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Kapitolijuje filmo 
sukelti jausmai – 3 psl.

R. Namajunas apgynė
čempionės diržą! – 9 psl.
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Švenčiama Pasaulinė kultūros diena

Jono Petronio (VDU archyvo) nuotr.

Profesorius 
Liudas Mažylis:

„Lietuvybė – 
tai mintis,

kuri nugalėjo
ir įsitvirtino”

Per vieną dieną Lietuvoje ir pa saulyje po-
zityviai išgarsėti nėra labai paprasta. To-
kios sėkmės pavyzdys – ne seniai Jung-

tinėse Amerikos Valsti jo se lankęsis ir ne-
trukus su Čikagos lietuviais susitiksiantis
profesorius Liudas Mažylis iš Kauno, Vytau-

to Di džiojo universiteto. Lietuvos nepri-
klaus omybės akto originalą Berlyno archy-
vuose suradusį mokslininką apie lietuvybę,
istorinę atmintį ir kitus klausimus  kalbino
žurnalistas Ra mū nas Čičelis.

– 10 psl.

Teatro mėgėjai Ukmergėje švenčia Pasaulinę kultūros dieną.

Šiais metais, kai Lietuvoje šven-
čiame valstybės atkūrimo šimt-
metį, balandžio 15-ąją jau 12-tą

kartą bus minima pasaulinė Kultūros
diena ir 10-tą kartą keliama Taikos vė-
liava. Prie Seimo, Nepriklausomy-
bės aikštėje, Taikos vėliava buvo iš-
kelta jau penktadienį, balandžio 13
dieną. Iškilmėse kalbėjo Seimo pir-
mininkas Viktoras Pranckietis, kul-
tūros ministrė Liana Ruokytė-Jons-
son, Taikos vėliavos komiteto pirmi-
ninkė, Tarptautinio Taikos vėliavos ko-
miteto prie Jungtinių Tautų (JT) koor-
dinatorė Lietuvoje Auksė Narvilienė.                     

– 2 psl.

Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje iškelta Taikos vėliava plevėsuos visą savaitgalį.
Karolio Kavolelio nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Brangieji laikraščio ,,Draugas” ir
šio skyrelio skaitytojai, 

sveikinu visus Jus su Kristaus
Prisikėlimo švente – Velykomis. Vely-
kas vargu ar galima būtų tapatinti su
kokiu kitu įvykiu žmonijos ar religijų
istorijoje. Tai išlieka nepaprastai reikš-
mingas ir unikalus įvykis, ženklinan-
tis esminį lūžį žmonijos istorijoje. Vi-
sas Naujasis Testamentas liudija Jė-
zaus Kristaus prisikėlimą. Be šio įvy-
kio jis galbūt niekada nebūtų parašy-
tas. Seniausia ištrauka, kuri randama
įvairiose Naujojo testamento vietose –
teiginys: Kristus prisikėlė. Šiuose žo-
džiuose ar panašiose jų variacijose
mes randame aprašytą fundamentalų
Paschos įvykio ir skelbimo branduolį.
Apaštalas Paulius ten pateikia ar-
chaiškiausią tikėjimo išpažinimą. Jis
randamas pirmajame laiške Korintie-
čiams 15,3–5 eilutėse (Pirmiausia aš
jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent:
Kristus numirė už mūsų nuodėmes,
kaip skelbė raštai; jis pasirodė Kefui, pa-
skui dvylikai), kurias galima laikyti pir-
miniu ir pačiu seniausiu Prisikėlusio
Kristaus skelbimo liudijimu. Galima
galutinai patvirtinti, kad tai yra teks-
tas, kuriame mes iš tiesų prisiliečiame
prie pirmojo skelbimo, kuris ženklina
velykinio tikėjimo gimimą. Dvigubu
būdu apaštalas Paulius perduoda, ką jis
pats yra gavęs ir ką vadina ,,evangeli-

ja”. Geroji naujiena apibrėžiama ke-
turiais veiksmažodžiais: ,,jis mirė”,
,,buvo palaidotas”, ,,prisikėlė”, ,,pasi-
rodė”. Daugelis norėtų patikrinti tiesą
šio teksto, kuris pristato save  su be-
tarpišku akivaizdumu, nepalikdamas
jokių abejonių. Jėzus Nukryžiuotasis
iš tikrųjų mirė ir Jo mirtis yra išga-
ningas atpirkimo už žmonijos nuodė-
mes įvykis. Jis buvo greitai palaidotas
naujame kape, kadangi pagal įstatymą
jo kūnas buvo prakeiktas (nešvarus) ir
todėl negalėjo teršti kitų kapų. Bet gi
Tėvas prikėlė jį trečiąją dieną. Jis pa-
sirodė Petrui ir Dvylikai, kurie liudi-
jo, kad nukryžiuotasis iš tikrųjų yra gy-
vas.

Dviejų tūkstančių metų istorijos
eigoje Evangelijos patyrė įvairių iš-
bandymų – daugiau ar mažiau įvairių
– siekiančių paneigti jų vertę. Ir dabar
visa tai išlieka kartu su jos provokacine
jėga, kuri lemiamu būdų paveikia tuos,
kurie ją priima. Iš esmės viskas suka-
si apie vienintelį veiksmažodį: Jis pa-
sirodė! Be šio liudijimo prisikėlimas pa-
siliktų atmestas kaip nepatiriamas ir,
galbūt, nelabai patikimas fenomenas.
Faktas, kad mokiniai nuolat tvirtino,
jog jie matė Jį prisikėlusį, ir kad tai iš
tikro buvo Jis, bet ne dvasia, įgalino ne-
pertraukiamą Viešpaties prisikėlimo
žinios perdavimą.  Pasižiūrėkite į mano
rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Pa-
lieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi ne-
turi kūno nei kaulų, kaip matote mane
turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas

ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar ne-
tikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar
neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė
jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir
valgė jų akyse. (Lk 24, 39–43) Kad ir ką,
ar kaip besvarstytume, tačiau jų liu-
dijimas pasilieka kaip tvirtas mazgas,
kurio negalima atrišti. Jeigu kas ana-
lizuotų mokinių gyvenimą, tas paste-
bėtų jų gilų žmogiškumą ir prieštara-
vimus, kurie tai pažymi. Pats Švento
Rašto autorius nepabijojo netgi Petro
pristatyti su jo išdavystėmis ir silpny-
bėmis. Susidūrę su nuolatinėm atako-
mis ir grasinimais, siekiant uždrausti
skelbti tai, ką matė, jie verčiau rinko-
si įkalinimą ir kaltinimus, visada at-
sisakydami paneigti, ką jie buvo matę.
Jie keliavo per pasaulį tam, kad papa-
sakotų kiekvienam, jog matė prisikė-
lusį Kristų, ir nesitraukdavo netgi
siaubingos mirties akivaizdoje. ,,Mes
tai liudijime”: šis išsireiškimas išlieka
kaip autentiškiausia skelbimo forma,
kuri niekad nepasensta. Kas buvo tie
vyrai, kurie radikaliai pakeitė savo gy-
venimus, kurie visko išsižadėjo, kurie
stojo akis į akį su kiekvienu netikru-
mu, o taip pat su pačia mirtimi? Pasi-
naudodami Šv. Jono Chrizostomo žo-
džiais turėtume sakyti: Jei jie nebūtų
matę Jo prisikėlusio, ir jeigu nebūtų
gavę nepaneigiamų Jo galios įrodymų,
jie nebūtų galėję taip rizikuoti.

Žinia, kurią jie nori perduoti yra
stulbinančiai paprasta,  be to, nuo šio
teksto priklauso gyvenimo prasmė.

Kelkimės naujam gyvenimui

Apaštalo Pauliaus intencija yra aiški:
Kristaus prisikėlimas negali būti lai-
komas tokiu pačiu, kaip paprastas ,,su-
grįžimas į gyvenimą”, kaip našlės sū-
naus (Lk 7, 14), valdytojo sūnaus (Mt 9,
25), ar Lozoriaus (Jn 12, 1). Jėzaus at-
veju kiekvienas yra akivaizdoje gyve-
nimo, kuris nesibaigia; tai yra gyve-
nimas, kuris tęsiasi nepatiriant mirties
kentėjimų ir silpnumo, ar laiko apri-
bojimų. Tai Amžinasis gyvenimas –
Dangaus Karalystė. 

Evangelistas Lukas pažymi, kad
mokiniai atpažino Jėzų, kai jis laužė
duoną. Tikėjimas kyla ir yra sustipri-
namas asmeninio susitikimo su prisi-
kėlusiu Viešpačiu. Tik tuomet, kai ap-
aštalai daro tai, ką Jėzus darė, kai jie
gyvena taip, kaip Jėzus mokė juos, jie
tampa paslaptingai prisikėlusio Kris-
taus liudytojais. Prisikėlęs Kristus pri-
sikelia tada ir juose.

Kristus prisikėlė, kelkimės ir mes
naujam gyvenimui su juo!

Švenčiama Pasaulinė kultūros diena
Atkelta iš 1 psl.

2006 m. Lietuvos parlamentas
priėmė įstatymą, kuriuo balandžio
15-oji paskelbta Kultūros diena. Ši
diena pasirinkta todėl, kad 1935-ųjų
balandžio 15-ąją Washingtone 21
Amerikos žemyno šalis ratifikavo
Rericho Paktą – sutartį dėl meno,
mokslo įstaigų ir istorinių pa-
minklų apsaugos karo ir taikos
metu. Jos simboliu pasirinkta Tai-
kos vėliava – rubino spalvos žiedas,
juosiantis tris rubino spalvos skri-
tulius baltame fone. Tai meno,
mokslo ir religijos simbolis.

2015 m. rugsėjo 10 d. Tarptau-
tinio Taikos vėliavos komiteto NVO
prie JT prezidentė Alicija Rodri-
guez Fernandez įteikė Lietuvos
Seimui Taikos vėliavą ir paskelbė
Lietuvą Taikos Respublika. Šiuo ap-
dovanojimu Lietuva, pirmoji pa-
saulyje valstybė, buvo pagerbta

įvertinus nuoseklų taikos per kul-
tūrą siekimą, Pasaulinės kultūros
dienos įteisinimą įstatymu, kas-
metį Taikos vėliavos iškėlimą, Tai-
kos miestų, miestelių, mokyklų
skelbimą, kitas taikdariškas ini-
ciatyvas.

Seime penktadienį taip pat
vyko kiti Pasaulinei kultūros dienai
skirti renginiai: Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santaros klinikose
besigydančių vaikų kūrybos darbų
paroda „Mūsų darbeliai – Tau, Lie-
tuva!”, tarptautinė konferencija
„Kultūra atveria vartus į ateitį”.

Pasaulinė Kultūros diena vis
plačiau švenčiama visoje Lietuvo-
je: vyksta tarptautinės konferenci-
jos, forumai, kūrybinių projektų ap-
tarimai, kultūros darbuotojų ap-
dovanojimai, koncertai, parodos,
akcijos ir kiti renginiai.

Alkas.lt, Alfa.lt ir ,,Draugo” info

Į Lietuvą atvyksta garsus architektas Da-

niel Libeskind, pagal kurio projektą statomas

Modernaus meno muziejus (MO) Vilniuje.

Danguolės ir Viktoro Butkų iniciatyva 2009

metais įsteigtas MO muziejus veikė kaip Mo-

dernaus meno centras (MMC). Vienoje di-

džiausių Lietuvoje privačioje meno kolekci-

joje – apie 4 500 kūrinių, kurie ir taps naujo

modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus

branduoliu. 

MO muziejaus atidarymas – vienas

svarbiausių kultūrinių įvykių nepriklauso-

moje Lietuvoje. Balandžio 19 dieną žadama

ne tik oficialiai įvardyti MO atidarymo datą,

bet ir atskleisti, kokio tikėtis MO atidarymo

metu. 

Planuojama, kad buvusio „Lietuvos”

kino teatro vietoje statomas MO muziejaus

pastatas taps svarbia Vilniaus kultūrine erd-

ve. Projektuoti jį pakviestas vienas gar-

siausių JAV architektų D. Libeskind, pagal ku-

rio projektus statomi muziejai, koncertų sa-

lės, universitetai, viešbučiai, prekybos cent-

rai, gyvenamieji namai ir kiti pastatai įvairiose

šalyse.

ELTA

D. Libeskind paskelbs muziejaus atidarymo datą
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Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

,,Ashes in the Snow” peržiūra Kapitolijuje: 

jausmų ir apmąstymų gausa 

Rūta Šepetys, 
,,Between Shades of Gray” autorė 
ir filmo ,,Ashes in the Snow” 
vykdančioji prodiuserė:

Devyniasdešimt minučių mes sė-
dėjome kartu tyliai, mus vienijo
istorija ir atmintis. Lietuvos siela

tarsi buvo kartu su mumis – ją įkūni-
jo filme parodyta žmonių drąsa įveik-
ti sunkumus, sugebėjimas išsaugoti
meilę, nepaisant kitų didžiulių gyve-
nimo praradimų ir mokėjimas nepa-
liaujamai siekti laisvės. Man Mariaus
filmas atrodo daug geresnis nei knyga. 

Filmas įkvepia apmąstymams ir
pokalbiams. Juk paprastai kasdieni-
niame gyvenime mums labiausiai
trūksta laiko. Todėl jį taupydami gali-
me dirbti kelis darbus vienu metu:
vairuodami klausytis audioknygos ar
įdomaus pokalbio garso įrašo, dirbda-
mi įsijungiame muziką, gamindami
maistą, žiūrime televizorių. O filmas
reikalauja visiško susikaupimo. Jį žiū-

rėdami, mes 90-čiai minučių išjungia-
me savo telefonus, internetines pokal-
bių svetaines ir tam, kas vyksta ekra-
ne, mes ,,pajungiame” visą save – savo
mintis ir jausmus. Mes galime į filme
rodomus dalykus pažvelgti jo herojų
akimis, jų jausmais ir širdimi. 

Kai aš žiūrėjau šį filmą, jaučiau gi-
lią pagarbą tai lietuvių kartai, kuri pa-
tyrė okupaciją, tremtį, kurios atstovai
buvo priversti pasitraukti iš savo
namų. Šią patirtį reikia suvokti praei-
ties ir dabarties kontekste. Šių žmonių
patirtis moko, kad mes patys negalime
pasirinkti sunkumų, tačiau galime pa-
sirinkti, kaip juos išgyventi. 

Filmo peržiūros Kapitolijuje metu
aš jaučiausi nepaprastai pamaloninta
ir dėkinga už tai, kad galėjau būti vie-
name kambaryje su Lietuvos prezi-
dente Dalia Grybauskaite, drąsia ly-
dere, kuri savo gyvenimą paskyrė tar-
nauti savo šaliai, joje puoselėdama tie-
są, laisvę ir demokratiją. Kalbėtis su ja
man buvo didelė garbė ir privilegija.

