
Šiandien, šeštadienį, Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre vyksta penktoji ,,TEDxVilnius”
konferencija, kurią galima stebėti ir internetu.

Pasak ,,TEDxVilnius” atstovės Rūtos Kru-
liauskaitės, šių metų renginyje dalyvauja
kaip niekada daug užsienio lietuvių. „Sten-

gėmės atrasti dar nematytų ar mažiau žinomų as-
menybių, kurių veikla bei žinios būtų įdomios tiek
Lietuvai, tiek ir pasauliui, tad pranešėjų tarpe gau-
su pasaulinio lygio ekspertų, kurių darbai daro
įtaką šiuolaikinės kultūros, ekonomikos ir apskri-
tai civilizacijos vystymuisi”, – sakė R. Kruliauskaitė
bei pridūrė, kad ieškoti pranešėjų, o ypač po visą pa-
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Šv. Mišios – į jūsų namus – 5 psl.

Jaunieji poetai
prisistato JAV – 7 psl. 

Duris atvers Prez. V. Adamkaus biblioteka-muziejus 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiomis dienomis Kaune, pastate,
kuriame 1922–1935 metais buvo
įsikū rusi Lietuvos užsienio rei-

kalų ministerija, o dabar veikia Lie-
tuvių išeivijos institutas bei Prezi-
dento Valdo Adamkaus biblioteka-
muziejus, gyvenama persikraustymo
ir remonto rū pesčiais. Jau labai grei-
tai prasidės šio pastato rekonstruk-

cijos darbai, kuriems pasibaigus čia
oficialiai bus atidaryta Prezidento V.
Adamkaus biblioteka-muziejus. Pla-
nuojama, kad pilnu pajėgumu mu-
ziejus dirbs nuo 2018 metų, tačiau
lankytojams bent dalis ekspozicijų
bus prieina mos jau ateinančiais,
2016-aisiais me tais.

„Jau dabar yra nemažai nekan t-
raujančių žmonių, kurie, pamatę ant
pastato lentelę, jog čia įsikūręs Pre zi-

dento muziejus, užsuka, domisi,
klau sinėja, nors oficialiai ekspozi-
cijų salės dar neįrengtos, viskas
dar nesu tvarkyta. Atvyksta nemažai
svečių iš užsienio, akademinio
sluoksnio at stovų, ir visus sten-
giuo si priimti, pa aiškinti apie bū-
simojo muziejaus mi siją ir viziją, at-
sakau į pačius į vai  riausius klausi-
mus”, – pasakojo „Drau gui” šios
ins ti tucijos direktorius Arūnas An-
tanaitis.

Prezidento V. Adamkaus bib-
lioteka-muziejus kuriama pagal
Jungtinė se Amerikos Valstijose su-
siklosčiusią tradiciją buvusių pre-
zidentų gimtuosiuose miestuose
įrengti jų memorialines vietas, at-
verti visuomenei su šalies vadovo
asmenybe ir veikla su sijusį mate-
rialinį, dokumentinį, gar so ir vaiz-
do archyvų paveldą. Šios in titucijos
vizija – skleisti liberaliosios de-
mokratijos, atviros pilietinės vi-
 suo menės ir gyvosios lietuvybės
idėjas, atveriančias kelius Lietuvos
atei čiai. Taip pat bus siekiama sau-
 goti atmintį ir puoselėti vertybes,
kurio mis gyveno ir gyvena Prezi-
dentas Valdas Adamkus bei jo ben-
dražygių karta, plėsti jo visuome-
ninės bei po litinės veiklos ir lietu-
vių diasporos pažinimą.– 11 psl.

Rekonstrukcijos projektas

Konferencijos temą įkvėpė NASA kosminio
zondo nuotrauka

Garsioji Žemės nuotrauka – Pale Blue Dot – įkvėpė renginio
temą. Tarp konferencijos dalyvių (pagal laikrodžio rodyklę): J.
Žiburkus, J. Urbonas, L. Briedis ir B. Vanagas. 

Organizatorių nuotr.

saulį išsibarsčiusių lietuvių, labai padėjo orga-
nizacija „Global Lithuanian Leaders”.

Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog konfe-
rencijoje bus ne tik nagrinėjamos opios problemos,
keliami sudėtingi klausimai, bet ir atiduodama
duoklė menui, kuris ne mažiau už kitas sritis le-
mia visuomenės formavimąsi. Tad kiekvienoje pra-
nešimų sesijoje (o jų iš viso – penkios) bus bent vie-
nas kultūrinis intarpas. – 14 psl.



Pagaliau atėjo ilgai svajota lais vė. Velionis Al-
girdas negalėjo priimti vartotojiškos, vakarietiško
liberalizmo idėjomis persisunkusios Lietu vos. Jis nu-
sivylė Lietuvos politiniu elitu. „Mes kovojome už tai,
kad val džia tarnautų žmonėms, kad tiesiog būtų žmo-
nių valdžia. O ją užgrobė vagys ir veidmainiai. Įsi-
galėjo so vie tinė žiguliukų karta, prisitaikėliai” – šie
labai skaudūs Algirdo žodžiai, be jokios abejonės,
buvo taikomi ne vi siems, bet daugeliui. Algirdo tvir-
tas įsitikinimas savo tiesa, jo tiesus bū das daugelį
glumino, dažnai net erzino. Bet nebuvo galima jo ne-
gerbti, nes net darydamas klaidų jis buvo iki kraš-
tutinumo sąžiningas. Jis tiesiog spinduliavo pado-
rumu. 

Galima buvo suabejoti ar nepritarti kai ku-
riems velionio Algirdo sprendimams, bet dalykai, ku-
rių jis siekė, buvo esminiai. Jis turėjo Dievo dovaną
įžvelgti valstybei, tautai ir pas kiram žmogui būtinus
giluminius dalykus. Apie tokius žmones sakoma, kad
jie yra žemės druska, nes jei jos nebūtų, daug kas pra-
dėtų pūti.

Algirdo idealizmą charakterizuoja kad ir tokios

detalės: jis buvo atsi sakęs signataro rentos,
žemės sklypo ir kitų privilegijų. Kai vieną
kartą Algir dui buvo paskirtas aukštas vals-
tybinis apdovanojimas, pamatęs, kad pa-
našiai apdovanojamas ir buvęs jo tardytojas,
pareiškė: „Šiuo atveju tik vienas yra teisus.
Jei teisus jis – buvęs mano tardytojas,  tada
neteisus aš ir visas mano gyvenimas.” Ir ap-
do vanojimo atsisakė.

Algirdas labai skaudžiai išgyve no, ma-
tydamas, kaip dabartinėje Lie tuvoje atkakliai kelią
skinasi su žmogaus prigimtimi nesuderinamos
ideologijos, tokios kaip genderizmas. Jis pritarė rusų
disidento Bukovskio min čiai, kad „genderizmas
yra blogiau už komunizmą”, kai žmogus jau nebe
žmogus, o kažkoks socialinis kon struktas, kai vieną
dieną jis gali save laikyti vyru, kitą – moterimi.

Algirdas buvo karys, stovėjęs ne tik Lietuvos lais-
vės, bet ir dvasinių dalykų sargyboje. Toks tapo gi-
liai tikėdamas į Dievą, būdamas Eucha ristijos bi-
čiulių sąjūdžio nariu ir be iš lygų mylėdamas Lietuvą.
Panašių į Algirdą visais laikais būna mažuma, bet
jų būna. Dievas juos siunčia tarsi pranašus, kad ki-
tiems rodytų kelią. Todėl neabejoju, kad Dievas ir
naujajai Lietuvos kartai pašauks panašių krikščio-
nių, koks buvo velionis Al gir das. Kas tiki į Prisikė-
lusįjį Kristų, tas yra ir visuomet išliks vilties ir veiks-
mo žmogumi, tas niekuomet tiesos ir laisvės neiškeis
į lėkštę lę šienės. Prie a. a. Algirdo karsto melskime
prisikėlusįjį Kristų, kad Lietu va visuomet turėtų
sūnų bei dukrų, kurie būtų drąsūs priimti Kristaus
kryžiaus slėpinį ir vestų tautą į naują atgimimą.

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamke -
vičiaus, SJ homilija Al gir do Vaclovo Patacko
(1943–2015) lai dotuvių šv. Mišiose 2015 m. ba-
landžio 8 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 

Dievo žodis ketvirtąją Velykų die ną
mums primena, kad žmogus be Kris-
taus yra luošys, tačiau, kai jį pa-

 liečia Dievo malonė, jis labai tvirtai atsistoja
ant kojų. Šiandien laidojame vyrą, kurį buvo
palietusi Dievo malo nė, padėjusi jam visuomet išlikti
la bai tvirtam. 

Labai simboliškos Algirdo Patac ko mirties ir lai-
dojimo datos – Didy sis penktadienis ir šv. Velykos.
Kris taus Prisikėlimo iškilmę švenčiame per visą ok-
tavą. 

Visą Algirdo Patacko gyvenimą galima prilyginti
Didįjį penktadienį švenčiamai Kristaus kryžiaus pa-
slap čiai. Kryžius buvo jo pogrindinė veikla ir KGB
kalėjimas; ne mažesnis kryžius buvo Sausio 13-oji ir
laisvos Lietuvos kūrimas matant, kad ne vis kas
vyksta taip, ko buvo siekta.

Šv. Velykos primena, kad šioje že mėje nereikia
baidytis kryžiaus pa slapties, nes, teisingai išgyve-
nama, ji visuomet veda į Prisikėlimą. Žemėje nie-
kuomet nesukursime tobulos vi suo menės, nors ir la-
bai jos norėtume. Laisva visuomenė paprastai ku-
riama ant demokratinių pagrindų, tačiau pa ti de-
mokratija tik tuomet neša palaimingų vaisių, jeigu
ją kuria mo ralūs žmonės. Tačiau visos bėdos pra si-
deda tuomet, kai žmogus nori švęsti Velykas be
kryžiaus. 

1988 m. Lietuvos Sąjūdžio mitin ge Algirdas kal-
bėjo: „Mes norime lais vės, bet ar nuo to pradedame.
Iš Sąjūdžio programos dingsta etinės vertybės, vis la-
biau įsigali ekonomi niai ir politiniai šūkiai. Yra pa-
vojus nematyti pagrindinio priešo – mūsų dvasinio
skurdo. Pirmiausia reikia va duotis iš savo nuodėmių.
Nėra lais vės be doros. Tik dora suteikia mo ra linę tei-
sę būti laisviems. Jei patys sugesime, tuomet galas.
Pirmiausia reikia susitvarkyti su savimi, o tuo met
kariauti su išorės priešais. Iš sa vęs reikia reikalau-
ti dešimt kartų daugiau, kaip iš kitų.” Tai buvo ne ku-
nigo, bet pasauliečio, per pogrindį ir KGB kalėjimą
atėjusio į Kauno Są jū džio gretas, žodžiai. Jis jau buvo
pa žinęs, ką reiškia nelaisvė, ir gerai su prato, kaip rei-
kia iš jos vaduotis ir kaip vaduoti Lietuvą.

Algirdas mokėsi mylėti Lietuvą, kai ji buvo la-
bai skriaudžiama, o laisva mintis slopinama. Anuo-
met buvo nedidelis pasirinkimas: prisitaikyti prie
okupacijos sąlygų arba, rizikuojant laisve, kažką da-
ryti. Apie tą metą Algirdas taip kalbėjo: „Buvo dile-
ma: ar tu žmogus, ar skuduras? O juk pokario metais
vyrai gyvybę padėjo, į miškus ėjo – tai kuo aš rizi-
kuoju? Kad disertacijos neparašysiu? Į užsienį ne-
išleis? Jei aš eičiau ‘į dugną’, ar tada gerai jausčiausi?
Buvo tokia sovietinė gerovė, buvo galima gauti ‘pa-
skyrą’ žiguliukui, ir butą duodavo. Neužkabink jų, tai
net į bažnyčią gali nueiti. Bet tada kas tu toks? Ma-
tai, kaip iš visų pusių varo blogį, kaip ty čiojasi iš tavo
Tėvynės.” Kaip Algir das mąstė, taip ir elgėsi. Pog-
rindyje re dagavo „Pastogę”, talkino leidiniui „Lie-
tuvos ateitis”. Na, ir kaip buvo galima tikėtis, atsi-
dūrė KGB kalėji me, apie kurį pasakė sparnuotą fra-
zę: „Geriau tenai nepatekti.” Tačiau sugrįžo iš tenai
nepalūžęs.

Tokie kaip Algirdas buvo labai reikalingi ne tik
pogrindžio veikloje, bet ir Sąjūdyje, nes be jų tik-
riausiai būtume išsikovoję tik Trispalvę ir himną ir
likę Sovietų Sąjungos sudėtyje. Kauniečiai sąjūdi-
ninkai pasižy mėjo kaip radikali srovė, reikalavusi
Lietuvai tik nepriklausomybės.
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Saulėtą balandžio 8 d. popietę į Kauno
įgulos karininkų ramovę išlydėti Ne-
priklausomybės Akto signataro, Seimo

nario, kultūrologo Algirdo Vaclovo Patacko
susirinko gausus būrys draugų, bendražygių,
bendraminčių, bendradarbių ir kauniečių.

Atsisveikinant velionio brolis poetas
Gintaras Patackas perskaitė broliui Algirdui
skirtą epitafiją:

Aš uždegsiu širdy žvakutę,
Pastatysiu ant tavo kapo,
Parašysiu vieną eilutę:
– Tapo…

Po to G. Patackas perskaitė jaudinantį ei-
lėraštį, kuriuo perteikė Algirdo Patacko pa-
skutinius žodžius atėjusiems su juo atsi-
sveikinti:

Nebenoriu pušų intymo
Ir juodos į kalvą procesijos.
Palinkėkit man oro tyro
Ir šiltos saulutės poezijos.
Kad prajočiau ant balno tymo,
Pasakyčiau šakalams: Nestaukite,
Jeigu jaučiate mano buvimą –
Puotaukite…

Mano broliai yra ne broileriai,
Netupėjau su jais vištidėje,
Sakalai yra mano broliai
Aukštybėje…
Ką galiu jums ištarti, troliai,
Pakarti troleibuso ienų:
– Buvot moliai ir liksit moliai,
Esat jūs tiktai maistas hienų!
Su brangiausiais – neatsisveikinu…
Mes, gyvieji, niekad nemirsime,
Mėnulveidžiai ir saulavedžiai,
Į tikėjimą tyrą pavirsime,
Į tikėjimą, į tekėjimą,
Į gaivaus dieviškumo srovenimą,
Nes mes einame, kaip ir ėjome –
Ne į mirtį, o į gyvenimą.

