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R. Šepetys 
sugrįžo į gimtinę – 4 psl.

Netekome
Romo Sakadolskio – 3 psl. Filmas apie Pabaltijo universitetą – ateities kartoms

LR ambasadoje Washingtone susirinko konsulai

Iš k.: gen. k. Darius Gaidys (Los Angeles), Algis Kličius, gen. k. Julius Pranevičius (New Yorkas), užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, g. k. Ronén Wais-
ser Landau (Meksika), amb. Rolandas Kriščiūnas, g. k. Krista Bard (Philadelphia, PA), g. k. Jonas Prunskis (Aspen, CO), g. k. Roma Kličienė (Atlanta, GA), g. k. Saulius
L. Anužis (Lansing, MI), g. gen. k. Ingrida Bublienė (OH, IN, KY), g. k. Algimantas Karnavičius (St. Petersburg, FL), g. k. Jacquelyn Clarkson (New Orleans, LA), gen. k.
Marijus Gudynas (Čikaga), g. k. Randolph L. Miller (Portland, OR), g. k. Rimas A. Česonis (Rochester, NY), g. k. Astra Julianna Michels (Las Vegas, NV), g. k. Heinz Otto
Veinsreideris (MN), g. k. Vytautas Lapatinskas (Seattle, WA), g. k. Algis Zaparackas (Detroit, MI), g. k. Stanley Balzekas Jr. (Palm Beach, FL), g. k. Dennis Garrison (San
Francisco, CA), g. k. Svaja Vansauskas Worthington (Anchorage, AK), g. k. Daiva V. Navarrette (Santa Barbara, CA). Jono Kuprio nuotraukos

Vasario 23 d. Washingtone įvyko Lietuvos garbės konsu-
lų Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje suvažiavi-
mas. Gausiame Lietuvos atstovų suvažiavime dalyvavo 20
(iš 24) Lietuvos garbės konsulų. Suvažiavimo dalyvius
sveikino Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, JAV
viešintys Lietuvos užsienio reikalų viceministras Mantvy-
das Bekešius bei ūkio viceministrė Rasa Noreikienė. 

Ambasadorius pabrėžė svarų garbės konsulų vaid-
menį atstovaujant Lietuvą JAV. „Jūsų žinios, pa-
tirtis ir entuziazmas leidžia efektyviai atstovauti

Lietuvos interesus jūsų rezidavimo valstijose, kuriose, ne-
retai, esate vieninteliai oficialūs Lietuvos atstovai”, – pa-
žymėjo R. Kriščiūnas. Viceministras M. Bekešius, amba-
sadorius R. Kriščiūnas, Lietuvos generaliniai konsulai JAV
– Julius Pranevičius (New Yorke), Marijus Gudynas (Či-
kagoje) ir Darius Gaidys (Los Angeles) kartu su JAV vals-
tybės departamento atstovais bei garbės konsulais apta-
rė dvišalių Lietuvos – JAV santykių tendencijas bei ak-
tualijas, garbės konsulų veiklos įstatymines gaires. Vice-
ministras M. Bekešius pabrėžė, kad „JAV lyderystė yra visų

pasaulio demokratijų saugumo garantas”.
Su ūkio viceministrė R. Noreikiene, Valstybinio tu-

rizmo departamento vadove Jurgita Kazlauskiene ir
„Verslios Lietuvos” direktorės pareigas einančia Rūta Pen-
tiokinaite suvažiavimo dalyviai aptarė Lietuvos ūkio
plėtros tendencijas, turizmo ir eksporto skatinimo bei in-
vesticijų plėtros klausimus. Ambasados įsteigto „Jaunų-
jų profesionalų klubo” nariai išnaudojo progą susipažin-
ti su Lietuvos atstovais iš JAV regionų bei aptarė verslo
plėtros klausimus.

Amerikos žydų tarybos direktorius tarptautiniams ry-
šiams rabinas Andrew Baker su suvažiavimo dalyviais dis-
kutavo apie bendruomenių bendradarbiavimo klausimus
ir sutarė šį ryšį išnaudoti aktyviau, o bendros kultūros ir
paveldo projektus siekti įgyvendinti kartu. Lietuvos ge-
neralinis konsulas Čikagoje M. Gudynas ir Lietuvos už-
sienio reikalų viceministras M. Bekešius įteikė Lietuvos
garbės konsului Michigane Sauliui Anužiui LR prezidentės
Dalios Grybauskaitės dekretu skirtus Žūvančiųjų gelbė-
jimo kryžiaus apdovanojimus Elenai, Algimantui Stasiui,
Česlavui ir Ignacui Anužiams, kurie išgelbėjo nuo žūties
tris žydų kilmės paaugles Holokausto metu.  – 14 psl. 

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Pradžioje mus apgyvendi-
no Ham burgo zoologijos
parke buvusiuose bara-

kuose. Žiemą ten būdavo taip šal-
ta, kad vakare neišgerta kava per
naktį užšaldavo. Mes kartais gul-
da vome miegoti trise, kad būtų šil-
čiau. Naktį kartu pagal komandą
versda vomės ant kito šono. Vai-
kinai mergi noms vietoj puokštės
gėlių dovanodavo  malkų”, – tai
buvusių Pabaltijo universiteto
studentų prisiminimų nuo trupos. 

Apie savo neeilines studijas
An trojo  pasaulinio karo pabėgė-
lių sto vyklose Vokietijoje veiku-
siame Pa bal  tijo šalių universite-
te lietuviai, lat viai ir estai pasa-
koja Helgos Me rits sukurtame
dokumentiniame filme „The Sto-
ry of  the Baltic Uni versity”.

– 7 psl. H. Merits (v.)  su savo filmo herojais lietuviais A. Šmulkštiene ir P. Jurkumi.



33:11) ir (2 Pt 3: 9). „Ar ma-
note, kad tie galilėjiečiai
buvo didesni nusidėjėliai
už visus kitus galilėjie-
čius ir todėl taip nuken-
tėjo?! Anaiptol, sakau
jums! Bet jei neatsiversite,
visi taip pat pražūsite”.
Lk 13, 2–3.

Atkreipkime dėmesį į
tai, kad Die vo malonės tu-
rėjimas bei lydėjimas ne-
turėtų padaryti mūsų ne-
veiklių, tingių, pamirš-

tančių savo šeimos ar visuomeninių pareigų vykdy-
mą, augimą, pasišventimą jose, užsifiksuojant tik as-
meninio komforto sie kime, užsidarant steriliame,
siaura me individualumo ir egoizmo rate. Dievas
yra gailestingas, bet ir teisingas! Jis tikrai nubaus
(kaip rodo isto rija) už nesugebėjimą reaguoti į jo ma-
 lonę, už gyvenimo vaisių ne už auginimą.

„Jėzus pasakė palyginimą: ‘Vienas žmogus turėjo
savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo
pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodi-
ninkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio
figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar
žemę alina!’ Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį dar
šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar
duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi’”. Lk 13, 4–12.

Yra vienas toks atvejis, kada mums tikrai turi
būti labai gėda – bū tent, kada turime daryti, veikti
kaip krikščionys ir nieko nedarome... Ku rie gali pa-
daryti daug daugiau ir ne bijoti, netylėti, nepasišalinti,
veikti, bet pasirenka kažkieno padiktuotą „korek-
tiškumą”, ar nuodėmės atžvilgiu vergo dalią. Ge-
riausias pavyzdys yra mūsų tautiniai interesai – ar
bū tų Lietuva laisva, nepriklausoma, kultūringa, po-
tenciali darbuose ir principinga siekiuose, jei jos visi
vai kai būtų pasidavę ir parsidavę okupantams? Ar ca-
rinė Rusija nebūtų nu girdžiusi ir įspaudusi baudžiau -
ninkų dalios, jei ne vyskupo Valan čiaus kietas ka-
talikiškas nusistatymas? Ar lietuvių tauta turėtų tarp-
tautinę vertę, jei jos sūnūs ir dukros nebūtų siekę
aukščiausių mokslo aukštumų? Šiandien tik iš kny-
gų skai tytume, kad buvo tokia tauta... 

Pašaukimas puikiai dera su dosnumu! Mes,
krikščionys, kurie gyvename visiems savo pašauki-
mu, kaip Dievo vaikai galvodami apie pasek mes, jo-
kiu būdu neatsisakome, ne nu sigręžiame nuo dos-
numo. Jo stokos negali būti, nes tikėjimo malonė buvo
suteikta iš Dievo dosnumo (Mt 5: 151). Tikėjimas ne-
buvo suteiktas praktikuoti jį pasislėpus ar sava-
nau diš kai, bet yra pasidalintas Jėzaus Kris taus ir
Evangelija įpareigota skelbti visam pasauliui. Mes ne-
galime ne galvoti apie kitų žmonių laimę šiame gy-
venime ir kitame, nes Kristus taip galvojo, veikė ir
mokė. Krikščioniš kas gyvenimas yra dieviškas ste-
buklas su tiesioginių pažadų patenkinimu ir ramy-
be, bet su sąlyga, kad mes žinome, kaip atpažinti Die-
vo dovaną (Jn 04:10). Ir tai yra būti dosniems, ne-
skaičiuojant išlaidų (J. Escrivá Christ is passing by,
147).

Gavėnia yra puikus metas pasi tik rinti visai šei-
mai, kokius vaisius ruošiatės duoti. Tai keturiasde-
šimt dienų laikas, praleistas kartu su Kristumi – mal-
da su Jėzumi, pasnin kas su Jėzumi, dvasios ir kas-
dienio gyvenimo atnaujinimas Jėzuje. Die vas laukia
mūsų subrandintų vaisių.

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Dar ne pavasaris (bent jau Michi gano valstijoje),
bet iš šlapios, su snie gu sumišusios žemės kalasi
pirmieji žali gyvybės lapeliai.

Tautinė gyvastis buvo stipriai juntama šven-
čiant Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną. Pagerbėme, pasimeldė-

me, nusilenkė me lietuvių tautos protams, ypač
tiems, kurie dėl Lietuvos laisvės ir mūsų tautinės
tapatybės išsaugojimo paaukojo brangiausią do-
vaną – gyvybę.

Gavėnios sielovados kelionė bū tent veda į gyve-
nimą nugalint mirtį. Trečiąjį sekmadienį išgirstame
Vieš patį Mozei kalbant iš degančio krū mo: „Nusiauk
savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra
žemė!” Iš min ties knyga primena labai svarbią, seną
tiesą, kurią ir vėl turime išgirs ti, įvertinti visos tau-
tos – Žemė yra šventa, ji yra Dievo dovana! Ir jis, Jah-
ve – Esantysis, bus su mumis, kaip visuomet buvo ir
sergėjo. Bet ar mes būsime Jame, ar neprigirdysime
žemės brolžudišku krauju, neužterši me, neišdegin-
sime jos gyvasties? Iš Dievo tautos išganymo istori-
jos tęsia si mūsų išganymas ir gyvenimas. 

Antrasis skaitinys yra iš pirmojo Pauliaus laiš-
ko korintiečiams, 10, 1–6, 10–12. „Noriu, kad žinotu-
mėte, bro liai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui de-
besį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikš-
tydamiesi debesyje ir jūroje; visi valgė to paties dva-
sinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie
gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo
Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepa tiko Dievui, ir jų
kūnai liko gulėti dykumoje”. 

Paulius nustato paralelę tarp dy kumoje žuvusių
izraelitų ir išlikusių, gyvenančių Korinte. Paulius ko-
rintiečiams nori priminti (tuo pačiu ir mums), kad
nesame išgelbėti tik to dėl, kad būtume atsitiktiniai
Dievo laisvos malonės gavėjai. Mes turime įrodyti Die-
vui, kad esame verti,  nau dingi tos dovanos gavėjai.
Paulius aiškiai įvardija dovanos teikėją – Esantysis,
t. y., juos lydinti uola Kris tus. Trokštos laisvės dovaną
izraelitai gavo dovanai, Dievas juos lydėjo. Tačiau jie
„sugebėjo” įrodyti, kad nė ra verti tokios malonės, nu-
sigręžė nuo Gyvojo Dievo, atsigręžė į stabus, todėl jie
nebuvo išgelbėti, patys pasi rinko mirties kelią (ori-
ginalas apie A.D. 240, komentaras I Korintiečiams 4,
45, 205). 

„Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistu-
me blogio, kaip anie gei dė. Nemurmėkite, kaip kai ku-
rie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. 

Visa tai jiems atsitiko, kaip pa vyzdys, ir buvo už-
rašyta įspėti mums…” 1 Kor 10, 10–11. 

Šių dienų staigus radikalizmo augimas ir neat-
sakingas, nedarnus politinio bei ekonominio domi-
navimo siekimas daug vilčių neteikia… 

„Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų”.
I Kor 10.12. 

Evangelija yra iš šventojo apaštalo Luko 13,
1–9. Mūsų Viešpats pabrė žia, kad mums reikia ga-
minti daug vaisių (plg. Lk 8: 11–15) laikantis malonės,
kurią gavome iš Dievo (Lk 12:48). Tačiau apaštalas taip
pat pa sakoja, kad Dievas kantriai laukia šių vaisių
pasirodymo; Jis nenori mir tį nešančių vaisių (nuo-
dėme su terštų). Nenori nusidėjėlio mirties, nenori,
kad bent vienas kuris pražū tų; Jis nori, kad visi at-
siverstų, atsigręžtų į Gyvąjį Dievą ir gyventų (Ez
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GANY TOJO  ŽODIS

Rasi jis dar duos vaisių – Lk 13,9 
MAIRONIO LIETUVIŲ  LITERATŪROS MUZIEJUS

Jau daugiau kaip dvidešimt metų kasmet lan-
komės Lietuvoje, beveik kasmet apsilankome ir
Maironio lie tuvių literatūros muziejuje Kaune. Lan-
kome muziejaus parodas, įvai rioms progoms ruoš-
tus renginius, ypač renginius skirtus išeivijos ra-
šytojams.  Kadangi šiais metais Maironio muziejus
švenčia 80 m. jubiliejų, su sidomėjome Algio Vaške-
vičiaus straipsniu („Draugas”, 2016 m. vasario 13 d.).
Straipsnio autoriaus nepažįstame, bet nustebino in-
formacija apie išeivijos rašytojų archyvus. Cituoja-
 me: „...vėliau daugybė siuntų pasiekė Kauną (Mai-
ronio muziejų) iš Jung tin ių Amerikos Valstijų – tuo
rūpinosi Kazys Almenas, Liūtas Mockūnas...” ir t. t.,
suminėta keletas archyvų, to kių kaip Antano Vai-
čiulaičio, Stasio Santvaro, Algirdo Landsbergio, Bi-
ru tės Pukele vičiūtės, Alfonso Nykos-Niliūno ir kt.
Kazys ir Mara Almenai yra mūsų draugai, su jais
bendraujame ir JAV, ir būdami Lietuvoje. Tikrai bū-
tume žinoję apie Almeno veiklą, susijusių su rašy-
tojų archyvais ir Maironio muziejumi. Liūto Moc-
kūno asmeniškai nepažinojome. Mums atrodo, kad
straipsnio autorius Vaškevičius klaidingai in for muo-
tas, gal sumaišė Kazio Alme no bendradarbiavimą su
Išeivijos Institutu (ne Maironio muziejaus išeivijos
skyriumi). Neabejojame, kad Kazys Almenas yra pa-
sirūpinęs archyvų perdavimu šiam Institutui ir
šiomis dienomis artimai bendradarbiauju su šio Ins-
tituto darbuotojais.

Kalbant apie Maironio muziejų ir išeivijos ra-
šytojų archyvus, mes daugiau kaip dvidešimt metų
artimai bendraujame su Maironio muziejaus Išei-
vijos skyriaus vedėja, dr. Virgi nija Babonaite-Pa-
plauskiene. Ne tik bendraujame, bet esame įvairiais
bū dais padėję ir prisidėję prie daugelio išeivijos ra-
šytojų archyvų surinkimo, pakavimo ir persiuntimo
į Lie tuvą. Esame liudininkai, kad didžiausia dalis iš-
eivijos rašytojų archyvų buvo paaukoti Maironio mu-
ziejui tik Virginijos Paplauskienės pastango mis,
didesnė dalis tų archyvų buvo net jos pačios ranko-
mis rūpestingai su pakuoti ir išsiųsti į Kauną. Ne vi-
sos šios kelionės į JAV parvežti archyvus finansuo-
tos iš Lietuvos. Daug ke lio nių, daugumą išlaidų su-
pakavimui ir persiuntimui buvo apmokėtos rašytojų
šeimų, giminių, draugų ir kitų asmenų, kuriems rū-
pėjo, kad išeivijos rašytojų archyvai patektų į Mai-
 ronio muziejų. Persiųsti archyvus daug padėjo „At-
lantic Express” bendrovė, sutei kusi nuolaidas. Gal
ne vi sus rašytojus suminėsime, bet pa ban dysime iš-
 vardinti bent tuos, prie ku rių archy vų tvarkymo ir
mes vienokiu ar ki tokiu būdu prisidėjo me. Tai:
Anta no Vaičiu laičio, Algirdo Landsbergio, Jurgio
Blekaičio, Henriko Radausko, Pauliaus Jur kaus, Al-
fonso Nykos-Niliūno, Liūnės Sute mos, Jurgio Jan-
kaus, Kosto Ostraus ko ir kt. Virginijos Paplauskie-
nės rū pesčiu į Maironio muziejų nukeliavo dar
daug kitų archyvų, tarp jų ir Sta sio Santvaro, Birutės
Pūkelevičiūtės, Kazio Bradūno, Henriko Nagio,
Aloy zo Barono, Danutės Bindokienės, Pra no  Lem-
berto, Bronio Railos ir kt. Ti kimės, kad ši informa-
cija bus nau dinga ir Algiui Vaškevičiui bei ki tiems
rašantiems apie Maironio lie tuvių literatūros mu-
ziejų.  

Teresė ir Algimantas Landsbergiai
Upper Marlboro, MD

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso
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Vasario 25 d.  mirė (sirgo vėžiu) žurnalistas Romas Sa-
kadolskis, ilgus metus dirbęs JAV radijo stotyje
„Amerikos balsas”. Kaip pranešė jo kolegė Rita

Miliūtė, 68 m. R. Sakadolskis mirė ketvirtadienio rytą New
Yorko ligoninėje.

R. Sakadolskis buvo žurnalistas, radijo kompanijos
„Amerikos balsas” lietuvių redakcijos Washingtone ben-
dradarbis, nuo 1977 m. – Vidurio Vakarų biuro Čikagoje
reporteris, lietuviškų laidų vedėjas, nuo 1994 m. – „Ame-
rikos balso” žurnalistas, 1977–1979 m. buvo leidinio
„Pasaulio lietuvis” redakcijos narys. Atvykęs į Lietuvą dės-
tė Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose (VDU),
2006–2009 m. buvo LRT tarybos narys. R. Sakadolskis buvo
Amerikos žurnalistų draugijos bei Žurnalistikos ir masi-
nės komunikacijos švietimo draugijos narys. R. Sakadolskis
gimė 1947 m. gegužės 31 d. Fuldoje, Vokietijoje. 1974 m.
baigė University of Maryland. Ketvirtadienį paskelbta, kad
R. Sakadolskiui už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą,
pilietiškumo ir demokratijos skatinimą skirtas Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietu-
vai”. 

A. Nugaraitė: 
studentai jį mylėjo beprotiškai 

Vytauto Di-
džiojo universite-
to (VDU) profeso-
rė Audronė Nuga-
raitė pasakojo
maždaug prieš 15
metų įkalbėjusi R.
Sakadolskį dėsty-
ti Vilniaus uni-
versiteto Žurna-
listikos institute.
„Tai buvo nuosta-
bus žmogus su
savo kūrybine po-
tencija, įgyta žur-
nalistine patirti-
mi tuo metu visai

kitoje pasaulio pusėje. Reikėjo įkalbinti jį iš žur-
nalisto praktiko tapti teoretiku tam, kad tos žinios
pasiektų mūsų studentus”, – sakė A. Nugaraitė.
Nors iš pradžių R. Sakadolskis gynėsi esąs tik
praktikas, galiausiai sutiko ateiti į auditoriją. Jau
po pirmų metų, prisimena A. Nugaraitė, jis džiau-
gėsi nuostabiais studentais bei pripažino pats dar
turintis daug dirbti, kad taptų geru dėstytoju. „Tai
buvo puikus dėstytojas, studentai jį mylėjo bepro-
tiškai, buvo puikus kolega, daug ruošdavosi pas-
kaitoms, buvo gražu žiūrėti, kaip jo praktinis pa-
tyrimas buvo suliejamas su naujausia teorija, li-
teratūra, kurią jis sekė ir siuntėsi iš JAV”, – kalbėjo
liūdnos žinios sukrėsta S. Nugaraitė. Iki pat mirties
R. Sakadolskis dėstė VDU. 

R. Miliūtė: 
visko žurnalistikoje išmokau 
iš R. Sakadolskio 

Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistė Rita Mi-
liūtė, daugiau nei dešimtmetį kartu su R. Saka-

dolskiu dirbusi
„Amerikos balso”
radijuje, sako, jog
velionis buvo neį-
kainojamas mo-
kytojas. „Viskas,
ką išmokau žur-
nalistikoje, išmo-
kau iš R. Saka-
dolskio ir iš tų be-
galinių pokalbių
telefonu, kai per-
duodavau savo
pranešimus, nes
kintant technolo-
gijoms iš pradžių
skaitydavau teks-

tą, paskui siųsdavau garsinį įrašą”, – sakė R. Mi-
liūtė. „Mes daugybę laiko praleisdavome prie tele-
fono ragelio, vienas pokalbis yra trukęs kone tris
valandas. Turėdavai apginti, įrodyti, pakeisti kiek-

vieną žodį, kuris nebuvo tinkamiausias tekste”, – pri-
siminė ji. R. Miliūtė sako su R. Sakadolskiu susipa-
žinusi 1988-aisiais, dvejus metus bendravo su „Ame-
rikos balso” lietuvių tarnyba dirbdama Sąjūdžio in-
formacijos agentūroje, nuo 1990-ųjų su juo kartu dir-
bo kaip „Amerikos balso” bendradarbė. Ji apgailes-
tavo, kad R. Sakadolskio patirties nespėta įamžinti
vadovėlyje. „Ko man tikrai nuoširdžiai gaila, kad visa
tai, ką Romas mokėjo – jis buvo geras dėstytojas, mo-
kėjo kantriai aiškinti, kas yra blogai, kas yra gerai –
kad jam tiesiog neužteko laiko viso to sugul dy ti į va-
dovėlį”, – sakė ji. 

L. Donskis: 
netekome vieno iškiliausių žurnalistų
Lietuvos istorijoje 

Ketvirtadienį miręs R. Sakadolskis buvo vienas
iškiliausių Lietuvos žurnalistų, atsidavęs laisvės ir
demokratijos idealams, sako filosofas Leonidas Dons-
kis. „R. Sakadolskis yra labai ryškus ir didelis pus-

lapis Lietuvos žur-
nalistikos ir laisvo
žodžio istorijoje”, –
sakė L. Donskis.
Profesorius pabrė-
žė velionio darbą
„Amerikos balso”
radijuje išeivijoje
sovietinės okupa-
cijos metais. „Jau-
nesni galbūt nepa-
mena tokio fakto,
kad R. Sakadolskis
buvo ‘Amerikos
balso’ lietuviškasis
balsas. Lygiai kaip

Laisvosios Europos radijo balsas Miunchene, o vėliau
Prahoje buvo Mykolas Drunga, taip Washingtone
„Amerikos balso” lietuviškasis balsas buvo R. Sa-
kadolskis, ir jis savo nepaprastai gražia lietuvių kal-
ba, nepaprasta artikuliacija pasiekdavo (Lietuvą) net
tuo metu, kai sovietai trukdė klausytis ‘Amerikos bal-
so’, vis tiek jį girdėjo beveik visa Lietuva”, – teigė fi-
losofas. Vokietijoje pabėgėlių stovykloje gimęs, o vė-
liau Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenęs R. Sa-
kadolskis pasibaigus sovietinei okupacijai atvyko gy-
venti į Lietuvą ir įsiliejo į jos visuomeninį gyvenimą.
Pasak L. Donskio, įamžinti R. Sakadolskio atminimą
turi būti universitetų, kuriuose jis dėstė, garbės rei-
kalas. „Kai Lietuva tapo nepriklausoma, R. Saka-
dolskis atvažiavo gyventi į Lietuvą, jis gimęs ne Lie-
 tuvoje, o Vokietijoje, tai vadinamųjų ‘dipukų’ vaikas,
vėliau tapęs ameri kiečiu. Bet R. Sakadolskis nedve-
jodamas nusprendė gyventi Lietuvoje ir nepaprastai
prasmingai įsijungė į Lietuvos gyvenimą. „Aš sa-
kyčiau, mes netekome patrioto, didelio lietuvio, la-

bai laisvo ir labai laisvei, demokratijai atsidavusio
visuomenininko, vieno iškiliausių per visą Lietuvos
istoriją žurnalisto. Būtų garbės reikalas Vilniaus ir
Vytauto Didžiojo universitetams pagalvoti apie R. Sa-
kadolskio atminimo įamžinimą, ar skelbiant jo var-
do stipendiją, ar kitu būdu jo vardą susiejant su žur-
nalistų rengimu”, – pabrėžė filosofas. 

V. Adamkus: 
R. Sakadolskį prisimenu kaip mano
akyse užaugusį aukšto lygio žurnalistą
ir draugą 

Kadenciją
baigęs prezi-
dentas Valdas
Adamkus ket-
virtadienį mi-
rusį žurnalistą
Romą Saka-
dolskį teigia
v e r t i n a n t i s
kaip aukšto ly-
gio profesiona-
lą ir kartu sako
netekęs drau-
go. V. Adamkus
BNS pasakojo
su R. Sakadols-

kiu susipažinęs JAV lietuvių radijuje. „Jis beveik iš-
augo mano akyse. Prisimenu gerai, kada jis būdamas
21-erių metų amžiaus Čikagoje, kai man teko dirbti
lietuvių ‘Margučio’ radijo programoje, atėjęs domė-
josi radijo reikalais. Aš jam pasiūliau pasiimti porą
radijo prekybinių skelbimų ir perskaityti. Jis tą pa-
darė, man patiko jo balsas, ir aš jam pasiūliau – nors
mes pinigų negauname, jeigu tu sutiktum ir tau būtų
įdomu, aš kviečiu kartu dirbti ‘Margučio’ radijo prog-
ramoje. Tai buvo pati pradžia jo radijo žurnalistikoje.
Šiandien aš galvoju, kad jisai išaugo vienu iš žy-
miausių išeivijoje radijo žurnalistų”, – prisiminimais
dalijosi V. Adamkus. Prezidentas sako R. Sakadols-
kį rekomendavęs „Amerikos balsui”, kur jis dirbo tris
dešimtmečius. „Iš žurnalistinio taško man jis yra tik-
rai vienas iš ryškiausių, daugiausiai radijo žurna-
listikoje pasiekusių žmonių. Mano akyse jis neabe-
jotinai – aukšto lygio profesionalas”, – dėstė V.
Adamkus. Be to, R. Sakadolskis buvo lietuvių orga-
nizacijų Amerikoje aktyvistas, su V. Adamkumi jį vie-
nijo ir „Santaros-Šviesos” judėjimas. „Jis nebuvo už-
sidaręs tik žurnalistikoje, jis buvo aktyvus ir lietu-
vių bendruomenėje, pasireikšdavo lietuvių spaudo-
je – pajėgdavo objektyviai ir sąžiningai įvertinti esa-
mą padėtį, vertindamas pasaulio įvykius, ypač kiek
tai susiję su Lietuva. 

Po sunkios ligos mirė žurnalistas Romas Sakadolskis 

Nukelta į 14 psl.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 21 d. poros šimtų žmonių minia buvo su-
sirinkusi į Vasario 16 d. minėjimą Southfielde, Mi-
chigane, kurį rengė JAV LB Detroit apylinkės val-

dyba. Šv. Mišias atnašavo Dievo Apvaizdos klebonas kun.
Gintaras Jonikas. Septynios į bažnyčią įneštos vėliavos
liudijo pagarbą ir padėką laisvės kovotojams. JAV LB Mi-
chigano apygardos vardu Janina Udrienė ir Valdas
Piestys prie altoriaus atnešė vainiką.

Minėjimą Kultūros centre atidarė ir jam vadovavo
Apylinkės valdybos pirmininkė Rigonda Savickienė. Iš
bažnyčios buvo atneštos vėliavos. Invokaciją sukalbėjo
klebonas, o Amerikos ir Lietuvos himnų giedojimą
vedė Vida Pekorienė. Buvo smagu matyti ant scenos gie-
dančius „Žiburio” mokyklos vaikučius. 

Andrius Anužis perskaitė Michigano gubernato-
riaus Rick Snyder rezoliuciją Vasario 16 d.  proga. Su-
sirinkusieji priėmė JAV LB Krašto valdybos parengtą re-
zoliuciją dėl Lietuvos laisvės ir Rusijos kėslų Pabaltijo
kraštuose. Rezoliucijoje išreikštas rūpestis ir dėl Vla-
dimiro Putino aršios politikos Ukrainoje. Ši rezoliucija
bus pasiųsta JAV Prezidentui ir Michigan valstijos sei-
mūnams JAV kongrese.

Programos metu „Žiburio” lituanistinei mokyklai
buvo įteikta JAV LB Detroito apylinkės ir Lietuvių
Fondo parama. Paramą iš Rigondos Savickienės ir LF at-
stovo Narimanto Udrio  priėmė mokyklos vedėja Vida Pe-
korienė.   

Minėjimo dėmesio centre buvo rašytoja Rūta Šepe-
tys, ką tik pasirodžiusios knygos „Salt to the Sea” auto-
rė. Knygoje aprašoma Antrojo pasaulinio karo pabaigoje
Rytprūsiuose įvykusi tragedija (pareikalavusi apie
10,000 gyvybių), kai nuskendo karo pabėgėlius plukdęs
laivas.  Autorė yra gimusi Detroite. Jos tėvelis buvo vie-
nas iš „dipukų”, kartu su autorės broliu ir jos vyru da-
lyvavęs šiame minėjime. Tai buvo tarsi gyvosios istori-

jos ir kūrybinės vaizduotės įsikūnijimas.  Autorė savo
pranešime dalijosi įspūdžiais apie knygos rašymą,
spausdinimą ir leidėjų bei skaitytojų reakciją. Savo
kalboje ji daug dėmesio skyrė ankstesnei savo kny-
gai – romanui „Between Shades of  Grey”, išleistame
44 kraštuose 33 kalbomis. Ji taip pat pranešė, kad pa-
gal šią knygą Lietuvoje statomas kino filmas. 

Rūta Šepetys daugumai dalyvių buvo nepažįs-
tama, bet sava. Knygai medžiagą ji rinko trejus me-
tus. Nors ji aprašomuose istoriniuose įvykiuose
nedalyvavo, bet labai gerai įsijautė į to meto politi-
nę realybę, karo nešamą siaubą bei naikinimą ir su-
prato tuo metu gyvenusių žmonių išgyvenimus.

Sužinojęs, kiek daug ji apkeliavo ir kiek daug surinko
istorinės medžiagos, prasitariau, kad medžiagos
užtektų vienai ar dviem mokslinėms disertacijoms.
Nestebino, kad dar iki minėjimo pradžios susidarė
eilutė prie jos stalo. Įsigiję jos vėliausią knygą tur-
būt  visi norėjo gauti autorės įrašą. Knygos buvo grei-
tai išgraibstytos, jų net pritrūko. 

Vėliau autorė susitiko su lituanistinės mokyk-
los vyresniųjų klasių mokiniais, kuriems iš anksto
Janina Udrienė, JAV LB Michigano apygardos val-
dybos pirmininkė, parūpino knygas. Ji  džiaugėsi,
kad jaunimas ta knyga buvo sužavėtas ir nekantriai
laukė progos susitikti su autore. Susitikimo metu
buvo matyti, kad jaunuoliai nuoširdžiai autore do-
misi, o po susitikimo pasinaudojo proga kartu nu-
sifotografuoti. 

Kultūrinėje programoje dar buvo ir „Biru-
bar” grupės, „importuotos” iš Indianapolio, kon-
certas. Su šia grupe pirmą kartą teko susipažinti
prieš dešimtį metų, kai Indianapolio LB apylinkė
ruošė Joninių vakarą. Grupei tebevadovauja  Oto-
nas Balčiūnas. Iš pirmo susitikimo taip pat atpa-
žinau Adriją Beleckienę, o mane atpažino grupės so-
listė Daina Šimonytė-Miller. Grupę jungia apie tu-
ziną entuziastų. Dainos buvo mielos ir tinkančios
šiai progai – klausytojai netruko tapti dalyviais. Pra-
džioje jungėsi vaikučiai su savo improvizuotais ra-
teliais. Netrukus prisijungė jaunimas ir visi kiti –
šokdami, dainuodami, kartu džiaugdamiesi jaunyste
ir prieš 98 metus paskelbta Lietuvos nepriklauso-
mybe. 

Žmogus gyvas ne tik dvasinėmis vertybėmis,
reikia maisto ir kūnui. Tuo pasirūpino Regina
Greenhalgh ir jos padėjėjos. Ačiū joms! Ačiū mi-
nėjimo rengėjams, atlikėjams ir gausiai atsilan-
kiusiems!

„Druska į jūrą”, o „Biru-bar” ant scenos!

Minėjimo Detroite akimirka. Kalba Rūta Šepetys.

Rūtos Šepetys susitikimas su ,,Žiburio” mokyklos vaikais per Vasario 16-osios minėjimą
Detroite.

Kaimo kapela ,,Biru-bar” iš Indianapolio linksmina susirinkusiuosius švęsti Vasario 16-osios.

,,Žiburio” mokyklos vaikučiai per Vasario 16-osios minėjimą Detroite. Juozo Vaičiūno nuotraukos

TELKINIAI
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BRONĖ STEIKŪNIENĖ

Mūsų istorija turtinga svarbių,
pasididžiavimo vertų ir mi-
nėtinų datų. Dalis jų yra ne

šiaip sau garsios, o atraminės, pama-
tinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji,
labai reikšminga kiekvienam lietu-
viui, žinančiam ir gerbiančiam savo ša-
lies praeitį. 

Minėjimas vasario 21 d. prasidėjo
11 val. šv. Mišiomis Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių pa-
rapijiečiai ir svečiai rinkosi parapijos
salėje.   

Minėjimą pradėjo JAV LB Mar-
guette Parko valdybos pirmininkė Auš-
relė Sakalaitė,  programą vedė Vida Sa-
kevičiūtė. Buvo įneštos ir pagerbtos vė-
liavos. Vaclovas ir Margarita Momkai
sugiedojo Amerikos ir Lietuvos vals-
tybių himnus. Invokaciją sukalbėjo
kun. J. Kelpšas. Nepriklausomybės pa-
skelbimo ir  Valstybės atkūrimo aktą
perskaitė Vilma Jarulienė. 

Šventėje dalyvavo svečiai: LR ge-
neralinis konsulas Marijus Gudynas su
šeima, JAV LB tarybos prezidiumo
pirmininkas Juozas Polikaitis su žmo-
na, Draugo fondo tarybos pirmininkė
Marija Remienė, JAV LB Vidurio apy-
gardos pirmininkė Birutė Kairienė,
Brighton Parko LB valdybos pirmi-
ninkas Viktoras Kelmelis, Indianos
LB pirmininkė Birutė Vilutienė, Le-
monto LB valdybos atstovė Violeta Va-
laitytė. 

Žodis suteikiamas LR generali-
niam  konsului M. Gudynui. Pasveiki-
nęs visus su švente konsulas kalbėjo
apie tai, kas yra Laisvė. Tai pirmiau-
sia pareiga ir atsakomybė. Kiekvienas
esame atsakingas už savo valstybę, už
teisingą valstybę, ir kiekvienas dėl to
tikslo galim kažką nuveikti. „Artėja
rinkimai į Lietuvos Seimą ir JAV Pre-
zidento rinkimai. Kviečiu visus akty-
viai dalyvauti rinkimuose ir išsakyti
savo nuomonę”, – sakė konsulas, siūlęs
kandidatams rašyti laiškus ir pasisa-
kyti visiems rūpimais klausimais. Či-
kagoje tikrai yra daug lietuvių, bet kas-
kart Lietuvos rinkimuose dalyvauja tik
apie 1 200. 

Žodis suteikiamas Juozui Poli-
kaičiui. Jis pažymėjo, kad nepriklau-
somybės išlaikymas reikalauja mūsų
darbo, mūsų indėlio. Turime ruoštis
Nepriklausomybės 100-čiui. J. Poli-

Marquette Parke paminėta Vasario 16-oji

Rima Kašubaitė-Binder pasakoja apie Bo -
tanikos sodą-darželį Michigan City, IN.

Dainuoja svečias iš Lietuvos – kun. Rim vy-
 das Adomavičius.

Vėliavas įneša šauliai (iš k.): Linas Marganavičius, Gediminas Grašys, Mykolas Hercmanas,
Giedrius Bikulčius ir Vytautas Vaišys.

kaičio nuomone, reikia surengti visos
Čikagos renginį, kad pasiektume ir
amerikietiškos visuomenės dėmesio. 

A. Sakalaitė pristatė šventės pre-
legentę Rimą Kašubaitę-Binder. Ji pa-
pasakojo apie Botanikos sodą-darželį In-
dianoje, Michigan City. Tai matėme
vaizdajuostėje. Šis sodas buvo atidary-
tas 1936 m. dviejų brolių amerikiečių
iniciatyva. Buvo įsteigta 14 tautų dar-
želių, tarp jų – ir Lietuvos. 1941 m.
buvo surengta Lietuvos diena, buvo
atvykęs prezidentas A. Smetona, kuris
pasodino eglę. Dabar ten yra pastatyti
paminklai pirmiesiems Lietuvos pre-
zidentams – Aleksandrui Stulginskiui,
Kaziui Griniui ir Antanui Smetonai. Ta-
čiau Lietuvos darželis reikalauja at-
naujinimo ir sutvarkymo. Dalis darbų
jau pradėta – naujai pasodintas berže-
lis, padaryti takeliai, bet dar reikia
daug nuveikti. Yra pasiūlymas, kad
šiame sode būtų įamžintas ir prezi-
dentas Valdas Adamkus. Visiems dar-
bams reikalingos lėšos. Tikimasi viską
atlikti iki Lietuvos Nepriklausomybės
100-mečio. 

Pasibaigus oficialiajai daliai iš-
neštos vėliavos. Vilma Jarulienė per-
skaitė rezoliuciją anglų  kalba. Meni-
nę programos dalį atliko kun. Rimvy-
das Adomavičius, padainavęs patrio-
tiškų dainų, kurioms pritarė ir visi da-
lyviai. Minėjimas baigtas giesme „Lie-
tuva brangi”. 

Po to prie pietų stalų maloniai
pabendravome.     

Bronė Steikūnienė – JAV LB Mar-
quette Parko valdybos narė                                                         

Tarp linksmai dainuojančių šventės dalyvių – ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jaunius Kelpšas (antras iš k.).
Audonės Kižytės nuotraukos

Popietės dalyviai klausosi M. ir V. Momkų atliekamų JAV ir Lietuvos himnų.

Iš k.: Aldona Šmulkštienė, Regina Pilelienė ir Irena Žulienė. 



Š. m. Atvelykio savaitgalio metu — balandžio 1-3 d. (penktadienį-
sekmadienį) Vilniuje vyks Ateitininkų Federacijos suvažiavimas. Su-
važiavimas baigsis Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 3 d., to-
dėl visų sąjungų ir vietovių bei užsienyje gyvenančius ateitininkus
kvie čiu aktyviai dalyvauti svarbiausiame ateitininkijos renginyje ir
kartu pasinaudoti Dievo malonėmis šiais Jubiliejiniais Gailestingumo
metais. 

Kartu primenu, jog AF suvažiavimo metu turi būti išrinktas AF pir-
mininkas, taip pat išrinkti 4 valdybos nariai, tarybos nariai ir 3 kont-
rolės komisijos nariai. 

Pagal AF 44 straipsnį, kandidatai į AF pirmininkus turi būti pasiū-
lyti  ir pristatomi AF nariams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AF su-
važiavimo, t.y. šiuo atveju  – iki kovo 1 dienos. Kandidatas į AF pirmi-
ninkus turi būti ne jaunesnis nei 25 metų ir turėti ne mažesnę nei 5
metų veiklos AF patirtį. Kandidatus į AF pirmininkus registruoja AF
valdyba. Labai prašau iki kovo 1 d. AF valdybai adresu af@ateitis.lt siū-
lyti kandidatus į AF pirmininkus prieš tai iš jų gavus sutikimą.

Taip pat prašau iš anksto siūlyti kandidatus į valdybos, tarybos bei
kontrolės komisijos narius, kuriuos bus galima teikti iki pat suvažia-
vimo el. paštu: af@ateitis.lt 

Vaidotas A. Vaičaitis
AF pirmininkas 

Ateitininkų Federacijos suvažiavimas
balandžio 1–3 d. Vilniuje
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IŠ ATEITININKų GYvENImO

Ieškomi vadovai  ir mokytojai  2016 m. Jaunųjų
ateitininkų stovyklai

Stovykla vyks liepos 16–24 d. Dainavoje. Norintys vadovauti ar vesti stovykloje
pamokas prašomi pateikti prašymus  iki kovo 15 d. Registacijos anketos yra tink-
lalapyje: mesjas.org

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Sekmadienis, vasario 14 d., Šv. Kazimiero pa-
rapijoje Clevelande buvo dviguba šventė.
Šv. Mišių aukoje parapija kartu su lituanis-

tinės mokyklos vaikais minėjo Lietuvos Nepri-
klausomybės šventę. Mišioms pasibaigus Cleve-
lando sendraugiai ateitininkai kvietė visus pasi-
klausyti pokalbio apie šv. Faustiną ir Gailestin-
gumo metus.

Mokyklos didžiajame kambaryje susirinko
arti 50 žmonių pasiklausyti svečio iš Michigano –
Gintauto Gaškos. Prelegentas buvo atsivežęs kelis
skirtingus Dievo Gailestingumo paveikslo pa-
vyzdžius ir įvairių knygų, kurias buvo galima
pavartyti. Valdybos kopirmininkas Rimvydas Če-
pulis pasveikino susirinkusiuosius ir perskaitė
klebono kun. Juozo Bacevičiaus sveikinimą, ku-
riame jis linkėjo daugiau sužinojus apie šv. Faus-
tiną „eiti per gyvenimą atvira širdimi, nuošir-
džiai patirti mūsų Viešpaties Dievo gailestin-
gumą ir kasdien dalintis Jo gailestingumu su
savo artimu”.

Valdybos narė Giedrė Ješmantienė supažin-

dino su prelegentu ir pakvietė jį pradėti pokalbį.
G. Gaška aptarė šv. Faustinos gyvenimą, pasi-
telkdamas „power point” skaidres ir trumpus fil-
mukus. Buvo įdomu pažiūrėti ištrauką iš netru-
kus ekranuose pasirodysiančio filmo „The Ori-
ginal Image of  Divine Mercy – a documentary
(the untold story of  an unknkown masterpiece)”.
Šis filmas anglų kalba buvo susuktas Vilniaus
arkivyskupo Gintaro Grušo iniciatyva (jis yra
filmo vyriausias prodiuseris) ir bus išleistas už
kelių savaičių. Ištrauką iš filmo galite žiūrėti in-
terne te: http://www.divinemercyfilm.com/

Pasibaigus pokalbiui Rūta Gaškienė daly-
viams įteikė dovanėles, o valdybos kopirminin-
kas dr. Linas Vaitkus tarė padėkos žodį. Padėkota
Algirdui Mulioliui už geraširdišką talką kuriant
reklaminius plakatus, o kun. Bacevičiui – suda-
rius labai palankias sąlygas ruošti renginį. Di-
džiausia padėka skirta Gintautui Gaškai už įdė-
tas pastangas ir atvykimą iš Michigano. Padėkos
ženklan valdybos narė Nijolė Balčiūnienė G. Gaš-
kai įteikė gėlių puokštę.

Clevelando sendraugių valdyba džiaugiasi
sėkmingu renginiu ir viliasi, jog netrukus galės
visus pakviesti į kitą renginį.

Gintautas Gaška kalba Clevelando ateitininkams. 
Živilės Vaitkienės nuotr.

Naujas Manto Motekaičio filmas
Žiemos kursuose

Clevelando sendraugių gavėnios renginys

Kviečiami savanoriai į naująją 
MAS Centro valdybą
Dabartinės Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos (MAS CV)
kadencija baigiasi 2016 metų vasarą. Ieškome savanorių, kurie norėtų kandi-
datuoti į MAS CV 2016–2018 metų kadencijai. MAS CV organizuoja mokslei-
vių vasaros stovyklą bei Žiemos kursus ir remia moksleivių ateitininkų veik-
lą JAV. Jei norite daugiau sužinoti apie MAS CV veiklą ir pareigas, prašome
susisiekti su dabartine MAS CV elektroniniu paštu: moksleiviu cv@ gmail.
com

Kadras iš filmo – vaidina  Zigmas Kisielius. Už jo – Lukas Kulbis.

Eiti per gyvenimą atvira širdimi

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos
kursuose įvyko Manto Motekaičio trumpa-
metražio filmo „Modestas” premjera. 

Mantas Motekaitis, 11 skyriaus mokslei-
vis, priklauso Čikagos kun. Alfonoso Lipniū -
no-Prez. Aleksandro Stulgiskio moksleivių
ateitininkų kuopai. Jis taip pat aktyviai įsi-
jungęs į filmų kūrimą ir nepraleidžia stovyk-
los Dainavoje nesusukęs filmo.

Mantas pasakojo, kad su draugu Luku
Kulbiu kartu parašė filmo scenarijų keletą
savaičių prieš Žiemos kursus. Kursuose su-
telkė vaidybinę grupę filmo kūrimui.

Mantas režisavo ir filmavo, Lukas Kulbis
vaidino pagrindinį herojų – Modestą, Zigmas
Kisielius atliko pasakotojo vaidmenį. Vaidino
ir Ūla Lapkutė, Marius Mereckis, Vincas Ru-
šėnas bei Jokūbas Baranauskas. Muziką su-

kūrė Dovas Lietuvninkas.
Paklaustas, kaip Žiemos kursuose rado laiko tokiam projektui (nes kiek-

viena minutė užpildyta paskaitomis, diskusijomis bei ruošimusi vakarinėms
programoms!), Mantas atsakė: ,,Naudojomės laisvalaikio minutėmis ir kai visi
miegojo. Beveik viską turėjom daryti vėlai vakare”. 

Filmo ,,Modestas” premjera vyko per Žiemos kursų talentų vakarą, Nau-
jųjų metų išvakarėse. ,,Mes filmą sumontavome tik naktį prieš. Su Luku Kul-
biu dirbome iki 5:30 valandos ryto, o Zigmas Kisielius per naktį jį garsino”.

,,Modestą” ir kitus Manto Motekaičio filmus galima matyti tinklalapyje:
mantas.motekaitis.net                                                                                               – vk

Mantas Motekaitis
Justinos Baranauskaitės nuotr.
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Filmas apie Pabaltijo universitetą – ateities kartoms

Atkelta iš 1 psl.

Į Pabaltijo universiteto 70-ųjų me tinių paminė-
jimą ir filmo per žiūrą, vykusius Balzeko lietuvių kul-
 tūros muziejuje Čikagoje vasario 21 dieną, rinkosi
ypatingi svečiai. Plo jimais bu vo sutikti buvę šio uni-
versiteto studentai, dabar jau garbingo am žiaus sen-
jorai. Tiesa, šio išskirtinio universiteto studentų su-
sirinko jau ma žai. Buvusių bendramokslių grupe-
lėje – keliolika lietuvių ir latvių. Į renginį atvykusi
filmo auto rė, estų kilmės dabar Amsterdame  gyve-
nanti žurnalistė Helga Merits šiltai sveikinosi su
savo herojais.  

Į svarbios datos paminėjimą at vyko ir Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas
bei Estijos garbės vicekonsulas Siim Soot. Jie pa-
sveikino susirinkusius į šventę. Bendra malda ir ty-
los minute buvo pagerbti tie, kurie nebesulaukė Bal-
tijos universiteto 70-mečio. 

Svečiams parodytame H. Merits filme lietuviai
Pranas Jurkus ir Al do na Šmulkštienė kartu su dar
keliais buvusiais latvių ir estų kilmės studentais pa-
sakoja savo prisiminimus apie tai, kaip jie, pasi-
traukę iš gimti nės, gyvendami pusbadžiu Vokietijos
pabėgėlių stovyklose, gavo unikalią ga limybę stu-
dijuoti universitete. Tai buvo jaunų žmonių proga
pradėti kurti kitokią ateitį nei ta, kurią jiems buvo
parengę Lietuvą okupavę sovietai. 

Pastariesiems Antrojo pasauli nio karo pabaigoje
artinantis link Lietuvos, Latvijos ir Estijos, iš šių Bal-
 tijos šalių į Vakarus pasitraukė per 200 tūkstančių
žmonių. Apgyven dinti Vokietijoje įkurtose stovyk-
lose, jie ten ėmė kurti savo mokyklas, gimnazijas.
Jauni žmonės norėjo studijuoti, tačiau patekti į Vo-
kietijos universitetus buvo sunku. Kitataučiams
juose buvo skirta tik 10 procentų vietų.

Vokietijoje esančioje britų oku puo toje zonoje gy-
veno daugiau, negu pusantro šimto iš Baltijos šalių
pa sitraukusių aukštųjų mokyklų dėstytojų, profe-
sorių, docentų, taip pat per 1300 studentų. Akade-
minės bendruo menės atstovai nusprendė įkurti
universitetą Vokietijos stovyklose gyve nantiems
jaunuoliams. 

1946 metų pradžioje pradėjo veikti Pabaltijo
universitetas. Vienas iš stei gėjų buvo lietuvis pro-
fesorius Vladas Stanka. Kurį laiką jis buvo ir uni-
versiteto prezidentu. Per trejus savo gyvavimo me-
tus universitetas 11 kartų keitė savo pavadinimą ir
du kartus dislokacijos vietą. 

Ši aukštoji mokykla pradėjo veik ti Hamburge
kovo mėnesį. 210 dėstytojų ir 18 tarnautojų du mė-
nesius dirbo be atlyginimo. Iš okupaci nės valdžios
jie gaudavo 270 reichsmarkių, už kurias juodojoje rin-
koje galima būdavo įsigyti du pakelius cigarečių. 

Baltijos šalių studentai ir dėstytojai buvo ap-
gyvendinti Hamburgo zoologijos parko teritorijoje
esančiuose barakuose. Pastarieji karo metais buvo
skirti dirbantiems belaisviams. 

Pabaltijo universitete teisę, ekono miką, medi-
ciną, filologiją ir kitas specialybes studijavo per 2 000
studen tų. Tačiau studijas baigė tik 76, iš jų 17 lietu-
vių. Tarp dėstytojų buvo ir lietuviai broliai Myko-
las, Vaclo vas ir Viktoras Biržiškos. „Lietuvos Ne pri-
 klausomybės Akto signataras My kolas Biržiška,

toks gerbiamas žmogus, beveik legenda, irgi, kaip ir
kiti dėstytojai,  valgydavo su mumis iš to paties ka-
tilo, vaikščiodavo tais pač iais koridoriais”, – filme pa-
sakoja buvę studentai. 

1947 metais Pabaltijo universitetas buvo perkel-
tas į Pinnebergą ir ten vei kė iki 1949 metų. Kaip tik
tais me tais prasidėjo masinė emigracija iš DP (disp-
laced persons) stovyklų į Ameriką, Kanadą, Austra-
liją.  Balti jos universitetas buvo unikalus reiškinys.
Buvo minčių jį perkelti į JAV, tačiau šio plano nepa-
vyko įgy vendinti. 

„Mes, buvę jo studentai iki šiol ko vo 14 dieną su-
sirenkame ir švenčiame universiteto įkūrimo meti-
nes. Tačiau kasmet mūsų lieka vis mažiau”, – sakė į
H. Merits filmo peržiūrą atvykęs 88-erių Čikagos gy-
ventojas P. Jurkus. Jis patikino, kad Pabaltijo uni-
versitetas davė puikią pradžią tolimes nėms jo stu-
dijoms. P. Jurkus vė liau mokėsi teisės keliuose Vokie -
tijos ir Amerikos universitetuose. Baigęs studijas dir-
bo pagal specialybę, bet vėliau perėjo į bankininkystę
ir tapo vieno iš Čikagos bankų viceprezidentu.

Į klausimą, kodėl ėmėsi kurti fil mą apie Pabal-
tijo universitetą, H. Merits nurodė jai labai svarbią
prie žastį. Filmo autorės tėvas buvo vie nas iš šio uni-
versiteto studentų. Apie šį faktą H. Merits sužinojo
praėjus nemažai laiko po tėčio mirties. 

„Kai jis mirė, aš buvau labai jau na.  Tik gerokai
vėliau radau jo studijų knygelę. Kadangi tėčio jau ne-
bebuvo, informaciją apie šį unikalų reiškinį – Pa-
baltijo universitetą rinkau iš kitų šaltinių: skaičiau
bibliotekose, ieškojau likusių filmuotų dokumenti nių
kadrų, kalbinau dar gyvenančius studentus. Filmui

medžiagos ieškojau Amerkoje, Kanadoje, Australijoje,
Vokietijoje ir žinoma, Lietuvoje, Lat vijoje ir Estijo-
je”, – sakė H. Merits.

Autorė sakė, kad filmą kurti pra dėjo neturėdama
pakankamai pinigų. Tačiau reikėjo skubėti, nes
žmonių, kurie dar ką nors prisimena ir gali papasa-
koti, kasmet likdavo vis mažiau ir mažiau. Filmuo-
ta istorinė ar chy vų medžiaga kainavo nepigiai, ne-
priklausomai žurnalistei kartais ji buvo sunkiai pa-
siekiama. 

„Atsirado nemažai rėmėjų, tarp jų – ir mano vy-
ras”, – šypsojosi H. Me rits. Daugelio geranoriškų žmo-
 nių padedama, autorė surinko ne mažai informacijos
ne tik apie Pabal tijo universitetą, bet ir apie šį svar-
bų Baltijos šalių laikotarpį, kai dalis tautos bėgo iš
savo gimtųjų namų, palikdami viską. H. Merits ne-
atmeta, kad pradėtą darbą tęs ir galbūt apie tai pa-
rašys knygą.

Į Balzeko lietuvių kultūros mu zie jaus surengtą
Pabaltijo universiteto jubiliejaus minėjimą susirin-
kę žmo nės turėjo galimybę sužinoti daugiau apie pa-
sitraukusių iš gimtinės lietuvių, latvių ir estų gyve-
nimą Vokie tijos stovyklose. P. Jurkus iš savo surinktų
archyvų parengė specialią parodą apie Pabaltijo
universitetą. Balzeko muziejaus Moterų gildijos
narė Erika Brooks  padovanojo profesoriaus V. Stan-
kos šeimos nuotraukų ir kai kurių dokumentų. Jie
taip pat buvo rodomi filmo žiūrovams parengtoje eks-
pozicijoje. Taip pat muziejaus trečiame aukšte tebe-
veikia jaudinanti paroda „No Home To Go To”, kurią
iki šiol mielai lanko ne tik Baltijos šalių išeiviai, bet
ir kiti Amerikos gyventojai. 

Bendra buvusių studentų ir svečių nuotrauka su filmo autore H. Merits (stovi 7-ta iš dešinės).
Jono Kuprio nuotraukos

P. Jurkus (v.) įteikia dovanas: R. Povilaičio sukurtą universiteto emblemą – filmo autorei H. Merits, o padėkos lentelę
už filmo parodymą – muziejaus prezidentui S. Balzekas, Jr.

Helga Merits
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

LAT galutinai išteisino M. Misiukonį 

Pasaulinė ekonomika – itin pažeidžiama
Washingtonas (ELTA) – Tarp-

tautinio valiutos fondo (TVF) specia-
listai teigia, kad pasaulinė ekonomika
ir toliau silpsta bei įspėja, kad ji itin
pažeidžiama dėl galimų tolesnių su-
krėtimų. Anot pareigūnų, nuosmu-
kis susidarė didėjant neramumams fi-

nansinėse sferose ir smunkant aktyvų
kainoms. 

Tarptautinė institucija ragina
G20 grupės šalis imtis planuoti naujus
mechanizmus, kurie apsaugotų la-
biausiai pažeidžiamas šalis.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas (LAT), išnagrinėjęs
Lietuvos istorijai kasacinę bylą dėl
partizanų genocido, paskelbė, kad re-
miantis surinktais ir teismų išsamiai
įvertintais įrodymais, nėra pagrindo
Marijono Misiukonio veiksmų pripa-
žinti turinčiais genocido požymių. 

LAT atkreipė dėmesį ir į tai, kad
nėra jokio pagrindo abejoti Antano
Kraujelio partizaniška veikla ir jos
reikšme Lietuvos valstybingumui. Ap-
linkybė, kad „Siaubūno” slapyvardžiu
veikęs A. Kraujelis buvo sulaikytas
1965 metais, nepaneigia jo partizano
statuso ir nereiškia, kad tuo metu
buvo pasibaigusios Lietuvos valsty-
bingumo kovos, teigiama teismo pra-
nešime spaudai. 

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija
pripažino, kad nukentėjusiosios par-
tizano A. Kraujelio sesers kasaciniame
skunde išdėstyti argumentai nėra pa-
kankami tam, kad neginčijamai įro-
dytų M. Misiukonio kaltę dėl genocido
vykdymo. 

Teismo nuomone, nėra pagrindo
teigti, kad tokie M. Misiukonio veiks-

mai gali būti vertinami kaip padaryti,
turint specialų tikslą. Tai yra siekiant
fiziškai sunaikinti visus ar dalį žmo-
nių, priklausančių politinei grupei –
partizanams. Be to, iš bylos medžiagos
matyti, kad M. Misiukonis nebuvo tas
asmuo, kuris organizavo ar vadovavo
A. Kraujelio sulaikymo operacijai.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir ne-
skundžiama. 

Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga atšaukė beveik visas savo sank-
cijas Baltarusijai ir jos Prezidentui
Aleksandrui Lukašenkai, atsižvelg-
dama į gerėjančią žmogaus teisių pa-
dėtį šalyje.

ES užsienio reikalų ministrai šį
sprendimą priėmė A. Lukašenkai pa-
leidus paskutinius politinius kalinius
ir surengus prezidento rinkimus, ku-
rie, pasak Briuselio, išlaikė patikri-
nimą. ES pareiškime sakoma, kad

Bendrija atšaukia lėšų įšaldymo ir
kelionių draudimo sankcijas 170 Bal-
tarusijos fizinių asmenų ir trims ben-
drovėms. Tačiau dar metams pratę-
siamas seniai galiojantis ginklų em-
bargas.

A. Lukašenka atliko svarbų vaid-
menį, prisidėdamas prie ES pastangų
užbaigti Ukrainos krizę ir surengda-
mas virtinę taikos derybų ratų tarp Ki-
jevo ir promaskvietiškų rytinės Uk-
rainos sukilėlių.

Vilnius (Diena.lt) – Šių metų Ka-
ziuko mugėje, be tradicinių erdvių, pir-
mą kartą veiks Žydų miestelis. Nuo
kovo 4-os iki 6-os dienos vyksiančioje
mugėje šis miestelis įsikurs Rotušės
aikštėje, kur bus galima pamatyti tiek
tradicinius žydų amatus, tiek pavartyti
žydų literatūros ar paragauti žydiško
maisto.

„Žydų kainos bus su PVM ir de-
rybomis”, – juokavo Žydų kultūros ir
informacijos centro direktorius Algis
Gurevičius.

A. Gurevičius pasakojo, kad Žydų
miestelis pagrindiniu Kaziuko mugės
akcentu pasirinktas, nes žydai, kurių
istoriškai didelę dalį gyvenimo užima
prekyba, turi jos kultūrą. „Lietuvą
prekiauti išmokė žydai, tikriausiai
niekas nesiginčys”, – sakė jis. 

Žydų miestelyje įsikurs per de-
šimt žydų amatų palapinių, prekyvie-

tės su žydiškais suvenyrais, knygynas,
audinių parduotuvė, skalbykla bei
gramofonų parduotuvė.

„Šalia visų šitų prekybinių dalykų
bus galima paragauti žydų tradicinių
valgių, tai visų pirma saldumynų”, –
kalbėjo Žydų kultūros ir informacijos
centro direktorius.

Šiųmetinėje Kaziuko mugėje taip
pat bus siekiama ilgiausio Lietuvos
medinio šaukšto rekordo. Organiza-
toriai tikisi, kad menininkai išdroš 12
metrų aukščio šaukštą. Mugėje vyks ir
tradiciniai renginiai, tokie kaip atvi-
ras barbeque čempionatas, kurio metu
bus įvairiai gaminama antiena.

Kaziuko mugėje tikimasi tiek ap-
silankiusiųjų, tiek dalyvių rekordo.
Joje šiemet taip pat dalyvaus 500 sve-
čių iš 16 užsienio valstybių. Mugė kilo
iš šventojo karalaičio Kazimiero pro-
cesijų, rengiamų nuo 1604 metų.

Vilnius (ELTA) – Vasario 26 dieną
Prezidentė Dalia Grybauskaitė per-
kirpo simbolinę 17-osios tarptautinės
Vilniaus knygų mugės juostelę ir pa-
tikino, kad knyga bus amžinai gyva.
Šiemetės mugės tema – „Personažas
ieško autoriaus”. 

Knygų mugė prasidėjo būreliui
įvairių personažų sukėlus trumpą

chaosą. Jie skaitė tekstus, kol galop su-
sibarė. Tada vadžias į savo rankas pa-
ėmė aktorius Andrius Bialobžeskis,
įkūnijęs autorių, kuris ieško perso-
nažo. Jis pakvietė į sceną rašytoją, kuri
geriausiai žino, kaip prisijaukinti per-
sonažą, – Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatę Giedrą Rad-
vilavičiūtę.

Pekinas („Draugo” info) – Pirmą
kartą mieste gyvenančių milijardierių
skaičiumi New Yorką aplenkęs Peki-
nas tapo naująja turtuolių sostine.
Pateiktais duomenimis, Kinijos sos-
tinėje šiuo metu gyvena 100 milijar-
dierių, o New Yorke – 95. 

Pranešama, kad šiais metais Pe-
kine atsirado 32 nauji milijardieriai,
o New Yorke  – vos keturi. Kinijai pa-
vyko aplenkti JAV pagal bendrą mili-
jardierių skaičių visoje šalyje, tačiau
turtingiausių pasaulio žmonių sąrašo
viršūnėje vis dar puikuojasi ameri-

kiečiai. Iš viso Kinijoje dabar gyvena
568 milijardieriai, o JAV – 535. Mask-
va užima trečią poziciją – Rusijos sos-
tinėje gyvena 66 milijardieriai.

Turtingiausiu Kinijos žmogumi
išlieka Wang Jianlin, kurio turtas
vertinamas 26 mlrd. dolerių. Pirmą
vietą turtingiausių pasaulio žmonių
sąraše užėmė Bill Gates, kurio turtas
siekia 80 mlrd. dolerių. Antrasis są-
raše – JAV investuotojas Warren Buf-
fett su 68 mlrd. siekiančiu turtu. Nau-
jausiais duomenimis, dabar pasauly-
je gyvena 2 188 milijardieriai. 

Daugiausia milijardierių – Pekine

Vokietija sulauks 3,6 mln. pabėgėlių
Briuselis (Rubrikos.lt) – Vokieti-

jos vyriausybė iki 2020 metų laukia at-
vykstant 3,6 mln. pabėgėlių. Tai reiš-
kia, kad į šalį kasmet atvažiuos po
maždaug pusę milijono žmonių.

Iki praėjusios savaitės į Vokietiją
kasdien atvykdavo daugiau kaip 2
tūkstančiai žmonių, o praėjusių metų
rudenį kai kuriomis dienomis – po

daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių.
Briuselyje vykstant Teisingumo ir

vidaus reikalų tarybos posėdžiui ap-
tarta, kaip suvaldyti gilėjančią mig-
racijos krizę bei užtikrinti saugumą
Europoje. Daugiausiai dėmesio mi-
nistrai skirs efektyviai išorės sienos
kontrolei.

ES atšaukė sankcijas Baltarusijai

Knygų mugėje 400 kultūrinių renginių

Lietuvoje bus laidojamas V. Dambrava

LAT galutinai išteisino M. Misiukonį dėl pa-
skutinio Lietuvos partizano A. Kraujelio žū-
ties. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Naujovė Kaziuko mugėje – Žydų miestelis 

Vilnius (‚Draugo” info)  – Vilka-
viškio kapinėse vasario 27 dieną bus
laidojamas Lietuvos diplomatas, lie-
tuvių išeivijos veikėjas Vytautas An-
tanas Dambrava, miręs Floridoje va-
sario 5 dieną, eidamas 96 metus.

Atsisveikinimas su velioniu vyko
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios koplyčio-
je, šv. Jonų bažnyčioje arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas aukojo
šv. Mišias.

V. A. Dambrava gimė 1920 m. bir-
želio 10 d. Babinavičiuose, Vitebsko sr.,
Baltarusijoje. Nuo 1992 m. jis dirbo Lie-

tuvos Respublikos nepaprastuoju ir
įgaliotuoju ambasadoriumi Venesue-
loje, Kolumbijai, Argentinai, Brazilijai,
Urugvajui, specialiųjų misijų amba-
sadoriumi Lotynų Amerikoje ir Kari-
bų jūros regione, Lietuvos Respublikos
nepaprastuoju ir įgaliotuoju ministru
Ispanijoje, taip pat Marokui ir Andorai.

V. A. Dambrava yra apdovanotas
Gedimino III laipsnio ordinu (1995 m.),
Gedimino II laipsnio ordinu (2000 m.),
Diplomatijos žvaigžde (2010 m.). 1996 m.
suteiktas Utenos garbės piliečio vardas.

Atėnai („Draugo” info) –
Graikijos premjeras Alexis
Tsipras pagrasino nevykdyti
būsimų Europos Sąjungos (ES)
susitarimų dėl migrantų krizės,
jeigu Bendrijos narės nesutiks
sąžiningai pasidalyti jos našta,
aiškindamas, kad neleis savo ša-
liai tapti „sandėliu” žmonėms
laikyti.

Atėnai įtūžo, kai buvo įves-
ti suvaržymai migrantams kirs-
ti sienas pakeliui į Šiaurės ir
Vakarų Europos šalis. Dėl šios
priežasties Graikijoje susitelkė
tūkstančiai žmonių, ypač afganų, ku-
rie įstrigo, kai Makedonija atsisakė
juos įsileisti.

Graikijos, kuri buvo pagrindiniai
vartai į Europą daugeliui iš maždaug
milijono migrantų ir pabėgėlių, pasi-
ekusių Senąjį žemyną per praeitus
metus, pasipiktinimas dar išaugo, kai
Viena ir kai kurios kitos šalys su-
griežtino sienų kirtimo sąlygas.

A. Tsipras pasmerkė kai kurių
šalių atsisakymą vykdyti ES lygmeniu
priimtus sprendimus ir vienašališ-
kus veiksmus, siekiant pažaboti mig-
rantų antplūdį.

Graikija ėmėsi griežtesnių prie-
monių, kad sukontroliuotų per jų te-
ritoriją į kitas pasiturinčias šalis ke-
liaujančių žmonių antplūdį, dėl šios
priežasties pasienyje su Makedonija
įstrigo tūkstančiai pabėgėlių. Praėju-
siais metais daugiau nei milijonas
migrantų ir pabėgėlių keliavo per
Graikiją į kitas šalis. 

Austrijos vidaus reikalų ministrė
Johanna Mikl-Leitner pasakė, kad
migrantų antplūdžio mažinimas – ES
išgyvenimo klausimas. Austrija nu-
sprendė per dieną įsileisti tik 3 200 pa-
bėgėlių ir priimti ne daugiau kaip 80
prašymų suteikti pabėgėlio statusą.

Migrantų krizė kiršina valstybes

A. Tsipras nesileis, kad Graikija taptų pabėgėlių san-
dėliu.                                                  Independent nuotr.
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ČLKL viršūnėje darosi ankšta 
Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempio-
nate vasario 20 d. sužaistos ketverios rungtynės.

Pajėgiausių šešių komandų grupėje dešim-
tąją pergalę iškovojo ČLKL senbuviai ,,Li-
tuanicos” krepšininkai, kurie rezultatu

79:72 nugalėjo trečiąją nesėkmę iš eilės patyrusią
,,Atleto” komandą.

,,Lituanicai” pergalę dovanojo daugiau nei
pusę taškų – net 40 – pelnęs Danielius Jurgutis.
Šie pasižymėjęs krepšininkas pataikė 10 iš 15 mes-
tų dvitaškių, 6 iš 11 tritaškių bei 2 iš 6 baudų me-
timų.

Devintąją pergalę iškovojo praėjusio sezono
prizininkai ,,Švyturio” krepšininkai, kurie re-
zultatu 82:67 įveikė ČLKL senbuvę ,,Stumbro” ko-
mandą. Nugalėtojams 22 taškus pelnė Derek
Ciezczak, po 19 – Julius Staišiūnas ir Lukas
Žebrauskas.

Antroje pagal pajėgumą komandų grupėje
antrą pergalę iš eilės iškovojo ,,Lietavos” krep-
šininkai, kurie 74:60 parklupdė Panevėžio ,,Liet-
kabelio” penketuką. Po trijų kėlinių rezultatas
dar buvo lygus (49:49), tačiau per paskutines 10
žaidimo minučių daugiau jėgų išsaugoję ,,Lieta-
vos” krepšininkai šventė užtikrintą pergalę. Nu-
galėtojams 28 taškus pelnė Deividas Markevičius.

ČLKL debiutantai ,,Aukštaitijos” krepši-
ninkai rezultatu 78:52 nugalėjo itin nesėkmingai
šiame čempionate rungtyniaujančią ir vos vieną
pergalę iškovojusią ,,Vilniaus” komandą.

Kitas ČLKL rungtynes komandos žais vasa-
rio 27 ir 28 d. Visą varžybų tvarkaraštį galima ras-
ti internete – www.clkl.net.

Mėgėjų varžybose – dvivaldystė

ČLKL mėgėjų lygos varžybose trečią pralai-
mėjimą patyrė ,,Arkos” krepšininkai. Juos re-
zultatu 53:44 antrą kartą šiame sezone nugalėjo
,,Alytaus” krepšininkai. Po šios svarbios perga-
lės alytiškiai pavijo ,,Arką” – abi komandos iš-
kovojo po 10 pergalių ir patyrė po 3 pralaimėjimus
ir kartu dalijasi čempionato 1–2 vietomis.

,,Savas LT” (6 pergalės/7 pralaimėjimai)
krepšininkai pirmąkart šiame sezone rezultatu
45:31 įveikė trečioje vietoje žengiančią ,,Panevė-
žio” (7/6) komandą.

,,Ąžuolo” (6/7) vyrai 54:46 įveikė visas 13-a
rungtynių šiame sezone pralaimėjusią ,,Pele-
nų” komandą.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. ,,Juodkrantė” 11 2
2. ,,Atletas” 10 3
3.  ,,Radviliškis” 10 2
4. ,,Lituanica” 10 2
5. ,,Švyturys” 9 4
6. ,,Stumbras” 6 7
-----------------------------------
7. ,,Lietkabelis” 6 7
8. ,,Lietava” 4 9
9. ,,Jaunimas” 3 7
10. ,,Aukštaitija” 3 8
11. ,,Vilnius” 1 12
12. ,,Lituanica 9-okai” 0 10

Detroito ,,Pistons” pabijojo
surizikuoti Donato Motiejūno
sveikata ir nusprendė atšaukti
trijų NBA komandų mainus. Į
Detroitą išvykęs 25-erių lie-
tuvis turi sugrįžti atgal į Hous-
toną.

Houstono mainai
tarp „Rockets” ir
Detroito „Pistons”

komandų neįvyko. Det-
roito klubas vasario 22 d.
oficialiai paskelbė, kad
„motorų miesto” komanda
atšaukė Donato Motiejūno
ir Marcus Thornton per-
sikėlimą pas juos. Tai –
labai retas reiškinys NBA
praktikoje.

Skelbiama, kad mai-
nams sukliudė  D. Motie-
jūno sveikata – lietuvis
nepraėjo „Pistons” medi-
cininės patikros, todėl
„Pistons” nedrįso rizikuoti
ir išsiuntė kaunietį atgal į Houstoną. Detroito klubas nebuvo tikras dėl D. Motiejūno nuga-
ros būklės, todėl nusprendė atlikti papildomus tyrimus. Gavęs jų rezultatus, klubas atšau-
kė mainus. 

„Medicininis patikrinimas yra standartinė procedūra – kiekvienas į mainus įtrauktas
žaidėjas privalo būti sveikas, – situaciją komentavo ‘Pistons’ generalinis vadybininkas Jef-
fas Bower. – Vardan žaidėjų sveikatos informacijos privatumo, tai yra viskas, ką galime pa-
sakyti.”

Įdomu tai, kad dar prieš kelias dienas pats „Pistons” vyriausiasis treneris Stan Van Gun-
dy sakė, kad 25-erių puolėjas yra visiškai sveikas ir pasirengęs rungtyniauti. 

Šį sezoną D. Motiejūnas sužaidė tik 14 rungtynių, per kurias vidutiniškai pelnė po 5,6
taško ir atkovojo po 2,1 kamuolio. Lietuvis taip pat žaidė NBA plėtojimosi ,,D” lygoje, kur at-
stovavo „Vipers” komandai.

Šią vasarą D. Motiejūnas taps apribotu laisvuoju agentu – lietuvis galės svarstyti visų
komandų pasiūlymus, tačiau pirmenybę vis tiek turės „Rockets” komanda. 

ALTL staigmenos 
Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL) varžybose,
vykusiose vasario 21 d., sužaistos trejos iš numa-
tytų ketverių rungtynių. Visos jos pasižymėjo ypa-
tinga intriga, o rungtynių laimėtojai pergales šventė
rezultatu 2:1.

Dar vieną pralaimėjimą (jau antrąjį iš eilės)
patyrė ,,Atlantic Express” tinklininkai. Šį-
kart jie rezultatu 1:2 (27:29, 25:23, 19:25) turėjo

pripažinti juos besivejančios ir antroje vietoje žen-
giančios ,,Panevėžio” komandos pranašumą.

,,Šiaulių” ir ,,Gubernijos” komandų kovoje šį-
kart stipresni buvo ,,Šiaulių” tinklininkai, kurie
2:1 (28:30, 25:21, 25:19) atsilygino varžovams už pir-
majame varžybų rate patirtą nesėkmę tokiu pat re-

zultatu ir pasivijo juos turnyrinėje lentelėje.
Savo ,,skriaudėjams” pirmojo rato varžybose

atsilygino ir ,,Lockport” tinklininkai. ALTL de-
biutantai rezultatu 2:1 (21:25, 25:23, 25:16) nugalėjo
,,Nemuno” komandą ir tuo pačiu iškovojo ketvir-
tąją pergalę.

Pirmąja pergale šiame ALTL sezone džiaugėsi
paskutinėje vietoje žengianti ,,Pilėnų” komanda.
Tiesa, šiems žaidėjams nereikėjo lieti prakaito
aikštelėje: jau trečiose rungtynėse iš eilės nesusi-
rinkus BG ,,Team” komandai, jiems pergalė ati-
teko be kovos.

Kito turo rungtynes ALTL komandos žais kovo
13 d. Visą varžybų tvarkaraštį galima rasti inter-
nete – www.tinklinis.com. 

ALTL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, taškai):

1. ,,Atlantic Express” 26

2. ,,Panevėžys” 24

3. ,,Gubernija” 22

4. ,,Šiauliai” 22

5. ,,Nemunas” 13

6. BG ,,Team” 11

7. ,,Lockport” 10

8. ,,Pilėnai” 5

Atkreipiame skaitytojų dėmesį, kad Dainiaus Ruževičiaus
rengiamas sporto puslapis nuo šiol spausdinamas spalvo-
tai ketvirtadienio laidoje. 

Akibrokštas: 
D. Motiejūnas grįžta į „Rockets” 

D. Motiejūnas pasimatavo Detroito „Pistons” komandos marškinėlius ir... su-
grįžo į Houstoną.

Parengė Dainius Ruževičius
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O ką pasakyti apie Jurgį Riškų ir Viliją Rasutytę, kurie gyvosioms
var žytinėms dovanojo dvi vakarie nes? Ar įvyktų šios vakarie nės, jei Vilijos
draugė nebūtų pataru si Vilijai parašyti Jurgiui laišką? Kar tais verta pak-
lausyti gerų drau gų. Vilijai Rasutytei Jurgis Riškus pa tiko jau nuo 16 metų,
bet jis buvo 4 metais vyresnis ir gyvenimas juos vedė kitais keliais. Vėl
suvedė prieš kelis metus, kai abu dalyvavo Šokių šventėje. Vilija vaikštinė-
dama neti kė tai susidūrė su Jurgiu. Ji nugirdo, kaip Jurgis patarinėja savo
sūnui Pauliui, kuris ruošėsi prašyti savo bū simosios žmonos Aleksandros
ran kos. Po šventės Vilijos draugė Indrė Rama nauskaitė paragino ją parašyti
Jur giui laišką ir pasveikinti su sū naus vedybomis ir pakviesti kavos puo-
dukui. Vilija gyveno Kanadoje, bet dažnai lankydavosi Čikagoje, kur
prižiūrėjo tėvelius. Vilija nedrąsiai pa rašė laišką Jurgiui, bet jį suplėšė.
Draugės raginama parašė kitą ir išsiuntė. Jurgis laišku apsidžiaugė, ir jie
netrukus susitiko. Draugystė užsi mez gė, ir tęsiasi štai jau trejus su puse
metų. Vilija labai laiminga ir sa ko, kad su Jurgiu labai lengva sugy venti. Ji
įsitikinusi, kad geresnio žmo  gaus ji nesurastų. Ji tiki, kad gy venime viskas
įvyksta laiku, tuo met, kai žmogus yra tam pasiruošęs. Pir ma reikia išmokti
gyvenimo pamo kas, subręsti. O Jurgis, našlys, gal net nesitikėjo vėl rasti
meilę. Kad Meilė rado juos abu, galima buvo suprasti iš jų šypsenų. Buvo
smagu sužinoti, kad Jurgis ir Vilija ką tik susižiedavo. Vilija gavo gėlių, vyno,
šokolado ir deimanto žiedą, kurį ji nudžiugusi pa rodė. Bet svarbiausia
dovana jai yra Jurgis ir jo meilė. Pasirodo, svajonės pildosi...

Kartais meilei pražysti lengviau, jei žmogus turi apgalvotą planą. An -
drius Stankus jau buvo nusižiūrėjęs Renatą Naudžiūtę ir svarstė, kaip
pakviesti ją į pasimatymą. Kai abu dalyvavo Jaunimo centro šokiuose
Čikagoje, Andrius ketino savo planą įvykdyti. Jam neužteko vieno šokio, jis
norėjo su Renata pabūti ilgiau, geriau susipažinti. Ir sugalvojo – pa kvies ją
šokti, ir kai ji sutiks, staiga atsiprašys, kad kažkas atsitiko svarbaus ir jis pir-
miau turi tai atlikti. Vi są vakarą jie nešoks, o šokių pabaigoje jis atsiprašys ir
pakvies ją susitikti kitą vakarą. Planas neišdegė. Kai Andrius, pakvietęs
Renatą šokti, atsi prašė ir nuėjo, jį pagavo kita mergai tė, ir jis pasimetęs nuėjo
su ja šokti. Renata buvo nemaloniai nustebusi... Bet ją pakvietė šokti kitas
jaunas vyras. Dabar jie abudu šoko su kitais, bet žvalgėsi vienas į kitą. Nors
Andriaus planas ir nepasisekė, bet jis nutarė rizikuoti dar kartą. Renata, nors
ne visai suprato Andriaus, bet labai nudžiugo, kai jis pakvietė ją vėl susitik-
ti. Jis buvo vyresnis, ir Rena tos akyse buvo pats šauniausias ir kie čiausias iš
visų jos kartos vyrų. Andrius ir Renata dabar jau 22 metai kartu. Dievas jiems
dovanojo 4 sūnus, tarp jų – ir dvynukų porą. Paprašytas pasidalinti savo
meilės paslaptimis Andrius sakė, kad jokių paslapčių jie neturi, – viskas labai
paprasta – arba yra trauka prie vienas kito, arba jos nėra. Renata pritarė, kad
niekas nežino tų paslapčių, bet ji tiki, kad svarbu vienas kitą gerbti. 

Širdies džiaugsmas, gyvenimo viltis
AUDRONĖ KIŽYTĖ

Kas nenori patirti stiprios mei lės? Kartais atrodo, kad nėra paprasta sulaukti to-
kios meilės. Sužinojusi, kad vasario 13-ąją Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, bus
„Amore” poky lis, važiavau susitikti su Meile. Po kylis buvo skirtas rinkti lėšas Pa-
sau lio lietuvių centrui – remontui ir prie žiūrai. Puiki idėja, juk meilė trau kia vi-
sus.

Nuo Centro durų iki pokylio sa lės kelią rodė raudoni ir sidabriniai pa-
puošalai, žvakės, paberti rožių žied lapiai. Elegantiškai apsirengę sa-
vanoriai laukė progos patarnauti. Dominavo raudona spalva. Salė buvo

virtusi elegantišku italų restoranu. Stalai ir kėdės padengti baltai. Ant kė džių
– sidabro kaspinai. Raudonos širdys. Grojo muzika, prie baro siūlė kokteilius.
Rinkosi pasipuošę svečiai. Gražios moterys ir elegantiški vyrai vienas kitą svei-
kino. Pasijutau tarsi Hollywoodo pokylyje. 

Tyliosios varžytinės veikė iki 10 val. v. Susirinkusieji klau sėsi muzikinės
programos. Ope ros solistės Lija na Kopūstaitė-Paulet ti ir Genovaitė Bigenytė dai-
navo apie Meilę. Joms akompanavo Lisa Kristi na. Po programos itališką va-
karienę patiekė „Kunigaikščių užeiga”. Po to prasi dė jo gyvosios varžytinės, ku-
rias ener gingai vedė vakaro vedėjas ir PLC tarybos narys Audrius Polikaitis.
Šokiams grojo grupė „Kau kas” – Jūratė ir Rimantas Grab liauskai. 