Kaip galima įtaigiai amerikiečiams papasakoti apie Lietuvą ir jos drama-
tiškus istorinius įvykius? Tam yra daugybė būdų, bet tai, ką padarė lie-
tuvių kilmės rašytoja Rūta Šepetys ir režisierius Marius Markevičius, ti-

kimasi, sulauks ypatingo dėmesio. Kad prieš kurį laiką R. Šepetys knyga ,,Be-
tween Shades of Gray” (,,Tarp pilkų debesų”) buvo išversta į 27 pasaulio kal-
bas, o JAV tapo „New York Times” bestseleriu ir yra įtraukta į šios šalies mo-
kyklinės literatūros sąrašą, jau yra nepaprastas pasiekimas. Knygoje pasakojama
apie lietuvių tremtį į Sibirą ir apie lietuvę mergaitę Liną Vilkas, kuri už polia-
rinio rato įkurtoje darbo stovykloje kovoja dėl išlikimo ir žmogiškumo. O štai
Los Angeles gyvenantis režisierius M. Markevičius neseniai pagal šį romaną
pabaigė kurti vaidybinį filmą, pavadintą ,,Ashes in the Snow”, kuriame pa-
grindinį vaidmenį atlieka britų aktorė Sophie Cookson. Planuojama, kad Lie-
tuvoje sukurtas filmas bus parodytas ne tik plačiai Amerikos, bet ir kitų pa-
saulio šalių kino žiūrovų auditorijai. Lietuvoje ,,Ashes in the Snow” premje-
ra numatoma dar tik rudenį. Kol kas tariamasi dėl filmo platinimo su pasau-
linio garso kompanijomis. 

Praėjusią savaitę ,,Ashes in the Snow” buvo parodytas ypatingoje vietoje
– Washingtone, JAV Kongreso Kapitolijaus rūmuose. Kino juostos pristatyme
dalyvavo  tuo metu Amerikoje viešėjusi Lietuvos prezidentė Dalia  Grybaus-
kaitė, JAV Atstovų rūmų Baltijos grupės vadovas John Shimkus, grupė Lietuvos
ir užsienio diplomatinio korpuso narių.

Šiandienos ,,Žaibiško pokalbio” pašnekovai –
apie tai, kokias mintis jiems sužadino šio filmo peržiūra.

Marius Markevičius, 
filmo ,,Ashes in the Snow” 
režisierius: 

Tai, kad filmas buvo parodytas to-
kioje svarbioje Amerikos vietoje,
pačiame Kapitolijaus pastate, tai

jau yra labai svarbu. Man simboliška,
kad filmas apie Lietuvos gyventojų
tremtį buvo parodytas JAV demokra-
tijos širdyje. Užtruks laiko pajausti, ko-
kios svarbos tas įvykis yra mums, fil-
mo kūrėjams. Kol kas (režisierius buvo
kalbintas praėjus vos kelioms dienoms
po renginio – red. past.) emocijos ver-
žiasi per kraštus. 

Noriu pasakyti, kad tai nebuvo ofi-
cialus filmo pristatymas, o tik pasi-
naudojome proga parodyti jį preziden-
tei Daliai Grybauskaitei. Renginys vyko
nedidelėje salėje, susirinko maždaug 50
žmonių. Tarp jų – Kongreso narys John
Shimkus su žmona, Lietuvos ir kitų ša-
lių politikų bei diplomatų. 

Man labai svarbus buvo preziden-
tės palaikymas, kurį jaučiau nuo pat fil-

mo kūrimo pradžios. Ir dabar, pama-
čiusi filmą, ji labai nuoširdžiai kalbė-
jo apie asmeninį ryšį su to laikmečio
įvykiais. Pasirodo, kad kai kas ir  iš D.
Grybauskaitės giminės buvo atsidūrę
tremtyje, kaip ir daugelis tuometinės
Lietuvos gyventojų. 

Kaip filmą priėmė pirmieji žiūro-
vai? Na, emocijų netrūko. Aš jau gal
tūkstantį kartų esu matęs visas filmo
scenas, tačiau kai jaučiau, jog salėje
esantys žmonės braukia ašaras, aš
taip pat nesusilaikiau nuo sukilusių
jausmų. 

To filmo svarbiausias tikslas – pa-
pasakoti pasauliui apie šį tragišką Lie-
tuvos istorijos tarpsnį, supažindinti su
tautos identitetu. Kaip ,,Ashes in the
Snow” bus priimtas pasaulyje – neži-
nau. Kai kuri filmą, niekada nežinai,
kaip jį įvertins žiūrovai. Bet stengiesi
daryti tai, ką gali geriausio. Aš tikiu,
kad mes pasieksime savo tikslą: žmo-
nės JAV ir Europoje turi sužinoti, kas
vyko ir suprasti, kad negalima leisti
tam pasikartoti. 

Rolandas  Kriščiūnas, 
LR ambasadorius JAV ir Meksikoje:

Tai buvo labai stipru. Filmo per-
žiūra buvo labai emocinga. Ne vie-
nas žiūrovas braukė ašaras. Nors

ir tamsoje, tačiau tai buvo nesunku pa-
jausti. Vakaro emocijas papildė ir Lie-
tuvos prezidentės Dalios Grybauskai-
tės nuoširdi, betarpiška kalba. Man at-
rodo, kad ir R. Šepetys knyga, ir pagal
ją pastatytas M. Markevičiaus filmas
yra didelė dovana Lietuvai. Kaip filmas
bus priimtas, tikriausiai priklausys
nuo to, kokioje šalyje bus rodomas. Lie-
tuva ir kitos Baltijos šalys jį priims vie-
naip, Japonijos, Vakarų ar Amerikos
žiūrovai – kitaip. Jie patys pasidarys
savo išvadas. Pasaulyje dar daugeliui
žmonių Stalino vardas asocijuojasi su
pergale Antrajame pasauliniame kare,
tačiau palyginti nedaug kas žino, ką iš-
darinėjo Sovietų Sąjunga prieš prasi-
dedant šiam karui, nėra girdėję apie
Molotovo-Ribbentropo paktą. Tačiau
filmo peržiūros vakarą žiūrovai įver-
tino tą paralelę tarp to, kas tuomet
buvo ir kas dabar yra. 

Filmą žiūrėjo nedidelė grupė svar-
bių žmonių. Nebuvo planuota masinės
peržiūros. Gaila, bet Kongreso na-

riams tuo metu buvo atostogos, tačiau
jų patarėjų sulaukėme. Taip pat atvy-
ko atskirų šalių diplomatinio korpuso
atstovų. 

Žinau, kad filmo premjera Lietu-
voje yra numatyta spalio mėnesį. Ti-
kiu, kas ,,Ashes in the Snow” bus po-
puliarus. Man asmeniškai labai norė-
tųsi pamatyti tikrąją filmo versiją,
nes dabartinė yra adaptuota. Žinau,
kad kai kurių epizodų teko atsisakyti
kaip pernelyg sukrečiančių, kad filmą
galima būtų rodyti ir Amerikos moks-
leiviams. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Netikėta dovana. 1979 m. pavasarį Los Angeles Dra-
mos sambūriui (LADS), viešint Lietuvoje, po „Trijų my-
limųjų” spektaklio Telšių Žemaitės teatre, aidint
audringiems plojimams, į sceną tarp plūstančių sve i-
kintojų pasirodė dvi Lietuvos teatro žvaigždės: Šiau-
lių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė ir Vil-
niaus Jaunimo teatro aktorius Ferdinandas Jakšys.
Tiksliai nepamenu sveikinimo žodžių, bet dovaną,
gautą iš šmaikščiosios aktorės, saugoju iki dabar. Tą
vakarą ji įteikė man, trijų mylimųjų numylėtiniui Liud-
vikui, savo „rūtų vainikėlį”, nupintą iš šiaudų. Ap-
gailestavo, kad lai-kui bėgant „vainikėlis” apdžiūvo,
bet prisiekė amžinai mane mylėsianti. Paskui buvo
„Trijų mylimųjų” festivalio uždarymas su sveikinimais,
vaišėmis ir šokiais. Atsidėkodamas gerbiamai akto-
rei už „rūtų vainikėlį”, padovanojau jai LADS marš-
kinėlius su Sambūrio emblema, kurią sukūrė ilga-
mečio pirmininko Vinco Dovydaičio draugas daili-
ninkas Vytautas Kazimieras Jonynas.  

Gyvendamas Lietuvoje aktorę Olitą Dautar-
taitę žinojau iš jos vaidmenų Šiaulių dramos
teatre, o asmeniškai su ja susipažinau Los

Angeles, Fronto bičiulių kvietimu, atvykusią į jų
rengtą kasmetinę literatūrinę popietę, Šv. Kazi-
miero parapijos salėje. Bendraudami  festivalio už-
darymo vakare pasvajojome, kad būtų visai įdomu,
jeigu ji atvyktų į LA ir su LADS aktoriais pastaty-
tų kokią nors pjesę. Šia mintimi pasidalijome su tuo-
metiniu Sambūrio pirmininku Aloyzu Pečiuliu.
Jam ta idėja patiko. Po įspūdingų gastrolių, grįžę į
Los Angeles, dalindamiesi įspūdžiais su kitais sam-
būriečiais, užsiminėme ir apie pokalbį su Olita
Dautartaite. Daugeliui idėja patiko. Tačiau racio-
nalesni Sambūrio nariai iš karto pradėjo skaičiuo-
ti, kiek tai Sambūriui kainuotų, nes spektaklio per
savaitę nepastatysi. Reikės aktorę apgyvendinti
bent trims mėnesiams, ja rūpintis, vežioti į repeti-
cijas ir t. t. Taigi naujo projekto klausimas atsikėlė
tolimesniam laikui.

Kaip aktorė Olita Dautartaitė 
atvyko į Los Angeles 

Praėjus porai metų nuo pokalbio Telšiuose su
Olita Dautartaute, labai ankstyvą rytą mūsų na-
muose sučirškė telefono skambutis. Atvirai kalbant,
tai tokie ankstyvi skambučiai nelabai džiugindavo,
nes Lietuvoje gyveno garbingo amžiaus sulaukę žmo-
nos tėvai, ir pirma mintis tokiu ankstyvu metu su-
čirškus telefonui, būdavo – ar viskas su jais gerai.
Bet dideliam mano nustebimui, pakėlęs telefono ra-
gelį išgirdau visada optimistiškai nusiteikusios
Olitos balsą. Ji teiravosi, ar Sambūris vis dar pla-
nuoja ją pasikviesti bendram pastatymui? Jeigu taip,
tai jei reikėtų žinoti iš anksto, nes išvykstant ilges-
niam laikui iš Lietuvos, reiktų tai suderinti su teatro
administracija. Prisipažinsiu, kad ne tik sambū-
riečiai, bet ir aš pats, per intensyvų kasdienybės rit-
mą, buvau kiek primiršęs tą idėją. Atsiprašiau ak-
torės  už  tokį akibrokštą, prižadėdamas artimiau-
siu  laiku  susisiekti su pirmininku Aloyzu Pečiu-
liu ir, sužinojęs Sambūrio planus, pranešti apie
juos jai.

Pokalbis su pirmininku ir sambūriečiais vėl pa-
krypo apie finansines išlaidas vykdant tokį projek-
tą. Paminėjau jiems, kad Čikagos lietuvių teatras jau
seniai kviečiasi režisierius-svečius iš Lietuvos, bet
kolegų argumentas buvo, kad į Čikagą skrydžiai pi-
gesni ir  ten gyvena daugiau lietuvių, kurie gali pri-
sidėti prie tokių projektų. Po susirinkimo nesku-
bėjau skambinti į Lietuvą, nenorėdamas nuvilti Oli-
tos dėl Sambūrio sprendimo – nekviesti jos į Los An-
geles. Tačiau po kelių dienų vėl ankstyvas skambutis
iš Šiaulių dramos teatro ir klausimas: „Kas girdėti
dėl bendro projekto?” „Nevyniodamas reikalo į
vatą”, nusakiau susidariusią situaciją. Olita, aišku,

labai nusiminė. Po telefoninio pokalbio, žmona Ve-
ronika klustelėjo, kaip aktorė reagavo į Sambūrio
sprendimą. Išgirdusi, kad ją tai labai nuliūdino, pa-
siūlė pasikviesti ją neseniai LA naujų emigrantų su-
burtos „Naujosios bangos” vardu. Neturėjome jokių
finansinių išteklių, tik jaunatvišką maksimalizmą.
Paskaičiavome, kad pinigų, surinktų už spektaklį, už-
teks užmokėti viešniai už skrydį, o visa kita kaip
nors. Nutarėme pasiūlyti Olitai užsimokėti už bilietą
pačiai, o po premjeros atsilyginsime, gal net ir ho-
norarui liks. Kaip ne kaip, o Amerikoje gyvename.
Pasiūlymas jai buvo priimtinas ir prasidėjo jos pa-
siruošimas kelionei už jūrų marių, o mūsų – pasi-
ruošimas jos priėmimui.

Prisipažinimas 

Prieš Olitai Dautartaitei atvykstant, kelis kar-
tus kalbėjomės su ja telefonu ir tarėmės, kokią pje-
sę norėtume pastatyti. Nepamenu visų jos pasiūly-
mų, bet pasirinkau pjesę apie Mikalojų Konstantiną
Čiurlionį. Maniau, kad priminti tautiečiams apie

Kūrybinė grupė. LADS archyvo nuotr.

Taigi, jokios pjesės nebuvo! Tik man pasirinkus šią
temą, ji puolėsi rašyti impresijų „Raudokit svajonių
debesys” pagal Čiurlionio ir jo žmonos, rašytojos, So-
fijos Kymantaitės laiškus. Bet dabar pjesė jau para-
šyta, teigiamai įvertinta jos reiklios kūrybos kritikės,
dukros Vasarės ir vyro fotografo Narcizo Freimano,
paštu keliauja į Los Angeles.

Kompromisas

Išsiuntusi pjesę, Olita pradėjo derinti savo iš-
vykimą su Šiaulių dramos teatro administracija, kuri
geranoriškai sudarė jai sąlygas vykti į šalia Holly-
woodo įsikūrusią lietuvių Šv. Kazimiero parapiją ben-
dram teatriniui projektui su LADS. Ne tik išleido, bet
ir įteikė seniausiam išeivijoje gyvuojančiam lietu-
viškam teatrui oficialų sveikinimą, leido teatro dra-
bužinėje pasirinkti kostiumų pastatymui, o teatro dai-
lininkas scenografas Arūnas Uogintas sukūrė de-
koraciją spektaklio finalinei scenai. 

Viskas vyko sklandžiai, pagal planą. Tik aš jau-
čiausi šiek tiek nejaukiai, nes apie planuojamą Oli-
tos Dautartaitės atvykimą nepasikalbėjau su savo ko-
legomis sambūriečiais, visgi buvau ne tik Sambūrio
aktorius, bet ir valdybos sekretorius. Žmonos para-
gintas išsiruošiau pas tuometinę Sambūrio pirmi-
ninkę Emą Dovydaitienę.

