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Policininkas, kuriantis nuostabius 
drožinius – 4 psl.

Vienuolikmetės aistra –
taekwondo – 11 psl.
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Tačiau tai nebuvo eiliniai pietūs
ar draugiškas pasikalbėjimas –
tai bu  vo būtent viršūnių susiti-

kimas, ku riame be jokių išlygų buvo
patvirtinta Jungtinių Valstijų pa-
rama atkurtų valstybių šimtmečius
pažy mintiems lietuviams, latviams
ir estams. Susitikime dalyvavo ir ke-
lių svarbių JAV departmentų vado-
vai – JAV gynybos sekretorius Ja-
mes Mattis, komercijos sekretorius
Will bur Ross, energetikos sekreto-
rius Rick Perry ir valstybės sekre-
toriaus pavaduotojas John J. Sulli-
van. Ir Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius kitą
rytą po susitikimo Baltuosiuose rū-
muose „Drau go” korespondentei pa-
tvirtino, jog tai pirmas kartas, kai

JAV atstovavo ne tik prezidentas, bet
ir kelių departamentų vadovai.

Pamirštas ir faktas, jog nepai -
sant neva Vladimirui Putinui palan -
kių pareiškimų, D. Trump su Balti-
jos šalių prezidentais susitiko savo
ka dencijos pradžioje. Prisiminki-
me, jog Barack Obama ir Baltijos ša-
lių vir šūnių susitikimas įvyko 2013
m., pra ėjus metams po jo perrinki-
mo JAV Prezidentu. 

JAV viceprezidentas Mike Pen-
ce su Baltijos šalių vadovais susiti-
ko dar praėjusių metų liepos mėne-
sį ir dar tuomet sakė, kad JAV di-
džiuojasi Baltijos šalių indėliu į
kovą su ISIS ir dalyvavimu stabilu-
mo palaikymo misijoje Afganistane.

Nukelta į 2 psl.

Oficialaus vizito Jungtinėse Amerikos Valstijose metu tre-
čiadienį Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kapitolijuje da-
lyvavo filmo „Ashes in the snow” pristatyme. Kino juos-

ta, kuri Lietuvos kino teatrus pasieks šių metų spalį, sukur-
ta pagal Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų”. Knyga ir
filmas pasakoja istoriją apie į Sibirą ištremtą paauglę, kuri už
poliarinio rato įkurtoje darbo stovykloje kovoja dėl išlikimo ir
žmogiškumo.

Prezidentės teigimu, šis filmas – tai tikra istorija apie mūsų
šalies likimą, tremtis, kančias ir besąlygišką kovą už laisvę.
Jis bus rodomas ir Vakaruose, o tai reiškia, kad mes visame
pasaulyje liudysime savo tiesą apie tai, kaip net ir ypatingai
naikinama tauta sugebėjo pasipriešinti ir išlikti.

Simboliška, kad filmo pristatymas įvyko Amerikoje – ša-
lyje, kuri niekada nepripažino Lietuvos okupacijos. Pasak vals-
tybės vadovės, ši kino juosta padės JAV žmonėms geriau su-
prasti Baltijos šalis ir leis suvokti, kodėl mums laisvė ir ne-
priklausomybė yra tokia svarbi. Kartu tai bus geriausias įro-
dymas, kad palaikydama Lietuvą Amerika niekada neklydo.

Filmo pristatyme D. Grybauskaitė susitiko su knygos „Tarp
pilkų debesų” autore ir filmo vykdomąja prodiusere R. Šepetys,
juostos režisieriumi, JAV gyvenančiu lietuviu Mariumi A.
Markevičiumi. Kino juostos pristatyme taip pat dalyvavo JAV
Atstovų rūmų Baltijos grupės vadovas John Shimkus, diplo-
matinio korpuso nariai. 

ELTA

Baltijos šalys ir JAV antrąjį
draugystės šimtmetį pradėjo

reikšmingu ir įdomiu susitikimu

Labai laukiamo filmo peržiūroje (iš k.): LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, rež. Marius Markevičius, Kongreso narys
John Shimkus, LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ir rašytoja Rūta Šepetys.                                    Roberto Dačkaus nuotr. 

Filmas, liudysiantis Lietuvos tiesą

Stebint ir skaitant Amerikos ži-

niasklaidos pranešimus bei re-

portažus (bent jau didžiąją jų

dalį), susidaro įspūdis, jog JAV

Prezidento Donald Trump ir Bal-

tijos šalių valstybių susitikimas

tebuvo fonas prezidento susi-

kirtimams su žurnalistais. Net

nepamanytum, jog tai buvo vie-

nas reikšmingiausių ir svarbiau-

sių susitikimų tarp JAV ir Lietu-

vos, Latvijos bei Estijos vadovų

per ilgą laikotarpį.

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR
Specialiai „Draugui” iš Washingtono

Istorinio susitikimo dalyviai   EPA-ELTA nuotr.



ARKIVYSK. SIGITAS
TAMKEVIČIUS

Atvelykio sekmadienį Mišių evangelija
pasakoja apie du Jėzaus pasirody-
mus savo mokiniams. Vienas įvyko po
Jėzaus palaidojimo pirmąją savaitės
dieną, antras – praslinkus aštuonioms
dienoms.

Pirmąjį kartą pasirodęs Jėzus at-
sistojo mokinių viduryje ir
tarė: „Imkite Šventąją Dvasią.

Kam atleisite nuodėmes, tiems jos
bus atleistos, o kam sulaikysite, –
sulaikytos” (Jn 20, 22–23). Tardamas
šiuos žodžius, Jėzus savo mokiniams
ir kartu visai Bažnyčiai paliko Su-
taikinimo sakramento dovaną. Jis
savo mirtimi ant kryžiaus sumokėjo

nuodėmės kainą, ir nuo dabar kiek-
vienas krikščionis, išpažindamas ir
apgailėdamas savo kaltes, įgyja teisę
į Dievo gailestingumą. Gali būti sun-
kiausia nuodėmė, gali būti jų labai
daug ir jos visos atleidžiamos, jei tik
nuoširdžiai apgailimos.

Kai kas mums, katalikams, prie-
kaištauja, kad galimybė lengvai gau-
ti nuodėmių atleidimą žmones gadi-
na, nes žinant, kad Dievas atleis, ga-
lima lengviau nusidėti. Iš tikrųjų
priekaištas neturi pagrindo. Nors
Dievo gailestingumo ugnyje visos
nuodėmės gali būti sunaikintos, ta-
čiau jeigu kas nors piktnaudžiautų
Dievo gailestingumu, tuomet nusi-
dėtų Šventajai Dvasiai ir taptų nepa-
jėgus pasinaudoti Sutaikinimo sak-
ramento malone. 

Tačiau negalima smerkti žmo-
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

gaus, jeigu jis, pasinaudojęs Dievo gai-
lestingumu, pakartotinai suklumpa.
Jėzus, palikdamas Sutaikinimo sak-
ramentą, neapribojo jo veikimo nei iki
trijų, nei iki septynių kartų. Kartais
nugalėti nuodėmę yra labai sunku,
ypač kai ji yra tapusi įpročiu. Kas yra
susidūręs su žmonių priklausomybe
nuo alkoholio, tas žino, kiek daug
kainuoja prisikėlimas. Ne kartą pa-
siekiamas pats dugnas, ir tik paskui
su Dievo pagalba prisikeliama.

Gyvendami sekuliarioje kultū-
roje, mes galime būti gundomi retai
pasinaudoti Sutaikinimo sakramen-
tu. Mes galime fariziejiškai lyginti
save su kitais ir mąstyti, kad mes ne
sukčiai, ne svetimautojai, todėl susi-
taikinti su Dievu pakanka kartą per
metus. Toks mąstymas labai ydin-
gas. 

Sutaikinimo sakramentas ne tik
atleidžia  nuodėmes, bet yra tarsi
priešnuodis  prieš galimą nuodėmę.
Dažnai pasinaudojantys šio sakra-

mento dovana, tampa jautrūs net pa-
čioms mažiausioms nuodėmėms. To-
dėl dvasinio gyvenimo mokytojai vi-
suomet pataria dažną ir reguliarią iš-
pažintį, nes ji saugo mūsų Krikšto
drabužį švarų nuo mažiausių dėmių.

Nukelta į 14 psl.

Atkelta iš 1 psl.
Taip, D. Trump spaudos konferencijoje pirme-

nybę suteikė Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalis-
tams, taip, jis vėl pavartojo Amerikos žurnalistus žei-
džiantį „fake news” terminą, tačiau, kita vertus, buvo
nesmagu stebėti, kaip amerikiečiai korespondentai
visiškai ignoravo prie pietų stalo sėdinčius Lietuvos,
Latvijos ir Estijos prezidentus ir užsipuolė D. Trump
klausimais apie link JAV sienų ju dantį imigrantų ka-
ravaną bei tarifus Kinijai. O CBS naujienų tarnyba
„Twitter” socialiniame tinkle paskelbė, jog Prezi-
dentas Trump susitinka su Balkanų, ne Baltijos ša-
lių vado vais, ir tik po latvių ir lietuvių žurnalistų pa-
stabų Baltųjų rūmų spaudos kambaryje dirban-
tiems CBS korespondentams susizgribo taisyti gru-
bias klaidas. 

Beje, tarp trijų Baltijos šalių vadovų – dvi mo-
terys, ir tai pastebėjo Baltųjų rūmų apsaugos dar-
buotojai, bet ne žiniasklaida. Prieš pusantrų metų Es-
tijos prezidente išrinkta 48-erių metų Kersti Kalju-
laid yra ir keturių vaikų motina. 

Prezidentas D. Trump sveikino Baltijos šalių va-
dovus su jų atkurtų valstybių šimtmečiu ir kelis kar-
tus su akivaizdžiu pasididžiavimu pakartojo, jog JAV
„niekada niekada” ne pripažino okupacijos ir visa-
da palaikys Baltijos valstybių nepriklausomybę ir šių
šalių piliečių teisę laisvai rinktis savo „puikius
tikslus”. Jis taip pat pagyrė ir padėkojo Baltijos ša-
lims už tai, kad jos įvykdė NATO sutarties reikala-
vimus ir skiria gynybai 2 procentus nuo bendrojo vi-
daus produkto (BVP). Trump sakė, jog Baltijos šalys
yra geras pavyzdys kitoms NATO valstybėms. Jis taip
pat džiaugėsi, jog sparčiai plėtojasi JAV ir Baltijos
šalių ekonominiai santykiai, pagrįsti  lygiavertiš-
kumo ir teisingumo principais, kad po prezidentų su-
sitikimo vyks JAV ir Baltijos šalių aukščiausio lygio

ekonomikos forumas. „Mūsų draugystė stiprės ir mes
kartu sieksime mūsų valstybių piliečių darnos ir
klestėjimo. Ir pradedant antrąjį mūsų draugystės
šimtmetį, Baltijos šalys gali būti tikros, jog JAV bus
jų ištikimas ir patikimas partneris”, – sakė JAV va-
dovas. 

Prezidentė D. Grybauskaitė savo kalboje pa-
brėžė, jog Lietuva palaiko JAV siekius reformuoti
NATO, tolygiau paskirstant aljanso išlaidas ir sie-
kiant padaryti jį efektyvesnį. 

Dažnai kartojama, jog D. Trump yra nenuspė-
jamas, ir tai apsunkina JAV bendravimą su užsienio
partneriais. Baltijos šalių vadovų ir D. Trump spau-
dos konferencijoje D. Grybauskaitė irgi pavartojo api-
būdinimą „nenuspėjamas”, tačiau tai nuskambėjo
kaip komplimentas, ka dangi ji sakė, jog svarbiausia
yra sugebėjimas priimti teisingus spren dimus.   

Lietuvos nacionalinės televizijos žurnalistas
reportaže apie šį susitikimą Prezidentei sakė, kad at-
sakydamas į jo klausimą Prezidentas Trump vengė
pasakyti, jog JAV pa laikytų NATO sutarties penktojo
straipsnio taikymą Rusijos agresijos prieš Baltijos
šalis atveju. Ar tai reikštų, jog jo komanda tokį įsi-
pa reigojimą palaiko, bet jis pats ne? – Prezidentės
klausė žurnalistas. Ta čiau Lietuvos Prezidentė Da-
lia Gry bauskaitė pareiškė net neabejojanti, jog
Jungtinės Valstijos gintų Lietuvą ir jos kaimynes, kad
susitikimo deklaracijoje NATO sutarties 5-asis
straipsnis paminėtas, ir tai ne pre zidento, o jo ko-
mandos darbas aiškinti detales. Lietuvos Preziden-
tūros spaudos pranešime taip pat sakoma, „kad kri-
zės atveju Lietuva gali tikėtis karinės Amerikos pa-
ramos ne tik bendradarbiaujant NATO, bet ir tie-
siogiai dvišaliu pagrindu”. 

Ir dar kartą pakartojo, jog nenuspėjamas elgesys
gali būti naudojamas kaip įrankis spaudžiant kon-

kurentą ar priešą, jei jis žino, jog turi reikalų su ly-
deriu, kuris geba priimti spren dimus. 

D. Grybauskaitė taip pat sakė, jog D. Trump ma-
loniai nustebino tai, jog ji dalyvaus suskystintų
gamtinių dujų terminalus (SGD) valdančių Lietuvos
ir JAV įmonių tarpusavio bendradarbiavimo me-
morandumų pasirašymo ceremonijoje. Tai įrodymas,
jog Lietuvos ir JAV verslo ryšiai turi rimtus, abipu-
siai naudingus rezultatus. Ir lietuviai yra ne tik pra-
šytojai, bet ir investuotojai. Ir Latvijos bei Estijos pre-
zidentai patvirtino, jog krizės atveju visos trys Bal-
tijos valstybės galėtų naudotis Lietuvos suskystin-
tų dujų terminalu ir per jį tiekiamomis pigiomis du-
jomis iš Amerikos.

D. Trump spaudos konferencijoje kelis kartus pa-
brėžė, jog JAV ir Baltijos šalys yra ne tik draugai, bet
ir verslo partneriai bei saugumo regione garantai.
Ir negailėjo pagyrų Baltijos valstybių žmonėms.

Žinoma, visiems rūpėjo, ką Baltijos šalių vado-
vų akivaizdoje D. Trump pasakys apie santykius su
V. Putinu. Ir Estijos žurnalisto apie tai paklaustas,
JAV prezidentas pakartojo, jog jis norėtų normalių
santykių su Rusija. Ir kad Baltijos prezidentai bei žur-
nalistai bus pirmieji, kurie sužinos, jei jo susitikimas
su V. Pu tinu įvyks. 

