirandančias spragas ir papildys rašančiųjų ir prenu-
meratorių eiles. Gyvenimo realybė pakrypo visai kitaip. Užgimę  nauji lietuviški
laikraščiai vienas po kito užsidarė. Išliko vienintelis ,,Draugo” laikraštis, da-
bar leidžiamas tris kartus per savaitę. 

Šio  krašto universitetai neišmoko lietuvių kalbos – nei skaityti, nei rašy-
ti. To mokomės iš gyvenimo, iš lietuviškos spaudos. Jeigu šiandieninė jaunoji
– trečiabangių – karta, kuri gerai kalba ir skaito lietuviškai, nerems lietuviš-
kos spaudos, vargu ar ji bus reikalinga ir ateinančiai kartai, kuri šiandien įgy-
ja žinių lietuviškose mokyklose. Daug čia galėtų padėti Lietuvių Bendruome-
nė – juk buvo laikai, kai ji skelbė spaudos vajus, rinko  prenumeratas, ragino
ir skatino skaityti.

Draugo fondas visą visuomenę ir organizacijas kviečia dalyvauti pavasa-
rio vajuje, skirtame paminėti partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago, pa-
aukojusio gyvenimą Tėvynei, gimimo šimtmetį. Kviečiame pagal išgales aukoti
seniausiam lietuviškam laikraščiui išeivijoje. 

Čekius rašyti ir siųsti – Draugas Foundation 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

DF pavasario vajus tęsiasi

Penkta e. Stanionio pergalė iš eilės
tąkart pralaimėjo aštuntfinalyje. 

Anot E. Stanionio, nesvarbu, ar ko-
voji pagal profesionalų, ar olimpi nio
bokso taisykles – kiekvieną kartą ten-
ka ruoštis daug ir atsakingai. Todėl
perėjus kovoti į profesionalų rin gą
treniruočių skaičius nepakito – nuo
pirmadienio iki penktadienio jis tre-
niruojasi dukart per dieną, šeštadienį
– tik kartą, o sekmadienį ilsisi. Tiesa,
treniruotėse kiek padidėjo krūviai,
mat raundų skaičius profesionalų rin-
ge didesnis, todėl ir varžybos labiau
vargina bei sekina. Anot jo, boksas yra
vienišas sportas. Daž niausiai tenka
sportuoti vienam, ko voti vienam, į
varžybas taip pat vykstama be ko-
mandos.

E. Stanionio tikslas – Tokijo olimpinės žai-
dynės.

Ingrida Misevičienė: Dalyvaukime JAV
LB Tarybos „šimtmečio” rinkimuose

Atkelta iš 5 psl.

Ar galima teigti, kad su šia kadencija
baigsis vadinamoji kar tų kaita?

Ne vienoje LB apylinkėje tenka su-
sidurti su liūdna situacija, kuomet
vyresnio amžiaus bendruomenės na-
 riai (vadinamieji „dypukai”) jau nori
pasitraukti į užtarnautą poilsį, o jau-
 nesnė karta dėl vienokių ar kitokių
priežasčių tos veiklos neperima. Vis
dar tikiu, jog kartos turi išmokti „su-
sikalbėti” ir žengti į priekį kartu.
Praeityje glūdi neįkainojamos pamo-
 kos, ir tik jas išmokę galime užtikrin-
ti geresnę ateitį. Džiugu, jog tiek ap-
 skritai bendruomenėse, tiek dabarti nė-
je Taryboje dar turime aktyvių na rių
su ilgamete LB patirtimi. Taip pat
džiugu, jog gretas papildo jauni, ak ty-
vūs visuomeninkai, pasiryžę atlikti
savo pareigą, užtikrinti lietuvybės iš-
saugojimą ateinančioms kartoms. 

Kokius dar uždavinius sau kelia Jūsų
vadovaujama Krašto rinkimų komisija?

Be kandidatų į Tarybą mums taip
pat be galo svarbu yra padidinti bal-
suojančiųjų skaičių. 2015 m. JAV LB Ta-
rybos rinkimuose balsavo 3,001 žmogus,
2012 m. buvo surinkta 3,452 balsų, o iš
viso Amerikoje yra skaičiuojama dau-
giau kaip 600 tūkst. lietuvių kilmės as-
menų... Čia ir reikalingos didžiulės visų
mūsų pastangos, kad situacija pasi-