Emutė, taip mes ją visi vadindavome, kaip visa-
da apsidžiaugė mano apsilankymu, nes jau beveik de-
šimtį metų buvome pažįstami, ji buvo mano pirmoji
scenos partnerė, režisieriaus Algimanto Žemaitaičio
pastatyme „Karalius vagis”. Valdybos susirinki-
muose su ja planuodavome Sambūrio veiklą. 

Taigi, išdėsčiau jai mūsų su žmona sprendimą pa-
sikviesti aktorę Olitą pastatyti pjesę „Raudokit sva-
jonių debesys” su „Naujosios bangos” lietuvaičiais.
Nenorėdami konfrontacijos su mūsų gerbiamu
LADS, kaip jo aktoriai, nutarėme pasiūlyti šį projektą
vykdyti Sambūrio vardu. Paminėjau, kad mano
mama Dalia Ragauskienė sutiko viešnią apgyven-
dinti ir pamaitinti, o mes su žmona įsipareigojame
ja pasirūpinti. Ema Dovydaitienė suprato mūsų jau-
natvišką maksimalizmą ir prižadėjo, kad pasikalbės
su Sambūrio senbuviais. Jos autoritetas nulėmė, kad
impresijos „Raudokit svajonių debesys” pagal M. K.
Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiš-
kus išvydo rampos šviesą kaip pirmasis LADS pa-
statymas su režisiere iš Lietuvos.

Tokia  buvo mūsų bendradarbiavimo pradžia su
Olita Dautartaite, balandžio 15 d. švenčiančia gražų
jubiliejų. Nuoširdūs sveikinimai!

mūsų tautos genijų būtų labai prasminga, o, be to, ir
proga pasitaikė kaip pagal užsakymą: 2000-aisiais me-
tais minėjome dailininko ir kompozitoriaus 125-tą-
sias gimimo metines. Paprašiau Olitos, kad atsiųs-
tų pjesės tekstą, kad galėčiau pradėti rinkti aktorių
komandą ir po truputį mokytis vaidmenų. Pažadėt
pažadėjo, o pjesės kaip nėra taip nėra. Dabar jau aš
pradėjau skambinėti į Lietuvą ir raginti ją, kad grei-
čiau atsiųstų pjesę. Po kelių mėnesių gaunu iš Oli-
tos laišką su prisipažinimu, kad statyti pjesę apie
Čiurlionį  pasiūlė  tik dėl to, kad būtų daugiau pa-
siūlymų ir nesitikėjo, kad aš šį pasiūlymą priimsiu.

Scenografija. 

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Penktoji dalis. Olita Dautartaitė
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Los Angeles lietuviai šmaikštauja, kad
Lietuvos Valstybės nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimo proga gavo
dvi dovanas – lietuviškai darganotą
orą ir smagią kultūrinę popietę. Šv.
Kazimiero lituanistinėje mokykloje lan-
kėsi Vilniaus universiteto liaudiškos
muzikos ansamblis „Jaunimėlis”, va-
dovaujamas meno vadovo Bronislovo
Glovickio. 

Žiūrovų salę užpildė lietaus ne-
pabūgusi įvairialypė minia –
nuo pačių jauniausiųjų Kiškių

klasės mokinukų iki seminaristų, tė-
velių bei garbingo amžiaus mokyklos
svečių. 

Pirmieji akordeono ir smuiko gar-
sai tarsi užbūrė žiūrovą. Jau klasikiniu
liaudies šokiu tapusią „Kepurinę” kei-
tė širdį virpinantis kanklių skambesys;
energija trykštantį porų šokį lydėjo mo-
dernios lietuvių liaudies dainų interp -
retacijos, net elektrinės gitaros akor-
dai. Dinamiška programa neleido nuo-
bodžiauti. Šventės pabaigoje žiūrovai
netikėtai tapo programos dalyviais –
kas netingėjo galėjo pamankštinti ir ko-
jas, ir balsus. 

Visi audringai sutiko ir ne mažiau
audringai palydėjo profesionalų, il-

Šių metų balandžio 8 d., sekmadienį,
Santa Maria del Popolo parapijos pa-
talpose, Mundelein, IL, vyko metinis
ataskaitinis rinkiminis JAV LB Wauke-
gan-Lake County apylinkės valdybos su-
sirinkimas. 

Jau tapo tradicija kartą per metus
rengti tokį susirinkimą po šv. Mi-
šių, kurios lietuvių kalba čia

vyksta kiekvieno mėnesio antrą sa-
vaitgalį. Susirinkimo metu revizijos ko-
misijos narė Sigita Damašienė ben-
druomenės narius supažindino su re-
vizijos komisijos išvadomis: apskai-
tos knygos vedamos tvarkingai ir jokių
netikslumų ar pažeidimų nerasta. Val-
dybos pirmininkas Gintautas Stepo-
navičius apžvelgė valdybos veiklą
2017–2018 m. Buvo pasidžiaugta orga-
nizuotų renginių gausa. Jie pritraukia
ne tik mūsų apylinkėje, bet ir kitur gy-

venančių tautiečių.
Prieš prasidedant naujos valdy-

bos rinkimams buvo išrinkta nauja rin-
kiminė komisija. Jos nariais tapo Vi-
durio Vakarų apygardos atstovas Al-
gimantas Barniškis, Brighton Parko
apylinkės atstovė Vilija Vakarytė bei
Waukegan-Lake County LB apylinkės
narys Vidas Kazlauskas. Po trumpų dis-
kusijų balsavimo būdu buvo nuspręs-
ta, kad valdyba bus sudaryta iš 7 narių.
Susirinkimo dalyviai pasiūlė 10 kan-
didatų: Paulių Slavėną, Eleną Skali-
šienę, Palmirą Janušonienę-Westholm,
Jolitą Vilimienę, Jūratę Dzemenaitę,
Vestą Steponavičiūtę, Dalią Skrip-
kauskienę, Gintautą Steponavičių, Vio-
letą Rutkauskienę ir Jadvygą Valiau-
gienę. Rinkiminės komisijos nariams
surinkus slapto balsavimo lapus ir su-
skaičiavus balsus paaiškėjo, kad nau-
jai išrinktą valdybą sudarys: Palmira
Janušonis, Paulius Slavėnas, Gintautas

Kultūrinės popietės Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje dalyviai – šeimininkai ir svečiai. Sigitos Newsom nuotraukos 

Su šokiu ir daina 
sveikiname Lietuvą!

Šiauriečiai išsirinko naują valdybą

Smagu sukti ratelį Kovo 11-osios šventėje.

gam įsimintiną  ansamblio „Jauni-
mėlis” pasirodymą smagioje Kovo 11-
osios šventėje.

Lietuva tokia maža pasaulio pla-
tybėse, bet tokia garsi savo daina ir šo-
kiu.  Su atgimimo švente, Lietuva!

Steponavičius, Violeta Rutkauskienė,
Jolita Vilimienė, Elena Skališienė ir
Vesta Steponavičiūtė. 

Pasibaigus metiniam susirinki-
mui naujai išrinktoji valdyba surengė
pirmąjį posėdį, kuriame buvo aptarta
keletas neatidėliotinų klausimų.

Dėkojame rinkiminei komisijai
už atliktą darbą, o Bendruomenės na-
riams už dalyvavimą susirinkime. Var-
dan tos lietuvybės vienybė težydi!

JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkės info ir nuotr.

Posėdžio metu apžvelgta valdybos veikla, išrinkta nauja rinkiminė komisija ir nauja val-
dyba.



,,Ateitis Relief  Fund“ ir siųskite ad-
resu: 1380 Castlewood Drive, Lemont,
IL 60439. Pridėkite pastabą, kad auka
skiriama Šalpos fondui, taip pat pa-
rašykite savo pavardę ir adresą, kad ta-
ryba žinotų kam padėkoti. Už kiek-
vieną 100 dol. auką suteikiamas vienas
balsas Šalpos fondo susirinkimuose.

V. Kuprytė

Aleksienė ir Vida Kuprytė  baigė trejų
metų kadencijas, bet sutiko būti ren-
kami dar trejiems metams.  Jie dirbs
kartu su taryboje pasiliekančiais Dalia
Sadauskiene, Andriumi Kubiliumi,
Gyčiu Mikulioniu, Palmyra Janušo-
niene-Westholm, Petru V. Kisieliumi ir
Vidu Neverausku. Į revizijos komisiją
buvo išrinkti Pranutė Domanskienė,
Edmundas Vasiliauskas ir Antanas
Gilvydis.

Po metinio susirinkimo naujoji ta-
ryba pasiskirstė pareigomis. Tarybos
pirmininku buvo paskirtas Petras V.
Kisielius, valdybos pirmininku – Aud-
rius Rušėnas, sekretore – Dalia Sa-
dauskienė, iždininku – Viktoras Kauf-
manas.

Ypatinga 
muzikinė programa

Po metinio susirinkimo fondo rė-
mėjai ir geradariai rinkosi Ateitinin-
kų namų menėje šeimyniškai pavaka-
rieniauti. Programą linksmai vedė
AŠF valydybos pirmininkas Audrius
Rušėnas. Vakarienės metu Šalpos fon-
do pirmininkas pasveikino iš Toronto
atvykusį prel. Edmundą Putrimą, įteik-
damas jam Kęstučio Skrupskelio kny-
gą ,,Ateities draugai”.

Jau daug metų vakarienės ruoša,
bilietų platinimu, svečių registravi-
mu, talkininkų telkimu ir stalų tvar-
kymu po vakarienės rūpinasi Pranutė
Domanskienė. Šalpos fondo valdyba už
jos nesavanaudišką pagalbą yra labai
dėkinga.

Po skanios Zitos Kušeliauskienės
paruoštos vakarie-
nės nuskambėjo
ypatinga meninė
programa, kurios
metu pasirodė jau-
na ateitininkė,
Agnė Giedraitytė,
p a d a i n u o d a m a
klasikinės ir po-
puliarios muzikos
kūrinius, nuo Man
of  La Mancha iki
Vytauto Kernagio.

Po tokio sma-
gaus, šilto pobūvio
turbūt ne vienas
pagalvojo: kaip pa-
remti Ateitininkų
šalpos fondą? Visi
yra kviečiami tap-
ti AŠF nariais ir
rėmėjais. Didelių
formalumų nėra:
čekį rašykite:

nas   pabrėžė, kad praėjusiais metais
Šalpos fondas parėmė ateitininkų vie-
netus ir stovyklas, katalikišką spaudą
bei jaunimo užimtumo programas Lie-
tuvoje. Šįmet AŠF parėmė  Studentų at-
eitininkų sąjungą, laikraštį „Drau-

gas”, Ateiti-
ninkų namus
L e m o n t e ,
,,Game Chan-
ger” filmą,
žurnalą „Atei-
tis”, Š. Ameri-
kos ateitinin-
kų tarybos
d a r b u s ,
ALRKF jauni-
mo stovyklą,
, , D a i n ava ” ,
Korp! Giedra,
Moksleivių at-
eitininkų są-
jungą JAV, fil-
mą „Kūrybos
pievą”, Moks-
leivių ateiti-
ninkų sąjungą

Lietuvoje, ateitininkų Studijų savait-
galius, Sendraugių stovyklą Kenne-
bunk porte, MAS Žiemos kursus, Send-
raugių ateitininkų stovyklas ir ŠAA-
Kalbas Toronte 2018. Iždininkas Vik-
toras Kaufmanas glaustai pateikė fon-
do apyskaitą. Šiais metais buvo mė-
nesių, kai fon das pasiekė milijoną
dol. sumą. Revizijos komisijos narė
Pranutė Domanskienė pranešė, kad
knygos yra vedamos tvarkingai.

Po pranešimų vyko rinkimai. Trys
nariai – Viktoras Kaufmanas, Laima
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Ateitininkų šalpos fondas (AŠF),
įsteigtas pirmosios Lietuvos ne-
priklausomybės metais rem ti stu-

dijuojantį jaunimą, toliau tęsia savo
misiją remdamas ateitininkų veiklą
bei kitus kultūrinius ar labdaros už-

mojus, kurie puoselėja ateitininkams
svarbias vertybes. 

Fondą tvarko 9 asmenų taryba,
kuri kasmet praneša apie savo veiklą
ir fondo finansinę būklę. Šių metų
Šalpos fondo metinis susirinkimas
vyko kovo 17 d. Ateitininkų namuose,
Lemont, IL. Tarybos pirmininkas Pet-
ras V. Kisielius pasidžiaugė, kad taryba
dirba atsakingai, kas antrą mėnesį po-
sėdžiauja, rimtai aptaria dotacijų pra-
šymus ir įvertina palūkanų augimą.
Valdybos pirmininkas Audrius Rušė-

Ateitininkų
šalpos
fondo
Susirinkimas ir
metinė vakarienė

Solistės  Agnės Giedraitytės dainavimo gerbėjai. (Iš k.):  Kazys Motekaitis, Šalpos fondo valdybos pirmininkas
Audrius Rušėnas, Zigmas Kisielius ir Vincas Rušėnas. 

Ateitininkų šalpos fondo metinė vakarienė – visuomet šeimyniška ir jauki. Jono Kuprio nuotraukos 

Sol. Agnė Giedraitytė – vakaro žvaigždė.  

AŠF tarybos pirm. Petras V. Kisielius: ,,Fondas išaugo tiek”. Ateitininkų
šalpos fondas jau pasiekė milijono dolerių sumą.

NAUJIENA!
Rengiama Šeimų stovykla
ALRKF jaunimo stovykloje,

Dainavoje
liepos 3–7 d. (nuo antr. iki šešt.)

Stovyklos programa bus skirta šeimoms
su mažais vaikais (0–10 metų) ir jų tėve-
liams, bet visi sendraugiai ateitininkai ir
jų bičiuliai yra kviečiami dalyvauti. Ryte
vyks vadovų bei tėvų pravesti užsiėmimai
vaikams, o tėvams vyks įvairios paskaitos
ir pašnekesiai. Popiet visi kartu atšvęsime
šv. Mišias, vakare bus trumpos vadovų ir
tėvų paruoštos vakarinės programos.
Laukiame visų jaunų sendraugių šeimų
kartu susiburti, padraugauti, mokytis bei
pasimelsti Dainavos stovyklos gražioje ap-
linkoje. 

Registruotis iki gegužės 15 d.
Kreipkitės raštu:

sendraugiai2@gmail.com. 
VISI kviečiami. 
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)
centro valdyba – tai mūsų pagrindinis
ryšys su Lietuvos šaulių sąjunga, tai nau-
jų idėjų ir užmojų šaltinis. Centro val-
dybos nariai atiduoda visą savo energiją
ir užmojus, kad vienas ar kitas renginys
vyktų sklandžiai ir pritrauktų kuo di-
desnį lietuviškos visuomenės būrį. Tik-
riausiai nebūtume turėję tokio gra-
žaus renginio (Sausio 13-osios paroda
,,Sielos” galerijoje) be centro valdybos
sekretorės Romos Bikulčius. Jos dėka tai
buvo ryškiausias sausio mėnesio ren-
ginys.