Signataras A. V. Patackas po sunkios li-
gos mirė balandžio 3 d. rytą. Jis palaidotas
Petrašiūnų kapinėse. Balandžio 6 d. neteko-
me kito Nepriklausomybės Akto signataro –
filosofo Romualdo Ozolo. Jo palaikai palaidoti
tą pačią balandžio 8 d. Vilniaus Antakalnio
kapinėse.

Alkas.lt ir ,,Draugo” info

Su brangiausiais – neatsisveikinu



 nės kainuodavo po kelis tūkstančius rublių. Tarkime,
buvo specialūs žy mek liai pažymėti sekamojo avaly-
nę, o vėliau, panaudojant specialius apa ratus, buvo
galima pasekti net kelių kilometrų atstumus, kuriais
jis pra ėjęs. 

Buvo naudojamos įvairių į vai riau sios sekimo
technikos. Viena iš tokių – labai greitas persekioto-
jo auto mobilio numerio keitimas, kad niekas nepa-
stebėtų, jog jis ką nors seka. Ne, techninio ar tech-
nologinio atsilikimo KGB tikrai nebuvo, teigia A.
Anušauskas. 

Beje, ko anksčiau istorikas sako nežinojęs yra tai,
kad beveik visus taksofonus, įrengtus Vilniaus mies-
to centre ar senamiestyje, KGB klausydavo nuo pat
devintojo dešimtmečio pra džios. Pasirinkti buvo tie
taksofonai, kur buvo didžiausia tikimybė, jog jais pa-
sinaudos užsieniečiai. Ir tai tik rai nebuvo labai pi-
gus būdas. KGB Lietuvoje savo operatyvinei veiklai,
sekimui, darbuotojų ir agentų apmo ky mams, agen-
tūrinių butų išlaikymui ir pan., kasmet išleisdavo
apie 2 milijonus rublių. A. Anušausko nuo mo ne, tai
buvo nepaprastai dideli pi nigai. 

Sistema veikė kaip geras laikrodukas

Sekliais dirbo 250 žmonių, aptarnaujančiųjų
įvairią  techniką – buvo 150 darbuotojų. Taigi, turint
tokius išteklius, vienu metu KGB buvo pajėgi sekti
ir kontroliuoti net 2 tūkstančius Lietuvos gyventojų. 

Dar reiktų pabrėžti – vertinant KGB mes visada
galvojame apie ją, kaip apie savarankišką struktūrą.
Anaiptol, ji buvo labai glaudžiai su sieta su visa ko-
munistine partine sistema, su Vidaus reikalų mi-
nisterijos struktūromis ir kitomis organizacijomis bei
įstaigomis. Jei tam tikrus jau nuolius reikėdavo pa-
versti chuliga nais, jaunas merginas prostitutėmis ir
pan. pasitarnaudavo milicijos iš mo nė. 

Vykstant į kapitalistines šalis, kas septintas ar
aštuntas ekskursantas priklausė KGB struktūrai. Jei
tai buvo grupinė kelionė, kurioje buvo apie 30 ke-
liautojų, joje būdavo nuo trijų iki penkių „saviškių”.
Kiekvie nas agentas tokioje grupėje prižiūrėdavo po
tris-penkis grupės narius ir juos sekė labai atidžiai.
Jei kas atsitikdavo – pirmiausia už tai buvo at sakin-
 gi jie, o tik po to pylos gaudavo grupės vadovas. Tai-
gi, atsakomybė bu  vo bendra. Baisiausia, kas galėdavo
nutikti – jeigu kas nutardavo pasilikti užsienyje. Ta-
čiau tai būdavo ne taip dažnai, nes veikė visapusiš-
ka ke liaujančiųjų atranka. Pirmiausia tai buvo ne
KGB atranka, bet partinė – Komunistų partija buvo
pirmasis ir pats griežčiausias filtras, ką leisti į už-
sienį, o ko jokiu būdu neišleisti. Tai leidžia teigti, jog
partinė kontrolė buvo labai stipri: išvykdavo tūkstan -
čiai, o pasiliko per visus sovietinius metus vos kelios
dešimtys Lietuvos piliečių. 

Negalima sakyti, kad tai buvo labai išpli tęs
reiškinys, kai vienas kitą skųs davo iš entuziazmo ar

meilės ko munistiniam režimui – tai atsitikdavo ne-
dažnai. Taip, pastebi istorikas, tokių skundų bū davo,
bet ne masiškai. Bet etatiniai darbuotojai, etatiniai
agentai ne už gražias akis algas gaudavo – jie tai jau
sukosi sparčiai. Yra duomenų, kad tokių agentų Lie-
tuvoje buvo apie 6 tūkstančiai, ir dar apie 8 tūks tan-
 čiai taip vadinamų „patikimų” asme nų. Su jais pir-
miausia ir dirbo etatiniai KGB darbuotojai. 

A. Anušauskas sako, kad jam labai įdomu buvo
stebėti šią knygą vartan čius Vilniaus knygų mugė-
je. Ypač jei knygą imdavo pavartyti vy resnio am žiaus
skaitytojas, jis pirmiausiai dėmesį atkreipdavo ir įdė-
miau pasi do  mėdavo knygoje esančia pami nė tųjų
pavardžių rodykle – ko gero pa sižiūrėdavo, ar joje
nėra jo paties pa vardės. Šie buvę agentai iš Lietu vos
lig šiol niekur nedingo.

Kas tykojo išeivijos?

Pasakodamas apie išeiviją, A. Anu šauskas teigia,
jog KGB labai aiškiai suprato savo galimybių ribas –
visų atvykusiųjų sekimas buvo ne jų jėgoms, todėl vi-
suomet buvo išski ria mos arba konkrečios „nepati-
kimos” grupės, arba konkretūs atskiri asme nys. Pa-
gal tai ir sudarydavo savo se kimo planus. Tačiau jei-
gu jau sekdavo, tai sekdavo pedantiškai  kruopš čiai
– buvo fiksuojami netgi visiškai atsitiktiniai ryšiai.
Net jeigu praeidamas gatve su kuo nors pasisvei-
kindavo – to pakakdavo. Iš kart užfiksuojama ir iden-
tifikuojama – kas tas, su kuriuo pasisveikino. Ir kur
tai benutiktų: autobuse, trolei buse, parke, muzieju-
je, bažnyčioje... 
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KGB darbuotojai pratybose. Archyvinė nuotr.

Autorius sako, kad norint suprasti KGB veik-
lą, reikia gerai suvokti visą laikmetį – so-
vietmetį. Nereiktų manyti, jog KGB – tai kaž-

kas naujo. Tai tiems laikams labai mo  der ni komu-
nistinės valdžios slaptosios tarnybos versija, kuri
buvo su kurta 1954 metais. Žinoma, pati sistema
buvo sukurta Stalino laikais, tačiau KGB perėmė ir
kadrus, agentų tinklą, dalį darbo metodų, sistemos
technologijų. Tereikėjo viską modifi kuoti. Pavyzdžiui,
agentus-smogikus naujoji KGB perėmė, tačiau jiems
už drausta taikyti kankinimus, nors sta linizmo lai-
kais tai vykdydavo le ga liai ir nevaržomi. Jie nebe-
galėjo persi renginėti partizanų uniformomis, žu dyti.
Šitaip elgtis galėjo tik darbuotojai, bet ne agentai-smo-
gikai. 

Sekimas – itin brangus „malo numas” 

Į klausimą, kaip KGB atrodė kitų užsienio
slaptųjų tarnybų fone pagal naudojamą sekimo tech-
niką, metodi kas ir pan., A. Anušauskas atsako, jog
KGB visuomet turėjo savo specialios paskirties tech-
nines laboratorijas, ku riose buvo kuriamos įvairios
che mi  nės narkotinės medžiagos ar jų mi šiniai, jas
gan plačiai naudojo pagal paskirtį. Tarkime, pokario
metais bu vo taikomos narkotinės psichotropi nės me-
džiagos, slapta jomis pamaitinant partizanus, kad
šie negalėtų ju dėti, pabėgti, ar užmigtų (tačiau reik-
tų pabrėžti, jog tai nebuvo migdo mieji preparatai).
Tokios medžiagos bu vo naudojamos iki pat pra-
ėjusio am žiaus devintojo dešimtmečio. Kal bant
apie technines priemones, lyginant su kitų šalių tu-
rimomis, KGB tik rai nebuvo atsilikusi – turėjo pa-
 kankamai modernios technikos tiems laikams.
Beje, reiktų pasakyti, jog jos buvo tikrai ne pigios.
Pavyz džiui, sekant kurį nors žmogų, įtariant jį dar-
bu kitai valstybei, tiriant ar jis neturi kokios nors
slaptavietės, kurioje palieka pranešimus ar kokią
kitą informaciją, o gal iš ten ką nors turi paimti,
buvo tokia priemonė, su kurta panaudojant įvairias
moksli nes metodikas. Taip pat buvo naudojama tu-
rima įranga, tiems laikams kainavusi pasakiškus
pinigus – 23 tūkstančius rublių. O ir kitos prie mo-

KGB taikinyje – ir išeivija
Neseniai pasi rodė naujausia Arvydo Anušaus ko,
Lietuvos istoriko, publicisto, scenaristo, Seimo
Naciona linio saugumo ir gynybos komiteto na-
rio knyga apie KGB veiklą Lietuvoje – ,,KGB. Vi-
siš kai slaptai”. 

A. Anušauskas yra parašęs ne vieną knygą
apie teroro metus – nuo 1940-ųjų iki 1953-ųjų,
buvo publikacijų apie KGB darbuotojus ben-
draautorius, tad ši tema jam nėra nauja. Pasi-
tinkant  naująją knygą, bandome praverti slap-
tąją uždangą. 

Knygos autorius Arvydas Anušauskas.         Voruta.lt nuotr.

Nukelta į 10 psl.
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TELKINIAI

DRAUGAS

Jis – 49 cm ūgio ir 3,6 kg svorio. Tolokai
iki didžiausio Lietuvos krep šinio ąžuo-
lo Arvydo Sabonio duome nų. Nepa-
isant to, visi jį vadina Sa boniu. Kitaip ir
būti negalėtų, kadangi Portlande, OR
prieš kelias dienas pasaulį išvydusiam
mažyliui tėvai išrinko ypatingą vardą. 

Sabonis Rokas Misevičius – taip
įrašyta balandžio 3 d. Oregono
valstijos gyventojų gretas papil-

džiusio naujagimio gimimo liudijime.
Ber niu kui tokį neįprastą vardą davė tė-
 vai – išeiviai iš Lietuvos Laurynas ir In-
grida Misevičiai.

„Aš manau, kad vaikai visų pir ma
priklauso tautai, kuriai atstovauja, o tik
po to – tėvams. Mes jau beveik šimtmetį
garsėjame lietuviais krepši ninkais, o A.
Sabonis neabejotinai len kia visus, ypač
turint galvoje pa siekimus ne tik aikš-
tėje, bet ir už jos ribų”, – savo pasirin-
kimą paaiškino L. Misevičius.

Mama iš pradžių manė, kad Sa bo-
nis galėtų būti vidurinysis pir ma gimio
vardas, bet vėliau sutiko su vyro nuostata.

„Aš sūnelį kol kas vadinu Sabo niuku, o mamy-
tė laikosi įsitvėrusi Ro kučio. Užaugęs sūnus pats pa-
si rinks tinkamą variantą ir, tikiuosi, nesuklys”, – šyp-
sojosi L. Misevičius.

Nors sūnaus vardas – išskirtinis, laimingas tė-
tis įsitikinęs, kad bent jau vyresnės Portlando gy-
ventojų kartos jis nevers gūžčioti pečiais. Bū tent šia-
me mieste visą savo karjerą NBA lygoje praleido A.
Sabonis, septynis sezonus – 1995–2003 metais – rung-
tyniavęs „Trail Blazers” komandoje.

Su buvusiu vidurio puolėju L. Misevičius susi-

pažino ir asmeniškai, kuo-
met šis 2011 metais buvo
iškil mingai priimtas į
NBA Šlovės mu ziejų
Springfielde. Šį įvykį fi-
nansų analitikui kasdien pri-
mena jo namų prieškambarį
puošiantys įrėminti A. Sabonio
marškinėliai su autografu.

Beje, Portlande gimė ir jau-
niausias dabartinio Lietuvos krep-
šinio fe deracijos (LKF) prezidento sūnus Do mantas,
atstovaujantis Washingto no valstijos Gonzaga uni-

versiteto ko man dai JAV studentų
NCAA lygoje.

Daugiau nei 20 metų anapus At-
lanto gyvenantis L. Misevičius taip
pat turi sūnų Ąžuolą Margirį iš pirmo -
sios santuokos.

Kaunietis dirba vieno didžiausių
JAV bankų „Bank of  America” inves-
ticijų padalinyje „Merrill Lynch”, yra
aktyvus Amerikos Lietuvių Ben druo-
menės narys ir tautiečius subu riančių
sporto renginių organizatorius bei da-
lyvis. L. Misevičius taip pat yra nuo-
latinis išeivijos lietuvių laikraščių
„Draugas” ir „Amerikos lietuvis” ko-

respondentas bei pagal-
bininkas.

Į Portlandą iš
Rytų pakrantės

prieš keletą metų
persikraustęs vy-

 riškis nuo 2007-
ųjų eina pra-

ėjusio am-
žiaus vidu-

rį siekiančią is-
toriją turinčios

Šiau rės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto

sąjungos (ŠALFASS) pirmininko
pareigas. 

Su JAV Lietuvių Bendruomenės Port-
lan do apylinkės valdybos pir mininke Ingrida, ku-

rian čia produkciją sportinių reikmenų gamintojui
„Adidas”, jis žiedus su mainė praėjusiais metais.

