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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 146 dienos

„Lietuva – tai lyg mama, išleidusi vaikus į platųjį pasaulį
lai mės ieško ti, tačiau tikrai neuž tren kusi jiems durų. Tė-
vynė ne gali atsisakyti savo vaikų, todėl referendume bal-
suosiu už pilietybės išsaugojimą!”, – sako kan dida tas
į Lietuvos Prezidentus, ekonomistas, socialinių moks-
lų dakta ras Gitanas Nausėda. Vasario 16-osios proga
jis mums visiems linki Vienybės! Švenčių išvakarėse G.
Nausėda atsakė į „Draugo” klausimus.

Kartu su prezidento rinkimais gegužės mėnesį vyks ir refe-
ren dumas dėl dvigubos pilietybės. Jūsų, vieno iš kandidatų pre-
zidento rinkimuose akimis, kokių pavojų baimindamasi valsty-
bė šiandien nedalija pilietybės tiems, kas to nori dėl emocinių,
ekonominių ar kitokių priežasčių? 

Natūralu saugotis, kad pilietybės negautų valstybei
priešiški asmenys, kurie galėtų ,,atskiesti” mūsų valią rin-
 kimuose ir panašiai. Vis dėlto man ši rizika neatrodo to-

kia rimta, kad at svertų naudą – galimybę bet kur gy venan-
tiems lietuviams ir toliau likti viena didele šeima. Kuri,
kitų akimis žiūrint, tokia nedidelė, kad mums būtina lai-
kytis išvien.

Ne paslaptis, kad dalis žmonių mąsto šitaip: „Aš bu-
vau kantrus, stengiausi, sunkiu metu nepalikau sa vo tė-
vynės ir už tai niekaip nebuvau atlygintas ir pagerbtas. O
tiems, kurie, mano galva, pasirinko lengvesnį kelią ir emig-
ravo, va dabar ieš ko me kažkokių specialių privilegijų”.

Reiktų suvokti, kad nors daugelis išeivių gal ir ne di-
dvyriai, bet tikrai išvažiavo ne iš gero gyvenimo. Išva žiuo-
dami svetur jie kai ką paaukojo – kas šeimą, kas psicho-
loginį klimatą. Tai nėra taip paprasta – žmogus kaip au-
galas iš vieno vazono į kitą nepersisodina... Išvykusiems
teko sumo kėti labai didelę kainą, tad vertėtų pasistengti
geriau suprasti vieniems kitus ir jaustis vienos tautos pi-
liečiais. Juk mūsų taip nedaug.                               

– 7 psl.

Gitanas Nausėda: 
„Esame viena šeima!”

Kava su Gitanu! Nauseda2019.lt                                                                                                                                        Asmeninio archyvo nuotr.

Apie Lietuvą ir
lietuvius

Ką vasario 16-ąją rašė jau 110-uo-
sius metus leidžiamas ,,Drau-
gas”? Žinoma, pirmiausiai apie

Lietuvą. Jos laisvės metais – apie pri-
pažinimo ir klestėjimo kelius, okupa-
cijos dešimtmečiais – apie Tėvynės ne-
priklau somybės siekius. Taip pat apie
tai, kokių žygių imasi Amerikoje gyve-
nantys lietuviai, kad jų Tėvynė atsiko-
votų laisvę, apie tai, kaip jie stengiasi
į Lietuvos bylą įtraukti kuo daugiau įta-
kingų JAV politikų, kaip pastarieji lan-
kosi lietuvių Vasario 16-osios rengi-
niuose, arba ta proga sako kalbas net
JAV Kongrese. 

Dar ,,Draugas” rašydavo apie tai,
kaip gyvena žmo nės okupuotoje Lie-
tuvoje. Žinoma, to meto lietuvių spau-
da mirgėjo ir kitokiomis aktualijomis.
Neapsieita be JAV lietuvių verslo rek-
lamos, kuri šiandieniniam skaitytojui ke-
lia smagią šypseną. Taigi, šiandien, mi-

Anuomet ,,Drauge” rašyta

nėdami 101-ąsias Nepriklausomos Lie-
tuvos Vasario 16-osios metines, kviečia-
me kartu pavartyti vasario 16 dieną
spausdintų ,,Draugo” numerių puslapius.

– 3 psl.

Parašas po  1965 m. vasario 16 d. spausdinta
nuotrauka:
Du belikę gyvi Nepriklausomybės akto sig-
natarai A. Stulginskis (dešinėj) ir P. Klimas, gy-
venę okupuotoj Lietuvoj. Nuotrauka daryta
1964 m. P. Klimas yra 75 m., o A. Stulginskis
80 m. 



Su Nepriklausomybės diena!
110-uosius metus pasitinkančio ,,Draugo” skaitytojai jau
visą amžių švenčia Vasaro 16-ąją! Šiandien šiame gausiame
būryje esame ir mes, XXI a. lietuviai. Mylėkime Lietuvą, kaip
ją mylėjo mūsų tėvai ir seneliai, kartu siekime jos tolesnės
gerovės, saugokime jos laisvę ir puoselėkime mūsų visų
palikimą. 

Tu, Lietuva, esi mūsų mintyse ir širdyse!

Kiek rovė — neišrovė. 
Kiek skynė — nenuskynė. 
Todėl, kad tu — šventovė. 
Todėl, kad tu — tėvynė.

Justinas Marcinkevičius

,,Draugo” leidėjai, redakcija ir administracija
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. ALGIS BANIULIS SJ.

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus skel-
bia keturis palaiminimus, kurie ženk-
lina kelią į laimę. Palaiminti jūs, varg-

dieniai...  Palaiminti, kurie dabar alks-

tate,... Palaiminti, kurie dabar verkia-

te,... Palaiminti esate, kai žmonės jūsų

nekenčia, atstumia... (Lk 17, 23). 

Tačiau Jėzaus nurodytas kelias la-
bai skiriasi nuo dabartinio ži-
niasklaidos priemonėmis skel-

biamo ir žmones orientuojančio siek-
ti laimės supratimo. Gali ne vienam
skaitančiam Šv. Raštą ar jo klausantis

bažnyčioje kilti abejonių dėl Jėzaus nu-
rodomo kelio į laimę teisingumo. Jėzus
pateikia net dvi galimybes pasirinki-
mui, kurie skirti skirtingai mąstan-
tiems žmonėms. 

Tiesą pasakius, abu pasirinkimai
trikdo šiuolaikiškai galvojantį žmo-
gų. Pavyz džiui Jėzaus pasakymas, kad
vienintelis tikras turtas yra turėjimas
Dievo arba jo karalystės. Jėzus sako:
esate alkani, tai yra gerai, nes vien Die-
vas gali jus pasotinti. Jei kenčiate, tai
nėra blo gai: ištvermingai priimkite
gyvenimo išbandymus, kančią ir var-
gą, nes šios būsenos praeina. Jos pavirs
priešingybe, kai pasibaigus kančioms
žemėje pateksite į Dievo karalystę. 

Dievas duoda laisvę rinktis
Tai jis ne tik skelbė žodžiu, bet pats

šiame gyvenime patyrė: vargus, at-
metimą, kančią, neteisingus kaltini-
mus net  mirtį ant kryžiaus. Tai nėra
išfantazuotas gyvenimo kelias. Jau
Senajame Testamente randame šią
tiesą paliudijančius Viešpaties žodžius
pateiktais pavyzdžiais: Laimingas žmo-
gus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš
Viešpaties vilias. Jisai – kaip tas medis
prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į
drėkinamą žemę: jam nieko nereikia bi-
jotis net kaitrai užėjus – žaliuoja jo la-
pai; sausringų metų jisai nepabūgsta ir
vedęs vaisius nenustoja (Jer 17, 7-8).

Tiesa, Kristus niekad nelaimino
skurdo. Kad įžengtum į Dangaus ka-
ralystę, nepakanka būti nuskurdu-
siam ar alkanam. Neturtas visose for-
mose yra tik lengvesnė galimybė at-
verti savo vidų Dievui. Kentėjimai ir
vargas padeda atverti sielos vartus, pro
kuriuos lengvai gali ateiti Dievo gai-
lestingumas ir meilė. Net tarp Jėzaus
bičiulių ir sekėjų buvo turtingų žmo-
nių. Tačiau Bažnyčios istorijoje dau-
gelis šventųjų siekė laimės, rinkda-
miesi radikalų neturtą.

Evangelistas Lukas po palaimi-
nimų pateikia grėsmingus įspėjimus.
Bet vargas jums, turtuoliai,...  Vargas
jums, kurie sotūs,..  Vargas jums, kurie
juokiatės,.. Vargas jums, kai visi žmo-
nės jus giria... (Lk 17, 24-26). Pats tur-
tas, džiaugsmas, pagyrimas kitų nėra
blogis. Svarbu, kad jis neužstotų Die-
vo ir kito žmogaus. Yra iš bado mirš-

tančių žmonių, yra tūkstančius išlei-
džiančių  riebalų nusiurbimui, grožio
operacijoms.

Kartais turtas įteigia mintį, kad už
pinigus galima nusipirkti viską – ne tik
savo kūno grožį, bet ir kitą žmogų. Die-
vas visada žvelgia ne į turimas akcijas,
turtus bankuose, bet žvelgia į žmogaus
vidų, širdį. Brangiausi turtai saugomi
žmogaus širdyje. Teisingai sakė prel.
Tumas Vaižgantas, kad pats laimę
rado ją nešdamas kitiems. Neuždary-
ti savo širdies, bet atsiverti ir savo lo-
biais dalintis su tais, kuriems galima
ir reikia padėti. Įsigilinkime į Jėzaus
nurodytus kelius ir pasirinkime tą, ku-
ris veda į nesibaigiančią laimę.                                              

Brangūs pasaulio lietuviai,

atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje.
Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę!

Ši data kupina pasididžiavimo visais patriotais, kovojusiais dėl Lietuvos
nepriklausomybės, kuri buvo ir idėja, ir aukščiausias tikslas, pripildytas
begalinės meilės Tėvynei.

To paties tikslo vedami prieš septyniasdešimt metų partizanai pasirašė
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaraciją. Išdidžios tautos  balsas
okupacijos  ir teroro sąlygomis iš partizanų bunkerio ragino nepasiduoti,
neišsižadėti savo valstybės ir teisės gyventi laisviems.

Branginkime kovotojų palikimą, saugokime jį kaip įkvėpimą būti tvirtiems  ir
drąsiems, ryžtingiems ir atkakliems, savo darbais ir sprendimais kuriant šalies
ateitį.

Ši nepaprasta diena mums  visada reikš nepriklausomybės pergalę ir laisvės
balsą mūsų širdyse.

Sveikinu visus su Vasario 16-ąja!

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė
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A N U O M E T  , , D R A U G E ”  R A Š Y TA

Visais laikais – apie Lietuvą ir lietuvius

CHICAGO. – Vasario 6 dieną iš
okupuotos Lietuvos į Chicagą atskrido
Kazimieras Dudėnas, iš Bikėnų kaimo,
Degučių valsčiaus, Zarasų apskr. Ilgais
nukarusiais ūsais, 73 metų tėvukas, bet
gyvas ir gajus. 

Trejetą metų jo atvykimu rūpinosi
jo sūnus Jurgis Dudėnas, gyv. 3819 W.
68 pl., Chicagoje. Rūpinosi normaliu
keliu, be jokių protekcijų ir užtarimų.
Dabar svetys iš Lietuvos apsigyveno
pas dukterį Virginiją Balnienę, 6955 S.
Talman, Chicago 29, III; telef. PR 6-7328.
čia gyvena ir jo žmona Uršulė, 65 m.
amžiaus. Ji per Kalėdas turėjo širdies
priepuolį ir bijojo, kad gali nesulauk-
ti vyro, bet sulaukė. Dar viena jo duk-
tė – Anelė Juodvalkienė – gyvena Ro-
chester, N. Y. 

Kazys Dudėnas buvo mažažemis,
turėjo 8 hektarus žemės. Steigiant kol-
chozus, atvažiavę pareigūnai buvo be-
uždedą po 1,700 svarų pyliavos ir be-
grasiną išvežti, taigi teko ,,savanoriš-
kai” pasirašyti, kad jungiasi į kolcho-
zą ir į tą kolūkį atiduoti savo arklius,
vežimus, viską. Gyventi pasiliko savoje
troboje, bet žemės sau įsidirbti gavo tik
gerą daržą – 60 akrų. Jam, kaip vyres-
nio amžiaus, duoklės nuo tos žemės jau
nebereikėjo duoti, bet kiti turi mokė-
ti po 150 rublių, kuriuos surenka atsi-
sakydami nuo išlaikomos karvutės
pieno ir nešdami į pieninę ir panašiai.
Dudėnas atsargus, nenori daug pasa-
koti ir prasitarti. Bet pasako, kad žmo-
nės laukia, labai laukia permainos, iš-
sigelbėjimo. Seka spaudą (laikraščius
reikia būtinai prenumeruoti…), klau-
so radijo, kuris vis būna trukdomas.
Areštų dabar negirdėti, nebent už vo-
gimą. Sakysim, pavogė kas pašaro, ir
gauna metus kalėjimo. 

– Kaip į bažnyčias, žmonės ar eina?
– Kolūkiečiai eina, o mokiniai,

tarnautojai, kolūkio vadovai – pri-
vengia: nueis, nustos tarnybos. Mano
troboje būdavo ir gegužinės pamal-
dos, ateidavo šiek tiek žmonių. 

– Ką daugiausia valgo Lietuvos kaime?
– Daugiausia bulves. Ir duonos

valgo. Kai jos pritrūksta, tai susidaro
būrys, taip koks 20, išsinuomoja sun-
kvežimį ir važiuoja už 40 kilometrų į
Daugpilio pusę, kur galima keptos
duonos nusipirkti. 

– Kaip su drabužiais? 
– Bažnyčion eiti dar turi išsaugo-

ję švaresnę eilutę, bet kasdien dėvi
prastai. Dabar linų sėt nėra nei kaip,
nei kur. Jeigu kas turi avį, tai vilnas
taupo pirštinėm, veltiniam. Nėra iš ko
namie išsiaust. Autuvas dabar beveik
visų guminis. Žmonės skundžiasi reu-
matizmu. 

– Kaip su trobomis? 
– Kolchozuose stato, remontuoja,

o mūsų ūkininkai savo trobų plyšius
užkala lentgaliu, nes trobos gerokai ap-
gedusios per tiek laiko, o jau tvartai,
klėtys – visai pūna. Naujų nematyti sta-
tant. Seniau būdavo pavasarį išeini, tai
daug kur lentas piauna; dabar to ne-
matyti.