Vasario mėnuo taip pat negai-
lėjo mums naujų renginių –
vienas iš pirmųjų buvo susiti-

kimas su Amerikos armijos specia-
liuoju daliniu, kuris dislokuotas Lie-
tuvoje ir specializuojasi dirbant su ci-
viliais asmenimis. Šiame susitikime
dalyvavo: LŠSI vadas Julius R. Butkus,
vado pavaduotojas ir Klaipėdos kuopos
vadas Giedrius Bikulčius, Baltijos jūrų
šaulių kuopos vadas Regina Butkus,
Baltijos kuopos atstovas Jonas Platakis,
T. Daukanto jūrų šauliai Regina Kava
ir Virginija Monkus.

Amerikiečių daliniui atstovavo
kapitonas Taylor. Tai buvo tikrai da-
lykinis renginys, kurio metu sužino-
jome apie amerikiečių uždavinius ir
tikslus dirbant su civiliniais asmeni-
mis Lietuvoje. Renginys vyko „Kuni-
gaikščių užeigoje”, kur buvo galima
svečius pavaišinti lietuviškais cepeli-
nais.

Vasario 16-oji – Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo šimtmečio die-
na. Tai diena, kai mes tikrai pajutome,
kas yra darbymetis. Tą dieną LŠSI tu-
rėjo tiek renginių, kad teko pasidalinus
grupėmis skubėti iš vieno į kitą.

Švč. M. Marijos Gimimo bažny-
čioje Marquette Parke  LŠSI šauliai gar-
bingai įnešė Lietuvos valstybinę vė-
liavą ir kun. Gediminas Keršys Mi-
šiomis paskelbė Šimtmečio Lietuvą.
Beveik tuo pačiu laiku Lemonte buvo
keliama lietuviška vėliava, kur mūsų
organizacijai atstovavo kita dalis išei-
vijos šaulių. Po šių minėjimų visi buvo
pakviesti į „Kunigaikščių užeigą” pa-
bendrauti.

Po pietų LŠSI šauliai vėl pakvietė
į akciją ,,Tėvynės laisvė – mūsų laimė”,

kurios iniciatorius buvo Ernestas Lu-
koševičius, Baltijos jūrų šaulių kuopos
šaulys. Akcijos tikslas – ,,Uždek žva-
kutę ant savanorio kapo” Šv. Kazimie-
ro kapinėse Čikagoje. Pasipuošę lietu-
viška atributika LŠSI šauliai ir lietu-
viška visuomenė prisiminė tėvynai-
nius: savanorius, laisvės kovotojus,
aktyvius Lietuvos sūnus ir dukras.
Prie šio renginio prisidėjo ir Lietuvos
istorijos ieškotojų klubas. 

***
Kovo mėnuo taip pat nenusileido

renginiais. Jau 4-ąją dieną Vyt. Di-
džiojo šaulių rinktinė pakvietė į po-
pietę paminėti LŠSI įkūrėją Vladą Put-
vinskį. Minėjimą atidarė Rasa Margi-
navičienė, supažindinusi su jo gyveni -
mu ir veikla. Po oficialiosios dalies
vyko meninė, kurios atlikėjai Sandra
Avižienytė, Audra Kižytė ir Rimantas
Pažemeckas suteikė mums daug gražių
akimirkų. 

Įspūdingiausias renginys LŠSI
buvo Lietuvos valstybės vėliavos pa-
kėlimas Čikagos miesto centre – Daley
Plaza – kovo 9-ąją. Kalbą apie lietuvių
indėlį į Čikagos miesto gerovę pasakė
LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius. Pučiant žvar-
biam Čikagos vėjui prireikė net dvie-
jų stiprių vyrų, kad Lietuvos valstybės
šimtmečio trispalvė didingai suplevė-
suotų tarp miesto dangoraižių! Kartu
buvo ištiesta ir pati ilgiausia, garbin-
gai išsaugota konsulate  trispalvė, ku-
rią kaip relikviją Čikagos lietuviams
paliko buvęs konsulas Marijus Gudy-
nas. Šauliai garbingai atliko savo pa-
reigą dalyvaudami renginio procesijoje
ir kartu atstovėję garbės sargyboje.

Kovo 11-ąją LŠSI šauliai dalyvavo
ir Švč. M. Marijos Gimimo Marquette
Parke parapijos salėje surengtame mi-
nėjime. Tai renginys, kur minėta ir Va-
sario 16-oji, ir Kovo 11-oji. Jį organiza -
vo JAV LB  Marquette Parko apylinkė,
kurios pirmininkė Aušrelė Sakalaitė
pakvietė išeivijos šaulius pratęsti gra-
žią tradiciją įnešant vėliavas. Buvo
perskaityti sveikinimai nuo gen. kon-
sulo M. Bekešiaus ir JAV LB Tarybos
pirmininko Juozo Polikaičio. Pasisakė
Brighton Parko LB pirmininkas Vik-
toras Kelmelis, meninę programą at-
liko Algimantas ir Ligita Barniškiai.
Šiame renginyje LŠSI vadas J. R. But-
kus LŠSI sekretorei Romai Bikulčius,

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje
Lietuvos atkūrimo šimtmečio kelyje (II)

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje Daley Plaza.Pakėlėme 100 vėliavų! Renginys ,,Sielos” galerijoje,  kur dalyvavo ir šauliai.

Klaipėdos jūrų šaulių kuopos vadui ir
LŠSI vado pavaduotojui G. Bikulčiui,
Baltijos jūrų šaulių kuopos vadei R. But-
kus įteikė Lietuvos šimtmečio medalius.

Tą pačią kovo 11 dieną Lietuvos
Nepriklausomybės 100-mečio šventė
vyko ir JAV LB Lemonto apylinkėje,
kur šauliškai organizacijai atstovavo T.
Daukanto jūrų šaulių kuopa.

Šauliai įnešė vėliavas ir taip pat at-
liko garbės sargybą. Paskaitos prele-
gentas – gen. konsulas M. Bekešius pa-
sveikino dalyvius su Lietuvos valsty-
bingumo 100-mečiu. Po oficialiosios
dalies šauliai išnešė vėliavas. 

Turbūt nebuvo nei vieno renginio
lietuviškoje visuomenėje be LŠSI šau-
lių garbingo vėliavų įnešimo ir garbės

sargybos. JAV LB Waukegan-Lake
County apylinkė, švęsdama Lietuvos
nepriklausomybės jubiliejų, taip pat
buvo pagerbta grupės šaulių iš T. Dau-
kanto jūrų šaulių kuopos, kurios vadas
yra Vytautas Jurevičius. Šventės metu
buvo pagerbti lietuviškos visuomenės
veikėjai, šimtmečio medaliai nuo šau-
lių organizacijos buvo įteikti Reginai
Narušienei ir J. Polikaičiui. 

Dėkojame visoms lietuviškoms or-
ganizacijoms už glaudžius ryšius su
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje, už
bendravimą, kuris ir toliau tęsiasi. 

Daugiau informacijos apie mus
galite rasti ,,Facebook” puslapyje. 

LŠSI centro valdybos info

,,Uždekime žvakutę už savanorius”  – tai E. Lukoševičiaus organizuotas renginys Šv. Ka-
zimiero kapinėse. 

Šauliai dalyvavo JAV LB Waukegan-Lake County apylinkės šimtmečio renginyje. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Viešins visų buvusių KGB bendradarbius?
Vilnius (ELTA, „Draugo”

info) – Siūloma paskelbti visų – ir
prisipažinusių, ir neprisipaži-
nusių buvusių KGB bendradar-
bių pavardes. 

Tai numatančias Asmenų,
slapta bendradarbiavusių su bu-
vusios SSRS specialiosiomis tar-
nybomis, registracijos, prisipa-
žinimo, įskaitos ir prisipažinu-
siųjų apsaugos įstatymo pataisas
įregistravo Seimo narys Zbigne-
vas Jedinskis. 

Jeigu Seimas pritartų, „už-
registruotų, prisipažinusių ir
įrašytų į įskaitą asmenų pateikta in-
formacija ir duomenys apie juos” būtų
išslaptinami nuo 2019 m. sausio 1 d.  

Z. Jedinskis sako, kad, priėmus
siūlomą projektą, būtų paskelbti visi
– ir prisipažinę, ir neprisipažinę – ir
visiems laikams galima būtų užvers-
ti gėdingą KGB knygą, kad šia tema
daugiau nebūtų manipuliuojama ir
spekuliuojama, ypač – prieš rinki-
mus. 

„Akivaizdu, kad laiku neišspręs-
tas liustracijos klausimas iki šiol vals-
tybei ir jos piliečiams kelia problemų.
Dalis jų taip pat einančių aukštas pa-
reigas valstybės valdymo struktūrose
ir teismų sistemoje gali būti šanta-
žuojami ir išnaudojami tų, kurie turėjo
priėjimą prie informacijos archyvų”,
– sako parlamentaras. 

Jis pastebi, kad šiandien žmonės
dažnai girdi apie politikų, visuomenės
veikėjų buvusį galimą bendradarbia-
vimą su KGB struktūromis, tačiau jo-
kio pagrindimo ar to įrodančių faktų
neišgirsta. 

„Visuomenė turi žinoti, ką Lietu-
voje veikė KGB, kas bendradarbiavo su
šia organizacija, būtina paviešinti vi-

sus svarbiausius su ta veikla susijusius
dokumentus, kaip ta veikla buvo įsi-
skverbusi ir skverbėsi į įvairias žmo-
gaus gyvenimo sritis”, – sako Z. Je-
dinskis. 

Projektu siekiama užkirsti kelią
galimam tų asmenų šantažui ir po-
veikiui jų sprendimams, kadangi dalis
tokių asmenų ėjo ir iki šiol eina aukš-
tas pareigas valstybės valdyme ir teis-
mų struktūrose. 

„Asmenys, bendradarbiavę su
KGB, būdami įslaptintais, kai visuo-
menė apie juos nežino, gali būti šan-
tažuojami ne tik vidaus politikų, bet ir
iš išorės. Tie žmonės yra potencialūs
valstybės kenkėjai, ir niekas negali ga-
rantuoti, kad jie iki šiol nėra kaimy-
ninės valstybės agentai”, – sako pro-
jekto iniciatorius Seimo narys Z. Je-
dinskis. 

Kaip pavojaus šaltinį jis nurodė ir
tai, kad 1990–1991 metais iš KGB rūmų
Vilniuje pavogta dalis dokumentų.

Šiuo metu užregistruotų, prisipa-
žinusių ir įrašytų į įskaitą asmenų pa-
teikta informacija ir duomenys apie
juos yra įslaptinti 75 metams ir sau-
gomi įstatymų nustatyta tvarka.

Kieno palaikus rado Gedimino kalne?
Vilnius (BNS) – Lietuvos nacio-

naliniame muziejuje Vilniuje antro-
pologai pristatė naujausius sostinės
Gedimino kalne rastų sukilėlių palai-
kų tyrimų duomenis.

Pernai Gedimino kalno aikštelėje,
vykdant kalno tvarkybos darbus, at-
kasta 17 asmenų palaikai. Daroma
prielaida, kad tai gali būti 1863–1864
metų sukilėlių palaikai.

Mokslininkai mano, kad tarp at-
kastų palaidojimų gali būti garsiausių
sukilimo prieš carinę Rusiją vadų –
Zigmanto Sierakausko ir Konstantino
Kalinausko – palaikai.

„Antropologiniais tyrimais nu-

statomi grupiniai ir individualūs duo-
menys (lytis, amžius, ūgis, ligos, su-
žalojimai, mirties aplinkybės), galin-
tys turėti reikšmės identifikavimui. Ši
informacija lyginama su archeologų ir
istorikų pateiktais duomenimis. As-
mens tapatybė nustatoma apibendri-
nus antropologinio ir istorinio pobū-
džio informaciją, kaukolių ir turimų
portretų sugretinimų rezultatus bei te-
ismo medicinos genetinių tyrimų duo-
menis”, – Nacionalinio muziejaus pra-
nešime teigia antropologas Rimantas
Jankauskas.

Sudaryta vyriausybinė komisija
dėl rastų palaikų perlaidojimo.

D. Grybauskaitė – tarp favoritų vadovauti EVT
Vilnius (BNS) – Paskelbta Euro-

pos Sąjungos (ES) institucijų darbuo-
tojų ir ekspertų apklausa rodo, kad Lie-
tuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
yra tarp favoritų nuo 2019 metų vado-
vauti Europos Vadovų Tarybai (EVT)

20 proc. apklaustųjų mano, kad bū-
tent D. Grybauskaitė bus išrinkta šios
iš ES šalių vadovų sudarytos ir Ben-
drijos politikos kryptį bei prioritetus
nustatančios institucijos prezidente.

Ją šioje apklausoje lenkia tik Ny-
derlandų premjeras Mark Rutte, kurį
kaip realiausią kandidatą vadovauti
Europos Vadovų Tarybai nurodė 25
proc. respondentų.

13 proc. balsų surinko Airijos vy-
riausybės vadovas Leo Varadkar, o ma-
žiau nei 10 proc. balsų gavo Rumunijos

prezidentas Klaus Iohannisas, Italijos
ministras pirmininkas Paolo Gentiloni.

Apklausą atlikęs analitinis centras
teigia, kad D. Grybauskaitė Europos
Vadovų Tarybos vadovo rinkimuose tu-
rėtų pranašumą dėl geografinio fak-
toriaus.

„Gana įdomu, kad pastebėjome
skirtingas tendencijas tarp mūsų ap-
klaustųjų: respondentai iš privataus
sektoriaus linksta link Rutte kandi-
datūros, tuo metu tarp ES institucijų
tarnautojų pagrindinė kandidatė yra
Grybauskaitė”, – teigia tyrėjai.

D. Grybauskaitės Lietuvos prezi-
dente dirbs iki 2019 metų liepos. Tų pa-
čių metų lapkritį baigsis ir Europos Va-
dovų Tarybai vadovaujančio Donald
Tusk antroji kadencija.

OPCW paskelbė išvadas
Londonas (ELTA, „Draugo” info)

– Cheminio ginklo uždraudimo orga-
nizacijos (OPCW) specialistai balandžio
12 dieną patvirtino Didžiosios Brita-
nijos išvadą, kad buvęs rusų žvalgybi-
ninkas Sergejus Skripal ir jo dukra Ju-
lija praėjusį mėnesį Anglijoje buvo ap-
nuodyti Rusijoje sukurta medžiaga.

OPCW ištirti kraujo mėginiai „pa-
tvirtina Jungtinės Karalystės išvadas
dėl nuodingos cheminės medžiagos
rūšies”, sakoma organizacijos atas-
kaitoje.