Bet D. Trump taip pat sakė, jog niekas kitas ne-
buvo toks griežtas Rusijai kaip jis. „Baltijos valsty-
bių energetinė nepriklausomybė nepa tinka Rusijai,
bet patinka JAV, mes ką tik patvirtinome naują gy-
nybos biu jos pranašumą, ir tai nepatinka Rusijai
irgi”, – dėstė JAV vadovas. Bet jis taip pat pastebėjo,
jog nepai sant griežtų sankcijų, išsiųstų 60 diploma-
tų, jis galėtų turėti gerus santykius su Prezidentu V.
Putinu. D. Trump taip pat sakė nežinąs, ar santykiai
tarp JAV ir Rusijos pagerės. „Gal taip, o gal ir ne, da-
bar aš nežinau”, – teigė jis. 

Estijos Prezidentė pridūrė, jog pasitiki JAV
sprendimais, nes mūsų šalys puoselėja tas pačias ver-
tybes, remiasi į tuos pačius demokratinius pamatus.
Tai ir buvo bene pagrindinė šio svarbaus susitikimo
žinia – pa sitikėjimas tarp Baltijos šalių ir JAV, ne-
paisant prezidentų ir pareigūnų kaitos. 

Dievo gailestingumo dovana

Baltijos šalys ir JAV antrąjį draugystės šimtmetį
pradėjo reikšmingu ir įdomiu susitikimu



Virginija Savrimas,
Beverly Montessori mokyklos 
mokytoja:

Aš mėgstu skaityti, ypač mane
domina įvairių kompozitorių
gyvenimų istorijos. Skaityda-

ma žymių žmonių laiškus ar jų biog-
rafinius pasakojimus tarsi gaunu ne-
tiesioginių patarimų. Tačiau esu iš tų
žmonių, kurie linkę vadovautis savo
pačių išmintimi ir gyvenimo atradi-
mais. Pati nebijau rizikuoti ir ta rizi-
ka pasiteisina. Prieš 20 metų aš nu-
sprendžiau pakeisti savo gyvenimą ir
taip iš profesionalios operos daini-
ninkės tapau Montessori mokyklos
mokytoja. Tas profesijos pakeitimas
buvo susijęs su kitais labai svarbiais

Mirga Girniuvienė (Girnius),
filosofijos mokslų daktarė, profesorė,
IT specialistė, rašytoja,
visuomenininkė, 
gyvenanti Westford, MA:

Kaip tik šiuo metu skaitau reli-
ginę knygą Gabriel Bunge
,,Akedija: Evagrijaus Pontie-

čio dvasinis mokymas”, kurioje yra 300
metų prieš Kristų gyvenusio vienuolio
minčių apie nusiminimą, liūdesį. Jis
aiškino, kad nusiminimo pradžia yra
savimeilėje ir tai yra subtiliausia gun-
dymo forma. Neskaitau tų straipsnių
apie tai, kaip sėkmingiau ir laimingiau
gyventi. Gal žmonės, kurie tokiais
straipsniais vadovaujasi nuosekliai,
gali jausti tų patarimų vertę savo gy-
venime.

Man dabar yra beveik 70 metų, ir
aš jau esu supratusi, kas yra laimė. Su-
pratau per Jėzų Kristų ir tas suprati-
mas mane aplankė palyginti neseniai,
gal prieš 10–12 metų. Tada manęs ku-
nigas paklausė, ar aš nesutikčiau va-
dovauti būreliui ,,Kelkis Kristuje”.
Tyliai sau pagalvojau, kad šis darbas
yra tikrai ne man. Mano tikėjimas
buvo labai paviršutiniškas. Bet kaž-
kodėl (turbūt Šventosios Dvasios įkvėp-
ta) nenorėjau kunigui atsisakyti, su-
tikau. Taip prasidėjo mano kelias į lai-
mės suvokimą. Mes kartu su būrelio
nariais studijavome Bibliją, religinę li-
teratūrą. Pamažu pasidariau atvira
vidiniam matymui ir girdėjimui. Ir tik-
rai neretai gaunu Šventosios Dvasios
pagalbą savo kasdieniniame gyvenime.

Iki tol, kol nesuradau ramybės
per Kristų, neturėjau laiko sustoti,
susikaupti, priartėti prie gilesnio ti-
kėjimo. Vis bėgau, mane vijo darbai.
Kartais juokauju, kad jau esu gyvenusi
gal dešimties žmonių gyvenimus – esu
ne viename universitete dėsčiusi stu-
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Nepasiklysti sėkmės taisyklių labirinte

Pasaulyje atrasta tiek daug būdų, kaip tapti laimingu ir sėkmingu: spe-
cialistai – psichoterapeutai, mokslininkai ir šiaip visokie savanoriai, pa-
sivadinę gyvenimo būdo  mokytojai, mielai dalijasi savo sukaupta pa-

tir timi.  Jie pataria, kokių veiksmų imtis, kokių įpročių atsisakyti, ką daryti,
kad svajonės ir gyvenimo planai išsipildytų. Apie tai jau yra prirašyta tūks-
tančiai straipsnių ir knygų. Internetinėje erdvėje galima pasiskaityti ne tik lai-
mės ir sėkmingo gyvenimo receptų, bet ir istorijų apie labai laimingus žmo-
nes, kurie nusprendė neplaukti pasroviui, bet pasukti savo gyvenimą trokš-
tama linkme ir rado savyje drąsos tą padaryti. 

,,Jeigu nieko nepakeisite savo elgesyje, niekada nesulauksite trokštamų
rezultatų. Tinkamo laiko pradėti pokyčius galima pralaukti visą savo gyve-
nimą, bet taip ir nesulaukti. O tas laikas praeis negrįžtamai. Pradėkite nuo
mažų dalykų: planuokite kiekvieną savo dieną, nuoskaudų ir vakarykščių ne-
sėkmių nepaverskite savo dėmesio centru. Šypsokitės, mąstykite pozityviai,
elkitės su kitais taip, kaip norite, kad su jumis kiti elgtųsi…” 

Tai tik mikroskopinė dalis tų patarimų, kuriuos perskaitome. Tačiau ar daž-
nai pabandome juos įgyvendinti? O jeigu ryžtamės keisti savo įpročius, ar
šie veiksmai pasiteisina? 

Visi šie patarimai ir mintys, psichoterapeutų ir mokslininkų tyrinėjimais
pagrįstos išvados gali būti vertingos tiek, kiek mes jomis sugebame pasi-
naudoti. Atrodo, kad šios daugeliui aktualios tiesos yra nugludintos iki to-
bulybės. Jos padėtos visai šalia mūsų ir kantriai laukia savo eilės, kol mes
jas pasiimsime. Tačiau ar pasiimsime? O gal PATYS sukursime savąsias, kad
ir ne tokias dailias, jomis patikėsime ir  vadovausimės.

Šiandienos ,,Žaibiško pokalbio” pašnekovų mintys apie tai,
ar jiems yra įdomūs, ar veiksmingi gyvenimo būdo bei popu-
liarių psichologinių straipsnių patarimai, kaip gyventi sėk-
mingiau, įdomiau ir laimingiau?

dentams filosofiją, dirbau telekomu-
nikacijos bendrovėje informacinių
technologijų srityje, vėliau įsitrau-
kiau į verslo reikalus (remiantis in-
ternetinės enciklopedijos duomeni-
mis, M. Girniuvienė paskelbė filosofi-
jos mokslinių straipsnių spaudoje, ne-
mažai kūrė vaikams, parašė kelias
vaikiškas knygas, dėstė Bostono šeš-
tadieninėje lietuvių mokykloje – red.
pastaba). Norėjau padėti Lietuvai, to-
dėl įsitraukiau į lietuvių visuomeninių
organizacijų veiklą. Šiuo metu pirmi-
ninkauju Lietuvių katalikų mokslo
akademijos išeivijoje valdybai, vado-
vauju Amerikos lietuvių kultūros ar-
chyvui (ALKA). Tačiau svarbiausia –
esu supratusi, ko Dievas iš manęs
nori, ką turiu daryti savo gyvenime.
Esu pensininkė, močiutė, turiu šešis
anūkus. Dabar du iš jų – penkerių
metų Žilviną ir trejų Nomedutę pa-
globoju, kol jų tėveliai dirba. 

mano gyvenimo įvykiais. Apie 1996–
1997 metus nusprendžiau emigruoti –
persikelti gyventi į Ameriką. Iki tol Lie-
tuvoje turėjau mielą sau darbą  – dai-
navau Valstybiniame operos ir baleto
teatre. Muzikos akademijoje esu bai-
gusi dainavimo studijas. Nelengva
buvo atsisakyti mėgstamo darbo ir
savo gyvenimą pasukti 360 laipsnių
kampu. Tokį sprendimą priėmiau po to,
kai kartu su teatro trupe atvykome į
Ameriką. Čikagos lietuvių operoje su-
tikau savo būsimą vyrą Julių. Išvyku-
si iš Lietuvos, nenustojau dainuoti – tą
anksčiau dariau Lietuvių operoje Či-
kagoje, dabar giedu bažnyčios chore, o
pradėjus reformuoti operą, dainuoju
kamerinėje grupėje, kurią sudaro da-
lis buvusių Lietuvių operos Čikagoje
narių. 

Bet svarbiausia – kartais per pa-
mokas dainuoju savo mažiesiems mo-
kinukams. Nors kai kada man atrodo,
kad būtent jie yra geriausi mano mo-
kytojai. Prieš tapdama Montessori mo-
kytoja, aš lankiau specialius kursus,
taip pat esu perskaičiusi daug Maria
Montessori knygų. Turėjau pati išsi-
ugdyti daug naujų įpročių, kad dėsty-
dama klasėje vaikams, galėčiau vado-
vautis šiose knygose surašytomis tie-
somis. Nes mokydama vaikus tam tik-
rų tiesų, pirmiausia turi pati jomis va-
dovautis. Negali būti pikta, nemanda-
gi, nekantri – pirmiausiai turėjau pati
to išmokti ir tai padėjo man. Nors
mano gyvenime buvo sunkių momen-
tų (dvejus  metus  slaugiau  sunkiai
sergantį vyrą), tačiau išmokau atėjusi
į darbą savo nelaimes laikinai pa-
miršti, palikti jas už mokyklos durų.
Dar išmokau mandagiai atsiriboti nuo
žmonių, kurie teoriškai žino, kaip rei-
kia gyventi ir tas mintis noriai dėsto,
tačiau patys jomis niekada nesivado-
vauja.

Genovaitė,
Čikagos priemiesčio gyventoja, turin-
ti savo verslą:

Man patinka pasiskaityti psi-
chologinės motyvacinės lite-
ratūros. Dažniausiai skaitau

straipsnius internete, ,,Facebooke”.
Jų yra įvairių. Kai kurie kelia juoką,
nes juose skelbiamos tiesos būna labai
jau buitiškos, primityviai išdėstytos.
Bet specialistų psichoterapeutų straips-
niai man įdomūs. Daugelis iš jų įkve-
pia pamąstyti apie tai, ką galbūt ne-

teisingai darau, pasvarstyti, kaip ga-
lėčiau geriau suvaldyti neigiamas emo-
cijas, kurioms kartais per daug savo
energijos ir laiko sunaudoju. Neatme-
tu, kad nuolat skaitant panašaus po-
būdžio straipsnius, galvoje užsilieka
tam tikros nuostatos. Tačiau manau,
kad tikrosios mūsų elgesio paskatos
yra ne straipsniuose ir knygos sura-
šytos tiesos, o mūsų pačių gyvenimo at-
radimai ir sprendimai.

Tačiau pažįstu žmonių, kurie yra
aklai pasinaudoję tokių straipsnių ir
knygų patarimais. Viena pažįstama
pasakojo apie savo eksperimentą. Ji no-
rėjo patikrinti, ar teisingas yra moks-
lininkų teiginys, kad šypsena (net ir ne-
nuoširdi) gali apgauti smegenis ir jose
sukelti tikrą laimės pojūtį. Kai šyp so-
 mės, iš si ski ria se ro to ni nas, dar kitaip
vadinamas laimės hormonu. Moksli-
ninkai nustatė, kad rei kia ma žiau siai
dvi mi nu tes šyp so tis, kad or ga niz me
pra si dė tų tei gia mi che mi niai pro ce-
 sai. Ši moteris nusprendė pabandyti ir
visą kelią iki savo darbovietės (maž-
daug 20 minučių) ji stengėsi šypsotis.
Kaip vėliau pasakojo, visų pirma ji pati
sau buvo labai juokinga, tokia chro-
niškai besišypsanti, taigi priverstinę
šypseną kartais pakeisdavo nuoširdi.
Kokia draugės išvada? Ji sako patikė-
jusi, kad veido raumenys tikrai gali
duoti ženklą smegenims: ,,Aš esu lai-
mingas”.  

Dar viena mano sutikta moteris,
Lietuvoje gyvenanti akrobatinio skrai-
dymo pilotė, ne vienų pirmenybių me-
dalininkė pasakojo, kad ji savo gyve-
nime naudojasi psichologijos mokslų
daktaro ir pastoriaus Joseph Murphy
knygose propaguojamu pasąmonės
programavimo mokymu. Ta moteris ti-
kino, jog jos gyvenime šie J. Murphy ap-
rašyti principai pasiteisino 100 pro-
centų. Pilotė pasakojo, kad jos kolegos,
sportinio skraidymo pilotai pradžioje
pašaipiai žiūrėdavo į jos kalbas apie pa-
sąmonės galią. Tačiau savo akimis ma-
tydami jos darbo rezultatus, patys ėmė
domėtis šia teorija. Aš pati po šio po-
kalbio su lakūne nusipirkau vieną iš J.
Murphy knygų. 

Ką galiu pasakyti: manęs ji nesu-
domino. Manau, kad norėdamas nusi-
pirkti gerą automobilį, turi jam užsi-
dirbti pinigų, o ne dešimt kartų per die-
ną įsivaizduoti, kaip tu rankose laikai
trokštamos mašinos vairą (tą siūlo J.
Murphy). Manau, kad daug geriau yra
savo protą skirti įdomesnėms min-
tims. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

INGA GREBLIKIENĖ

Kartais likimas sukuria tokių situacijų ir supažindina
su tokiais žmonėmis, kad net negali patikėti, jog taip
gali būti iš tikrųjų... Juk Lietuvą ir San Diego skiria de-
šimtys tūkstan čių mylių. Tik ką visame pasaulyje nu-
vilnijo daugybė šventinių renginių, skirtų Lietuvos
nepriklausomybės at kūrimo garbingoms šventėms.
Jau ruo šėmės Velykoms, kai nustebino B. Brazdžio-
nio lituanistinės mokyklos direktorės Simonos Va-
lančiūtės žinutė – turime pagloboti tautodailininką
iš Lietuvos su žmona, jis atvyko į Los Angeles Verbų
sekmadieninę šventę, norėtų apsilankyti ir San Die-
go. At vyktų ne tuščiomis, surengtų parodėlę ir se-
minarą norintiems pasimokyti drožinėti.