– Yra grįžusių iš Sibiro? Kaip jie? 
– Sugrįžę dirba kolūkyje. 

– Sunkiai tenka dirbti? 
– Nuo aušros iki nakties. Uždirba

po vieną rublį ir du su puse svaro
grūdų už darbadienį. 

– Ar apie partizanus negirdėjote?
– Dabar negirdėti. Iššaudė. 

– Ką žmonės veikia sekmadieniais? 
– Kadangi šiokiadieniais visi dir-

bantieji turi eiti į kolchozą, tai sek-
madieniais stengiamasi savo sklypą ap-
dirbti. Bando gauti iš kolchozo arklį
(savo arklio žmonės neturi), sodinti bul-
ves, daržoves, miežių pasisėti. 

– Kaip kolchozo drausmė palaikoma;
sakysim, kas būna pavėlavus į darbą?

– Griežtai prižiūrima, kad nebūtų
vėlavimųsi. Sakysim, pavėlavai pusę
valandos, tai nubraukia kokius 5 iš-
dirbtus darbadienius – už juos jau ne-
bus atlyginimo. Kitas neateina susir-
gęs, tai nebeleidžia karvės išvaryti į
kolchozo lauką, atima šieną. Dabar
kolchozininkams įterpia auginti kol-
chozo veršiuką, paršiuką, žąsis. Išau-
ginti ir atiduoti. Vieni mūsų kaimynai
atsisakė, teisindamiesi, kad jie tik du,
jau seni, nebepriėmė kolchozo teliuko
auginti. Tai atvažiavo ir išsivežė jų mal-
kas ir šieną. 

Dr. J. Daugi.
(Sutrumpintas tekstas  – Red.)

Turint mažai kapitalo pirmi metai
buvo labai sunkus,
norint gerai išaiškinti
kas yra ,,Wet Wash” ir
kaip drapanos yra
plaunamos su maši-
nomis. Pirmiausiai
mes drapanas gražiai
išplauname paskui iš-
viriname paskui la-
zurkuojame ir sausai
išgręžę pristatome
jums tiesiai į namus.
Tas viskas yra atlieka-
ma su mašinomis ku-
rios sunkų darbą at-
lieka atlieka už labai
mažą užmokestį.
Mano dirbtuvė yra
daug geriau įtaisyta, negu valdžios kad yra
įsakyta. Mašinų yra visa eilė su kuriomis ga-
lima gerai ir greitai darbą atlikti. 

Musų systema drapanų plovimų yra
labai gera ir užtat mes nekuomet nesu-

maišome nei nepametame drapanų, nes
kiekviena belizna yra
asabniai plaunama. 

Meldžiu kostu-
merių neužlaikyti
draiverį ilgai, kaip tik
atveža čistas drapa-
nas tuojaus užmokė-
ti pinigus taip pat
draiveris 1 minutą
galėtų atlikęs tuojaus
važiuoti, o tuomi pa-
dėsite mums. Jis va-
žinėja po visą South
Sidę. Norint paduoti,
duokite mums žinią,
tuojaus draiveris at-
važiuos ir paims dra-
panas, o paskui su-

grąžins jums atgalios jau čistas. Reikėtų
jums atmesti visas kitas laundry’s, o rem-
ti savo lietuvišką laundry, kur jusų darbas
bus atliktas kuopuikiausia ir pigiaus, negu
pas svetimtaučius.

1919 vasario 15 d. 

1960 vasario 16 d.
Vėl atskrido iš okupuotos Lietuvos
Gyvenimas kolchoze Zarasų apskrityje

Atkelta iš 1 psl.

1956 vasario 16 d.



DRAUGAS

TELKINIAI

DETROIT, MI

EGLĖ GARBENIS

Nepakartojamų įspūdžių parsivežėme
iš Los Angeles, saulėtosios Californijos.
Kai Detroite spaudė šaltis, kai už lango
spindėjo baltas sniegas ir švilpė šiauri-
nis vėjas, kažkur toli, Šiaurės Amerikos
vakarinėje pakrantėje, skaisti saulė ne-
gailėjo savo šiltų spindulių lituanistinių
mokyklų mokytojoms ir mokiniams.
Buvo tikrai nuostabus savaitgalis!

Mes visos – mokytojos Judita
Kanopsky, Eglė Garbenis, Ju-
dita Ulčinienė ir Asta Jurgu-

tis-Piestys – esame labai dėkingos mo-
kyklos vedėjui Valdui Piesčiui už su-
teiktą galimybę atstovauti Detroito
,,Žiburio” lituanistinei mokyklai sau-
sio 26–27 d. vykusioje Vakarų pakran-
tės mokytojų konferencijoje Šv. Kazi-
miero lituanistinėje mokykloje, Los
Angeles. 

Konferencijos tema buvo ,,Šiuolai-
kiniai mokiniai”. Su plačia mus  pasi-
tiko Šv. Kazimiero mokyklos vedėja
Marytė Newsom. Mokyklos aikštėje
buvo keliamos Lietuvos ir Amerikos vė-
liavos, o mokiniai, tėveliai ir mokytojai
sugiedojo Lietuvos himną. Visos atvy-
kusios mokytojos buvo gražiai pasvei-
kintos, vyko trumpas mokyklų ir mo-
kytojų prisistatymas. Vėliau visi rinkosi
į salę, kur vyko vyresniųjų mokinių ir
tėvų simpoziumas ,,Koks yra šių dienų
mokinys?” Buvo labai įdomu išklausy-
ti mokinių pasirinktas temas ir gvil-
denamas jų problemas, įdomius spren-
dimo būdus. Mokiniai drąsiai reiškė
savo mintis lietuvių kalba, diskutavo ir
atsakinėjo į jiems užduotus klausimus.
Tikri šaunuoliai!  Mokytoja Vitalija
Virbukienė puikiai paruošė savo mo-
kinius šiam simpoziumui. Tėvelių pa-
sisakymai irgi buvo labai vertingi ir įdo-
mūs. Praeities ir dabarties sulygini-
mas, kokie jie buvo mokiniai prieš
daug metų ir kokie mokiniai dabar yra
jų vaikai. Ar jie kitokie? Žinoma, jie ki-
tokie, bet ,,Jie vis tiek visi mūsų vaikai!”
– pasakė vienas iš tėvelių.

Po skanių lietuviškų pietų atvy-
kusios mokytojos lankė klases ir ste-
bėjo pamokas. O vakarienei ir mielam

pabendravimui visas mokytojų kolek-
tyvas buvo pakviestas į ,,Casite Del
Campos” meksikietišką restoraną. Va-
karas praėjo labai spalvingai ir links-
mai.

Antrą dieną – psichologo 
paskaita ir naujos patirtys

Sekmadienio rytą visi mokytojai
sugužėjo į salę ir nekantriai laukė
prasidedančios konferencijos paskai-
tos. Įvadinį žodį tarė Šv. Kazimiero li-
tuanistinės mokyklos vedėja M. Ne-
wsom, šiltais sveikinimais prisidėjo ir
JAV Lietuvių Bendruomenė Švietimo
tarybos pirmininkė Auksė Motto. Visos
mokytojos trumpai prisistatė ir ne-
trukus psichologas dr. Romas Buivydas
pradėjo paskaitą ,,Šiuolaikiniai mo-
kiniai – kaip įvertinti jų patirtį, pajė-
gumą, poreikius ir problemas”. Pre-
zentacijoje buvo pateikiama daug nau-
dingos informacijos: kas šiuolaiki-
niams mokiniams patinka, kada jie
tampa pasyvūs mokymosi procese,
koks mokymas yra veiksmingas, kaip
mokytojui pasiekti vaiko širdį, kokia
yra mokytojo misija ir koks turėtų
būti šiuolaikinis mokytojas. Buvo at-
skleidžiamos gero ugdymo paslaptys,
kaip sudominti vaikus ir skatinti jų
norą mokytis. Vėliau buvo nagrinėja-
mos emocijų ir elgesio sutrikimo prob-
lemos ir jų korekcija.  Tai  buvo aktuali
ir įdomi paskaita – galėjome dar ilgai
disku tuoti apie šiuolaikinius moki-
nius ir jų problemas. Po paskaitos mo-
kytojai susibūrė bendrai nuotraukai.
Vėliau mokytojoms ir mokytojams
buvo įteikiami sertifikatai, sveikinimai
ir padėkos raštai už nuopelnus.

Mūsų mokytojos pasisėmė daug ži-
nių, idėjų ir patirties, užmezgė naujų
pažinčių, pasidalijo patirtimi, disku-
tavo, bendravo ir smagiai praleido lai-
ką. Turėjome galimybę  aplankyti Los
Angeles apylinkes – Griffith observa-
toriją, nuo kurios atsiveria gražus, bet
smoge paskendęs Los Angeles cent-
ras ir kur matyti įžymusis Hollywoodo
ženklas. Vėliau aplankėme Hollywoo-
do rajoną ir pražingsniavome įžymybių
šlovės ,,Žvaigždžių taku”, pamatėme ki-
niečių ir meksikiečių kvartalus, įspū-

Mus šiltai pasitiko Šv. Kazimiero mokyklos vedėja Marytė Newsom. Iš k.: Eglė Garbenis,
Marytė Newsom (Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėja), Judita Ulčinienė, Judita
Kanopsky, Asta Jurgutis-Piestys.                               Žiburio lit. mokyklos archyvo nuotraukos

Konferencinės paskaitos metu. Sėdi iš k.: Judita Kanopsky, Eglė Garbenis, Judita Ulčinienė.
Antrame plane iš kairės sėdi: Asta Jurgutis-Piestys, Andrius Narkevičius (Boston, MA), Al-
dona Kudirkienė (Los Angeles, CA).

Mokytojos – konferencijos dalyvės. 

Per konferencijos pertraukėlę. Iš k.: Asta Jurgutis-Piestys, Judita Ulčinienė, Judita Kanopsky,
Eglė Garbenis.

dingą ,,Angelų karalienės” katedrą,
populiarų prekybos centrą ,,The Ame-
ricana at Brand”, pasidžiaugėme sau-
lės spinduliais ir šiltu oru, pasigrožė-
jome nuostabiu saulėlydžiu Santa Mo-
nica mieste, pasivaikščiojome Ramio-
jo vandenyno  pakrante. Buvo tikra at-
gaiva... Smagu, kad neįstrigome į jo-
kius kelių kamščius, nes Los Angeles
tai tikrai teka mašinų upės, čia greit-
keliai dažniausiai sausakimši.

Mes, mokytojos iš Detroito, kupi-
nos nuostabių įspūdžių, tariame  šir-
dingą AČIŪ tikybos mokytojai Jūratei
Venckienei, kuri mus pasitiko oro uos-
te su plevėsuojančia Lietuvos vėliavė-
le, vežiojo, rodė gražias Los Angeles
apylinkės vietas ir buvo mūsų šau-
nioji ekskursijos gidė. Taip pat šir-
dingas ačiū ir suaugusiųjų klasės mo-
kytojai Aldonai Kudirkienei, kuri mus
labai šiltai priėmė ir apnakvydino
savo jaukiuose namuose. Vakariniai
smagūs pašnekesiai su mokytoja Al-
dona prie puodelio arbatos dar ilgai iš-

liks mūsų prisiminimuose. Mokyklos
raštininkei Laimai Gajauskienei taip
pat  siunčiame  glėbį padėkos žodžių –
už išvyką į Santa Monica prie Ramio-
jo vandenyno pakrantės, kur spėjom
pasidžiaugti saulėlydžiu, už linksmai
praleistą laiką miesto centre ir vaka-
rienę restorane.   

Ačiū visoms mokytojoms  už šiltą
priėmimą, nuoširdų bendravimą ir
smagaus laiko praleidimą. Iki susiti-
kimo kitoje mokytojų konferencijoje
arba mokytojų stovykloje Dainavoje. Ir
toliau išlikite tokios šaunios, su šyp-
sena veide ir lietuvybe širdyje. Tegul vi-
sada jus lydi neišsenkanti energija,
pozityvumas, entuziazmas ir meilė
mokiniams. 

Iš Los Angeles į šaltąjį ir baltąjį
Detroitą grįžome su šiltais ir saulėtais
įspūdžiais.  

Eglė Garbenis – Detroito ,,Žibu-
rio” lituanistinės mokyklos 8 skyriaus
mokytoja.

Vakarų pakrantėje 
sėmėmės žinių
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis šią savaitę lan-
kysis Čikagoje ir Washingtone. Svarbiausias ren-
ginys, kur parlamentaras kartu su lietuviais paminės
Vasario 16-ąją, vyks Pasaulio lietuvių centre Le-
mon te vasario 17 d. ir prasidės 11 val. šv. Mišio-
mis. 

Pasak Žygimanto Pavilionio, į Jungtines Ameri-
kos Valstijas jis „važiuoja ne tik švęsti, bet ir kal-
bėti apie artėjantį referendumą”. Referendu-

mui dėl dvigubos pilietybės lieka labai mažai laiko.
Seimas dėl to dar praėjusių metų lapkritį kreipėsi į
Konstitucinį Teismą (KT), kad išsiaiškintų, ar nebus
pažeista šalies Konstitucija, mat numatoma, jog bal-
savimas vyktų su dviejų savaičių pertrauka tarp pir-
mojo ir antrojo Lietuvos prezidento rinkimų turų. 

KT savo nuomonę turėtų išsakyti artimiausiomis
savaitėmis. Tačiau, kol jos dar nėra, neskelbiama vi-
suomenės informavimo akcijos pradžia. Tiesa, Vy-
riausybė jau yra paskyrusi 230 tūkst. eurų referen-
dumo organizavimui ir viešinimui. Tik jeigu teismo
nutartis bus teigiama, bus skelbiamas konkursas or-
ganizacijų atrinkimui, kuris geriausiu atveju turėtų
baigtis kovo mėnesį. 

Kaip teigia Ž. Pavilionis, „sukviesti žmones bus
neįtikėtinai sunku, nes žmonių galvose pirmiausia
bus savivaldybių ir prezidento rinkimai, o referen-
dumas – tik trečioje vietoje”. 