Todėl Didžioji Britanija paprašė,
kad Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
ryba susirinktų aptarti Cheminio gink-
lo uždraudimo organizacijos (Orga-
nisation for the Prohibition of  Che-

mical Weapons, OPCW) ataskaitą apie
praėjusį mėnesį įvykdytą buvusio Ru-
sijos šnipo apnuodijimą.

Remiantis išslaptinta organizaci-
jos ataskaita, OPCW patvirtino Jung-
tinės Karalystės išvadas dėl per ataką
panaudotos nuodingos cheminės me-
džiagos tapatybės, tačiau ne dėl jos kil-
mės.

JT Saugumo Tarybos posėdis tu-
rėtų įvykti kitą savaitę.

Taip pat Londono iniciatyva šau-
kiamas OPCW vykdomosios tarybos
susitikimas šiuo klausimu įvyks  ba-
landžio 18 dieną. 

Maskva, savo ruožtu, neigia tu-
rinti ką nors bendra su J. ir S. Skripal
apnuodijimu.

Pirmas įkalinimas R. Mueller tyrime
Londonas („Verslo žinios”) – Pir-

moji auka krito Robert Mueller, spe-
cialiojo tyrėjo, tyrime dėl JAV prezi-
dento Donald Trump aplinkos ryšių su
Rusija per prezidento rinkimų kam-
paniją 2016-aisiais. Olandas advoka-
tas Alex van der Zwaan turės kalėti 30
dienų ir sumokėti 20 000 dol. baudą.

Tokia bausmė 33-ejų teisininkui iš
Londono skirta už melagingus paro-
dymus apie ryšius su buvusiu  D.
Trump rinkiminės kampanijos vado-
vo Paul Manafort verslo partneriu
Rick Gates.

Van der Zwaan buvo 19-as asmuo,
sulaukęs  specialiojo tyrėjo Mueller
kaltinimų. Tačiau jis yra nuteistas ne
konkrečiai už Trump aplinkos ryšių su
Rusija per prezidento rinkimų kam-
paniją, bet dėl šalutinio tyrimo.

Nuteistasis, kuris dar vasarį pri-
sipažino melavęs Federalinių tyrimų
biuro tyrėjams.

Van der Zwaan yra žentas vieno iš
turtingiausių žmonių Rusijoje, mili-
jardieriaus German Khan, „Alfa
Bank” įkūrėjo.

Nuteistasis 2012 m. dirbo Ukrainos
Vyriausybei korupcijos tyrime prieš
tuometinę premjerę Julia Timošen-
ko. Tuo laikotarpiu P. Manafort ir R.

Gates dirbo prorusiškam Ukrainos
prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
Jiedu Mueller tyrime yra kaltinami pi-
nigų plovimu ir mokesčių vengimu.

P. Manafort ir jo verslo partneris
pateko į teisėsaugos akiratį dėl galimai
neleistinų operacijų Ukrainoje, kai
jis dirbo su tuometinio prezidento Ja-
nukovyčiaus prorusiška Regionų par-
tija. Tačiau iš esmės tyrimo gijos turi
atvesti prie įrodymų, kad Rusija kišo-
si į JAV prezidento rinkimus.

Sirija tebeturi cheminių ginklų 
Berlynas (ELTA) – Vokietijos

kanclerė Angela Merkel sakė, kad pra-
nešimai apie galimai Damasko įvyk-
dytą cheminę ataką rodo, jog prezi-
dento Bashar al-Assad režimas savo
cheminių ginklų arsenalo nesunaiki-
no. Tačiau ji pridūrė, kad Vokietija ne-
prisidės prie jokių galimų karinių
veiksmų Sirijoje.

A. Merkel ir pažymėjo, kad esama
„tvirtų įrodymų”, jog Damaskas savo
cheminius ginklus naudojo.

2013-aisiais Damaskui sutikus at-
sisakyti savo cheminių ginklų arse-
nalo, jam per plauką pavyko išvengti
JAV ir Prancūzijos oro antpuolių, pla-
nuotų kaip atsakas į režimo galimai
įvykdytą zarino ataką.

Po balandžio 7 dieną sukilėlių
bastione Dumoje galimai įvykdytos
cheminės atakos JAV prezidentas Do-

nald Trump padidino spaudimą Sirijai,
įspėdamas, kad į šalį kaip atsakas „at-
skries raketos”.

„Vokietija nedalyvaus kariniuose
veiksmuose, tačiau, jei JT Saugumo
Tarybos atstovai nuspręs imtis prie-
monių, išeinančių už diplomatinių
priemonių ribų, ji suteiks savo para-
mą”, – sakė jis. 

Prancūzija taip pat teigia turinti
įrodymų, kad Sirijos valdžia praėjusią
savaitę panaudojo cheminį ginklą. Tai
pareiškė Prancūzijos prezidentas Em-
manuel Macron.

Pasak Prancūzijos prezidento,
sprendimas dėl galimo atsako Sirijai
bus priimtas laiku. 

Praėjusį savaitgalį buvo pranešta
apie cheminio ginklo panaudojimą
Rytų Gutoje, pareikalavusį mažiau-
siai 70 žmonių gyvybių. 

Estas nuteistas už šnipinėjimą Rusijai
Talinas (ELTA) – Estijos pilietis,

verslininkas iš Tartu Ilja Tichanovskis
nuteistas ketverius metus kalėti už šni-
pinėjimą Rusijos vyriausiajai žvalgy-
bos valdybai (GRU). 

40 metų I. Tichanovskis buvo su-
laikytas praėjusių metų gruodžio 10 d.
Jis kaltinamas palaikęs ryšius su už-

sienio šalies organizacija ir išdavęs
savo valstybę. 

Kaip pažymima kaltinime, I. Ti-
chanovskis, vykdydamas Rusijos spe-
cialiųjų tarnybų užduotį, rinko infor-
maciją apie Estijos valstybės gynybą ir
gyvybiškai svarbių šalies objektų veik-
lą, atliko kitus pavedimus.

Alex van der Zwaan – pirmasis nuteistasis
R. Mueller tyrime. Toronto Star nuotr.

Z. Jedinskis mano, kad viešumas niekam nepa-
kenks. Awpl.lt nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvių kilmės mišrių kovos me nų
(MMA) žvaigždė Rose Nama junas vėl pa-
neigė išankstines prognozes ir balandžio
6 d. Brooklyne vykusiame „UFC 223” tur-
nyre apgynė UFC minimalaus svorio
kategorijos pasaulio čempionės diržą,
įveikdama lenkę Joanna Jędrzejczyk.

R. Namajunas ir J. Jędrzejczyk
kova tapo tikra „UFC 223” tur-
nyro Booklyne puošmena. Šį

kartą kovai prireikė visų 5 raundų.
Nors po kovos lenkė su savo šalies vė-
liava pradėjo lakstyti po narvą švęs-
dama pergalę, teisėjų nuomonė buvo ki-
tokia. Jų sprendimu, keturiuose raun-
duose iš penkių pajėgesnė buvo 25-
erių R. Na majunas. Visi trys teisėjai lie-
tuvių kil mės kovotojai skyrė pergalę
vienodais rezultatais (49:46, 49:46, 49:46). 

Pirmoji šių sportininkių kova pra-
ėjusį lapkritį sukūrė vieną didžiausių
sensacijų per UFC istoriją. Iki tol ne-
nugalėta J. Jedrzejczyk bandė diržą ap-
ginti penktą kartą iš eilės ir pakartoti
legendinės Ronda Rousey rekordą, ta-
čiau R. Namajunas jau per 3 min. 3 sek.
nokautavo savo prieši ninkę. 

Mintis drumstė įvykęs incidentas

Po pergalės R. Namajunas sulau kė
labai daug pagyrų tiek iš kolegų, tiek
iš kitų žmonių, bet pati kovotoja pri-
pažino, kad nepasirodė taip puikiai,
kaip norėjo.

Ji atskleidė vieną aplinkybę, ku ri
sudrumstė ramybę prieš žengiant į
ringą. Tai buvo susijusę su autobuso
užpuolimu, kurį suorganizavo skan-
dalingasis airis Conor McGregor.

„Tuomet tikrai išsigandau, ka-
 dangi nežinojau, kaip toli viskas gali
nueiti. Viduje autobuso buvę asme-
 nys norėjo iš jo iššokti ir užpuoli kams
duoti atkirtį. Visiškai nebuvo aišku,
kas nutiks. Mano vaizduotė beprotiška.
Po visų įvykių aš vis dar buvau praei-
tyje. Galvojau, juk kiek vienas galėjo tu-
rėti peilį ar šautuvą. Prieš šią dvikovą
buvo visokių min čių. Dabar belieka
džiaugtis, kad esu sveika, laiminga ir
saugi”, – po kovos vykusioje spaudos
konferencijoje atviravo R. Namajunas.

C. McGregor incidentą sukėlė
„Barclays” centre New Yorke. Airis
su savo bendrais išdaužė autobuso lan-
gą, kuriame sėdėjo kovotojai, o šukės
pažiro ir ant R. Namajunas.

Įvykus incidentui lietuvė elgėsi
šaltakraujiškai – nenorėdama laukti

policijos pareigūnų ji išlipo iš autobu-
so ir nuėjo pėsčiomis iki sporto centro,
kur turėjo vykti treniruotė.

Tarp nukentėjusiųjų taip pat buvo
ir lenkės J. Jędrzejczyk, Karo lina Ko-
walkiewicz bei jų treneris Emil Grze-
lak. Taip pat amerikiečiai kovotojai Mi-
chael Chiesa ir Ray Borg.

Atsikračiusi blogų minčių ir ap-
gynusi titulą, R. Namajunas savo sąs-
kaitoje UFC ringe turi 8 pergales ir 3
pralaimėjimus. Jos varžovė J. Jędr-
zejczyk per 16 kovų pralaimėjo tik du
kartus, tačiau jie abu – prieš tą pačią
lietuvių kilmės sportininkę.

Čempionės diržas atnešė 
rekordinę premiją

25 metų atletė per praėjusį savait-
galį laimėtą kovą uždirbo 240 tūkst. JAV
dolerių. Neoficialiais skaičiavimais R.
Namajunas vien už dalyvavimą turny-
re Brooklyne atiteko 100 tūkst. dolerių,
dar 100 tūkst. dolerių pridėta už pergalę,
o 40 tūkst. už rek lamą. Pastaroji suma
atletams priklauso dėl kovas rengian-
čios UFC organizacijos sandorio su
sportinės aprangos ir avalynės kom-
panija „Reebok”. Tai rekordinė premi-
ja, kurią R. Namajunas gavo per savo
karjerą. Pernai lapkritį ji uždirbo 230
tūkst. dolerių, kai pirmą kartą įveikė
dvikovos favorite laikytą J. Jędrej czyk.

Paskaičiuota, kad iš viso per UFC
kovas nuo 2015 metų kovotoja, kurios
senelė emigravo iš Lietuvos, o mama
puikiai kalba lietuviškai, jau uždirbo
987 tūkst. dolerių.

R. Namajunas ir kitų mišrių ko vos
menų atletų dvikovas Brooklyno are-
noje stebėjo 17 tūkst. žiūrovų, kurie už
bilietus sumokėjo apie 3 mln. dolerių.
Didžiausia premija – 530 tūkst. dolerių
– per turnyrą buvo skirta Rusijos ko-
votojui Chabib Nurmagomedov.

Senelių svajonę išpildytų anūkės
apsilankymas Kaune

„Mėlynės, sutinęs veidas, nedide-
 li įbrėžimai – visa tai greitai praeina.
Žinau, kad mūsų Rožė yra labai stip ri.
Esu ją prižiūrėjusi nuo vystyklų, tuo-
met jai buvo vos penki mėnesiai”, – pri-
sipažino Kaune gyvenanti močiutė E.
Andriukonienė.

Jei Amerikoje gyvenanti Rose vėl
apsilankytų Kaune, išsipildytų di-
džiausia jos senelių svajonė. Visame pa-
saulyje išgarsėjusi sportininkė yra tai
pažadėjusi.

Įspūdingas Domantas Sabonis

Fantastiškas rungtynes balan džio 8 d.
NBA lygoje sužaidė Do mantas Sabonis.
Lietuvio vedamas Indianos „Pacers”
(48–33) klubas svečiuose 123:117 pra-
noko Charlotte „Hornets” (35–46). Lie-
tuviui tai buvo rezultatyviausios rung-
tynės jo karjeroje.

Pagrindinis „Pacers” vidurio puo-
lėjas Myles Turner jau per pirmą
rungtynių minutę gavo dvi as-

meni nes pražangas, sėdo ant suolo, o
lietuvis tuo puikiai pasinaudojo. Įpu-
sėjus dvikovai, D. Sabonis per 16 mi-
nučių buvo pelnęs 16 taškų ir pataikęs
8 metimus iš 12. Po didžiosios per-
traukos puolėjas nesustojo. M. Tur-
 ner trečiajame kėlinyje gavo ketvirtą
pražangą, o D. Sabonis po šio kėlinu ko
savo sąskaitoje turėjo jau 22 taškus.

Iš viso Domantas šiose rungtynė-
se per 38 minutes pelnė 30 taškų (13/21
dvitaškio, 4/4 baudų) ir buvo rezulta-
tyviausias „Pacers” komandoje. Jis
taip pat sugriebė 8 kamuolius, atliko
tris rezultatyvius perdavimus, perėmė
3 kamuolius, 5 sykius pra sižengė ir 2
suklydo. 

Iki šiol rezultatyviausiose savo
rungtynėse NBA lygoje D. Sabonis
buvo pelnęs 24 taškus. Jam trūko vos
trijų taškų iki legendinio tėvo Arvydo
rezultatyvumo rekordo (33 taškai). Šei-
mininkai pirmavo tik iki pirmo kėlinio
vidurio. Vėliau Indianos komanda  per-
ė mė iniciatyvą ir nutolo. Ketvirtajame
kėlinyje svečiai įgijo rekordinę 20 taš-
kų persvarą. Rungtynių pabaigoje
„Hornets” vėl sugebėjo priartėti iki 4
taškų, tačiau pasivyti varžovų jau neį-
stengė.

Efektyvus J. Valančiūno 
pasirodymas

NBA pirmenybėse Rytų konfe-
rencijos lyderiai Toronto „Raptors”
(59–22 svečiuose 108:98 palaužė De t-
roito „Pistons” (38–43) ir pirmą kar tą
klubo istorijoje pasiekė įspūdingą 60-
ies pergalių skaičių.

Vienoje paskutiniųjų repeticijų

prieš atkrintamųjų varžybų pradžią
pirmuoju smuiku Toronto komandoje
griežė rezultatyviausiu rungtynių žai-
dėju tapęs J. Valančiūnas, suren gęs
vieną efektyviausių savo karjeros pa-
sirodymų. Su varžovų atsarginiu vi-
durio puolėju Eric Moreland į tarpu-
savio kovą stojęs lietuvis tiesiog su-
triuškino jaunąjį oponentą ir per vos 25
minutes surinko 25 taškus (11/13 met.,
1/1 trit., 2/2 baud.) ir 9 atko votus ka-
muolius, prie kurių pri dėjo vieną klai-
dą ir dvi pražangas.

Visgi įspūdingiausią nakties epi-
zodą uteniškis sukūrė atsidūręs Det-
roito krašto puolėjo Stanley John son
globoje. It įsižeidęs dėl tokios gynybi-
nės rotacijos, Jonas itin galingai įgrū-
do kamuolį į krepšį per oponento gal-
vą ir nevaldomu šūksniu išliejo savo
emocijas.

D.  Motiejūnas žaidė gerai, 
bet į finalą nepateko

Kinijos Šandongo „Golden Stars”
klubas su Donatu Motiejūnu lemia-
 mose rungtynėse 95:105 nusileido Džed-
ziango „Lions” klubui ir pralai mėjo
pusfinalio seriją 3:4.

Rungtynių ir serijos nugalėtojas
sprendėsi paskutinėmis minutėmis.
Likus žaisti dvi minutes, D. Motie-
 jūnas pelnė du taškus su varžovo pra-
žanga ir priartino Šandongo klu bą
95:98. Tačiau per likusį laiką „Golden
Stars” nesugebėjo pelnyti taškų ir se-
zoną baigė.

D. Motiejūnas nežaidė startinia me
penkete, tačiau buvo rezultatyviau-
sias komandoje. Iš viso lietuvis per 34
minutes pelnė 31 tašką (10/16 dvitašk.,
1/4 tritašk., 6/7 baud.), atkovojo 13 ka-
muolių, atliko rezultatyvų perdavimą,
dukart suklydo ir prasi žengė.

Finale Džedziango klubas susitiks
su Liaoningo „Flying Leopards” ko-
manda.

D. Motiejūną po sezono Kinijoje vi-
lioja prisijungti „Barcelona” klu bas, ta-
čiau oficialių naujienų apie susitarimą
dar nebuvo.

Šiame Kinijos lygos sezone lietuvis
vidutiniškai rinko po 23,2 taško ir at-
kovojo po 11,8 kamuolio.

Vėl sužibėjo lietuviai krepšininkai
R. Namajunas apgynė čempionės diržą!

R. Namajunas (d.) apgynė UFC pasaulio čempionės diržą, antrą kartą įveikdama lenkę J.
Jędrzejczyk.

D. Sabonis per 38 minutes pelnė 30 taškų ir buvo rezultatyviausias „Pacers” komando-
je.
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Kokie yra Jūsų kelionės į Jung tines
Amerikos Valstijas prieš daugiau nei mėnesį
įspūdžiai?

Trumpai sakant, įspūdžiai geri ir
gražūs. Jie pratęsė tuos įspūdžius, ku-
riuos patyriau pernai būdamas Di-
džiojoje Britanijoje. Kartais, žvelgiant
iš Lietuvos, gali atrodyti, kad išeivija
tarsi nutolusi nuo tų realijų ir emoci-
jų, kurios valdo lietuvius, gyvenančius
tėvynėje. Dar galima galvoti, kad tarp
Lietuvos ir išeivijos esama tam tikro
nesusišnekėjimo. Kelionių metu buvo
labai džiugu su prasti, kad lietuviai iš-
eivijoje ir tė vy nėje tikrai susikalba. Ga-
liu patikinti Jungtinių Amerikos Vals-
tijų lietuvių bendruomenes, kad išgy-
venu tuos pa čius jausmus ir susitik-
damas su išei viais, ir su Lietuvos –
Šiaulių, Radvi liškio, Pakruojo ir dau-
gelio kitų Lie tuvos miestų bendruo-
menėmis. Reak cijos, domėjimasis ir po-
kalbiai su aktą prieš metus suradusiu
žmogumi Liudu Mažyliu yra beveik
identiški – klausimai beveik visur tie
patys. Mane labai džiugina, kad susi-
tikimai išeivijoje ir gimtinėje yra be-
veik vienodi.

Kokius skirtumus ir panašumus ma-
tytumėte, lygindamas ankstesniųjų ir da-
bartinės lietuvių dias porų gyvenimą?

Trumpai atsakyti į šį klausimą
vargu, ar įmanoma. Jį nagrinėja ma no
kolegos istorikai iš Vytauto Di džiojo
universiteto. Jaunesnioji isto rikų kar-
ta labai domisi šia problema ir yra su-
kūrę labai išsamią televizi jos laidą.
Joje į šį klausimą bandžiau atsa kyti de-
taliai. Vis dėlto vieną pa našumą jau be-
veik įvardijau: Lietu vos realijų ir ak-
tualijų pojūtis ir prieš šimtmetį, ir
dabar išeivijoje yra labai stiprus. Kita
vertus, prieš šimtą metų Lietuvos dar
beveik nebuvo, todėl politinė, finansi-
nė ir ypač mo ralinė parama iš JAV tu-
rėjo istorinę svarbą. Dabar mes la-
biau kalbame apie ryšių palaikymą, o
ne tiesioginę finansinę paramą, nes jau
yra Lie tuvos valstybė.

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

Naują Tarybą rinkime kartu!
Vis smarkiau įsibėgėja pasiruošimas rinkimams į JAV LB Ta-

rybą. Kandidatų registracijai pasibaigus tapo žinoma, kad į
XXII Tarybą kandidatuoja 71 asmuo (išrinkti bus 60). Džiugu,

kad į lietuvybės puoselėtojų gretas įsilieja vis daugiau naujų vei-
dų ir vardų – iš bendro kandidatų skaičiaus net 34 savo kandida-
tūras pateikė pirmą kartą! Kandidatų sąrašuose rasime ir grįžtančių
po kelerių metų pertraukos, o taip pat 14 ilgametę darbo patirtį Ta-
ryboje turinčių kandidatų, kuriems ši kadencija – trečioji ar ket-
virtoji. Visą kandidatų sąrašą ir jų pristatymus rasite Krašto rin-
kimų komisijos tinklalapyje adresu www.tarybosrinkimai2018.com sky-
riuje ,,Kandidatai”.

Šiuo metu aktyviai vyksta rinkėjų registracija balsuoti inter-
netu. Užsiregistruoti gali kiekvienas vyresnis nei 18 metų JAV gy-
venantis lietuvis/ė, jo/jos sutuoktinis ar palikuonis/ė. Registracija
internetiniam balsavimui užtrunka mažiau nei porą minučių. Vi-
siems užsiregistravusiems jų nurodytu el.pašto adresu bus išsiųstos
instrukcijos ir nuoroda į balsavimo puslapį. Užsiregistruoti iki ba-
landžio 15 d. vidurnakčio galite Krašto rinkimų komisijos inter-
neto svetainėje adresu www.tarybosrinkimai2018.com. Raginame vi-
sus balsavimo teisę turinčius JAV lietuvius aktyviai registruotis
ir balsuoti renkant savo atstovus į svarbiausią JAV LB instituci-
ją – Tarybą. Savo bendruomenės ateitį spręskime kartu!

JAV LB Krašto valdybos info

Profesorius 
Liudas Mažylis:

„Lietuvybė – 
tai mintis,

kuri nugalėjo
ir įsitvirtino”

Ar paskatino kokį nors pokytį tarp pa-
saulio lietuvių Nepriklau somybės akto su-
radimas? Pasau lio ir Amerikos lietuviai
prieš Ak to suradimą ir dabar – kas pasi kei-
tė?

Nelabai galiu lyginti, nes prieš
daugiau nei mėnesį pirmą kartą lan-
kiausi JAV, jei neminėtume dalyva-
 vimo vienoje iš mokslinių konferen-
cijų, kur susitikau tik su tėvo pusse se-
rėmis Čikagoje. Padėtį iki Akto su ra-
dimo man vertinti sunku, o da bartinė
reakcija į dokumento suradi mą yra ne-
paprastai pozityvi. Lan kiau si ir lietu-
vių bendruomenėse Lenkijoje, Norve-
gijoje ir Austrijoje – visur radau žmo-
nių džiugesį ir nuo širdų susidomėjimą.
Aiškiai matyti, kad ne Lietuvoje gy-
venantys mūsų tautiečiai nori atnau-
jinti ir savo isto rines žinias, nes tas lai-
kotarpis buvo labai komplikuotas. Tai
suprasti nėra lengva ir reikia nemažų
žinių.

Kuo skiriasi istorinė atmintis, kol ji tėra
pasakojimas, ir daiktiš koji atmintis, kurią liu-
dija dokumentas?

Nepriklausomybės aktas ir vėlia-
va nėra vien tik eiliniai daiktai. Tai –
labai gilią simbolinę ir identiteto pras-
mę turintys daiktai. Vis dėlto, jei kal-
bėtume apie tai, kas Amerikos lie tu-
viams sudaro jų lietuvybę, pirmiausia,
galvotume apie dvasinius da lykus.
Tada net Aktas, vėliava ir himnas
įgauna dvasią.

Daug mąsčiau apie tai. Atrodytų,
kad popierinio Akto dingimas nėra
tiek svarbus, nes idėja, glūdinti tame
dokumente yra savaiminė, pirminė.
Kas yra Aktas? Tai – mintis, kuri nu-
galėjo ir įsitvirtino per šimtą  metų. Dėl
šios minties žmonės kovojo ir žuvo. At-
rodo, kad nieko nauja tas popieriaus at-
radimas negalėtų atneš ti, o iš tikrųjų
paaiškėjo, kad fizinis daiktas – doku-
mentas – buvo didelis trūkumas mūsų
tautai. Akto suradimas užpildė tą stip-
riai žiojėjusią tapa tybės spragą. Taigi
daiktiškumas yra labai svarbus ir pa-
pildantis lietuvybės, vėliavos, himno,
herbo ir   laisvės idėją.

REMKIME DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambes-
nių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį
metų! 

www.draugofondas.org

Susitikimai su
prof. Liudu Mažyliu vyks:
balandžio 21 d., šeštadienį, 12:30 val. p.
p. PLC Lietuvių Fondo salėje, 14911
127th Str., Lemont, IL;
balandžio 21 d., šeštadienį, 7:30 val. v.
Tėviškės parapijoje, 5129 Wolf Rd., Wes-
tern Springs, IL;
balandžio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL;
balandžio 28 d., šeštadienį, 11 val. r. Die-
vo apvaizdos parapijos kultūros centre,
25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI.

Kokią prognozuotumėte Lietu vą po
šimto metų?

Prognozuoti yra labai sunku, nes
mūsų jau tikrai nebebus – bus kiti lie-
tuviai. Tačiau mūsų tautos idėja išliks
ir po šimto metų – tuo nė kiek neabe-
joju. Man priimtinesnė ne prognozė, o
linkėjimas, kuriuo kreipčiau si į Dievą
ir Apvaizdą: kad tokių žiaurių iššūkių,
kuriuos lietuviams teko patirti per
pastarąjį šimtą metų, jau nebereikėtų
– gal tiesiog Lietuva ir jos žmonės tė-
vynėje bei išeivijoje toliau ramiai vys-
tysis, kurs. Aišku, bus problemų, kurių
kasdien būna šimtai, bet linkiu, kad
mūsų įsitvirtinimas nuo šiol būtų ne-
begrįžtamas.

Ačiū už pokalbį
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RASA SĖJONAITĖ

27-erių Aušra Jankauskaitė gimė Mari-
jampolėje, bet aplinkybėms susi klos-
čius, dar būdama paauglė su šei ma at-
sikraustė gyventi į Vilnių. Bai gė pran-
cūzų kalbos studijas Vilniaus universi-
tete, vėliau dirbo prancūzų ir anglų
kalbos mokytoja, tačiau vieną dieną
priėmė, kaip pati sako, keisčiau sią gy-
venime sprendimą ir išvyko gyventi į Ki-
niją. Šiame žemyne, Si čuano provinci-
jos sostinėje Čengdu, šiuo metu užsiima
savanoryste, edu kacine veikla ir mokosi
kinų kalbos.

Toji vietovė, kurioje jau pusę metų būni,
kažkuo ypatinga? 

Čengdu miestas didelis ir nuolat
plečiasi. Jame gyvena daugiau nei 14
mln. žmonių. Sičuano provincija yra
pasaulio pandų sostinė. Pandų veisimo
bazė yra pačiame mieste ir yra lengvai
pasiekiama metro. Specialiai pandoms
įkurtas parkas, kuriame laisvai vaikš-
to povai. Jame taip pat galima pamatyti
raudonųjų pandų bei dar kūdikių lo-
vytėse miegančių pan dų jauniklių.
Čengdu mieste žie mą pakyla oro už-
terštumas, reikia dėvėti kaukes. Neži-
nau, ar tai tiesa, bet teko girdėti, jog jei

oro užterštumas tęsiasi ilgą laiką ir ne-
lyja, kinai debesis „išsprogdina”, kad
pandų ba zėje palytų ir tingiosios drau-

gės džiaugtųsi gry-
nu oru. Pandų ba-
zėje galima sava-
noriauti už 100
eurų per dieną. Iš
šio nemažo užmo-
kesčio galima
spręsti, kaip ki-
nams rūpi šie gy-
vūnai. 

Vos dvi valan-
dos kelio nuo
Čeng du yra Emei
kalnas. Teigiama,
kad būtent ant jo
buvo pastatytos
pirmosios budistų
šventyklos. Emei
kalnas – daugiau
nei 3000 metrų virš
jūros lygio, kurio
viršūnėje galima
pama tyti įspūdin-
go dydžio auksinę
Budos statulą. Vi-
sai netoli nuo šio
Budos ga lima pa-
matyti ir aukš-
čiausią – 71 metro
pasaulio Budą. Ko-

piant į kal ną, jei diena šiltesnė, reikia
būti at sar giam, nes tikrai  sutiksi bež-
džionių, kurios nesidrovės nugvelbti
jūsų piniginę ir išmesti ją į prarają. Iš
tiesų šios vietovės, kurioje gyvenu,
kraštovaizdis – nenusakomo grožio.

Kas buvo sunkiausia europie tei?
Kalbos barjeras ir tai, kad žmo nės

neskuba. Pavyzdžiui, universite te vis-
kas yra daroma paskutinę dieną ir
dažniausiai vakare. Tarkime, rei kia at-
siųsti nuotrauką ruošiamiems doku-
mentams, apie tai sužinai va kare, ir tai
reikia padaryti per porą va landų. Arba,
pavyzdžiui, tai, kad atvykti į padalinį
užsiregistruoti nau jam semestrui irgi
gali sužinoti tik išvakarėse. Tai šiek
tiek vargina, ir bent man pradžioje at-
rodė nesuvokiama. Stengiuosi prie to-
kios tvar kos (netvarkos) pratintis. 