Parengė Dainius Ruževičius

VAIDA ARMANAVIČIŪTĖ

Kovo 29 d., Verbų sekmadienį, Pa saulio lietuvių cent-
re Lemonte įvyko organizacijos „Vaiko vartai į moks-
lą”  (angl. Child’s Gate to Learning) metinis veiklos pra-
nešimas visuomenei. Į ren ginį susirinkusiems orga-
nizacijos nariams, rėmėjams ir jos veikla besi domin-
tiems lietuvių bendruomenės nariams ,,Vaiko vartai
į mokslą” va dovybė pristatė 2014 m. veiklos rezulta-
tus bei pasidalino informacija apie šių metų darbus
ir planuojamus projektus.

Renginio vedėja, „Vaiko vartai į mokslą” val-
dybos narė Ramunė Ku bi liūtė metinį prane-
šimą pradėjo pa sveikindama visus susirin-

kusiuosius ir trumpai pristatydama organizaciją. 1998
m. įkurtos nepelno organiza cijos „Vaiko vartai į
mokslą” tikslas – remti vaikų dienos centrus, dirban -
čius su rizikos grupės šeimų vaikais ir paaugliais Lie-
tuvoje. „Vaiko vartai į mokslą” nei vieno iš remiamų
centrų neišlaiko pilnai ir pati jų nestei gia, bet orga-
nizacijos suteikta parama tampa svarbiu tokių cent-
rų veiklos finansavimo šaltiniu ir padeda užtikrin-
ti jų veiklos tęstinumą. (LR Socialinių apsaugos ir dar-
bo ministerija savo paramos teikimo taisyklėse rei-
kalauja, kad centrai turėtų ir kitų finansavimo šal-
tinių). „Vaiko var tai į mokslą” skiria lėšų centrus lan-
kančių vaikų maitinimui, buiti nėms reikmėms,
sporto ir laisvalai kio užsiėmimams, aprūpinti juos
būtina apranga ir mokslo priemo nėmis. 

2014 m. organizacija rėmė pomo kyklinius dienos
centrus ir laikino sios globos namus Vilniuje, Kaune,
Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, Šatei kiuose, Rumbo-
nyse, Užpaliuose, Že maičių Kalvarijoje, Varėnoje, ir
Jona voje. Praeitais metais jiems paskirs tyta ir per-

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veiklos pranešimas visuomenei

Lietuvių šeimoje Portlande gimė antras Sabonis!

Laurynas ir Ingrida Misevičiai džiaugiasi šeimos pagausėjimu.

vesta paramos už daugiau negu 72
tūkst. JAV dolerių. Su remia mų cent-
rų vadovais ir darbuotojais palaikomi
glaudūs ryšiai, žinomi jų pagrindi-
niai rūpesčiai, ieškoma išei čių ir su-
teikiama pagalba iškilus nenumaty-
toms problemoms. Pavyzd žiui, pernai
metais organizacijos re miamam cent-
rui „Vilties vėrinėliai” (Žemaičių Kal-
varija) negavus para mos iš valstybės,
„Vaiko vartai į mokslą” rėmėjos Dali-
lė Polikaitienė ir Rai monda Kontri-
mienė iš Los Ange les, CA surengė lėšų
telkimo pietus šiam centrui paremti.
Kitas pavyzdys – specialus vajus, su-
rengtas praeito metinio pranešimo
metu ir skirtas pa dėti suremontuoti pa-
talpas vaikų ir paauglių dienos centre
„Vilties an gelas” Vilniuje, kurias nu-

Atvykusius į susirinkimą pasitiko Vaida Armanavičiūtė ir stendas su or -
ga nizacijos veiklos nuotraukomis.

Ramunė Kubiliūtė pristatė organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”  veiklą. Dainos Čyvienės nuotraukos



Kiek lėšų tam reikėjo?
Video kamera ir kita įranga (mik-

rofonas, video signalo siųstuvas, audio
signalo derintojas, stovas ir kt.) kaina -
vo apie 4 000  dolerių, paskui dar reikė -
jo pirkti įvairių priedų (akumuliatorių,
baterijų ir kt.). Taip pat, supras dami
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi -
jos sunkią finansinę padėtį, norėjome
padengti greitojo interneto įvedimo į
bažnyčios zakristiją išlaidas. 

Koks buvo šio projekto tiks-
las?

Tiesiogiai perduoti šv. Mi-
šių vaizdą internetu. Nors Ka-
talikų Bažnyčia reikalauja Mi-
šiose dalyvauti kas sekma-
dienį asmeniškai, bet mes pa-
galvojome, kad yra daug lie-
tuvių, kuriems ir lietuviškos,
ir amerikietiškos Mišios baž-
nyčioje yra sunkiai prieina-
mos – pvz., žmonėms su nega-
lia, moterims, užsiėmusioms
senukų priežiūra, lietuviams,
gyvenantiems prieglaudose,
taip pat yra daug lietuvių, iš-
sibarsčiusių po visą Ameriką
ir neturinčių galimybių da-
lyvauti lietuviškose Mišiose. Ir
kelionių metu ne visada įma-
noma pasiekti bažnyčią.  

Kokiu būdu ir kokiu laiku Mi-
šios transliuojamos?

Mišių transliacija ir įra-
šai pasiekiami „Draugo” laik-
raščio YouTube puslapyje:
http:/youtube.com/draugo-
laikrastis . 

Mes transliuojame šv. Mi-
šias, aukojamas 11 val. rytą.
Šią valandą parinkome dėl
to, kad Rytų pakrantėje tas
lai kas sutampa su vidudie-
niu, o Californijoje  tuomet
yra 9 val. ryto.  Lietuvoje – 7
val. vakaro. Jeigu nebus spė-
jama prisijungti tiesioginio
transliavimo metu, visų Mi-
šių įrašus keletą mėnesių bus
galima rasti „Draugo” You-
Tube svetainės archyve.

Kodėl „Draugas” pasirinko Marquette
Parko bažnyčią?

Reikėjo pasirinkti bažnyčią, kur
veiktų greitasis internetas, reikalingas
tiesioginiam transliavimui.  Šv. Mišios
Pal. J. Matulaičio Misijoje Lemonte jau
yra transliuojamos „Amerikos lietu-
vio” svetainėje (audio). Marquette Par-
ko bažnyčios grožis, parapijos akty-
vumas ir klebono Jauniaus Kelpšo bei
parapijos žmonių nuoširdus palaiky-
mas mūsų žvilgsnius nukreipė į šią iko-
nišką, Jono Muloko projektuotą labai
lietuvišką bažnyčią. 

Kaip klausytojams geriausiai prisi-
jung ti? 

Mišias galima matyti ir klausytis
kompiuteriuose, išmaniuosiuose tele-
fonuose ar IPAD.   Geriausiai girdėti ga-
lima naudojant ausines arba prijungus
papildomą garsiakalbį.  

Ar buvo sunkumų rengiantis translia-
vimui?

Iš pradžių bandėme transliuoti
naudodami bevielį interneto ryšį, bet
atsirasdavo visokių ryšio trukdymų, to-
dėl ieškojome galimybių nutiesti laidus
nuo modemo zakristijoje iki filmavimo
vietos šalia vienos bažnyčios kolonos.
Galite įsivaizduoti, koks sudėtingas
dalykas yra laidų tiesimas bažnyčioje,
bet galų gale pavyko. Prie to darbo la-
bai prisidėjo „Draugo” tarybos pirmi-
ninkas Vytas Stanevičius.

„Draugo” taryba ir  gausi pasaulio
lietuvija ypač dėkoja Tėvams Marijo-
nams ir dr. Linui Sidriui už galimybę da-
lyvauti šv. Mišiose Švč. Mergelės Ma ri-
jos Gimimo bažnyčioje Čikagoje inter-
netu.

Šv. Mišios iš Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios Čikagoje transliuo-
jamos internetu:
http://youtube.com/draugolaikrastis  

kiekvieną sekmadienį, 11 val. r. Čika-
gos laiku. Archyviniais Mišių įrašais ga-
li ma naudotis bet kuriuo metu.

,,Draugo” info
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Šv. Mišios – į jūsų namus

Jau kurį laiką ,,Draugo” YouTube
puslapyje galima tiesiogiai matyti
šv. Mišias, kurios kas sekmadienį

aukojamos istorinėje Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette
Parke, Čikagoje. Pradžioje buvusių
techninių nesklandumų nebeliko, ir
dabar visi, kuriems dėl įvairių prie-
žasčių nepasiekiama ši (ar kita) baž-
nyčia, turi galimybę dalyvauti šv. Mi-
šiose nuotoliniu būdu, neperženg-
dami savo namų slenksčio. Norėdami
supažindinti jus su šiuo projektu, at-
sakome į dažniausiai užduodamus
klausimus.

Kada „Draugo” tarybai gimė mintis
transliuoti Mišias?

Pirmoji mintis gimė apytikriai
prieš pusantrų metų, bet ją įgyven-
dinti trukdė „Draugo” finansinė pa-
dėtis, todėl iš „Draugo” iždo tam pro-
jektui skirti lėšų negalėjome. 2014
metų pradžioje teikėme prašymus
įvairiems fondams, deja, į juos niekas
neatsiliepė. Galų gale mus parėmė
„Lithuanian Roman Catholic Chari-
ties” ir dosnusis aukotojas dr. Linas
Sidrys. Tėvai Marijonai sutiko pa-
dengti videografo išlaidas.

Čia galite pamatyti didžiosios savaitės ir Prisikėlimo
Mišias, filmuotas jau su tiesioginiu prisijungimu:

Didžiojo Ketvirtadienio Mišios:
https://www.youtube.com/watch?v=vgPpvVCCExs

Didžiojo Šeštadienio Mišios:
https://www.youtube.com/watch?v=HProVzMR9Zg

Sekmadienio ryto Prisikėlimo Mišios:
https://www.youtube.com/watch?v=Cq3yoI95CCw

niokojo 2013 m. prieš Kalėdas kilęs
gaisras.

Svečiuodamiesi Lietuvoje orga-
nizacijos valdybos ir tarybos nariai
asmeniškai aplanko remiamus cent-
rus, kad artimiau susipažintų su
juos lankančiais vaikais, centrų dar-
buotojais ir jų veikla. Metinio prane -
šimo dalyviai turėjo galimybę iš-
girsti „Vaiko vartai į mokslą” val-
dybos na rės Aldonos Kamantienės
įspūdžius iš organizacijos remiamų
centrų Ša teikiuose, Žemaičių Kalva -
rijoje ir Va rėnoje, kuriuos ji su savo
dukra bei organizacijos tarybos nare
Daina Čy viene ir anūku Tomu Čyvu
aplankė 2014 m. vasarą. 

Organizacija „Vaiko vartai į
mokslą”  yra įsteigta ir įregistruota
Illinojaus valstijoje, čia veikia jos val-
 dyba ir taryba, vyksta pagrindiniai
renginiai ir susirinkimai. Tačiau
jos veiklai gyvybiškai svarbūs yra iš-
tiki mų rėmėjų būreliai vykdantys
lėšų tel kimo veiklą kituose lietuvių
židi niuose JAV – Celevelande, Phila -
del phijoje, Sunny Hills, Washingtone
ir Detroite. Šių rėmėjų būrėlių koor-
dinatorės ne tik padeda skleisti in-
formaciją apie organizacijos veiklą,
bet ir dalyvauja mugėse arba pačios
or ga nizuoja renginius, kurių metu
su rinktomis lėšomis papildo „Vaiko
var tai į mokslą” biudžetą. Organiza -
cija turi ir daugiau ištikimų, ilga lai-
 kių rėmėjų – Ernest C. Raskauskas
šei mos fondas, Floridos lietuvių gol-
fo turnyro organizatoriai ir daly-
viai, Lietuvių Fondas, Lietuvos vy-
čiai, Či kagos lietuvių moterų klubas,
Lietu vos Dukterų Detroito skyrius.
Rengi nio metu R. Kubiliūtė organi-
zacijos vardu dėkojo visiems „Vaiko
vartai į mokslą” rėmėjams – tiek iš-
vardin toms organizacijoms bei rė-
mėjų bū re liams, tiek individualiems
rėmėjams ir jų šeimoms. 

„Vaiko vartai į mokslą” tarybos
narys Giedrius Šulnius pristatė or-
ganizacijos metines finansines atas-
kai tas. Per 2014 m. gauta 81 468 JAV
dol. pajamų. Didžiąją jų dalį sudarė
žmo nių ir įmonių tiesiogiai bei ren-
ginių metu suaukotos lėšos. Organi-
zacija gauna daug atminimo aukų,
kai nu mirusio organizacijos nario ar
ilga mečio rėmėjo šeima prašo vieto-
je gė lių paaukoti labdarai.  G. Šulnius
perskaitė pavardes visų, kurių at-
mini mui skirtas aukas „Vaiko vartai
į mokslą” gavo praeitais metais ir pa-
 prašė metinio susirinkimo dalyvių
pagerbti mirusiuosius tylos minute.
2014 m. organizacijos išlaidos buvo 84
529 JAV dol.  Net 86 proc. visų išlai-
dų sudarė tiesioginė parama remia-
 miems centrams Lietuvoje. 2014 gruo-
 džio 31 d. „Vaiko vartai į mokslą” ka-
 pitalas sudarė 144 634 JAV dol.

Metinio pranešimo programą
už baigė tarybos narės D. Čyvienės
pasa kojimas apie 2015 m. savanorių
programą. „Vaiko vartai į mokslą”
padeda ir tarpininkauja JAV lietu-
viams studentams ir moksleiviams
vyks tant savanoriauti į organizacijos
re miamus vaikų dienos centrus Lie-
tu voje. Programa vyksta 3–4 savaites
vasaros metu, dažniausiai birželio
mė nesį. Prieš išvykstant į Lietuvą,
bū  simi savanoriai apmokomi ben-
drauti su rizikos grupės vaikais, pa-
 ruošiami gyvenimui ir darbui cent-
ruose. Savanorių kelionę ir apgy-
vendinimą Lietuvoje apmoka jų šei-
mos. Nuo 2000 m. daugiau nei 60
JAV lietuvių kilmės moksleivių, stu-
dentų ir suaugusių savanoriavo „Vai-
ko vartai į mokslą” remiamuose vai-
kų dienos centruose ir globos na-
muose.