Seimo narys susitikimuose su išeiviais pir-
miausia juos ragins kaip galima aktyviau dalyvau-
ti referendume dėl dvigubos pilietybės. „Aš labai vi-
liuosi, kad referendumas visgi išjudins žmones, bet
ar tas balsas Amerikoje negali būti kad ir dešimt kar-
tų didesnis? Paskutiniuose rinkimuose visoje JAV bal-
savo tik 1 800 piliečių. Tai kodėl negali balsuoti 18

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

Konstitucinis Teismas (KT) penk-
tadienį, vasario 15 dieną, pa-
skelbė sprendimą – iniciatyva,

kad referendumas dėl dvigubos pi-
lietybės gali vykti dvi dienas su dvie-
jų savaičių pertrauka, prieštarauja
Konstitucijai.  

Seimas referendumą siūlė or-
ganizuoti gegužės 12 ir 26 dienomis
– tuo metu, kai vyks pirmasis ir ant-
rasis prezidento rinkimų turai. 

Į KT kreipėsi Seimas, suabejojęs,
ar referendumo organizavimas su dvie-
jų savaičių pertrauka atitinka Konsti-
tuciją. Pareiškėjas pažymi, kad Kons-
titucijoje nėra nurodyta, kiek laiko
gali vykti rinkimai ar referendumai,
tai nustatyti yra įstatymų leidėjo pre-
rogatyva. 

Seimas primena, kad konstituci-
niame akte „Dėl Lietuvos Respubli-
kos narystės Europos Sąjungoje” yra
nurodyta, kad Seimas šį konstitucinį
aktą priėmė „vykdydamas Lietuvos
Respublikos piliečių valią, pareikštą
2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis įvy-
kusiame referendume”. 

Iš šių nuostatų galima daryti iš-
vadą, kad Lietuvos Konstitucijoje yra
numatytas referendumo nepertrau-
kiamumo principas, reiškiantis, kad re-
ferendumas gali vykti vieną arba dvi
dienas iš eilės, tačiau referendumo or-
ganizavimas, kai jis vyktų dvi dienas
su dviejų savaičių pertrauka, galėtų ne-
atitikti konstitucinės referendumo
sampratos. 

Be to, ginčijamomis nuostatomis,
pasak pareiškėjo, galėtų būti pažeistas
ir konstitucinis asmenų lygiateisiš-
kumo principas, nes asmenys, kurie

 y  yg   y  į    

Ir 
švęsti, 

tūkstančių? Nejaugi vien Čikagoje nesurinktume to-
kio skaičiaus?”

„Aš labai prašau būsimų balsuotojų – nebijokite
eiti balsuoti, net jeigu turite ir tą, kitą, pasą – niekas
iš jūsų jo neatims. Ateikite su lietuvišku pasu – svar-
biausia, kad balsuotumėt. Nes, jeigu šį kartą pralo-
šime – šis klausimas nublokš mus dešimtmečiui ar
dar daugiau, ir mes jo greitai ir lengvai nebepri-
kelsime. Privalote paraginti visus savo kaimynus, gi-
mines... Kalbėkite apie referendumo svarbą, kur tik
galite... Juo labiau kad yra galimybės balsuoti paš-
tu, pasinaudokite konsulatais”, – kalba Ž. Pavilionis.

„Nelaukit valstybės. Valstybė akivaizdžiai vė-
luoja. Valstybė jau tris dešimtmečius šituo klausi-
mu pavėlavo – jinai padarys per mažai, per vėlai, ne-
efektyviai... Kelkite bangą patys”, – ragina parla-
mentaras. 

Be to, aktyvesnis išeivijos balsavimas galėtų įpa-
reigoti Seimą sukurti dar vieną, o gal net ir dvi bal-
savimo apygardas, kad ji turėtų savo atstovų balsus
Lietuvos parlamente. Viena jų galėtų būti skirta JAV,
kita, Europos, o trečia – Australijos lietuvių rinkė-
jams. „Kol kas mes net vienai apygardai nusukrap-
štom balsų”, – sako Ž. Pavilionis. 

Washingtone Ž. Pavilionis susitiks su Kongre-
so nariais, JAV administracijos pareigūnais, su ku-
riais rengiasi kalbėti apie Astravo atominės elekt-
rinės grėsmę Lietuvai, o pirmiausia – sostinei Vil-
niui, esančiam vos už 50 kilometrų. Taip pat svars-
tys apie suskystintų dujų tranzitą į Lietuvą, kuris
turėtų smarkiai apriboti rusiškų dujų vartojimą ša-
lyje. 

„Esu gal paskutinis optimistas, bet mes dar ga-
lime sustabdyti Astravo AE eksploatavimą, jeigu į
šį darbą įtrauktume visas svarbiausias Europos sos-
tines. Mums pakanka politinės jėgos, pakanka sme-
genų, pakanka pinigų. Be to, nepirkdami elektros iš
šios elektrinės, galėtume sudaryti nepirkimo koa-
liciją su kitomis šalimis, kuri priverstų uždaryti tą
projektą. O Baltarusija dėl to labai jaudinasi”, – tei-
gia Ž. Pavilionis. 

ir 
rūpintis

Seimo narys Žygimantas Pavilionis atvyksta į JAV. Delfi nuotr. 

Referendumo nebus?
balsuotų referendume antrąją jo dieną
po dviejų savaičių, galėtų turėti dau-
giau informacijos apie vykdomą refe-
rendumą. 

Seimo narys Stasys Šedbaras anks-
čiau sakė, kad noras referendumą
rengti dvi dienas su dviejų savaičių per-
trauka prieštarauja Konstitucijai. Pa-
sak jo, pažeidžiami trys Konstitucijos
principai: referendumo nepertraukia-
mumo, lygiateisiškumo bei apskritai
teisinės valstybės pažeidžiamumo. 

Pasak Seimo nario, žvelgiant per
Lietuvos referendumų istoriją, nė vie-
nas referendumas nebuvo vykdomas su
pertrauka tarp balsavimo dienų. S.
Šedbaras teigia, kad dažniausiai refe-
rendumas buvo planuojamas vieną
dieną, bet pasitaikė ir dvi, kaip dėl Lie-
tuvos Respublikos narystės Europos
Sąjungoje yra nurodyta, kad Seimas šį
konstitucinį aktą priėmė „vykdyda-
mas Lietuvos Respublikos piliečių va-
lią, pareikštą 2003 m. gegužės 10 ir 11
dienomis įvykusiame referendume”.
Tačiau Seimo narys pabrėžė, kad tarp
šių dienų nebuvo pertraukos ir nebu-

vo pažeistas referendumo nepertrau-
kiamumo principas. 

Seimo narys atkreipė dėmesį, kad
pagal Konstitucijos 9 str. svarbiausi
Valstybės bei Tautos gyvenimo klau-
simai sprendžiami referendumu. Pasak
S. Šedbaro, tauta gavo teisę tikėtis,
kad įprastos referendumo tradicijos
bus laikomasi, nes referendumu spren-
džiami tautos svarbiausi klausimai, to-
dėl kyla pavojus apskritai demokra-
tiškumo bei teisės pažeidžiamumo
principams. 

Seimo narys Julius Sabatauskas
taip pat sakė, kad dviejų savaičių tar-
pas tarp balsavimo pažeidžia lygiatei-
siškumo principą. Pasak parlamenta-
ro, per šias dvi savaites, piliečiai kurie
nebalsavimo pirmąją dieną, patirs
spaudimą iš išorės. 

Pasak Seimo nario, tos politinės
agitacijos neįmanoma sustabdyti nei
įstatymu, nei elektroninėje erdvėje.
Internete bus naudojamos skatinimo
priemonės surinkti atitinkamą balsų
skaičių, todėl tarp pirmos dienos bal-
suotojų bei antros dienos balsuotojų ne-
bus išreikšta lygiateisė piliečių nuo-
monė bei valia, nes vienos piliečių da-
lies nuomonė bus paveikta per šias dvi
savaites. 

Praėjusių metų spalio mėnesį pro-
jektą inicijavusi Seimo narių grupė siū-
lo pateikti privalomajam referendu-
mui Konstitucijos 12 straipsnio pakei-
timo įstatymo projekto tekstą. Pagal
siūlomą projektą Lietuvos Respublikos
pilietybė įgyjama gimstant ir kitais
konstitucinio įstatymo nustatytais pa-
grindais. 

Lietuvos Respublikos pilietis pagal
kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo
nustatytus Lietuvos Respublikos pasi-
rinktos europinės ir transatlantinės in-
tegracijos kriterijus atitinkančios vals-
tybės pilietybę, Lietuvos Respublikos
pilietybės nepraranda. Kitais atvejais
Lietuvos Respublikos pilietis negali
būti kartu ir kitos valstybės pilietis, iš-
skyrus konstitucinio įstatymo nusta-
tytas išimtis. 

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvar-
ką nustato konstitucinis įstatymas. 

Dvigubos pilietybės instituto iš-
plėtimo siekia užsienio lietuviai, tačiau
jie nuogąstauja, kad referendumas gali
neįvykti dėl mažo aktyvumo. 

Siūloma, kad referendumu priim-
ti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų
2020 m. sausio 1 d. 

ELTA
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TERESĖ BOGUTIENĖ

Buvo gilus žiemos popietis, kai sausio 26 d. į Ateiti-
ninkų namus Lemonte susirinko 21 giedrininkė. Su-
sirinkimo tikslas buvo artimiau susipažinti su Po-
piežiaus Pranciškaus apsilankymu Lietuvoje 2018
m. rugsėjo 22–23 d.

Susirinkime giedrininkė Daina Čyvienė pasida-
lijo savo įspūdžiais. Ji dalyvavo kaip vysk. Sigito
Tamkevičiaus vertėja per spaudos konferenci-

ją ir turėjo progos matyti įvykius ir Vilniuje, ir Kau-
ne iš unikalios perspektyvos. Jai net teko stebėti Vil-
niuje šv. Mišias iš Šv. Jonų bažnyčios bokšto. Daina
ne tik papasakojo savo įspūdžius, bet taipogi parodė
nuotraukas, kuriose buvo galima susidaryti labai
gerą vaizdą apie dalyvių nuotaikas sutinkant Šv.
Tėvą. Ekrane matėme vaizdus iš jaunimo susitikimo
su popiežiumi, maldas prie Aušros Vartų bei šv. Mi-
šias Kaune ir Vilniuje. Daina labai gera fotografė. Ji
prisipažino, kad per šią, nors ir trumpą, keturių die-
nų kelionę ji padarė arti tūkstančio nuotraukų.
Mums teko pamatyti gana daug jų, nes nuotraukos
plaukė per ekraną nesustojamai viso jos pasakojimo
metu, ir tai sudarė labai gyvą, judantį šio nepaprasto
įvykio montažą. Daina buvo atvežusi lankstinukų ir
memorialinių maldos kortelių, kuriomis pasidalino
su atvykusiomis narėmis.

Popiežiaus vizito obalsis – credo buvo ,,Jėzus Kris-

tus – mūsų viltis”. Norint artimiau susipažinti su Šv.
Tėvo mintimis, buvo pasiskirstyta į penkias disku-
sijų grupeles, kurioms vadovavo moderatorės. Mo-
deratorės susumavo pagrindines mintis, kurias po-

piežius išreiškė savo kalbose diplomatams, jaunimui,
kunigams ir seminaristams bei savo homilijose
Aušros Vartuose bei per šv. Mišias Kaune ir Vilniu-
je. Moderatorės buvo Ona Daugirdienė, Daiva Pe-
tersonaitė, Ramunė Račkauskienė, Irena Polikaitienė
ir Raminta Marchertienė.

Diskusijų mintys buvo
surašytos ir būrelių atsto-
vės jas pateikė visoms, vėl
į vieną būrį susirinku-
sioms. Pranešimai buvo
detalūs ir turiningi, nes
buvo aktyviai stengiama-
si suprasti ir įsisąmoninti
Šv. Tėvo žodžius. 

Pirmosios grupės
mintis surašė ir pateikė
Rūta McCartan. Ji taip
pat papildė Dainos įspū-
džius, nes pati irgi da-
lyvavo iškilmėse Kau-
ne. Popiežius Pranciš-
kus pabrėžė lietuvio
sielą, ypatingą dvasią.
Lietuviai išlaikė tikė-
jimą per šimtmečius
dėl savo charakterio ir
stiprios dvasios.

Nepriklausomybės šimtmetis yra laikas prisi-
minti sunkumus, atgaivinti ryšį su istorija, semtis
stiprybės iš praeities. Lietuviams būdinga toleran-
cija, išmintis, pagarba. Sovietų laikais tvyrojo ne-
pasitikėjimas, šiuo metu plinta globalizmas, mate-
rializmas. Bet tikėjimas mus sujungia ir moko būti
tolerantiškus.

Daina Quinn pateikė antros grupės diskusijas. Ji
pabrėžė Popiežiaus Pranciškaus raginimą statyti til-
tus, o ne sienas. Sienose yra vartai, kurie atidaromi
gailestingumu.

Svarbu išvengti karo, reikia gintis be puolimo, be
agresijos. Esame skirtingi žmonės, reikia džiaugtis
skirtumais, dalintis gautomis iš Dievo dovanomis su
kitais, priimti pabėgėlius. Svarbus Marijos – Motinos
vaidmuo – ji moko mus susijungti.

Trečios grupės sekretorė buvo Jolanta Kurpienė.
Ji pabrėžė, kad Popiežius Pranciškus
kviečia nebijoti ištiesti vieni kitiems
ranką, nepalikti užmirštų senolių. Turim
kurti bendrystę, tiesti tiltus, išeiti iš sa-
vęs, susitikti su kitais žmonėmis, rūpin-
tis vieni kitais. Svarbu bendrauti, burtis,
dalintis.

Rima Balčiūnienė pasidalijo ketvir-
tos grupės mintimis. Turime didžiuotis
savo praeitimi. Praeitimi turime vado-
vautis gyvendami dabar. Svarbu dalintis
ir nebijoti save aukoti kitiems, ypač
tiems, kurie yra nuošaly, ant ribos. Gy-

venimas reikalauja aukos, bet aukodamiesi mes tai
darom Kristaus vardu.

Rūta Kunčienė atpasakojo penktos grupės įžval-
gas. Popiežius Pranciškus mums kalba apie mūsų
šaknis ir pabrėžia mūsų praeitį. Svarbu žinoti savo
šeimos, giminės istoriją. Kankinių yra tarp mūsų ar-

timųjų – žuvusių partizanų, iš-

trem-
tų į Sibirą. Svarbu bendrauti, per-
duoti žinias ir tikėjimą vieni kitiems. Turime mels-
tis vieni už kitus, ir už tuos, už kuriuos gal niekas ne-
simeldžia. Svarbu melstis, kad žmonės būtų geresni,
kad būtų įveikiamos gyvenimo negerovės. 