Kas stebina šioje šalyje? 
Stebinančių dalykų daugybė. Pir-

miausiai stebina automobilių nuo lati-
nis pypsėjimas. Visi signali zuoja. Iš
pradžių man kilo klausimas, kodėl ki-
nai nepyksta, kai jiems vis kas nors ke-
lyje pypsena. Lietuvoje toks vairuoto-
jo elgesys laikomas įžeidžiu. Čia, pa-
sirodo, žmonės įspėja vie ni kitus, kad
nesugalvotų lenkti ar važiuoti kita
eismo juosta, ir taip iš vengia avarijų.
Stebina ir kitas da lykas, – tik prieš tai
turėčiau skaitytojų atsiprašyti. Nega-
liu nepaminėti kelių ryškių socialinių,
gal tiksliau – higieninių skirtumų tarp
Europos ir Azijos. Pirmiausiai – tai tua-
letai. Yra vadinamieji europietiški ir
kiniški tualetai. Europietiškais nau-
dojasi visas pasaulis, o kiniškais iki
šiol turbūt – tik kur nors Rusijos glū-
dumoje ir Kinijoje. Tie tualetai – va-
dinamoji skylė, kur reikia atsitūpti, o
durų kar tais net nėra. Beje, kinai tei-
gia, kad tokiu būdu gamtinius reikalus
atlikti daug sveikiau. 

Iki šiol prekybos centruose ne-
 galiu ramiai praeiti pro mėsos sky rių.
Tie vaizdai, kuriuos teko pama tyti,
giliai įstrigo atmintyje. Milžiniš kos
gyvos varlės, gyvos krevetės, vėž liai, su-
rišti krabai ir žuvys, kurias čia pat, vie-
toje, kokia nors moterytė tau be gai-
lesčio išdoros. Kiti mėsos gaminiai
irgi labai aiškiai parodo, kad čia gyvo
daikto būta. Kinijos parduotuvių viš-
tienos skyriuose visos parduodamos
antys ir žąsys atrodo lyg gyvos: su
akimis, su galvomis, skiauterėmis ir
pan. Žinant, kad tokia paukščio iš-

Įspūdingo dyžio Budos statula ant Emei kalno. Aušra Jankauskaitė Kinijoje pasigenda gryno oro.

Lietuvė
Aušra

Kinijoje
pasiilgsta
gryno oro

3000 metrų virš jūros lygio. Kerintis Sičuano grožis.

Kinijos beždžionės vagilės apsukriai nu-
gvelbs piniginę ir ją išmes į prarają.

vaizda išlieka po jo mirties, supranti,
kad jis kartais kankinasi ir pusvalan-
dį. Man tai priimti yra sudėtinga, gal
todėl Kinijoj nustojau valgyti bet kokią
mėsą ir žuvį.

Dar stebina, bet prie to priprasti
nėra sunku – kinai iš rankų nepalei-
džia savo išmaniųjų telefonų. Tiek,
kiek mes į juos įnikę Vakaruose, yra
niekis. Kinai eidami gatve žiūri seria-
 lą arba nuolat naršo internete, kaž ką
skaito. Kokiomis paslaugomis galima
Kinijoje pasinaudoti mobiliuoju tele-
fonu, irgi neįtikėtina. Gali draugui
per 3 sekundes pervesti pinigus, ir jis
jais galės disponuoti iš karto – per 3 se-
kundes nusipirkti metro bilietą. Kai
kur net nereikia telefono išsitraukti, te-
lefonas „mato”, jog esi toje vietoje,
kur atsiskaitinėji, ir pats sa varankiškai
nuskaito nuo tavo są skai tos pinigus.
Trumpai tariant, te lefonas milijoni-
niame mieste gyveni mą palengvina
kiekviename žingsnyje.

Kaip įveiki kalbos barjerą?
Kalbos barjeras yra įveikiamas

pasitelkus aktorinius gebėjimus, pie ši-
 mą ir telefoną. Jeigu nori vištienos, mo-
sikuoji rankomis ir kudakuoji. Kartais
gausi kiaušinių, kartais vištienos. Po
truputį stengiuosi praktikuoti tai, ką
išmokstu. Kol kas nėra lengva, bet
kinų kalba nėra sunki, kaip daugelis
mano. 

Kiek teko sutikti kinų – visi yra la-
bai draugiški. Mano draugas užsu ko į
degalinę degalų motoroleriui. Ka dangi
buvo didelė eilė, jis paprašė vyriškio,
kuris tuo metu jau pylėsi kurą, kad už-
piltų ir jam, ir ištiesė delną su 20 jua-
nių. Vyriškis degalų įpylė, bet nuo pi-
nigų bėgo kaip nuo velnio. Ir tai pasi-
taiko dažnai. Jeigu pietaujame kiniš-
koje kompanijoje, visuomet slapčio-
mis stengiuosi su mo kėti pirma, nes jie
pasiryžę mokė ti visada – juk tu svečias.
Jeigu esate vakarietis, linkęs susi-
reikšminti, nevažiuokite į Kiniją, nes
susirgti „žvaigždžių” liga čia labai pa-
prasta. Vietiniai gyventojai atvirai ža-
visi ta vimi, o vaikai gatvėse mojuoja ir
sveikinasi. 

Įdomu, kiek lietuvių yra nuolat gyve-
nančių Kinijoje? 

Į šį klausimą galiu atsakyti juo kin-
 ga istorija. Su draugu atvykome į už-
sieniečių vakarienę. Pradėjome kalbėti
su viena mergina.

Nukelta į 14 psl.



12 2018 BALANDŽIO 14, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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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PeRSPektyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PiRkiMaS, PaRDaViMaS, FiNaNSaViMaS,

PeRFiNaNSaViMaS ir NuOMa

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Surašymas Nr. 82
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

SIŪLO DARBą

ĮVAIRŪS

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook, IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

HOTEL STYLE HOUSEKEEPING
American Company
is looking to hire

full and part time housekeepers
to clean apartments in downtown Chicago.

35h/weekly guaranteed.
HEALTH & DENTAL BENEFITS

for full time employees.
Opportunity to grow.

Basic English and authorization
to work in U.S. required.

Call Magdalena 815-814-7617
and send your resume to

magda.konicek@theminte.com

� Ieško darbo su grįžimu namo 1 ar 2
dienom per savaitę. Ligoninės darbo
patirtis. Tel. 708-839-5829

�  Medikė ieško žmonių priežiūros
darbo. Vairuoja. Tel. 708-465-6854

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Turi patirties, mašiną
ir  rekomendacijas. Tel. 312-307-4619

4 raidės:
GAMA – HUGO – OŽKA – ŪDRA.

5 raidės:
AKMUO – ATGAL – LŪŽIS – ORDOS.

6 raidės:
BATIKA – BURTAI – LIMBAS – MALIBU – NUODAI – RAKETĖ
– SPĖMUO – SRŪVIS.

7 raidės:
BATONAS – DAUGMAŽ – ERDVUMA – GNIŪŽTĖ – IŠKAMŠA –
JAUČIAI – KAIPMAT – KEBABAI – KORALAI – KULTUVĖ –
LUOŠIAI – MEDIKAI – MOKSLAS – NOTĖNAI – NUOGUMA –
NUORODA – RANDEVU – RAROTAI – RIAZANĖ – RUONIAI –
SĄRAŠAS – SIBIRAS – SINATRA – SKAUTAI – SKĖRIAI –
ŠTORMAS – TANKETĖ – TOSHIBA – ŪKVEDYS – UŽKAMŠA –
ZAMBIJA – ZYLIONĖ.

9 raidės:
ATSKILĖLĖ – MUSINUKĖS – NEMEZIJOS – POMIDORAS –
PRESINGAS – SLĖPINIAI – SPAUSTUVĖ – SVIESTINĖ.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500 • ww.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Su 200 dolerių:
Albinas ir Vita Markevičiai, San-

ta Monica, CA, garbės nariai, iš
viso 2,500 dol.

Su 100-80 dolerių:
Ada Sutkuvienė, Beverly Sho-

res, IN, garbės narė,  iš viso 5,100 dol.
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

Burr Ridge, IL, garbės nariai, iš
viso 4,875 dol.

Aleksas Vitkus, Olympia Fields,
IL, garbės narys, iš viso 3,600 dol.
žmonos a. a. dr. Danguolės atminimui.

Feliksas Rekus, Durham, NC,
garbės narys, iš viso 1,365 dol.

Jonas ir Vida Jankauskai, Wood-
haven, NY, iš viso 530 dol.

Viktoras ir Vita Memėnai, Bloom-
field Hts, MI, iš viso 500 dol. partiza-
no Vanago prisiminimui. 

Bronius ir Virginija Nicajus,
Concord, CA, iš viso 220 dol.

Maria Kuncienė, Downers Grove,
IL, iš viso 185 dol. partizano Vanago
prisiminimui.  

Su 50 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, Or-

land Park, IL, garbės nariai, iš viso
10,685 dol.

Henrikas ir Ilona Lauciai, Union
Piers, MI, garbės nariai, iš viso 1,550
dol.

Su 25-20-15 dolerių:
Mary Aidis, Bethesda, MD, iš

viso 945 dol. partizano Vanago prisi-
minimui.

Edmund ir Erika Brooks, Cedar
Lake, IN, iš viso 320 dol. partizano Va-
nago prisiminimui.

Regina Leleiva, Richmond Hill,
NY, iš viso 125 dol.

Juozas ir Otilija Daugirdai, Chi-
cago, IL, iš viso 40 dol.

Draugo fondas 
už aukas

visiems nuoširdžiai 
dėkoja.  

Draugo fondo pavasario vajus tęsiasi

Greitai prabėgo kovo mėnuo, o kartu su juo įpusėjo ir Draugo fondo skelb-
tas ypatingas partizano A. Ramanausko-Vanago vardo pavasario vajus.
Prabėgo šaltos Velykos su sugrįžusiais šiaurės vėjais – Prisikėlimo šven-

tė. Gal tie vėjai nusinešė ir pusę sėkmingo vajaus laiškų. Į DF pavasario laiš-
kus daugiausia atsiliepė senieji Draugo fondo nariai, ištikimi laikraščio skai-
tytojai. Atsiliepimų į vajų skaičius yra labai svarbus, kaip svarbios ir ,,Drau-
go” prenumeratos. Be abejo, labai svarbu ir čekių dydis, rašomas pagal au-
kotojo pajėgumą. 

Kodėl skelbiami Draugo fondo vajai? Kiekvienas vajus yra svarbus todėl,
kad tuo parodomos geranoriškos pastangos išlaikyti lietuvišką žodį, lietuvių
tarpusavio ryšį. Mes, ,,Draugo” skaitytojai, galime didžiuotis turėdami ir iš-
laikydami šimto aštuonerių metų sulaukusį laikraštį. Kiekvienam, kuriam
svarbu lietuviškas žodis, savos tradicijos ir jaunimo lietuviškas auklėjimas,
kviečiami prisidėti aukomis prie ,,Draugo” laikraščio gyvavimo. 

Draugo fondui reikia naujų įnašų ir rėmėjų, ypač tų ,,Draugo” skaitytojų,
kurie dar neprisidėjo prie Draugo fondo. Kiekvieną kartą rašydama ir kvies-
dama skaitytojus ir dar neskaitančius jungtis aukomis prie ,,Draugo” laik-
raščio išlaikymo galvoju – ar mano žodžiai pasiekia jų širdis, ar jiems rūpi
lietuviška spauda? Jei norime, kad klestėtų lietuviškos mokyklos, organi-
zacijos, labdaros veikla, bendruomenės, tai turėtų rūpėti ir lietuviškas laik-
raštis, per kurį sužinome ir apie mūsų lietuvišką gyvenimą. 

Lietuva ypač iškilmingai paminėjo Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.
Neatsiliko ir išeivija. ,,Draugo” laikraščio puslapiuose plačiai aprašyti lie-
tuviškų apylinkių minėjimai,  renginiai lietuviškose mokyklose, kur ir ma-
žiausi mokinukai buvo supažindinti su mūsų Tėvynės istorijos šimtmečiu.
Visa tai ateinančioms kartoms išliks laikraščio puslapiuose. 

Lietuvoje iškilmingai buvo paminėtos ir 100-osios partizanų vado Adol-
fo Ramanausko-Vanago gimimo metinės. Jis gimė JAV, Connecticut valstijoje.
Tai buvo mokytojas, dėstęs mokytojų seminarijoje ir 1945 m. tapęs partiza-
nu. 1949 m. su kitais partizanų vadais jis pasirašė Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio deklaraciją. Partizanas Ramanauskas 1956 m. buvo suimtas ir sovie-
tų žiauriai kankintas, paskui jam įvykdyta mirties bausmė. Kur yra jo palaikai,
iki šiol nėra žinoma. Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas per šaltį, tam-
są ir mirtį vedė tautiečius į laisvę. Jis buvo lyderis – šimtmečio žmogus. Lie-
tuvoje šių metų kovo mėn. 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras buvo surengęs spaudos konferenciją. Ta proga buvo atversti
unikalūs Vanago dienoraščiai, partizaninės nuotraukos, paskelbti kiti au-
tentiški faktai. Lietuvos Seimas 2018 metus paskelbė partizano Adolfo Ra-
manausko-Vanago metais.

Ar daug išeivijoje žinome apie šį ypatingą Lietuvos laisvės kovotoją, par-
tizaną Adolfą Ramanauską-Vanagą? Draugo fondas pasiryžo skelbti partizano
Vanago vardo pavasario vajų, atkreipdamas išeivijos lietuvių dėmesį į šį le-
gendinį žmogų ir jo auką Tėvynei.  Metai tik prasidėjo, tikimės, kad apie jį
bus paskelbta ir daugiau rašinių, mokyklose mokiniai bus supažindinti su
šiuo legendiniu tautiečiu, gimusiu Amerikoje.

Sudarydami testamentus taip pat nepamirškite Draugo fondo.

Čekius rašyti: Draugas Foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chica-
go, IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Draugo fondo pavasario vajui aukojo:

Atkelta iš 11 psl.

Klausiu: „Where are you from?”
Atsako: „From Lithuania”. Sakau:
„Labas”. Ji man sako: „Oh, you know
this word?” Aš sakau jau lietuviškai:
„Ži nau ir gerokai daugiau”. Paaiškėjo,
kad ji kartu čia gyvena su mama.
Mums beplepant į barą įėjo dar 3 vai-
 kinai. Pasirodo, irgi lietuviai. Tad
tarp tautinėje vakarienėje, kurioje bu -
vo apie 30 žmonių, 7 iš jų buvome lie-
tuviai. 

Kodėl Kinijoje vis dar gaji internetinė
cenzūra?