Toni Courser filmuoja šv. Mišias Jono Daugirdo nuotraukos

,,Draugo” tarybos pirmininkas Vytas Stanevičius,
ne  pabojęs aukščio,  lipo kopėčiomis ant bažnyčos
stogo, kad  pravestų reikalingus laidus.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Kalendorius
Vakaronė su Šeimos instituto darbuotojomis
Balandžio 17 d., penktadienį, 7 val. v. Ateitininkų namuose Lemonte vyks susitikimas
su aktyviomis katalikėmis, šeimos vertybių puoselėtojomis iš Lietuvos, Jolanta
Ramoniene ir Marija Keršanskiene. Vakarą rengia Čikagos sendraugiai ateitininkai.
Visi kviečiami dalyvauti.

Knygų klubas
Balandžio 29 d., trečiadienį, 10 val. r. Ateitininkų namuose Lemonte – Ateitininkų
namų knygų klubo susitikimas. Bus aptariama Emilijos Liegutės knyga ,,Baltoji mote-
ris” Visi kviečiami! Informacija: Dainė Quinn: dainequinn@gmail.com.

Juokų popietė
Gegužės 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Humoro popietė: ,,Juoktis sveika!”  Pasau -
lio lietuvių centro didžiojoje salėje, Lemonte. Jus prajuokins rašytojų Aloyzo Barono,
Mariaus Katiliškio, Vytautės Žilinskaitės ir kitų linksmi kūrinėliai.  Renginio režisierė –
Giedrė Griškėnaitė-Gillespie. Visus maloniai  kviečia Korporacija ,,Giedra”  

Visų Šiaurės Amerikos ateitininkų 
metinis susirinkimas

Šių metų birželio 6 d., šeštadienį,  nuo 9 val.  r. – 2 val. p. p. Či -
kagos laiku, vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas.
Pag rin dinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namai Lemonte. Pla nuo -
ja ma tiesioginė video-konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti
ateitininkai iš kitų Šiaurės Amerikos vietovių. Artimiausiu laiku pa -
teik sime daugiau informacijos.

Š. Amerikos ateitininkų taryba

Giedros Korp!
popietė
su gen. konsulu
Marijumi Gudynu
RITA BUREIKAITĖ-KAUFMANN

Giedros Korp! narės, atsižvelgdamos į dar-
bartinę politinę padėtį Ukrainoje ir grėsmę
Lietuvai, sausio 25 d. pakvietė LR generali-

nį konsulą Čikagoje Marijų Gudyną pakalbėti tema
,,Politinė padėtis ir nuotaikos Lietuvoje”. Jis išdės-
tė mintis apie šiuolaikinį politinį kontekstą ir san-
tykius su Lietuvos kaimynais. Nagrinėjo, kaip su-
prasti „kietąją” ir „minkštąją” politiką ir skirti pro-
pagandą nuo nuomonių pasidalinimo.

Pradėdamas nuo tautos sampratos,  kons. Gu-
dynas pastebėjo, kad lietuviai suvokia save kaip ly-
giaverčius kitų tautų atžvilgiu. Bet kitų kraštų ir kai-
mynų supratimas skiriasi: yra galingesnės didelės
tautos ir  neįtakingos mažos tautos. Vesti tarpusavio
derybas reiškia pralaimėjimą didelei tautai. 

Kalbant apie Rusiją svarbiausia suprasti, kad į
valdžią grįžo galinga KGB klika. Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę, šita grupė suprato, ką reiškia netekti
galios. Valdantys Rusijoje to labiausiai bijo. Jiems rei-
kia išlaikyti galią ir valdžią. Jie naudoja energetiką
kaip politiką. Įvelta ir provoslavų bažnyčia.

Mes Vakaruose gyvename erdvėje, kuri vertina
įvairias nuomones. Reikia suprasti, kad kartais
tas, kas pristatoma yra apskaičiuota propaganda. O
ta propaganda pasėja abejones, plauna realybę, pvz.
Gruzijoje ir Ukrainoje. Ukrainoje moteris, vaikus į
priekį stato, o už nugaros stovi žali žmogeliukai. Jei-
gu ukrainiečiai bandytų apsiginti, jie būtų apkaltinti
civilinių žmonių žudymu. Referendumų rezultatai,

žinoma, iš anksto nulemti. 
Lietuvos spauda ne viską mato, be to, ji turi pai-

syti savų verslininkų ir jų interesų. Saugumo de-
partamentas prašė, kad spauda aprašytų kas dabar
vykdoma Lietuvoje. Vi-
suomenė nenori tuo tikė-
ti ir mano, kad visa tai
perdėta ir padėtis neigia-
mai nu piešta. Lietuva da-
bar pradeda atsibusti. Ka-
ras Ukrainoje visus paža -
dino. Kariuomenės biu-
dže tas auga. Lietuviai
pradeda suprasti, kad čia
yra tikras gyvenimas, o
ne kas spaudoje skelbia-
ma.

Kons. Gudynas pri-
minė, kad esame įsipa-
rei goję tiems, kurie mus
rėmė ir remia. Svarbu at-
siminti, kad Lietuvos Sei-

me Sausio 13-tą buvo Ukrainos, Gruzijos, Moldovos
ir kitų tautų atstovai. Reikia nepamesti geopolitinio
viso pasaulio pojūčio, suvokimo ir aktyviai dalyvauti
procese, ne tik reaguoti į įvykius. 

Ateitininkų vasaros stovyklos –
jau laikas registruotis
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovykloje

DAINAVOJE, Manchester, Michigan

Sendraugių ateitininkų stovykla–2
birželio 28 (įsidėmėkite, tai šeštadienis) – liepos 2 d.
Priimami visi šeimos nariai. Registruokitės pasiųsdami prašymą el. pašto adre-
su:  Sendraugiu2@gmail.com.

Moksleivių ateitininkų stovykla
liepos 6–17 d. 
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-
tą klasę ir dar nepradėję universiteto.  Registruokitės internetu:  http://mes-
mas.org/

Ieškomi vadovai MAS stovyklai
Moksleivių vasaros stovykla jau greitai prasidės. Ieškome vadovų ir darbinin-
kų.  Jei norėtumėte prisidėti prie MAS vasaros stovyklos, malonėkite užpildy-
ti anketą: ateitis.org.

Jaunųjų ateitininkų stovykla
liepos 18–25 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mokyklos mokiniams
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Visa stovyklos programa yra vedama lietuvių kalba
ir tikimasi nuoširdžių stovyklautojų pastangų kalbėti tik lietuviškai. Dabar gali
registruotis ateitininkų organizacijos nariai. Nuo balandžio 15 d. galės regist-
ruotis visi vaikai. Registruokitės internetu: http://mesjas.org/stovyklos/

Sendraugių ateitininkų stovykla–1 
liepos 26–rugp. 2 d. 
Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d. Norintys daly-
vauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Čika -
gos laiku), tel. 708-442-4911.

Čikagos giedrininkės su Lietuvos generaliniu Konsulu. Sėdi (iš k.): Rita Bureikaitė-Kaufman, Rita Venclovienė, Raminta
Marchertienė, gen. konsulas  Marijus Gudynas, Asta Kleizienė ir Ramunė Račkauskienė. Stovi: Rasa Tamošiūnienė,
Dainė Quinn, Danutė Gylienė, Ona Daugirdienė, Lidija Ringienė, Violeta Valaitytė, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, Loreta
Lagūnavičienė, Ramunė Motekaitienė, Pranutė Domanskienė ir Vida Gilvydienė. Vidos Gilvydienės nuotr.
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donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje kny-
goje pristatomi San Francisco
advokato, istorijos tyrinėtojo
Donato   Janutos rašiniai apie
šiandienos ir praeities Lietuvą ir
lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietu-
vių ir žydų. Pristatyti Lietuvos kar-
žygiai, tarp kurių generolai Po-
vilas Plechavičius ir Vincas Vit-
kauskas, bei kovojusieji Afga-
nistane.  Aprašyti Amerikos lie-
tuviai komunistai, jų gyvenimas
ir veikla, jų susikirtimai su į JAV at-
vykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du
Amerikoje gimę lietuviai, kurie
Lietuvoje tapo mirtini priešai –
partizanas Adolfas Ramanauskas
ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos
rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijo-
je, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas
domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Mintis pristatyti naujosios kar-
tos lietuvių poetų kūrybą
JAV gimė vertėjui Rimui Uz-

giriui, kuriam kar tu su poetu Ma-
riumi Buroku Lietu vos kultūros insti-
tutas pasiūlė suda ryti verstinų ir JAV
pristatytinų poe tų sąrašą, kuriame at-
sirado 26 poetai. Antologijoje galima
rasti po 3–6 kiek vieno autoriaus eilė-
raščius anglų kalba ir trumpas kūrėjų
biografijas. Pagrindinis antologijos
tikslas – su pažindinti leidėjus ir pa-
skatinti juos leisti lietuvių poetus.

Su naująja Lietuvos poezija pir-
mieji susipažins AWP konferencijos ir
knygų mugės lankytojai. Šiame rengi-
nyje kasmet susirenka daugiau nei
dvylika tūkstančių rašytojų, mo ky-
tojų, studentų, redaktorių, kultū ros
operatorių, šiuolaikinės literatū ros
ekspertų ir leidėjų. Didžiausiame
Šiaurės Amerikos literatūros rengi-
 nyje šiemet vyks daugiau nei pusė
tūks tančio literatūros skaitymų, lan-
 kytojais susipažins su dviem tūks tan-
čiais leidinių, septyniais šimtais lite-
ratūros organizacijų ir leidyklų iš viso
pasaulio. Lietuvos poeziją pristatantis
leidinys yra vienas iš 550-ies renginių,
atrinktų į konferencijos programą iš
daugiau nei 1 300 pasiūlytų.

Sužinojus apie galimybę prisista-
 tyti šiame didžiuliame renginyje, buvo

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai:

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Jaunųjų Lietuvos poetų pristatymas JAV

nutarta, kad būtų netikslinga vyk ti
tik į vieną renginį JAV ir, bendradar-
biaujant su kultūros atašė JAV
Evaldu Stankevičiumi, buvo suorga-
nizuoti poezijos skaitymai Čikagoje
ir Washingtone. Anot projektų vado-
 vės Kotrynos Pranckūnaitės, „Ypa tin -
gai džiaugiamės Washingtono ren gi-
niu, vyksiančiu Kongreso biblio te-
 koje, kur renkasi žmonės, galintys tu-
 rėti teigiamos įtakos Lietuvos poezi-
jos sklaidai pasaulyje”.

Su lietuvių poezijos antologija
supažindins jos sudarytojai vertėjas
Rimas Uzgiris ir poetas Marius Bu ro-
kas bei dvi poetės Ilzė Butkutė bei
Gied rė Kazlauskaitė. Tai – pirmas
kar tas, kai jaunosios kartos poetai
pristatomi ir prisistato JAV. Ypač

Jaunieji Lietuvos literatūros ats to vai Jungtinėse Amerikos Valstijose ba-
landžio 11–15 dienomis dalyvaus AWP – didžiausioje ir svarbiausioje
Amerikos rašytojų ir rašytojų progra mų asociacijos organizuojamoje
konferencijoje ir knygų mugėje, o taip pat savo kūrybą pristatys Čikagoje
ir Wash ingtone.

svarbus yra dalyvavimas AWP konfe-
rencijoje, kur visi turės puikių pro gų
užmegzti ryšių ir galbūt paskatinti lie-
tuvių poezijos sklaidą JAV. Taip pat,
anot K. Pranckūnaitės, „...žinoma,
ypač smagu, kad pristatydami puikius
lietuvių poetus, talentingai atliktus
vertimus, mes tuo pačiu pristatysime
ir be galo gražią antologiją, kuri leis
pamatyti, koks aukštas Lie tuvoje yra
knygos dizaino lygmuo”. Poetišką ir
pavasarišką lietuvių poe tų antologi-
jos dizainą kūrė lietuvis knygų daili-
ninkas Tomas Mrazaus kas, Lietuvos
poetų kūrybos sklaidą JAV iš dalies

finansuoja Lietuvos ku ltūros taryba. 
Renginiai JAV vyks:
Balandžio 11 d., 9 val. r. – AWP

Conference, Minnesota Convention
Center, Room L100 J Lower Level

Balandžio 12 d., 2 val. p. p. – Bal ze-
kas Museum 6500 S Pulaski Rd, Chi-
cago, IL 60629

Balandžio 15 d., 2 val. p. p. – The
Pickford Theater, Library of  Con gress
101 Independence Ave, SE, Washing-
ton, DC 20540

Lietuvos kultūros  instituto info



NCAA taurė –  Duke universitetui

Duke „Blue Devils”  ir  JAV rinkti nės  strategas  Mike Krzyzewski 5-
ąjį kartą iškovojo NCAA čempionų  var dą. Duke universiteto krep-
šininkai finale 68:63 (31:31, 37:32) palaužė „Wisconsin Badgers” ko-

mandą. 
Rungtynės buvo permainingos, penkiskart rezultatas buvo lygus, tačiau

galiausiai „Kovo beprotybę” balandį pergale užbaigė Duke krep šininkai. Per
paskutines septynias minutes savo varžovus

jie pranoko 14:9 ir universitetui dovanojo
penktąją NCAA taurę.

Anksčiau M. Krzyzewski su „Duke
Blue Devils” NCAA pergalę šventęs yra
1991, 1992, 2001 ir 2010 metais.
Naudingiausiu žaidėju buvo iš rinktas

„Blue Devils” komandai 23 taškus pelnęs Tyus Jones. Kitas įžai-
 dėjas Grayson Allen pridėjo 16 taškų. Didžiausia Duke komandos

žvaigždė 19-metis Jahlil Okafor, kuriam NBA naujokų biržoje prognozuojamas
pirmasis šaukimas, pelnė 10 taškų. „Badgers” komandoje 21 tašką pelnė ir
12 kamuolių atkovojo Frank Ka minsky, o Nigel Hayes pridėjo 13 taš kų.