Susirinkimas buvo pradėtas malda ir pabaigai
buvo pasimelsta už Popiežių Pranciškų. Taipogi šio
susirinkimo  metu  iždininkė  Raminta Machertie-
nė perskaitė pranešimą, buvo pristatyta nauja val-
dyba. 

Korp. „Giedra” naujoji valdyba: Rita Venclovie-
nė ir Rūta Kuncienė – kopirmininkės, Lidija Ringienė
– vicepirmininkė, Loreta Lagunavičienė – sekreto-
rė, Rasa Tamošiūnienė – iždininkė, Giedrė Gillespie
– renginių vadovė, Raminta Marchertienė – ryši-
ninkė, „Giedros” archyvų vedėja, Jolanta Kurpienė
– renginių reklamos vadovė, Rima Balčiūnienė – pla-
katų, programų rengėja, Laima Garbonkienė –
„Giedros” premijos reikalų vadovė.

Mūsų geroji fotografė Daina padarė kelias nuo-
traukas ir dar spėjom sugiedoti „Ilgiausių metų” Dai-
vai Karužaitei. Taip po kelių maloniai ir turiningai
praleistų valandų, pasivaišinusios kava ir užkan-
džiais, išsiskirstėme į savus namelius lediniais ir pa-
vojingais žiemos keliais. Visos grįžo saugiai, kai ku-
rios dar su saule, kitos – jau prietemoje, bet širdyse
buvo šilta, šviesu ir jauku. Buvo tikrai įsimintinas
suėjimas, nes galėjome pajusti, kaip tarp mūsų pla-
ka ateitininkijos širdis. 

Pirmoje eilėje (iš k).: Daiva Petersonaitė, Dainė Quinn, Ona Daugirdienė, Lidija Ringienė. Antroje eilėje: Raminta
Marchertienė, Vida Gilvydienė, Laima Žliobienė, Rima Balčiūnienė, Daiva Valeria Karužaitė. Trečioje eilėje: Rita Venc -
lovienė, Jolanta Kurpienė, Irena Polikaitienė, Rūta Kunčienė, Rūta McCartan ir Teresė Bogutienė.  

Dainos Čyvienės nuotraukos

Ateitininkų namų knygų klubas renkasi
rytais ir vakarais

Ateitininkų namų knygų klubas rinksis vasario 27 d., trečiadienį, 10 val. r. Bus disku-
tuojama knyga: ,,The Pope’s Last Crusade”, autorius Peter Eisner. Kovo 5 d. antradie nį,
7 val. v. knygų klubo vakarinė grupė diskutuos knygą ,,Where the Crawdad Sings”, auto-
rė Delia Owens. Knygų aptarimai vyksta lietuvių kalba. Visi kviečiami dalyvauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Drive Lemont, IL.
Informacija: dainequinn@gmail.com

Popiežiaus kalbos
Korp! „Giedra”

susirinkime

Daina Čyvienė (k.) su arkivysk. Sigitu Tamkevičiumi ir Vil -
niaus piligrimų centro vadove Inesa Čaikauskiene Lietu -
voje Popiežiaus vizito metu. 



dirbtų kartu ir suvienytų savo stipry-
bes. 

Džiaugiuosi, kai grįžta vyresni
intelektualai, pavyzdžiui, prof. To mas
Venclova – tai didelis turtas, ku ris da-
bar bus nuolat šalia mūsų. Ta čiau vie-
na ranka juos kviečiant, reiktų steng-
tis kita ranka neišstumti jau esančių-
jų. Na, ir kokia gi mūsų kul tūros po-
litika, jeigu patys žymiausi mūsų dai-
nininkai ar režisieriai dirba užsieny-
je, ir, net gėda minėti, ten už dirba ke-
lis kartus daugiau...

Privačių slaugos namų atsiranda
vis daugiau, paslaugų bei patogumo  ly-
gis juose tikrai nenusileidžia pa na-
šiems centrams Amerikoje. Ir jų ga lėtų
būti dar daugiau, jeigu daugiau atsi-
rastų galinčių susimokėti už tas pa-
slaugas. Valstybės mastu taip pat jau-
čiamos pozityvios tendencijos, aki-
vaizdžiai suvokiama, kad Lietu vos vi-
suomenė senėja, kad mums trūksta
slaugos ligoninių ir paslaugų senjo-
rams, jų poreikį augina ne tik grįž-
tantieji, bet ir viduriniosios kla sės
stiprėjimas.  

Žmogaus tyrimų centras atli ko repre-
zentatyvią apklausą, iš kurios paaiškėjo, kad
žmones iš Lietuvos labiausiai veja ne eko-
no minės, bet socialinės, psichologi nės
prie žastys – piliečiai jaučiasi nereikalingi
valstybei. 

Dažniausiai tos priežastys ir psi-
chologinės, ir ekonominės. Jei pilietis
jaučiasi nustumtas nuo gėrybių stalo

2019 VASARIO 16 D., ŠEŠTADIENIS 7DRAUGAS

Atkelta iš 1 psl.

Kaip suartėti išsibarsčiusiems po visą
pasaulį? Gal kai vieni šau kia, kiti neatsi-
liepia? Kaip, Jūsų nuomone, mums sekasi
susikalbė ti tarpusavyje?

Dialogas tikrai vyksta, net ir savi -
valdybių lygmenyje. Puikus to pavyz-
dys – projektas „Globali Tau ragė”. Kai
kurios savivaldybės su iš vykusiais
tautiečiais yra užmezgusios puikius ry-
šius. Šie ryšiai labai svarbūs netgi ne-
sitikint, kad štai emigrantas kitądien
sugrįš ir kursis čia, Lietuvoje. Ben-
drystė leidžia su žinoti, kokiais gebėji-
mais ir patirti mis lietuviai galėtų ir no-
rėtų pri sidėti prie Lietuvos kūrimo net-
gi gy vendami toli nuo jos. 

Šiuo metu mūsų rinkimų štabas
buria savanorių komandą iš visos Lie-
tuvos ir kviečia žmones užpildyti an-
ketas nurodant, kaip konkrečiai jie
gali ir nori prisidėti prie bendro rei ka-
lo. Ir emigrantams Lietuva galėtų siųs-
ti panašias anketas: „Mielieji, ar norite
ir ar galite dalį savo laisvo lai ko skir-
ti santykiams su tėvyne pa laikyti?” O
svarbiausia, duoti aiškų ženklą, kad
nusprendusieji prisidėti yra laukiami!

Bet ar Jūs nenuvertinate Pa saulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir kitų or-
ganizacijų, kurios yra labai aktyvios?  

Žinoma, PLB veikla yra labai svar-
bi ir sveikintina, kaip ir įvairių kitų or-
ganizacijų ir alternatyvių su sibūrimo
formų, bet pastangų iš vie nos pusės ne-
gana. Labai svarbu ir mums perduoti
žinią svetur gyve nan tiems broliams
bei seserims, kad ir mes NORIME, jog
jūs nenutrauktumėte ryšių su Lietuva.
Tai yra ir mūsų noras, ne tik jūsų, kurį
jūs demonstruojate burdamiesi į įvai-
rias draugijas. Kol kas man atrodo, kad
užsienio lietuvių meilė šiek tiek pri-
mena meilę be atsako. Todėl norėčiau,
kad visi jaustume grįžtamąjį ryšį. 

Mes tik dabar imame suvokti, kad
negalime vien tik kurti biurokrati-
nių programų patiems sau čia, Lietu-
voje. Mes surašome kažkokius punk-
tus, kaip palaikysime santykius su iš-
vykusiais lietuviais, o išeivija net ne-
labai ir žino, ką mes čia kuriam...
Taip gimsta kažkoks vidaus vartojimo
dokumentas, kuris realiam gyveni-
mui nedaro jokios įtakos. Tai gal pra-
dėkime nuo to, kad reiktų užmegzti ar

atstatyti gyvą ryšį su svetur gyvenan-
čiais žmonėmis, kurie to laukia, bu-
riasi ir turi, ką pasiūlyti.

Gal vertėtų globalius santykius su iš-
eivija labiau priartinti prie konkretaus žmo-
gaus, paversti labiau apčiuopiamais? Juk pa-
pras tiems žmonėms rūpi tokie labai že miški
klausimai, kaip darbo sugrįžus į Lietuvą pa-
ieškos, socialinės garantijos ir pan. 

Ir tokios iniciatyvos jau egzistuo-
ja! Vienas iš mano savanorių koman-
dos narių, palangiškis Dovydas Pet ro-
 šius, ilgai dirbęs Didžiojoje Brita nijoje,
dabar sugrįžo į Lietuvą ir įkū rė drau-
giją bei tinklalapį eksemigrantai.lt.
Manau, kad šis žmogus ir daro tai, ką
reikia daryti, – mėgina užmegzti dia-
logą su vietos ir centri nės valdžios
institucijomis, pirštu badydamas į tas
problemas, kurios egzistuoja norint in-
tegruoti galimai sugrįšiančius emig-
rantus Lietuvoje. Kad jie nejustų ypač
didelių persi kė limo sunkumų, jei ryž-
tųsi šiam žings niui ir parvažiuotų
namo.

Dabar tų sunkumų kyla įvairiose
srityse, ne vien ieškant darbo. Reikia
galvoti, kaip spręsti vietų darželiuose
trūkumą, kokią pagalbą galima su-
 teikti lietuvių kalbą primiršusiems
vaikams. Kiek teko bendraujant su iš-
eiviais patirti, jie nelabai norėtų grįž-
ti ir dirbti už tris kartus mažesnį at-
lyginimą, bet juos domina galimybė
pradėti savo verslą. Juk žmonės par-
važiuoja su užsidirbtais pinigais ir
norėtų su jais kažką nuveikti, bet su-
siduria su visokiais biurokratiniais
trukdžiais, reikalavimais iškart pra-
dėti mokėti mokesčius, nors verslas
dar neatsistojo ant kojų. Mes kol kas
šiuo požiūriu nesame labai drau giška
smulkiajam verslui valstybė, tad erd-
vės pokyčiams matau tikrai daug.
Lengvatos galėtų būti papildomas sva-
rus stimulas reemigracijai.  

Bet apie grįžimą svarsto ne vien jau-
nimas, bet ir vyresnioji kar ta, o jų lūkesčiai
galbūt kitokie?

Mano giliu įsitikinimu, visos kar-
 tos gali prisidėti prie Lietuvos kū-
 rimo, tikrai ne vien jaunos raume-
 ningos rankos. Mūsų tautai ir valsty-
bei reikia ne vien jėgos, bet ir patirties.
Manau, kad pačių geriausių re zultatų
pasiektume, jeigu skirtingos kartos

per didelį atstumą, jis nebesijau čia
esąs šio susibūrimo dalyvis... Tada
dažnai apsisukama ant kulno ir išei-
nama pro duris. 

Manau, tai kažkiek lemia ir poli-
tikos sužiaurėjimas pastaruoju metu,
juk žmonės nuolat sukasi panašios
informacijos verpete – kiekvieną die-
 ną televizija ir tinklalapiai mums
transliuoja naujas intrigas ir kaip
kaž kas kažką užpuolė, įkūrė naują ty-
rimų komisiją ir pan. Susidaro įspū dis,
kad nieko gero šioje valstybėje ir ne-
vyksta... Bet tai nėra tiesa! Tuo pat
metu čia atsinaujina miestai ir skve-
rai, atstatomi dvarai, atsiranda naujos
parduotuvės ir gamyklos, gerėja žmo-
nių darbo sąlygos. Šie ne visad į akis
krintantys dalykai dažnai lieka pa-
raštėse, o mums atrodo, kad maudomės
purve. Tai klaidingas ir iškreiptas
įspūdis apie mūsų šalį.  

Gitanas Nausėda: 

„Esame viena šeima!”

Mano filosofija
nelipk per kitų galvas, 
lipk per savąją

Brangiausia vertybė
laisvė

Žmonės, be kurių 
neįsivaizduoju savo gyvenimo
žmona Diana, mano dukros

Kalbu 
vokiečių, anglų, rusų kalbomis

Nemėgstu
veidmainystės

Žaviuosi
besąlygiška meile Tėvynei

Galiu praleisti kelias valandas
žaisdamas šachmatais

Nepakartojamas dainininkas
Freddie Mercury

Komanda
savarankiškai mąstantys, 
unika lūs ir kūrybingi savanoriai

Nukelta į 11 psl.

TRUMPAI APIE SAVE

Iš k.: Sofija Armoškaitė, Gitanas Nausėda, Diana Nausėdienė, Liutauras Galinis ir Aistis Zabarauskas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Didins konkurenciją ir mažins maisto kainas
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Atsi-

žvelgiant į planuojamus 2019 m. I pus-
mečio darbus, kurių sėkmingam įgy-
vendinimui reikia pakeisti atitinkamus
įstatymus, vyriausybė siūlo į Seimo VI
(pavasario) sesijos darbų programą
įtraukti 128 įstatymų projektų paketus.

„Vyriausybė toliau tęs užsibrėžtus
darbus. Visų pirma Seimui siūlome
svarstyti įstatymų projektus, kuriuo-
se numatyta didinti  konkurenciją ir

mažinti maisto produktų kainas. Labai
svarbu užtikrinti mūsų piliečių teises,
tad teikiami teisės aktai, susiję su pa-
sirengimu Jungtinės Karalystės iš-
stojimui iš Europos Sąjungos. Didelis
dėmesys skiriamas vyriausybės prog-
ramos nuostatas įgyvendinantiems
įstatymų projektams. Tikimės, kad
Seimas įsiklausys į argumentuotus
pasiūlymus”,– sako Ministras Pirmi-
ninkas S. Skvernelis.

Įgyvendinamos Valstybinės kalbos politikos gairės
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Vy-

riausybė patvirtino Valstybinės kalbos
politikos 2019–2022 m. gairių įgyven-
dinimo priemonių planą.

Plane numatytos priemonės, skir-
tos valstybinės kalbos statusui įtvir-
tinti ir lietuvių kalbos prestižui stip-
rinti. Jomis siekiama užtikrinti kalbos
lankstumą ir dinamiką, stiprinti lie-
tuvių kalbos statusą daugiakalbės Eu-
ropos sąlygomis, užtikrinti visavertį
valstybinės kalbos funkcionavimą vi-
sose viešojo vartojimo srityse. 