keistų. Apatišku mas bendruomenės
veiklai, menkas supratimas, ką veikia
Taryba ir kodėl reikia balsuoti, signa-
lizuoja krizę, bet kartu ir atveria didžiulį
potencialą tobulėjimui. Na, galime pa-
siguosti bent jau tuo, kad 2015 m. Tary-
bos rinkimuose dalyvavo beveik dvigu-
bai daugiau lietuvių balsuotojų iš Ame-
ri kos nei 2016 m. LR Seimo rinkimuose.
Na, bet čia juokas pro ašaras. Krei-
 piuosi į visus lietuviško kraujo turin čius
žemiečius, gyvenčius Ameriko je: JAV
LB dėka veikia lituanistinės mokyklė-
lės, jos dėka šokėjai ir choristai renka-
si į Dainų ir Šokių šven tes, jos dėka
vyksta lietuviški rengi niai ir koncertai
už Atlanto, jos dėka yra organizuojamos
LISS studentų pasikeitimų programos.
Tad, mielie ji, dalyvaukite rinkimuose,
rinkite savo atstovus į Tarybą, balsuo-
kite už lietuviškumo išsaugojimą atei-
nan čioms kartoms! Lengviausias būdas
yra balsuoti internetu. Primenu, jog
vi  si Amerikos lietuviai, sulaukę 18
metų, gali registruotis balsavimui LB
Tarybos rinkimų tinklapyje http://ta-
rybosrinkimai2018.com. Registracija
yra priimama iki balan džio 7 d. Gegužės
1 d. visi užsiregistravusieji elektroniniu
paštu gaus balsavimui skirtą nuorodą.
Balsavi mas vyks gegužės 1–15 d. Vi-
liuosi, kad 2018 m. Tarybos rinkimai virs
Šimtmečio rinkimais!

Kalbino Laurynas Misevičius
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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
2018 m. Gavėnios ir 

Didžiosios savaitės pamaldų 

TVarkarašTiS
Šv. Antano bažnyčia

1515�S.�50th�Ave.�(50�Ave.�ir�15�th�St.�sankryža)�
Cicero�IL,�60804

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p.�–�Kryžiaus�garbinimas�lietuvių
kalba.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 8:45 val. r. –�Prisikėlimo�šv.�Mišios�lie-
tuvių�kalba.

Kviečiame atšvęsti Velykų džiaugsmą istorinėje 1926 m. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio pašventintoje lietuvių šventovėje.

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia
(9000�Menard�Ave.,�Oak�Lawn,�IL�60453)

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 11 val. r. – lietuviškos�pamaldos�su�šv.
Komunija�(bus�dalinami�palmių�lapai).

Kovo 29 d., Žaliąjį ketvirtadienį, 10 val. r.�–�šv.�Vakarienės��pamaldos
anglų�kalba.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 11  val. r –�lietuviškos�pamaldos�su�šv.
Komunija.

5�val.�p.�p.�– Tamsos��pamaldos�anglų��kalba.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 10:30 val. r. –�Velykinių�kiaušinių�,,medžiok-
lė”�parapijos�vaikams�bei�svečiams.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 8 val. r.  – Jungtinės�Velykų
Prisikėlimo�pamaldos�su�Šv.�Komunija (dalyvaus�solistė).�Po�pamaldų�–
Velykiniai�pusryčiai.

10:30 val. r. –�lietuviškos��šventinės�Velykų��pamaldos�su�šv.�Komunija.

A † A
GINUTIS (GENIUS) PROCUTA
Mirė vasario 21 d. Toronto li-

goninėje, sulaukęs 84 metų am-
žiaus.

Gimė 1933 m. lapkričio 11 d.
Vilkaviškyje Antano ir Aleksand -
ros (Kulpaitė) Procutų šeimoje.

Gyveno Naujoje Zelandijoje,
Čikagoje ir Kanadoje.

Nuliūdę liko: žmona Dalia,
duktė Eglė, anūkai Antoine (An -
tanas) ir Julien (Julius), brolis
Vaclovas Viktoras, daug gi minių
Lietuvoje, Naujoje Zelandijoje,
Australijoje, Anglijoje ir Ameri ko-
 je.

Velionio mylimas tėvelis mirė dar 1945 metais. 1949 m.  Ginu-
tis su mama ir broliu atvyko į Naująją Zelandiją  Čia jis susipa-
žino su būsimąja žmona Dalia (Pečiulaityte), taip pat pabėgele iš
Lie tuvos. 1963 metais Ginutis ir Dalia persikėlė gyventi į Čikagą,
kur gimė jų duktė Eglė.

1971 m. šeima pastoviai apsigyveno Kanadoje, kur Ginutis pro-
fesoriavo University Ottawa, socialinių mokslų fakultete. Vėliau
jis įsigijo knygų parduotuvę Toronte.

Nors Lietuvą paliko būdamas 10 metų amžiaus, jis  buvo išti-
kimas savo tėvynei ir aktyvus baltų bendruomenių narys Balti-
jų visuo me nių narys Naujoje Zelandijoje, Amerikoje bei Kanadoje.

Per 40 metų Ginutis paaukojo daugiau negu 10 000 įvairių kny-
gų Lietuvos mokslinėms ir viešosioms bibliotekoms, įskaitant ir
5 000 tomų dovaną Vilniaus universiteto bibliotekai.

2017 m. vasario 16-tąją Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
apdovanojo Ginutį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kry-
žiumi.

Laidotuvės buvo privačios. Jo atminimui šeima prašo aukoti
Ginučio Procutos knygų fondui (gofundme.com/ginutisprocuta),
kad toliau  būtų tęsiama parama Lietuvos bibliotekoms.

Nuliūdusi šeima

Marian Fathers of  the Immaculate Conception, Plano, IL,
„Draugo” laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti atsiuntė 100 dol.
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Algimantas Norkevičius, gyvenantis Westborough, MA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Širdingai dėko-
jame ištikimam skaitytojui už paramą.

Atkelta iš 3 psl.

Programoje pasirodys šešis kartus
pasaulio ir Guinnesso rekordininkas
profesionalus žonglierius iš Olandi-
jos Niels Duinker. Kitoje programos da-
lyje fortepijonu skambins Ani Gogova,
saksofonu gros Gabrielius Užameckis,
gitara – Rimantas Pažemeckas, dai-
nuos Roberta Pažemeckaitė. Bus ir
daugiau atlikėjų, kurie sutiko pasiro-
dyti mūsų renginyje.

– Teko girdėti, kad vakaro metu vyk-
siančiam aukcionui ir loterijai buvo paau-
kota nemažai įdomių daiktų?

– Nenorėčiau visko atskleisti, tegul
tai bus malonios vakaro staigmenos.
Tačiau negaliu neužsiminti, kad neti-
kėtų prizų paaukojo ir keli pasaulyje
garsūs lietuvių sportininkai, tokie,
kaip ledo ritulininkas Darius Kaspa-
raitis, krepšininkai Žydrūnas Ilgaus-
kas, Jonas Valančiūnas, lengvaatletis,
disko metikas Virgilijus Alekna. Prie
aukciono prisidėjo ne vienas versli-
ninkas, bus ir su Prezidentu Valdu
Adamkumi susijusių daiktų. Taip pat
tarp aukcione parduodamų daiktų ir lo-
terijos prizų bus menininkės iš Lietu-
vos Editos Suchockytės sukurtų pa-
veikslų, kai kas iš dizainerio Alek-
sandro Pogrebnojaus drabužių kolek-
cijų ir daug kitokių įdomių ir vertingų
daiktų ir netikėtų pramogų. 

– O jeigu kas nors norėtų prisidėti ir ką
nors paaukoti būsimam labdaros aukcionui,
ar dar nebus vėlu tą padaryti? 

– Mielai kviečiame visus, kurie
gali ir nori ką nors padovanoti. Gerus
darbus daryti niekada nebūna per

,,Vilties aitvarai”

vėlu. Laukiame visų, kurie savo daly-
vavimu mūsų renginyje parems Šeimos
namučių Lietuvoje atsiradimą. Visi, no-
rintys prisidėti prie šio projekto, gali
tai padaryti ne tik ateidami į ,,Vilties
Aitvarų” renginį, bet ir išsiųsdami
čekį (,,Chicago Mothers Foundation” ,
14911 E 127th st., Lemont, IL 60439),
arba pasinaudodami paypal galimybe: 
mothersunionfoundation@gmail.com 

Dėkojame visiems, kurie domisi
projektu, skaito apie jį, kurie apsi-
spręs kad ir nedidelę sumą jam paau-
koti, kurie ateis į mūsų būsimą rengi-
nį, kuris įvyks balandžio 21 d., šeštadie -
nį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių cent re
esan čioje R. Riškus salėje.