Duke „Blue Devils” studentai 2015 metų NCAA „Kovo beprotybėje” ket-
virtfinalyje 66:52 nutraukė lietuvio Domanto Sabonio ir Gonzaga „Bulldogs”
žygį. 18-metis 208 cm ūgio puolėjas debiutiniame sezone NCAA tik vienerias
rungtynes pradėjo starto penkete. Vidutiniškai D. Sabonis rinkdavo po 9,7
taško, atkovodavo po 7,1 kamuolio.
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Paaiškėjo ČLKL pusfinalių dalyviai

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionate, po atsakomųjų ket-
virtfinalio rungtynių, paaiškėjo visos keturios stipriausios 2014/2015 m.
sezono komandos, kurios balan džio 11–12 dienomis vyksiančiame „Final

Four” turnyre išsiaiškins finalo dalyvius.
Kaip jau skelbėme anksčiau, be kovos ketvirtfinalio varžybose į ČLKL pus-

finalius pateko reguliariojo sezono nugalėtoja „Lituanica” (14/2) ir „Švyturio”
(13/3) krepšininkai.

Prie šių komandų, po praėjusio šeštadienio ketvirtfinalio varžybų, prisijungė
nesunkias pergales prieš savo varžovus iškovojusios „Radviliš kio” ir „Juodk-
rantės” komandos.

ČLKL čempionų titulą ginantys „Radviliškio” krepšininkai ketvirtfinaly-
je dukart, rezultatu 75:54 ir 66:55 nugalėjo vėlgi be medalių likusią ČLKL sen-
buvę „Atleto” komandą, o ly gos debiutantai „Juodkrantės” krep šininkai neįti-
kėtinai lengvai – 86:55 ir 100:52 sutriuškino triskart ČLKL čempionę „Kuni-
gaikščių” ko mandą.

Atsakomosiose rungtynėse „Rad vi liškio” komandoje rezultatyviausiai
rungtyniavo Tomas Rekštys – 22 taškai, Ernestas Stanulis – 14, Sko mantas Po-
cius – 11, o „Atleto” gretose pasižymėjo komandos vadovas Aiva ras Majus – 18
taškų ir Laurynas Inokaitis – 12. 

„Juodkrantės” ir „Kunigaikščių” komandų susitikime ČLKL debiutantams
Martynas Einikis pelnė 29 taš kus, Jason Warren – 26, Edvinas Ma silionis – 21,
o krepšinio sezoną baigusiems kunigaikščiams 22 taškus pelnė Tomas Klimo-
vas, 12 – Matas Kuokšys, 11 – Modestas Masilionis.

„Iššūkio” taurės ir „Mėgėjų” lygos pusfinaliai

Antro pagal pajėgumą ČLKL ko mandų šešeto grupės, kovojančios dėl „Iš-
šūkio” taurės, pusfinaliuose ba lan džio 11 ir 12 dienomis žais „Vil nius” – „Liet-
kabelis” ir „Prima-Li tua nica” – „Stumbras”. 

ČLKL mėgėjų lygos čempionato pusfinaliuose balandžio 11–13 dieno mis rung-
tyniaus „Arka” – „Britė” ir „Jaguaras” – PLC. 

Visų rungtynių laikus galima rasti oficialiame ČLKL puslapyje –
www.clkl.net.

Pusfinalių rungtynių serijoje visos komandos tarpusavyje susitiks po dukart,
o į kitą varžybų etapą pateks geresnį taškų santykį (skaičiuojant dviejų rungty-
nių rezultatus) turinčios komandos.

Pietų Olandijos mieste Eindho vene kadaise prasidėjo Dainiaus Zub raus
karjera Lietuvos rinktinėje, bet šiemet geriausias šalies ledo rituli ninkas
ten nesugrįš. New Jersey „Nets”  klubo veteranas pranešė, kad nega-

lės žaisti kitą savaitę praside dančiame pasaulio čempionato I divi ziono B gru-
pės turnyre.

Nors „Devils” dar praėjusį mė ne sį palaidojo net teorines viltis patekti į
Šiaurės Amerikos Nacionalinės le do ritulio lygos (NHL) atkrintamą sias var-
žybas, D. Zubrus nespės laiku grįž ti į Europą.

NHL reguliarus sezonas baigiasi balandžio 11 d., o varžybos Eindho vene
prasideda dviem dienomis vėliau. Bet „Devils” puolėjas iš Lietuvos dar turės
dalyvauti bendroje klubo fotosesijoje.

D. Zubrus per savo karjerą du kartus padėjo Lietuvos rinktinei pla netos
pirmenybėse. 2005-ais pradėjęs žaisti komandoje jis pasižymėjo 3 įvarčiais ir
1 rezultatyviu perdavimu, o lietuviai šešių ekipų turnyre liko penkti.

Daugiausiai rungtynių NHL su žaidęs lietuvis pernai po devynerių metų
pertraukos sugrįžo į rinktinę ir talkino jai Vilniuje vykusiose varžybose, ku-
riose sulaukta daugiau nei 30 tūkst. žiūrovų. „Siemens” arenoje D. Zubrus pel-
nė 2 įvarčius, atliko 7 re zultatyvius perdavimus ir buvo pripažintas geriau-
siu turnyro puolėju, o šeimininkai užėmė trečią vietą.

Šiame NHL sezone 36-erių elektrėniškio sąskaitoje yra 4 įvarčiai ir 6 re-
zultatyvūs perdavimai.

Rengtis kelionei į Eindhoveną Lie tuvos rinktinė Elektrėnuose pra dėjo ne-
laukdama, kol paaiškės ko man dos kapitono situacija. Lietuvius treniruojantis
vokietis Bernd Haake pasiruošimo metu taip pat buvo priverstas verstis ir be
dar vieno JAV rungtyniaujančio puolėjo, Čikagos lietuvio Pijaus Rulevičiaus,
kuriam sezonas Jenesville „Jets” klube taip pat užsitęsė.

Balandžio 13–19 dienomis B. Haake auklėtiniai dėl vienintelio bilieto į I
diviziono A grupę kausis su Olandijos, Didžiosios Britanijos, Kroatijos, Es-
tijos ir Pietų Korėjos atstovais.

E. Kavaliauskas JAV patyrė sunkią traumą

Lietuvis boksininkas Egidijus Kavaliauskas ilgam iškrito iš rikiuo tės. JAV
besitreniruojantis ir turny ruose dalyvaujantis 26 metų profesionalus bok-
sininkas sportą turės pamiršti mažiausiai penkiems mėnesiams.

Sportininkui treniruotės metu plyšo dešinės rankos dvigalvis žasto raumuo,
dėl ko E. Kavaliauskas grįžo į Lietuvą, kur jam bus atlikta ope racija.

Šį savaitgalį Egidijus Texas valstijoje turėjo kautis su Arman Ovse pyan. 2011
metais pasaulio mėgėjų bokso čempionate bronzos medalį iškovojęs lietuvis pro-
fesionaliame sporte laimėjo visas devynias kovas, iš kurių septynios baigėsi tech-
niniu nokautu. E. Kavaliauskas minėjo, kad tai tik pradžia, o jo tikslas – pasaulio
čempiono diržas. 

E. Kavaliauskas Lietuvai atstovavo Pekino ir Londono olimpinėse žaidynėse.
Lyg viesulas į profesionalaus bokso ringą įsiveržęs E. Kavaliauskas JAV pa-

skelbtas vienu perspektyviau sių ringo sportininku. Devyniomis pergalėmis kar-
jerą Amerikoje pradė jęs lietuvis įvertinimo sulaukė iš profesionalaus bokso or-
ganizacijos „Top Rank”. 

D. Motiejūnui sėkmingai atlikta operacija

Nugaros traumą patyrusiam 24-erių
metų Lietuvos krepšinio rinktinės ir
Houstono „Rockets” klubo puolėjui

Donatui Motiejūnui ketvirtadienį Los Angeles,
Californijoje sėkmin gai atlikta liumbalinio
tarpslankstelinio disko operacija.

„Donato operacija praėjo puikiai. Netru-
kus jis pradės reabilitacijos procesą ir grįš ge-
resnis negu kada nors buvo. Laikykis, dički!”
– linkėjimus D-Mo siuntė jo agentas Tadas Bu-
lotas.

Kol kas oficialiai neskelbiama, kiek truks
D. Motiejūno reabilitacija ir kiek realios jo ga-
limybės žaisti šių metų Europos krepšinio
čempionate, vyksiančiame rugsėjo 5–20 die-
nomis. Jame bus kovojama dėl kelialapių į 2016 metų Rio de Janeiro olimpines
žaidynes. Lietuvos rinktinė į pirmą treniruočių stovyklą rinksis liepos 20 d.

Aukštaūgis susižeidė kovo pabaigoje treniruotės metu ir nuo to laiko į aikš-
tę nebeišbėgo. Trečiadienį D. Motiejūną Los Angeles papildomai apžiūrėję gy-
dytojai nepaliko pasirinkimo – nugarą dėl užspausto nervo būtina operuoti.

Lietuvis šiemet tapo tikru „Rockets” atradimu: iki nelemtos traumos jis žai-
dė visose 71 reguliariojo sezono rungtynėse, net 62 iš jų pradėjo komandos star-
to penkete. Puolėjo vidurkiai – 12 taškų ir 5,9 atkovoto kamuolio per  varžybas.

D. Zubrus Lietuvos rinktinei neatstovaus

Šiemet Lietuvos ledo ritulio rinktinė nesulauks komandos kapitono D. Zubraus

A. Mockevičius siautėjo aikštelėje

JAV studentų (NCAA) krepšinio lygos CIT turnyre pirmą kartą pergalę
šventė  „Evansville Purple Aces” komanda su Egidijumi Mockevi čiumi,
finale savo aikštelėje 71:65 (29:21, 42:44) nugalėjusi „Northern Arizona

Lumberjacks”. Starto penkete rungtynes pradė jęs E. Mockevičius nugalėto-
jams per 30 min. pelnė 27 taškus (dvitaškiai 9/15, baudos 9/12), atkovojo 12 ka-
 muolių, blokavo 4 metimus ir prasi žengė 2 kartus.

CIT turnyre dalyvavo komandos, nepatekusios į NCAA atkrintamąsias
varžybas.
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Lietuva neketina atsakyti į Rusijos notą

Vokietija nemokės Graikijai

Varšuva (faktai.lt) – Buvęs Len ki-
jos prezidentas, Nobelio Taikos pre-
mijos laureatas Lech Valensa ragina
Vakarus stabdyti Rusijos agresiją Uk-
rainoje branduoliniu arsenalu.

„Vakarai turi imtis visų įmano mų
priemonių sustabdyti Rusijos ag resiją,
įskaitant ir branduolinių rake tų pri-
statymą. Svarbu parodyti, kad mes
jas turime ir kad jos yra geresnės nei
tos, kurias turi Rusija”, – sakė buvęs
Lenkijos prezidentas.

L. Valensa, 1980 metais tapęs opo-
 zicinio „Solidarumo” judėjimo vado vu,
buvo Lenkijos prezidentu 1990–1995
metais. 1983 metais jis tapo Nobelio
Taikos premijos laureatu.

Lenkija, kaip ir Lietuva yra vie nos
griežčiausių Rusijos agresijos Uk raino-
je ir Krymo okupacijos kritikių visoje
Europos Sąjungoje. Kaip ir Lietuva,
Lenkija pritaria JAV pozicijai remti Uk-
rainą ginklais ir karine technika.

Rusijos agresija Ukrainoje prasi-
 dėjo 2014 metų pavasarį, po to kai iš pa-
reigų pasitraukė Prezidentas V. Ja nu-
kovyčius. Kovo mėnesį Rusija anek sa-
vo Ukrainai priklausantį Kry mo pu-
siasalį.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Graikijos tikslas – likti euro zonoje

Vilnius (BNS) –Vidaus reikalų
ministerija (VRM) siūlo kaupti duo me-
nis apie asmenis, įsigijusius iš anks ti-
nio apmokėjimo SIM korteles.

Ministras Saulius Skvernelis sa -
kė, jog įsigaliojus siūlomoms Elek tro-
 ninių ryšių įstatymo pataisoms, įsi-
gijant tokio tipo korteles reikėtų regi -
struotis išankstinio apmokėjimo kor-
telių pardavimo vietoje, pateikus as-
 mens dokumentą.

S. Skvernelis sako, kad priimtos
pataisos taps gera prevencija nusi-
 kals tamoms veikoms, kurioms daryti
reikia mobiliojo telefono.

„Asmuo, kuris nusiperka tokią
kortelę, daro nusikalstamas veikas, ži-
nodamas, kad jis išliks neišaiškintas,
kadangi jo duomenys niekur nė ra fik-
suoti”, – teigė ministras.

Pasak jo, pataisos teigiamai atsi-
 lieps telefoninio sukčiavimo, mela-
gingų pranešimų ir su terorizmu su-
sijusių nusikaltimų prevencijai.

Taip pat VRM siūlo apibrėžti blo-
kuotinų arba ribotinų veiksmų sąra-
šą, kuriuo vadovaujantis sutei kia ma
teisė nurodyti ryšių paslaugų teikė-

jams nutraukti elektroninio ry šio pa-
slaugų teikimą ir (arba) blo kuoti
skambučius į tam tikrus telefono ryšio
numerius.

 Be to, siūloma teismams nustaty-
ti teisę nu rodyti paslaugų teikėjams
nutraukti jų teikimą arba blo kuoti
skambučius į tam tikrus telefono ryšio
numerius, kai nustatoma, kad ryšio
priemonė buvo panaudota ne tik suk-
čiauti, bet visoms nusikals tamoms
veikoms daryti.

VRM siekia nustatyti galimybę
kriminalinės žvalgybos pagrindi nėms
institucijoms ir ikiteisminio tyrimo
įstaigoms iš ryšio paslaugų teikėjo
realiu laiku be abonento ir (arba) fak-
tinio viešųjų elektroninių ryšių pa-
slaugų naudotojo sutikimo neatlygin-
tinai gauti vietos nustatymo duome-
nis, kai tai susiję su dingusių be žinios
asmenų buvimo vie tos nustatymu.

Kaip teigia ministerija, privalo-
mas išankstinio mokėjimo korteles
įsigijusių asmenų duomenų kaupi-
mas privalomas Vokietijoje, Ispanijo-
 je, Italijoje, Graikijoje, Slovakijoje,
Bulgarijoje ir Norvegijoje.

Maskva (ELTA) – Pagrindinis
Graikijos vyriausybės tikslas – likti
euro zonoje ir rasti bendrą europinį fi-
nansinių šalies problemų sprendi mą,
pareiškė Graikijos premjeras Ale xis
Tsipras. 

Kiek anksčiau Graikijos gynybos
ministras Panos Kammenos pastebė-
jo, kad jeigu Graikija pasitrauktų iš
euro zonos, jos pavyzdžiu vėliau pa-
sektų Ispanija, Italija, o ilgainiui – ir
Vokietija.

Paskelbta, kad Graikija padengė
dalį skolos Tarptautiniam valiutos
fondui (TVF) – pervesta 310 mln. eurų
iš bendros 1,7 mlrd. eurų sumos.

Be to, Graikijos finansų ministras
Yanis Varoufakis nusiuntė euro zo nos
finansų ministrų grupės vado vui Je-
roen Dijsselbloem reformų pla ną, pra-
nešė Graikijos vyriausybės atstovas.

Sausį Vokietijos žiniasklaida ra šė
apie tai, kad Vokietija svarsto Grai ki-
jos pasitraukimo iš euro zonos gali-
mybę. Tačiau Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel pareiškė toliau sieksian-
ti, kad Graikija liktų euro zonoje.
Prancūzijos ministras pirmininkas
Manuel Vals pareiškė, kad Prancū zi ja
pasirengusi padėti Graikijai įvyk dyti
prisiimtus įsipareigojimus, kaip ir
likti euro zonoje. 

Vilnius (URM info) – Lietuvos Už-
sienio reikalų ministerija (URM) ne-
ketina atsakyti į oficialų Rusijos krei-
pimąsi dėl mūsų šalies Ukrainai esą tie-
kiamų ginklų. 

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius patvirtino, kad Lietuva
ne atsakė ir neketina atsakyti į Rusi jos
notą.

„Nemanome, jog tai būtų tikslinga.
Nematome priežasčių atsakinėti arba
teisintis tiems, kurie patys pa žei džia

įstatymus, ir tai daro nuolat”, – pabrėžė
diplomatijos vadovas.

Lietuvos ambasada Maskvoje ga -
vo Rusijos užsienio reikalų ministeri-
jos notą vasario pabaigoje. Joje aiški-
nama, kad Lietuvos teikiama karinė
pagalba Ukrainai neatitinka mūsų ša-
 lies prisiimtų tarptautinių įsipa rei-
gojimų ginklų eksporto srityje ir pa-
žeidžia Europos Sąjungos (ES) Ta-
 rybos bendrąją poziciją, Sutarties dėl
prekybos ginklais nuostatas.

Kaip pažymėjo Lietuvos URM,
svarstant su karinės įrangos ekspor tu
susijusius klausimus griežtai lai ko-
masi visų Sutarties dėl prekybos gink-
lais nuostatų, ES Tarybos bendro sios
pozicijos, kitų tarptautinių teisinių
instrumentų ir nacionalinės teisės rei-
kalavimų.

„Lietuvos teikiama karinė parama
Ukrainai yra išskirtinai gynybi nio po-
būdžio, skirta padėti Ukrainos vyriau -
sybei apsaugoti savo šalį nuo Rusi jos ka-
rinės agresijos, apginti valstybės ne-
priklausomybę, suverenite tą bei teri-
torinį vientisumą, ir atitinka tarptau-
tinių dokumentų nuosta tas dėl teisės į
savigyną”, – patikino URM atstovai.

Berlynas (BNS) – Vokietijos eko-
 nomikos ministras pareiškė, kad Grai-
 kijos reikalavimas sumokėti 278,7
mlrd. eurų reparacijų už žalą, padarytą
nacių okupantų per Antrąjį pasaulinį
karą, yra „kvaili”.

Graikijos finansų ministro pava-
 duotojas Dimitris Mardas šį reika la vi-
 mą iškėlė, atgaivindamas dideles aist-
ras kurstantį klausimą šalyje, ku rioje
daugelis kaltina Vokietiją, di džiausią
Atėnų skolintoją, primetus re kordinį
nedarbą nulėmusias griežto taupymo
priemones pagal dvi tarptautines fi-
nansinės pagalbos programas, kurių
bendra vertė – 240 mlrd. eurų.

Vokietijos ekonomikos ministras
Sigmar Gabriel, pareiškė kad tie rei ka-
lavimai yra „kvaili” ir kad Graiki ja su-
interesuota spaudimu išsirei ka lau ti
nuolaidų iš savo partnerių euro zono-

je, Atėnams stengiantis išspręsti savo
milžiniškų skolų problemą.

Berlynas siekia, kad reparacijų
klausimas nebebūtų keliamas, o pa rei-
gūnai anksčiau argumentavo, kad Vo-
kietija vykdė savo įsipareigojimus,
įskaitant 1960 metais Graikijai išmo kė-
tą 115 mln. markių kompensaciją.

Biudžeto ekspertas Eckhardt Reh-
 berg kaltino Atėnus sąmoningai sie-
kiant supainioti problemas dėl sko lų
krizės ir tarptautinių skolintojų nu-
statytus reikalavimus vykdyti refor-
mas su klausimu dėl reparacijų ir
kompensacijų.

„Man 278,7 mlrd. eurų suma už nu-
manomus karo metų įsiskolini mus ne-
atrodo nei suprantama, nei pro tinga, –
sakė jis. – Mūsų požiūriu, reparacijų
klausimas yra išspręstas tiek iš politi-
nės, tiek iš teisinės perspektyvos.”

Prancūzija išslaptino Ruandos dokumentus 
Paryžius (1 psl.) – Prancūzija iš-

slaptino prezidentinio archyvo doku-
mentus, susijusius su 1994 metais
Ruandoje vykdytu genocidu. 

Sprendimas išslaptinti medžiagą
yra taikomas dokumentams, susiju-
 siems su įvykiais Ruandoje 1990–1995
metais”, per kurį žuvo apie 800 tūkst.
žmonių. 

Dokumentai bus prieinami tiek ty-
rėjams, tiek genocido aukoms atsto vau-
jančioms asociacijoms.

Prancūzijos ir Ruandos ryšiai iš-
lieka įtempti, o Ruandos prezidentas
Paul Kagame kaltina Paryžių pri sidė-

jus prie genocido, nes jis palaikė hutų
nacionalistinę vyriausybę, vyk džiusią
masines žudynes, kurių auko mis tapo
daugiausiai tutsių etninės grupės na-
riai.

Paryžius ne kartą neigė tuos kal-
 tinimu ir tvirtino, kad Prancūzijos
pajėgos stengėsi apsaugoti civilius.
Abiejų šalių diplomatiniai santykiai
buvo visiškai įšaldyti 2006–2009 me-
 tais.

Genocidą įžiebė hutų etninei gru-
pei priklausiusio Ruandos prezidento
nužudymas, kai jo lėktuvas buvo nu-
 muštas 1994 metų balandį.

Artėja galas telefoniniams sukčiams

Vilnius (Vyriausybės info) – Ba-
 landžio 9 dieną vykusiame Euro įve di-
 mo Lietuvos Respublikoje koordina-
vimo komisijos posėdyje, pasidalinta
informacija apie euro įvedimą Lietu-
voje. Posėdyje konstatuota, kad euro
įvedimas Lietuvos Respublikoje buvo
puikiai koordinuotas ir gerai organi-
zuotas.

Pasidžiaugta sėkmingai įgyven-
dinta Visuomenės informavimo apie
euro įvedimą ir komunikacijos stra te-
 gija, kuri leido užtikrinti puikų gy-
ventojų informuotumą. „Euroba ro -
metro duomenimis, net 92 proc. Lie-
tuvos gyventojų jautėsi labai gerai ir
gerai informuoti apie euro įvedimą
Lietuvoje”, – sakė premjeras A. But-

kevičius.
Komisija pareiškė, kad aktyviau-

sias valiutos keitimo etapas baigtas. Pa-
žeidimų, nustatomų dėl nesą ži ningo
prekių ir paslaugų kainų perskaičia-
vimo iš litų į eurus, mažėja jau šeštą
mėnesį iš eilės. Didžiausias gyventojų
nuogąstavimas, kad po euro įvedimo iš-
augs prekių ir paslau gų kainos, neiš-
sipildė. 

Dėl euro įvedimo Lietuvoje page-
 rėjo šalies skolinimosi reitingai, su ma-
žėjo skolinimosi ir valiutų keitimo
kaštai. Skaičiuojama, kad per pir-
muosius tris mėnesius gyventojai,
vers las ir valstybės sektorius sutau pė
apie 30 mln. litų (8,68 mln. eurų) litų ir
eurų keitimo išlaidų.

100 dienų, kai Lietuva euro zonoje

Rusiją reikia stabdyti branduoliniu ginklu 

L. Linkevičius. Eimanto Genio nuotr.

L. Valensa Scanpix nuotr.
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Atkelta iš 3 psl.

Nors jei atvykėliams nieko įtarti-
no ir nepasirodydavo, tačiau visur
esan čios ir viską pastebinčios agento
akys nuo jo nenukrypdavo nei sekun-
dei. Sekimo planai buvo parengiami
kruopščiai ir smulkmeniškai, –  atvy-
 kėlis buvo nuolat sekamas specialiai
parengtų darbuotojų. Tiesa, sekė ne
vien tik išeivius, tačiau ir specialistus,
atvykusius parodų, konferencijų, ple-
nerų dalyvius. Apie juos buvo ži no ma
absoliučiai viskas, jau nekal bant tai, ką
jie veikdavo viešbučiuose. Jie negau-
davo bet kurio kambario nu merio, o
vien tik specialiai įrengtus. Be abejo-
nės, jeigu prireikdavo, kambarius ir jų
asmeninius daiktus slapta ir iškraty-
davo. Pirmiausia juos įtarinėjo esant
užsienio valstybių žvalgybų agentais.
Nors 1982-aisiais metais pati KGB pri-
pažino, jog jokių užsienio agentų jiems
Lietuvoje sučiupti taip ir nepavyko... 

Ne kiekvienas atvykėlis suvokda-
vo sekimo mastelį – kaip čia viskas
buvo apstatyta aparatūromis ir sek-
 liais, kaip jis buvo kiekvieną akimirką
kontroliuojamas. Jie nematė televizi jos
kamerų, įrengtų prieš viešbučio langus
su tiesiogine transliacija į KGB rū-
mus... Kartais vis dėlto  jie apsigauda-
vo ir pasijusdavo esą kur kas laisvesni,
nei būdavo iš tikrųjų... 

KGB taikinyje – ir išeivija
KGB mini savo veiklos jubiliejų. Nuotraukos iš slaptojo KGB archyvo

KGB veikė ir išeivijoje. Kaip įma-
 nydami stengėsi verbuoti, siųsdavo į
ambasadas dirbti savo patikimus žmo  -
nes, bet jų darbas užsienyje tik rai ne-
buvo klotas rožėmis. Mat kaip kurie

dirbo dvigubais agentais. Kas be ko –
buvo ir sėkmingų agentų verbavimo is-
torijų. Beje, JAV žinomų lie tuvių ko-
munistų KGB beveik niekada never-
buodavo. Žinoma, juos slapta fi nansuo-
davo, paremdavo, pakviesdavo apsi-
lankyti Lietuvoje, kuo gra žiau siai ap-
tarnaudavo, tačiau jie kaip agentai
buvo visiškai nevertingi. Ir tai jau
vien todėl, kad pati išeivija į juos žiū-
rėjo itin įtariai, jie neturėjo jokios
reikšmingesnės įtakos ar auto riteto,
niekaip negalėjo įtakoti išeivijoje vy-
kusių politinių procesų, dažniausiai
buvo netgi pajuokos objektais, anek-
dotų personažais. Kas be ko, jais pasi-
naudodavo – kad ir skelbiant jų ko  mu-
nistinėje spaudoje tam tikras komp-
romituojančias medžiagas. Bet tuo ir
viskas baigdavosi.

Apie D. Grybauskaitę 
ir V. Landsbergį 

Beje, pastebi A. Anušauskas, tas
pats dabar vyksta ir  nepriklausomo-
je Lietuvoje – operuojama nebūtais
faktais, skelbiami tariami „kompro-
matai”, vienas ar kitas išvadinamas
KGB agentu ar  pan. Nors KGB bylas
bėg dami išsivežė, tačiau specia listams
tai patikrinti nėra taip jau labai sudė-

tinga. Galima išsiaiškinti kaip mat. 
Lietuvoje ypač dabar suaktyvėju-

sios informacinės atakos – kai pir-
 miausia šmeižiami nebūtais dalykais
svarbiausi Lietuvos valstybės asme nys.
Platinamos paskalos apie Sąjū džio įkū-
rimą, kaip dar vieną „sėkmin  gą” KGB
operaciją,  neva jame bu vo pilna jų in-
filtruotų dalyvių. Tai visai nieko nau-
jo. Prieš  porą dešimtmečių apie tai
kliedėjo rašytojas Vy tautas Petkevi-
čius. Tas pat dabar vyksta su Prezi-
dente Dalia Grybaus kaite. Nors čia
labai banali istorija.

Be abejo, jeigu jos, Prezidentės, pa-
 žiūros ir veikla atitiktų Rusijos inte-
resus – nieko to ir nevyktų. Apie ją nei
rašytų, nei kalbėtų. Bet net šiuo atve-
ju naudojamas vienas ir tas pat štam-
pas.

Viską galima paaiškinti labai pa-
 prastai. Manipuliuojama faktų frag-
mentais, o ne pačiais faktais. Žinoma,
kad KGB kontroliavo daug tarnybų – ne
vien tik vidaus reikalų ministeriją ir
jos padalinius, bet taip pat archy vus,
ugniagesių tarnybas, paštą, tele grafą,
geležinkelį, civilinių aktų registraciją...
visa tai buvo NKVD žinioje. Žmonės
tose struktūrose dirbo, bet dėl to to
NKVD-istais netapo. D. Gry bauskaitės
tėvas buvo ugniagesys, ir vien dėlto pa-
versti jį NKVD kariškiu – nėra net pa-
ties mažiausio pagrindo. Taip, po karo
visi dėvėjo uniformas – dėvėjo ir jis. To-
 kias, kokias tuomet gaudavo. Buvo
skurdas. Juk yra žinomi atvejai, kai ei-
liniai kareiviai sko lindavosi aukš-
 tesnio kariškio uniformas ir eidavo su
jomis pasipuikuoti prieš kitus, fotog-
rafuotis... Be to, D. Grybauskai tės tėvas
buvo nepilna me tis, eidavo prie parti-
zanų. Visiškai atsakingai ga lima tvir-
tinti – nepilna mečiai prie ginklų ne-
buvo prileidžiami. Beje, ginklus turė-
jo netgi ne visi suaugę vyrai partizanai.
Todėl tai, ką dabar apie Prezidentę
rašo – grynas manipu lia vimas. Iške-
liami faktai nu tylint jų aplinkybes.
Štai šitaip Da lios Gry baus kaitės ir jos
tėvo istorija tapo kai kieno pragyve-
nimo šaltiniu.

Tas pats tos pačios autorės ra ši-
 niuose apie profesorių Vytautą Lands-
 bergį. Čia taip pat manipuliacijos, ma-
nipuliacijos. Nevertėtų tų kny gų bent
kiek sureikšminti. V. Land sbergis šios
autorės nelaiko žurnalis te ir dėlto ne-
mato reikalo su ja diskutuoti. Kokia
gali būti diskusija su grožine kūryba?
Tai nėra dokumentika. 

Užrašė Vitalius Zaikauskas

Žmonių  susitikimai KGB  kameros  taikiklyje
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Membership open to Lithuanians in U.S.A.
All deposits insured to $250,000 by NCUA

  

Debit Card:
  Free online banking
  Free bill pay
  Reward points
  No annual fee

MasterCard:
  9.96% rate
  Reward points
  No annual fee
  Free balance transfer

taupaboston.com
(617) 269-1450

Lithuanian Federal 
Credit Union

Atkelta iš 1 psl.

Nemaža dalis asmeninių V. Adam  -
kaus archyvų jau yra atkeliavę į jo gim-
tąjį Kauną. Tai daugybė nuotraukų,
knygų, įvairių apdovanoji mų, knygų,
paveikslų. Kalbos apie tai, kad tokia
institucija galėtų įsi kurti Kaune, pra-
sidėjo dar 2008 me tais, tačiau buvo ne-
aišku, kur ji ga lėtų būti, kokias funk-
cijas vykdyti. Kai 2011 metais Kauno
miesto savivaldybė perdavė būsimajai
institucijai istorinį pastatą, kuriame ji
kuriasi, kitais dviem steigėjais tapo
pats V. Adamkus ir Vytauto Didžiojo
universitetas. Buvo sudaryta įstaigos
valdyba, dirbanti jau antrą kadenciją.

Pastatas Daukanto gatvėje, kur
kuriasi Prezidento biblioteka-muzie jus
– unikalus architektūros kūrinys pa-

čiame Kauno centre tarp Laisvės alėjos,
Vienybės aikštės ir Vytauto Di džiojo
karo muziejaus. 1910 metais statytas
trijų aukštų, daugiau kaip 700 kvad-
ratinių metrų ploto namas svarbus ir
tuo, kad čia vyko lemtingi Pirmosios
Respublikos įvykiai. So viet mečiu čia
veikė įvairios institucijos, namas ne-
buvo nuniokotas, Atgi mimo išvakarė-
se jame buvo padarytas remontas, ta-
čiau dabar namą jau vėl būtina su-
tvarkyti.

„Galvojome, kad visi dokumentų
tvarkymo, rekonstrukcijos plano pa-
 rengimo darbai, viešieji pirkimai pra-
 eis greičiau ir užims mažiau laiko, ta-
čiau taip neatsitiko, tad iš šalies gal ir
gali atrodyti, kad nieko nevyksta. Da-
bar visi parengiamieji dar bai jau baig-
ti, beliko sulaukti statybininkų. Pastate
bus įrengtas liftas, kurio iki šiol čia ne-
buvo, o pa lėpėje, kuri dabar tuščia ir ap-
leista, įsikurs muziejininkai, čia po re-
konstrukcijos bus darbuotojų kabine-
tai”, – pasakojo direktorius, parody-
damas tą palėpę, kuri dabar išties at-
rodo prastai.

Lankytojams pačiai duris atver-
sianti institucija siekia parodyti, kaip
vieno žmogaus gyvenime atsi spindi
mūsų tautos ir valstybės XX a. istori-
nė kaita, tautinis atgimimas, Nepri-

klausomybės atgavimas ir pastangos
kuo sėkmingiau tai realizuoti. V. Adam-
kaus biblioteka taps inova tyviu kul-
tūros ir mokslo židiniu, tobulins ir
mokys, teiks žinias ir ma lo numą. Stei-
gėjai įsitikinę, kad naujoji įstaiga turi
pasakoti žmonių patirtį ir tuo prisidė-
ti prie bendruomenės ry šių stiprinimo,
Prezidentinė biblioteka bus skirta ir
mokslininkams, doktorantams, ma-
gistrantams, užsie nio lietuvių jaunajai
kartai bei padės gilinti specialias ži-
nias, susijusias su Lietuvos istorija ir
lietuvių išeivijos istorija. Tai bus ir at-
minties bei mo kymosi plačiausia pras-
me, kultū ri nės komunikacijos vieta,
mokslinių tyrimų ir diskusijų, susiti-
kimų erdvė.

Jau aiški ir prezidentinės biblio-
tekos struktūra – ją sudarys pa grindinė

ekspozicija, kurioje bus skirta vietos
tarpukario Kaunui ir pastato, kuriame
įsikūrusi biblioteka-muziejus istori-
jai. Lankytojus turbūt labiausiai do-
mins Prezidento V. Adamkaus ir jo
žmonos Almos Adam kienės gyveni-
mui bei veiklai skirta ekspozicijos da-
lis. Be to, čia ir toliau veiks dabar
esanti Pasaulio lietuvių menė, kur bus
rengiami vieši rengi niai, diskusijos,
knygų pristatymai, filmų peržiūros.
Ekspozicijose bus pristatoma DP kar-
tos emigracijos pradžia, pasakojama
apie lietuvių įsikūrimą įvairiose šaly-
se, numatyta skirti vietos išeivių kul-
tūrinei bei politinei veiklai pristatyti,
taip pat bus galima susipažinti ir su iš-
kiliausiais pasaulio lietuviais, V. Adam-
 kaus bendražygiais, susipažinti su jų
sėkmės istorijomis.

Muziejuje veiks ir Prezidento ka-
binetas, taip pat čia bus skaitykla su še-
šiomis darbo vietomis skaitytojams,
laikinųjų parodų salė, knygų, doku-
mentų, vaizdo ir garso archyvo sau-
gykla. Lankytojai galės pamatyti Pre-
zidento V. Adamkaus sukauptą ver-
tingą dailės kūrinių kolekciją, kurioje
– Jono Rimšos, Adomo Varno, Adomo
Galdiko ir kitų garsių meni ninkų dar-
bai, ją papildys ir Išeivijos institute su-
rinkti XX amžiaus dailės kūriniai.  

V. Adamkaus bibliotekos-muzie-
jaus direktoriui A. Antanaičiui Jung-
 tinėse Amerikos Valstijose teko susi-
pažinti su dviejų prezidentų panašio-
 mis institucijomis. Gerald R. Ford mu-
ziejuje Grand Rapids jo gidu buvo švie-
sios atminties buvęs Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirminin kas Vytautas
Kamantas, tad tas apsilankymas pali-
ko labai gilų įspūdį di rektoriui. Jam
kaip istorikui buvo itin įdomu, kad šio
Prezidento eks po zicijoje buvo galima
pamatyti, kokia svarbi Amerikoje yra
demokratijos vertybių ir tradicijų tąsa,
kaip tai yra vertinama. Apsilankęs
Prezidento Franklin D. Roosevelt pre-
zidentinėje bibliotekoje-muziejuje New
York valstijoje, Hyde Parke direkto-
rius pa matė įvairių senų autentiškų
daiktų iš Prezidento aplinkos, o seno-
ji eks pozicija tuo metu jau buvo kei-
čiama į naują.

„Iš to, kaip domimasi mūsų mu zie-
jaus veikla dar oficialiai jam ne atvėrus
durų aš neabejoju, kad ateityje su-
lauksime daug lanky-
tojų. Mu ziejaus įkūri-
mo darbai nebūtų
įma nomi, jei ne svari
valstybės parama,
skirta pastato re-
konstrukcijai ir jei ne
privačių rėmėjų lėšos.
Iš Vyriau sybės gavo-
me apie 3 milijonus
litų (apie 970 000 dole-
rių), o rėmėjų lėšos
bus skirtos ekspozici-
joms įrengti, jos jau
naudotos rekonstruk-
cijos projektui pa-
rengti. Tarp rėmėjų
yra tokių, kurie skyrė 30 tūkstančių
litų, bet mums labai brangios visos au-
kos – kartais pamatau, kad koks nors
studentas iš savo stipendijos paskyrė 50
litų, ir tai negali nejaudinti, nes, ma tyt,
jaunam žmogui svarbu, kad tokia ins-
titucija veiktų”, – sakė A. Antanai tis.

Tarp rėmėjų – ir žinomos bendro-
vės, organizacijos, ir paprasti žmo nės,
ir užsienio lietuviai. Visas rėmėjų ir
įstaigos draugų sąrašas yra paskelbtas
jos interneto svetainėje. Instituciją
svariai parėmė ir Kazickų fondas, šios
šeimos atstovai nuolat pasidomi, kaip
vyksta muziejaus kū rimo darbai. Di-
rektorius sakė, kad tuo domisi ir pats
Prezidentas V. Adamkus, kuris čia ne-
retas svečias. Prezidentas nerimavo,
kad užsitęsė muziejaus įrengimo ir
atidarymo dar bai, o dabar, kai jau aiš-
ki institucijos vizija, jis irgi seka įvy-
kius, pa taria, kaip padaryti geriau.
Įstaigos valdyba dažnai svarsto įvairius
klau simus ir visada atsiklausia bei at-
sižvelgia į V. Adamkaus nuomonę.

Prezidento V. Adamkaus biblio te-
kos-muziejaus kūrėjai teigia, kad šioje
kultūros įstaigoje bus vadovaujamasi
trimis inovatyviais – prasmingo laiko
leidimo mokantis, aktyvaus žmonių
dalyvavimo ir kolektyvinės patirties
sklaidos principais. Tai bus kryptinga

kolektyvinės patirties sklaidos vieta, o
atveriant šią patirtį visuomenei, bus
prisidedama prie bendruomenės ry-
šių stiprinimo. Dabar belieka tik su-
laukti, kol savo darbą atliks statybi-
ninkai ir prezidento biblioteka-mu-
ziejus pakvies į įkurtuves. 

duris atvers Prez. V. Adamkaus biblioteka-muziejus 

Muziejaus direktorius A. Antanaitis  

Istorinis pastatas ir lentelė. Būsimieji eksponatai.

Tariamasi dėl muziejaus įkūrimo. Algio Vaškevičiaus nuotraukos
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

BenDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUBUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

www.draugas.org

,,dRAUGAS”
773-585-9500
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiūLo dARBĄ

13DRAUGAS

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsily-

ginsiu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, Rolandas

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

ĮVAiRūS

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo pa-
keitimų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
387-7232. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-

lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiūros dar-
bo pakeitimų pietvakariniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232 arba 773-600-2887. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996.

Sudoku Nr. 91
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Ieškome lietuvės auklės 4 ir 1,5 m. vai-
kams. Darbas  Washington, DC gyve-
nant šeimoje. Atlyginimas  – 2 500 dol.
per mėnesi. 

Tel. 310-962-4760, Agnė
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2015m. kovo 29 d., sekmadienį,
Ateitininkų namuose Le-

monte vyko buvusios Lituanistikos ty-
rimo ir stu di jų centro tarybos narės,
JAV LB Ar chyvų komiteto pirminin-
kės, veiklios Lietuvių skautų sąjungos
ir JAV Lietuvių Bendruomenės narės
a. a. Dalės Teresės Koklytės-Lukienės
pa ger bimo popietė. 

Itin daug jėgų Dalė atidavė lietu-
viškiems archyvams Šiaurės Ameri-
 koje, ji nenuilstamai rūpinosi įvairių
lietuviškų organizacijų, parapijų ar-
 chy vų surinkimu. Nors ir matydama
vietos archyvarų vargą, lėšų stygių,
Dalė Lukienė buvo įsitikinusi, kad ar-
chyvus išsaugoti yra būtina ir kad
tam reikia skirti daugiau dėmesio ne -
gu iki šiol. Ji surengė ne vieną semi-
narą, skirtą lietuviškiems archyvams
Šiaurės Amerikoje išsaugoti, kuriuo-
se dalyvavo ir Lietuvos archy vų bei
muziejų atstovai. Paskutinis toks ren-
ginys vyko praėjusių metų gegužės
mėn. Čikagoje, Jaunimo centre.

D. Lukienė mirė 2014 metų gruo-
 džio 11 d., eidama 77 metus, Silver
Spring, Maryland. Velionė palaidota
2015 m. kovo 28 d. Lietuvių Tautinėse
kapinėse, Justice, IL. Pagerbime, ku ria-
me dalyvavo D. Lukienės šeima, gimi-
nės, draugai, pažįstami, apie šią švie-

saus atminimo asmenybę, jos nu veik-
tus darbus kalbėjo jos vyras Al gis Lu-
kas, LTSC tarybos pirmininkas Ro-
bertas Vitas, Lietuvių Fondo tarybos
pirmininkas Marius Kasniūnas, Lie-
tuvių skautų sąjungos atstovė Ge novai-
tė Treinienė, JAV LB tarybos prezi-
diumo pirmininkas Juozas Poli kaitis.
Popietę surengė velionės šei ma kartu
su Lituanistikos tyrimo ir studijų cent-
ru. 

Šviesus Dalės atminimas liks vi sų
ją pažinojusiųjų širdyse, o jos ne nuils-
tamas darbas saugant mūsų kul tūrinį
paveldą įpareigoja mus tuos dar bus ir
toliau tęsti.

LTSC informacija ir nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Šių metų renginio temai apibū-
dinti ir iliustruoti organizatoriai pa-
siskolino vienos svarbiausių žmonijos
istorijoje padarytų nuotraukų pava-
dinimą – ,,Pale Blue Dot” (liet. – švie-
siai mėlynas taškas). ,,Taip pavadinta
1990 m. kosminio zondo ‘Voyager 1’ pa-
daryta nuotrauka, kurioje Žemė už-
fiksuota iš 6 mlrd. kilometrų atstumo.
Ir nors joje mūsų planeta tėra mažas
melsvas taškelis, tačiau, ten juk vyks-
ta daug labai įdomių ir mums visiems
svarbių dalykų. Panašiai galima kal-
bėti ir apie ‘TEDxVilnius’ – esame ne-
didelė iniciatyvių žmonių komanda,
galinti sukurti progas kitiems pama-
tyt ir bent šiek tiek priartėti prie tų
nuostabių idėjų, kurių apstu mūsų
namuose – melsvame taškelyje, kieno
nors danguje” – apie konferencijos te-
mos ir koncepcijos kilmę pasakojo
viena iš renginio organizatorių Rūta
Kruliauskaitė.

Anot jos, kartais, norint rasti at-
sakymą į kankinančią dilemą, reikia
dviejų dalykų: atsitraukti ir pabandy-
ti pažvelgti iš toliau, kad matytųsi
bendras vaizdas bei išklausyti opo-
nuojančią ar tiesiog kitokią nuomonę.

Viena didžiausių konferencijos

žvaigždžių šiemet neabejotinai yra
Lawrence Lessig. Harvardo universi-
tete dėstantis amerikietis yra intelek-
tualinės nuosavybės teisės ekspertas,
kuris jau gerą dešimtmetį tyrinėja šią
sritį ir stengiasi pritaikyti ją moder-
niam pasauliui. Savo įžvalgomis da-
linsis ir Monty Halls. Šis britas išgar-
sėjo po to, kai pasaulyje didelio popu-
liarumo susilaukė jo vedama televizi-
jos programa ,,Monty Halls’ Great Es-
cape”, kurią transliavo BBC. Monty
Halls taip pat dirbo kartu su Nelson
Mandela, padėjo Pietų Afrikos Res-
publikoje vesti taikos procesą. Visgi
jūrų biologo išsilavinimą turintis vy-
ras vėliau pasitraukė iš politikos ir
ėmėsi vadovauti įvairioms kelionių
ekspedicijoms. 

,,TEDxVilnius 2015” pranešimą
skaitys ir lietuvis Julijonas Urbonas,
Karališkojo menų koledžo Londone
doktorantas bei Vilniaus dailės aka-
demijos prorektorius. Tarp kitų lietu-
vių – Benediktas Vanagas, Martynas
Levickis, Jokūbas Žiburkus, Laimonas
Briedis.

Visas pranešimų sesijas norintys
galės stebėti nemokamai internetu
– tedxvilnius.com ir lrt.lt svetainėse.

„TEDxVilnius” organizatorių info ir nuotr.

Atsisveikinome su a. a. Dale Lukiene

Šviesus a. a.  Dalės Lukienės atminimas liks mūsų širdyse.

Konferencijos temą įkvėpė NASA
kosminio  zondo nuotrauka

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir
kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo Mažvydas,
Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta
pir ma lietuviška knyga ir pirma lietuviška gra-
matika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdi-
namos spaudos draudimo laiku ir knygnešių
slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No rint
pasiekti didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra
išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas
(MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliust-
racijos, žemėlapiai, ISBN 978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje.
Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

Balandžio 7 d., antradienį, Čika gos mero rinkimuose antrą kadenciją
laimėjo meras Rahm Emanuel, nuga lėdamas savo oponentą Jesus
„Chuy” Garcia.  

Už Rahm Emanuel balsavo 55,7 proc. balsuotojų, už Jesus Garcia balsavo
44,3 proc. Bendras balsų skai čius – 567 998.

Laimėjęs rinkimus, meras Rahm Emanuel padėkojo savo rėmėjams ir
pasidžiaugė Čikagos miestu, kur, anot jo, dėl mero posto galėjo rungtis imi-
grantas iš Meksikos ir Moldovos imigranto vaikaitis. Meras Emanuel savo
kalboje paminėjo, kad jam teko dirbti dviejų  Amerikos  pre zidentų admi -
nistracijose, bet Čika gos mero postas jam yra geriausias darbas. Jesus Gar-
cia, pripažindamas mero Emanuel pergalę, kalbėjo savo rėmėjams, kad
nereikia sakyti – pra laimėjome, o reikia sakyti – stengė mės.   

Mero Rahm Emanuel motinos tėvas Herman Smulevitz iš Moldo vos. Jis
atvyko į Ameriką XX amžiaus pradžioje. Jaunasis Herman apsigyveno pas
dėdę Čikagoje. Rahm Emanuel tėvas Benjamin M. Ema nuel gimė Jeruzalė-
je. Atvykęs į Ame riką, jis dirbo gydytoju-pediatru. Jis vedė Herman Smule-
vitz dukrą Mar sha. Jų sūnus Rahm Emanuel gimė Čikagoje 1959 m. lapkričio
29 d.   

Jesus Garcia gimė Meksikoje 1956 m. balandžio 12 d. Jis atvyko į Čika -
gą 1965 metais ir apsigyveno Pilsen/Little Village rajone. Įdomu tai, kad jis
baigė Šv. Ritos gimnaziją 1974 m. Tuo metu Šv. Ritos gimnazija buvo netoli
Marquette Parko rajono – prie 63-ios ir Claremont gatvių.

„Draugo” info

R. Emanuel antrą kartą išrinktas Čikagos meru

Meras Rahm Emanuel džiaugiasi laimėjęs rinkimus    Joshua Lott/Getty Images nuotr.
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Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambes-
nių palikimų užtikrins laikraščio gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 www.draugas.org/mirties.html

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

A † A
VANDELINUI DOMANSKIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia-
 me sūnums ALEKSANDRUI RIMUI su žmona PRA NU-
TE ir EDVARDUI JONUI su žmona KIESHA, anū kams
MARIJAI, JONUI, ANDRIUI ir JULIJAI, gimi nėms ir
artimiesiems.

Dr. Jonas ir dr. Terry Prunskiai
su šeima

Ateitininkų Namų rėmėjui

A † A
VANDELINUI DOMANSKIUI

mirus, nelengvoje atsiskyrimo valandoje užjaučiame
sūnus, taip pat Ateitininkų Namų rėmėjus, A. RIMĄ
su žmona PRANUTE ir E. JONĄ su žmona KIESHA bei
anūkus: MARIJĄ, JONĄ, ANDRIŲ ir JULIĄ.

Su prisikėlimo viltimi,

Ateitininkų Namų valdyba

A † A
DANUTĖ INDREIKAITĖ

RADVILIENĖ
Mirė 2015 m. balandžio 5 d., sulaukus 74 metų.
Gimė 1940 m. liepos 13 d., a. a. Petro ir a. a. Antaninos In-

dreikų šeimoje Kaune.
Užaugo East Chicago, Indianoje. Gyveno Albuquerque, New

Mexico. Anksčiau gyveno Čikagoje ir Californijoje.
Liūdesyje liko: vyras Skirmuntas, sūnus Darius su žmona

Hyo, anūkai Eric ir Alexandria; seserys Birutė Tervydienė su
vyru Romu ir sūnumi Saulium, Aldona Kallok su vyru Tim; vyro
sesuo Rūta Spurgienė vyru Jonu ir jų dukterys Nora Buczek ir
Asta Širvelienė su šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietu-
voje.

A. a. Danutė bus pašarvota antradienį, balandžio 14 d. nuo 9
val. ryto iki 10 val. ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte,
kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Maloniai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus da-
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A
Kompozitorius, dirigentas

DARIUS LAPINSKAS
Mirė 2015 m. balandžio 7 d., sulaukęs 81 metų.
Gimė 1934 m. kovo 9 d. Jurbarke.
Baigė New England, Bostone konservatoriją, 1957–1958 studi-

 jas tęsė Vienoje pas H. Svarovskį, 1958–1960 m. – Štutgarto kon-
servatorijoje, Vokietijoje, pas H. Roiterį.

1960–1965 m. Štutgarto operos dirigento padėjėjas ir Tiu bin-
 geno dramos teatro dirigentas, kompozitorius.

Sukūrė operas „Lokys”, Maras” ir „Dux Magnus”, kuri 1989 m.
buvo pastatyta Vilniaus Operos ir baleto teatre bei Toronte ir Či-
 kagos Civic Theatre.

Dvejus metus yra gavęs Fulbright Artist Grant muzikiniams
pastatymams Lietuvoje, o  Illinois valstijoje Arts Council Com-
poser Grant. Buvo įkūrėjas ir muzikos vadovas New Opera Co of
Chi cago. Jo dainų ciklas „Haiku” buvo atliktas Darm stad, Vo-
kietijos muzikos festivalyje ir 2014 m. Muzikos Aka demijoj, Basil,
Šveicarijoje.

Nuliūdę liko: žmona Laima Rastenytė, sūnus Aras, anūkė Ale -
xa bei kiti giminės.

A. a. Darius pašarvotas penktadienį, balandžio 10 d. nuo 9 val.
r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kurioje 10
val. r. aukojamos šv. Mišios.

Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašom aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų

centro Muzikos archyvui.

Nuliūdusi šeima

Angelai Tau pina Amžinybės vainiką
Iš Lietuviškos nakties,
Ir prie Nemuno Tėviškės dvaro
Pievų gėlės...

A † A
Inž. VANDELINUI DOMANSKIUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame sūnums
dr. JONUI ir adv. RIMUI ir jų šeimoms.

Birutė Čiurienė
Angelė Kazlauskaitė

Aldona Lipskienė
Roma Mildažienė

Gražina ir Jonas Stankūnai
Jūratė Miklienė

Liucija Beržinskienė
Alicija Solienė

Dalia Augūnienė

A † A
VALEI ZUBAVIČIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos giminėms bei
arti miesiems ir kartu liūdime.

Sunny Hills, FL
Lietuvių Bendruomenė
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Solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rū-
tos Mikelaitytės-Kašubienės labdaros
koncertas „Su meile...” vyks sekmadie-
 nį, gegužės 10 d., 12:30 val. p. p. Lie-
 tuvių dailės muziejuje, PLC Lemonte. Vi-
sus maloniai kviečia Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis „Saulutė”.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Balandžio 11 d., šeštadienį, 8 val. v. ir
balandžio 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje bus vaidinama Daivos Če-
pasukaitės komedija ,,Pupos” (skirta Vero-
nikos ir Amando Ragauskų šeimyniniam ju-
biliejui). Režisierė – Olita Dautartaitė. Visi
laukiami!

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
ja Marquette Parke balandžio 12 d., sek-
madienį, po 11 val. r. šv. Mi šių, kviečia vi-
sus į parapijos salę pa sivaišinti bulviniais bly-
nais. Po to nuo 2 val. p. p. iki 3 val. p. p.
bažnyčioje – šventoji valanda. Kvie čiame da-
lyvauti maldoje.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 15 d., trečiadienį, 1

val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite istorinį filmą apie 1940
m. Lietuvos okupaciją „Šimtas paskutinių va-
landų”, sukurtą pasinaudojant XX amžiaus
slaptaisiais archyvais.

� Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinė-
je popietėje balandžio 19 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galeri-
joje savo kūrybą skaitys kun. Valdas Aušra,
Teresė Bogutienė, Eglė Juodvalkė, Korneli-
jus Jazbutis, Daiva Karužaitė, Vilija Vakarytė,
o Nijolės Gražulienės bei savo kūrybą skai-
tys Stasė Petersonienė. Pavasariškas dainas
dainuos Ligita ir Algimantas Barniškiai,
bus vaišės. Visi kviečiami ir laukiami.   

� Š. m. balandžio mėn 19 d. skelbtas Vi-
lijos Kerelytės koncertas neįvyks.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Waste Management”
$100 a. a. Antano Lunecko atminimui; Rosemarie Ignash $8, kun. Vytas Memėnas
$1,000, Morgan Stanley (Paulius Majauskas) $500, Feliksas ir Janina Bobinai
$100, Donatas Tijūnėlis $1,000; vaiko metinei paramai Laura Alkevičius $360,
Danguolė ir Pijus Bielskai $360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight orphan Aid),
414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6434, el. paštas: indretiju-
nelis@sbcglobal.net

A. a. Jonui Mildažiui mirus, pagerbiant velionio atminimą, Lietu vos Laisvės
Kovotojų sąjungai Lietu voje buvo suaukota $1,545 suma. Per p. V. Dudėno malo-
nę aukos tiesiogiai perduotos LLKS. Aukojo: V. ir V. Ma tusaičiai, S. ir V. Daugirdai
$100, A. Mėlynienė $25, R. Armalaitė $20, S. Solienė $50, A. Vilčinskaitė $30, A.
Lipskienė $250, E. ir V. Du dėnai $200, I. ir R. Senkevičiai $200, J. ir P. Ivanauskai
$100, D. Augūnienė $100, B. Čiurienė $100, Dunes Womens Club $30, S. ir J.
Cesna $50, L. ir C. Kierzek $40, S. ir J. Wenta $100, A. ir K. Zarins $100. Visiems
aukojusiems, šeima nuoširdžiai dėkoja.

Baraboo, WI susirinkusios ,,Žaibučio” šokėjos – Valerie Etzwiler, Alice Wenzlow-Ven -
clovaitė, Eva Huffaker ir Zoë Etzwiler – mokėsi dažyti margučius tęsdamos a.a. Liudo
Volodkos tradiciją. Nijolės Etzwiler nuotr. 

Balandžio 2 d., Snowbird slidi nėjimo kurorte, Utah valstijoje pa aiškėjo 2015 metų Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto są jungos (ŠALFASS) laimėtojai. Jais tapo (nuotraukoje
– iš kairės į de šinę), šie lietuvių kilmės slidinėjimo entuziastai: Edvardas Mickus (3 vie ta), Aras
Žlioba (2 vieta), Jonas Prunskis (1 vieta) – vyrų grupėje ir Jolanta Vidugirienė (1 vieta), Mar-
ta Redfearn (2 vieta), Vesta Valuckaitė (3 vieta) – moterų grupėje.

Kitas vietas vyrų grupėje iškovojo: Marius Griškonis (4 vieta), Jonas Nekus (5 vieta), o tarp
berniukų aukso medalį pelnė Matas Griškonis (8 metai).

Slidininkai ir jų sirgaliai į ŠALFASS slidinėjimo varžybas atvyko iš Illinojaus, Californijos,
Utah, India nos, New Yorko ir Wisconsino valstijų.

ŠALFASS žaidynių slidininkai išsidalino apdovanojimus

Terri Prunskis nuotr.