Sprendžiant šiuos uždavinius bus
parengta ilgalaikės valstybinės kal-
bos politikos strategijos projektas ir
Lietuvių kalbos plėtros informacinėse
technologijose 2021–2027 m. gairių pro-
jektas, rengiamos diskusijos su ži-
niasklaidos, akademinės bendruome-
nės ir visuomenės atstovais lietuvių
kalbos prestižo stiprinimo klausimais,
konferencijos Lietuvos ir užsienio mo-

kyklų mokytojams lituanistams, įgy-
vendinami kiti veiksmai.

Taip pat numatoma parengti ir at-
naujinti visuomenei aktualius ben-
drinės lietuvių kalbos leksikos ir gra-
matikos normų šaltinius, rengti ir at-
naujinti kalbos rekomendacijas, pa-
rengti internetinę „Literatūros en-
ciklopediją”, rekomendacijas dėl as-
menvardžių rašymo civilinės būklės
aktų įrašuose civilinių metrikacijų
darbuotojams, rengti tarmių sklaidos
ir kitas priemones.

Žymi dalis patvirtinto plano prie-
monių yra skirtos lietuvių kalbos mo-
kymui ir mokymuisi. Jomis siekiama
užtikrinti galimybę mokytis lietuvių
kalbos ir mokytis lietuvių kalba visais
Lietuvos švietimo sistemos lygmeni-
mis, skatinti įvairių dalykų mokytojų
ir dėstytojų kalbos tobulinimą ir lie-
tuvių kalbos mokymą bei mokymąsi
užsienyje.

Vyriausybė ruošiasi „Brexit”
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Mi-

nistrų kabinetas patvirtino teisėkūros
priemonių sąvadą, kurios reikalingos
pasirengti galimam Jungtinės Di-
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystės išstojimui iš Europos Są-
jungos be susitarimo.

„Šiomis teisėkūros priemonėmis
siekiama sušvelninti JK išstojimo nei-
giamus padarinius ir, remiantis vie-
ningais principais, įtvirtinti Lietuvos
nacionalinius interesus bei glaudžius
santykius su strategiškai svarbia part-
nere, taip pat būtina užtikrinti abiejų
valstybių piliečių ir verslo subjektų tei-
sėtus lūkesčius. Padarysime viską,
kad Lietuvos piliečiai nepatirtų jokių
teisinių nesusipratimų, kad būtų už-
tikrintos jų teisės”, – sako Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Ministerijų ir kitų valstybės ins-
titucijų parengtose Teisėkūros prie-
monėse numatyta taikyti  pereinamą-
jį laikotarpį, jei tai neprieštarauja ES
teisei, iki 2020 metų pabaigos ar vė-
lesnės datos. 

Pagrindinis siekis – JK išstoji-
mas iš ES be susitarimo turi sukelti
kuo mažiau neigiamų pasekmių Lie-
tuvos piliečiams bei verslo subjek-
tams, Lietuvoje gyvenantiems JK pi-
liečiams ir veiklą vykdantiems JK
verslo subjektams.

Taip pat siekiama sudaryti kuo pa-
lankesnes sąlygas išsaugoti iki išstoji-
mo dienos įgytas piliečių teises ir už-
tikrinti verslo subjektų veiklos tęsti-
numą, kiek įmanoma, išlaikant esamą
teisinį reguliavimą ir JK prilyginant ES
ir Europos ekonominės erdvės šalims. 

Eksponuojamas LLKST deklaracijos originalas
Vilnius (ELTA) – Vasario 14-ąją

Lietuvos nacionaliniame muziejuje
atidaryta paroda, kurioje pirmą kartą
viešai eksponuojamas Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio Tarybos (LLKST) 1949
m. vasario 16 d. deklaracijos originalas.

1944 m. vasarą Sovietų Sąjungai
okupavus Lietuvą, kilo visuotinis gink-
luotas pasipriešinimas sovietinei oku-
pacijai, kuriam nuo 1949 m. vadovavo
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis. LLKS
Taryba 1949 m. vasario 16 d. priėmė dek-
laraciją, kuri užtikrino Lietuvos vals-
tybės tęstinumą ir skelbė lietuvių tau-
tos valią atkurti nepriklausomą de-
mokratinę valstybę. Deklaraciją pasi-
rašė aštuoni partizanų vadai: Jonas Že-
maitis-Vytautas, Adolfas Ramanaus-
kas-Vanagas, Petras Bartkus-Žadgaila,
Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis,
Aleksandras Grybinas-Faustas, Vy-
tautas Gužas-Kardas, Bronius Liesis-
Naktis, Juozas Šibaila-Merainis. 

Lietuvos ypatingasis archyvas

saugo vienintelį žinomą Lietuvos Lais-
vės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. va-
sario 16 d. deklaracijos originalą. Do-
kumentas įtrauktas į UNESCO prog-
ramos „Pasaulio atmintis” Lietuvos
nacionalinį registrą.

Virtuali paroda skelbiama Lietu-
vos ypatingojo archyvo interneto sve-
tainėje http://www.archyvai.lt/lt/lvat/
1949-02-16.html arba paskyroje Face-
book socialiniame tinkle https://
www.facebook.com/lietuvosypatinga-
sisarchyvas/. 

Rusija turi sulaukti atsako sankcijų pavidalu
Washingtonas (BNS) – JAV vals-

tybės sekretorius Mike Pompeo pa-
reiškė, kad Rusija turi atsakyti už
nervus paralyžiuojančios medžiagos
„Novičiok” panaudojimą Salisbury-
je, sakoma JAV valstybės departa-
mento paskelbtame pranešime.

„Valstybės sekretorius M. Pompeo
dar kartą pareiškė, jog JAV yra pasi-
ryžusios siekti, kad Rusija atsakytų už
cheminio ginklo panaudojimą Di-
džiosios Britanijos Salisburio mieste
per sankcijas, numatytas JAV įstatyme
dėl cheminio ir biologinio ginklo kont-
rolės ir naudojimo uždraudimo”, –
nurodoma pranešime. 

Praėjusių metų kovo 4 dieną buvęs
dvigubas rusų agentas Sergejus Skri-
pal ir suaugusi jo duktė Julija buvo ras-
ti be sąmonės ant parko suoliuko Sa-
lisburyje. Jie buvo apnuodyti Sovietų
Sąjungoje pagaminta itin toksiška
nervus paralyžiuojančia medžiaga

„Novičiok”. Britanijos vyriausybės
vadovė pareiškė, kad medžiaga buvo
pagaminta Rusijoje ir šiai atakai „be-
veik neabejotinai” pritarė Kremlius.

Maskva šiuos kaltinimus neigia.
Vėliau JAV valstybės departa-

mentas priėmė sprendimą rugpjūčio 27
dieną įvesti Rusijai pirmąjį sankcijų
paketą. Valstybės departamentas nu-
rodė, kad šios sankcijos yra atsakas į
nervus paralyžiuojančios kovinės me-
džiagos „Novičiok” panaudojimą prieš
Britanijos pilietį S. Skripal ir jo duk-
rą Juliją. Jos įvestos pagal 1991 metais
JAV prezidento Bill Clinton admi-
nistracijos priimtą cheminio ir biolo-
ginio ginklo kontrolės įstatymą. 

Tuo metu Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas pareiškė, kad JAV
sankcijos Maskvai yra beprasmės ir
duoda priešingų rezultatų. Jis išreiš-
kė viltį, kad Washingtonas supras, jog
tokia politika neturi perspektyvų.

Estijoje užblokuotas vėjo jėgainių projektas
Talinas (BNS) – Estijos saugumo

policija vetavo 1,7 mlrd. eurų vertės
vėjo jėgainių parko jūroje netoli Saa-
remos salos projektą, įtardama, kad jo
įgyvendinimas gali būti finansuojamas
iš Rusijos.

„Saugumo policijai pranešus apie
galimas grėsmes nacionaliniam sau-
gumui, sietinas su investicijomis į
planuojamą vėjo jėgainių parką jūro-
je netoli Saaremos, vyriausybė uždegė
raudoną šviesą ‘Saare Wind Energy’
projektui”, – rašo ERR portalas.

2015 metų pavasarį bendrovė „Saa-
re Wind Energy” pateikė prašymą

leisti daugiau kaip šimto kvadratinių
kilometrų ploto jūros teritorijoje sta-
tyti šimtą vėjo jėgainių, kurios per me-
tus pagamintų 2,8 teravatvalandžių
elektros.

ERR duomenimis, vyriausybės
sprendimo projektas tokiam leidimui
išduoti buvo parengtas 2017-ųjų pra-
džioje, tačiau ministrų kabinetas jo
taip ir nesvarstė, Saugumo policijai pa-
teikus pirmąsias nepalankias išvadas.

Estijos saugumo policijos atstovo
spaudai Harrys Puuseppo žodžiais,
jokia ne paslaptis yra tai, kad įtaka Es-
tijai yra suinteresuota Rusija.

ES tebelaukia „realistiško pasiūlymo“ dėl „Brexit“
Briuselis (LRT.lt) – Europos Są-

junga „tebelaukia konkrečių, realis-
tiškų pasiūlymų iš Londono”, kaip
išeiti iš aklavietės dėl artėjančio Di-
džiosios  Britanijos išstojimo iš Ben-
drijos, sakė Europos Vadovų Tarybos
pirmininkas Donald Tusk.

Britanija iš ES turi išstoti kovo 29
dieną, bet „skyrybų” sąlygos vis dar

nėra aiškios, nes su ministre pirmi-
ninke Theresa May sudarytą susita-
rimą praėjusį mėnesį atmetė britų
parlamentarai.

Th. May parlamentui sakė, kad jai
reikia daugiau laiko kalbėtis apie at-
mesto susitarimo pakeitimus su ES pa-
reigūnais. Pastarieji yra pareiškę, jog
nėra pasirengę derėtis iš naujo.

Perspėja Vengriją neleisti Rusijai skaldyti Vakarų
Budapeštas (BNS) – JAV valsty-

bės sekretorius Mike Pompeo perspė-
jo Vengriją, kad Rusija siekia skaldy-
ti Vakarus, o vengrų užsienio reikalų
ministras Peter Szijjarto kritiką dėl
Budapešto ryšių su Maskva pavadino
„siaubinga veidmainyste”.

M. Pompeo, lankydamasis proru-
siškiausioje Europos Sąjungos narėje,

sakė, kad Vengrijos priklausomybė
nuo rusiškų gamtinių dujų ir drau-
gystė su prezidentu Vladimiru Putinu
prilygsta pavojui nacionaliniam sau-
gumui.

„Negalime leisti Putinui varyti
pleištų tarp draugų NATO”, – sakė M.
Pompeo bendroje spaudos konferen-
cijoje su P. Szijjarto.

„Airbus” nutraukia superlainerių A380 gamybą
Paryžius (BNS)

– Europos aerokos-
minių technologijų
milžinė „Airbus” pra-
nešė  baigsianti ga-
minti dviaukščius su-
perlainerius A380,
pelniusius keleivių
liaupsių, bet nepri-
traukusių pakanka-
mai oro bendrovių už-
sakymų, kad atpirktų
didžiules išlaidas
šiam projektui.

A380 nebebus
tiekiami nuo 2021 metų.

Šis sprendimas gali būti naudin-
gas „Airbus” amerikietiškajai varžo-
vei „Boeing”. Europos įmonė tikėjosi,
kad A380 išstums „Boeing's 747” ir su-
kels revoliuciją oro susisiekimo srityje,

vis daugiau žmonių renkantis šį būdą
keliauti, tačiau šie lūkesčiai nepasi-
teisino.

Dviaukščiai A380 pradėjo skrai-
dyti 2008 metais; vienas laineris gali
skraidinti daugiau kaip 500 keleivių.

Palaipsniui bus mažinama „Airbus“ gamyba. BEAM nuotr. 

LLKST 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos ori-
ginalas.  Archyvai.lt nuotr.
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Vasario 7 d., prieš pat NBA mainų pa-
baigą, baigėsi Lietuvos krepšininko
Jono Valančiūno septynerių metų kar-
jera Toronto „Raptors” komandoje.

„Raptors” ir „Grizzlies” mai-
nuo se į Torontą persikėlė 34-
erių metų, 216 cm ūgio vete-

ranas, ispanas Marc Gasol, o į Memp-
his be J. Valančiūno iškeliavo gynėjas
Delon Wright bei puolėjas CJ Miles.
„Grizzlies” taip pat gavo 2024-ųjų NBA
naujokų biržos antrojo rato šaukimą.

J. Valančiūnas Toronte žaidė nuo
2012 m. ir buvo pagrindinis komandos
vidurio puolėjas. 2011-ųjų birželio 23-
iąją New Jersey Toronto „Raptors” ta-
lentingiausią Lietuvos dešimtme čio
žaidėją pakvietė penktuoju šau kimu.
Vidurio puolėjas septynerius me tus
vilkėjo Kanados komandos aprangą ir
buvo vienas ilgiausiai To ronte organi-
zacijoje rungtyniavusių krepšininkų.
Daugiau sezonų už lie tu vį „Raptors”
marškinėlius vilkėjo tik du žaidėjai: De-
Mar DeRozan (9) ir Jose Calderon (8).
Nors J.Valančiūno era baigėsi, jis paliko
ryškų pėdsaką klubo metraščiuose.

Aukštaūgis su „Raptors” marški-

Toronte – reikšmingas 
J. Valančiūno palikimas

Po netikėtų NBA mainų „Grizz lies” daugiausia vilčių deda į J. Va lančiūną. Manoma, kad
lietuvis komandai turėtų duoti teigiamą impulsą ir turėtų tapti tiesiogine pamaina M. Ga-
sol.

delio vaiko vaidmenį. Labai sun ku jį
prarasti, bet toks yra šis verslas”, – kal-
bėjo „Raptors” lyderis Ky le Lowry.

Lietuviškų šaknų turintis „Rap -
tors” komentatorius Leo Rautinis ne-
slėpė, kad atsisveikinti su aukštaūgiu
– nelengva. „Vertinu tai, kaip J. Valan-
čiūnas reaguodavo į sunkumus, kaip
sėkmingai adaptavo ir pritaikė savo
kūną ir žaidimą. Tai buvo ryškus ir sta-
bilus vyrukas, kuris niekada nešykštėjo
šypsenos. Sėkmės jam”, – linkėjo žur-
nalistas. Beje, savo žinutę „Twitter”
socialiniame tinkle L. Rautinis baigė lie-
tuviška fraze: „Ačiū už viską!”