Visur jautėsi romantiška dvasia. Poros juokėsi, apsikabinę šypsojosi, lai-
kydamiesi už rankų vedė vienas kitą šokti. Bet kaip jie savo meilę su rado? Kaip
ta meilė juos pagavo ir kaip jie išlaikė savo meilę mylimojo širdyje? Visi jos ieš-
ko, bet, atrodo, ne visiems pasiseka. Kas žino, kokiu gy venimo taku einant mei-
lę sutiksi? Pro kokias duris praėjęs ją rasi? O gal ji tyliai glūdi kur kamputy-
je? Jos gali nepastebėti. Būtų lengviau, jei meilė drąsiai iššoktų tau prieš akis:
„Štai aš čia!” Bet ar suprastum ir sustotum? Ar pilnoje salėje žmonių pastebė-
tum tau skirtą širdį? Šioje salėje buvo susirinkę meilės laimėtojai, ir man pa-
sisekė juos prakalbinti bei gauti jų patarimų. Išgirdau ypatingų, įdomių ir gra-
žių meilės istorijų... Tad keliaukime į šalį, kur įvairiais žie dais žydi Meilė. O
gal čia veikia ne tik žmogaus noras, bet ir Dievo ranka?

Taiyda ir Richardas Chiapetta susitiko Rako stovykloje būdami tre či-
ame skyriuje. Ketvirtame skyriuje Richardo šeima atsikėlė į Marquette
Parką ir apsigyveno kitoje gatvės pu sėje nuo Taiydos šeimos. Jau pra džios
mokykloje jie tapo geri draugai. Abu kartu keliaudavo į „Paramos” maisto
parduotuvę pirkti saldainių arba į „Tastee Freeze” pirkti ledų… Matyt,
Richardas nuo mažens žinojo, kad privilioti Taiydą geriau seksis saldžiomis
dovanomis. Draugystė žy dėjo visas gimnazijos dienas. Stabte lėjo, kai
Richardas išvažiavo mokytis į Champain, Urbana. Buvo širdies skausmų...
Bet 1991 m. birželio 7 d. jie vėl susitiko Union Pier, Michigane. Apsivedė. Iš jų
meilės gimė du vaikai. Taiy da pataria, kad gerai draugystei reikia įsiklausy-
mo į vienas kitą, su pratimo. Richardas pataria, kad rei kia leisti kiekvienam
turėti savų inte resų ir mokėti džiaugtis vienas kitu. Richardas net ir po
daugelio metų ne nustojo viliojęs Taiydos. Jis konkuravo ir gyvosiose varžyt-
inėse bei lai mėjo vakarienę su Pasaulio lie tuvių centro tarybos pirmininku
Jur giu Riškumi bei Vilija Rasutyte. Nors ši vakarienė jiems kainavo daug
daugiau negu saldainiai „Paramos” parduotuvėje, bet meilė tokius gestus
įver tina...

Tyliosios ir gyvosios varžyti nės pasisekė. Buvo daug įdomių prizų. Su
Richardu Chiapetta dėl Jurgio Riš kaus paruoštos vaka rie nės konkuravo dar
viena pora. Kaina vis kilo ir kilo, ir Jurgis sutiko paruošti dvi vakarienes.
Labai populiarus prizas buvo – dvi vietos visiems metams ma šinų statymo
aikštelėje prie Pasaulio lietuvių centro. Se selės Laimutė ir Judita vienai
laimėtojai sutiko iškepti skanų skruzdėly ną. YUM! Už ne mažą kainą buvo lai -
mėtas ir „Ku ni gaikščių užeigos” nuo stabiai pa puoštas šakotis. Didelio
pasisekimo turėjo „Lina Embroi de ry” (Linos Smilgie nės) paaukoti Či ka  gos
sporto koman dų megztiniai (su „Cubs”, „White Sox”, „Bulls” ir „Black -
hawks” logo).
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Ar meilė gali pražysti iš pirmo žvilgsnio? Rimantas ir Danutė Pe -
čaičiai susitiko Lietuvoje. Juos su jungė abiejų sesutės. Rimantas atvežė savo
sesutę į Danutės sesers vestuves. Danutė pamilo jį tik pamačiusi pro langą.
Deja, Rimantas vestuvėms ne pasiliko. Ačiū Dievui, sugrįžo kitą dieną – par-

sivežti sesers. Vestuvės dar nebuvo visai pasibaigusios, ir Ri mantas buvo
pakviestas vaišėms. Ri mantas taip pat iš karto susižavėjo Danute. Ir štai jie
jau 37 metai kartu. Rimantas pataria vyrams daryti vis ką, kas žmonai patik-
tų, tada problemų nebus. Danutės patarimai: jei nori, kad kas nors tave
mylėtų, reikia pradėti nuo saves. Taip pat ir susi pykus – pirmiausia pažvelk į
save, gal ir pats ką nors darai ne taip.

Kartais meilė prasideda labai netikėtai. Gali būti, kad ne viskas vyks ta
labai maloniai, bet reikia išlaukti, nes ne viskas pasibaigia taip, kaip praside-
da. Dievas žino, kad kai kuriems reikia dramos, nepa mirštamo įvykio.

Linas Gylys savo žmoną Daną sutiko Dainavos stovykloje 1969 m. Linas
buvo universiteto studentas, o Dana ką tik baigusi gimnaziją. Tais laikais
Dainavoje stovėjo senas, ne naudojamas gyvulių tvartas. Tenai jaunimas
susirinkdavo pasilinksmin ti ir pabendrauti. Tvarto pastatas bu vo 3 aukštų.
Linas su draugais tuo kart buvo antrame aukšte, kaip įprasta. Įėjo Dana ir
pamačiusi draugę, kuri sėdėjo aukštai, jai pamojavo ir pasuko jos link...

nežiūrėdama, kas po kojomis... Ir atsidūrė toje vietoje, kur grindys buvo
pradegintos ten kūrentų laužų. Lentos įlūžo ir Dana įkrito į pirmą aukštą. To
dar negana – ji pliumptelėjo į karvių mėšlą, ku riame buvo stiklo šukių.
Džentelmenas Linas nubėgo jai padėti ir nepaisydamas, kad ji nekaip kvepėjo,
nuvedė ją pas daktarą. Dana, nors buvo susilaužiusi viena šonkaulį, nesutiko
važiuoti į ligoninę. Išgėrė vaistų ir toliau stovyklavo. Po stovyklos sugrį žęs į
Čikagą Linas negalėjo pamiršti gražiosios Danos. Sužinojus, kad Da na dirba
„Zayre” parduotuvėje, jam staiga ši parduotuvė pasidarė labai svarbi, ir jis
ten ėmė dažnai lankytis. Parduotuvė turėjo kažką, ko neturėjo kitos parduo-
tuvės. Žinoma, tai buvo Dana. Nors kelis kartus jinai atsisakė eiti su Linu
pasivaikščioti (jis buvo 7 metais vyresnis), bet Linas nepasida vė, ir pagaliau ji
sutiko. Jie apsi vedė 1972 m., jų meilė gyvuoja jau 44 m. Susilaukė 4 vaikų ir 6
anūkų. Da na pataria daugelio dalykų neimti į galvą ir į viską nežiūrėti labai
rimtai. Reikia daug ką atleisti ir daug ką užmiršti. O Linas pataria, kad reikia
vienas kitam aukotis be jokių ribų ir nuolat stengtis būti maloniu. 

O ką patartų meilės veteranai Irena ir Juozas Polikaičiai? Juozas nusi-
juokia, kad jie pora jau 53 su pu se metų ir apie tokius jau reikia ra šyti knygas.
Irena ir Juozas susitiko studentų stovykloje Dainavoje. Juo zas kilęs iš
Detroito, o Irena – iš Čika gos. Juozas visada buvo veiklus ir pra dėjo lankytis
Čikagos renginiuo se. Spėju, kad ne tik renginiai jį trau kė į Čikagą... Juozas
įstojo į Ameri kos kariuomenę, o Irena išvažiavo į Los Angeles baigti magistro
studijų. Po kariuomenės Juozas atvažiavo į Los Angeles. Jis ten turėjo
giminių. Teisybė, ten gyveno ir Irena. Vėl pra sidėjo draugystė. Atėjo laikas
spręsti, kur jiems gyventi. Juozas nutarė keltis į Čikagą, iš kur buvo kilusi
Irena. Juozas sako, kad meilė būna stipri, jei abu turi tų pačių tikslų. Reikia ir
kantrybės. Taip pat Juozas pataria išlikti jauniems, jis perspėja, kad žmonės
neturėtų sakyti, jog pa seno ir daugiau nebegali ko nors at likti. Irena pamini,
kad jiems svarbus yra katalikiškas tikėjimas. Taip pat svarbu, kad žmonės
vienas kitą rem tų, suprastų ir užjaustų. Irena pripažįsta, kad jų yra skirtingi
charakteriai. Bet, kaip sakoma, skirtingi bū dai vienas kitą traukia – „oppo-
sites attract”. Irena prisipažino, kad ji „ma to stiklinę pusiau tuščią”, o Juo zas
– „pusiau pilną”. Poetai rašo, kad meilė yra gyvenimo muzika. Irena ir Juozas
susilaukė 4 vaikų. Muzika, atrodo, yra prigimta jų šeimoje. Juo zo tėvelis ir

Irenos giminės – muzi kalūs. Irena visada dainuodavo vai kams. Vaikai nuo 6
mėnesių atkartodavo tai, ką ji jiems padainuodavo. Ir vaikų laisvalaikį jie
kreipė į muzikinį pasaulį. Vienu metu jų namuose yra repetavę net du
orkestrai. Irena ir Juozas tokį triukšmą pakentė. Netgi buvo patenkinti, nes
žinojo, kur jų vaikai leidžia laiką. Net ir kaimynai toleravo šį triukšmą. Daug
vėliau vie na kaimynė prisipažino, kad sėdėdavo kieme ir klausydavosi repeti-
cijų. Juozas ir dabar dainuoja ,,Dainavos” chore. Polikaičių šeimai Meilė yra
gy venimo muzika, o Muzika yra jų gyvenimo meilė.

Ką apie Meilę sako jaunoji karta? Kad tikrą meilę galima rasti ir tech-
nologijų pagalba. Diana Gulbinaitė ir Martin Langler susitiko per Match.com
tinklalapį. Jie abu jau bu vo išsiskyrę ir likę su dviem vaikais. Neturėjo laiko
kur nors išeiti ir su kuo nors susitikti, taigi Match.com atrodė gera idėja.
Martin pamatė Dianą tinklalapyje ir pasiuntė jai žinutę. Jie pirmą kartą susi-
tiko 2013 m. gruodžio 28 d. Ji – lietuvių kil mės, jis – šveicaras. Jis buvo akty -
vus Šveica rų klubo narys Čikagoje, 12 metų – prezidentas, todėl puikiai supra-
to kilmės kultūros svarbą. Dianai yra labai svarbi jos kilmės kultūra. Po pir-
 mojo sutikimo, nors Dianai atro dė, kad vakaras buvo smagus, ji nu tarė, kad
Martin ja nesusidomėjo. Ji taip pagalvojo, nes Martin labai grei tai suvalgė
vakarienę ir paklausė: „Tai ar mes jau baigėm?” ir skubiai palydėjo ją prie

mašinos. Ji nusimi nė, nes galvojo, kad niekada daugiau jo nebematys. Bet
labai nudžiugo, kai po 20 minučių jai parašė... Jis sakė ne žinantis, kiek pagal
Amerikos pa protį jam galima laukti, kad vėl ga lėtų ją kviesti susitikti.
Pasirodo, Dia na jam labai patiko, bet Martin buvo toks susijaudinęs, kad net
užmiršo jai padovanoti gėles, kurias buvo nupir kęs. Diana sutiko su juo pasi-
matyti po dviejų dienų, tai buvo gruodžio 30-oji. Martin tada padavė jai aną va -
karą pirktas gėles. Trečioji susiti kimų diena buvo Naujieji metai. Lygiai po
metų  jie susižiedavo ir 2015 m. spalio mėn. apsivedė.  Dėl to, kad abiems yra
svarbi jų kultūra ir kad labai svarbu tai perduoti savo 4 vai kams, jie nutarė
medaus mėnesį šią vasarą visa šeima praleisti Lietuvoje ir Šveicarijoje. Štai
jaunavedžių pa tarimai. Diana pataria netikėti meile iš knygų, o klausytis
širdies balso. Martin pritaria, kad svarbu girdėti širdies balsą, o visa kita mez-
gasi savaime. Diana tiki, kad niekad nėra vėlu surasti savo meilę. Martin ne -
užmiršta jai vis parodyti, kad ją myli. Jis kiekvieną savaitę jai atneša gė lių.
Diana pritaria, kad tie maži mei lės išreiškimai labai daug reiškia. 

Kun. Jauniaus Kelpšo malda prieš vakarienę priminė, kad žmogus be
meilės negali gyventi, lygiai kaip negali gyventi be vandens. Kunigas pasidal-
ijo apaštalo Pauliaus žodžiais:  „Meilė kantri, maloninga, gailestinga, niekada
nesibaigia, negęsta. Di džiau sia Dievo dovana yra Jo meilė žmonijai.”

Aš tikiu, kad Dievo ranka mato ma visuose meilės pasireiškimuose. Bet
mes turim sutikti keliauti tuo mei lės taku. Kiekviena pora yra išgy venusi
skaudžių nesusipratimų. Drau gystė su Dievu palengvina rizi ką žengiant
duobėtu meilės keliu. Linkiu visiems skaitytojams patirti gaivinančios Dievo
meilės ir meilės kitam dovaną. Meilė vaikams, tė vams, draugams, lietuvybei
ir pasau liui taip pat yra labai svarbi. Linkiu kad gyvenimo sunkumai nepa-
liktų be vilties, bet stiprintų įsitikinimą, kad Meilė gyva, verta ir mums skir-
ta. 

Ačiū renginio organizacinio ko miteto pirmininkams Elytei Reklai tis ir
Šarūnui Daugirdui ir visiems, kurie prisidėjo prie sėkmingo Meilės pokylio.
Meilę sutikau, ir ji puiki...

Audronės Kižytės 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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
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hELP wAnTED

DAntŲ GYDYtOjAi

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS
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 – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

S K E L B I m A I
7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

Surašymas nr. 55
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Kovo 6 d. PLC, Lemonte, 
Kaziuko mugės metu 

pirksime gintarą.

Weekend Job Opening for 
Personal Care Assistant

Seeking a female helper (25-45yrs) for a woman in
wheelchair (downtown Chicago ) for 2 nights, with 3
job references. Must speak and understand Eng-
lish well, use public transportation to/from job in
downtown Chicago.    Skill with curling iron ne-
cessary.  Someone with the desire to work long-
term (2 years or more). 
Duties include: grocery  shopping, bathing/dres-
sing, arm/leg exercises.  
Qualities that are ideal:  organized, clean, friendly,
flexible, honest, independent, reliable & punc-
tual. Please call/text Jerri 312-343-9466.

ĮVAIRŪS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie -
žiūrai, turi automobilį, legali, ieško darbo.
Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel.
773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo.  Gali būti nepilna darbo diena. Ga-
liu pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930.

n Reikalinga moteris prižiūrėti vyresnio

amžiaus moterį ir gyventi kartu Pompano
Beach, Floridoje. Tel. 954-876-1153 (ne-
 palikti žinutės) arba 416-399-5005, arba lin-
dasalna@rogers.com.

n Vyras  ieško  papildomo parketo insta lia -
vimo darbo. Tel. 773-443-0026.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligo-
nius ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siū-
lyti ir kitus darbus.  Legalūs dokumentai. 
Tel. 872-214-2203.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės die-
ną. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-640-3559.

n Moteris ieško darbo prižiūrėti vyresnio
amžiaus žmones. Nevairuoja, 15 metų dar-
bo patirtis. Tel. 773-951-2422.

5 raidės:
DĖKLĖ – IŠARA – NOKIA – SLĖGA – UODAI – USNIS.

7 raidės:
AGAMIJA – ANYKŠTA – AUDĖJAS – BASKIJA – BELANGĖ – DAUG-
MAŽ – DAVATKA – DIADEMA – ĖMIKLIS – GAIŠENA – GAMBIJA –
GYVĖSIS – IŠĖJŪNĖ – JAVIENA – JUKINYS – KAITMUO – KAŽKIEK
– KREMZLĖ – MAURYNĖ – NASTIJA – OMIKRON – ROSTRAI – STA-
DIJA – STATMUO – STIKSAS – TANKETĖ – TAVERNA – TOPAZAS –
UŽGĖROS – UŽSAGAS – VAPSVOS – VĖDARAS.

8 raidės:
GINTARAI – GREITOJI – LAKMUSAS – PLAUKMUO – RAUMENYS –
SFINKSAS – ŠEŠTOKAI – VIEŠINTA.

9 raidės:
AUKŠTUPYS – SMOKINGAS – TASMANIJA – TOLSTOJUS.
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Atkelta iš 3 psl.

Mus rišo labai daug bendrų praei-
ties darbų ir draugystė, manau, kad
Lietuvai galėjo dar daug padėti, jei ne-
būtų pakirtusi liga”, – kalbėjo buvęs
Lietuvos vadovas. 

Prezidentė: 
R. Sakadolskis siuntė Lietuvai
tiesos žodį, neiškraipytą sve-
timos propagandos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pareiškė užuojautą dėl ketvirtadienį
mirusio žurnalisto R. Sakadolskio
mirties, sakydama, kad sovietmečiu
dirbdamas Jungtinėse Valstijose jis
siuntė Lietuvai svetimos propagan-
dos neiškraipytą tiesos žodį. „Soviet-
mečiu per geležinę uždangą prasi-
verždavęs ‘Amerikos balsas’ Lietuvos
žmonių namus pasiekdavo su R. Sa-
kadolskio parengta ir jo balsu skaito-
ma žinia, kuri tais laikais buvo svar-
bi kaip oras. Žurnalistas siuntė Lie-
tuvai tiesos žodį, neiškraipytą sveti-
mos propagandos”, – rašoma šalies va-
dovės užuojautoje. D. Grybauskaitės
teigimu, R. Sakadolskis daug jėgų ir
laiko skyrė visuomeninei veiklai, rū-
pinosi Lietuvos žurnalistikos ateitimi,
moksleivius mokė informacinio raš-
tingumo, žurnalistus – tiriamosios
žurnalistikos, daug dėmesio skyrė lie-
tuviškos žiniasklaidos pilietiškumui ir
etikai. Šalies vadovė pareiškė užuo-

jautą R. Sakaldolskio žmonai, arti-
miesiems ir kolegoms. 

Per pirmą susitikimą
studentai sėdėjo

ant stalų ir palangių 

Vilniaus universiteto (VU) Ko-
munikacijos fakultetas praneša, kad
pirmą kartą R. Sakadolskis susitiko su
VU žurnalistikos studentais 1988 me-
tais, Sąjūdžio suvažiavimo dienos va-
karą, pakviestas „Universiteto žurna-
listo”. Tą vakarą, kai Vilniaus balso au-
ditorijoje studentai sėdėjo ne tik ant
suolų, stalų, bet ir ant palangių, Romas
ir buvo neformaliai pakviestas ben-
dradarbiauti su VU. Žurnalistikos stu-
dentams 1992–1993 ir 1999–2014 me-
tais (2006–2012 – kaip etatinis VU Ko-
munikacijos fakulteto lektorius) dės-
tė informacinę žurnalistiką ir interviu
techniką, vadovaudavo ir oponuodavo
pirmosios pakopos studentų baigia-
miesiems darbams. „R. Sakadolskis pa-
vergdavo studentų dėmesį daugialype
informacija, kritiškumu ir neformaliu
bendravimu. Aktyviai dalyvaudamas
svarstant VU Komunikacijos fakulte-
to Žurnalistikos bakalauro studijų
programos turinį, pateikdavo pasi-
ūlymų, kurių dalis yra įgyvendinta at-
naujinant šią I pakopos studijų prog-
ramą. Dirbdamas Universitete Romas
parengė ir mokslinių publikacijų.
Buvo įstojęs studijuoti II pakopos stu-
dijose Filosofijos fakultete”, – rašoma
pranešime. 

lrt.lt

Romas Sakadolskis 

Atkelta iš 1 psl.
JAV Lietuvių Bendruomenės na-

riai pristatė garbės konsulams XV Lie-
tuvių tautinių šokių šventės organi-
zavimo eigą, kalbėjo apie garbės kon-
sulų vaidmenį joje bei bendrus veiks-
mus su LR diplomatinėmis atstovybė-
mis JAV skatinant rinkėjus aktyviai
dalyvauti LR Seimo rinkimuose šių
metų rudenį.   

Dėkodamas už turiningą suvažia-

vimą ambasadorius R. Kriščiūnas pa-
brėžė, kad „dirbdami kartu ir siekda-
mi bendro tikslo galime ir turime iš-
naudoti garbės konsulų tinklo teikiamą
potencialą, kuris kartu su Lietuvos
diplomatų veiksmais turi padidinti
Lietuvos saugumą, dar labiau priartinti
JAV prie Lietuvos, ypač turizmo ir in-
vesticijų skatinimo, verslo plėtros sri-
tyse”. 

LR ambasados Washingtone info

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

Šiais metais sukanka 60 metų Lietuvių rašytojų draugijai (LRD), kuri
1946 m. sausio 25–26 dienomis buvo įkurta Tübingene, Vokietijoje.
Pirmasis jos pirmininkas buvo Stasys Santvaras. Vėliau, daugeliui

rašytojų persikėlus gyventi į jAV, Lietuvių rašytojų tremtinių draugija
(toks buvo pavadinimas Vokietijoje) susijungė su Šiaurės Amerikos lietu-
vių rašytojų draugija, veikusia JAV nuo 1949 metų, kurios pirmininkas
buvo Jonas Aistis, ir nuo 1950 m. draugija žinoma Lietuvių rašytojų
draugijos pavadinimu. Li tuanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC)
archyve saugoma LRD medžiaga nuo jos įkūrimo pradžios, taip pat drau -
gijos pirmininkų: Benedikto Bab rausko, Anatolijaus Kairio, Čes lo vo
Grincevičiaus bei kai kurių kitų rašytojų dokumentai. LTSC rašytojų
draugijos archyvai prieinami mokslininkams iš Lietuvos, dalis archyvo
medžiagos paskelbta D. Kuizinienės knygoje „Lietuvių literatūrinis gyve -
nimas Vakarų Europoje 1945–1950 metais”. LTSC kartu su Martyno Maž -
vydo nacionaline biblioteka rengia virtualią parodą Lietuvių rašytojų
draugijos 60 metų sukakčiai, kurioje atsispindės draugijos veikla nuo pat
įsikūrimo Vokietijoje. Paroda bus skelbiama Martyno Mažvydo bibliote -
kos interneto puslapyje. 

Archyve kaupiame įvairiausią medžiagą. Jeigu turite su Lietuvių
rašytojų draugija susijusių nuotrau kų, garso įrašų, renginių programų,
dokumentų, maloniai prašome pasidalinti jomis su LTSC archyvu. Me -
džiagą galite siųsti LTSC, 5620 S. Cla remont Ave., Chicago, IL 60636, pla -
tes nė informacija tel. 773-434-4545 arba el.p. info@lithuanianresearch.org. 

Kristina Lapienytė
LTSC vykdomoji vicepirmininkė

Lietuvių rašytojų draugijai – 60

Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos suvažiavimo Augsburge prezidiumas. Iš k.:
Jurgis Jankus, Faustas Kirša, Vlada Prosčiūnaitė-Brazaitienė, Henrkas Radauskas.

Don Šulaičio nuotr.

Pianistė A. Kepalaitė, poetė K. Grigaitytė, poetas Jonas Aistis ir poetė Gražina Tu -
laus kaitė 1971 m. liepos 1 d. Kanadoje, Toronte vykusiame Kauno „Aušros” gimna-
 zi jos suvažiavime. 

Washingtone susirinko konsulai

Garbės konsului Sauliui Anužiui perduotas Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdova-
nojimas Anužių šeimos nariams už žydų gelbėjimą. Iš k.: amb. Rolandas Kriščiūnas,
Amerikos žydų tarybos direktorius Andrew Baker, Saulius Anužis, viceministras
Mantvydas Bekešius ir gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. 

LR ambasados Washingtone nuotr.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org
4545 w 63 ST, Chicago, IL 60629

773-585-9500

Užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į šį koncertą.

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” atstovė ryšiams su visuomene
Audronė Kižytė tel. 630-805-1404.
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www.draugas.org/kalendorius.html

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

A † A
DANUTEI MARIJAI VIDŽIŪNIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ilgametį Jaunimo cen-
tro tarybos narį vyrą JURGĮ, sūnų RAMŪNĄ, sūnų DA -
RIŲ su žmona DELIA ir šeima, visus gimines bei ar-
timuosius

Liūdime kartu su Jumis.

Čikagos Jaunimo centro taryba
ir administracija
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų` globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargin-
gai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose ma rie
Ignash $8; Danguolė Kviklytė $100 a. a. Bronės Kviklienės atmini mui; Kristina
Pahl $180 tęsiant ber niuko paramą; Regina Connolly $100 a. a. Vidos
Meiluvienės atminimui; Vla das ir Julija Žukauskai $200 pa gerbiant savo
vaikus Simoną ir Povi lą Žukauskus gegužės mėnesį besilau kiančius pirmojo
kūdikėlio. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglob-
al.net

www.draugas.org/kalendorius.html

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 2 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur
matysite plačiai pasaulyje rodytą, ne kartą
apdovanotą režisieriaus Arūno Matelio do-
kumentinę juostą ,,Prieš parskrendant į
žemę".  

� Kovo 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks rašy-

tojos Eglės Juodvalkės autobiografinio romano
,,Sugar Mountain” pristatymas ir susitikimas
su pačia autore. Adresas: 6500 Sauth Pu-
laski Road, Chicago, IL, 60629.

� Gegužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL
60439 įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fon-
do narių suvažiavimas. Kviečiame dalyvau-
ti.

Užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į vieną iš Čikagos teatrų.

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” atstovė ryšiams su visuomene
Audronė Kižytė tel. 630-805-1404.

Kviečiame švęsti Gailestingumo
jubiliejų kartu su Vilniaus arkivys kupu

,,Jėzus Kristus yra Tėvo gailes tin-
 gumo veidas. Jėzuje iš Nazareto Tėvo
gailestingumas tapo gyvas bei regi-
mas ir pasiekė savo aukščiausiąjį taš -
ką”, – Popiežius Pranciškus   šiais žo -
džiais paskelbė 2016 metus Jubilie -
jiniais Gailestingumo metais. Šia prog -
a mū sų parapijose kovo 12–13 die no-
mis lan kysis Vilniaus arkivys ku pas
Gin taras Grušas. Kviečiame visus susi-
pažinti su pa saulį pakeitusio paveikslo
istorija – filmu „Pirmasis Dievo Gai -
lestingumo pa veikslas. Nežinomo še -
devro negirdėta istorija” (2016), kurio
premjera įvyks   kovo 12 d., šeštadienį,
5 val. p. p. Švč. Merge lės Marijos
Gimimo parapijos Čika goje salėje, o
kovo 13 d., sekmadienį, 7 val. v. galerijoje „Siela” PLC Lemon te.
Susitikimuose dalyvaus svečias iš Vilniaus arkivys kupas Gintaras Gru šas.

Kovo 13 d. 11 val. r. sekmadienio Mišioms Švč. Mergelės Marijos
Gimi mo bažnyčioje vadovaus garbės sve čias, o po Mišių bus susitikimas
su arkivys kupu ir iškilmingi jubilieji nių metų pietūs parapijos salėje.

Pietums būtina registracija tel. 773-776-4500