Labdaros vakarą ves Beata Nicholson ir
Rokas Bernatonis.
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www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org

� Šį savaitgalį Dailės muziejuje Lemonte
vyksta Gyvosios tautodailės renginys (šeš-
tadienį – nuo 9 val. r. iki 4 val. p. p.), ku-
riame 20 įvairiausių tautodailės meistrų ir
amatininkų demonstruoja senuosius lietu-
viškus amatus – audimą, verpimą, drožybą,
margučių marginimą, krepšių pynimą, mo-
lio lipdybą bei žiedimą, šiaudinių sodų vė-
rimą ir kitus. Renginio metu tautodailininkas
svečias iš Lietuvos Albinas Šileika pristato
savo drožinėtų prieverpsčių parodą. Pa-
bendrauti su autoriumi, pamatyti drožybos
darbo eigą bus galima sekmadienį, kovo 17
d., po šv. Mišių. Tautodailininkas lauks su-
sitikimo su lankytojais.

� Vydūno jaunimo fondas visus kviečia į Vil-
helmo Storosto-Vydūno 150-ųjų gimimo
metinių minėjimą, kuris vyks kovo 18 d., sek-
madienį, 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje. Bus akademinė

dalis, meninė programa ir pietūs. Daugiau in-
formacijos tel. 708-598-7438.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 21 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, kur matysite filmą apie iš-
kilmingą Vasario 16-tosios šimtmečio mi-
nėjimą Vilniuje. Dėl techninių kliūčių filmas
nebuvo parodytas praėjusią savaitę.

� Lietuvos Dukterų draugija būtu labai dė-
kinga už paaukotą važiuojantį automobilį. Au-
kas galima nurašyti nuo mokesčių. Turite klau-
simų? Skambinkite Deimantei Komskienei tel.
708-789-7598.

� ŠALFASS 2018 metų jaunių krepšinio tur-
nyras vyks gegužės 19–20 d. Detroite. Re-
gistruotis iki gegužės 4 d. Informacija tel.
734-646-0080 (Linas Polteraitis).

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   1.10% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo

bažnyčiai (Marquette Parke)
reikalingas fortepijonas.
Būtume  labai dėkingi
galinčiam jį padovanoti.

Classical Piano Benefit Concert
Pianist
Dr. Frances Covalesky
Bach, Beethoven, čiurlionis, Liszt, Chopin

“She’s fantastic (…) The levity of her playing 
is like a butterfly running over the keys. 
I haven’t heard anyone of her caliber in years.” 

Dolores Peters Beardell 
(former) Music Critic Scranton Tribune

With greetings from honored guest 
New�York�Lithuanian�Consul�General�
Julius Pranevičius

Benefactor Reception to follow concert

Saturday, april 28, 2018 – 7:00 pm
Assumption�Church�of�the�Blessed�Virgin�Mary

91�Maple�Avenue,�Morristown,�NJ
Benefit�for:

Lithuanian Educational and Assistance Relief Fund &
The Dr. V. Kudirka Lithuanian School, Elizabeth, NJ

For further information:
Dr. Rozalija Somkaite @ 973-763-7622 - Mrs. Claudia Nardi @ 973-539-2141 ext. 19

Susan Covalesky-Savaiko @ 201-650-2590 -
Ausra Aleliunaite-Covalesky ausra312@hotmail.com

Ticket Information:
There are no tickets for the event - A reservation is not required but appreciated.
A free will offering will be graciously accepted at the door.- ahead of the concert.

Assumption Church of the Blessed Virgin Mary is handicapped accessible.

Partizanas, buvęs politinis kalinys Juozas Jakavonis-Tigras
prie savo sodyboje atkurtos partizanų vadų vadavietės.

Visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
sveikina 93 metų sulaukęs 

partizanas  Juozas Jakavonis-Tigras  iš Lietuvos
,,Draugo” skaitytojams jis skiria savo mylimą dainą,

kurią dainavo Dzūkijos partizanai.

Tu esi Tėvynė man,
Miela Lietuva,
Visada tavim didžiuojuos,
Nes tu man sava.

(…) Tad mylėk, lietuvi, ją 
Širdimi visa,
Ar jai skaisčiai saulė šviestų, 
Ar gili tamsa.

(autorius�nežinomas)

V. Kašubos ir M. Stankūnienės kūrybą pristatys
rima kašubaitė Binder ir Viktorija kašubaitė Matranga.

Dainuos Darius kairys 
Poeziją skaitys Daiva karuža ir Stasė Jagminienė

Auka – 10 dol.
Daugiau informacijos el. paštu: rimabinder@comcast.net

Skambinti tel. 773-776-4600. 

Švenčiant Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį 

Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)

kviečia visus į
skulptoriaus Vytauto
Kašubos ir
dailininkės Magdalenos
Stankūnienės darbų
dovanojimo popietę

balandžio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
,,Sielos” galerijoje, PLC, Lemont, iL. 