Apžvalgininkas
Chris Walder pažy mėjo,
kad JV buvo vienas
mėgs tamiausių vietos
sirgalių per visą klu bo is-
toriją. „Mielas vyrukas
su velniškai puikia barz-
da”, – vertino žurnalis-
tas. Bene šilčiausią lin-
kėji mą lietuviui pasiun-
tė TSN reporteris Josh
Lewenberg. „Nedaug yra
krep šininkų, kurių kar-
jerą sekti ir aprašinėti
buvo įdomiau. Tai yra
didelės sielos žmogus.
Labai suma nus, nuošir-
dus ir geras vaikinas.
Nuo 2012-ųjų, kai čia at-
vyko nemokėda mas net
anglų kalbos, jis tapo ne
tik puikiu krepšininku,
bet ir dideliu žmogumi.
Sėkmės jam Memphis”, –
rašė J. Lewenberg.

„Grizzlies” bosas 
džiaugiasi lietuviu

Kai daugelis sveikino „Raptors” su
sėkmingais mainais, du buvę gar sūs
NBA krepšininkai turėjo kitokią nuo-
monę. ESPN laidoje „The Jump” Tra-
cy McGrady ir Paul Pierce prieštaravo
daugelio įsitikinimui, kad gavę M. Ga-
sol vietoj J. Valančiūno, „Raptors”
smarkiai sustiprino savo galimybes
kovoti dėl NBA čempionų žiedų. Sep-
tyniskart NBA „Visų žvaigž džių” da-
lyviui antrino buvusi Bostono „Celtics”
garsenybė P. Pierce: „Man atrodo, kad
tai sugadins Toronto rotaciją. Aš ne-
matau, kaip M. Gasol smarkiai galėtų
pastūmėti komandą į priekį”. 

„Grizzlies” klubas sulaukė ne ma-
 žai kritikos dėl sandorio, tačiau M. Ga-
sol į Torontą išsiuntęs Memphis klu  bo
generalinis vadybininkas Chris Wal-
lace neabejoja, kad į ko mandą atsiveda

puikų žaidėją: „Gavo me centrą, kuris
yra vienas geriausių lygoje. Jis įneš į
žaidimą intensyvumo. Mums jis pa-
tinka. J. Valančiūnas yra puikus ko-
mandos draugas ir žai džia dėl pergalių.
O aikštėje galėsime išnaudoti jo meti-
mus atšokus, kitus puolimo įgūdžius.
Jis puikus papildymas aikštėje ir už jos
ribų. J. Va lan čiūnas atitinka daug
mūsų kriterijų”.

Startiniame penkete 
lietuvio nebus

Kadangi gerai žaidžia du prieš du,
J. Valančiūnas turėtų gerai susi žaisti
su Mike Conley. Priklausomai nuo to,
kaip komanda bandys jį iš naudoti, lie-
tuvis turi galimybę neblogai pritapti
Memphis komandoje, ta čiau starto
penkete lietuviui naujasis treneris ne-
žada. J. Valančiūnas turės galimybę va-
sarą savavališkai pratęs ti įsipareigo-
jimus su „Grizzlies” ir užsigarantuoti
sau 17,6 mln. JAV dolerių. Ar „Grizz-
lies” norėtų, kad J. Valančiūnas pra-
sitęstų sutartį? Vis kas priklausys, kaip
lietuviui pavyks pritapti klube. 

Fantastiškas debiutas Memphis

J. Valančiūnas dėl traumos nežai-
 dė du mėnesius, dar nebuvo turėjęs nė
vienos treniruotės su naująja ko manda,
tačiau vasario 12 d. nuostabiai debiu-
tavo su Memphis „Grizzlies” marški-
nėliais. Nuo suolo pakilęs su rinko ga-
lingą dvigubą dublį, o „Grizz lies” na-
muose tik per plauką nepa laužė San
Antonio „Spurs” krepši ninkų 107:108.
J. Valančiūnas ant parketo pasirodė jau
ketvirtąją pirmojo kėlinio minutę. Ant-
ruoju bandymu 26-erių vidurio puolė-
jas grakščiu me timu atidarė savo sąs-
kaitą „Grizz lies” komandoje. „Sveikas
atvykęs į Memphis!” – džiaugsmingai
centrą sutiko „Grizzlies” komentato-
rius. Kai antrojo kėlinio pabaigoje lie-
tuvis galingu dėjimu sudrebino krepšį,
„Grizzlies” aistruoliai klykė iš pasi ten-
kinimo, matydami tokį solidų nau joko
debiutą. Kartais jis pradėdavo cent-
ruoti dar nuo tritaškio linijos ir daž-
niausiai tai pasiteisindavo. Lemiamo-
mis sekundėmis jis buvo aikštėje, o pa-
skutinėmis minutėmis pelnė 4 svarbius
taškus. Gaila, bet jų pergalei neužteko.

Su 23 pergalėmis ir 35 pralaimėji-
mais „Grizzlies” Vakarų konferencijoje
užima priešpaskutinę 14 vietą ir lenkia
tik Phoenix „Suns” (11–46). Nuo aštun-
tosios vietos iki reguliariojo sezono pa-
baigos likus 24 rungtynėms, naująją J.
Valančiūno komandą ski ria 7 pergalės.

 nėliais sužaidė 470 reguliariojo se zo no
rungtynių, o 444 iš jų pradėjo starto
penkete. Iki lemtingojo 2018–2019 m. se-
zono J. Valančiūnas „Raptors” starto
penkete pradėjo 434 iš 440 rungtynių.
Pagal sužaistų rungtynių skaičių jis
yra šeštas „Raptors” klubo istorijoje –
aplenkė ir legendinį Vince Carter (403).

Su „Raptors” marškinėliais ant
NBA parketo reguliariajame sezone
J. Valančiūnas praleido 11 773 minu tes,
o tai yra aštuntas rezultatas. Pa gal
minutes atkrintamosiose varžybo se J.
Valančiūnas yra trečias klubo istorijoje
(1 097). 

Pagal pelnytus taškus (5 524 tšk.)
lietuvis „Raptors” istorijoje rikiuoja si
septintas. Pagal pataikytų metimų
skaičių atkrintamosiose varžybose –
trečias (220).

Lietuvis „Raptors” istorijoje il-
 gam liks ir  kaip antras daugiausiai dvi-
gubų dublių surinkęs žaidėjas (137).
Daugiau jų turėjo tik Ch. Bosh (239).

lančiūną į Memphis „Grizz lies”. Krep-
šininko atsisveikinimas su vieninteliu
Kanados miestu NBA žemėlapyje –
jausmingas.

„Tai buvo liūdnas pokalbis. J. Va-
 lančiūnas ir aš kartu praleidome daug
laiko. Per tuos penkerius metus, kai bu-
vau asistentas, man labai pa tiko šis vy-
rukas”, – apie išsiskyrimą su savo
aukštaūgiu kalbėjo „Raptors” strategas
Nick Nurse. Treneris ne kartą yra ap-
lankęs J. Valančiūną Lie tuvoje. Pana-
šu, kad tokių vizitų ateityje bus gero-
kai mažiau. „Pasakiau jam, kad šian-
dien – liūdna diena. Daugiau jokių ke-
lionių į Lietuvą... Bet jis visa tai suti-
ko su šypsena. ‘Tu vis tiek galėsi at-
vykti. Liksime draugai visam gyveni-
mui’, – toks buvo jo atsakymas”, – jau
buvusio auklėtinio asmenines savy-
bes gyrė treneris. 

„Nežinau kito žmogaus, kuris taip
mylėtų krepšinį, turėtų didžiulę širdį,
o retkarčiais ir tobulai įsikū ny tų į di-

Reguliariajame sezone J. Valan čiū-
 nui nedaug trūko iki atkovotų ka muo-
lių rekordo. Su 3 961 atkovotais ka muo-
liais jis viršūnę užleido tik NBA žvaigž-
dei Chris Bosh (4 476). Kita vertus, at-
krintamosiose varžybo se joks „Rap-
tors” žaidėjas neatko vojo daugiau ka-
muolių už J. Valan čiūną (406). Per vie-
nerias rungtynes J. Valančiūnas dau-
giausiai atkovojo 23 kamuolius.

Kol kas „Raptors” istorijoje J. Va-
 lančiūnas liks trečias pagal blokuotus
metimus (479). Atkrintamųjų var žy bų
istorijoje lietuvis – pirmas (43).

Per septynis sezonus su „Rap tors”
J. Valančiūnas šešiskart pateko į at-
krintamąsias varžybas. Su To ronto
klubu lietuviui pavyko nužygiuoti iki
rekordinių organizacijai aukštumų –
Rytų konferencijos finalo. 2017–2018
m. reguliariajame sezo ne jis su „Rap-
tors” pasiekė 59 pergales. Tai geriau-
sias rezultatas klubo istorijoje.

Jausmingas atsisveikinimas

Tikra bomba. Būtent tokią reakciją
Toronte sukėlė „Raptors” klubo vado-
vų sprendimas išsiųsti nuo 2012-ųjų „di-
nozaurams” atstovavusį lietuvį J. Va-

JV itin efektingai debiutavo naujoje komandoje. Lietuvos krepšininkas surinko galingą dvigubą dublį, per
21 min. pasižymėjo 23 taškais ir atkovojo 10 kamuolių.
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T i k s l a s – Amerika 2018
.Dienoraštis – 6

Tęsiame „Tikslas – Amerika” ekspe-
dicijos dienoraščių ciklą. Įspūdžius, apsi-
lankę Clevelande, Ohio, pasakoja Aistė ir
Augustinas Žemaičiai.

Augustinas: „Gaila, kad Cleve landui
skiriate tik pora dienų”, – rašė vietos
lietuvių archyvaras Andris Dundu-
ras, kai ieškodamas ryšių ir informa-
cijos  „Tikslas – Amerika”
[  http://map.truelithuania.com  ]  že-
mėlapiui pagaliau atradau šį vietos lie-
 tuvių ir lietuviško paveldo žinovą.

Gal nuogąstauti ir nereikėjo – su
mūsų tempais, keldamiesi prieš auš rą
ir baigdami darbus artėjant vidur-
nakčiui, visas vietas aplankyti, nufo-
tografuoti spėjome, nurašėme jų ko or-
dinates, išgirdome jų istorijas „Ga bal-
ėliai Lietuvos” lietuviškų vietų JAV en-
ciklopedijai [http://global.truelithua-
nia.com/lt ].

Bet neapleido jausmas, kad norė tų-
si pasilikti ilgiau. Kad Clevelandas, o
ypač jo lietuvių bendruomenė, pats
tikriausias tarpukario Lietuvos tę-
 sinys. Clevelande žuvo ir palaidotas pre-
zidentas Antanas Smetona, ten – 1936 m.
lietuvių sodas, pilnas lietuviško meno,
ten – tarpukario Kauną stačiusių ar-
chitektų bei skulptorių darbai. Ir, svar-
biausia, sutiktų vietos lietuvių pažiū-
ros irgi persmelktos tarpukario dvasia.

Clevelando lietuvių klube
kovojama už Lietuvos istoriją

Aistė: Vos įžengę į lietuvių klu bą
pasijutome tarsi geriausiais lietuvybės
Amerikoje laikais: jis veikia nuolat, ne
taip, kaip nemažai kitų lietuviškų klu-
bų kituose miestuose, kurie atidaromi
tik kartą ar du per savaitę. Vietos lie-
tuviai mus sutiko nepaprastai malo-
niai, jautėmės kaip namie.

Augustinas: Daug ten sutiktų žmonių
ne šiaip sau eina pasilinks minti, bet ir
puikiai išmano Lietuvos istoriją, pasi-
ryžę ją ginti nuo išpuolių „iš Rytų” ir,
deja, vis dažniau, „iš Va karų”. Gaila,
bet uoliausio istorijos sargo tik dvasia
tvyrojo ore. Linas Johansonas, žymus
Clevelando radijo vedėjas, pašventęs gy-
venimą kovai su antilietuvišku šmeiž-
tu, dar 2017 m. pats kvietė „Tikslas –
Amerika” į Clevelandą. Deja, prieš
„Tikslas – Amerika 2018” jis mirė, gal
neatlai kęs tempo: cigaretė – kava –
kompiuteris. Taip ir nesusitikome.

Bet L. Johansonas buvo ne vienas.
Lietuviškiems archyvams gyvenimą
atidavęs Andris Dunduras, dr. Viktoras
Stankus, Lietuvių klubo va dovė Rūta
Degutienė – rodos, su kuo bekalbėsi, pui-
kiai išmano Lietuvos istoriją ir tuoj
pat atpažįsta bet kokį melą ar „išve-
džiojimus”. O juk jie užaugo JAV, juk ga-
lėjo lengvai Lie tuvą tiesiog pamiršti, gy-
venti sau Amerikoje, kur visų Lietuvą
ištiku sių siaubų nebuvo… Tačiau ne.
„Ame rikoje gimiau, bet čia nemirsiu”,
– žadėjo Andris Dunduras, pa siryžęs per-
sikelti gyventi į Lietuvą. Viliuosi, kad
nenusivils – Clevelando lietuvių pažiū-
ros ir aplinka tokios lietuviškos, kad pa-
čiai Lietuvai su tuo sunku konkuruoti.

Miestelio dydžio bažnyčia ir 
Lietuvių sodas

Augustinas: Su dr. Viktoru Stan-

 kumi nuvykome į Clevelando lietuvių
bažnyčią, tiksliau – ištisą lietuvišką
miestelį, pokariu į Clevelandą atplūdus
4000 nuo sovietų pasitrau kusių lietuvių
statytą žymių meni nin kų Stasio Ku-
doko, Kazio Varnelio, Eduardo Kers-
nausko, Ramojaus Mo zoliausko. Su
mokykla, vienuolynu (deja, nebeveikia)
ir begale lietuviš kų skulptūrų, kurių
įspūdingiausia pašvęsta lietuvybės
Clevelande šimtmečiui.

Ta bažnyčia – tarsi lietuvybės lai-
vas, plaukiantis per neramią jūrą (for-
ma panaši į laivą). Viktoras pasa kojo,
kad į lietuviškas šv. Mišias ateina apie
300 žmonių (daugelyje kitų JAV lietu-
vių bažnyčių, kuriose buvome, tesusi-
rinkdavo 30–50).

