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Šventinis savaitgalis 
Clevelan de – 5 psl.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

ILONA GEDUTIENĖ

Turizmo industrijos atstovai teigia, jog 2013-aisiais
metais Lietu vo  je apsilankė rekordinis skaičius – 2
mln.  svečių iš įvairių pasaulio šalių.

Praėjusį savaitgalį Jacob K. Ja vits parodų pavilijone
vykusioje „The New Times” turizmo parodoje, šiauri nio
Pabaltijo šalių stende taip pat apsilankė rekordinis skai-
čius lan kytojų. Lietuvos konsulato komanda, kuri jau tre-
čius metus drauge su New Yorko Lietuvių Bendruomene
ir kolegomis iš Latvijos ir Estijos dalyvauja šioje mugėje,
džiaugėsi augančiu su sidomėjimu Pabaltijo turizmo

rinka. Prie Baltijos šalių stendo rengimo pri  sidėjo Lie -
tuvos turizmo departamentas ir turizmo agentūra iš Lat -
vi jos ,,Via Hansa”.

Vienuoliktus metus vykstanti „New York Times” tu -
rizmo mugė yra didžiausias kelionių industrijos ren ginys
Jungtinėse Amerikos Valstijo se, šiais metais pasiūlęs sa -
vo lankytojams apie 500 įvairiausių turizmo cent rų visa-
me pasaulyje. Siekdama iš naudoti šią unikalią turizmo
plėt  ros galimybę, Baltijos šalių ,,rinkti nė” pateikė gau-
sios informacijos apie ak ty vaus poilsio, kultūrinio, eko -
logi nio, kurortinio, kaimo turizmo produk tus jų šalyse.
– 10 psl.

Vilnius (ELTA) – Penk-
tadienį Vilniuje prasidėjo
410 metų sukaktį mininti
Kaziuko mugė, šiemet kvie-
čianti derėtis ir laukti ma-
garyčių.

Kovo 7–9 dienomis sos-
tinėje vykstanti mugė šie-
met pristato daug naujovių.
Bene svarbiausioji – Rotušės
aikštėje renčiamas vidu-
ramžių miestelis, detaliai
supažindinsiantis su šia epo-
cha. Dailidės, staliai, kal-
viai, drožėjai, mūrininkai ir
vinių kalėjai kvies į seno-
vinę statybos amatų mo-
kyklą, taip pat bus rengia-
mos keramikos lipdymo ir
medžio drožybos pamokos,
viduramžių šokiai ir žaidi-
mai.

Kaziuko mugė šiemet
vyks ir Katedros aikštėje.
Mugės lankytojų laukia visų
laikų ilgiausias mugės ke-
lias, nusidrieksiantis maž-
daug aštuonis kilometrus.
Pirmą kartą istorijoje šiemet
sukurtas ir specialus Ka-
ziuko mugės ženklas, jį įtei-

Turizmo parodos lankytojai
ragavo cepelinus

sino Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 
Į Vilniaus senamiestį šiemet atvyko

svečiai iš Kaliningrado, Vroclavo, Vi-
tebsko, Lvovo ir Minsko. Kaip įprasta, lan-
kytojų lauks turtinga kultūrinė programa.
Koncertai, tautinių šokių pasirodymai ir

kiti renginiai šiemet vyks Rotušės, Kated-
ros aikštėse bei scenoje prie Nacionalinio
dramos teatro. Juose iš viso pasirodys 42
kolektyvai.

Manoma, kad mugėse kasmet būna
apie pusę milijonų lankytojų ir prekeivių.

Prie Lietuvos stendo lankytojų netrūko.              LR gen. konsulato New Yorke nuotraukos

Dailieji M. Laiskonio ,,cepeli nu kai”
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Kalno pamoksle Jėzus nubrėžė pagrin-
dines gaires, kurių reikia lai kytis
saugant ištikimybę Dievui. Tas kelias

nelengvas. Tik prisiminkime, kaip nelengva
atleisti už patirtas skriaudas, nesureikšminti
medžiagi nės gerovės arba suvaldyti savo aist-
ras. Žengiant Evangelijos keliu, ne tik rei-
kia laikytis Dekalogo, atsisa ky ti dalykų, ku-
rių perdėtai geidžia mū sų prigimtis, bet kar-
tais net patirti pa nieką bei persekiojimus. Ar
tai nė ra per sunku ir neįgyvendinama? Atsa kymas
nevienareikšmis. Jeigu visa, ko iš mūsų reikalauja
Kristus, reikėtų įvykdyti pasitikint tik savo jėgo-
mis, reikėtų sutikti, kad ta našta ne mūsų pečiams.
Tačiau esame ne vieni. Jėzus moko, kad yra dan-
gaus Tėvas, kuriam mes rūpime, kuris no ri padėti
ir kviečia, kad visiškai juo pasitikėtume. 

Kaune pagerbėme šv. Joną Boską – iš jo gimti-
nės Italijoje atkeliavo šio šventojo relikvijos. Tai
proga prisilies ti ne tik prie šventojo relikvijų, bet ir
prie jo asmens ir pamatyti, koks šviesus yra Jėzaus
parodytas kelias, kuriuo ėjo kun. Jonas Boskas ir
ku  riuo eiti mes visi esame kviečiami.

Kun. Jonas Boskas gimė prieš 199 metus var-
gingoje valstiečių šeimoje. Tėvas labai anksti mirė,
todėl šeimoje vargo buvo per akis. Jonukas mėgo
knygas ir svajojo tapti kunigu bei mo kyti žmones,
ypač vaikus apie Dievą. Brolis Antanas nenorėjo
nė girdėti apie Jonuko mokslus. Laimė, kad šei mos
siela buvo tvirta ir pamaldi motina Margarita. Vis
dėlto iki kunigų seminarijos jaunuoliui reikėjo
išban dyti ir piemens, ir artojo, ir kalvio, ir daugelį
ki tų darbų, bet pasiryžimas siekti tikslo nugalėjo, ir,
būdamas dvi dešimties metų, jaunasis Boskas pra-
deda ruoštis kunigystei.  

Šešerius metus jaunuolis studijuo ja teologiją
ir dvasiškai bręsta. Ge ras dvasios tėvas padeda jau-
nam klie rikui subręsti tikru Dievo žmogumi. Tu rė -
da mas dvidešimt šešerius me tus, Jonas Boskas

įšventinamas kuni gu ir pasišvenčia misijai dirbti
su gatvės jaunimu. Jo kunigiškos tar nystės šūkis
buvo: „Duok man, Vieš patie, sielas, o kitką pasi-
imk!”

Italiją slėgė moraliniai ir ekonominiai sunku-
mai. Kun. Boskas matė Tu rino gatvėse daug vaikų
ir jaunuolių, kurie atvažiuodavo iš kaimų, tikėda-
miesi rasti darbo ir duonos. Tačiau jų lūkesčiai daž-
nai neišsipil dydavo, ir jie likdavo gatvėje, o iš čia tik
vienas žingsnis į nusikaltimus ir kalėjimą. Kunigui
skaudėjo širdį ma tant dvasiškai luošinamus jaunus
žmones. 

Kunigas šiuos vaikus ir jaunuo lius pradėjo
rinkti ir mokyti. Jiems įsteigė sekmadienio orato-
riją, joje su sirinkę paaugliai melsdavosi ir žaisdavo.
Į pagalbą pasikvietė motiną Mar garitą. Ši pasakė:
„Sūnau, jei bū si turtingas, mano koja neperžengs
kle bonijos slenksčio.” Motinos žo džiai tik sutvirti -
no tai, kas kun. Bosko širdyje jau buvo subrendę –
kuo išti kimiau sekti Kristų.

Kun. Boskas jaunuoliams ieškojo darbo, bandė
jų darbo sąlygas pa ge rinti ir mokė ne tik katekizmo,
bet viso, ką jaunas žmogus privalo žinoti. Aplink šį
ku nigą susibūrė didelis jaunuolių būrys. Juos mokė
įvairaus amato ir to, kaip reikia mylėti Jėzų. 

Kun. Boskas matė, kad darbų la bai daug ir vie-
nas nepajėgs jų įveikti, todėl sumanė įsteigti vie-
nuolinę kongregaciją, kurios nariai tęstų ir plėto tų
jo darbą ne tik Italijoje, bet ir plačiame pasaulyje.

Metas kurti vyrų kongregaciją nebuvo ge-
riausias, nes Baž nyčiai nepalanki valdžia
senuosius vienuolynus buvo uždariusi. Bet
kun. Boskas laimėjo: 1859 m. įkūrė kong-
regaciją vyrams, kurią nuo globėjo šv.
Pranciškaus Salezo vardo pavadino sale-
ziečiais, o kiek vėliau ir kongregaciją mo-
terims – Marijos Krikščio nių Pagalbos ins-
titutą. Dar vėliau įkū rė saleziečių bendra-
darbių drau giją. Dar kun. Boskui esant gy-

vam, saleziečiai įsikūrė šešiose valstybėse ir išvyko
į misijas Pietų Amerikoje. 

Išvykstantieji į misijas gavo stei gėjo ir moky-
tojo dvasinį testamentą: „Ieškokite ne pinigų, ne
garbės, ne pripažinimo, bet sielų. Ypač rūpinki tės li-
goniais, vaikais, senoliais ir skurstančiaisiais. Tegu
iš jūsų poelgių pasaulis sužino, kad rengiatės, val -
gote, gyvenate pagal neturto dva sią, tuomet būsite
tur tingi pas Dievą ir tapsite žmonių širdžių vado-
vais.”

Nuolatiniai įtempti darbai nualino kun. Bosko
sveikatą. Liūdint daugeliui kunigų saleziečių ir se-
serų vienuolių ir dar labiau liūdint jo globojamam
jaunimui, iškeliavo pas Viešpatį. Jo paskutiniai žo-
džiai buvo: „Visiems darykite gera, niekam ne da ry -
kite blogo. Pasakykite mano vaikams, kad laukiu jų
visų danguje.”

Šv. Jono Bosko pavyzdys liudija, kiek daug gali
padaryti ir vienas žmo gus, jei išdrįsta nuosekliai
eiti Evangelijos keliu ir visiškai pasiti kėti ne savo
gabumais, bet Dievo Apvaizda. 

Šv. Jono Bosko laikai buvo sun kūs ir nepalan-
kūs krikščioniškai veik lai. Tačiau jis nedejavo, kad
sun ku, bet veikė, organizavo, statė, ir Dievas šį dar -
bą laimino. Šiandien ir Lietuvoje reikia panašių
dar bininkų – kunigų, vienuolių ir pasauliečių, ku-
rie patys eitų Evangelijos keliu ir kitus trauktų juo
eiti bei daryti gera.

Gerbiami bendruomenių
pirmi ninkai ir aktyvūs jų
nariai,  žiniask lai dos
atstovai

Maloniai prašyčiau Jūsų
talkos at liekant Lietuvos dias-
poros profesio nalų tyrimą.
Esu tikra, kad žinote ne vieną
bendruomenės nario sėkmės
istoriją profesinėje srityje,  pa-
žįstate žinomų, pripažintų ir
profesinėje srityje daug pasie -
kusių lietuvių ar lietuvių kil -
mės žmonių. Prašytume išpla -
tinti že miau pateikiamą prašymą užpil dyti anketą
Jums  žinomiems Lietuvos  dias poros profesionalams
(svarbios vi sos sritys: menas, mokslas, verslas, me-
dicina, švietimas, politika ir t. t.). Anketa yra anoni -
minė.

Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių ino-
vacijų instituto moks lininkų grupė, bendradar-
biaudama su VŠĮ „Globalios Lietuvos lyderiai” vyk-
do apklausą, kurios tikslas yra nu statyti iš Lietuvos
kilusių ir iš jos išvykusių žmonių palaikomus ryšius
su Lietuva ir diasporos organizacijomis, jų požiūrį
į bendradarbiavimą ir galimas bendradarbiavimo for-
mas. Apklausa yra Lietuvos mokslo tarybos finan-
suojamo projekto ,,Lietuvos diasporos profesionalų
tinklų potencialo panaudojimo tyrimas” vienas iš eta-
pų. Tyrimo rezultatai padės geriau įvertinti Lietu-
vos diasporos bendra darbiavimo su Lietuva potencia -

lą, kurti diasporos poreikius
ir gali mybes atitinkančias
priemones ir prog ramas.

Mokslininkai prašo Jūsų
užpil dy ti klausimyną pa-
tiems, paskatinti Jūsų orga-
nizacijos narius ir per Jūsų
platų tinklą išplatinti klausi-
myną lie tuvių  ir anglų kal-
bomis Jūsų drau gams ir pa-
žįstamiems kilusiems iš Lie-
tuvos ir lietuvių kilmės įvai-
rių veik los sričių (verslo,
meno, mokslo ir kt.)
profesiona lams. Tyrėjams la -

bai svarbu, kad anketą užpildytų kiek įma noma dau-
giau asmenų, nes nuo to priklauso apklausos rezul-
tatų pa tikimumas.

Klausimynas lietuvių kalba:
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ebc-

QYbVRBuFIWtn

Klausimynas anglų kalba:
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4NPca

Y12L2zVNHv

Sekite naujienas ,,Facebook’o” pa s ky roje: „Glo-
balus tinklas Lietuvai – Global Lithuania Network”

￼
Gintė Damušytė

Užsienio lietuvių departamento direktorė 
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Lietuvos URM kreipimasis

LR ambasadoriaus 
pasisakymas per JAV radiją

Lietuvos ambasadorius JAV Žy gi mantas Pa-
vilionis kovo 5 d. JAV Nacionaliniam visuo -
meniniam radijui (National Public Radio –

NPR) da vė išsamų interviu apie Lietuvos reakciją
į Rusijos agresiją Ukrainos atžvilgiu. 

Ž. Pavilionis kalbėjo laidoje „All Things Co-
nisdered”. 

Pasak ambasadoriaus, Rusijos veiksmai ke-
lia pavojų ne tik Ukrainai ir regionui, bet visai
tarptautinei sistemai, todėl būtinas vieningas ir
veiks mingas tarptautinės bendruo menės atsa-
kas. 

Pasiklausyti laidos įrašo galite čia: http://
www. npr.org/2014/03/05/286387568/the-baltics-
eye-crimea-closely-concerned-over-russian-in-
tentions

NPR laida „All Things Consi de red” yra viena
svarbiausių JAV radijo laidų, kurios kas vakarą
radijo ban gomis ir internetu visame pasau lyje
klau sosi dešimtys milijonų žmo nių. 

LR ambasados Washingtone info
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Kaip kitaip paaiškinti pragaištingą nutarimą itin
skubiai pakeisti rusų kalbos statusą. Klausimų ke-
lia parlamento nutarimas išskirtinai tartis su Mai-
danu dėl ministrų tarybos sudėties, ir Dmytro Bu-
latovo paskyrimas ministru.

Jei revoliucijos dalyvių ir įgyvendintojų reak-
cijos suprantamos, tai ES politikų laikysena ir vaiz-
duotės stoka nuvilia. Užuot įspėję maidaniečius apie
galimas jų veiksmų pasekmes, užuot paraginę
ranką nedelsiant ištiesti rusakalbiams ukrainie-
čiams ir etnininiams rusams, juos nuraminti, siekti
juos įtraukti į politinį procesą ir stengtis laimėti jų
pritarimą, ES politikai tapo nekritiškais viskam
pritariančiais Maidano rėmėjais. Kritinio mąstymo

stoka buvo itin akivaizdi, kai ES faktiškai
atsisakė susitarimo tarp V. Janukovyčiaus
ir opozicjos, kurį vasario 21 d. pasirašė ir
kurio sudaryme vyraujantį vaidmenį tu-
rėjo trys ES šalių ministrai. Būtų buvę su-
dėtinga raginti opoziciją gerbti susitarimą,
raginti juos atsisakyti dalies savo pergalės.
Bet kartais reikia sakyti tai, ko klausytojas
nenori girdėti. Antra vertus, Rusija ir tik
Rusija pasiuntė savo karius į Krymą.

V. Putinas žino, kad Vakarai nereaguos karinė-
mis priemonėmis, tad jaučiasi nepažeidžiamas.
Kaip tik dėl to svarbu imtis labai griežtų ekonomi-
nių ir diplomatinių priemonių, kurios nedvipras-
miškai išreikštų Vakarų pasipiktinimą. JAV pasi-
ryžo tvirtai reaguoti, bet didžiosios ES šalys beveik
vieningai pareiškė, jog reikia pakeisti konfronta-
ciją į dialogą, nors esą sankcijos gal bus įvestos,
jeigu Rusija nepakeis kurso. Po šitokio pareiškimo
Putinas žino, kad, kokios bebūtų sankcijos, jos būtų
švelnios ir trumpos. Neįspėjusi Maidano dėl galimų
jos veiksmų pasekmių, ES nutarė nereaguoti į Pu-
tino iššūkį ir pasuko pataikavimo keliu.

Maniau, jog Vladimiras Putinas yra
racionalus politikos veikėjas, tad
nesiryš siųsti Rusijos ginkluotą-

sias pajėgas į Krymą. Klydau, nors neigia-
mos tokio žingsnio pasekmės lyg ir buvo
perdėm akivaizdžios, kad būtų galima jas
ignoruoti.

Atskyrus Krymą nuo Ukrainos, jau ne-
kalbant apie rytines valstybės dalis, Uk-
raina taptų amžinu, nepermaldaujamu Ru-
sijos priešu, o glaudesnio bendradarbiavimo
galimybės, tiek ilgai Maskvos brandintos, būtų ga-
lutinai palaidotos.

Tokia agresija yra nepriimtina net artimiau-
siems Rusijos sąjungininkams, kurie turi savęs
klausti, ar Kremlius kada nors nenutars pasiimti
kąsnio ir iš jų teritorijos. Astana turi itin nerimauti,
nes Šiaurės Kazachstane gyvena daug rusų, o siena
su Rusijos Federacija buvo dirbtinai nustatyta. Bal-
tarusijos valdžia suskubo pabrėžti palaikanti Uk-
rainos teritorinį vientisumą. Po naujausių įvykių
Vidurio Azijos šalys dar kreiviau žiūrės į Muitų są-
jungą ir glaudesnius ryšius su Kremliumi. Jos ne-
drįs mesti iššūkio Rusijai, bet stengsis kiek galima
mažiau įsipareigoti ir kuo daugiau atsiriboti.

Galvojau, kad V. Putinas supras, jog Vakarai
bus priversti griežtai reaguoti. Rusija bus diploma-
tiškai izoliuota, gal net išmesta iš G-8 grupės. Ilgai-
niui bus taikomos ekonominės priemonės, bus sten-
giamasi apriboti prekybą, nebus įvestas Rusijai ir
jos piliečiams toks svarbus bevizis režimas. Šios
priemonės nebūtų smulkmena. Sočio olimpinės žai-
dynės parodė, kaip V. Putinui rūpi tarptautinis Ru-
sijos prestižas. Veiksmingesnis žingsnis būtų ES
nutarimas apsunkinti ir sulėtinti vizų išdavimą ei-
liniams rusams. Tai būtų rimtas smūgis vis didė-
jančiam rusų skaičiui, kurie apsipirkinėja ir atos-
togauja Vakaruose, net skatintų juos pagalvoti, kiek
jiems kainuoja amžinojo prezidento ambicijos. Bet
V. Putinas nepaisė šių galimų pasekmių, nes tei-
singai nujautė, kad ES nesiims ryžtingesnių žings-
nių.

Optimistiškiausias scenarijus yra toks – savo
veiksmais Rusija įgyja kozirį ateities deryboms, iš-
kovoja kuo daugiau autonomijos teisių Krymui Uk-
rainos sudėtyje, ir atitraukia savo kareivius. Bet
Gruzijos ir Moldovos patirtis rodo, kad beveik neį-
manoma išprašyti Rusijos karinių dalinių. Rusija
neturi jokių strateginių interesų Moldovoje, bet at-
kakliai atsisako išvesti savo karius iš Padniestrės.
Tai, kad Putinas tiek rizikavo siųsdamas karius į
Krymą, yra ženklas, jog jie veikiausiai ten ilgai bus.

Kol kas Krymo užėmimas nepareikalavo jokių
aukų. Rytų ir Pietų Ukrainoje padėtis dar kontro-
liuojama, nors būta susirėmimų, tvyro įtampa. Ne-
žinia, kaip viskas baigtųsi, jeigu Rusija ten siųstų
karius savo ,,tėvynainių” teisėms saugoti, ar pra-
dėtų pulti Ukrainos karines bazes Kryme, bet baig-
tųsi blogai. Paprastai labai skeptiškai vertinu visas
kalbas apie ,,provokacijas”, bet dabar ne be pa-
grindo nuogąstaujama, kad abiejų pusių radikalai
gali sąmoningai kaitinti aistras, siekdami sukelti
sumaištį, kuris privestų prie smurto ir pateisintų
kontrpuolimus.

Kaip viskas greit pakito! Dar prieš savaitę buvo
džiūgaujama Maidano pergale ir visas dėmesys
buvo skiriamas Ukrainos ūkio būklei, kaip šalį iš-
gelbėti nuo bankroto. Buvo užmiršta, kad po revo-
liucijos ar perversmo dažnai seka kontrrevoliucija
ir reakcija, kad negali sau prisiskirti revoliucijos
teisės, nepripažindamas jos kitiems.

Maidano gynėjai buvo drąsūs, ištvermingi, itin
sudėtingomis sąlygomis priešinosi Janukovyčiaus
valdžios smurtui, nepabūgo net didelių aukų. Bet
buvo užmiršta, kad vis dėlto Maidanas nebuvo Uk-
raina, kad ne visi Ukrainos gyventojai vieningai
vertino opozicijos veiksmus, ir kad savivaldybių ir
kitų valdžios pastatų perėmimas Lvive bei kai ku-
riuose kituose Vakarų Ukrainos miestuose galėjo
kitaip galvojantiems atrodyti, kaip minios saviva-
liavimas. Nepastebėjau, kad bent vienas įtakinges-
nis Vakarų politikos veikėjas būtų kritikavęs šiuos
veiksmus, ar nurodęs, kiek medžiagos Rusijos pro-
pagandai suteikia šitokie išpuoliai.

Naujoji valdžia turėjo Maidano palaiminimą,
bet stokojo legitimumo Rytų ir Pietų Ukrainoje. Vik-
toro Janukovičiaus pašalinimas veikiausiai pažeidė
Ukrainos konstituciją, nes buvo apsieita be apkaltos
ar kitų teisinių procedūrų. Suprantamas noras at-
sikratyti tokio atgrasaus vadovo, o revoliucijos yra
chaotiškos, netvarkingos. Dalyviai nejaučia reikalo
kreipti dėmesį į, jų nuomone, teisines smulkmenas.

Neišvengiamai prasiveržia triumfo nuotaikos.

Pasimetusi 
Europos Sąjunga
KĘSTUTIS GIRNIUS

Kovo 6 d. demonstracijoje prieš Rusijos agre-
siją prie Baltųjų rūmų dalyvavo apie
2 tūkst. žmonių. Skambėjo šūkiai prieš Rusijos
keliamus neramumus ir gyventojų kiršinimą bei
reikalavimai Rusijos karinėms pajėgoms pa-
sitraukti iš Krymo. Plojimais buvo palydėti
JAV Kongreso ir Senato atstovų pareiškimai,
kad Ukraina nebus palikta Rusijos savivalei ir
kad jai bus suteikta 1 mlrd. dol. parama, o taip
pat išreikšta padėka prez. B. Obama už ryžtingą
Rusijos agresijos pasmerkimą bei sankcijų tai-
kymą Krymo užpuolikams. 

Dr. St. Bačkaičio info
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JANINA UDRIENĖ

Praeitą rudenį naujai išrinkta
JAV Lietuvių Bendruomenės
De troi to apylinkės valdyba, dar

ryškiai pri simindama LB Tarybos
nuotaikingą metinės sesijos vakarinį
koncertą-po kylį, pradėjo planuoti,
kaip įdomiau ir iškilmingiau atšvęsti
Vasario 16-tąją – Lietuvos Nepriklau-
somybės šventę. Nutarė šeštadienio
vakarą suruošti pokylį ir pakviesti
koncertui duetą „Iš Rytų šalelės”–
Rūtą Pakštaitę-Cole ir Rimą Polikaitį.
Na, o sekmadienį, po šv. Mišių aukos,
visus pakviesti į oficialų minėjimą su
garbės sve čiu – LR generaliniu konsu -
lu Čika goje Marijumi Gudynu. 

Vasario 22–23 dienomis planas
tapo realybe. Didinga Dievo Apvaiz -
dos lietuvių parapijos kultūros centro
salė buvo skoningai išpuošta tau tinė -
mis spalvomis, scenoje puikavosi Vy-
tis su užrašu „Lietuva brangi” – šū -
kis, išreiškiantis mūsų meilę tė vynei.
Apylinkės pirmininkė Rigon da Savic-
kienė šiltai sveikino svečius ir kvietė
talentingą dainininkę-mu zikę Simoną
Gavrilenko sugiedoti JAV ir Lietuvos
himnus – jai akompanuojant pianis-
tei Adai Šimaitytei. Konsulas Gudy-

nas, atvykęs į pokylį su visa savo šei-
myna, sveikino De troito lietuvius, o
parapijos klebonas Gintaras Jonikas
prieš vakarienę sukalbėjo maldą.

Po vakarienės visų akys nukrypo
į sceną – pasirodė duetas „Iš Rytų ša -
lelės”. Rūta Pakštaitė-Cole ir Rimas
Polikaitis dainavo liaudies, partiza nų
bei estradinių dainų aranžuotes. Ri-
mas grojo akordeonu ir klavi ši niais,
Rūta – smuiku, ukulėle, lumz de liu.
Abu atlikėjai yra profesiona lai, daug
metų dirbę ir koncertavę su įvairiais
muzikantais bei grupėmis. Nors dau-
gelio jų dainų melodijos pa žįstamos, jų
pristatymas – unikalus ir, kaip pabrė -
žė Rūta, autentiškas sa vo kilme. Žiū-
rovams teigiamai įvertinus jų pasiro-
dymą, koncerto atlikėjai dar padai-
navo kelias dainas.

Išreiškusi nuoširdžią padėką kon -
certo atlikėjams, apylinkės pir mi -
ninkė Rigonda Savickienė pakvietė vi-
sus šokiams pagal DJ Viktoro Tu kio
parinktą muziką. Šokiais ir dai no  mis
ypač džiaugėsi jaunesni da ly viai, ku-
riems nestigo nei energijos, nei geros
nuotaikos.

* * *
Sekmadienio rytą vėliavų rinkti -

Narimantas Udrys (LF įgaliotinis Detroite) įteikia Lietuvių Fondo paramą LB „Žiburio” mo-
kyklos vedėjai Vidai Pekorienei.                                                            Juozo Vaičiūno nuotraukos

Detroito lietuviai

Bendruomenės komitetas:  Rigonda Savickienė (pirm.), Daiva Jančauskienė, Virga Simaitytė,
Daiva Rugieniūtė

Ada Simaitytė (k.) ir Simona Gavrilenko Rimas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė-Cole

nė – JAV, Lietuvos, Skautų ir Ateiti -
ninkų – iškilmingai puošė bažnyčią.
Šv. Mišios aukojamos už atgautą Ne -
priklausomybę ir žuvusius kovose dėl
Lie tuvos laisvės. Kun. Jonikas pa -
moks le pabrėžia lietuvių dvasinę stip-
rybę ginant laisvę Vilniuje sausio 13-
tąją, primena daugybę kitų mums ži-
nomų didvyrių ir atnaujina visų ryžtą
saugoti sunkiai iškovotą laisvę.

Kultūros centre, pasistiprinę
prieš  piečiais, vėl rinkomės išpuoštoje
salėje, šį kartą – išgirsti konsulo Mari -
jaus Gudyno kalbos. Minėjimas buvo
pradėtas menine programa – tai buvo
proga tiems, kurie nedalyvavo šešta-
dienio vakaro koncerte, pasiklau syti
dueto „Iš Rytų šalelės” dainų liaudies
motyvais. Oficialus minėjimas pra si -
dėjo himnų giedojimu ir tylos minute
pa gerbiant ir solidarizuojantis su Uk -
rainos laisvės kovotojais. Kun. Joni -
kas sukalba invokaciją. Konsulas Gu -
dy nas pristato svečią dr. Frank Hole-
cek ir įteikia LR prezidentės Dalios
Grybaus kaitės apdovanojimą – Žūvan -
čiųjų gelbėjimo kryžių Marijai Hole-
cek.  Dr. Holecek vė liau paaiškino, kad
jo motina buvo odontologijos studentė
Kaune, kai užėjo vokiečiai. Jos dėka
bu vo išgelbėta klasės drau gės gyvybė.
Dr. Ho lecek didžiavosi savo motinos
didvy riškumu ir tuo pačiu buvo dė-
kingas jai, kad ji supa žindino jį ir jo
brolį su lietuviškomis tradicijoms.
Prisimi nė, kaip mama 1992 m. suorga -
nizavo šeimos kelionę į Lietuvą.

Andrius Anužis, LB apylinkės val-
dybos ir Tarybos narys, perskaitė LB
Krašto valdybos rezoliucijas bei Mi-
chigano gubernatoriaus Rick Sny der
proklamaciją, skelbiančių vasa rio 16
d. Lietuvos Nepriklausomybės die na
Michigano valstijoje. Šventės pro ga iž-
dininkė Jūratė Latvėnienė apy linkės
valdybos vardu įteikė LB „Ži burio” li-
tuanistinės mokyklos ve dėjai Vidai
Pekorienei 300 dol. para mos čekį. 1,500
dol. vertės Lietu vių Fon do certifikatą
vedėjai įteikė LF įgaliotinis Nariman-
tas Udrys, primin da mas, kad tie pini-
gai ne iš dangaus iškrito, bet yra Lie -
tuvių Fondo aukų palūkanos. Jis pa -

brė žė, kad per pastaruosius 10 metų
Lietuvių Fon das „Žiburio” mokyklą
yra parėmęs su 20,240 dol. suma ir
kvietė visus dalyvius kiek galima dos-
niau remti Lietuvių Fondą, nes jo dė -
ka palaikoma lietuviška veikla visoje
Ame rikoje.

Konsulas Gudynas savo kalboje
priminė įvairias sukaktis, kurias švę-
sime šiais metais: 100 metų nuo Pir -
mo jo pasaulinio karo pradžios; 75-
erius metus nuo Stalino ir Hitlerio pa-
sirašyto pakto, padalijusio Europą; 25-
erius metus, kai „Baltijos kelyje” Pa-
baltijo valstybės parodė vieningą ryž -
tą atsikratyti komunistinio jungo ir
siekti nepriklausomybės atstatymo; 10
metų nuo Lietuvos priėmimo į NATO
ir Euro pos Sąjungą. Šiemet, pastebėjo
jis, dar prisideda ryškus valstybės pri-
pažinimas – Lietuvos pirmininkavi-
mas ES Tarybai ir Lietu vos dalyvavi-
mas Tau tų saugumo ta rybos komitete.
Baig damas pra neši mą konsulas išvar -
dijo Lietuvos pir mininkavimo ES ta-
rybai pasieki mus ekonominėje ir ener -
getikos ne priklausomumo srity se. 

Pabaigoje apylinkės pirmininkė
Rigonda Savickienė kvietė visus pa -
dainuoti „Žemėj Lietuvos ąžuolai ža -
liuos”.

LB Detroito apylinkės valdyba ne
tik pasigėrėtinai atliko savo pareigas
rengdama šį šventinį savaitgalį, bet ir
pritraukė jaunus talkininkus. Štai jie
visi: Rigonda Savickienė (valdybos
pir mi nin kė), Daiva Rugieniūtė (atsa -
kinga už ypatingai gražias dekoraci-
jas), Daiva Jančauskienė, Virga Ši mai -
tytė, Jūratė Latvėnienė (atsakinga už
aukų rinkimą Krašto valdybos veik-
lai remti), Paulius Butkūnas, Alek sas
Mit rius, Andrius Anužis, Juo zas Vai-
čiūnas, Artūras Stapu šai tis. Ben dra -
darbiai: Linas Orentas (atsa kin gas už
vėliavas), Fausta Skolnick, Eglė Fuller.
Šių eilučių autorei teko gar bė globoti
savo namuose konsulą Gudyną bei jo
mielą šeimą: žmoną Gin tariją ir ketu-
ris guvius, man da gius jų vai kučius. 

Janina Udrienė – JAV LB Michi -
gano apygardos pirmininkė



DRAUGAS 2014 KOVO 8, ŠEŠTADIENIS 5

Cleveland, OH

Istorinės šventės

VIKTORAS STANKUS

Istorinių dienų tautos istorijoje yra ne viena, už-
tat Clevelande Vasa rio 16-osios dvasia buvo
švenčiama Vasario 16-toji, Lietuvos Karalystės

761 metų (nuo 1253 m.) įsteigimo su kaktis, Lietuvos
vardo ir Karaliaus Netimero paminėjimas kroni-
kose 1009 m.

Šventė vasario 14 d. prasidėjo Lie tuvos trispal-
vės iškėlimu virš Cle velando miesto rotušės (mero
Frank Jackson įsakymu) – Clevelando Lie tuvių
Bendruomenė pakvietė Colum bus lietuvius tą  pa-
čią dieną iškelti Lietuvos vėliavą ir Columbus,
Ohio – sostinės kapitoliaus aikštėje. Daly va vo JAV
LB Clevelando apylinkės pirm. Algis Gudėnas, Ohio
apygardos vice pirm. dr. Viktoras Stankus, LB  Co -
lum bus apylinkės pirm. Jūratė Phil lips, Ohio gu-
bernatoriaus atstovė Linn Stevens (ji perskaitė gu-
bernatoriaus sveikinimus ir proklamaciją) bei Co-
lumbus lietuviai.

Vasario 15 d. keliavome į All Souls kapines prie
Clevelando pa gerbti mauzoliejuje besiilsinčio a. a.
pirmojo Lietuvos Respublikos prezidento Antano
Smetonos. Vainiką jam padėjo LR garbės konsulė
Ingrida Bublienė ir LB Ohio apygardos vice pirm.
dr. V. Stankus. Pagerbime dalyvavo ir mokytojas
Remigijus Belžins kas bei jo vadovaujamos Šv. Kazi -
miero lituanistinės mokyklos moki niai.

Vakare Šv. Kazimiero parapijos salėje vyko mi-
nėjimas ir šventinis koncertas. „Exultate” choro
barito nas Rytas Urbaitis   jausmingai giedojo Ame-
rikos ir Lietuvos himnus. Jam pritarė šventės da-
lyviai. Šv. Kazi mie ro parapijos klebo nas Joseph
Bace vičius lietuviškai ir angliškai su kalbėjo invo-
kaciją. LR garbės konsulė Ingrida Bublienė pa -
sveikino susirinkusius ir palinkėjo puoselėti Lie-
tuvos laisvę.

Dr. V. Stankus, apylinkės valdybos garbės na-
rys, prisiminė žuvusius už Lietuvos laisvę kitų
tautų atsto vus, tarp jų apie 100 Lietuvos žydų, Ame -
ikos leitenantą Samuel Harris ir kt. Minėjime da-
lyvavo garbingi sve čiai: estų atstovai Karin ir Hans
Ruus, Latvių sąjungos pirm. Kalvis Kampe, Baltic
American Committee of  Greater Cleveland pirm.
Mylita Nas vytienė, lenkų delegacija – Polish Ame -
rican Congress Ohio Division prezidentas John Bor-
kowski, direktorius Francis Rutkowski, viceprezi-
dentas bei Cleveland Society of  Poles prezidentas
Mark Relovski. Dalyvavo  ir Polish Roman Catholic
Union of  America centro valdybos Čikagoje prezi-
dento Joseph Drobot atstovas,dr. Mitchell Bienia.
Jis Čikagos lenkų spaudoje ruošėsi apra šyti minė-
jimą ir koncertą.

Clevelando miesto tarybos narys Michael Po-
lensek perdavė tarybos ir meno sveikinimus, pa-
minėjo, kad pats jau 35-erius metus dalyvauja Va-

Pasiruošę kelti Lietuvos  trispal vę Columbus Kapitoliaus aikštėje. Centre iš k.: dr. Viktoras Stankus, Jūratė Phillips, Co-
lumbus LB pirm.; Lin nette Stevens (Ohio gubernatoriaus John Kasich atstovė); Algis Gudėnas ir Columbus lietuviai

Šv. Kazimiero auditorijoje Vasario16-osios koncerto svečiai (centre komp. Rimas Biliūnas).

Dr. J. Juozevičius skaito paskaitą Clevelando Lietuvių
namuo se.                                                     Dr. V. Stankaus nuotr.

sario 16-osios minėjimuose, rėmė ir remia Lietuvos
laisvę.

* * *
Vasario 16-osios koncertas buvo ypatingas jau-

nam kompozitoriui iš Lietuvos Rimui Biliūnui: va-
kare nu skambėjo jo specialiai šiai progai (LB užsa-
kymu) sukurtas „Styginių kvar tetas Nr. 1. Kūrinio
premija buvo skirta Rimo a. a. tėveliui Jonui Biliū -
nui, ilgamečiam „Dirvos” bendradarbiui. Rimas Bi-
liūnas su pagyrimu baigė Cleveland Institute of  Mu-
sic, kompozicijos specialybę. Savo meis triškumą to-
bulino su žinomais kompozitoriais. Jo muzika skam-
bėjo Case Western Reserve universiteto koncer-
tuose, panaudota baleto pastatymuo se. Tarp lietuvių
žinomas Rimo kū rinys „Nebuvo tai žemė”, sukurtas
IX Lietuvių dainų šventą, vykusiai To ronte.

Šį naują Biliūno kūrinį bei jo aranžuotas „Pen-
kios lietuviškos dai nos” ir „Liaudies sonata obojui
ir styginiam kvartetui” meistriškai atliko Cleveland
Institute of  Music dėstytojai ir absolventai kartu
su simfoninio orekstro muzikantais. Biliūno kom-
poziciją „Raktas”, dedikuotą žinomai solistei Virgi-
nijai Bruožytei-Mulio lienei, atliko pati solistė. Ji
susilaukė audringų žiūrovų plojimų.

* * *
Sekmadienį, vasario 16 d. šventė tęsėsi: specia-

lią laidą paruošė Cle velando LB radijo programą
„Šiau rinis krantas” (vedėjas Eugenijus Dicevičius);
vėliavų pakėlimas vyko Šv. Kazimiero aikštėje. Per
šv. Mišias (atnašavo klebonas J. Bacevičius) choras
„Exulta te” nuostabiai giedojo vadovės Ritos Klio-
rienės liaudies motyvais aran žuotas giesmes.

O Lietuvių namuose, „Gintare” dr. Jonas Juo-

zevičius, atvykęs iš Madisono, Wisconsin, ypač įdo-
miai apibūdino savo senelio, antrojo Lie tuvos Res-
publikos prezidento Alek sandro Stulginskio gyve-
nimą, pasie kimus ir nuopelnus Lietuvai. Jis vaiz-
džiai parodė, kokie svarbūs buvo demokratinės Lie-
tuvos pasiekimai tautai ir valstybei: žemės reforma,
Lietuvos banko įkūrimas, lito įvedimas, Švietimas,
Nepriklausomos Lie tuvos pripažinimas, Konstitu-
cijos priėmimas. Dėl to tvirto pagrindo Lie tuva iš-
silaikė ir per sovietų okupaciją. Dr. Jono senelis,
prezidentas Stulginskis atlaikė Sibiro tremtį ir grįžo
į Lietuvą su viltimi, kad ji vėl prisikels.

Gražų darbą ruošiant šventę atliko Clevelando
LB  valdybos nariai: Algis Gudėnas, dr. Zita Masčins -
kienė, Vincas Taraška, Sondra Vaiči kauskienė, Vir-
ginija Motiejūnienė ir Nomeda Vucianienė, kuri bū-
dama ir JAV LB Ohio apygardos pirmininke, dar
spėjo sušaukti bei pravesti Apy gar dos suvažiavimą.

Dr. Viktoras Stankus – LB Ohio apygardos vice-
pirmininkas

Dr. V. Stankus ir LB Ohio apygardos pirm. Nomeda Vucia-
nienė.



6 2014 KOVO 8, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Ateitininkų namų metinis susirinkimas
Ateitininkų namų metinis susirinkimas įvyks šeš -

ta dienį, kovo 22 d.  9:30  val. ryto, Ateitininkų namuo se,
Lemont. Bus padarytas metinis pranešimas ir diskutuo -
jami ateities planai. Kviečiame narius ir visus, besi do -
min čius Ateitininkų namais.

AŠF metinis susirinkimas ir vakarienė
Ateitininkų šalpos fondo narių metinis susi rin ki -

 mas įvyks 2014 m. balandžio 31 d. 4 val. po pietų Atei ti -
nin kų namuose, Lemont.  Po Fondo susirinkimo, ten
pat Atei ti nin kų namuose, 6 val. v. vyks tradicinė Atei -
tinin kų šalpos fondo vakarienė. 

Vienos dienos Gavėnios
rekolekcijas Ateitininkų
namuose, Lemonte, ko -

vo 15 d. ves kun. Nerijus Šme-
rauskas. Nors gimęs ir augės
Kaune, kunigas Nerijus gerai
pažįstamas išeivijos lietu-
viams – nuo 2000 m. beveik
aštuonerius metus gyveno Či-
kagoje, studijavo Catholic
Theological University (CTU),
dirbo parapijose,  reiškėsi vi -
suo meninėje veikloje, ypač

prisidėdamas prie Amerikos Lietuvių Tarybos ir Ame-
rikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos darbų. Už-
klausėme kun. Nerijų apie jo dabartinę veiklą ir  ar-
tėjančias rekolekcijas. 

– Kunige Nerijau, jau šešerius metus esi išvykęs
iš Čikagos. Kaip tuos metus praleidai?

– Kunigu buvau įšventintas 2010 m. Kaune.
(Ruošdamasis kunigystei studijavau Katalikų
teologijos fakultete VDU ir Kauno kunigų se-
minarijoje). Po įšventinimo, darbavausi Kauno
Kristaus Prisikėlimo parapijoje, ,,Marijos ra-
dijuje”, taip pat buvau Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ir jo ligoninės Kauno kli-
nikų kapelionas. 2013 m. atvykau lietuvių sie-
lovadai Kanadoje, tarnauju Lietuvos Kankinių
parapijoje Mississauga. Dabar, ruošiantis Ve-
lykoms, vėl miela aplankyti pažįstamus ir visus
apylinkės tautiečius.

– Kokia yra rekolekcijų svarba? 
– Tai laikas Dievui ir žmogui – vienas kito

prakalbinimui, artimesniam pajutimui, nau-
jam pažinimui asmeniškai ir tikėjimo bendrijo -
je su rekolekcijų dalyviais.

– Kodėl reikia rinktis į rekolekcijas? Ar ne tas
pats na  muose paskaityti kokius dvasinius tekstus?

– Viešpats artinasi ir kalba bei klauso žmo-
gaus, kai žmonės tikėjimo kelyje kalbasi ir
klau sosi vieni kitų. Tikėjimas auga mokinių
bendrijoje. Kasdienos laiko ir veiklos rate re-
kolekcijų diena – tokios ,,klausos” ir ,,kalbos”
atkūrimo ir ugdymo pratybos. Pradžioje vi-
siems pasiūloma bendra tema. Vėliau šios pra-
tybos vyksta dalyvių pokalbiuose, vieniems
kitų liudijimai gilina ir stiprina pasitikėjimą,
Dievo artumą ir draugystę kasdienybėje.

– Ko gali dalyviai tikėtis? 
– Numatytos dvi dalys: keleto temų prista-

tymai su pertraukomis bei dalyvių pokalbių ir
Sutaikinimo pamaldos – pasirengimas ir asme -
ninės atgailos (išpažinties) šventimas. Kartu
žvelgsime į savo krikščioniškąją tapatybę ir
gyve nimo būdą, ,,gavėniškųjų vertybių” su oki -
mą ir kaip jas paversti praktiškomis dorybėmis
šeimoje ar asmeniškai. Pačių dalyvių pokal-
biuose atrastos įžvalgos ir liudijimai praplečia
išankstines temas ir apsigyvena visuose kaip
rekolekcijų tikslo užsimezgęs vaisius.

Kam rekolekcijos skirtos?
Laukiami visi, kurie seka Kristumi, arba

ieško, kuo sekti ir kaip atrasti kelio kryptį.

ŠEiMOS METų GAVėNiOS

SUSiKAUPiMO DiENA
Ateitininkų Namuose 

drauge su

kun. nerijumi Šmerausku

Šeštadienį, kovo 15d.

P R o G R A M A
9 val. r. – Registracija
9:30 val. r.  – Pirmasis pokalbis
10:30 val. r. – Giesmė, Antrasis pokalbis
11:30 val. r. – Giesmė; Trečiasis pokalbis
12 val. p. p. – Pietūs
1 val. r. – Giesmė; Ketvirtasis pokalbis
2 val. p. p. – Sutaikinimo pamaldos

2:30 val. p. p. – Asmeninė atgaila (išpažintys)

Registruotis:
ritadaiva@gmail.com

630-355-7339

Visi kviečiami dalyvauti!

Ateitininkų Namai

1380 Castlewood Dr., Lemont, iL

Ieškomi vadovai JAS stovyklai
Moksleiviai, studentai ir

sendraugiai – atsiliepkite!
Jaunučių ateitininkų stovykla vyks š. m. birželio

29 – liepos 9 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų fede-
racijos stovyklavietėje, Dainavoje. 

Ieškomi moksleiviai, kurie norėtų stovykloje vado-
vauti ar dirbti stovyklos virtuvėje. Susidomėjusius pra-
šome užpildyti prašymo anketas, kuria rasite JAS tink-
lalapyje: javjas.com iki kovo 14 d. (Įsi dė mė ki te naują
tinklalapio adresą)

Priimti vadovauti privalės dalyvauti vadovų pasi-
ruošimo kursuose, kurie vyks š. m. balandžio 26–27 d.
Čikagoje ir atvykti į Dainavos stovyklavietę vakarą
prieš stovyklai prasidedant – š. m. birželio 28 d. 5 val. p.
p. 

Pirmenybė bus teikiama tiems moksleiviams, kurie
aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje. Vadovai turi
bū ti bent 16 m. amžiaus, o virtuvės darbininkai – bent
15 m. Jei turite klausimų rašykite JAS Centro valdybos
pirmininkei Laimai Aleksienei adresu:

laima.aleksa@gmail. com

STOVYKLAI REIKĖS IR MOKYTOJŲ

Studentai ir sendraugiai, pasidalinkite savo pomė-
giais ir išmintimi su jauniausiais sąjūdžio nariais, ves-
dami užsiėmimus stovykloje. Reikia rašytojų, meninin -
kų, sportininkų, meistrų. Nelaukite kol jus pakvies, pa-
dėkite stovyklos ruošėjams, siūlykitės patys. Norintys
būti mokytojais yra kviečiami paduoti prašymą iki ba-
landžio 15 d. tinklalapyje: javjas.com 

2013 m JAS stovyklos vadovai. Kazio Razgaičio nuotr.

Sendraugių ateitininkų stovykla–2
,,Mūsų dienos kaip šventė”

Stovykla vyks š. m. birželio 22–28 d. ALRKF stovykla-
vietėje Dainavoje, Manchester, MI. Kviečiami dalyvauti su-
augę žmonės su šeimomis ar pavieniui. Norintys dalyvauti
registracijos anketų teirautis el. paštu: sendraugiai2@
gmail.com Daugiau informacijos ir nuotraukų iš pereitų
stovyklų rasite ,,Facebook’o” puslapyje, jei įrašysite ,,Send-
raugiai 2”

Knygų klubas Ateitininkų namuose
Knygų diskusijų būrelis susirinks trečiadienį, ko -

vo 26 d. 10 val. ryto.  Diskutuosime Robert Crais kny -
gą,  ,,Suspect”. Diskusijos vyksta kas mėnesį Atei -
tininkų namuose, Lemonte. Visi kviečiami dalyvauti.

Sendraugių ateitininkų sto-
vykla–1: ,,Duona ir druska”
Stovykla vyks liepos 20 d. – rug -

pjūčio 27 d., ALRKF stovyklavie-
tėje Dainavoje. Regis tra ci ja nau-
jiems stovyklautojams prasidės

balandžio 15 d. Norintys dalyvauti prašome skambinti Rū-
tai Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Čikagos laiku),
tel. 708-442-4911

Registracija Sendraugių stovykloms

Šiaurės Amerikos 
ateitininkų konferencija

2014 m. rugpjūčio 15 – 17 d.
Washington D.C.

Š. Amerikos ateitininkų valdyba
kviečia visus dalyvauti!

Jubiliejinis Ateitininkų federacijos
suvažiavimas, skirtas paminėti 25-
ąsias AF atsikūrimo Lietuvoje meti-

nes, vyks š. m. liepos 12–13 d. Vilniuje.

Tai laikas Dievui ir žmogui
Trumpas pasikalbėjimas su Susikaupimo dienos

vedėju, kun. Nerijumi Šmerausku
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JAV LB kviečia prisidėti prie kryžiaus Augsburge 
atnaujinimo

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Vokietijoje
susitel kė daug pabėgėlių iš Lietuvos. Balti-
jos šalių gyventojams Švabijos mieste Augs-

burge amerikiečių karinė administracija įkūrė pa-
bėgėlių  stovyklas, kuriose buvo įkurdinta  ir  apie
2,000 lietuvių.  Augsburgas  tapo vienu iš svarbiau-
sių lietuvių pabėgėlių kultūrinių centrų.

Lietuviai Augsburge pagal architekto Jono Mu-
loko projektą pastatė ąžuolo kryžių. Kryžiuje įra-
šyta  lietuvių, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbo-
mis: „Augsburgo išeiviai lietuviai, maldaudami
Dievo palaimos, gerbdami savo žuvusius ir dėko-
dami savo geradariams, stato šį lietuvišką kryžių,
idant jis bylotų, kad čia karo audrų atblokšti lietu-
viai ilgėjosi savo tėvynės ir troško jai laisvės. A.D.
1945.”

Kryžių puošia keturios statulėles: Lietuvos glo-
bėjo šv. Kazimiero, Žemaitijos vyskupų Merkelio
Giedraičio ir Motiejaus Valančiaus bei Sopulingo-
sios Dievo Motinos. Vienoje kryžiaus pusėje išrai-
žytas Vilniaus Aušros vartų Dievo Motinos atvaiz-
das su trumpu lotynišku prierašu.

Šis puošnumu ir meniškumu pasižymintis kry-
žius šiuo metu yra stipriai paveiktas drėgmės, dau-
gelis medinių dalių yra suskilinėjusios.  Vanda-
lai kryžių subjaurojo juodais ženklais, aplaužyta ir
kryžių juosianti medinė tvora. Reikia išsaugoti šį
įspūdingą lietuviškos kryždirbystės paminklą Ba-

Ministras D. Pavalkis muziejuje 
skambino fortepijonu

Kovo 1 d., šeštadienį, Balzeko lietuvių kultūros muziejus sulaukė gar-
bingų svečių iš Lietuvos. Švietimo ir mokslo ministrui prof. Dainiui
Pa valkiui ir Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajai

specialistei Rasai Pečiukonienei buvo surengta ekskursija po muziejų, aptar-
ti abiems šalims rūpimi klausimai ir bendradarbiavimo galimybės. Sve čiai ne
tik buvo sužavėti muziejaus eks pozicijomis ir rinkiniais, bet ir rengiamomis
programomis. 

Susitikimo metu buvo apsvarstyta galimybė pasikviesti studentus iš Lie -
tuvos darbui su archyvo fondais, medžiagos inventorinimu. Ministras pa ža -
dėjo tarpininkauti skatinant studentus atvykti ir suteikiant jiems to kias gali-
mybes. Taip pat buvo aptarta, kaip būtų galima sudominti Ame rikos lietu vius
rinktis studijas Lietu voje. Lietuvos aukštosios mokyklos siūlo kokybišką, va -
karų standartus atitinkantį išsilavinimą, pripažįsta mą daugelyje pasaulio
vals tybių. Ame rikos lietuvių jaunimui tai puiki proga, gavus stipendiją, ne
tik iš ar čiau pažinti jų tėvų ar protėvių kraštą, išmokti ar patobulinti lietuvių
kal bą, bet ir įgyti kokybišką išsilavinimą, finansuojamą Lietuvos Res pub li -
kos. 

Malonų susitikimą praturtino ir muziejų fortepijono garsais pripildė
ministro atliekama Čiurliono muzika. Balzeko muziejaus info

iš kairės: prof. Dainius Pavalkis, Rasa Pečiukonienė, Stanley Balzekas, Rita Janz, Marijus
Gudynas. 

iš kairės: prof. Dainius Pavalkis, Stanley Balzekas, Marijus Gudynas. 
Rūtos Akelaitytės nuotraukos

varijoje, įamžinantį tragišką lietuvių tautos istori-
jos puslapį.

Šių metų pradžioje Lietuvos ambasadorius Vo-
kietijoje Deividas Matulionis ir Augsburgo me-
ras sutarė, kad miesto centre stovintis kryžius bus
res tauruojamas miesto ir Lietuvos ambasados pas -
tangomis. Lietuvos garbės konsulas Bavarijoje Ben-
jamin Wittstock ieško rėmėjų šioje Vokietijos že-
mėje, jis kreipsis į kryžiaus pastatymą parėmusios
garsios Augsburgo Fugger šeimos atstovus. Lietuvos
ambasada Vokietijoje kreipiasi į Amerikos lietu-
vius, prašydama  prisidėti prie kryžiaus išsaugo-
jimo. 

JAV Lietuvių Bendruomenė pritaria Augsburgo
kryžiaus restauravimui ir kviečia visuomenę prisi -
dėti aukomis. JAV LB aukas persiųs LR ambasadai
Vokietijoje.  Čekius rašyti Lithuanian American
Community Inc., į ,,Memo” langelį  įrašant ,,Augs-
burgo kryžius”. Čekius siųsti šiuo adresu:

Rimantas Bitėnas
4 Midland Gardens, Apt 4J

Bronxville, NY 10708

JAV LB Krašto valdybos 
info



DRAUGAS2014 KOVO 8, ŠEŠTADIENIS8

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Kaip jau buvo skelbta 2014 metų
prestižinių „Arnold Strongman
Clas sic” galiūnų varžybų nu-

galėtoju vėl tapo Žydrūnas Savickas. 38
metų Lie tuvos galiūnas 13-ą kartą Co-
lumbus mieste (OH) vykusiame tur-
nyre pergalę šventė septintąjį kartą ir
net tris kartus gerino pasaulio rekor-
dus.

Be iškovoto nugalėtojo titulo, lie -
tuviška trispalve apsijuosęs Ž. Savic kas
iš kultūrizmo legendos Arnold Schwar-
zenegger rankų atsiėmė 65,000 dolerių
bei ir 10,000 dolerių ver tės bronzinę le-
gendinio stipruolio Louis Cyr statulė-
lę.

„Savim tikėjau ir laimėjau!”

Prestižines galiūnų varžybas lai -
mėjęs Žydrūnas Savickas aplenkė įkan-
din jo žengusį antrosios vietos laimė-
toją Brian Shaw (laimėjo 20,000 dolerių
prizą). Prieš paskutinę, gantelio kėlimo
rungtį amerikietis nuo lietuvio atsili-
kinėjo vos dviem taš kais, tačiau Žyd-
rūnas keturis kartus į viršų iškėlė 267
svarų (120 kg) sve riantį gantelį ir tapo
turnyro nugalėtoju.

Paklaustas, ar prieš lemiamą rung-
tį buvo nerimo, Ž. Savickas už tikrintai
atšovė: „Savim tikėjau ir lai mėjau!
Viską dariau taip, kaip turėjau daryti,
turėjau nuojautą, kad lai mėsiu.”

Trečias stipriausių pasaulio vy rų
turnyre liko kitas JAV sporti nin kas
Mike Burke (15,000 dolerių), o ket -
virtąja vieta turėjo tenkintis ne žy miai
nuo jo atsilikęs praėjusiais me tais „Ar-
nold Strongman” varžybose laimėjęs
dar vienas Lietuvos sporti ninkas Vy-
tautas Lalas. Jam organizatoriai įteikė
10,000 dolerių čekį. 

Dvi dienas vykusiose varžybose,
kaip ir kasmet, dalyvavo dešimt stip -
riausių pasaulio žmonių. Jie varžėsi
itin daug jėgų pareikalavusiose pen -
kiose rungtyse. Galiūnų kovas stebėjo
daugiatūkstantinė žiūrovų mi nia, tarp
kurios nestigo ir mūsų tautiečių.

Žmogaus galimybės – beribės

Nors kasmet auga „Arnold Strong -
man” varžybų lygis ir kartu čia daly-
vaujančių sportininkų jėgos santykis,
didėjantys atskirų rungčių svo riai vis
dar pasiduoda žmogaus jėgai. Ją pui-

kiai atspindėjo po kelių metų pertrau-
kos vėl stipriausiu pla netos žmogumi
tapęs mūsų tautietis Ž. Savickas, kuris
šių metų varžybose net triskart gerino
pasaulio rekordus.

Lietuvos stipruolis keturiskart į
viršų iškėlė 460 svarų (207 kg) rąstą, už-
tikrintai laimėjo visureigio „Hum -
mer” padangų kėlimo rungtį (1,155
sva rai/524 kilogramai) ir su dar vie nu
pasaulio rekordu laimėjo naščių neši-
mo rungtyje. Nešdamas 1,410 sva rų
639 kg sveriančius naščius, nu matytą
atstumą jis įveikė per 3,7 sek. 

„Arnold Strongman” varžybose
sugrįžus į pergalių kelią Ž. Savickui il-
sėtis nebus daug laiko – trumpam ap-
silankius gimtinėje, stipruoliui teks vėl
krautis lagaminus kelionei į JAV: jau
po trijų savaičių Los Angeles (CA)
vyks Pasaulio galiūnų čem pio natas.

Ž. Savickas kol kas nebuvo tikras
ar dalyvaus 2015 m. „Arnold Strong -
man” turnyre: „Dar nežinau. Reikia pa -
sidžiaugti šia pergale, o po to spręsiu
kaip pasielgti. Turėjau tikslą 7-ą kartą
iškovoti nugalėtojo titulą ir man tai pa-
vyko!

Paklaustas, kiek ilgai dar žada
tęs ti savo sportinę karjerą, Ž. Savic kas
atviravo: „Aš kiekvienais metais sakau,
kad baigiu savo sportinę karjerą, tačiau
vis dar aktyviai sportuoju. Norisi pa-
siekti savo jėgos limitą, tačiau manau,
kad jo paprasčiausiai nėra: žmogaus
galimybės – beribės...”

Ant aukščiausio pakylos laiptelio –
dar vienas lietuvis

Sėkmė šiose prestižinėse „Ar nold
Sport Festival” varžybose Co lumbus
neaplenkė ir asmeninio fitneso trene-
rio Pauliaus Ratkevičiaus. Jis laimėjo
Amerikoje turnyro kultū rizmo rungtį. 

Būrį Lietuvos garsenybių treni -
ruojantis sportininkas neslėpė, kad
laimėjus šį kultūristų turnyrą jausmas
buvo neapsakomas. „Tai didžiausia
iki šiol iškovota mano pergalė. Buvau
labai laimingas, aplenkęs 15 tokio
aukšto lygio varžovu. Į šį kon kursą va-
žiavau su tikslu – parvežti Lietuvai me-
dalį. Pasižadėjau – jei laimėsiu meda-
lį, nusiskusiu galva plikai”, – sakė
Paulius. Šį pažadą spor tininkas jau įgy-
vendino.

Ž. Savickas 3 kartus gerino pasaulio rekordus

Kviečia čLKL
„ŽvaigŽdŽių diena”

Kovo 8 d. (šeštadienį) nuo 4 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte vyks

2014 m. Čikagos lietuvių krep šinio lygos
„Žvaigždžių dienos” šventė.

Geriausi ČLKL krepšininkai varžy-
sis šiose rungtyse: 4:45 val. p. p. Greičio
ruožo, 5:45 val. val. p. p. Dve jetų meti -
mų, 7 val. v. Tritaškių meti mų „Auksinės
rankos, 8 val. v. ČLKL „Mažylių” ir „Mil-
žinų” All Star rungtynės.

Žiūrovus linksmins įvairūs dai nų
ir šokių kolektyvai bei viešnios iš Lie-
tuvos – geriausia Europoje mer gi nų
sportinių šokių grupė iš Klai pė dos „Lea-
derDance”. Šventės sve čiai galės išmė-
ginti jėgas įvairiuose taiklumo ir vikru -
mo konkursuose.Po kelių metų pertraukos, Ž. Savickas septintą kartą tapo „Arnold Strongman Classic” ga-

liūnų varžybų JAV nugalėtoju.                                                                 Andriaus Sprindžio nuotr.

E. Valavičius pasiekė pergalę per 48 sekundes

Lietuvos kovotojas Egidijus Va -
lavičius savo pirmąjį pasirody-
mą vienoje pajėgiausių mišrių

kovos menų (MMA) „Bellator” orga-
nizacijos turnyre pa žy mėjo įspūdinga
pergale. 

35 metų marijampolietis vasario 28
d. Connecticuto valstijoje vykusioje
dvikovoje efektingu kelio smūgiu no-
kautavo 15 pergalių per 19 turėtų dvi-
kovų iškovojusį Bulgarijos spor tininką
Ataną Djambazovą.

Savo sportiniame kelyje 16 perga-
lių ir 10 pralaimėjimų MMA kovų tur-
nyruose patyręs E.Valavičius itin
kruopščiai ruošėsi šiai atsakingai dvi-
kovai, kurią baigė svarbia pergale.
Kartu su treneriu Dimitrijumi Bart-
kevičiumi atidžiai išanalizavo me var-
žovo kovas, laikėmės numatyto plano
ir tai pasiteisino. Gavosi geriau negu ti-
kėjausi: pirmoji kova, „Bellator” de-
biutas ir tokia efektinga pergalė! Rep-
rezentavau ne tik save, bet ir savo
šalį”, – teigė E. Valavičius.

Puikioje „Mohegan Sun Casino”
arenoje išties jautėsi lietuviška dvasia.
Ringe kabojo lietuviška trispalve pa-
ženklintas plakatas, E. Valavičiaus
dantų apsauga taip pat spindėjo lietu-
viškomis spalvomis, be to, sportinin ką
atvyko palaikyti nemažai lietuvių.

Raktas į pergalę – 
sunkios treniruotės

E. Valavičius laimėjo paskutines
aštuonias iš devynių kovų. Daugu ma
pergalių lietuvis užsitikrindavo jau
pir mame dvikovos raunde. Ne išimtis
buvo ir šis kartas...

Atsakingoms dvikovoms lietuvis
ruošiasi Čikagos „Soviet Force”, „DiM-
MA” ir „Top Notch” klubuose, o siekti
pergalių jam padeda jo taut ie čiai tre-
neris Dimitrijus Bartkevičius ir va-
dybininkas Deividas Markevi čius. E.
Valavičius treniruojasi itin daug: šešis
kartus per savaitę, du kartus per die-
ną. 

Savo sportinį kelią pradėjo 2000
metais, o jau septintoje kovoje akis į akį
susitiko su Rusijos kovos menų legen-
da Fiodoru Jameljanenko. Šioje, kar-
jeros pradžioje vykusioje dviko voje
Egidijus MMA žvaigždei nusileido ant-
rame raunde.

Valavičius pažymėjo, kad treni -
ruočių lygis JAV labai daug kuo ski ria -
si nuo Lietuvos, net nuo Europos ar
Azijos: „Visiškai nesuklysiu sakyda -
mas, kad patys geriausi MMA kovoto-
jai iš viso pasaulio važiuoja treniruo-
tis būtent į Ameriką. Šiai dienai čia yra
aukščiausias MMA lygis. Kol aš pats to
nepamačiau ir pats nepaban džiau, at-
rodė, kad gerai ir Lietuvoje, bet realy-

E. Valavičius MMA „Bellator” turnyre – lietuvis savo varžovą įveikė per 48 sekundes 

bė yra kitokia. Norint nesto vėti vieto-
je ir pereiti į aukštesnį lygį, reikia pa-
sitreniruoti ir svetur. Ame rikoje spor-
tinį meistriškumą galima pasiekti
daug greičiau, čia yra daug labai aukš-
to lygio treniruočių partnerių, kas dar
labiau tave priverčia tave nenuleisti
rankų, nuolat judėti pirmyn ir siekti
savo tikslo”, – pabrėžė Egidijus. 

„Bellator” – karjeros viršūnė

Pasak jo, pasirašyti kontraktą su
„Bellator” organizacija kol kas yra di-
džiausias pasiekimas, nes kovoti aukš-
čiausio lygio varžybose yra kiek vieno
sportininko svajonė. „Dabar mano pa-
grindinis tikslas – kovoti dėl ‘Bellator’
diržo. Tuo pačiu noriu gar sinti savo šalį
ir miestą. Dar niekas iš Lietuvos spor-
tininkų nekovojo dėl ‘Bellator’ diržo.
Tikrai žinau, kad ga liu tai pasiekti.

Toliau intensyviai treniruosiuo si
ir lauksiu naujų ‘Bellator’ pasiūlymų.
Noriu greičiau kovoti ir judėti į priekį”,
– sakė sportininkas. Jis taip pat padė-
kojo savo artimiausiems žmo nėms,
kurie prisidėjo prie per ga lių: „Be savo
rėmėjų, trenerių ar drau gų pagalbos
nebūčiau pasiekęs jokių laimėjimų
MMA ringe. Kai tu esi vienas – tu esi
niekas, o būdamas komandoje jau esi
– kumštis.” 

E. Valavičius su „Bellator” yra
pa sirašęs pelningą 6-ių kovų sutartį.
Jau pirmojo lietuvio dvikova rin ge
parodė, kad jis yra vertas kovoti po šios
pripažintos MMA organizacijos vėlia-
va. 

Čia galite pažiūrėti paskutinę E.
Valavičiaus pergalingą dvikovą:http://
www.spike.com/mobile/shows/bella-
tor-mma/live/iphone/index.html



Milicininkai privertė JT taikos 
pasiuntinį išvykti iš Krymo
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Lietuvos programuotojai padės Ukrainos valdžiai

Vilnius (LR Seimas) – Seime įvy-
ko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) frakcijos
nario Manto Adomėno spaudos kon-
ferencija. Joje dalyvavo ir IT ekspertas
Olekas Suchodolskis. 

„Norime palaikyti paprastus Uk-
rainos žmones, akademinę bendruo-
menę. Matome galimybę ir norime
padėti jiems sustiprinti savo savaran-
kiškumą. Norime pasiūlyti jiems stra-
teginio planavimo matricą ir antipro-
pagandinę sistemą, kuri leistų atsi-
spirti informaciniam karui”, – sakė
Olekas Suchodolskis.

Lietuviai IT srityje galėtų padėti
atlikti strateginį planavimą, kovoti su
propaganda, vyriausybei įsidiegti tam
tikras turinio valdymo sistemas, įsi-
tikinęs O. Suchodolskis. Jo teigimu,
bus svarstoma, ar rengti lietuvių vi-
zitus į Ukrainą, ar vykdyti projektus
nuotoliniu būdu. Į veiklą galima būtų
įtraukti ir mokslininkus. Jis sakė:
„Mes norime pasiūlyti jungtines prog-
ramuotojų komandas, ne tik vyriau-
sybei, bet ir savivaldybėms, kad galė-
tų sustiprinti naujai išrinktos val-
džios sistemas. Apie 30 programuoto-
jų jau yra išreiškę solidarumą”.

ES veiksmus pančioja rusiškos dujos

Paryžius (ELTA) – Kovo 6 dieną į
neeilinį susitikimą Briuselyje atvykę
ES šalių  vadovai puikiai supranta, kad
„ant kortos” pastatyta ne tik Ukrainos
demokratija, bet ir Bendrijos energe-
tinė ateitis.

Per Ukrainą į Europą iki šiol pa-
tenka 80 proc. gamtinių dujų iš Rusijos,
Maskva Bendrijai tiekia daugiau kaip
ketvirtadalį ES suvartojamų dujų, to-
dėl bet kokios griežtesnės sankcijos ne-
abejotinai atsilieptų dujų kainoms ir
eksporto apimtims.

Viena iš ES galimybių priešintis
Rusijos gamtinių dujų importo apri-
bojimams yra dujų srauto nukreipimas
atbuline kryptimi, tačiau šis planas su-
siduria su logistiniais ir infrastruk-
tūriniais apribojimais.

„Techniškai tą galima daryti ne-
dideliais kiekiais, – tikino „Colum-
bus Consulting” kompanijos dujų in-
žinerinių tinklų ekspertas Simonas
Issardas. – Teoriškai įmanoma dujas
pirkti bet kur, jas suskystinti ir gabenti

kaip tik nori, tačiau praktiškai tokio
sprendimo įgyvendinimas užtruktų –
reikėtų laivais atgabenti dujas, įreng-
ti tinkamą laikymo infrastruktūrą.
Tai didelė problema”.

ES spaudžia 28 savo nares sukur-
ti pakankamas energetines atsargas,
kurių krizės atveju turėtų užtekti 90-
čiai dienų. Geriausiai gamtinėmis du-
jomis yra apsirūpinusios Vakarų Eu-
ropos šalys. Vokietijoje esančios tal-
pyklos šiuo metu pripildytos daugiau
kaip 60 proc. maksimaliai galimo su-
kaupti dujų kiekio, tačiau Vengrija,
Bul garija, Rumunija ir Graikija yra la-
biausiai pažeidžiamos dujų tiekimo su-
trikimų.

Tačiau Lenkijos premjeras Do-
nald Tusk pareiškė, jog jo šalis išsi-
verstų negaudama gamtinių dujų iš
Rusijos, pereidama prie kitų tiekimo
šaltinių ir gerindama infrastruktūrą. 

Maskva dažnai kaltinama naudo-
janti dujų eksportą kaip diplomatinį
ginklą.

V. Putino populiarumas vis kyla 
Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-

dento Vladimiro Putino populiaru-
mas antrą savaitę yra aukščiausias
per dvejus pastaruosius metus. Tai
rodo kovo 6 d. paskelbti Rusijos viešo-
sios nuomonės tyrimo centro (VCI -
OM) surengtos apklausos duomenys.

Tyrimą atlikusių ekspertų nuo-
mone, tai susiję su Sočio žiemos olim-
pinių žaidynių rezultatais ir situacija

dėl Ukrainos ir Krymo. Kovo 1–2 die-
nomis vykusios apklausos duomeni-
mis, 67,8 procento Rusijos gyventojų
pritaria valstybės vadovo veiklai.
Analogiški rodikliai buvo užfiksuoti
ir per apklausą, kurią VCIOM surengė
vasario 22–23 dienomis – 67,7 proc.

2012 metų gegužę, iškart po V. Pu-
tino inauguracijos, jo  populiarumas
bu vo pasiekęs 68,8 procento.

JAV didina karinę paramą Lenkijai 
ir Baltijos šalims 

Washingtonas (BNS) – Jungtinės Valstijos planuoja sustiprinti bendradarbiavimą su
Lenkija ir Baltijos šalimis, siekdamos pademonstruoti paramą savo sąjungininkėms po Rusi -
jos intervencijos į Ukrainą, pranešė Pentagono vadovas Chuck Hagel.

„Gynybos departamentas imasi priemonių mūsų sąjungininkams paremti – tai bus ir
iš plėstinės aviacijos pratybos Lenkijoje, ir JAV vaidmens NATO patruliavimo misijoje virš Bal -
ti jos valstybių sustiprinimas”, – sakė Ch. Hagel. 

6 Jungtinių Valstijų naikintuvai „F-15”, kuriais stiprinama Baltijos šalių oro policijos misi -
ja, Zoknių karinių oro pajėgų aviacijos bazėje leidosi kovo 6 d. 

Kijevas (www.kyivpost.com) –
Jungtinių Tautų (JT) taikos pasiunti-
nys Robert Serry sutrumpino savo vi-
zitą Kryme po to, kai ginkluoti proru-
siški milicininkai užblokavo jo auto-
mobilį ir grasino susidorojimu Sim-
feropolyje, Krymo pusiasalio sostinė-
je.

R. Serry, JT specialusis taikos pro-
cesų Viduriniuosiuose Rytuose koor-
dinatorius, atvyko į Ukrainą kovo 5 die-
ną, kai JT generalinio sekretoriaus pa-
vaduotojas Jan Eliasson paprašė „nu-
vykti į Krymą, surinkti medžiagą ir
įvertinti ten esančią situaciją”.

Prezidentė: Rusija perbraižo sienas

Vilnius (BNS) – Į Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą atvykusi Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė kovo 6 d. perspėjo, kad Krymą okupavusi Rusija mėgina per-
braižyti valstybių sienas, o po Ukrainos gali ateiti Moldovos, Baltijos šalių ir Lenkijos eilė.

„Pačiai Europai pirmiausia pagaliau reikia suprasti, kad tai, ką daro dabar Rusija, yra
mėginimas perrašyti pokarinį (...) žemėlapį ir sienas”, – Briuselyje sakė Prezidentė.

D. Grybauskaitės teigimu, Rusija pažeidė tarptautinius susitarimus ir praeitą savai-
tę vykdydama karines pratybas Karaliaučiaus krašte netoli Lietuvos sienos, ir dėl įsipa-
reigojimų nevykdymo ,,tampa grėsminga visai Europai”.

Komentuodama papildomų  šešių JAV naikintuvių atsiuntimą Baltijos šalių oro po-
licijos misijai sustiprinti, Prezidentė teigė, kad „NATO reaguoja greitai ir tinkamai, o Eu-
ropa dar nesugeba suprasti, kas vyksta”.

Internete renkami parašai 
Vilnius (BNS) – Internetu kandi-

datai dalyvauti prezidento rinkimuo-
se jau paremti 22 tūkst. parašų, iš jų
daugiausiai teko antros kadencijos
siekiančiai šalies vadovei Daliai Gry-
bauskaitei.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK)  skelbiamais duomenimis, už
D. Grybauskaitę internetu iki ketvir-
tadienio ryto pasirašė 9 tūkst. 498 rin-

kėjų. Tai – netoli pusės visų reikalin-
gų kandidatavimui parašų.

Norintieji dalyvauti prezidento
rinkimuose privalės surinkti ne ma-
žiau kaip 20 tūkst. jų kandidatavimą re-
miančių rinkėjų parašų. Pasirašyti
galima ir elektroniniu būdu VRK tink-
lalapyje.

Prezidento rinkimai vyks gegužės
11 dieną.

Šalies gynyba be Darbo partijos

Vilnius (Draugo info) – Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė paaiškino, kodėl
kovo 3 d. kalbėtis gynybos klausimais
susikvietė beveik visus Valstybės gy-
nybos tarybai priklausančius atsto-
vus, išskyrus Seimo pirmininkę, kuri
taip pat yra Darbo partijos vadovė, Lo-
retą Graužinienę.

„Kai sprendžiami Lietuvos ir
NATO apginamumo klausimai, Darbo
partijos kandidatų, ir ypač vadovų,
kviesti negalėsiu, nes turime žinių, kad
šios partijos vadovai gali būti veikia-
mi Kremliaus. Lietuvos ir NATO šalių
gynyba nebus šios partijos interesų
rate”, – sakė D. Grybauskaitė trečia-
dienį lankydamasi Zoknių karinių oro
pajėgų aviacijos bazėje.

2008 metų liepą, prieš Rusijos-
Gruzijos karą, Darbo partijos ir par-
tijos Tvarka ir teisingumas nariai yra
kreipęsi į Konstitucinį Teismą, ban-
dydami užginčyti Lietuvos narystės
NATO konstitucingumą. 

Prezidentei pareiškus, kad Krem-
lius daro įtaką Darbo partijos vado-
vams, partijos vicepirmininkas Artū-
ras Paulauskas šią informaciją pava-
dino juodosiomis technologijomis ir
vertina kaip nusišnekinėjimą. 

Seimo pirmininkė Loreta Grauži-
nienė paragino Prezidentę Dalią Gry-
bauskaitę paneigti savo žodžius, o jei
to nepadarys, žada, kad Seime bus
inicijuojama komisija dėl Prezidentės
įgaliojimų viršijimo. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Antano Gedrimo (KAM) nuotr.R. Dačkaus nuotr.
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Turizmo  parodos lankytojai ragavo cepelinus

Atkelta iš 1 psl.
Svečiai, apsilankę Lietuvos sten de, liko suža-

vėti Lietuvos didmiesčių architektūra, viduramžių
laikotarpio bažnyčiomis ir pilimis, vandens tel -
kiniais, ypač unikalia Baltijos pak ran  te ir ją juo-
siančia žalia miško juos ta. Lankytojai domėjosi ga-
limybe geriau pažinti lietuvišką kultūrą, tra dicijas,
amatus bei kraštovaizdį.

Žiūrovus prie Baltijos šalių stendo taip pat
traukė ir žavios lietuvai tės, juoda lietuviška duona
ir  ,,gin tarinis vanduo.” 

Lietuvos ge neralinis konsulas New Yorke Val-
demaras Sa ra pinas nuo širdžiai džiaugėsi vaikų mu -
ziki nio ansamblio „Spindulėlis” pasiro dy mu. Gau-
sią žiūrovų minią linksmino ir vaikų choro „Var-
pelio”, vado vaujamo Birutės Mockienės, bei su au -
 gusių tautinių šokių kolektyvo ,,Viesulo”, vadovau-
jamo Rasos Miliū tės, pasirodymai.

,,Spindulėlio” vadovė Violeta Kun d  rotiene sakė,
jog vaikai patys parinko savo mylimiausius kūri -
nius – ,,Žemė Lietuvos”, ,,Linksmieji vabaliukai”
ir ,,Neramios avelės” – pa si ro  dymui mugėje. Šia
pro ga ,,Spin  dulėlis” net atsisiuntė naujų lietuviškų
instrumentų iš Lietuvos – sku dučių, medinių stilo-
fonų, ir pui kiausiai skambančių medinių šaukš tų. 

Dar viena naujiena  šių metų ren ginyje tapo
gar siojo virtuvės šefo niujorkiečio Michael Laisko-
nio kulinari nė prezentacija.  Jis ne tik mielai su tiko
atskleisti  lietuviškų ce pe linų bei spurgų gamybos
paslaptis ,,Pasaulio Skonio” scenoje, bet su sa vo ko-
manda pagamino jų tiek, jog užteko visiems stebė-
tojams. Paklaus tas, kaip ,,parduo ti” išrankiam ir
kalorijas skaičiuojančiam Amerikos vartotojui lie -
tuviškus cepelinus, Michael patei kė racionalų
sprendimą – ,,gaminki me juos mažesnius”, o kon-
sulas V. Sa ra pinas patikslino – gaminkime ,,ce pe -
linukus” ir ,,spurgytes”. Pir mą kart ,,cepelinukus”
ragavusios niujor kietės Tricia, Stacey ir Jeananne
sakė niekuomet gyvenime negalvojo, jog iš papras-
čiausių bulvių ir mėsos galima sukurti tokio ,,aro-
matingumo” ir ,,žaismingos konsistencijos” patieka -
lą. Lietuvių kilmės žurnalistė Ann Charles drauge

su kelionių žurnalo ,,Nordic Reach” redaktoriumi
iš Šve dijos Bo Zoaunders ir Amerikos lietuviams
gerai pažįstamu fotografu Al giu Norvila parodos
lankytojams ve dė seminarą tema: ,,Nepamirštama
kelionė Šiaurės Europos Baltijos jū ros regione: Lie-
tuva, Latvija, Estija ir Skandinavijos šalys”.
Atskleis da mi tu rizmo galimybes šiame regione,
ren gėjai pristatė vizualią informaciją apie šiauri-
nio Pabaltijo paveldą – viduramžių dvasia dvel-
kiančias sos ti nes, taip pat kultūros paminklus,
įtrauktus į UNESCO sąrašą, šokių, dai   nų ir muzi-
kos festivalius, Lietu vos žydų kultūros paveldą bei
populia rias turistų traukos vietas Švedijo je, Nor-
vegijoje, Suomijoje ir Islandi jo je.

Regioninio kelionių maršruto idėjai pritarė ir
vicekonsulė Agnė Sa kalauskaitė.  ,,Lietuva yra to-

Vaikų choras ,,Varpelis” LR gen. konsulato New Yorke nuotraukos

Vaikų muzikinis ansamblis ,,Spin  dulėlis” Michael Laiskonis aiškino cepe li  nų gaminimo paslaptis.

iš kairės: LR generalinio konsulo New Yorke žmona Vytė Sarapinienė, LR generalinio konsulato New Yorke vicekonsulė
Agnė Sakalauskaitė, Heather Laiskonis, Michael Laiskonis, Eglė Spundzevičiūtė, LR generalinis konsulas New Yorke Val-
demaras Sarapinas, New Yorko apylinkės valdybos pirmininkė Gelmina Židelytė.

lima rin ka, ir jei jau vykti į tokią kelionę, tai  ge -
riausia aplankyti visas Baltijos ša lis”, – sakė ji, pri -
dur dama, jog Lietu vos, Latvijos ir Estijos konsu -
latai tarpusavyje nekonkuruoja, bet atvirkš čiai –
stengiasi dirbti kartu.”

Šių metų parodoje pirmą kartą dalyvavo ir pri-
vataus verslo firma „Via Hansa” iš Latvijos. Jos at-
stovas, op timistiškai nusiteikęs Eriks Linge ber zins,
tvirtino, jog daugelis keliaujančių jau seniai išmaišė
populiariau sius Europos kelionių taškus – Ro  mą,
Londoną ir Paryžių. Anot lat vių atstovo, „mes Jung-
tinėse Ame rikos Vals tijose neturim stiprios kon ku -
ren cijos, o galimybės yra beri bės”. Pats Eriks tikisi,
jog kitais metais iš Baltijos šalių regiono prisijungs
ir dau giau privataus sektoriaus atsto vų.

Nors Lietuvos turizmo rinkos ats tovai didesnį
turistų potencialą mato Europoje, parodos organi-
zatoriai tikisi, jog jų pastangos padės pritraukti tiek
šeimos ar giminės istorija besidominčius bei savo
šaknų be ieškančius lietuvius, tiek litvakus, tiek tie-
siog kultūra besidominčius tu ristus. Anot turizmo
specialistų, šak  nų turizmo plėtros galimybės Lie -
tuvoje atsirado po Lietuvos Neprik lau so mybės at-
kūrimo ir šiandieninė pasaulio lietuvių diaspora
turi uni kalią galimybę apsilankyti savo gimtinėje
arba tose vietose, kur gyveno jų tėvai, seneliai, pro-
seneliai. 

Puikiai pažįstantis Šiaurinės Ame rikos Vals-
tijų lietuvių bendruo menę, konsulas Valdemaras
Sa ra pi nas, mano, jog kultūrinio paveldo iš teklių
gausa Lietuvoje, įskaitant ir tur tingą tautinį Lietu-
vos žydų – lit vakų paveldą, sudaro palan kias sąlygas
išvystyti naujas kelionių galimybes. ,,Man tenka la-
bai daugiau keliauti, ir beveik visur ir visada su-
tinku žmo nių su lietuviškomis šak ni mis”, – sa kė
jis, pridurdamas, jog ,,esant gali my bei mes visi turė -
tume raginti  savo kolegas, draugus ar pa žįs tamus
apsilan kyti Lietuvoje. Ir, ži noma, aplan ky ti Lietuvos
stendą atei nančių metų ‘New York Times’ turizmo
mugėje.”
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

2. Senieji ir naujieji užsienio
lietuviai: Suvalkijos ir Rytprūsių

fenomenai

Atstačius Lietuvos valstybę lietu-
vių pasaulio centro reikšmė išaugo, o
iš sibars čiusios po pasaulį diasporos
šukės bent jau akademinėje ir politi-
nėje erdvėse ėmė žėrėti ypatingomis
spalvomis. Tūkstančiams Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, net Pietų Afrikoje at-
sidūrusių Lietuvos išeivių tėvynės ne-
priklausomybė reiškė tam tikrą tei -
giamą statuso ir savijautos
pasikei  timą. Juk diaspora vi-
sad jautriai rea guoja į protė-
vių tėvynės politinės pa dėties
kaitą, jos pripažinimą tarp-
tautinėje arenoje. Dauguma iš-
eivių Brazilijoje ir Argenti-
noje nuo pat XIX a. pabaigos
save suvokė ir dažnai svetim-
taučių buvo atpažįstama, kaip
rusos. Rusijos piliečiai, reiš-
kia, rusai. Kadaise lietuvių
įkurtas Ijui miestas Pietų Rio
Grandės valstijoje iki dabar
tu ri kvartalą, vadinamą Villa
Russos, bet jame gyvena lietu-
vių išeivių palikuonys. Kol
Lietuvos valstybės nebuvo pa-
saulio tautų žemėlapyje, buvo
sunku, gal išskyrus JAV, pa-
brėžti savo atskirybę. Juo la-
biau nebuvo tikėtina integ-
ruoti kitus buvusios politinės
tautos išeivių elementus, pa-
vyzdžiui litvakus.

Tai yra dar viena diasporos savi-
vokos aplinkybė, kuri didino skirtu-
mus tarp savo valstybę turėjusios dias-
poros ir be valstybės (angl. stateless)
tautos išeivių. Juk senosios Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės emigran-
tai, nepaisant didelių religinių, kalbi-
nių ir etninių skirtumų, patys jautėsi
ir kitų buvo atpažįstami lie tuviais. Žy-
dai litvakai, lenkakalbiai bajorai iš
LDK žemių tolimuose kraštuose buvo
lietuviai. Taip vėliau Rusijos imperijos
piliečiai emigracijoje buvo vadinami
rusais. Ten, kur išeivių gretos buvo
gausesnės, o sąmoningumo ir tautinio
ap sisprendimo lygis aukštesnis, jie ga -
lėjo įrodyti imigracijos šalies val džiai
ir vi suomenei, kas jie iš tiesų buvo. Ta-
čiau litvakui ar kitai kalbinei Lietu-
vos grupei priklausiusiam individui ir
jų grupei XIX a. ir pirmais XX a. de -
šimtmečiais buvo itin sunku tapatintis
su Lietuva. Tuomet nebuvo Lietuvos
valstybės, neegzista vo politinė lietuvių
tauta (angl. nation-state), o etnokul tū -

riniai saitai su lietu viškai kalbėjusiais
emigrantais buvo labai menki. Pietų
Afrikos litvakai, kurių šimtatūkstan-
tinė kolonija atsirado XX a. pradžioje,
ir kelių tūkstančių lietuvių bendruo-
menė labiau jautė skirtumus, nei imig-
rantų iš vienos šalies bendrumus. Pie-
tuose, kur maži lietuvių būreliai mai-
šėsi didelėse lenkų ar vokiečių masėse,
ir lietuvių asimiliacijos procesai buvo
daug spartesni.

Atsiradimas valstybės, kurią pri-
pažino imigracijos šalies valdžia, la-
bai stipriai keitė savijautą. Iš kur at-
vykę, kuo gimę, su kuo save tapati-
nantys buvo Pietų Af rikos litvakai,
kuomet Lietuvos valstybė įkūrė kon-
sulatą Keiptaune? Tada dias poros bū-
senas gerai išmanęs Karolis Račkaus-
kas-Vairas tapo jaunos valstybės kon-
sulu. Stebint Lietuvos pastangas vys-
tyti konsulatų tinklą buvo galima ma -
tyti, jog kai kurie egzotiški apsispren-
dimai priklausė ne tik nuo supratimo,
kas anuomet lėmė jaunos valstybės
tarptautinės padėties pokyčius, bet ir
tai, kur tuo metu drie kėsi lietuvių pa-

saulio ribos. Lietuvos žydai, net iš-
emigravę Litos vaikai, bent tam tik-
ruose politiniuose lietuvių sluoks-
niuose, buvo pripažįstami politi nės lie-
tuvių tautos, grindžiamos pilietine pri-
klausomybe, nariais. Lietuvos vals -
tybės tarptautinis pripažinimas lit-
vakų diasporos savijautas gretino su
etninių lietuvių išeivių savijautomis.
Ten, kur lietuvių buvo gerokai mažiau
nei litvakų, antisemitizmo bruožai
neišsi vystė. Šiandien nerasime tokio
reiš ki nio pavyzdžių pamirštoje Pietų
Afrikos lietuvių praeityje, bet Brazili-
joje Klabi nų šeimos verslo sėkmė ne-
reto lietuvio yra minima kaip mūsų
pasiekimas. Jungtinėse Amerikos
Valstijose, kur litvakų palikuonių lai-
mėjimai nuo Niujorko iki Holivudo yra
pla čiai žinomi, tokie identifikaciniai
polinkiai beveik nepastebimi.

Turime pripažinti, kad šioje lietu-
vių pasaulio savižinos srityje tyrinė-
tojų yra nedaug nuveikta. Be vienur
ar kitur pasigirstančių nuostabos fra-
zių, nedaug ži noma apie litvakų ir lie-
tuvių diasporos (diasporų) saitus. Čia
galime tik pasida lyti įžvalgomis, kad
minėti saitai neabejotinai priklausė
nuo senosios tėvynės politinio statuso.
Lūžis turėjo įvykti ne tik litvakų išei-
vių aplinkose, bet ir pačioje Lietuvoje.
Lietuvos štetliuose (taip žydai vadino
mažuosius miestelius) vargę li tavakai
po 1918 m. turėjo darsyk savo genties
istorijoje apsispręsti, kas jie politine
prasme yra: ne rusai, ne lenkai, bet lie-
tuviai. Korespondencijos ratilai turėjo
įta kos litvakų diasporos apsisprendi-
mams.

Žinoma, lietuvių pasaulio savi-
voka ir etninės diasporos savybės tu-

rėjo keistis tuomet, kai Lietuva sugrįžo
į suverenių valstybių žemėlapius. Pa-
stebėtina, jog ir po 1918 metų litvakai
nenustojo kraustytis į Pietų Afriką.
Trečiajame dešimtme tyje metinis Lie-
tuvos žydų emigracijos į juodąjį že-
myną skaičius svyravo apie tūkstantį.
Jei ankstesni žydų kilmės išeiviai ir
galimi giminaičiai paliko Rusijos impe -
riją ir nusinešė rusų pilietybės žyme-
nis, tai dabar naujieji ateiviai iš gim -
tosios Litos buvo ir Lietuvos piliečiai.
Per jų savijautą senieji emigrantai taip

pat gaivino lietuviškosios ta-
patybės ir kilties atmintį.

Nors ne itin giliai, ta-
čiau pačių Lietuvos lietuvių
sąmonėje pamažu forma vosi
pilietinės tapatybės, priklau -
symo kartu su žydais, karai-
mais, to to riais, ru sais, len-
kais, vokiečiais vienai poli-
tinei tautai, vienai nacijai
pojūtis. Tai reiškė, kad
laisva tauta (arba bent jau
apsišvietusioji jos dalis) mo-
dernėja, kad vaduojasi iš
gentinio uždarumo, kad ku-
ria savo politinę civilizaciją,
kur individo teisės ir laisvės
yra tautinės integracijos pa-
matų pamatas. Laisvoje ir
nepriklausomo je Lietuvos
valstybėje savųjų ir sveti-
mųjų pusiausvyra keitėsi.
Žydų ir lietuvių visuomenės
veikėjų bendradarbiavimas

prieš I pasaulinį karą sukūrė emoci-
nes pilietinio bendrumo ir priklau-
symo vienai politinei bendruome nei –
nacijai – emocinį pagrindą. Kad ir ne-
didelė žydų pasaulio ir lietuvių pa -
saulio interferen cija tapo realesniu
reiškiniu. Tai palietė tiek Pietų Afriką,
Pietų Ameriką ir net tam tikru mastu
Palestiną. XX a. 30-ųjų išprususios lie -
tuvių visuomenės akyse atsiskleidžian -
ti sionistų sugrįžimo į pažadėtąją žemę
svajonė ir ankstyvoji Izrae lio valstybės
priešistorė turėjo savumo požymių.

Kaip spalvingą ano meto nuotaikų
iliustraciją paskaitykime pasaulį iš-
maišiu sio žurnalisto Mato Šalčiaus ra-
šinį iš Palestinos Lietuvos spaudai, vė-
liau atgulusį kelionių knygon:

Mieste (Haifoje – E. A.) supažin -
dino mane su viena šeima iš Lietuvos,
kuri pasikvietė į save vakarienės. Lie -
tuvoje ji gyveno Sargėnuose. Pas juos
ra dau dar vieną pilietį iš Marijampo-
lės. Pirmas daiktas, puolęs į akis šioje
draugystėje, tai visų buvusių sklandus
kalbėjimas lietuviškai. Ypač maloniai,
stačiai tobulai, kal bėjo marijampolie-
tis. Antras daiktas – tai vaišingumas.
Vakaruose, jei ir vaišina ma, tai nykš-
tukiškai – daug blizgančių lėkščių ir
keletas porų peilių ir šakučių, o kan-
damo šykštu. Gi čia tuoj stalas ap-
krautas visu kalnu aukso obuolių, vy-
nuogių, figų, bananų ir dar kitokių Pa -
lestinos žemės dovanų, vynu, kepsniais
ir kitokiais skanėstais. Tai yra toks ža-
vėtinai savas, suprantamas, vaišin-
gumo būdas. Kurie yra mūsų lietuviš-
kos kultūros požymiai? Aš ma nau, ši
šeima davė man atsakymą. Vaišingu-
mas, nuoširdumas; ne aitriai saldus ir
veidmainiškai meilus, bet papras tas
apsiėjimas; sutūrėtas, laisvas nuo tuš-
čių tauškalų, atvirumas ir nevaržymas
svečio bet kuriuo įkyrumu ar apeigin-
gumu.

Ar apskritai esama kokios ypatin-
gos lietuvių kultūros? Iš šių žmonių
matyt, kad jos esama ir kad ji skirtinga
nuo mūsų kaimynų, kurių žydai yra
visai kitoki. Pa lestinoje tatai labai aiš-
kiai davėsi pastebėti.242

242. Šalčius, Matas. Svečiuose pas 40 tautų. Kaunas,
1935, t. 1, p. 257–258.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

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

DRAUGAS

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 ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!



ĮVAiRŪS

2014 KOVO 8, ŠEŠTADIENISDRAUGAS 13

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
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTų GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTų GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

�  Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja. Tel. 773-449-0929.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais . Tel. 773-707-7902.

�  Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Turi rekomendacijas ir praktikos.
Gali pakeisti nuo penktadienio 2 val. p. p. iki
sekmadienio vakaro. Tel. 708-691-2948.

� Moteris ieško darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus.Susikalba angliškai, vairuoja. Pagei-

dautina vakariniuose rajonuose. 
Tel. 630-212-9098.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo pa-
tirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja. Tel.
773-691-3796

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 708-691-6996

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu NJ valstijoje. Nevairuoja. 
Tel. 609-641-1797.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, legalūs dokumentai, ne-
vairuoja. Tel. 630-747-5814.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-709-5990.

DRAUGAS 773-585-9500

Perku arba išsinuomoju žemę vidurio
Lietuvoje, tinkamą ūkinin kau ti. Perku
mišką Lietuvoje. Apmo kėjimas už žemę
arba mišką išankstinis. Sandorį galima
at likti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 28
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė: dalia Aurtras, Braintree, MA

,,Draugo”  ,,Sudoku” nr. 73
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė: Bronė Ciunka, Warren, MI

Sudoku Nr. 74
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

RENGINIŲ KALENDORIUS

2014 METAI

KOVAS
– Kovo 8 d., šeštadienį: 10 val. r. Čiur -

lionio galerijoje Jaunimo centre konfe-
rencija ,,Donelaičiui – 300”. Paskaitas skai-
tys svečiai iš Vilniaus universiteto: prof. Dai-
nora Pociūtė-Abukevičienė, dėst. Andrius
Vaišnys ir prof. Domas Kaunas.

Kovo 9 d., sekmadienį: 2 val. p. p. Le-
mont High School (800 Porter St., Le-
mont, IL 60439) renginių salėje vyks teat-
ralizuotas koncertas, skirtas K. Donelaičio
300 me tų sukakčiai paminėti. Dalyvaus
meno ansamblis ,,Dainava", teatro sam-
būris ,,Žaltvykslė”, tautinių šokių šokėjai,
instru mentalistai, dainininkai.

– Apreiškimo bažnyčios parapijos sa-
lėje (70 Havemeyer Street Brooklyn, New
York 11211) po 10 val. r. lietuviškų šv.  Mi-
šių, vyks Elle G dueto (Elenos Augustinai-
tės ir Giedrės Nalivaikaitės) koncertas.
Skambės tarpuka rio dainos ir naujai skam-
bančios klasikinės džiazo melodijos. 

Kovo 11 d., antradienį: 11:15 val. r.
Santa Monica College Performing Arts
Center, ,,The Edye” salėje – paskaita-kon-
certas apie šiuolaikinius Lietuvos kompo-
zitorius: Bartulį, Martinaitį ir Sodeiką. 

– 12 val. p. p. Harriman Institute (Co-
lumbia University, New York) dr. Gražvy-
das Jasutis skaitys paskaitą anglų kalba apie
konfliktą tarp Gruzijos ir Pietų Osetijos. Ja-
sutis buvo Europos Sąjungos stebėjimo mi-
sijos Gruzijoje vadovas. Paskaitoje taip pat
dalyvaus prof. Alexander Cooley.

Kovo 12 d., trečiadienį: 7 val. v. Lietu -
vos generalinis konsulatas New Yorke Šv.
Petro bažnyčioje rengia Jūratės Landsber -
gy tės vargonų muzikos ir jos sūnaus Vy-
tauto, grosiančio fleita, koncertą. Vyks
Gerdenio Grickevičiaus parodos ,,Partiza-
nių portretai” atidarymas. 

Kovo 13 d., ketvirtadienį: ,,Lituanica”
ir ČLKL kviečia jus į Chicago Bulls ir Hous-
ton Rockets varžybas United Center. 2 val.
p. p. (prieš varžybas) krepšinio žaidimas
United Center arenoje, 4:30 val. p. p. –
varžy bų pradžia, 6:30 val. p. p.  –
,,LeaderDan ce” ir ,,DanceDuo” šokių pa-
sirodymai.

Kovo 13–15 d., ketvirtadienį – šešta -
dienį: Antras bendras AABS (The Associa-
tion for the Advancement of Baltic Studies)
ir SASS (The Society for the Advancement
of Scandinavian Study) suvažiavimas Yale
University. Paskaitos, koncertai, išvykos. Da-
lyvaus Yale University prof. Anders Win-
roth. Pradžia – kovo 13 d., 5 val. p. p. Yale
University Linsly-Chittenden Hall, 63 High
Street, New Haven, 06511, CT. Daugiau in-
formacijos el. paštu: http://depts.was-
hington.edu/aabs/

Kovo 15 d., šeštadienį: 6 val. v. Riškus
salėje, PLC vyks labdaros renginys pa-
remti ,,šeimos namų” statybą Lietuvoje vė-
žiu sergantiems vaikams. Po projekto pri-
statymo ir vakarienės – meninė dalis. 

– Ateitininkų namuose kun. Nerijus
Šmerauskas iš Kanados ves ,,Šeimos metų
gavėnios susikaupimo dieną”. Pradžia – 9
val. r. Visi kviečiami dalyvauti.

Kovo 16 d., sekmadienį: – 12:30 val.
p. p. visuotinis Lietuvos Dukterų draugijos
susirinkimas PLC, Lemonte, didžiosios sa-
lės vakarinėje dalyje. Pirm. Marytės Re-
kašienės pranešimas, darbų apžvalga, val-
dybos narių rinkimai. Visuomenė kviečia-
ma dalyvauti ir tapti organizacijos nariais.
Vaišės.

– 3:30 val. p. p. pokalbis apie K.

Done laitį Susivienijimo Lietuvių Ameriko-
je (SLA) patalpose. Tyrinėjimais ir aktuali-
jomis apie mūsų literatūros klasiką dalin-
sis svečiai iš Lietuvos: Dainora Pociūtė-Abu-
kevičienė, Domas Kaunas ir Andrius Vaiš-
nys.

– Jaunimo centro Moterų klubo narės
keps mielinius blynus ir visus maloniai kvie-
čia po šv. Mišių užsukti į kavinę. Savo ap-
silankymu paremsite lietuvišką kampelį.

– 12 val. p. p. Jaunimo centro metinis
narių susirinkimas. Registracija – nuo 11 val.
r. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago IL 60636.
Maloniai kviečiame visuomenę susirinkime
dalyvauti.  

Kovo 22 dieną, šeštadienį: 5 val. p. p.
Jaunimo Mišios (6–12 klasės mokiniams ir
jų šeimos nariams) Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje Lemonte. Po Mišių, 6 val.
v. – vakaronė Lietuvių Fondo salėje, PLC,
organizuojama Aušros Vartų Kernavės,
Nerijos ir Lituanicos Tuntų.

– San Diego lietuviai kviečia į šventę,
kuri vyks 6 val. v. Balboa Park Hall of Na-
tions, 2191 Pan American Rd. W, San Die     -
go, CA 92101. Dainos, šokiai, žaidimai, gra-
žiausios kaukės konkursas, blynai ir vynas.
Daugiau info: sandiegolietuviai @gmail. -
 com.

– Bostono Lietuvių jaunimo grupė
kviečia į kino vakarą Lietuvių klubo rūsyje.
Gabrielė Urbonaitė pristatys savo trum-
pametražį vaidybinį filmą ,,Plaukikė”.
Emerson College studijuojanti Gabrielė
pristatys ir šiuo metu kuriamą dokumen-
tinį filmą ,,Kanklės ir trombonas”. Kon-
certuos merginų ansamblis iš Lietuvos. Pra-
džia – 7 val. v.

Kovo 23 d., sekmadienį: 12:30 val. p.
p. Dievo Apvaizdos parapijoje (Southfield,
MI) vyks JAV Lietuvių Bendruomenės me-
tinis susirinkimas. 

– popietė Šaulių namuose (2417 W
43rd , Chicago, IL 60632). 12:30 val. p. p.
–  kugelio pietūs, 1:30 val. p. p. –  režisie-
riaus J. Trukano filmas „Knygnešys”, 2
val. p. p. – „Norvex” produkcijos pristaty-
mas. Teirautis tel. 773-875-4531 (Rasa).

Kovo 26 d., trečiadienį: 6:30–8:30 val.
v. Yale Club of NY Europos humanita rinis
universitetas ruošia diskusiją: ,,Does Rus-
sia Call the Shots in Eastern Europe?” Da-
lyvaus Europos parlamento vadovo pata-
rėjas Arnoldas Pranckevičius. 

Kovo 30 d., sekmadienį: 12:30 val. p.
p. Sriubos pietūs Pal. Jurgio Matulaičio mi -
sijoje. Surinktas pelnas bus skirtas Cari to
maitinimo tarnystės programai, re mian čiai
sriubos valgyklas Lietuvoje. Teirautis el. paš-
tu: dainacyvas@gmail.com arba tel. 630-
257-5613 (Daina Čyvaienė).

– 11 val. r., Neringos ir Pilėnų tuntai
kviečia visus į Kaziuko mugę Šv. Kazimie-
ro parapijoje Clevelande, OH. Įdomūs
rankdarbiai, riestainiai, kepiniai, skanūs pie-
tūs, skautiška nuotaika!

BALANDIS
Balandžio 4–5 d., penktadienį – šeš-

tadienį: PLC, Lemonte įvyks ŠALFASS-
LAUNA krepšinio senjorų (35 m. amžiaus
ir vyresnių) turnyras. Išankstinę registraciją
vykdo ČLKL vadovas Aurimas Matulevičius.
Teiraukitės el. paštu: aurimas23@ ya-
hoo. com arba tel. 630-999-5312.

Balandžio 5 d., šeštadienį: 7 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje kon -
certuos Prisikėlimo parapijos jaunimo
choras (iš Toronto), Kristina ir Penketukas
(iš Montrealio) ir vaikų choras iš ,,Exulta -

te” (iš Clevelando).
Balandžio 6 d., sekmadienį: 12:30 val.

p. p. PLC didžiojoje salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) Pasaulio lie tu vių cent-
ro metinis susirinkimas. Registracija ir įga-
liojimų patikrinimas prasidės 11 val. r.
Teirautis PLC administracijoje el. paš tu: ad-
min@lcenter.org arba tel. 630-257-8787.

– 2 val. p. p. kviečiame pasiklausyti tri-
mitininko Dovo Lietuvninko atliekamos
programos ir paremti ,,Neringos” stovyk -
lą. Dovui akompanuos pianistas Forrest
Moody. Koncertas vyks seserų sodyboje
Put name. Bus vaišės.

Balandžio 12 d., šeštadienį: muzikinės
grupės SEL koncertas Čikagoje Coper nicus
centre Čikagoje. Įėjimas į salę nuo 8 val. v.
Koncertas – 9 val. v.

– Jaunimo centro moterų klubas ruo-
šia priešvelykinius pusryčius. Kviečiame vi-
suomenę pasivaišinti, pabendrauti ir pa-
remti Jaunimo centrą.

– Lietuvos Dukterų draugijos narės
pardavinės tortus, pyragus, margučius ir ki-
tus gardumynus. Apsilankykite PLC Le-
monte, didžiosios salės vakarinėje dalyje
nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p.

Balandžio 13 d., sekmadienį: 3:30 val. p.
p. susitinka Toronto ,,Raptors” ir  Det roito
,,Pistons”. Ateikite į Palace of Auburn Hills
paremti Toronto komandoje žai  džiančio
Jono Valančiūno.

Balandžio 25–27 d., penktadienį –
sekmadienį: Moterų savaitgalis Neringos
stovykloje. Susisiekite su Regina Kulbyte:
el. paštu: regina@neringa.org arba tel. 978-
582-5592.

Balandžio 27 d., sekmadienį: Lietuvių
federalinės kredito unijos ,,Taupa” 33-
čiasis metinis narių susirinkimas vyks 1 val.
p. p. Bostono Lietuvių klube. Svečiai irgi ma-
loniai kviečiami!

•••
Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių cent -

 re, Lemont, IL, 101-ame kambaryje vyks-
ta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa” su sirin -
ki mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau infor ma -
ci jos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų
į ,,Renginių kalendorių”, informaciją siųs-
kite redakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street,
Chi cago, IL 60629 arba el. paštu: redakci-
ja@drau gas.org. Taip pat žiūrėkite: http:// -
draugaskalendorius.org

A†A
Aidui Kriaučiūnui

mirus, reiškiam gilią užuojautą 
žmonai Tracey, dukrai Audrai ir sūnui Vytui, 
tėvams Gražinai ir Romualdui Kriaučiūnams, 

broliams Arui ir Aldui, jų šeimoms, 
giminėms, artimiesiems ir draugams.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI 
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A † A
GAILĖ A.

JANUŠONIS
2013.03.16

Buvai mums kelrodis į Meilę
Aukojais, šelpei ir meldeis.
Kūrėjui tave pasišaukus,
Iškeliavai Tu amžinai!

Mirties sukaktį minint, Lotynų Mišios bus aukojamos Šv. Sta -
nislovo bažnyčioje, Rochester, New˙York kovo 9 d. 1:30 val. p. p. ir

Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles, California, kovo 16 d. 8
val. ryto.

Tūkstančio dolerių auka įteikta Kauno Jėzuitų gimnazijai, Bal-
tic Jesuits.

Liūdinčios Tomkų, Puodžiūnų ir Fuerst šeimos

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALDONA BRAZIS (SOKAS)

Mirė sulaukusi 96 metų.
Gyveno Palos Heights, vasaras praleido Beverly Shores, IN.
Nuliūdę liko: dukros Beverly Opelka, Donna Raymond, Mari -

lyn Klecka ir Susan su vyru Gerald Pines; anūkai Cheryl Heller,
Elissa su vyru Robert Martins, Michael (Kelly) Abrignani, Va -
nessa (Dwane) Kozak, Marisa (Giorgio) Ferrari, Loren (Ma -
thieu) Bouchard, Lindsay Klecka, Stephanie Pines, Steven
(Jamie) Pines, Craig (Heather) Pines; proanūkai Max, Heidi,
Marley, Rob by, Olivia Marie, Quintin, Madison, Sophia. Gia,
Ella, Olivia Mae, Alex, Jacob, Evan, Allison ir D. J., svainė Olga
Schulfer.

Daug metų priklausė Čikagos lietuvių Moterų klubui, buvo
Lietuvos Vyčių 112 kuopos choro dalyvė, gera pianistė, 67 metus
visur dalyvavo kartu su mylimu vyru, solistu a. a. Algirdu A.
Braziu.

Velionė buvo sesuo a. a. Olgos Sokas, uošvienė a. a. William
Opelka.

A. a. Aldona buvo pašarvota sekmadienį, kovo 2 d. nuo 3 val.
p. p. iki 8 val. v. Schmaedeke laidojimo namuose, 10701 S. Harlem
Ave., Worth, IL.

Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 3 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionė buvo atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val.
ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Laidotuvės buvo privačios.
Šeima prašo aukoti Sisters of  St. Casimir, 2601 W. Marquette

Rd., Chicago, IL, 60629 arba Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčiai.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Schmaedeke FH. Tel. 708-448-6000 arba 
www.schmaedekefuneralhome.com

A † A
TERESEI GLAMBIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ALGĮ, dukrą
IRENĄ ir jų šeimas bei kitus artimuosius.

Arvydas, Daina, Vida, Algis,
Sandra Ignatoniai

A † A
AIDAS VLADAS
KRIAUČIŪNAS

Mirė 2014 m. kovo 5 d. Indianapo-
lis, Indiana, po  ilgos  kovos su  vė  žiu.

Gimė 1963 m. birželio 1 d. Kanka-
kee, IL.

Baigė Michigan State University
bio chemijos mokslus ir  įsigijo  ma-
gist ro laipsnį Texas Tech University.
Daugiau nei 25-erius metus Aidas
dirbo  Eli Lilly  farmacijos bend rovėje įvairiose tyrimų srityse.

Jis mėgo leisti laiką su šeima, fotografuoti ir žiūrėti sporto
rungtynes. Garsėjo savo geru humoro jaus mu. Aidas  buvo Det roi -
to Žiburio mokyklos abiturientas, ateiti nin kas, daugelį metų
stovyklavęs ir dirbęs  Dainavos  jaunimo sto vyk  loje. Ten taip pat
dirbo administratoriumi. Aktyvus Indiana po lio LB narys.

Nuliūdę liko: žmona  Tracey, dukra  Audra, sūnus Vytas; tėvai
Romualdas ir Gražina, brolis Aras ir sūnėnas Aleksas, brolis Al -
das, brolienė Irena, sūnėnai Gytis  ir Andrius. 

Aidas  pašarvotas  Flanner  and Buchanan Funeral  Home –
Wa shington Park North (www.flannerbuchanan.com): 2706
Kessler Blvd W. Dr, Indianapolis, IN  46228, 317-251-5959. Lankymas
kovo 9 d. nuo 4:30 val. p. p.  iki 8:30 val. v.  (rytų pakrantės laiku).

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos kovo 10 d., St. Mo -
ni  ca Catholic Church, Indianapolis, IN (6131 Michigan Road, In -
dia napolis, IN 46228; 317-253-2193) 10 val. ryto. Lankymas baž ny čio -
je prasidės nuo 9 val. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti  šiose laidotuvėse. Po to seks  gedulingi pietūs.

Prašome prisiminti a. a. Aidą savo maldose.
Jo atminimui  galima paaukoti Dainavos fondui: Camp  Daina -

va Foundation, c/o Dr. Marius Laniauskas, 6604 Ivana Court,
Men tor, OH, 44060 (campdainavafoundation.org).

Nuliūdusi šeima

A † A
ALDONA

RYGELIENĖ
Iškeliavo į Amžinybę 2014 m. vasario

26 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Kaune, Onos Putvytės ir dr.

Vinco Tercijonų šeimoje, 1930 m. birželio
9 d.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. Juozo
Rygelio (1920–2012). Pasku tinius 24-erius
metus, jie gyveno Thompson, Connecticut.

Nuliūdę liko penki vaikai: dukra Aldona, sūnus Antanas su
žmona Egle,  sūnus Vincas, dukra Ramunė, dukra Vita Čepkaus -
kienė su vyru Vytu, penkios anūkės, trys  anūkai ir dvi pro anū -
kės.

Laidotuvės įvyko  kovo 3 d. iš Gilman Funeral Home,
Putnam, CT (www.GilmanAndValade.com)

Atminimo aukas galima skirti The Baltic Jesuit
Advancement Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, Illinois
60439 (pažymėti Kauno gimnazija) arba Sisters of  the
Immaculate Conception, 600 Liberty Hwy., Putnam, CT, 06260
arba ALKA (Amerikos lietuvių Kultūros ar chy vas), P. O. Box
608, Putnam, CT, 06260.

Liūdinti šeima

A † A
DAVID SCHECKEL

mirus 2014 m. kovo 6 d., gilią užuojautą reiškiame jo
žmo nai, brangiai pusseserei INGAI JANONYTEI-
SCHECKEL, visiems  šeimos nariams, giminėms bei
artimiesiems. Kartu liūdime.

A. a.  Donatos Onos Krikščiūnaitės-Karužienės 
(Ingos krikšto mamos) šeima
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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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THe LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti: J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Var ne lio, P. Kalpoko, K.
Šimonio, P. Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko, P.  Domšaičio, K. Jonyno, V. Petravičiaus, V.
Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Sklė riaus, V. Kasiulio, A. Žmuidzina vi čiaus, J.
Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Rato, J. Čeponio, L. Tuleikio, J. Švažo, A.
Gustaičio. V. Kisarausko, A. Savicko, A. Marti nai čio, V. Ciplijausko, A. Petrulio, A.
Samuolio, J. Mackevi čiaus, A. Valeš kos, P. Kiaulėno, G. Staniulio, A. Za visaitės, A.
Motiejū no, K.  Zapkaus, R. Jankausko, J. Bag dono, J. Mačiūno ir daugelio kitų lietuvių
dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat ieškau įsigyti skulptūrų: Petro Rimšos, V. Kašubos, K. Jonyno  ir kitų lie-
tuvių autorių.

Norėčiau širdingai padėkoti vi siems, kurie atsiliepė į mano prašy mą arba ketina
tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p. modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P.o. Box e34, S. Boston, MA 02127, USA

www.draugas.org

BRAnGiAi PiRKSiU
įvairius gintarinius papuošalus, gintaro
dir bi nius bei atskirus gintaro gabalus,

pagamintus iki 1990 metų. 
Tel. 617-4599-952 (USA), 

el. p. modeboston@yahoo.com 
Modestas Rimkus P.o. Box, 

e34, S. Boston, MA 02127, USA

naują knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais
metais leidyklos „Aukso žuvys“ išleistą knygą ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima
Petrauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė)
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 25 dol. (Il-
linois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel.: 773-585-
9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais,
kurie Antrojo pasaulinio karo metais nuo artėjančio
sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti pa-
likti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų
paš nekovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos
aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, ap-
sisprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos projek-
tas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Projekto
metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse,
35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

� Ir vėl gyvensime pagal vasaros laiką! Šį
sekmadienį, kovo 9 d. neužmirškite pasukti
savo laikrodžių rodyklių viena valanda pir-
myn.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, kovo 12 d., 1

val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur  matysite trilogijos ,,Lūžis prie
Baltijos" pirmąją dalį – ,,Vytautas Lands-
bergis: nuo Čiurlionio į Sąjūdį’’.

� ,,Draugo” bendradarbis ruošia straipsnį
apie JAV lietuvių politinius užmojus XIX
amžiuje ir ieško Lituanistikos tyrimų ir stu-
dijų centro Čikagoje išleistos Gary Hartman
kn. ,,The Immigrant as Diplomat, Ethnicity,
Nationalism and the Shaping of Foreign Po-
licy in the Lithuanian  – American Com-
munity 1870–1922”.  Jei kas galėtų šią
knygą padovanoti, būtume labai dėkingi.
Siųsti adresu: ,,Draugo” redakcija, 4545
West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Tapybos ir grafikos paroda Balzeko muziejuje

Penktadienį, kovo 28 d. 7 val. va ka ro Balzeko lietuvių kultūros mu zie juje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, tel. informacijai 773-582-6500) atidaroma tapytojo Er-
nesto Žvaigždino ir grafikės Nelės Zirnites paroda. Parodą organizuoja Lietuvių Ben-
druomenės Kultūros taryba ir Bal zeko muziejus.

Ernestas Žvaigždinas – Klaipė dos meno gerbėjams gerai pažįstamas autorius, gi-
męs ir augęs uosta mies tyje. Pastarąjį dešimtmetį jo alie jinės tapybos drobės – abst-
rakcijos su dažnomis užuominomis į realybę ir impresionistiniu užtaisu – plačiai pa -
sklido po pasaulį. Jos rodytos JAV, Vo kietijoje, Danijoje, Rusijoje. Ernes to Žvaigždino
paveikslų yra įsigiję Aust ralijos, JAV, Europos ir Lietuvos ko lek cininkai.

Peizažas yra svarbiausias jo ta py bos žanras. Per ilgą kūrybos laikotarpį peizažo
motyvai kito, kol galų ga le išsikristalizavo keli pagrindiniai – miesto ir gamtos vaizdai.
Šio tapyto jo darbai varijuoja nuo beveik skaid raus, vyraujančio tono lengvų der mių
drobių iki tamsių, reljefiš komis plokštumomis sodriai nuta py tų kompozicijų. Spalva,
potėpis, faktūros yra svarbiausios raiškos prie monės dinamiškoje, į abstrakciją ar tė -
jančioje Ernesto Žvaigždino tapyboje.

Nele Zirnite gimė Lietuvoje, stu dijavo Vilniaus Dailės akademijoje. 1982 metais
išvyko studijuoti į Ry gos Dailės akademiją ir jau tris dešimtme čius gyvena Latvijoje.
Nele Zir ny te yra viena žinomiausių Latvijos gra  fikių. Grafikės darbai alsuoja kruopš -
 čiai rankomis perduota tur tin ga vidine širdies mitologija. Ji ne tik kuria, dalyvauja pa-
rodose, bet ir moko grafikos meno Dailės akademijoje. 

Apsilankykite!
Balzeko muziejaus info

Pelenų dieną bažnyčioje žmonėms kaktos žymimos pelenais, primenant, kad  žmogus iš dul-
kių gimęs, dulkėmis ir pavirs. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje kun. dr. Algis Baniulis
pelenais žymi seselės Laimutės kaktą.                                                          Dainos Čyvienės nuot