Na, naudotis galima, tereikia įsi-
 rašyti VPN programėlę. Aš džiaugiuo -
si galėdama rasti pretekstą išnykti iš
„Facebook”. Po mėnesio čia pajutau,
kaip pagerėjo mano psichinė svei kata.
Kinijoje visi naudoja „We Chat” (kaip
vakarietiškasis „What sapp”) ir Weibo
(kaip FB). Neseniai BBC tinklalapyje
skaičiau, kad „WeChat” vartotojai pa-
siekė 1 milijardo skaičių, kai tuo tar-
pu FB turi 1,5 milijardo. Kodėl socia-
liniai tinklai ir tinklalapiai yra cen-
zūruojami, pasakyti sunku. Girdžiu,
kad dauguma žmonių yra nusiteikę tei-
giamai. 

Vienas universitete sutiktas ka na-
dietis, greitai besiginsiantis dokto-
rantūros darbą sociologijos srityje,
man pateikė labai įdomių įžvalgų apie
žiniasklaidą. Kalbėjomės apie šios ša-
lies naratyvą Vakaruose. Jis padėjo at-
kreipti dėmesį, kad netgi ir BBC van-
giai rašo apie Kinijos pasie kimus:
kaip jie jau netrukus augins ryžius jū-
ros vandenyje, kad sugalvojo auginti
augalus ir maistą dykumose, kiek iš-
leidžia savo biudžeto saulės energijos
technologijų plėtrai. Mano galva, Ki-
nija labai saugo savo vardą savo vidu-
je. Kadangi daug žmonių žavisi Vaka-

rais ir Vakarai atrodo prestižiški, ma-
nau, kad būtų linkę tikėti ir Vakarų ku-
riamu įvaizdžiu, kaip tikėjau ir aš. Ma-
nau, kad žiniasklaida – stiprus ginklas
suvienyti arba suskaldyti tautą. Ma-
nau, kad stipraus kritinio mąstymo
edukaci nėje sistemoje dar nėra, todėl
gal net drįsčiau sakyti, kad faktas,
jog turi nys yra kontroliuojamas, nėra
jau taip blogai. Žmonės turi būti pasi-
ruo šę. Tai yra daug daugiau kampų tu-
rintis fenomenas, nei galvojau. Nega-
 lima vienareikšmiai sakyti, kad tai tik
propagandos įrankis kontroliuoti tau-
tai. 

Kiniečių virtuvė populiari vi sa me pa-
saulyje, bet teko girdėti, kad pačioje Kini-
joje nė su žiburiu nerasi patiekalų, kurių gali
paragauti bet kuriame Europos mies te? Ar
tai tiesa? 

Tiesa. Daugiausiai teko skanauti
Sičuano provincijos patiekalų. Jie tik-
rai nepanašūs į vištieną saldžia rūgščia-
me padaže, kurią siūlo Ame rikos ir Eu-
ropos kinų restoranuose. Pirmiausia,
čia viskas yra labai ašt ru. Man paval-
gius dažniausiai skauda skrandį, tad
stengiuosi gaminti namuose. Lietuvo-
je būtų sunku gaminti tokius patieka-
lus, nes maisto įvairovė čia neįtikėti-

na. Taip pat nereikia
nustebti, jei valgant ran-
di vištos snapą ar skiau-
terę. Taip pat prekybos
centre gali nusipirkti
skru dintų bičių lėliu-
kių, kuriomis yra ska-
ninami patiekalai. La-
bai skanu, bet vargu, ar
daug žmonių rinktųsi
ragauti, o ir surinkti lė-
liukes sudė tinga – reikia
padegti avilį, kad bitės
išskristų. O galiausiai –
viskas yra aliejuje. Net
saldumynai yra neišpa-
 sakytai riebūs. Sičua-
nas garsėja ir tradici-
niu patiekalu „hotpot” –
karštas puodas. Tai alie-
jų ir riebalų miši nys su
aitriais pipirais ir pries-
koniais, kurie išlydomi
su sultiniu ir ja me, pa-
movus ant pagaliukų
daržoves, grybus, mėsą,

galima virti. Patys Čengdu gyventojai
sako, kad jiems nuo to skauda skran-
dį, bet vis tiek laikydamiesi kulinari-
nių tradicijų šį patiekalą bent kartą per
mėnesį gamina. 

Tradicinis šios rubrikos klau simas: ko
labiausiai pasiilgsti iš Lietuvos?

Pasiilgstu gryno oro, Vilniaus se-
 namiesčio ir skirtingų epochų archi-
 tektūros. Taip pat pasiilgstu gatvėje ei-
ti viena. Pasiilgstu to, kad ežeras yra
už pusvalandžio kelio. Pasiilgstu lipi-
mo laiptais, nes čia nuolat važi nėji lif-
tais.

Lietuvė Aušra Kinijoje 

Pandų sostinėje Sičuane.

Lietuviai Kinijoje jaučiasi pamaloninti kinų dėmesio.
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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

draugas.org/mirties

A † A
JOHN E. UTZ

Po trumpos ligos mirė 2018 m. kovo 20 d. savo namuose, sulau -
kęs 71-erių metų.

Gimė 1946 m. balandžio 8 d. Peru, Illinois.
Gyveno Evergreen Park, Illinois.
Nuliūdę liko: žmona Marytė-Maria (Mažeikaitė), sūnus And-

rius (Andrew), jo žmona Lisa, duktė Onutė Gecevičienė (Ann), jos
vyras Rimas, duktė Stefutė (Stefanie) D’Agostino ir jos vyras Matt-
hew bei 6 anūkai.

Ilgus metus dirbo advokatu. Buvo uolus Šv. Bernadetos para-
pijos narys.

Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, balandžio 28 d.,
10 val. ryto Šv. Bernadetos bažnyčioje, 9343 S. Francisco Ave., Everg-
reen Park, IL, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sie-
lą. Po šv. Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi nėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti St. Jude Children’s Research
Hospital, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38105-1942.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, vaikai ir jų šeimos

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Prel. dr. JUOZAS PRUNSKIS

1907.12.22–2003.04.26

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos balandžio 29
d., sekmadienį, 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
mont, IL.

Maloniai kviečiame prisiminti a. a. prel. Prunskį savo maldoje
ir dalyvauti šv. Mišiose.

Liūdintys giminės

Rekolekcijos 
moterims 
gegužės 5–6 d.

Prieš metus vyko pirmosios reko-
lekcijos moterims tema: ,,Su-
jungtos meile Dievui, Artimui ir

Tėvynei”! Rekolekcijos vyko gražioje,
dvasingoje vienuolyno aplinkoje. Mo-
terys turėjo progos atsipalaiduoti ir iš-
sikalbėti tiek asmeniškai, tiek grupė-
se. Diskutavome, kodėl taip susiskal-
džiusios skirtingu metu į JAV atvyku-
sios lietuvės moterys? Kodėl yra plyšių
tarp atvykusių ,,bangų”, tarp kartų ir
krikščioniškų konfesijų? Kaip mes ga-
lėtume to išvengti ateityje? Netikėtai at-
radome atsakymą! Turime kalbėtis
vienos su kitomis, dalintis savo gyve-
nimo imigracijoje istorijomis, dau-
giau suprasti viena kitą, atleisti viena
kitai. Suradusios bendrus sąlyčio taš-
kus iš rekolekcijų išvykome su paky-
lėjimu bei  užmezgusios naujas drau-
gystes.

Pirmųjų rekolekcijų metu susi-
būrė gražus moterų ratelis. Rūtos Gai-
žutytės ir Irenos Kleinaitienės pasi-
ūlymu po rekolekcijų pradėjome rink-
tis kas mėnesį. Diskutuodavome įvai-
riomis temomis, kurios mums atrodė
aktualios, joms pritaikydamos Dievo
žodžio eilutę iš Biblijos. Mes išmokome
atvirai kalbėtis bei viena iš kitos mo-
kytis. Prasidėjo ekumeninis judėji-
mas, skirtas suvienyti mūsų širdis
dvasiškumui ir lietuviškumui. Išsi-
rinkome susitikimams ir pavadinimą.
Visos moterys siūlė savo pavadinimus,
vėliau balsavome, išsirinkdamos pa-
vadinimą ,,Dievo žodžio ratelis”, tai yra
– ekumeninis Čikagos apylinkės mo-
terų subūrimas. 

Gruodžio mėnesį vėl susirinkome
savaitgaliui į vienuolyną kartu pa-
sninkauti, melstis ir diskutuoti apie to-
limesnius siekius bei tikslus. Nutarė-
me, kad reikia saugoti ir ugdyti dva-
siškumą bei lietuviškumą savo pačių
šeimose ir skatinti kitas taip daryti. Ka-
dangi mes jau esame išmokusios kal-

bėtis įvairiomis temomis tarp skir-
tingų lietuvių kartų ir krikščioniškų
konfesijų, todėl galime siekti tikslų
šia labai svarbia ir visoms rūpima
kryptimi. 

Mūsų gyvenimo istorijos – labai
skirtingos. Gilė yra gimusi Čikagoje,
,,dipukų” šeimoje, užaugo lankydama
lituanistinę mokyklą ir skautų orga-
nizaciją, vasaras praleisdavo skautų
stovyklose. Deja, baigusi universitetą
nutolo nuo lietuviškumo, nors širdyje
visada tam buvo neabejinga. Laikui bė-
gant ji vėl nepastebimai grįžo į lietu-
višką Tėviškės parapiją ir surado save
tarp krikščionių lietuvių moterų. Tuo
tarpu Justina yra gimusi Lietuvoje. At-
vyko į Čikagą ir po kiek laiko ištekėjo
už vyro, irgi neseniai atvykusio iš Lie-
tuvos. Jie augina du vaikučius, kurie
lanko lituanistinę mokyklą, priklauso
lietuvių skautų ir ateitininkų organi-
zacijoms. Ji yra aktyvi Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje ir mielai įsi-
jungė į „Dievo žodžio ratelio” veiklą.
Gilė ir Justina yra pavyzdys, kad ra-
telyje vietą randa net labai skirtingas
gyvenimo istorijas turinčios moterys.
Jos, kaip ir dauguma, stengiasi skatinti
dvasiškumą ir lietuviškumą namuose
ir bendruomenėje.

Todėl šia tema gegužės 5–6 dieno-
mis „Dievo žodžio ratelis” ruošia re-
kolekcijas. Jų metu nagrinėsime dva-
siškumo ir lietuviškumo svarbą išei-
vijoje. Pokalbiai vyks didesnėse ir ma-
žesnėse grupėse, išgirsime įvairių nuo-
monių. Pasimelsime, padainuosime,
pasivaikščiosime gražiame vienuolyno
parkelyje, vakare kursime laužą, susi-
rasime naujų draugių, pamąstysime ir
pailsėsime. 

Moterys, atvykite!
Dievo žodis sako: Ir jei mano tau-

ta, kuri vadinasi mano vardu, nusiže-
mins, melsis, ieškos mano veido ir atsi-
sakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu dan-
guje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu
jų žemę (2 Metraščių 7:14). 

Gilė Liubinskaitė, Daiva Juknienė, Jus-
tina Dzerzanauskienė – „Dievo žodžio
ratelio” narės.

Dvasiškumas ir 
lietuviškumas šeimoje

A † A
ALDONAI  WINGENDORFAITEI-

BUDRIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame duk-
rą AUDRĘ BUDRYTĘ ir jos vyrą KĘSTUTĮ NAKĄ, anū-
ką KAJŲ  ir visus artimuosius bei gimines. 

Liūdime kartu su jumis. 

Čikagos Jaunimo centro taryba ir administracija
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Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti vargingai
gyvenantiems vai kams ir studentams Lietuvoje. Auko jo: Mary Vizgirda – 100 dol., Rose -
marie Ignash – 8 dol. A. a. Kožicienės atminimui: Birutė Petrulis – 30 dol., Ilona
Laucienė – 30 dol.; Aldona Kavaliūnienė – 50 dol.; Donatas ir Indrė Tijūnėliai – 20 dol.;
Eugene Rastonis – 50 dol.; Sigita Rama nauskienė – 100 dol.; Dalė Eggert – 50 dol.; Vida
Maloney – 25 dol. Kon kretaus vaiko paramai: Raminta Sin kus – 360 dol.; Laura
Alkevicz – 360 dol.; Detroito Lietuvos Dukterys – 360 dol.; Laura Lauciūtė – 720 dol.; W.
Emory – 30.50 dol.; Rita Penčy lienė – 360 dol.; Regina Šerpetytė – 310 dol.; Birutė
Pocienė – 360 dol.; Laima Braune – 360 dol. A. a. Romo Puodžiūno atminimui: Vida Bra -
kauskas – 50 dol. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr.,
Lemont, IL 60439, tel. 630-243-7275, el. paštas; indretijunelis@sbcglobal.net

www.draugas.org

� Jaunimo centro narių metinis susirinkimas
vyks balandžio 15 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, 5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Na-
rių registracija prasideda 12:30 val. p. p. Kvie-
čiame dalyvauti.

� 100-meti ̨ švenčiame tik karta ̨ per šimtmeti!̨
Balandžio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Palos Country Club (13100 Southwest
Highway, Orland Park, IL 60462) Lietuvos vy-
čiu ̨ Vidurio Amerikos apygarda kviečia visus
kartu paminėti šią ypatingą progą ir pasi-
džiaugti brangiu Lietuvos paveldu. Programoje:
dainininkas Darius Kairys; kanklininkė Genė
Razumienė; Lietuvos vyčių tautinių šokių gru-
pė (vad. Lidija Ringienė); muzikantas ir atli-
kėjas Povilas Strolia. Veiks mokamas baras ir
tyliosios varžytinės. Kaina 45 dol. Kreiptis į
Cis Matul tel. 708-460-6004 arba el. paš-
tu: angelonsunrise@yahoo.com 

� Balandžio 22 d., sekmadienį, kviečiame
atsisveikinti su a. a. prof. dr. Jonu Račkaus-
ku (1942–2018). 1 val. p. p. – šv. Mišios Jau-

nimo centro tėvų jėzuitų koplyčioje, po jų –
pagerbimas Čiurlionio galerijoje. Jaunimo
centro adresas: 5600 S. Claremont  Ave., Chi-
cago, IL. Išsamesnė informacija el. paštu
info@lithuanianresearch.org arba tel. 773-
434-4545.

� Balandžio 29 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia visus apylinkės narius į metinį susi-
rinkimą, kuris įvyks PLC didžiojoje salėje. Bus
vaišės.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikago-
je, Lietuvių rašytojų draugija rengia literatū-
rinę popietę ,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus
išeivijos poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas,
filosofas, pedagogas Liutauras Degėsys; ra-
šytoja, poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redak-
torė Erika Drungytė; poetas, ,,Metų” žurnalo
vyr. redaktorius Antanas Šimkus. Bus rodo-
mi dokumentiniai kadrai apie ankstyvuosius
poezijos renginius. Vaišės.

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% 

www.facebook.com/draugolaikrastis

All event proceeds benefit the 
Lithuanian World Center,

a 501 (c) (3) non-profit community center in Lemont, iL

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

vadinimu „Smile“, skirtą paremti pelno nesiekiančias
organizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.

išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuo-
ja 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