Bet net ir ta bažnyčia „Tikslas –
Amerika” žemėlapyje svarba ir įdo-

žmonės visam gyvenimui atsiduoda re-
ligijai, toros nagrinėjimui, net nei na už
ješivos ribų. Su mažiau religingais jie
mažai palaiko ryšius. „Aš ten toks
pats svečias, kaip ir jūs”, – sakė Russ
Maurer, Clevelande gyvenantis litvakų
genealogijos projekto „Lit vak SIG” vie-
nas šeimininkų, bet su tiko pamėginti
laimę ir palydėti mus ir Clevelando lie-
tuvius iki ješivos.

Aistė: Ir mums pasisekė! Ješivo je
mus priėmė labai maloniai, viską pa-
rodė, atsakė į visus klausimus: ma tėme
ir Vilniuje leistų knygų didingoje bib-
liotekoje, sutikome litvakų kil mės žmo-
nių, nors jų dabar ten ir mažai.

Kokį Clevelandą rado 
prezidentas Antanas Smetona

Augustinas: Kai į Clevelandą pasi-
traukė prezidentas A. Smetona, be-
veik viso to dar nebuvo. Tik lietuvių so-
das jau stovėjo. Tada lietuvių gyveni-
mas sukosi aplink kitą – Šv. Jurgio – lie-
tuvių bažnyčią. Ją vyskupija 2009 m.
uždarė ir pardavė ūkininkui. Ir baž ny-
čia dabar apleista, nors gražiai mus
priėmęs naujasis savininkas Tim ir ža-
dėjo ten įrengti parduotuvę. Vietos
lietuviams toks bažnyčios vaiz das su-
daužė širdis.

Aistė: O dar visa atmosfera: pa-
 vyko sutarti apsilankyti tik ne anks-
 čiau kaip 7:30 val. v., temo, prasidėjo
aud ra, o mes judėjome į apleistą bažny -
čią. Rajone, kuris dabar toks liūdnas,
išgriuvęs, nesaugus (nes kur kitur ap-
simokėtų mieste užsiimti žemės ūkiu?),
kur dar dieną mūsų pašnekovai vengė
net sustoti užkandinėje: sakė, pavo-
jinga. Fotografuoti bažny čios viduje
teko su ilgu išlaikymu (exposure): tam-
su, o pastate nebėra elektros. Bet at-
mosferą nuotraukos perteikia puikiai.

Augustinas: Panašiame rajone – tie-
sa, tais laikais dar kiek geresniame –
gyveno ir pats prezidentas. Palėpėje.
Tik tiek išgalėjo, juk turėjo gyventi iš
aukų. Pažymėjome namą, kuriame jis
žuvo, atradome ir jo ka pą. O taip pat
laikraščio „Dirva” re dakciją – šis lie-
tuviškas laikraštis, einantis nuo 1916
m., iki šiol atstovauja tautininkiškai
minčiai. Kaip pasakojo vietos lietuviai,
būtent dėl tautininkų gausos A. Sme-
tona pasi rinko gyventi Clevelande.

Ir šiandien ta tarpukario Lietu vos
dvasia Clevelande dar gyva. Pa garba
prezidentui A. Smetonai di desnė nei
kur kitur šiais laikais. Lietuviai ir re-
ligingi žydai gyvena netoliese, bet kar-
tu ir tarsi savo atskiruose pasauliuose,
vieni į kitus žiūri pagarbiai iš atstumo
(laikinai „ištirpusio” per „Tikslas –
Amerika” vizitą). Kaip anais laikais.

O svarbiausia – lietuvių tauta Cle-
velande svarbi, jos istorijos ir kultūros
tyrimams aukojamos ištisos paros lais-
valaikio. Vietiniai demonstravo su-
rinktas angliškas knygas apie sovieti-
nį genocidą, trėmimus, kurias žada
skaitmeninti – kad visi sužinotų, nes
Amerikoje tai žino ne visi. Ir daugelis
sutiktų Clevelando lietuvių tikrai „pra-
gmatiškais sumetimais” netylės iš-
girdę „svetimųjų” šmeižtą: vos kažkur
pasigirsdavo kas panašaus, tuojau pat
laukdavo kompetentingas vietos lie-
tuvių istorijos žinovų atsakymas.

Svarbios lietuviškos vietos JAV

Daug svarbių Lietuvos istorijai

„Tikslas – Amerika” dalyviai Aistė ir Augustinas Žemaičiai, dr. Viktoras Stankus prie
Clevelando lietuvių bažnyčios.

Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d

mumu nusileis Clevelando lietuvių so-
dui (cultural garden) – unikaliai, jau-
kiai, tarpukariu sukurtai erdvei, kur
kiekviena detalė spinduliuoja ana tar-
pukario lietuvybe: Kudirka, Maironis,
Basanavičius, Gedimino stulpai, Biru-
tės fontanas. Atrodo, lyg tas sodas būtų
turėjęs iškilti tar pu kario Kaune, būti
žymia kokio Ža liakalnio puošmena,
bet kažin kaip atsidūrė anapus Atlan-
to ir šiandien mažai kas už Clevelando
ar JAV ribų jį žino. „Tikslas Amerika”

nežadėjo: vienas žmogus po kito, tiek
lietuvis, tiek žydas, paprašytas duoti
kontaktus (juk ješiva net internetinio
puslapio neturi), atrėždavo: „Tai neį-
manoma”, „Mėginau susi siek ti ir ne-
sulaukiau atsakymo”, „Pats norėjau ten
eiti ir mane išvarė” ir pan. Kaip pasa-
kojo vietos lietuviai, kai jie klausė vie-
no žydo, kaip patekti į ješivą, šis atsa-
kė: „Kai sužinosite, pasakykite ir man”.

Mat ješiva – pačių religingiausių
žydų – ortodoksų – institucija, kur

ir „Ga balėliai Lietuvos” tai keičia.

Clevelande – ir litvakų sukurta
judaizmo tvirtovė

Augustinas: Toje pat šiaurryti nėje
Clevelando pusėje, kur klesti lietuvių
klubas ir bažnyčia, veikia dar viena iš
tarpukario Lietuvos per kelta institu-
cija: Telšių (Telshe) ješiva. Internete ra-
dome informacijos, kaip ji atsidūrė
JAV (kai sovietai okupavę Lietuvą už-
darė ješivą Telšiuose, keli jos mokyto-
jai lankėsi JAV ir atkūrė ją tenai). Bet
„Tikslas – Ame rika” to nepakanka: ne
kartą įsitikinome, kad kas parašyta –
nebūtinai tiesa, reikėjo pokalbio su vie-
tiniais, nuotraukų, tikslių vietų že-
mėla piui…

Pasiruošimas projektui nieko ge ro

Įamžinamas prezidento Antano Smetonos kapas.
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Atkelta iš 7 psl.

Gerb. Gitanai, suartinti norėtumėte ne
tik įvairiuose žemės kampeliuose gyve-
nančius lietuvius. Save pristatote kaip vie-
nijantį kandidatą. Kokios vienybės siek site?

Pasirinkau į rinkimus eiti be ko-
 kios nors partijos paramos. Be abejo-
 nės, tai sunkesnis kelias, tačiau ne pri-
klausomo kandidato statusas leidžia ne
deklaracijomis, bet realiai ginti ir telk-
ti įvairias politines jėgas, nesibaimi-
nant, kad į tave žiūrės kaip į kokios ki-
tos partijos statytinį, jų in teresų ap-
tarnautoją. Beje, jau pastebėjau – tai
veikia. Susitinku su labai įvairių po-
litinių pažiūrų žmonėmis, ir matau,
kad išankstinio nusistatymo nėra –
galime kalbėtis, ieškoti są lyčio taškų.

Geriau matyti padėtį iš abiejų ba-
 rikadų pusių, gebėti derinti visuo me-
nės interesus man leidžia ir ilgame tė
patirtis, įgyta dirbant ne vien valsty-
biniame, bet ir  privačiame sektoriuje.  

Mano rinkiminė kampanija ir
programa grįsta pagarba. Tai nereiš-
 kia, kad mano vizijoje visi susikabinę
už rankučių eis į Seimą ir nebeliks po-
litinės kovos. Kalbu apie metodus, ku-
riais vykdoma politinė konkurencija.
Deja, šiandien ji nėra nei švari, nei są-
žininga, o žeminanti oponentą, suke-
lianti norą atsakyti tuo pačiu ir tuo pri-
menanti gatvės muštynes, ku rios ne-
malonios ir patiems dalyviams, ir iš to-
liau stebinčiam rinkėjui. Esu privers-
tas pripažinti, kad politinės kultūros ly-
gis Lietuvoje smunka.

Tačiau man svarbu ne tik telkti
konkuruojančias politines jėgas ben-

dram tikslui, o apskritai siekti socia-
linės taikos visuomenėje. Pasigendu
dialogo tarp darbdavių ir darbuotojų,
kartais susidaro įspūdis, kad net vals-
tybė negerbia savo viešojo sektoriaus
darbuotojų ir elgiasi su jais bra vūriš-
kai, iš aukšto (prisiminkime ne seniai
vykusį mokytojų streiką...). Ne manau,
kad tai yra kelias, kuriuo Lietuva ga-
lėtų žengti į priekį. Grei čiau tai kelias
atgal arba kažkur į šoną.

Lietuvos kasdienybėje netrūksta ir
daugiau kryžkelių, viliuosi, kad mano
vizija ir programa gali pasiūlyti tuos
kelius, kurie suartins nutolu sias, sun-
kiai susikalbančias ar kon fliktuojan-
čias puses.  

Ko visiems palinkėtumėte Va sario 16-
osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos
– proga? 

Šią ypatingą dieną kaip niekad
turime suprasti, kad esme viena šeima.
Kur begyventume – Vilniuje, New Yor-
ke, Londone, ar mažame Lietuvos kai-
melyje – visi mes esame lie tuviai. Vi-
siems mums ši šventė – išskirtinė. Tą-
dien prisiminkime, iš kokio stebuklo
gimė mūsų valstybė, atrodo, tokiomis
aplinkybėmis, kai niekas negalėjo gim-
ti – bet gimė. Ir tai įvyko tik dėka
žmonių, kurie tu rėjo idėją ir buvo pa-
sirengę viską pa aukoti, kad ją įgyven-
dintų. Džiau ki mės, kad Lietuvos idėja
gyva ir nuolat stiprėja. 

Nors yra lietuvių, kuriuos skiria
tūkstančiai mylių, bet tą dieną mes tu-
rime pagalvoti vieni apie kitus. Mes
stiprūs esame tada, kai esam kar tu. Iš-
didžiai kelkime savo Tris palvę! 

„Esame viena šeima!”bei kultūrai įvykių įvyko JAV. „Tiks las
– Amerika” atranda ir žymi tokių įvy-
kių vietas.

• Be A. Smetonos žūties vietos Cle-
velande jau esame pažymėję pirmojo
lietuviško romano pasaulyje leidimo
vietą (Shenandoah, PA, miestelyje),
oro uostą, iš kurio į lemtingą skrydį pa-
kilo S. Darius ir S. Girėnas (New York
City, NY), „Amerikos balso” redakciją
(iš kur okupacijos laikais į Lietuvą
transliuotos laidos) ir t. t.

• Iš visų Lietuvai svarbių vietų ge-
riausiai pažymėtos su Dariumi ir Gi-
rėnu susijusios vietos: atminimo lentos
yra ir kur jie pirko „Litua ni ca”, ir
kur pakrikštijo, ir iš kur pakilo.

• Daug kitų Lietuvai svarbių vietų
pamirštos, jas net norint buvo sunku
rasti: pavyzdžiui, pirmojo pa saulyje lie-
tuviško romano leidimo vietą. Net vie-
tos lietuviai jos nežinojo.

• Kai kurių Lietuvai svarbių vietų
kol kas išvis nepavyko atrasti, dėl kitų
tikslios vietos skirtingų žmo nių nuo-
monės išsiskyrė. Pavyzdžiui, žemėla-
pyje pagal Bostono lietuvių liudijimus
buvome pažymėję Lietu viškos enciklo-
pedijos leidimo vietą Bostone. Tačiau
kiti vietos lietuviai po  straipsnio „Drau-
ge” nurodė, kad vieta pažymėta klai-
dingai ir pažymėtoje vietoje veikė ne en-
ciklopedijos, bet laikraščio redakcija.
Taigi žymė jimą kol kas nuėmėme.

• Laikui bėgant darosi vis sun-
kiau nustatyti tam tikrų įvykių vietas,
nes miršta tų įvykių liudininkai, atsi-

minimus padengia dulkės: tad labai
svarbu žinias surinkti kuo anksčiau.

• Pastaruoju metu Lietuva rū pina-
si, kad Lietuvai svarbios vietos užsi-
enyje būtų įprasmintos: pavyz džiui,
2018 m. Lietuvos ambasada pa sirūpino,
kad būtų atidengta atminimo lenta
Varnoje, Bulgarijoje, ant namo, kur gy-
veno Jonas Basanavi čius.

• JAV gyveno ir kūrė turbūt dau-
giau žymių lietuvių, nei bet kurioje ki-
toje šalyje, išskyrus Lietuvą, ir daug
svarbių pasiekimų JAV lietuviai pa-
darė net pirmiau, nei Lietuvos lietu-
viai, kadangi Lietuvos lietuviai kentėjo
okupacijas ir priespaudas. Todėl būtų
labai gerai, jei svarbiausios Lietuvai
vietos, esančios JAV, irgi būtų pa-
ženklintos.

• Jei žinote svarbių Lietuvos isto-
rijai vietų JAV, rašykite augustinas.ze-
maitis@gmail.com .

Daugiau informacijos
Augustinas Žemaitis ir Aistė Že-

maitienė – ekspedicijos „Tikslas –
Amerika 2018” dalyviai. Ekspedicijos
metu sudaromas interaktyvus inter-
netinis lietuviško paveldo JAV že mėla-
pis  http://www.tikslasamerika.lt  ir
pildoma lietuviško paveldo užsienyje
enciklopedija  http://www.gabaleliai-
lietuvos.lt . Šis projektas – LR Vyriau-
sybės kanceliarijos „Šimtme čio ini-
ciatyvų” konkurso laimėtojas.

Bus daugiau

Gerovės Lietuva! Ateities Lietuva!

Vasario 10 d. sužaidus pusfinalio rung-
tynes, paaiškėjo Čikagos lietuvių krep-
šinio lygos (ČLKL) senjorų varžybų fi-
nalininkai. 