Ir nors Velykos artėjo septynmyliais žingsniais,
San Diego bendruomenė susidomėjo – juk daž-
niausiai susitinkame su artistais ir daini ninkais,

o čia medžio drožėjas, vienintelis Lietuvoje prie-
verpsčių (prieverpstė – pridėtinė verpimo ratelio da-
lis-lentelė, prie kurios mediniu, metaliniu smeigtuku
prismeigiamas ar virvute pririšamas linų arba vil-
nų kuodelis) ir rankšluostinių meistras tautodaili-
ninkas Albinas Šileika iš Utenos. 

Lietuvoje sertifikuoto tautodaili ninko titulą
ne taip lengva gauti. Al bi nas Šileika savo darbus
įvairioms tautinio paveldo išsaugojimo komisijoms
pristatinėjo keletą kartų, procesas, kol buvo išduo-
tas tautodailinin ko sertifikatas, truko net 4 m. (nuo
2006 iki 2010 m.). Tautinio paveldo produktai – nu-
statyta tvarka sertifi kuoti tradiciniai gaminiai, pa-
sižy min tys istoriškai Lietuvoje ar jos atskirame et-
nografiniame regione susiformavusia produkto
tradicine forma, sudėtimi ir kitais specifiniais ypa-
tumais. 

ganizatorė Rima Stanelytė ir Remigijus Bobina atvežė
į jaukius Rūtos ir Greg Stecher namus. Svečiai ne-
gaišo laiko, iš karto suruošė susirinkusiems parodą,
Albinas pasiūlė liepos medžio lentelių norintiems pa-
bandyti ar at gaivinti drožinėjimo įgūdžius. Gaila, kad
tik nedaug san diegiečių tegalėjo dalyvauti, nes
buvo vėlyvas sekmadienio vakaras, bet tie, kurie su-
sirinko, buvo tikrai maloniai nustebinti ir sužavėti
Albino Šileikos darbais, juolab kad kiekvieną kūri-
nį galėjai paimti į rankas, apžiūrėti ir pasikal bėti su
meistru. Akys raibo nuo raštų ir drožybos elementų
įvairovės. Net kvapą gniaužė paėmus į rankas lie pinę
prieverpstę, – raštai ažūriniai ir taip kruopčiai iš-
raižyti, kad net ne tikėjai, jog medyje ir tik peiliuku
galima sukurti tokią tobulybę. Tuomet pasipylė
klausimai, į kuriuos Albinas su žmo na Inga kantriai
atsakinėjo. Jie pasa kojo, kad šiems drožiniams la-
biausiai tinka minkštas liepos medis. Ir tokios liepos,
kurios auga miške, nes tos, kurios auga prie kelio ar
gyvenvietėse, nelabai tinka, nes yra „prisi gė rusios
šiukšlių ir chemikalų”, ir
tai keičia medžio struk-
tūrą bei spalvą. 

Tautodailininko titu-
las įgalina jį drožinėti tik
naudojant peiliukus ir ki-
tus rankinius įrankius
(nei me cha ninių, nei la-
zerinių staklių ar prie tai-
sų naudoti negalima, nes
nebus sertifikuotas tauti-
nio paveldo kūri nys), tad
tuo labiau stebėjomės,
kaip Albinas sugeba su-
kurti tokią ažūrinę tobu-
lybę. Daugelis vyrų prisi-
minė, kad mokyklose per
drožinėjimo pa mokas
(drožinėjimas yra svarbi
visos Lietuvos tautinio pa-
veldo dalis; ši disciplina būdavo dėstoma vidurinė-
se mokyklose) yra drožę verpstes ir prie verpstes, bet
dažniausiai tik for mą, niekas nesigilino į puošimo ele-
mentus. Albinas Šileika patvirtino, kad istoriškai ir
etnografiškai prieverpstės būdavo drožiamos vil-
nos kuo deliui prilaikyti, tik vėliau jas stengdavosi pa-
puošti lapelių ar saulučių paskubomis išskaptuotais
raštais. Pasak A. Šileikos, sukurti prieverpstę už-
trunka nuo kelių valandų iki mėnesio – tai priklau-
so nuo rašto, paties kūrinio aukščio, sudėtingumo ir
t. t. 

„Kuriu nuo 10–11 m., tautodaili ninku esu jau 10
m., nuo 2016-ųjų esu sertifikuotas tautinio paveldo
meistras, o 2016 m. vasario 16 d. įteikta Utenos mero
kultūros premija už sklaidą Utenoje, visoje Lietu-
voje”, – pasiekimus vardija tautodailininkas. Poli-
cininko tautodailininko rankose gimė šimtai eks-
ponatų: išdrožta apie 1 800 vnt., kolekcijoje – 200 vnt.
darbų, po parodas Lietuvoje keliauja 120, o edukaci-
nių užsiėmimų pravesta daugiau kaip 100. „Man la-

Policininkas, kuriantis nuostabius drožinius

Kvapą gniaužia smulkūs, tiesiog ažūriniai prieverpsčių raštai. Autorės nuotraukos 

bai patinka smulkūs raštai. Medžio lentelė daug vie-
tos neužima ant stalo, labai patogu ją sukinėti ir dro-
žinėti raštus, kurie turi atitikti senuosius laikus, kaip
anais laikais darydavo žmonės. Man labai svarbu tę-
sti lietuvių liaudies me ną, grožį, jo tradicijas, per-
teikti žinias naujajai drožėjų kartai, kurių šiais lai-
kais nėra labai daug, o pati medžio drožyba taip pat
nyksta. Nuo pat vaikystės mane auklėjo ir mokė gerb-
ti savo tautą ir tradicijas. Jau čiau ir norėjau saugo-
ti lietuvių tautos paveldą. Raižydamas prieverpstes-
verpstes, rankšluostines derinu ne tik tradicinį
meną – stengiuosi pasitelkti fantaziją, išreikšti
save”, – pasakojo mums tautos paveldo specialistas.
Jo raštai gimsta tarsi savai me, jis semiasi idėjų iš
gamtos, taip pat istorinių žinių bei patarimų semiasi
iš etnologo, mokslo istoriko, Lietuvos edukologijos
universiteto profesoriaus, naujų tarpdisciplininių
mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologi-
jos – pradininko Lietu voje prof. Liberto Klimkos bei
etno logės Gražinos Kadžytės, kurie maloniai ben-

Tad sukrutom, sujudom ir pri ėmėm svečius net
4 dienoms. Rūta ir Greg Stecher atvėrė savo namų
duris bendruomenės susitikimui ir parodai su tau-
todailininku, globojo juos ir kitą dieną. Kitą vaka-
rą nakvynei juos priėmė gydytojai Rita ir Arnas Če-
po niai. Antradienio ankstyvą rytą sve čiai jau pateko
į Ingos Greblikienės globą, o po to vakarienės ir su-
sitikimui su ki tais bendruomenės nariais mus pa-
 kvietė Simona ir Rolandas Kaušai. San Diego lie-
tuvių bendruomenės sve tingumas maloniai nuste-
bino svečius.

Sekmadienio vakarą Albiną su žmona Inga tie-
siai po smagios Verbų mugės Los Angeles vizito or-

drauja su liaudies meni ninku.
Į Ameriką jis atsivežė išskirtiniausius kolekci-

nius darbus. Daug žmonių jo darbais domėjosi Či-
kagoje, kur svečiai praleido 4 dienas, dalyvavo susi-
tikimuose, rodė darbus. Jo darbus pirko Los Angeles
Verbų mugėje, keletas darbų liks ir San Diego, o dar
laukia skrydis į Floridą, kur Albinas ves drožinėji-
mo seminarą lituanistinės mokyklos vai kams.

Tačiau labiausiai nustebino ir su jaudino Albino
Šileikos gyvenimo istorija. Buvo smagu pabendrau-
ti ir pasikalbėti, kartu praleidome visą dieną, ap-
žiūrinėdami San Diego ir jo apylinkes.

Lietuvos spaudoje prieš keletą metų buvo straips-
nis „Susikūriau savo gyvenimą. O juk mane tėvai pa-
 liko lagamine”. ...Šaltą 1973 m. sausio mėnesio nak-
tį Vilniuje, name prie Kal varijų turgaus, kažkas iš-
girdo verkiantį naujagimį ir rado jį paliktą lagami-
ne prie durų... Buvo perduotas medikams, gydytojai
davė Albino Ši leikos vardą. Bandė Albinas ieškoti
savo tėvelių, jo istorija plačiai nu skam bėjo Lietuvos

,,Man labai svarbu tęsti lietuvių liaudies meno tradicijas”, – San Diego lietuviams sakė tau-
todailininkas A. Šileika.

Albinas Šileika su žmona Inga Californijoje.  
I. Greblikienės nuotr.
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žiniasklaidoje, deja, jų rasti nepavyko.
Augo Vil niaus vaikų namuose, po to
buvo per keltas į Prienų rajono Jiezno
vaikų globos namus, kur mokėsi įvai-
rių darbų. Labiausiai Albinui patiko
dirbti su medžiu. „Mano buvęs moky-
tojas J. Mackevičius buvo labai geras
meistras. Pamatęs gabų berniuką davė
minkšto medžio –  liepos, kuri labai ge-
rai raižosi, neskyla. Nusi paišęs eskizą
ant lentelės kūriau raštus būsimai
prieverpstei-verpstei. Po truputį pra-
dėjau daryti ir prieverpstes, rankš-
luostines”. 

Baigęs Jiezno aštuonmetę buvo
perkeltas į Vilniaus vaikų globos na-
 mus. Vėliau įstojo į Balbieriškio že mės
ūkio mokyklą. Buvo ramus, žin geidus
ir labai protingas vaikinas, tad visi mo-
kytojai jį pastebėdavo ir skatindavo
kurti savo gyvenimą, siek ti kuo dau-
giau. Vėliau buvo tar nyba kariuome-
nėje. Grįžus našlai čiui nebuvo nei kur
gyventi, nei už ko užsikabinti. Metus
gyveno ir dirbo „Caritas” organizaci-
joje, kol gavo pa ramą, nes labai norėjo
studijuoti Lie tuvos policijos akademi-
joje. Mokslai nebuvo lengvi, daug lai-
ko Albinas praleisdavo bibliotekose
studijuodamas, bet niekada neužmir-
šo droži nėjimo. Baigęs mokslus įsi-
darbino Utenos apskrities Vyriausia-
jame po licijos komisariate ir dirba
jau 24 metus. 

Darbe A. Šileika atsa kingas už
miesto ir gyventojų ramybę bei sau-
gumą, o štai namuose išsilaisvina kū-
rybiškoji menininko pusė, kai ranko-
se medis įgyja netikėčiausias formas ir
raštus. Jis sako: „Nu kirstas medis
miršta, o aš jį atgaivi nu, sukurdamas
prieverpstę ar rankš luostinę”. Dėme-
sio A. Šileika dėl savo išskirtinio po-
mėgio sulaukia ne mažai, – sutikite –
policininkas, kuris kuria verpstes ir
rankšluos tines, yra atsidavęs liaudies
menui, tikrai skamba netikėtai. 

Žmona Inga labai palaiko Albiną jo
kūryboje, pati nuostabiai piešia, nors
jos darbas irgi  nesusijęs su me nu –
Inga vadovauja vienam iš Utenos pre-
kybos centrų, o paklausta, ar kaž kiek
prisideda prie vyro kūrybos, at sakė:
„Taip, šluoju, nes juk turi kaž kas su-
tvarkyti, kai Albinas kuria”. Jie augi-
na du vaikus – dukrą Gerdvi lę, kuri
baigia mokyklą, bei 9 m. sūnų Adrijų.

Albinui įkvėpimo teikia gamta ir
šeima, ir grįžus po tarnybos nuovargis
ar blogos emocijos išgaruoja kaip dū-
mas. Belieka sėsti prie savo dir binių ir
kibti į darbą – medžio lentelėje įpras-
minami atradimai, patirtis, jausmai ir
emocijos.

Gyvenimas jo tikrai nelepino. Teko
kovoti už savo vietą visuomenėje, ku-
rioje dabar gali būti pilnavertis narys.
Užtat negaili aplinkiniams jausmų,
stengiasi prisidėti prie vi suomenės
gėrio savo darbais, savanoriavimu. Vi-
sas atostogas ir kitą lais vą laiką Albi-
nas Šileika su žmona Inga praleidžia
Lietuvoje. Tai pirma jo kelionė už Lie-
tuvos ribų ir „iš karto į Ameriką”. Al-
binas su Inga kupini įspūdžių, sten-
giasi pažinti naują kraštą, žavisi Ame-
rikos kraštovaizdžiais, bet jau laukia
grįžimo į Lietuvą, kad įspūdžiai susi-
gulėtų ir abu galėtų suprasti, kiek
daug naujo įvyko jų gyvenime. 

„Mano credo yra išnaudoti kiek vie-
ną laisvą minutę, darant kažką gero,
kad nereiktų paskui gailėtis tuš čiai iš-
švaistytų dienų, kurias vė jais paleidžia
nemaža dalis žmonių. Man taip pat la-
bai svarbu laiminga santuoka ir šeima,
užauginti, išmokslinti vaikus, tiesio-
ginis darbas, mylimas užsiėmimas”, –
savo nuoširdumu žavi A. Šileika. Dar
daugiau jo darbų galite pamatyti pus-
lapyje www.sileikosprieverpstes.lt.

RAIMONDA BALČIŪNIENĖ

Kovo 25 d., sekmadienį, India na po lio li-
tuanistinės mokyklos (ILM)  mokiniai
kartu su savo šeimomis   ir būriu drau-
gų, sportinės dvasios vedini, džiugiai
rinkosi į „Bankers Life Fieldhouse” pa-
čiame Indianapolio centre. Čia mūsų
laukė Indianos „Pacers” ir Miami „Heat”
rungtynės, „pregame”, bet  svarbiau-
 sia – pasimatymas su lietuviško krep-
šinio žvaigžde Domantu Saboniu.

Smagi ir ryški geltonai žalia kom-
panija švieste švietė vestibiulyje.
Dauguma vaikų ir suaugusiųjų

vil kėjo geltonus Indianos „Pacers”
marš kinėlius su Domanto Sabonio pa-
varde ir žymiuoju 11 numeriu. Kiti
buvo apsivilkę žalius marškinėlius su
ILM emblema arba apsirengę  (nors ir
nebuvome iš anksto sutarę) Lietuvos
vėliavos spalvų drabužiais. Visų nuo-
taika buvo puiki dar ir dėl to, kad šis
renginys sutraukė lietuvaičius ne tik
iš Indianapolio ir jo priemiesčių. Su-
sirinko per 80 žmo nių! Krepšinio my-
lėtojai lietuviai at vyko iš aplinkinių
miestų ir mies telių.  Dar maloniau
buvo susipažinti su naujais, dar nesu-
tiktais lietuviais, kurie čia studijuoja
arba neseniai atvyko į Indianą, tik
dar neturėjo progos prisijungti prie lie-
tuvių bendruomenės bei Indianapolio
lituanis tinės mokyklos.

Kadangi turėjome „pregame” pa-
sus, tai į salę, kur jau treniravosi krep-
šininkai, galėjome patekti dar gerokai
prieš rungtynes. Be jokios abejonės
visų akys sekiojo vienintelį žaidėją
aikštelėje – Domantą Sabonį. Prieš
porą savaičių Domantas buvo patyręs

Indianapolio 
lituanistinės 
mokyklos
vakaras su
Domantu 
Saboniu

Krepšinio mylėtojai iš miestų ir miestelių susirinko į Bankers Life Fieldhouse”, pasiruošę
,,sirgti” už Domantą Sabonį. 

kojos traumą, dėl to nebuvome tikri, ar
jį apskritai pamaty sime. 

Deja, kaip sako lietuvių patarlė,
„bėda viena nevaikšto”. Prieš pat rung-
tynes mums buvo pranešta, jog per
„pregame” treniruotę atsinaujino Do-
manto čiurnos trauma ir jis ne galės
žaisti… Nusivylimo atodūsis nuvilni-
jo eilėmis. Bet visiems buvo aišku,
jog Domanto sveikata yra svarbiausias
dalykas jo karjeroje. Taigi palinkėjome
jam greitai pasveikti ir lauksime kitų
susitikimų.

Nusivylimą dėl to, kad negalėjo me
pamatyti lietuviško krepšinio žvaigž-
dės aikštelėje, atpirko tikrai gražus žai-
dimas tarp Indianos „Pacers” ir Mia-
mi „Heat” komandų. Visas žaidimas
vyko taškas į tašką. Ir tik po pratęsimo
baigėsi „Pacers” pergale rezultatu 107–
113. Adrena linas ir emocijos virte virė.
O prarėktos, užkimusios lietuvaičių
gerklės liudija, jog krepšinis yra ir, la-
bai tikėtina, visada išliks viena tų
jung čių, kuri mus labai stipriais emo-
ciniais saitais sieja su Lietuva. Taip,
kaip lietuvių kalba, lietuviškos dainos,
kurių net nereikia mokytis, nes jas  ži-
nome savo širdimi. Taip, kaip lietu-
viškos pasakos, lietuviškos tra dicijos
ir meilė Lietuvai, kurią sugė rėme su

Tarp geriausių ,,Pacers” žaidėjų – ir jaunasis lietuvis.

Motinos pienu.
Naudodamasi proga noriu padė ko-

ti mūsų brangiai ir daugybe talentų ap-
dovanotai mokytojai Deimantei Witt-
lief, kuri ėmėsi iniciatyvos ir tobulai
suorganizavo šią smagią sporto šven-
tę mūsų lituanistinei mokyklai bei vi-
sam būriui Indianos lietuvių.

Raimonda Balčiūnienė – ILM ve-
dėja.

Nors aikštelėje ir nebuvo D. Sabonio, rungtynes tarp ,,Pacers” ir ,,Heat” stebėti buvo la-
bai įdomu.                                                                                                                  ILM archyvo nuotr. …ar stovintis po krepšiu?

Kuris tikrasis – lipantis laiptais…



6 2018 BALANDŽIO 7, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

New Yorko jaunieji ateitininkai veikia

Ieškoma prisiminimų apie kun. St. Ylą

Šiuo metu renkama medžiaga knygai apie buvusį Atei-
tininkų federacijos dvasios vadą a.a. kun. Stasį Ylą bei
jo giminaitę a.a. ses. Mariją Augustą, Švč. M. Marijos

Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos pro-
vincijolę, Putnam, Connecticut. Knygą rašo ses. Albina Pa-
jarskaitė, Rita Šlaitaitė ir Elvydas Jačėnas. Ją numatoma
spausdinti Lietuvoje, leidykloje „Naujas lankas”.

Autoriai laukia prisiminimų apie kun. Ylą ypač iš tų, ku-
rie lankė jo vadovaujamus Moksleivių ateitininkų Žiemos
kursus Dainavos stovykloje. Pavyzdžiui, autoriai norėtų ži-
noti, kokį ispūdį kun. Yla paliko kursantams.

Norintys pasidalinti prisiminimais kviečiami juos pateikti
Viktorui Nakui el. paštu: vanakas@gmail.com. Autoriai
pageidauja, kad ir trumpų prisiminimų – vieno ar dviejų pa-
ragrafų.

DAINAVOJE

S e n d r a u g i ų
Ateitininkų ŠEIMŲ

stovykla – liepos 3–7 d. (nuo
antradienio iki šeštadienio). 

Šios stovyklos programa bus skirta šeimoms
su mažais vaikais (0–10 metų) ir jų tėveliams. Ryte

vyks vadovų bei tėvų pravesti užsiėmimai vaikams, o tė -
vams vyks įvairios paskaitos ir pašnekesiai. Popiet visi
kartu atšvęsime šv. Mišias, o vakare bus trumpos vadovų ir
tėvų paruoštos vakarinės programos. Laukiame visų jaunų
sendraugių šeimų kartu susiburti, padraugauti, mokytis
bei pasimelsti Dainavos stovyklos gražioje aplinkoje.
Registracija prasidės balandžio 8 d. ir užsibaigs gegužės 15
d. Kreipkitės raštu: sendraugiai2@gmail.com. VISI kviečia-
mi.

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 8–15 d. 
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, ku-
rie yra baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję universiteto studi-
jų. Registracija prasidės gegužės 1 d. Šiuo metu ieškomi sto-
vyklos  vadovai. Norintys vadovauti prašomi užpildyti anketą
www.mesmas.org.

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–22 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo
9 iki 14 metų. Ateitininkų kuopų nariai jau gali registruo-
tis. Registracija visam lietuviškai kalbančiam jaunimui pra-
sidės balandžio 14 d.  Ieškomi stovyklos vadovai ir moky-
tojai. 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. Regist-
racija dar neprasidėjo.

Ateitininkų Studijų savaitgalis – JAV Darbo dienos sa-
vaitgalį, rugpjūčio 31– rugsėjo 3 d.

KENNEBUNKPORTE

Sendraugių  studijų ir poilsio savaitė – rugpj. 4–11 d.   
Visi šeimos nariai kviečiami kartu paatostogauti su ateitininkais
sendraugiais. Stovykla vyksta Pranciškonų vasarvietėje Ken-
nebunkport, Maine. Užsisakykite nakvynę pranciškonų tink-
lalapyje: www.franciscanguesthouse.com.

Naujiena!

Rengiama Šeimų stovykla!

New Yorko Marijos Pečkauskaitės jaunųjų at-
eitininkų kuopa renkasi kas mėnesį.  Sausio
mėnesį nariai su globėjomis kalbėjo apie

šeimyniškumo ir visuomeniškumo principus ir
atliko gerą darbelį – statė lesyklėles paukštu-
kams. 

Vasario mėnesio suėjime buvo paliestas tau-
tiškumo principas. Kuopos nariai kalbėjo apie
Vasario 16 d. Nepriklausomybės aktą, jo signa-
tarus, jų drąsą ir budrumą. Kuopos nariai ga-
mino trispalves širdeles, kurias išdalijo Apreiš-
kimo parapijos sekmadienio šv. Mišių dalyviams
per ramybės palinkėjimą. Po šv. Mišių visi rinkosi
parapijos salėje Nepriklausomybės minėjimui.

Kovo mėnesio susirinkime svarstėme katali-
kiškumo principą. Kuopos nariai kalbėjo apie
Gavėnios prasmę, Kristaus 40 dienų kelionę per
dykumą ir apie Kryžiaus kelią. Vaikai apmąstė
Gavėnios tikslą, bandė sau užduoti klausimą,
kokių ydų jie galėtų atsikratyti Gavėnios metu, už-
rašė gerus darbus, ką galėtų atlikti belaukdami
šv. Velykų.

Jaunosios New Yorko ateitininkės. Iš k.: Olivija Žukauskaitė, Nida Palubinskaitė-Chacar ir Elizabeth Žukaus-
kaitė dalija trispalves širdeles Vasario 16-tosios proga Apreiškimo parapijoje, New Yorke. 

Gavėnios pasižadėjimas: gerai atlikti namų dar-
bus.

Marijos Pečkauskaitės kuopos nariai žiemą pavaišino paukštukus — sulipdė jiems lesyklėles.

Vasaros stovyklos 
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Įžengėme į antrąjį atkurtos Lietu vos nepriklausomy-
bės šimtmetį ir vis dar bandom atsigręžti į mūsų šau-
liš ką veiklą lietuviškoje visuomenėje. 

LŠSI– ypatinga lietuviška organizacija ame-
rikietiškoje visuomenėje. Daugeliui ame-

rikiečių tai – mįslė, kągi veikia ši organizacija ir ko-
kie jos tikslai? Visa tai labai aiškiai ir trumpai api-
būdina šauliško puslapio pavadinimas „Draugo”
laikraštyje – „Vardan tos Lietuvos”. ...Prieš akis iš-
 kyla vaizdas, kaip LŠSI vadas Ju lius R. Butkus ir tuo
metu atstovas spaudai Lietuvoje Stasys Ignatavi-
 čius (šiuo metu LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo pre-
zidentas) lankėsi „Draugo” redakcijoje ir tarėsi dėl
šauliško puslapio pavadinimo. Jie net nebandė dis-
kutuoti ta tema, vienin gai buvo priimtas „Vardan tos
Lie tuvos” – kas ir yra daroma garsinant Lietuvos var-
 dą, vienijant lietuvišką visuome nę, palaikant ryšius
su kitomis lietuviškomis organizacijomis, minint
mūsų tautai reikšmingas da tas, prisimenant ir skaus-
mingas, ir džiugias akimirkas kelyje į laisvę, nepri-
klausomybę.

* * *

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI) – 
Lietuvos atkūrimo šimtmečio kelyje

Sausio 1 d. buvo pašventintos Lietuvos valstybinė ir tau-
tinė vėliavos. LŠSI vadas J. R. Butkus ir kleb. J. Kelpšas.

LŠS archyvo nuotraukos

2018 m. sausio 1-oji diena: Kauno Šv. Jurgio
Kankinio bažnyčioje aštuntus metus Kovo 11-osios
gatvės bendrija kartu su Lietuvos sąjūdžio Kau no ta-
ryba bei Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga organizavo
Lietuvos vėlia vos paminėjimą. 2018 m. sausio 1-oji Či-
kagoje: Švč. M. Marijos Gimimo baž   nyčioje, Mar-
quette Parko parapijoje, LŠSI vadas pirmą kartą pa-
šven tino Lietuvos valstybinę ir tautinę vė liavas.
Šventino LŠSI kapelionas kun. Jaunius Kelpšas.
Taip šauliai įžengė į atkurtos Lietuvos šimtmetį!

* * *
Sausio 13-oji – tai viena skausmingiausių žaizdų

mūsų širdyse. Šiai dienai paminėti LŠSI surengė pa-
rodą „Sielos” galerijoje Lemonte. Parodos pagrindą
sudarė nuotraukos iš Li tuanistikos tyrimo centro ar-
chyvo (LTC pirmininkas dr. Robertas Vi tas), prisidėjo
Jonas Kuprys su savo fotografijomis, dailininkai. Ren-

giny je buvo rodomas filmas, sukurtas V. Landsber-
gio mokinių, kalbėjo LŠSI vadas J. R. Butkus, adv.
Saulius Kuprys, Aukščiausiosios Tarybos (AT) rūmų
gynėjas Valdas, kiti lietuviškos visuomenės atstovai.
Meninę dalį paįvairino Cicero lietuvių parapijos baž-
nyčios vargonininkė, eilė raš čius skaitė Baltijos
jūrų šaulių kuopos narys Jonas Platakis ir kiti at-
likėjai.

Ypatingą padėką LŠSI šauliai reiškia „Sielos” ga-
lerijos vadovei As tai Zimkienei ir LTC pirmininkui
dr. Robertui Vitui. 

* * *
Sausio 14-oji – tai Sausio įvykių minėjimo tąsa

ir jau tradicija tapęs Laisvės ir gynėjų dienos žygis
– bėgimas-ėjimas, kurį jau ketvirtą kartą organizuoja
LŠSI. Šį tarptautinį pa garbos bėgimą-ėjimą „Gyvy-
bės ir mir ties keliu” išeivijos šauliams orga nizuoti
padėjo Čikagos lietuvių bė gimo klubas, Čikagos
skautų vieti ninkija ir LR generalinis konsulatas.
Simbolinis pa garbos bėgimas-ėjimas, skirtas žuvu-
 siems už Lietuvos laisvę, sutraukė didelį būrį išei-
vijos lietuvių. Kaip ir visada, tokio masto ren ginio

atidarymo pradžią pa-
skelbė ge neralinis kon-
sulas Mantvydas Beke-
 šius. Akcija vyko sklan-
džiai ir pakiliai, vei dus
žnaibė šaltukas, bet sau-
lutė bandė gelbėti padėtį.
Nuostabi gam ta, lediniai
medžių „koriai”, paslap-
 tingas Michigano ežeras
ir Čikagos dangoraižiai
puikiai nuteikė rengi nio
dalyvius, o karšta karei-
viška ko šė ir arbata pa-
laikė lietuvišką dvasią ir
šildė mus!

* * *
Sausio 21-sios sek-

madienis vėl pakvietė LŠSI šaulius į Klaipėdos su-
kilimo ir prijungimo prie Lietuvos minėjimą „Aš pri-
simenu…” Tėviškės parapijoje, Western Springs. Tai
jau antrus metus vykstantis renginys, kurį įspū-
dingai veda kun. Liudas Mi liauskas. Buvo ne tik pa-
minėta Klai pėdos istorija, galėjome peržvelgti ir Sau-
sio 13-osios įvykių akimirkas, įamžintas fotografijose,
kurios buvo perkeltos iš „Sielos” galerijos į šį ren-
 ginį. 

Šaulių dalyvavimas tokiuose ren giniuose visa-
da įneša rimties ir šventiškumo. Renginyje buvo pri-
simin tas ir Klaipėdos krašto sūnus – vys kupas eme-
ritas Hansas Dumpys; LŠSI va das J. R. Butkus ap-
dovanojo garbingą svečią šaulišku medaliu. Lietu-
vos šimtmečio medaliu taip pat buvo apdovanotas
laikraštis „Drau gas”, kurio indėlis skelbiant lietu-
viš ką žodį, jungiant visuomenę išeivijoje be galo svar-
bus. Padėkos raštais buvo taip pat pagerbta grupė

šaulių, prisidėjusių prie „Sielos” galerijos parodos
rengimo.

Po oficialiosios dalies bendra vo me ir vaišinomės
lietuviškais ce pelinais.

* * *
Paskutinis – sausio 28-osios – savaitgalis neleido

nė vienam lietuviui sėdėti rankas sudėjus namuo-
se: laukė Pagarbos žygis, skirtas Klai pė dos krašto
atgavimui; organizatoriai – LŠSI šauliai, T. Daukanto
jūrų šau lių kuopos nariai, Čikagos bėgimo klu bas
ir konsulatas.

Čikagos vėjai vėl žnaibė žygio da lyvių skruos-
tus, plevėsavo lietuviška atributika, bet išbaidyti
gausaus da lyvių būrio nepavyko. Žygį-akciją atidarė
generalinis konsulas Čika go je Mantvydas Bekešius,
sveikinimo žo dį tarė LŠSI vadas Julius R. But kus,
į dalyvius kreipėsi T. Daukanto jūrų šaulių vadas Vy-
tautas Jurevi čius, pa laimino kuopos kapelionas kun.
Ge diminas Keršys. Po pagarbos žygio, skirto Klai-
pėdos krašto atminimui, buvo įteikti medaliai LŠSI
vadui J. R. Butkui, LŠSI vado pav a duotojui G. Bi-
kulčiui, dalyvei-bėgikei A. Butke vi čiūtei. Renginys
baigėsi pabendravi mu, karšta kareiviška koše ir ar-
bata. 

Sausio mėnuo LŠSI šauliams tik rai buvo įtemp-
tas, bet kartu labai pras mingas. Pasijutome vieningi,
iš tvermingi, supratome, kad reikalui esant galime
pasitikėti vieni kitais, padėti vieni kitiems ir atlikti
darbus, kurie kartais atrodo neįveikiami. 

LŠSI Centro valdyba 

Klaipėdos prijungimo paminėjimo žygio akimirkos.

Renginio „Aš prisimenu...”, skirto atminti Sausio įvykius ir Klai pėdos prijungimo prie Lie-
tuvos metines, epizodai. 

Parodos Sausio 13-osios įvykiams paminėti organizatoriai ir dalyviai. 



2018 BALANDŽIO 7, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS8   

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Žvalgybos ,,filtro” neperėjo per 500 užsieniečių
Vilnius (BNS) – Valstybės sau-

gumo departamentas (VSD) pranešė,
kad pernai rekomendavo šalies insti-
tucijoms neįleisti į Lietuvą  daugiau
kaip 500 užsieniečių. Šis skaičius pa-
našus į fiksuotą 2016 metais.

Pernai rekomendavo nesuteikti ar
nepratęsti leidimo gyventi šalyje 134
užsieniečiams, o dar 397 žmonių siūlė

neįleisti atvykti į Lietuvą.
Užpernai VSD siūlė neleisti gy-

venti Lietuvoje 116 asmenų, o į šalį re-
komendavo neįleisti 418 žmonių.

Pastaraisiais metais Lietuvoje
ypač auga darbo imigracija. Pernai į
Lietuvą atvyko dirbti beveik dvigubai
daugiau užsieniečių nei metais anks-
čiau, daugelis jų – ukrainiečiai.

Siūlo leisti inicijuoti genocido tyrimus
Vilnius (LRS info) – Siūloma Lie-

tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centrui (LGGRTC) grą-
žinti pareigą inicijuoti genocido nusi-
kaltimų tyrimus, t. y. savo iniciatyva
teikti surinktą medžiagą apie genoci-
do nusikaltimus.

„Pastarasis pralaimėjimas Euro-
pos Žmogaus Teisių Teisme, kuomet
stribas Vytautas Vasiliauskas buvo
pripažintas nekaltu dėl lietuvių ge-
nocido, yra mūsų teisinės sistemos
spragų atspindys. Turime imtis veiks-
mų, kuriais skubiai būtų galima iš-
taisyti šias spragas, leidžiančias šalies

išdavikams ir nusikaltėliams prieš
mūsų tautą likti nenuteistiems”, –
teigia parlamentaras Laurynas Kas-
čiūnas.

2003 m. buvo priimti minėto Įsta-
tymo pakeitimai, kuriais  buvo iš-
brauktos LGGRTC funkcijos, kad
LGGRTC nustato genocido organiza-
torius bei vykdytojus ir pateikia me-
džiagą apie juos; taip pat kontroliuoja,
kad šis tyrimas nebūtų vilkinamas. 

Šiuo metu LGGRTC nėra įparei-
gotas savo iniciatyva rinkti medžiagą
apie genocido nusikaltimus ir teikti
medžiagą prokuratūrai. 

Prie „Misijos Sibiras“ gali prisidėti lenkai
Vilnius (BNS) – Prie Rusijoje

tremtinių kapus tvarkančios ekspedi-
cijos „Misija Sibiras” kitąmet gali pri-
sidėti Lenkijos jaunimas, sako pro-
jekto vadovė. Ekspediciją kuruojanti
Raminta Kėželytė teigė, kad vyksta pir-
mieji pasitarimai šiuo klausimu.

„Misijos Sibiras” vadovė teigė,
kad šiuo metu padedant Lenkijos am-

basadai Lietuvoje ieškoma ekspedici-
jos partnerių.

Ekspedicija „Misija Sibiras” į Ru-
siją vyksta kasmet nuo 2006 metų, per
šias išvykas sutvarkyta daugiau kaip
šimtas lietuvių tremtinių kapinių.

Sovietams okupavus Lietuvą 1940
– 1953 metais iš Lietuvos buvo ištrem-
ta apie 130 tūkst. žmonių.

Sukurtas nematerialaus paveldo vertybių bankas
Vilnius (ELTA) – Žengtas svarbus

žingsnis, saugojant  nematerialųjį Lie-
tuvos kultūros paveldą, pradedant ser-
tifikuoti jo vertybes – mūsų žmonių
per amžius sukauptus įgūdžius, ži-
nias, susiformavusias tradicijas. 

Į registrą pateko: Kurtuvėnų Už-
gavėnės, Kupiškėnų vestuvės, Seno-
vinis stintelių ir seliavų gaudymas
žiemą sukant „bobas” Mindūnų kaime
ant Baltųjų Lakajų ežero, Jūžintų
krašto keptinis alus, Pietinių (šilinių)
dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kai-
me, Kryžių lankymas Griškabūdžio
apylinkėse, Sodų rišimo tradicija, Lop-
šinių ir vaikų migdymo tradicijos Lie-
tuvoje, Polka Lietuvoje ir Kūčios.

Dar 2004 m. ratifikavusi UNESCO
Nematerialaus kultūros paveldo ap-
saugos konvenciją, Lietuva įsipareigojo
sukurti Nematerialaus kultūros pa-
veldo inventorių, registrą ar kito po-
būdžio informacinę sistemą. Teisinis
šios srities reguliavimas nėra papras-
tas – tai unikalus, analogų neturintis
registras. Kiekviena šalis, atsižvelg-

dama į savo kultūrines ypatybes, tra-
dicijas, kuria savo sąvadą (registrą). Jo
tikslas – informacinių technologijų
priemonėmis valdyti duomenis apie
Lietuvos nematerialaus kultūros pa-
veldo vertybes. 

Bendruomenės, nevyriausybinės
organizacijos skatinamos kurti ir sa-
vivaldybių lygmens sąvadus, kad būtų
išsaugoti mūsų amatai, papročiai, dai-
navimo, muzikavimo, šokio tradici-
jos, tautos išsiugdyti gebėjimai, su-
kauptos žinios apie žmogų, jo psichinę
ir fizinę sveikatą, aplinką ir kita.

Santuokai bažnyčioje krikšto nepakaks
Vilnius (ELTA) – Santuokai baž-

nyčioje reikia ne tik krikšto, bet ir Su-
tvirtinimo sakramento.

Kaip patikslino Lietuvos Vyskupų
Konferencija (LVK), leidimą sužadė-
tiniams priimti Sutvirtinimo sakra-
mentą po santuokos, o ne prieš ją, ga-
lės duoti tik vietos vyskupas klebono
teikimu.

LVK nariai svarstė, kaip Lietuvo-
je vykdoma Kanonų teisės kodekso
nuostata, nurodanti, kad „Katalikai,
dar nepriėmę Sutvirtinimo sakra-
mento, turi jį priimti prieš sudaryda-
mi santuoką, jei tai įmanoma padaryti
be didelio nepatogumo”. 

Primenama, kad Santuokos sak-
ramentas teikiamas vyrui ir mote-
riai, kurie yra dar nesudarę galiojan-
čios bažnytinės santuokos, myli vienas
kitą ir tvirtai apsisprendę vieną kar-
tą ir visam gyvenimui.

Tam, kad santuoka būtų palai-
minta bažnyčioje, reikia iš anksto as-
meniškai kalbėtis su dvasininku, pa-
teikti asmens tapatybę liudijantį do-
kumentą, pristatyti Krikšto pažymą,
laisvos būklės liudijimą, pažymą apie
Šeimos centre lankytus specialius kur-
sus sužadėtiniams, o tuokiantis ne sa-
voje parapijoje – savos parapijos kle-
bono leidimą tuoktis kitoje bažnyčioje.

Į registrą įtrauktos originalios kupiškėnų ves-
tuvės. Lžinios nuotr.

Kremlius reikalauja JK atsiprašymo  
Maskva (ELTA) – Kremlius pa-

reikalavo, kad Didžiosios Britanijos
(DB) premjerė Theresa May ir jos vy-
riausybė atsiprašytų už pareiškimus,
esą prie buvusio dvigubo rusų agento
apnuodijimo Anglijoje prisidėjo pre-
zidentas Vladimiras Putinas. Susida-
riusią padėtį Kremliaus atstovas api-
būdino pareikšdamas, kad „idiotiz-
mas nuėjo per toli”.

„Jų teorija bet kuriuo atveju ne-
pasitvirtins, nes jos patvirtinti neį-
manoma”, – sakė V. Putino atstovas
Dmitrijus Peskovas.

„Jiems kažkaip reikės atsiprašyti
Rusijos, – kalbėjo jis. – Tai neabejotinai
bus ilga istorija... 

Anot Didžiosios Britanijos, labai
tikėtina, kad už Anglijoje įvykdytą
pasikėsinimą nunuodyti buvusį Rusi-
jos šnipą Sergejų Skripal ir jo dukterį
Juliją atsakinga Rusija. Londono tei-
gimu, tėvas ir dukra buvo apnuodyti
Sovietų Sąjungoje sukurta nervus pa-
ralyžiuojančia medžiaga „Novičiok”.

Pati Maskva tokius kaltinimus neigia.
Didžiosios Britanijos užsienio rei-

kalų ministras Boris Johnson savo
ruožtu pareiškė, kad „didžiai tikėtina”,
kad įvykdyti šią ataką nurodė pats V.
Putinas.

Jungtinės Karalystės (JK) karinė
institucija, tirianti per pasikėsinimą į
S. Skripal panaudotą medžiagą, pa-
reiškė negalinti įrodyti, kad ji buvo pa-
gaminta Rusijoje.

Kijevas griežtina reikalavimus rusams
Kijevas (ELTA) – Pagal naująjį

Ukrainos prezidento Petro Porošenkos
pasirašytą dekretą, Kijevas griežtina
į Ukrainą keliaujančių Rusijos piliečių
kontrolę. 

Nuo Sovietų Sąjungos žlugimo
1991 metais rusai ir ukrainiečiai lais-
vai keliavo į Rusiją ir Ukrainą, ta-
čiau, atsižvelgiant į 2014 metais Rusi-
jos įvykdytą Krymo pusiasalio anek-
siją ir paramą separatistams Rytų Uk-
rainoje, Kijevas nusprendė įvesti griež-

tesnius reikalavimus.
Ukrainos prezidentas pasirašė

dekretą, pagal kurį rusai ir tam tikrų
kelių kitų šalių piliečiai turės iš anks-
to pranešti Ukrainos institucijoms ke-
liavimo į Ukrainą priežastį. Šiuo žings-
niu siekiama apsaugoti valstybės sau-
gumą. 

Potvarkis galios „užsieniečiams,
ypač Rusijos Federacijos piliečiams ir
asmenims be pilietybės, kurie atvyksta
iš migracijos rizikos šalių”. 

JT sudarė juodąjį laivų ir įmonių sąrašą
New Yorkas (ELTA) – Jungtinių

Tautų (JT) Saugumo Taryba į juodąjį
sąrašą įtraukė 27 laivus, 21 laivybos
bendrovę ir vieną asmenį už pagalbą
Šiaurės Korėjai apeiti jai taikomas
sankcijas.

Praėjusį mėnesį JAV prezidentui
Donald Trump paskelbus griežčiausias
kada nors sankcijas Šiaurės Korėjai,
JAV taip pat prašė Sankcijų komiteto
į draudžiamų organizacijų sąrašą
įtraukti šiuos 27 laivus, 21 laivybos
įmonę ir vieną asmenį.

Naujausi apribojimai yra nu-
kreipti ne tik prieš Šiaurės Korėjos lai-
vybos veiklą, bet ir prieš Kinijos įmo-

nes, prekiaujančias su Pchenjanu. Į
juodąjį sąrašą buvo įtraukta 16 Šiaurės
Korėjoje įsikūrusių įmonių, penkios
Honkonge registruotos įmonės, dvi
Kinijoje, dvi Taivane, viena Panamoje
ir viena Singapūre. 

Įvairios tarptautinės sankcijos
Šiaurės Korėjai taikomos nuo 2006
metų. Spaudimo šalis sulaukia dėl
savo branduolinės programos ir raketų
bandymų. Pasaulio diplomatai mano,
kad Šiaurės Korėjai taikomos sankci-
jos privertė Šiaurės Korėjos vadovą
Kim Jong-un priimti sprendimą stab-
dyti raketų ir branduolinius bandymus
bei pradėti derybas. 

Iš Ukrainos išprašyta rusų žurnalistė
Kijevas/Maskva (BNS) – Iš Uk-

rainos buvo deportuota Rusijos kana-
lo „Rossija 24” žurnalistė Natalija
Gončarova, pranešė Ukrainos saugu-
mo tarnyba (SBU).

Pasak SBU, ta žurnalistė „rengė
antiukrainietiškus vaizdo siužetus,
(naudingus) šalies agresorės intere-
sams”. Ji taip pat įtariama ketinimais
„surengti informacinę provokaciją,
pranešant apie Rusijos Federacijos rin-
kimus Ukrainos valstybės teritorijoje”.

N. Gončarova „priverstinai buvo
sugrąžinta į Rusijos teritoriją”, jai už-
drausta trejus metus lankytis Ukrai-
noje, pranešė SBU.

SBU teigimu, kovo pradžioje N.
Gončarova parengė keturis reportažus,
kurie, ukrainiečių saugumo pareigūnų
manymu, yra provokaciniai ir juose iš-
kreiptai pristatoma situacija Ukrai-
noje. Ta medžiaga dezinformavo tarp-
tautinę bendriją ir pakenkė tarptauti-
niam Ukrainos įvaizdžiui, nurodė SBU.

Griežtės reikalavimai prašantiems JAV vizos 
Washingtonas (ELTA) – Vizos į

Jungtines Amerikos Valstijas prašan-
tys asmenys greitu metu turės pateik-
ti duomenis apie savo paskyras socia-
liniuose tinkluose, ankstesnius telefo-
no numerius, elektroninio pašto adre-
sus ir tarptautines keliones. Šiomis
priemonėmis siekiama stiprinti į JAV
atvykstančių asmenų patikrą.

Remiantis JAV Valstybės departa-
mento paskelbtu planu, vizos į JAV

prašantys žmonės turės atsakyti į įvai-
rius klausimus. Jiems bus pateikia-
mas socialinės žiniasklaidos platformų
sąrašas ir tie asmenys turės nurodyti,
kuriomis iš platformų jie naudojasi ar
naudojosi per penkerius metus iki pra-
šymo pateikimo datos. 

JAV pareigūnai tvirtina, kad šios
priemonės leis atpažinti galimus ekst-
remistus, kurie skelbia įvairią infor-
maciją socialiniuose tinkluose.

D. Peskovas ragina Vakarus atsiprašyti Ru-
sijos. Reuters nuotr. 



2018 BALANDŽIO 7, ŠEŠTADIENIS 9DRAUGAS

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Praėjusį savaitgalį į „Angelų” miestą su-
grįžo šiltas, pavasariškas oras, o kartu
su juo Santa Monica esančiame „Pali-
sades” sporto komplekse smagiai pra-
bėgo pirmą sykį Los Angeles organi-
zuotos Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠAL-
FASS) senjorų, daugiau kaip 40 m.
krepšinin kų  pirmenybės, kurias, kaip
ir pra ėjusiais metais Long Island, NY, lai-
 mėjo Čikagos „Atleto” vyrai. Finale
jiems garbingai priešinosi salės šeimi-
ninkai – LA „Bangos” veteranai, pusfi-
nalyje įveikę trečioje vietoje galutinė-
je įskaitoje likusius Floridos „Stumbro”
krepšininkus. 

Turnyro metu surengtas ir tritaš -
kių konkursas, kuriame iš 10 da-
lyvių nugalėjo Los Angeles

„Bangos” gynėjas Aivaras Bernius,
finaliniame kon kurso etape surinkęs
15 taškų. Jam nedaug nusileido flori-
dietis Modestas Čeponis, beje, į tri-
taškininkų finalinę dvikovą pateko
sumetęs 10 iš 15 gali mų metimų net ne-
dėvėdamas krepši ninkams įprastos
aprangos bei spor tinių batelių! Var-
žybų nugalėtojams ir prizininkams
ŠALFASS medalius įteikė 1937 m. ir
1939 m. Europos čempio no – Lietuvos
rinktinės sudėtyje žaidusio Artūro
Andrulio sūnėnas Mykolas, Califor-

nijos valstijoje gyve nantis nuo 2011 m.
Tuo tarpu „Vėjų miesto” atstovų ka-
pitonui Algiui Kubiliui nugalėtojams
įsteigtą taurę įteikė LR gen. konsulas
Los Angeles Darius Gaidys, o ŠAL-
FASS vadovas Laurynas R. Misevi-
čius apdovanojo laimėtojus specia-
liais Lietuvos krep ši nio federacijos
išleistais Lietuvos rinktinės triumfo
akimirkas primenančiais 2018 m. sie-
niniais kalendoriais, o varžybų orga-
nizatoriui – LA „Bangos” kapitonui Žy-
gimantui Kiz niui padovanojo proginį
Lietuvos krep šinio 95-mečio kakla-
raištį, kokiais buvo pasidabinę mūsų
šalies krepšininkai 2016-ųjų Olimpia-
dos Rio atidarymo/uždarymo iškil-
mėse. Tritaškių konkurso finalininkus
L. Misevičius pagerbė specialiomis
tai progai skirtomis dovanėlėmis –
DVD filmais „Kita svajonių komanda”
ir „Arvydas Sabonis 11. Visa galva
aukščiau”. 

Artimiausias kitas šių metų ŠAL-
FASS rengiamas krepšinio tur nyras
vyks gegužės 19–20 d. Detroite, kur su-
važiuos įvairaus amžiaus gru pių jau-
nieji (iki 16 m.) JAV ir Ka nados krep-
šininkai ir krepšininkės. Daugiau in-
formacijos skelbiama oficialiame or-
ganizacijos tinklalapyje www.sal-
fass.org. 

Kviečiame gausiai dalyvauti.

ŠALFASS Centro valdybos info

„Kovo beprotybės” („March madness”)
NCAA finale Villanova Uni versity „Wild-
cats” studentai 79:62 (37:28, 42:34)
pranoko University of Michigan. Villa-
nova iškovojo antrąjį titulą per pasta-
ruosius trejus metus ir tą padarė jai bū-
dingu stiliumi.

„Manau, kad tai buvo mūsų
geriausios rungtynės šį se-
zoną”, – sakė nugalėtojų

treneris Jay Wright.
Paskutinė komanda, laimėjusi

dvejas finalinio ketverto rungtynes 16
ar daugiau taškų skirtumu, buvo Uni-
versity of  California, Los Angeles 1968
metais.

„Wildcats” pataikė 10 tritaškių iš
27. Komandos pataikymas iš žaidimo
siekė 47,4 proc. Tuo metu jų varžovai
pataikė 3 tritaškius iš 23, o taiklumas
buvo 43,6 proc.

Nuo vasario Villanova studentai
pergales pasiekė dviženkle persvara ir
per visą sezoną pralaimėjo vos ke-
 turis kartus ne didesniu nei 8-ių taškų
skirtumu. Šiais metais Villa nova klu-
bą į priekį vedė NBA naujokų biržoje
dalyvausiantys Mikal Bridges ir Jale-
na Brunsons. Abiems šiems žaidė-
jams, kaip ir Kansas atstovaujančiam
ukrainiečiui Svia tos lav Mykhailiuk

žadamas šaukimas pirmajame biržos
rate, o krašto puolėjas Bridges gali savo
pavardę išgirsti ir pirmajame šaukimų
dešimtuke. Tačiau finale Villanova į
priekį vedė 21-erių Donte DiVincenzo,
pelnęs net 31 tašką (5/8 dvit., 5/7 trit.,
6/10 baudų metimai), atkovojęs 5 ka-
muolius ir atlikęs 3 rezultatyvius per-
davimus. 

University of  Michigan į finalą pa-
teko pirmąkart nuo 2013-ųjų. Į finalą
šio universiteto komandą atvedęs 20-ies
vokietis Moritz Wagner lemiamoje ko-
voje pelnė 16 taškų ir atkovojo 7 ka-
muolius. Trečius metus šioje koman-
doje žaidžiančiam Ber lyno „Albos”
jaunimo sistemos auklėtiniui naujokų
biržoje prognozuojamas antrojo rato
šaukimas, tačiau sėkmingas pasiro-
dymas svarbiausiose universitetų lyg-
mens mūšiuose gali smarkiai kilstelėti
Wagner reputaciją. 

Villanova University su iškovota
pergale pasveikino jo absolventas, To-
ronto „Raptors” gynėjas Kyle Lowry.
„Didžiuojuosi būdamas vaiku iš Šiau-
rės”, – socialiniame tinkle „Twitter”
džiaugėsi Jono Valančiūno komandos
draugas.

Prieš 2016-uosius Villanova Uni-
 versity NCAA čempionato titulą buvo
iškovojęs tik 1985-aisiais.

Pirmosiose stipriausios pasaulyje JAV beisbolo
lygos (MLB) reguliariojo sezono rungtynėse
Pittsburgho „Pirates” klubas, kuriam atstovau-
ja lietuvis Dovydas Neverauskas, išvy koje 13:10
nugalėjo Detroito  „Tigers”.

Sezono atidarymo rungtynėse 25-erių metų D.
Neverauskas aikštėje pasirodė šeštajame kė-
linuke ir iš žai dimo išstūmė visus tris „Tigers”

beisbolininkus. Septintajame kėlinuke lietuvis buvo
pakeistas. 

D. Neverauskas prisidėjo prie dar vienos savo ko-
mandos pergalės beisbolo lygoje. Balandžio 2 d. „Pi-
rates” namuose 5:4 nugalėjo Minnesotos „Twins” ir
tuo pačiu iškovojo ket virtąją pergalę iš tiek pat ga-
limų. Visus 5 taškus „Pirates” pelnė pirmajame kė-
linuke. Šeštajame kėlinyje Minnesotos klubas pelnė
keturis taškus ir tuomet į aikštę buvo išleistas D. Ne-
verauskas. Jam pavyko iš žaidimo išmesti varžovų
žaidėją ir kėlinys buvo baigtas. Septintajame kėlinyje
varžovams pavyko sėkmingai atmušti lietuvio mes-

tą kamuo liuką ir užimti vieną bazę, tačiau taškų
„Twins” beisbolininkai nesugebėjo pelnyti. Po sep-
tintojo kėlinio D. Neverauskas buvo pakeistas. 25-erių
metų D. Neverauskui tai buvo jau trečiosios MLB
rungtynės šiame sezone. 

Sėkmingai sezoną pradėję Pitts burgho „Pirates”
buvo sustabdyti ba landžio 4 d. – Minnesotos „Twins”
įsirašė pirmąją pergalę šioje serijoje ir privertė D. Ne-
verauską pirmą kartą praleisti taškus. Lietuvis į aikš-
 tę buvo išleistas šeštajame kėlinuke ir šį kartą pa-
sirodė ne itin sėkmingai. „Twins” būtent po jo me-
timų atmušė kamuoliuką du kartus ir pelnė vieną iš
spurto taškų. Galutinis rungtynių rezultatas – 7:3
Minneso tos „Twins” naudai. 

Tai buvo pirmasis Pittsburgho „Pirates” pra-
laimėjimas šį sezoną ir trečioji Minnesotos klubo per-
galė. Nacionalinės lygos konferencijoje „Pirates” už-
ima antrąją vietą.

Tarp 25 „Pirates” pagrindinės sudėties žaidėjų pa-
tekęs D. Neve rauskas per sezoną turėtų uždirbti 500
tūkst. JAV dolerių. Tiesa, jeigu jis bus išsiųstas į dub-
lerių komandą, jo atlyginimas sumažės kelis kartus.

Senjorų krepšinio turnyras
NCAA finale – 

Villanova studentų pergalė 

„Pirates” su D. Neverausku skina pergales

Pittsburgho „Pirates” klube vis tvirčiau besijaučiantis
lietuvis D. Neverauskas per sezoną uždirbs pusę mili-
jono JAV dolerių.

Praėjusiais metais jis debiutavo „Pirates” gre-
tose ir sužaidė 24 MLB rungtynes. MLB čempiona-
te dalyvauja 30 komandų. Reguliariajame sezo ne eki-
pos sužais net po 160 rungtynių.

Villanova „Wildcats” studentai iškovojo antrąjį NCAA titulą per pastaruosius trejus me-
tus.

Nugalėtojai su LKF išleistais 2018 m. kalendoriais su Lietuvos rinktinės kovų akimirkomis.
Ingridos Misevičienės nuotr.



10 DRAUGAS2018 BALANDŽIO 7, ŠEŠTADIENIS

RASA SĖJONAITĖ

Margarita Serych gimė Klaipė doje, vėliau
Vilniaus universitete stu dijavo verslo vadybą.
Jauna, veikli mo teris daug metų dir-
bo tarptau tinėse bendrovėse, ne-
kilnojamojo turto vystymo srityje.
2008 m. prasi dėjusi ekonominė kri-
zė pakoregavo  verslios moters pla-
nus. Vieną dieną ji nusprendė viską
mesti. Grįžusi į Klaipėdą sukūrė šei-
mą, o, netrukus gimus sū nui, pasi-
nėrė į motinystės rūpesčius. Beje,
motinystės idilė truko neilgai. Su vi-
sai mažu sūneliu Margarita pradėjo
nuolat keliauti į Balio salą, kol galų
gale ten pasiliko ilgesniam laikui. 

Balis turistus vilioja kaip ro jus žemė-
je, bet Jūs toli gražu ne sate turistė, o jau
kuris laikas, sa kyčiau, tampriai leidžiate šak-
nis tolimame Indonezijos krašte. Ko kie ke-
liai Jus nuvedė į šį rojų?

Balį atradau visai netikėtai, visai
neturėjau minčių išvykti iš Lietuvos.
Buvau motinystės atostogose ir labai
norėjosi žiemą praleisti kur šilta. Taip

Balio paviliota lietuvaitė

susiklostė, jog draugai keliavo po Aziją ir vis atsi-
ųsdavo man gražių nuotraukų ir aprašymų iš kelio-
nių. Labiausiai sužavėjo Balio istorija ir salos kraš-
tovaizdis. Grįžę draugai iš kelionės papasakojo dau-
giau apie gyvenimą Balyje, nes jie praleido ten du mė-
nesius. Ilgai negalvojusi įsigijau bilietus į Balį
dviem mėnesiams, tačiau atvykusi supratau, kad grįž-
ti bus labai sunku. Kiekvienais metais atostogų lai-
kas saloje vis ilgėjo, kol galiausiai pradėjau leisti di-
džiąją dalį laiko Balyje. Ir taip jau septintus metus.

Kaip Jūs jaukinatės naują sa vo gyvenimo vietovę ir kaip
bandote integruotis į tenykščių žmo nių kasdienybę?

Kad galėčiau sau leisti daugiau laiko būti roju-
je, nusprendžiau pradėti baldų ir interjero detalių
verslą. Vietos meistrai yra ypač nagingi ir kuria la-
bai gražius ratano baldus bei kitokius gaminius –
šviestuvus, lavos akmens aksesuarus ir dar daug vi-
sokių egzotiškų interjero detalių. Visas jas norėjosi
pargabenti į Lietuvą. Taip ir atsitiko. Jau nebe pir-
mi metai važinėju po Indonezijos salyną, renku ir per-
ku, kas patinka, ir jūriniais talpintuvais plukdau į
Lietuvą. Vilniuje turiu baldų parduotuvę „Bali
Wood”. Joje ir sugula visas Balio grožis. 

Laisvu laiku labai mėgstu keliauti ir atrasti vis
naujas vietas. Sten giuosi pamatyti daugiau salų, nes
Indonezija yra pavojingai graži šalis! Tai 17 000 salų
salynas, todėl pabuvoti visose neužtektų turbūt ir viso

Margarita su sūnumi Balyje.

Indonezijos salų gamta labai graži. Asmeninio archyvo nuotraukos

gyve nimo. Kiekviena sala turi savo atski rą kalbą,
puoselėja išskirtinį kultū rinį mentalitetą, religiją, tu-
ristus vilioja vis kitokia virtuve, tad keliaujant at-
rodo, jog lankaisi vis kitoje šalyje. 

Paskutinis mano atradimas – Sumbos sala. Joje
dabar praleidžiu daugiausiai laiko. Ši sala primena
Balį prieš 30 metų, kuomet jame dar tiek nebuvo tu-
ristų. Sumbos kaimuose vis dar nėra elektros ir van-
dens, čia žmonės gyvena gentimis, panašiai kaip prieš
1000 m. Įspūdis nepakartojamas, kai pamatai, kad visi
mūsų civilizacijos išradimai šią vietovę aplenkė, ir
Sumbos salos gyventojai iki šiol gyvena taikoje su
gamta, skaidriu žydru vandenynu, kokosų palmėmis
ir plačiomis šypsenomis. Nors kiekvienas, net ir vai-
kas, čia su savimi nešiojasi mačetę, atsidūręs Su-
mboje jautiesi labai saugus. 

Balį išgarsinusiai amerikiečių rašytojai Elizabeth Gil-
bert Ubudas ši šalis buvo paskutinė stotelė metus truku-
sioje jos ke lionėje per tris šalis – Italiją, In diją ir Indone-
ziją – ieškant prasmės, harmonijos ir meilės. Būtent to ieš-
ko šios rašytojos knygos „Val gyk, melskis ir mylėk” hero-
jė. Ar tikrai šiame pasaulio krašte galima visa tai rasti ir
pasijusti laimingam?

Balio saloje – magnetizuojanti antgamtinė ener-
gija. Čia sinchronizacija vyksta sekundžių tikslumu
ir minčių galia taip pat labai stipriai veikia. Atrodo,
visiškas Visatos dėsnių suderinamumas, ir tokioje

vietoje gali išgyventi ypatingą palaimą.
Tačiau, kaip bebūtų, vieni čia jaučiasi
laimingi, kiti, deja, nepatiria to laimės
jausmo. Visada sakau, kad Balis nėra
vaistas ar kažkokia pana cėja – viskas
priklauso nuo paties žmogaus. Be abe-
jo, saulė, šviežias maistas, daržovės,
vaisiai, šypsenos, įspūdinga Balio kul-
tūra ir religija palengvina užduotį su-
kant laimės keliu.

Viename interviu minėjote apie tikrų
tikriausią Balio magiją. Iš tiesų tie nepaaiš-
kinami budistinio tikėjimo dalykai vyksta?
Pa pasakokite ir nuraminkite pasi me tusias,
kovojančias ir visada skubančias vakarie-
tiškas sielas.

Kaip jau minėjau, saloje stipriai
veikia minčių galia ir sinchronizacija.
Vakarų pasaulyje mes nustembame,
kai pagalvojame apie žmogų ir jį ne-
tyčia sutinkame arba jis ima ir tau pa-
skambina. 

Nukelta į 14 psl.Margaritos laimės paieškos Balyje tai pirmiausiai tobulėti dvasiškai.
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Mes atei namE!

LAIMA SMILGYTĖ

Čikagos priemiesčio Oswego Wolfs
Crossing pradinės mokyklos penktokė
Karolina Vainius tik nusijuoktų, jei
kas pasakytų, kad koviniai menai yra
vyriškas sportas. Amerikoje gimusi 11-
metė daugiau nei pusę savo gyvenimo
praleido mokydamasi korė jietiško kovos
meno – taekwondo. Sun kios treniruotės
nenuėjo veltui – Ka rolina ne tik daly-
vauja varžybose, kuriose pelno dešimtis
apdovanojimų, bet ir gali pasigirti tu-
rinti jaunimo iki 15 metų antrojo laips-
nio juodąjį diržą.

Kojos ir kumščio menas

Nuo mažens Karolina buvo labai
judri ir sportiška. Kol jos bendra amžės
žaidė su lėlėmis ir svajojo apie baletą,
Karolinai daug smagesni buvo aktyvūs
žaidimai. Nors baletą taip pat išbandė.

Vienuolikmetės aistra – taekwondo
Taekwondo – ne tik sportas, bet ir gyvenimo filosofija. Karolinos šeimos archyvo nuotr.

Varžybų iššūkiai

Klubo uždarymas mergaitei buvo
toks smūgis, kad nusprendė mesti ir
patį taekwondo. Nesitreniravusi iš-
 buvo pusę metų, bet po truputį noras
sportuoti grįžo. Tad su tėčiu surado
kitą korėjiečių kovos menų klubą, o po
kiek laiko perėjo į trečią. „YK Martial
Arts” klube Napervile prie miestyje
Karolina su tėčiu sportuoja jau trečius
metus. Abu prakaitą lieja treniruotė-
se ir kartu dalyvauja var žybose. 

Yra 3 taekwondo varžybų tipai: for-
mos, sparingas ir lentelių
laužymas. Formos – tai pa-
grindiniai judesiai ir pozos,
skirtos fizinei parengčiai
bei savigynai, sparingas –
kova tarp dviejų žmonių
toje pačioje svorio katego-
rijoje, lentelių laužymas –
jas laikant ore ar ant žemės.

„Man labiausiai patin-
ka lentelių laužymas, ir tai
man sekasi. Praėju siais me-
tais ‘Illinois Taekwondo
State Championships’ var-
žybose len telių laužymo ka-
tegorijoje 10–11 m. amžiaus
grupėje laimėjau pirmą
vietą. Tačiau labiausiai įsi-
minė mano pirmosios var-
žybos ‘Midwest Open Taek-
wondo Championships’
2013 m. Labai jaudinausi,
todėl iš pirmo karto lente-
lės perlaužti nepa vyko, be-
spirdama dar susižeidžiau
koją. Nors ją labai skaudė-
jo, tačiau sutelkiau visą
savo valią ir dar kartą spy-
riau. Tada ne tik laimėjau pirmą vie-
tą, bet ir nugalėjau save”, – įsimintiną
turnyrą prisiminė Karolina. 

Mergaitės laukia dar ne viene-
rios varžybos, kurioms ruoštis padeda
ir tėtis. Jis yra didžiausias Karolinos
kritikas ir įkvėpėjas. Nors pasitaiko
dienų, kai norisi patinginiauti, Karo-
 lina ir pati žino, kad pasiekti užsi-
brėžto tikslo gali tik sunkiai dirbdama.

„Prieš pradėdama spor tuoti trumpai
lankiau baleto pamo kas, bet nepatiko.
Tėtis, matydamas mano judrumą, pa-
siūlė pabandyti kovos menus. Kaip tik
netoli namų buvo kovos menų klubas
‘Dragon Strike’, į kurį kartu su tėčiu ir
nu ėjome”, – kelią į taekwondo pasau-
lį prisiminė Karolina.

Tada mergaitei buvo tik 4 me-
 tukai, todėl vienai būti treniruotėse jai
neleido – buvo prašoma, kad kartu

sportuotų vienas iš tėvų. Su dukra
lankyti taekwondo treniruotes pa siry-
žo Karolinos tėtis Remigijus, kuriam
sportas nebuvo svetimas – vyras jau-
nystėje užsiėmė dziudo imtynėmis,
karatė, buvo išbandęs ir boksą. 

„Taekwondo man labai patiko. Sma-
gu buvo ir tai, kad sportavau kartu su
tėčiu. Treniruotė tęsdavosi 45 minu-
tes, bet jai pasibaigus prašydavau likti
ir antrai, o kartais net trečiai treniruotei
tą pačią dieną. Sportuoti eidavau kiek-
vieną savaitės dieną, taip buvau užsi-
degusi. Dabar į treniruotes einu 3–4 kar-
tus per sa vaitę”, – pasakojo Karolina. 

Pirmajame sporto klube mergaitė
praleido 3 m. Čia Karolina išmoko, kad
taekwondo – ne tik sportas, bet ir gy-
venimo filosofija. Korėjietiškai „tae”
reiškia „koja”, „kwon” – „kumštis”,
„do” – „bū das/menas”. Tad taekwon-
do – „kojos ir kumščio menas”, pasi-
žymintis stip riais ir staigiais smū-

mi”, – prisipažino penktokė.

Harry Potter ir 
slaptas noras

Ar Karolinai teko taekwondo pa-
naudoti ne tik sporto salėje? „Rimtai
muštis su niekuo neteko. Juokais ko-
voju tik su 17 m. sese Leticia, o su 24 m.
broliu Deividu nė nebandau”, – juo-
kiasi Karolina. 

Be taekwondo vienuolikmetei dar
patinka žolės riedulys ir futbolas. Ka-
rolina dainuoja ir mokyklos chore,

Karolina su dalim taekwondo varžybose iš-
kovotų medalių.  Laimos Smilgytės nuotr.

giais kojo mis. Tačiau taekwondo moko
ne tik kovos technikos, bet ir pagarbos,
disciplinos, santūrumo, sąžiningumo
bei kitų moralinių vertybių. 

„Dragon Strike” klubas Karoli-
 nai ir jos tėčiui tapo kaip namai. Todėl,
kai sužinojo, kad klubas užsidaro,
abiem buvo be galo gaila. „Pas kutinė
treniruotė buvo labai liūdna. Negalė-
jau nieko daryti, tik verkiau”, – prisi-
minė vienuolikmetė.

Karolina su tėčiu Remigijumi prakaitą lieja
treniruotėse ir kartu dalyvauja varžybose.

„Varžybose dalyvauti man labai pa-
tinka. Mano svajonė – ne tik laimėti
pirmą vietą, bet noriu nu galėti ir pir-
mų vietų laimėtojų ‘Grand Cham-
pionship’ varžybose. Tačiau dar turiu
išmokti valdyti jau dulį. Varžybose
vertinama ne tik technika, bet ir lai-
kysena, šūksniai, veido išraiška. O
kai jaudinuosi, viskas matyti veido.
Reikia daug mokytis, kaip tą jaudulį
paslėpus ir daugiau pasitikėjus savi-

Karolinos jaunimo iki 15 m. antrojo laipsnio
juodojo diržo sertifikatas.

Karolina (centre) su šeima: tėčiu Remigijumi, mama Ilo-
na, broliu Deividu ir sese Leticia.

priklauso jūrų skautams, o laisva-
 laikiu mėgsta piešti. Jos piešinys „Mė-
lynas šuo” prieš 2 m. buvo atrinktas
kaip vienas geriausių ir buvo ekspo-
nuojamas mokykloje. „Labai mėgstu ir
skaityti. Dabar kaip tik baigiu penktą
Harry Potter knygą, – apie save pasa-
kojo penktokė. – Nesu mergaitiška
mergaitė. Gal dėl to geriausi mano
draugai yra berniukai. O kai jie suži-

no, kad beveik 7 m. užsiimu taekwon-
do, visi sako, kad tai la bai ‘cool’. Kada
nors norėčiau ir pati įkurti kovos
menų mokyklą. Kaip tėtis juokauja,
Amerikoje įprasta, kad pakėlei koją –
gauni medalį. O mano mokykla būtų
tokia, kurioje reiktų daug dirbti, kad
užsidirbtum pagyrimą”, – sakė 11-
metė taekwondo mokinė Karolina Vai-
nius.

Karolinos sesuo Leticia džiaugiasi jaunesnės
sesės pasiekimais.
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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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Sudoku nr. 128
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.

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

PerkrAuStyMAS – MOVING
20 metų patirtis

arvidas tel.: 773-251-2170
arnoldas tel.: 331-642-5225

PASLAUGOS

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos
PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį
turtą Floridoje, Tampa
Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

SIŪLO DARBĄ

ĮVAIRŪS

SIŪLO DARBĄ

Moteris ieško 
1 kambario. 

773-676-3973  Vita.

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

Jaunimo centrui Čikagoje
(5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60636) skubiai reika-
lingi prižiūrėtojai – vyras ir
moteris, arba vienas vyras.
Butas Jaunimo centre – ne-
mokamai. Reikia turėti Social
Security numerį. 

Teirautis 
tel. 773-507-8692 

(Neringa). 
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Atkelta iš 10 psl.

Čia tokie sutapimai yra dienos
norma. Aš jau tuo seniai nustojau ste-
bėtis. Ir nebūtinai geri dalykai, gali nu-
tikti ir blogų. Pavyz džiui, pamenu, su
drauge pastatėme motorolerius, o už
stovėjimą reikėjo mokėti. Paprastai
prieina aikštelės prižiūrėtojas ir pa-
duoda bilietą. Tą dien lijo lietus, reikėjo
išvažiuoti, o žmogelis vis nesirodė.
Užsidėjome šalmus, lietpalčius ir jau
norėjome judėti, kai pagaliau tas bi-
lietų žmogus pasirodė. Aš smulkių tu-
rėjau įsidėjusi į kišenę, kad galėčiau iš
karto susimokėti, o draugė su savimi
pinigų neturėjo. Norint sumokėti jai
būtų reikėję nusiimti šalmą, atsidary-
ti motorolerį, išsiimti piniginę, o dar
lietus… Taip ji ir nuvažiavo nesumo-
kėjusi. Nepraėjo nė valanda, ir jai pa-
vogė piniginę. 

Kartais čia, atrodo, rei-
kia kažką daryti, kažkur va-
žiuoti... kelias dienas kažko
ieškai, nerandi ir pan. Įsiti-
kinau – svarbiausia viską
palikti savieigai ir per daug
nesukti galvos, netrukus sa-
vaime viskas susidėlios – at-
eis būtent toji pagalba, su-
tiksi žmones tuos, kurių tau
reikia. Jie, kartais atrodo,
lyg iš dangaus kristų. Grįžus
į Lietuvą stebuklai tebe-
vyksta, ir žmonės po kelionių
į Balį tais stebuklais nepa-
liauja stebėtis, o man tai jau
įprasta ir savaime supranta-
ma.

Ar jaučiate savyje pokyčių,
ku riems vykti padeda būtent
šios salos gyvenimo būdas, aplinka? Kas
Jūsų gyvenime pasikeitė iš esmės?

Aš daugiausiai pokyčius sieju su
žmonėmis, kuriuos sutikau saloje. Gal-
būt tai sėkmė, o galbūt turėčiau būti dė-
kinga Balio salai. Bet iš esmės gyve-
nimas išvykus iš Lietuvos ap sivertė
aukštyn kojomis.

Vakariečiui ir globalaus pa saulio per-
sisotinusiam žmogui Ba lis gali tapti laikina
atgaiva sielai, bet ar pakanka kultūrinio gy-
venimo, įvykių, kurie skatintų asme nybę aug-
ti? Vakariečiai Balį įsivaizduoja daugiau kaip
pramogų ir poilsio vietą.

Man Balis labiausiai siejasi su
dvasinio augimo vieta. Saloje apstu
įvairių jogos ir meditacijos centrų,
daug įvairių dvasinių mokytojų ir jų
diegiamų dvasinių praktikų, tokių
kaip gydymas garsais, refleksologija,
gongų terapija, kakavos ceremonija ir

pan. Sąrašas labai ilgas ir naudingas
tiems, kurie nori keistis ir augti dva-
siškai. Nesakau, kad nėra pra mogų ir
poilsio vietų. Tikrai jų daug. Tačiau
man jos jau nebeįdomios. Sten giuosi at-
rasti kažką nauja, iš mokti ir dvasi-
niame lygmenyje nuolat tobulėti. 

Jūs išvykote su mažu vaiku. Ar vaikams
iš pažangiais vadina mų žemynų ten tinka-
mos sąlygos gauti gerą pradinį išsilavinimą?
Kaip patys Indonezijos jaunieji siekia žinių,
renkasi vietos švietimo įstaigas ar vis dėl-
to traukia į pasaulinio garso universitetus?

Mano sūnus pirmokas, jis pirmą-
jį semestrą lanko mokyklą Lietu voje, o
antrąjį semestrą gyvena su ma nimi ir
tuomet būna „home school” auklėtinis.
Kol kas viskas klostosi gerai, sūnus la-
bai džiaugiasi, jog turi draugų ir Lie-
tuvoje, ir čia, Balyje. Jis nuo mažų
dienų įpratęs keliauti, tad lengvai

adaptuojasi naujoje aplinkoje. Niekada
neturėjau dėl to rūpesčių. O vietiniai
vaikai renkasi mokyklas priklauso-
mai nuo šeimos pajamų. Jei tėvai pa-
siturintys, leidžia atžalas į privačias
mokyklas. Mes nusprendėme likti lais-
vi ir neprisirišti prie mokyklos Balyje,
nes mūsų keliavimo planai – neprog-
nozuojami, tad ir mokomės namuose. 

Prie kokių dalykų saloje nega lite pri-
prasti ir Jums, europietei, jie nepriimtini?

Man labai liūdna dėl šiukšlių  Ba-
lyje… Aš labai retai maudausi vande-
nyne, ypač lietaus sezono metu. Sten-
giuosi atsigriebti Sumboje. Labai liūd-
na, kai matau vietinius, metančius
šiukšlių maišus į upę, – paskui viskas
suteka į vandenyną. Po lietaus paplū-
dimyje neįmanoma žengti nė žings-
nio neužlipus ant šiukšlių. Žmonės
šiuo atžvilgiu čia dar nėra sąmoningi.

Viliojanti Indonezijos egzotika.

Balio paviliota lietuvaitė

Margaritos sūnus pusė metų mokosi namų mokyklo-
je ir laiką leidžia Balio saloje.

Pasirodė naujas Lietuvių Fondo
(LF) pe riodinis leidinys ,,Liepsna”.
Pirmuose žurnalo puslapiuose leidi nio
skaitytojus lietuvių ir anglų kal bomis
sveikina LF tarybos pirmi ninkas Sau-
lius Čyvas ir LF valdybos pirmininkas
Marius Kasniūnas ir kviečia visus į ju-
biliejinį – 55-ąjį LF narių metinį su-
važiavimą, kuris vyks 2018 m. balan-
džio 28 d. Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 604390). Su-
važiavimo pradžia 10 val. r. 

Naujoji ,,Liepsna 2018” – tai LF
ataskaita apie 2017 metų veiklą. Lei di-
nyje skaitytojai supažindinami su LF
vadovybe, skelbiama 2017 m. fi nansinė
ataskaita, išspausdinti ko mitetų pra-
nešimai, pateiktos LF pa ramos pro-
jektams ir stipendijų pa skirstymo
duomenys, ,,Liepsnoje”  išvardinti
visi LF įsikūrę vardiniai fondai.

Skaitytojai taip pat galės susipa-
žinti su naujais LF nariais, ras 2017 m.
aukotojų ir atminimo įnašais pa gerbtų
LF narių sąrašą. Lentelėje ,,LF augi-
mas” pateikti duomenys apie Fondo
augimą nuo pat įsikūrimo 1962 m.

Nuo 2005 metų leidžiamas leidi nys

gausiai iliustruotas nuotrau ko mis ir
išleistas lietuvių-anglų kalba.  

Visiems LF nariams leidinys iš-
siųstas paštu. Besidomintys LF veik-
la šį leidinį gali rasti tinklalapyje
www.lithuanianfoundation.org / LT /
ataskaitos/.

LF info

Atkelta iš 2 psl.
Antrą kartą Jėzus pasirodė savo

mokiniams po aštuonių dienų, kai
tarp jų buvo prisikėlimu abejojantis
Tomas. Šiam Jėzaus mokiniui buvo la-
bai sunku patikėti, ką pasakojo jo
draugai, jog Velykų dieną matę prisi-
kėlusį savo Mokytoją. Čia vėl matome
nepaprastą Dievo gailestingumą. Jėzus
nepriekaištauja Tomui, kodėl jis toks
nerangus tikėti, o tiesiog sako: „Tomai,
įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano ran-
kas. Pakelk ranką ir paliesk mano
šoną; jau nebebūk netikintis – būk ti-
kintis” (Jn 20, 27). Patyręs tokį Dievo
gailestingumą, Tomas taps uoliausiu
apaštalu ir Kristaus prisikėlimo liu-
dytoju iki kankinystės.

Atvelykio sekmadienį Dievo žodis
mus ne tik veda Dievo gailestingumo

takais, bet ir rodo, kaip apaštalų su-
kurtos tikinčiųjų bendruomenės sekė
Jėzų ir praktikavo gailestingumą silp-
niausiems bendruomenės nariams.
Apaštalų darbai pasakoja: „Visi įtikė-
jusieji  buvo vienos širdies ir vienos
sielos. <...>. Tarp jų nebuvo vargšų.
<...> ir kiekvienam buvo dalijama,
kiek kam reikėjo” (Apd 4, 32–35).

Atvelykio sekmadienio žinia apie
Dievo gailestingumą žmonėms yra
tarsi gurkšnis tyro šaltinio vandens
mūsų dienų pasaulyje, kuriame be-
širdiškumas ir susipriešinimas yra
apnuodijęs tarpusavio santykius. Die-
vo gailestingumas didesnis už pasau-
lio skleidžiamą blogį. Todėl su apaštalu
Jonu galime džiūgauti: „Štai pergalė,
nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas!” (1
Jn 5, 4).

Dievo gailestingumo dovana

,,Liepsna” pasiekė skaitytojus

Ar žinote, kad vienas didžiausių
interneto prekybos svetainių
„Amazon“ turi labai gražią

programą, pavadinimu „Smile“,
skirtą paremti pelno nesiekiančias orga-

nizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio ski-
ria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organiza-

cijai – jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
administracija@draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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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

Aldona Wingendorfaitė
Budrienė, Oskaro ir Onos
duktė, gimė 1931 m. rugpjūčio
24 d. Lietuvoje, Šakių rajone,
Griš kabūdyje.  Antrojo pasau-
linio karo metu su šeima pasi-
traukė į Vokietiją, gyveno Ha-
nau miestelyje. 1953 metais nu-
sprendė ieškoti savo laimės
JAV ir įsikūrė Čikagoje, kur
jau gyveno jos sesutė Elė.  Al-
dona dirbo, draugavo su lietu-
vaitėmis ir mėgdavo savaitga-
liais su draugėmis važiuoti į
„nordus” – tai yra, į Čikagos

šiaurinį rajoną, vokiečių kvartalą, kur vykdavo linksmos vaka-
ruškos su šokiais ir muzika.  

Atostogaudama Union Pier, Michigano valstijoj, susipažino su
aukštu, paslaptingu vyriškiu, neseniai atvykusiu iš Australijos.  Ji
suprato iškart, kad tai jos likimas, ir su tuo vyru, dr. Rimgaudu Bud-
riu, susituokė 1965 metais.  Rimgaudas ir Aldona po metų susilaukė
dukrytės Audrės.  Šeimynėlė įsikūrė Gage Parke, vėliau gyveno Oak
Lawn. Aldona dirbo „Nabisco” sausainių gamykloje – iš pradžių
pakuodama sausainius, o vėliau laboratorijoje. Iš viso ten išdirbo
dvidešimt aštuonerius metus. Vasaromis mėgdavo keliauti Euro-
poje arba ilsėtis Union Pier paplūdimy.  Taip ir tekėjo gyvenimas,
o Aldonos ir Rimgaudo meilė liko stipri ir gili. 1995 metais Aldo-
nos gyvenimą sukrėtė vyro mirtis.  Tačiau dukra ištekėjo už Kęs-
tučio Nako ir jiems gimė sūnelis Kajus, kuris  atnešė šviesą ir
džiaugsmą savo močiutei Aldutei. 

Aldona visą gyvenimą buvo stilinga moteris; pati siūdavo sau
drabužius ir mokėjo suderinti rūbus, skrybėles, batus, taip kad vi-
sa da atrodytų žaviai.  Aldona taip pat buvo nuostabi šeimininkė
– švenčių metu ne tik paruošdavo skanius patiekalus, bet ir visą
stalą bei namą išradingai išpuošdavo.  Ji mėgdavo pasivaikščioti
– visą Čikagos miesto centrą puikiai pažinojo ir dažnai su drau-
gėmis ar su dukra ten apsilankydavo.  Mylėjo ir savo šuniukus –
Kudlę, Citrą ir Žibą.  Paskutiniuosius gyvenimo metus Aldona pra-
leido kovoje su Alzheimerio liga, bet net per tokią nelaimę ji ne-
prarado humoro jausmo. Prajuokindavo seseles ir gydytojas, dar-
buotojus Sunrise of  Lincoln Park gyvenvietėj, o kai ūpas užeida-
vo, mėgdavo garsiai užtraukti lietuviškas liaudies dainas.  

Nuliūdę liko: dukra Audrė su vyru Kęstučiu, anūkas Kajus, se-
serys Elė Motušienė ir Lyda Lasogga (Vokietijoje), dukterėčios Asta
Razmienė su šeima ir Karina Lasogga (Vokietijoje.)

Velionė buvo pašarvota ketvirtadienį, balandžio 5 d., 5 val. p. p.
– 9 val. v. Petkus Funeral Home, 12401 S.  Archer Ave., Lemont, IL.
Laidotuvių pamaldos vyko penktadienį, balandžio 6 d., 10 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.  Po pamaldų a. a. Aldona pa-
laidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Velionės Aldonos Budrienės atminimui šeima prašo paaukoti
Alzheimer’s Association.

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

REMKIME DRAUGO FOnDĄ
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo” laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

www.draugofondas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be  jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys  turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Pirmajam Jaunimo centro tarybos ir valdybos pir-
mininkui

A † A
PROF. DR. JONUI RAČKAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius
bei draugus ir kartu liūdime.

Čikagos Jaunimo centro taryba ir administracija

Jaunimo centro nuoširdžiam rėmėjui ir mecenatui

A † A
JOHN UTZ

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo -
jautą žmonai MARYTEI, sūnui ANDRIUI su žmona
LISA ir šeima, dukrai ONUTEI su vyru RIMU ir šeima,
dukrai STEFUTEI su vyru MATT ir šeima bei vi-
siems giminėms ir artimiesiems.

Liūdime kartu su jumis.

Čikagos Jaunimo centro taryba ir administracija

www.draugas.org/mirties.html
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www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

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

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

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

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

www.draugas.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius. balandžio 11 d., trečiadienį,1
val. p. p. kviečia į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur bus rodomas reži-
sieriaus Arvydo Baryso dokumentinis filmas
„Įsimylėję Lietuvą”. 

�  LR generaliniame konsulate New Yorke
(420 5th Ave., 3rd floor, New York, NY) ba-
landžio 12 d., ketvirtadienį,  6:30 val. v. vyks
dailininkės Editos Suchockytės parodos ati-
darymas ir pianistės Agnės Radzevičiūtės re-
čitalis. Užsiregistruoti: ny.renginiai@urm.com

� Balandžio 15 d., sekmadienį,12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro (14911 127th
Street, Lemont, IL) didžiojoje salėje vyks lab-
daros koncertas „Paklausyk širdies plakimo”,
skirtas per „Saulutės” organizaciją paremti
vaikus Lietuvoje. Programoje – dainininkai
Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza bei
pianistas, džiazo virtuozas Saulius Šiaučiu-
lis. Bus vaišės. Visi kviečiami. 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę 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   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

Programoje: 
dainininkas Darius Kairys; kanklininkė Genė Razumienė; Lietuvos vyčių

tautinių šokių grupė (vad. Lidija Ringienė); muzikantas ir atlikėjas Povilas

Strolia.  

Vieta: Palos Country Club, 13100 Southwest Highway, Orland Park, IL 60462  
Priešpiečiai – 1:30 val. p. p., meninė programa – 2:30 val. p. p. 

Veiks mokamas baras ir tyliosios varžytinės 
Bilietai – 45 dol. 

Kreiptis į Cis Matul tel. 708-460-6004

arba el. paštu: angelonsunrise@yahoo.com  

100-metį švenčiame tik kartą per šimtmetį!

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
12:30 val. p. p.
Lietuvos vyčių Vidurio
amerikos apygarda 
kviečia visus kartu paminėti šią 
ypatingą progą ir pasidžiaugti 
brangiu Lietuvos paveldu!

www.facebook.com/draugolaikrastis

Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių ,,Sie-

los” galerijoje, Lemonte, LUMA (Lietuvos universitetų mo-

terų asociacija) narės kviečia į renginį ,,Įkvėpti dalintis gro-

žiu. Sūduvos dovanos”. Skulptoriaus Vytauto Kašubos ir dai-

lininkės Magdalenos Stankūnienės kūrybą pristatys Rima Ka-

šubaitė Binder ir Viktorija Kašubaitė Matranga. Dainuos so-

listas Darius Kairys, skambės Daivos Karužaitės ir Stasės

Jagminienės poezija. Bus vaišės. 

draugokalendorius.org