Pirmąkart vasario 17 d. (10 val. r.)
Pasaulio lietuvių centre Le-
monte vyk siančiame finale su-

sitiks „Kau no” ir „Vendo” komandos,
kurios ke lią į lemiamas sezono varžy-
bas prasiskynė po itin atkaklių pusfi-
nalio rungtynių: kauniečiai rezultatu
43:40 nugalėjo „Tauro” krepšininkus,
o „Vendas” ne mažiau intriguojančio-
je dvikovoje rezultatu 68:66 palaužė
„Panevėžio” krepšininkus.

Beje, panevėžiečiai ketvirtfinalio
rungtynėse pateikė didžiausią šio se-
zono netikėtumą, kai rezultatu 95:80
įveikė trijų pastarųjų metų ČLKL čem-
pionę „Alytaus” komandą, kuri šiemet
liko be medalių.

Nors ir reguliariajame sezone pra-
laimėję abejas tarpusavio varžybas

(42:47 ir 56:59), būsimi finalinin kai
„Kauno” krepšininkai ketvirtfinalio
varžybose gan nesunkiai 57:44 įveikė
lygos debiutantės „Lituanica” ko-
mandos pasipriešinimą. „Vendo” ko-
manda į pusfinalį iškopė be dides nio
vargo, rezultatu 70:41 nugalėjusi pa-
skutinėje vietoje šį sezoną likusius
„Vyčio” krepšininkus.

Pirmauja „Juodkrantė”

ČLKL pagrindinėje dešimties ko-
 mandų grupėje, reguliariajame sezo ne
komandoms likus sužaisti po 1–3 rung-
tynes, pirmauja 15 pergalių per 17
žaistų rungtynių iškovoję čempionų
vardą ginantys „Juodkrantės” krepši-
ninkai. Jie užtikrintai lenkia „Litua-
nicos” (2 vieta, 11 pergalių/5 pralai-
mėjimai), „Radviliškio” (3 vieta, 10/5)
ir „MB Global-Švyturio” (4 vieta, 9/5)
komandas. „Play-off ” varžybas šios
komandos pradės vasa rio pabaigoje.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

kurią šiemet išleido  Draugo
fondas, galima įsigyti ,,Drau-
go” knygyne, 4545 W. 63th
Str., Chicago, IL. Kaina – 50
dol. Pridėtinis Illinois valstijos
vertės mokestis – 9.25 proc.
arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

ČLKL senjorų finale –
„Kaunas” ir „Vendas”

ČLKL logo.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
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

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

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. 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. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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

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 

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti  ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

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
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Sudoku nr. 139
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su do ku atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
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KAS GALITE, ATNEŠKITE „FANTŲ” LOTERIJAI – AČIū!!!

Sol. Nida Grigalavičiūtė ir šokių grupė „Suktinis”
Šiupinio vakarienė

Dainos ir šokiai su A. Barniškiu, loterija...

Stalus ir vietas prašome iš anksto užsisakyti pas
Ramūną Buntiną – tel. 630-969-1316

Auka: iš anksto – 40 dol. prie durų 45 dol.

Čekį prašome rašyti – „Foundation of Lithuania Minor” ir siųsti:
Ramūnas Buntinas
908 Rob Roy Place

Downers Grove, IL 60516

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
maloniai kviečia Jus paskutinį kartą atvykti į

tradicinį Užgavėnių

Šiupinį
2019 m. kovo mėn. 2 d.

šeštadienį
6 val. vakaroBalzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro” salėje

6500  South Pulaski Road
(Mašinas bus galima statyti kitoje pusėje gatvės esančio Republic Bank aikštelėje)

Pabendravimas 6–6:45 val. v.

meninė programa:

VIENINGA
Vasario 16-osios minėjimo

ŠVENTĖ

Švęskime kartu! Vasario 17 d.
sekmadienį

12:30 val. p. p.

PLC Fondo salėje
14911 127th St.

Lemont, IL 60439

Nemokamas
LR Seimo nario

bei žymaus operos solisto
Vytauto Juozapaičio ir

Eglės Juozapaitienės
KONCERTAS

Ruošia Vidurio vakarų apygarda ir Lemonto apylinkės valdyba
Globėjas – LR generalinis konsulatas Čikagoje

Rėmėjas – Pasaulio lietuvių centras

Gerbiamam

A † A
JONUI TREŠKAI, Sr.

iškeliavus į Viešpaties prieglobstį, nuoširdžiausią
užuojautą reiškiame sūnui JONUI, Grand Rapids, MI,
Lietuvių Bendruomenės pavyzdingam bendra dar  -
 biui ir visai  gausiai TREŠKŲ šeimai.

Lai Viešpats suteikia jums stiprybės šią skausmo
ir liūdesio valandą, o šviesūs tėvelio prisiminimai su -
teikia paguodos.

JAV LB Michigan apygardos valdyba
Janina Udrienė
Laura Granytė
Valdas Piestys

Sonatos ir Roko Zubovų koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, vyks vasario 24 d., sekmadienį, 3 val. p. p. University Circle,
Glick Recital hall, 11125 Magnolia Drive, Cleveland, Oh 44106. Bilietai:
www.themusicsettlement.org. Švęskime Nepriklausomybę su Čiurlioniu! 



A † A
EUGENIJA KOLUPAILAITĖ

Mirė 2019 m. vasario 5 d. Čikagoje, be-
veik sulaukusi 94-erių metų.

Gimė 1925 m. vasario 15 d. Kaune.
Buvo prof. Stepono Kolupailos ir Ja-

ninos Tomaševičiūtės Ko lu pailienės vi-
durinioji iš trijų dukrų.  

Baigė Aušros mergaičių gimnaziją
Kaune, studijavo botaniką Münchene.
Atvykusi į Ameriką 1949 m., studijavo In-
dianos universitete Bloomingtone.  Iki
1964 m. gyveno South Bend, IN, po to per-
sikėlė į Čikagą ir iki pensijos dirbo drau-
dimo bendrovėse. 

Skautė, ilgametė lietuviškos veiklos
rėmėja. Domėjosi kul tū ra, filatelija, kal-
bomis, mokėjo net aštuonias užsienio kal bas. Uol iai lankė operą, kon-
certus, meno parodas, mėgo žiūrėti filmus. Buvo labai dosni, visada
galvodavo pirma apie kitus, tik tada apie save. Eugenija pragyveno
abi seseris. 

Nuliūdę liko: sūnėnas Rimas Bulota, dukterėčia Aldute Bulo tai-
 tė Belzer su vyru Robertu ir vaikais Antanina ir Vytu.  

Velionės pageidavimu laidotuvės bus privačios. 
A. a. Eugenijos palaikai paaukoti katalikų universiteto medicinos

fakulteto studentams. 
Apie velionės pagerbimo ir palaidojimo apeigas bus paskelbta po

metų.
Nuliūdę artimieji
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draugas.org/mirties

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

A † A
ANGELA JETEIKA 

LEŠČINSKIENĖ
Mirė vasario 8 d., sulaukusi 92 metų.
Gimė 1927 m. sausio 13 d.
Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: sesuo Julia J. Galvão, dukterėčios Doris A. Mar tini

(Jerome), Denise M. Martini ir Cecilia J. Galvão; jų vaikai – Ju liana
Martini, Simone, Sasha, João ir José Galvão bei anūkės – Rebecca Mar-
tini ir Raira Yaniscelli.

Angela buvo a. a. Juozo žmona.
Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai Marquette Par-

ke.
Atsisveikinimas su velione vyks  vasario 16 d., šeštadienį, nuo 9 iki

11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Wash-
tenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mi šios už jos sie-
lą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero ka pi nėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse. 

Angela visuomet bus mūsų širdyse ir maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. – Wolniak Funeral Home, tel. 773-767-4500, 
arba www.wolniakfuneralhome.com

A † A
EUGENIA TARAS (KVEČAS)

Mirė vasario 13 d., sulaukusi 84 metų.
Gimė 1934 m. lapkričio 27 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Marquette Park, Čikagoje.
Nuliūdę liko: buvęs vyras Vytautas Taraškevičius, dukterėčios ir

sūnėnai Amerikoje ir Lietuvoje.
Eugenia buvo a. a. Edvardo Taro mama, a. a. Broniaus ir  Ele nos

(Tarvainis) Kvečų duktė; a. a. Alberto (a. a. Lilina), a. a. Simo (a. a.
Jadvyga), a. a. Elenos (a. a. Alfonsas) Butkus, a. a. Stasės (Sta sys) Te-
korius ir a. a. Konstancijos (a. a. Albertas) Rožėnas se suo. 

Atsisveikinimas su velione vyko penktadienį, vasario 15 d., nuo
10 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812  S.
Washtenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios
už jos  sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Ka zi miero kapinė-
se. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
velionę savo maldose. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Hills Funeral Home, tel. 708-598-5880,  
arba www.hillsfh.com

A † A
MEILUTĖ A. INDREIKA 

BISKIS, MD

Mirė savo namuose 2019 m. vasario
13 d., sulaukusi 96 metų. 

Gimė 1923 m. vasario 5 d. Maskvo-
je.

Gyveno Downers Grove, IL
Buvo a. a. Stasės Rickevičiūtes ir a.

a. Liongino Indreikos duk tė, a. a. Kęs-
tučio Biskio žmona, a. a. Mato In-
dreikos sesuo.

Meilutė 1940 m. baigė Marijos Peč-
kauskaitės gimnaziją Kaune.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur
1948 m. Hamburgo universi tete apgy-
nė medicinos doktoratą. 1949 m. atvy -
ko į JAV, o 1954 m. įgijo teisę praktikuoti mediciną Illinois valsti-
joje. 1958 m. gavo vi daus ligų daktarės sertifikatą, o 1968 m. – fizi -
nės terapijos ir rea bi litacijos.

Per savo ilgus profesinės veiklos metus dr. Meilutė Biskis dės-
tė University of  Illinois, Chicago Medical School, dirbo Hines Me-
 morial Veterans Hospital, o kaip daktarė-konsultantė – daugely-
je Illinois ligoninių. Priklausė įvairioms medikų organizaci-
joms: American Medical Association, Illinois State Medical Society,
Ame  rican Heart Association, Illinois Society of  Physical Me dicine
and Rehabilitation ir kt. Buvo Lithuanian Medical Society of  the
US and the World, American Women’s Association narė. 

Dr. Meilutė Biskis aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, bu -
vo dos ni kultūros mecenatė, labai mylėjo savo Tėvynę ir visus žmo  -
nes.

Nuliūdę liko: vaikai Indrė Maria Biskis, Aras Lionginas Bis-
 kis ir Tauras Antanas Biskis, marti Ellen, anūkai Kęstutis, Gra-
 ži na, Austėja ir Tauras; sūnėnas Mark Indreika, dukterėčia Gai-
 lu tė Biskis, pusbroliai bei pusseserės JAV ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas su a. a. Meilute Biskis planuojamas pavasarį.
Konkrečią jos pagerbimo ir laidotuvių datą šeima praneš vėliau. 

Nuliūdę artimieji
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PAS muS
IR

APLINK muS
� Šį šventinį savaitgalį galerijoje ,,Siela” Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte, veiks video pro-
jekcijų paroda ,,Mes ir Vasario 16”. Nuotraukos
iš Jono Kuprio, Sandros Ščedrinos ir kitų ar-
chyvų, kalbančios apie išeivijos santykį su Va-
sario 16-ąja. Idėjos autorius ir techninis atli-
kėjas – Rytis Januška. Užsukite pažiūrėti!

� Vasario 18 d., pirmadienį, 12 val. p. p. Le-
monto centre (230 Main Street) vyks tradici-
nis iškilmingas Lietuvos vėliavos iškėlimas Va-
sario 16-osios proga. Organizatoriai – Pasaulio
lietuvių centras, JAV Lietuvių Bendruomenė ir
Lemonto miestas.  Dalyvaus LR generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Le-
monto meras John Egofske, šauliai. Kviečia-
me visus atvykti į šį šventinį renginį.

� Lietuvos Nepriklausomybės diena iškil-
mingai bus paminėta vasario 19 d., antradienį,
11 val. r. Cicero Community Hall, 2250 S.
49th Ave. Cicero, IL. Minėjime dalyvaus LR
generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-

kešius, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas
adv. Saulius Kuprys. Programoje – Lietuvos vė-
liavos pakėlimas, akademinė programa ir
vaišės,

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 20 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte pa-
sižiūrėti LRT istorinės serijos ,,Laisvės kaina.
Savanoriai” paskutinį, dvyliktąjį filmą.

� Vasario 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. Ričar-
da Petersoną (15 m. mirties sukaktis) ir a. a.
Stasę Petersonienę bei a. a. Ramunę Lukie-
nę. Kviečiame atvykti visus, kurie pažinojo ar
kartu dirbo Čikagos lituanistinėje mokykloje,
Pedagoginiame lituanistikos institute, Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre, pasimelsti už
šiuos lietuvybei pasišventusius tautiečius. Po
šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje.

,,DRAUGO”
prenumeratoriai gali skaityti ,Draugą”

internete  be jokio papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų parašyti 

apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

sustok...

lietuvių meno ansamblis

2019 m. kovo 2 d. 7:00 v.v.

Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIETAI  suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną  |  jaunimui iki 17m. $10

PIRKTI  www.dainava.us  |  800-838-3006  |  lietuviškose parapijose  |  PLC raštinėje

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIetaI suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną / jaunimui iki 17 m. $10
Pirkti www.dainava.us / 800-838-3006 / lietuviškose parapijose / PLC raštinėje

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

The Lithuanian Trade Council yra pelno nesiekianti organizacija, įsikūrusi
Baltimorės Lietuvių namuose, Marylande. Mūsų tikslas yra sukurti
komercinius santykius ir padėti Lietuvos įmonėms padidinti eksportą į
Jungtines Amerikos Valstijas. Plačiau susipažinti su mūsų veikla galite:

www.LithuanianTradeCouncil.com

Esame įkūrę Lithuanian Marketplace – programą elektroniniams prekybos
mainams visame pasaulyje, kur įmonės gali pardavinėti savo produktus
nemokamai. Jeigu esate tiekėjas, galite užsiregistruoti jau dabar. 

Prezidentas Bernard Gagnon, tel. +1-410-713-5992 
bgagnon@LithuanianTradeCouncil.com

Like us on Facebook

NORINTYS PREKIAUTI MUGĖJE,
SKAMBINKITE SESEI AUDRAI BROOKS 708-334-3982
ARBA RAŠYKITE: KAZIUKOMUGECHICAGO@GMAIL.COM
HTTP://KAZIUKOMUGE.SKAUTAI.NET/

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis


