
Čikagos miesto centre vykusia me tradiciniame „Bank of
America Shamrock Shuffle” bėgime vėl bėgo ir itin sėk-
mingai pasirodė gausi „Atlan tic Express” siuntinių ben-

drovės bėgikų komanda. 
Šiemet net 22 lietuviai sportinin kai, pasiskirstę į tris ko-

mandas, pa noro išmėginti savo jėgas šiame didelio populiaru-
mo sulaukiančiame bė gime.

Pirmoji „Atlantic Express” ko man da – Egidijus Jakštas,
Audrius Kul bokas, Rita Jasenauskas ir Aušra Butkevičiūtė tarp visų
bėgusių ko mandinių kompanijų bėgikų buvo nepralenkiama –

ji greičiausiai iš vi sų nubėgo 8 kilometrų (5 mylių) nuotolį ir iš-
kovojo pirmąją vietą! „Atlantic Express” bėgikai taip pat džiau-
gėsi iškovoję aukštą 4-ą ir 22-ą vietas tarp 52-ių startavusių Či-
kagos kompanijų komandų.

Puikius rezultatus pasiekę ir puikiai sekmadienio rytą pra-
leidę bėgikai norėjo padėkoti asmeninei komandos skubios pa-
galbos sesutei, taip pat sušalusius bėgikus sušildžiusiai „Impe-
rial Sauna & Spa” bei skanius, stiprinančius pietus ir šakotį pa-
ruošusiai „Kunigaikščių užeigai”.

Dainius Ruževičius
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Jaudinančios iškilmės
Armėnijoje – 2 psl.

Kun. A. Gražulis išlydėtas
į Lietuvą – 5 psl.

Čikagos bėgime – 
„Atlantic Express” bėgikų komanda!

„Bank of America Shamrock Shuffle” bėgime „Atlantic Express” komanda buvo nepralenkiama.

„Los Angelai” pasiruošę skrydžiui!

ŽYDRA VAN DER SLUYS

Gausybė žiūrovų sekmadienį, balandžio 19 d.,
buvo susirinkę į naujojo choro „Los Angelai”
koncertą Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles,

CA. Šiame chore – 30 dainą mylinčių žmonių. Tai ir „To-
limų aidų” vyrai, ir moterys iš  grupės „Draugai”, taip
pat Šv. Kazimiero parapijos choristai. Prie „užkietėju-
sių” dainininkų prisijungė ir nauji, jauni dainos entu-

ziastai. Visus juos subūrė ir jiems vado vauja talentin-
gas kompozitorius Kęs tutis Daugirdas. Los Angeles lie-
 tu viai iš tiesų palaiminti, kad čia gy venti atvyko šis ga-
bus žmogus.

Choristai gyrė savo vadovą Kęs tutį, ypač pabrėž-
dami jo neišsenkan čią kantrybę, jo vaizdingus mokymus
(pvz., aiškindamas, kaip reikėtų dai nuoti „legato”,
chorvedys panaudojo pa  lyginimą – „tepti majonezą”).

– 4 psl.

Inos Petokienės nuotr.



laiškuose. Viename laiške Jonas ragina krikš čionis
nenusidėti, tačiau primena, kad ir nusidėję neturi
nusiminti, nes turi Užtarėją Dievą, Jėzų Kristų. Tik
reikia laikytis jo žodžių (plg. 1 Jn 2, 1–5). Rašydamas
šiuos žodžius, Jonas rė mėsi ir visai artima patirti-
mi, kai Jėzaus mokiniai paliko savo Mokyto ją, o kai
kurie jo net išsigynė, bet Jė zus juos visus surinko,
jiems viską at leido ir pasiuntė nešti į pasaulį žinios
apie atpirkimą iš nuodėmių ir būsi mąjį prisikėlimą.

Sekmadienio Mišiose girdėtas Dievo žodis ne tik
pasakoja apaštalų liudijimą apie Jėzaus prisikėlimą,
bet ir kviečia mus, įtikėjusius į Jėzų Kristų, taip pat
būti jo gyvenimo, kan čios ir prisikėlimo liudytojais.
Per Krikštą ir ypač per Sutvirtinimą esame pašaukti
liudyti pasauliui tai, ką Jėzus mumyse sukūrė savo
kan čia, mirtimi ir prisikėlimu iš numi ru siųjų. Jė-
zaus nepažįstantys žmo nės, žvelgdami į mūsų gy-
venimą, turi matyti mumyse gyvenančią amžinojo
gyvenimo viltį ir kad šios vilties neišplėšia jokios ne-
gandos. Turi matyti mū sų tikėjimą, meilę ir viltį. Jei-
gu ši to nematytų, mes jau nebebūtume Jė zaus liu-
dytojai.

Prisikėlusiojo Jėzaus liudytojais privalo būti visi
pakrikštytieji – dva sininkai ir pasauliečiai, vyrai ir
mo terys, mokiniai ir studentai, mokslo vyrai ir pa-
prasti darbininkai. Per Su tvirtinimo sakramentą

gauname jė gos ir drąsos būti gerais Jėzaus
liudytojais šių dienų pasaulyje. 

Kad galėtume būti geri tikėjimo į pri-
sikėlusį Kristų liudytojai, turime turėti
gyvą tikėjimą, suvokti jo vertę ir visu savo
gyvenimu drąsiai jį iš pa žinti.

Kai kurie Bažnyčios nariai iš skir tiniu
būdu vykdo šią liudijimo pa reigą. Tai vyrai
ir moterys, įžadais pašventę savo gyvenimą
Dievui. Pa sišventusieji yra labai skirtingi

ir at lieka įvairiausius meilės bei gailes tingumo
darbus, tačiau yra ir labai panašūs vieni į kitus savo
radikaliu nusistatymu kuo tobuliau sekti Kris tumi,
tai yra atiduoti Dievui ne savo gyvenimo trupinius,
bet visa tai, ką turi savyje brangiausio.

Toks radikalus pasišventimas, žiūrint iš ša-
lies, gali atrodyti kietas ir sykiu kažin ar suteikiantis
žmogui laimės. Mes labai dažnai įsivaizduojame lai-
mę kaip visų norų bei įgeidžių patenkinimą. Tačiau
jei žmogus pasiduoda pagundai tokiu keliu siekti lai-
mės, ne tik nepasiekia, bet ir nuo jos tolsta, nes tam-
pa savo begalinių norų vergu. Nesurasite pasauly-
je lai mingo žmogaus, turinčio priklauso mybę nuo al-
koholio, narkotikų ar azartinių lošimų. O į pri-
klausomybes patenkama tik vienu keliu – patai kau-
 jant savo norams. Radikalus Kris taus sekimas su-
teikia žmogui tai, ko negali duoti pasaulis – išmoko
tikros meilės, teikia ramybę, džiaugsmą ir garan-
tuoja prisikėlimą. 

Ar Dievui pašvęstas gyvenimas yra vienintelis
kelias į krikščioniško gyvenimo pilnatvę? Tikrai ne.
Nepri klausomai nuo to, kokie esame, visi pašaukti
sekti Kristumi ir jo padedami pasiekti tai, kas Die-
vo mums yra skirta. Dievui pašvęstas gyvenimas tik
akivaizdžiai patvirtina, kad tikrai įmanoma rimtai
sekti Kristumi ir sykiu būti labai laimingam.

Evangelija pasakoja apie Jėzaus pasi-
rodymą vienuolikai mokinių. Du iš jų
jau buvo sutikę prisikėlusį iš nu mi-

rusių savo Mokytoją kelyje į Emau są ir da-
lijosi su draugais patirtais išgyvenimais. Be-
siklausant šio pasakojimo, staiga tarp mo-
kinių at si rado Jėzus. Mokiniai apstulbo, tie-
 siog negalėjo patikėti, kad jų tarpe tik rai yra
Jėzus, bet šis liepia žvelgti į jo rankų ir kojų
žaizdas, kviečia pa liesti jį, net prašo valgyti.
Pamažu mo kiniai nurimo, ir tuomet Jėzus aiš kino
jiems Raštų prasmę, kad tai, kas įvyko, turėjo įvyk-
ti – Mesijas turėjo visa tai iškentėti, mirti ant kry-
 žiaus ir prisikelti iš numirusių. Jo vardu žmonės bus
kviečiami at siversti, gauti nuodėmių atleidimą, o jo
mokiniai bus jo mirties ir prisi kėlimo liudytojai ir
jo misijos tęsėjai.

Apaštalų darbai aprašo vieną iš pačių pirmųjų
Jėzaus mokinių liudijimų apie prisikėlusį jų Mo-
kytoją. Po to, kai Petras ir Jonas išgydė luošą žmo-
 gų, prie jų susirinko minia. Apaš talas Petras, pasi-
naudodamas proga, priminė žmonėms jų nedorą el-
gesį, kai jie išsižadėjo Jėzaus ir iškeitė jį į žmogžu-
dį, tačiau Dievas prikėlė jį iš numirusiųjų. Apašta-
las ragino žmo nes daryti atgailą, kad būtų atleistos
jų nuodėmės (plg. Apd 3, 13–19).

Petras ne tik žodžiais, ne tik savo laiškais liudys
apie Jėzaus prisikė li mą, jis tai padarys ir savo
kankinys te. Apaštalo Petro kryžius bus iškal bingiau-
sias liudijimas apie Jėzaus pri sikėlimą, nes, aki-
vaizdu, už netik rus dalykus niekas nesutiktų ken-
tėti ir būti nukryžiuotas. Už melą niekas nemiršta,
nebent tai padarytų beprotis, o dėl tiesos kentėti vi-
siškai priim tina žmogaus orumui.

Kitas Jėzaus mokinys Jonas savo liudijimą
apie prisikėlimą paliko Evan gelijos puslapiuose ir
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Pašaukti liudyti
Prisikėlimą ir viltį
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Š. m. balandžio 24 d., penktadienį,
į ar mė nai minėjo tragiškų įvykių,
kai Os manų imperijos pajėgos
išžudė iki 1,5 mln. jų tautiečių,
100-ąsias meti nes. 

Per jaudinančias iškilmes
sosti nė je Jerevane Prancū-
zi jos vadovas Francois Hol-

lande paragino Turkiją imti var-
toti „kitus žodžius”, omenyje turė-
damas Ankaros atsisakymą Os-
 manų imperijos vykdytas armėnų
žu dynes pripažinti genocidu.

„Turkijoje jau yra pasakyta
svarbių žodžių, bet tebesitikima
kitų žo džių, kad bendras sielvar-
tas taptų bendra lemtimi”, – sakė
Francois Hollande klausytojams,
tarp kurių bu vo Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas, Kipro
vadovas Nicos Anas tasiades ir
Ser bijos vadovas Tomislav Niko -
lič, taip pat apie 60 kitų šalių de l-
egacijų nariai.

„Aš lenkiuosi aukų atminčiai
ir atėjau pasakyti savo draugams
armėnams, kad mes niekada
nepamiršime tragedijos, kurią
patyrė jūsų tauta”, – sakė F. Hol-
lande.

Kremliaus vadovas savo ruož-
tu pareiškė, kad Rusija stovi petys
į petį su buvusia sovietine Ar-

Armėnijoje minimos jaudinančios genocido pradžios 100-osios metinės

Šimtai tūkstančių žmonių dalyvavo iškilmėse prie genocido memorialo                                                                                 EPA-ELTA nuotraukos



daugiau lėšų savo gynybai. Toje srityje
te bepirmauja Jungtinės Amerikos Vals-
tijos, nors lyginant su anks tes niais me-
tais, jos šiam tikslui skyrė 6,4 proc. ma-
žiau lėšų. Tuo tarpu Kini ja, Rusija ir Sau-
do Arabija, kurių ka riniai biudžetai nu-
sileidžia tik JAV, praėjusiais metais savo
išlaidas gynybai padidino. Kinijos kari-
nės išlaidos praėjusiais metais padidėjo
9,7 proc. ir sudarė 216 mlrd. JAV dolerių
(204 mlrd. eurų). Ukrainos karinis biu-

džetas padidėjo daugiau nei 20 proc. ir sudarė 4
mlrd. JAV dolerių, o Rusijos – išaugo daugiau nei 8
proc. – iki 84,5 mlrd. JAV dolerių. Šiemet Rusijos vy-
riausybė numačiusi išlaidas gynybai padidinti dar 15
proc. Vakarų Euro pos šalys, kaip ir Jungtinės Vals-
 tijos, savo karinius biudžetus sumažino. 

Visa tai kainuoja didžiulius pinigus. Turtin-
goms valstybėms, tokioms kaip JAV, tai menkniekis,
o juk Ru sijos valstybė, nors didelė plotu ir gy ventojų
skaičiumi, bendruoju vidaus produktu tėra lygi ma-
žytei Danijai, ji neatlaikys viso Vakarų pasaulio
spau dimo. Buvęs Lenkijos prezidentas Lechas Wa-
lensa jau prognozuoja, kad Rusija greitai sprogs, o
tada su skils į daugelį gabalų (Rusijoje yra 28 nacio-
naliniai dariniai). Taip mano ne jis vienas. Nors, ra-
šoma, kad Rusijoje veikia 200 tūkst. vidaus kariuo-
menė, kuri yra ruošiama susidoroti su vi daus nera-
mumais, bet nuo sprogimo vargu ar ji išgelbėtų. M.
Gorbačiovas susprogdino Sovietų imperiją, V. Pu ti-
 no misija, matyt, bus susprogdinti Rusijos imperiją.
Vargas rusiškajam pasauliui. Rusai mano, kad Pu-
tinas gina rusiškąjį orumą pasaulyje, o juk yra at-
virkščiai – Putinas baigia jį su naikinti. Štai Putinas
nebuvo pa kvies tas į G7 viršūnių susitikimą, o vals-
tybių vadovai vienas po kito atsi sako dalyvauti per-
galės Antrajame pasauliniame kare 70-mečio šventėje
Maskvoje, netgi Baltarusijos diktatorius. Rusijos
vadovas įvardintas kaip įtakingiausias pasaulio
žmogus, bet tai reiškia ne ką kita – o kad Putinas yra
didžiausias pasaulio piktadarys. 

Rusija prieš save nustatė visą pa dorųjį pasaulį.
Atrodo, kad Kremlius specialiai blogina savo vals-
tybės pa dėtį – juk pradėjo ginkluotis visi ap linkui, o
NATO pratybos vyksta prie pat Rusijos sienų. Kartais
būna tie siog juokingų atveją, – pvz., kai lie tuviai ruo-
šėsi karinėms pratyboms su JAV kariais, Amerikos
tankai Lie tuvoje buvo vežiojami ant rusiškų plat for-
mų. Būtų juokinga, žinoma, jeigu nebūtų graudu. Ir
ši karinė isterija vyksta ne XX a. ir ne kur nors at-
silikusioje Afrikoje, o Europos valstybėje, kuri turi
išvystytą mokslą, kultūrą, inteligentiją. Atrodo, kad
visa tai staiga dingo, nes ir intelektualų dauguma pri-
taria beprotiškiems Putino veiksmams prieš savo
valstybę, prieš tautą, prieš žmoniškumą. 

James Denton, žurnalo „World Affairs” leidėjas,
konferencijoje „Krem liaus iššūkis ir transatlantinis
solidarumas” sausio 30 d. Varšuvoje sakė: „Jie už tai
užmokės. Nežinau, ka da, bet ateinantys metai nebus
lengvi Rusijos vadovams: visi žino, kad krito naftos
kaina ir rublio vertė, kad senka aukso atsargos, kad
jie tu rės mažinti biudžetą, kad sistema yra pagrįsta
korupcija ir kad jie susidurs su didžiulėmis proble-
momis. Tai desperacija. Visi žino, kad gyvenimas Ru-
 sijoje apgailėtinas ir jo trukmė trumpėja, populiaci-
ja mažėja, kad mo ralė kariuomenėje yra prasta, o pati
kariuomenė – nors ir galinga, bet blogai valdoma ir
neefektyvi. Tai rodo, kad ši valstybė greitai turės di-
 delių problemų”. Rusijos prezidentas tas problemas
vis gilina, rusų išgy venimui reikalingas lėšas mes-
damas į karo pramonę ir propagandą. Jau daugiau nei
tris mėnesius Rusijos ekonomika yra nugrimzdusi į
gilią   re cesiją.  Traukiasi  vartojimas  ir  in vestici-
jos. 

Europos Sąjungos pareigūnai sa ko, kad su Grai-
kijos vyriausybe dirb ti paprasčiausiai neįmanoma,
lygiai taip pat reiktų konstatuoti, kad dirbti neįma-
noma su Rusija. „Business In si der” apžvalgininkai
sakė, kad Euro pos derybose su Graikija derybinin-
 kų nuotaikos svyravo tarp nusivy limo ir noro viską
mesti. Panašus jausmas apima ir stebint Vakarų san-
tykius su Rusija Ukrainos konflikto fone. Atrodo, kad
nėra su kuo tartis kaip lygus su lygiu nei Rytų Ukrai -
noje su separatistais, nei Rusijoje su Kremliumi, ku-
ris inspiruoja konfliktą. Bet ir visko mesti negalima,
pa saulio likimą turi spręsti kažkas labiau subrendęs
ir turintis proto.

Rusų rašytojas Borisas Akuni nas, nebenorintis
grįžti į Rusiją, sa ko, kad Rusija yra okupuota priešų,
kuriuos palaiko vietiniai gyventojai, bet tai yra tyla
prieš audrą.

Nesu šaltojo karo specialistė, su-
prantu tik tiek, kad Vakarai
anu o met didino ginklavimąsi

dėl to, kad sužlugdytų „blogio imperiją”,
mat ži no jo, jog lentyniaudama ši im-
perija neatlaikys. Taip ir buvo – Sovie-
tų Są junga lenktyniavo, kol bankruta-
vo. Matyt, ir dabar Vakarai neskuba į
Ukrainą vežti ginklų, nes mano, kad jų
neprireiks, greičiau ir pigiau Pu tiną su-
doroti ginklavimosi varžybo mis. 

Neseniai kažkuris komentatorius Putiną paly-
gino su neseniai lėktuvą tyčia sudaužiusiu lakūnu,
kuris taip išsprendė savo asmenines problemas. Iš-
ties labai panašu į Putino si tuaciją – tragiškai ma-
žėjant naftos kai nai, o tuo pačiu mažėjant Rusijos biu-
džeto įplaukoms, patiriant ekonominių nuostolių dėl
Vakarų sankcijų, neapžiojant užimto Krymo, kuris
ta po ginklų prikimšta dykviete, ir ne pasiekus pigių
pergalių Rytų Ukrai noje, Rusijos prezidentas vis gar-
siau žvangina ginklais, ruošia vis naujas pratybas
– vakaruose, rytuose, pie tuo se, Rusijos bombonešiai
siautėja po visą pasaulį, laivų pratybos vyksta Bal-
tijos jūroje, rusiški bombonešiai skraido net priešais
Aliaską, jie pa stebėti vos už 80 kilometrų į pietus nuo
Californijos šiaurinės pakrantės, jau nekalbant
apie nuolatinį siautė jimą virš Baltijos jūros, kur kar-
tais NATO naikintuvai priversti pakilti kasdien. Ru-
sijos kariniai lėktuvai  erzina Jungtinę Karalystę, Ai-
riją, Švediją, Norvegiją ir kitas šalis. Tokie skrydžiai
vertinami kaip sąmoningos provokacijos. Buvo jau
keletas atvejų, kai su Rusijos ka ri niais lėktuvais vos
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Šaltasis karas susprogdino 
Sovietų Sąjungą, ar 
nesusprogdins Rusijos?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

nesusidūrė ko mer ciniai ir keleiviniai lėktuvai virš
Viduržemio jūros, nes rusai neatsi liepia į signalus
ir nepranešinėja apie savo skrydžius. Putinas ir net
jo diplomatai grasina branduoliniu ginklu. NATO tei-
gia, kad šiais metais Aljanso naikintuvai dėl Rusi-
jos kari nių lėktuvų manevrų virš Europos kilo dau-
giau nei 100 kartų – tris kartus dažniau nei 2013 m.
Rusijos ka rinių lėktuvų patruliavimas už šalies sie-
nų toks intensyvus buvo tik iki 1991 metų, kai žlugo
Sovietų Sąjunga. 

Kaip rašė vienas anoniminis ko mentuotojas
internete – „Kuom rusai rizikuoja? Absoliučiai nie-
kuo. Todėl visas tas mandražas – kvailio darkyma-
sis. Kvailio, žinančio, kad jis yra tarp suaugusių, pro-
tingų ir atsakingų žmonių, todėl į snukį niekas ne-
 užmes”. 

Praėjusiais metais Rusijos ir Ki nijos karinės iš-
laidos smarkiai išaugo, sakoma Stokholmo tarp-
tautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) studijoje.
Konfliktas Ukrainoje ginkluotis paskatino ir kai-
mynines šalis. Rytų Europos valstybės ėmė skirti

100-ųjų armėnų žudynių metinių minėjimo akimirka

mėnija. „Nė ra ir negali būti jokio pateisinimo ma -
sinėms žmonių žudynėms, – sakė V. Putinas, ku-
riam sakant kalbą me moriale ant vienos kalvos Ar-
mėnijos sostinėje klausytojai plojo atsistoję. – Šian-
dien mes gedime kartu su armė nų tauta.”

V. Putinas taip pat pažėrė užuo mi nų apie kon-
fliktą Ukrainoje, dėl kurio Rusija smarkiai susi-
priešino su Vakarų šalimis, atkreipdamas dė mesį
apie stiprėjančius „radikalius nacionalistus” ir
rusofobiją.

Armėnijos prezidentas Serž Sarg sian padėko-
jo į minėjimą atvy kusiems valstybių vadovams ir
ki tiems sve čiams.

„Esu dėkingas visiems tiems, kurie yra čia tam,

kad dar kartą pa tvirtintų savo įsipareigojimą
žmogiš kosioms vertybėms, pasakytų, kad nie kas
nepamiršta, kad po šimto me tų mes prisimename”,
– sakė armėnų Prezidentas.

Anksčiau penktadienį jis padėjo vainiką ant
kalvos viršūnėje įrengto memorialo aukų atmin-
imui.

Apsiniaukusią lietingą dieną užsienio diplo-
matai vėliau dėjo po vie ną geltoną rožę į vainiką,
padėtą prie įspūdingo 44 metrų aukščio obe lisko,
simbolizuojančios tautos atgi mimą.

Vėliau penktadienį šimtai tūkstančių žmonių
dalyvavo procesijoje prie genocido memorialo,
kuris yra lankomiausias paminklas Armėnijo je,

nešdami žvakes ir gėles, kurias dė jo
prie amžinosios ugnies.

Tragedijos metines taip pat mini
didelės armėnų diasporos nariai dau -
gelyje miestų, tarp jų New Yorke, Pa -
ryžiuje ir Beirute. Daugelio šių žmo -
nių protėviai buvo pabėgėliai, paskli -
dę pasaulyje, gelbėdamiesi nuo žudy -
nių, kurios tęsėsi iki 1917 metų.

Atminimo renginiuose Jerevane
vykstančių atminimo renginių užsie -
nio svečių sąrašas atspindi nesuta -
rimus tarptautinėje bendruomenėje
dėl Armėnijos pastangų, kad žudynės
būtų visuotinai pripažintos geno-
cidu.

BNS



2015 BALANDŽIO 25, ŠEŠTADIENIS4 DRAUGAS

TELKINIAI

„Los Angelai” pasiruošę skrydžiui!

Su Fulbright stipendija į JAV atvykusi kalbininkė prof.
dr. Loreta Vaicekauskienė balandžio 21 d. apsilankė
Čikagoje ir perskaitė dvi pas kai tas PLB Lituanistikos

katedros studentams ir dėstytojams Ilinojaus universitete.
Lietuvos kultūros kurso studentai klausėsi paskaitos „Ne-
gim ta kalbių vartotojų socialinės anglų kalbos vertės ir reikš-
mės Lietuvoje po 1990 metų”, o panašią paskaitą aka  demi-
kams ir lietuvių bendruo menės at-
stovams profesorė papildė dar ir
rusų kaip negimtosios kalbos duo-
menimis. 

Lietuvoje požiūriai į anglų kal-
bą ir jos vartojimas esąs įvairus. Da-
lis visuomenės dėl jos turi fobijų,
pa vyz džiui, sakoma, kad anglų kal-
ba „yra grėsmė lietuvių kalbai, stu-
mia ją iš vartosenos”, „griauna
tautinį identi tetą”, „liudija nepa-
garbą lietuvių kal bai”, „erzina, ją
sunku tarti ir supras ti”. Bet Vaice-
kauskienė vaizdžiai pa demonstra-
vo, kad anglų kalba, jos žo džiai ir
frazės labai dažnai įtraukiami į lie-
tuvių kalbą kaip žaidimo elementai,
kaip pastangos surasti naujų iš-
raiškų, kaip stiliaus ieškojimai, ir
ne tik kaip komunikatyvinę kalbos
funkciją perimantys kalbos ele-
mentai. 

Kalbėdama apie Lietuvos vi-
suo menę Vaicekauskienė pasida-
lijo savo tyrimų rezultatais, ji yra
nustačiusi, kad anglų kalbą su-

pranta 51 proc., ja kalba 38 proc., skaito 36 proc., rašo 32 proc.,
o jos visai nevartoja 48 proc. Lie tuvos žmonių. Vadinasi, ang-
lų kal ba Lietuvoje yra gana netvirta. Vis dėlto Vaicekaus-
kienė pademonstravo, kad anglų kalbos vartojimas Lietu-
voje labai susijęs su konkrečiu amžiaus tarpsniu. Štai pui-
kiai anglų kalbą moka (rašo, skaito, kalba, klauso) 78
proc. jaunimo amžiaus grupėje nuo 15 iki 24 metų; mažiau,

46 proc., moka vyresni nei 25–35
metų žmonės, ir tik 5 proc. tų, kurie
turi 56 ir daugiau metų. Priešinga iš-
vada dėl rusų kalbos: tarp 15–24
amžiaus žmonių ją moka 35 proc.,
tarp 25–35 metų – daugiau, 43 proc.,
o tarp 56 metų su vir šum – net 84
proc. Vaicekauskienė pa citavo vieną
anoniminį interneto ko mentuotoją,
kurio frazė gali gražiai apibendrin-
ti tokią statistiką: „Jei mo ki rusų
kalbą, esi senas!” 

Diskusijose kalbėta apie pana-
 šius puertorikiečių nuogąstavimus
dėl anglų kalbos poveikio, apie uk-
 rai niečių tolerantišką ir praktišką
po žiū rį į rusų kalbą, jos vartojamą
gre ta ukrainiečių, apie tai, kaip da-
nai vertina savo kalbą, nors tam tik-
rais atvejais išgyvena dėl savo tar-
ties nu tolimo nuo daug amžių tu-
rinčios nereformuotos rašybos. 

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra,

Ilinojaus universitetas Čikagoje

Atkelta iš 1 psl.

Koncerto metu suaugusiųjų cho-
 ras pristatė šešiolikos dainų pynę. Kai
kurios dainos buvo pažįstamos ir my-
limos (pvz., lietuvių liaudies dai na
„Balnokit, broliai, žirgus”), kai kurios
– naujos, negirdėtos.

Koncerto širdis ir svarbiausias
įvykis – pirmą kartą atlikta Rugilės
Kazlauskaitės ir Kęstučio Daugirdo
sukurta kantata „Dainuojanti re vo liu-
 cija”. Kantata parašyta minint 25-ąją
Lietuvos Nepriklausomybės at kūrimo
sukaktį. Ji susideda iš 5-ių dalių, ku-
rios įprasmina Lietuvos isto rinius
įvykius. Tai buvo emocingiausia kon-
certo dalis. Širdys virpėjo klausantis
šios kantatos, nes ją pa rašė ir diriga-
vo pats autorius, kompozitorius Dau-
girdas. Kantatos premjera buvo ne-
užmirštama. Žiūrovai sunkiai sulai-
kė ašaras, ypač pasku tinėje, penkto-
joje, dalyje. Nesinori išduoti šio kū-
rinio detalių, nes 10-ojoje Dainų šven-
tėje Čikagoje šią kantatą dainuos
daugiau kaip tūks tantis balsų ir žiū-
rovai patirs, ką lo sandželiečiai paty-
rė praėjusį sekmadienį.

Balandžio 19 d. New Yorke „Flu -
shing Meadows Corona Park”
prasi dėjo įžymusis 10 dienų

ultramarato nas. Jame sėkmingai bėga
ir lietuvis Aidas Ardzijauskas. 

Po pirmųjų 7-ių valandų bėgimo
Lietuvos atstovas pirmavo tarp visų 50-
ies šį bėgimą pradėjusių sportinin kų,
o po trečiosios bėgimo dienos A. Ard-
zijauskas, nubėgęs 195 mylias, buvo
penktoje vietoje.

10 dienų ultramaratono bėgi kams
gamta antros bėgimo paros metu pa-
teikė ne visai malonių staigmenų.
Oro sąlygos bėgti buvo nepavydėti-
nos – lietus pylė kaip iš kibiro ir ilgų
laiką nerimo stiprus vėjas. 

A. Ardzijauskas alinančioje bė-
gimo trasoje jau ne vienas lietuvis – jis
šiose varžybose sulaukė New Yorke gy-
venančio keturiskart šio unikalaus
bėgimo nugalėtojo bei rekordininko
Rimo Jakelaičio. Rimas, paskutinę
minutę sužinojęs, kad 10 parų bėgime
dalyvauja A. Ardzijauskas, nuspren dė
dalyvauti 6 parų bėgime (jis pra sidėjo
balandžio 23 d.).

Beje, 49 metų amžiaus R. Jakelai-
 tis praėjusiais metais per 10 dienų
nu bėgęs 653 mylias laimėjo šį New Yor-
ko ultramaratoną. 

Dabar kartu su 50 bėgikų, bėga ir
vienas kitą palaiko du skirtingose dis-
tancijose rungty niaujantys lietuviai.
Tikimės, kad abu jie balandžio 29 d.
sėkmingai pa sieks bėgimo finišą.

Praėjusių metų vasarą 42 metų
Vilniaus apskrities priešgaisrinės gel-
 bėjimo valdybos ugniagesys A. Ard-
zijauskas du mėnesius bėgdamas nuo
Los Angeles iki New Yorko įgy vendino
savo amerikietišką svajonę – tapo pir-

Kantatos ,,Dainuojanti revoliucija” premjera LA buvo įspūdinga. Kęsto Kazlausko nuotr.

Ši kantata – istorijos pamoka. Ši kantata – dovana vi-
siems lietuviams. 

Prie suaugusiųjų atliekamos kan tatos prisijungė  ir vai-
kų choras, vadovaujamas Viktoro Ralio. Vaikai padainavo
ir porą kitų dainų. 

Mylimas vadovas Kęstutis choristų buvo pagerbtas ne-
tikėta dovana – chorvedžiui ant pečių buvo uždėti ...ange-

lo sparnai. Jis nenusiėmė jų diriguodamas paskutinę dai-
ną „Mū sų dienos kaip šventė”.

Koncerto organiztoriai ir choristai labai dėkingi akom-
paniatorei Sonya Belousovai ir pranešėjai Jus tinai Braz-
džionienei.

„Los Angelai” pasiruošę skrydžiui!

Loreta Vaicekauskienė, Daiva Litvinskaitė, Giedrius Subačius su Lietuvos kultūros kurso klausytojais studentais.

L. Vaicekauskienės paskai tos PLB Lituanistikos katedroje Čikagoje

Loreta Vaicekauskienė

Aidas Ardzijauskas
vėl bėga 

Amerikos keliais
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kun. A. Gražulis tą vakarą jau tu rėjo išskristi į Lietuvą, – yra pas kirtas dirbti Kau-
no Šv. Ksavero baž ny čioje. Savo pamoksle jis pabrėžė dvi mintis iš tos dienos Šv.
Rašto skaitinių – vis ieškoti ir nešti džiaugsmą. O šv. Mišių pabaigoje koplyčioje

gausiai susirinkusiems jis dėkojo: „Ačiū, kad esate ir kad stengiatės”... Šv. Mi šioms pa-
sibaigus dalyviai į kunigui dovanojamą Čikagos vaizdų albumą įrašė savo linkėjimus.
Trumpą atsi svei kinimo žodį visų vardu tarė Gra žina Malek. 

Anksčiau apie Jaunimo centro vadovybės posėdžių su jėzuitais išva das koplyčios lan-
kytojams nebuvo pra nešta, tik tą dieną sužinota, kad, nors viliamasi, jog bent kartą per
mė nesį koplyčioje vyks šv. Mišios, bet kol kas tokio plano nėra. Žinoma tik, kad kiekvieną
sekmadienį Jaunimo centro koplyčioje Mišių nebebus. Ta čiau Mišios vyks, kai Čikagos
litua nistinė mokykla (ar kas kitas) iš anks to pakvies į koplyčią vietinį ku nigą. 

Kun. A. Gražulis kas mėnesį šv. Mišias aukodavo ir Beverly Shores Šv. Onos bažny-
čioje (nepaskelbta, kas vietoj jo ten aukos šv. Mišias), o pastaruoju metu, po kun. Kęstu-
čio Tri ma ko mirties, sekmadieniais aptarnaudavo ir Cicero Šv. Antano parapiją, kur da-
bar Mišias aukos kun. Ge diminas Keršys. 

Balandžio 19 d., po šv. Mišių, prie vaišių stalų
kun. A. Gražulis atsisve ikino su į savo susirinkimą
susirin kusiais šauliais ir su sekmadienio koply čios
maldininkais, kurie rin kosi jėzuitų patalpų priean-
gyje ir Jaunimo centro kavinėje.

Permainas diktuoja laikas
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus, SJ, ankstyvą pavasarį lankydamasis JAV,
taip pat ir Čikagoje, buvo užsukęs ir į ,,Draugo” redakciją. Be kita ko, jis pasakojo apie naujus jėzuitų
planus ir su jais susijusias permainas Čikagos sielovadiniame gyvenime.

Kelionės tikslas – suvokti, kokie yra poreikiai, kokios tendencijos. Kaip jėzuitų vadovas, aš atlieku savo
kasmetinę pareigą aplankydamas visus jėzuitus, susitikdamas su jais ten, kur jie darbuojasi, pasikal-
bėdamas, išklausydamas, ką jie sako apie savo būklę, savo savijautą, kaip jie vertina savo veiklą.

Mūsų išeivių sielovadą vyskupai patikėjo koordinuoti prelatui Edmundui Putrimui. Mes, jėzuitai, įsitraukėme
į komandą ir teisiškai esame įsipareigoję atlikti pastoracinį darbą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte.
Tėvų Jėzuitų koplyčia ir Jaunimo centras, veikiantys nuo 1957 metų, kaip religinis židinys, atrodo, jau pra-
randa savo reikšmę. Žmonės pasigenda jo vis rečiau. Žinoma, kad sekmadieniais Mišias lanko 30–40 žmo-
nių, net per didžiąsias šventes susirenka tik apie 60... Atrodo, kad dėl lokalizacijos ypatumų tas židinys nėra
labai patrauklus.

Jaunimo centro klausimas, be abejo, yra svarbus – apie jį mes jau kalbame gal dešimt metų, kokia tos
vietos ateitis... T. Antanas Gražulis, SJ čia jau daugelį metų gyvena vienas dideliame pastate. Ir kada lygini
jo darbo apimtis su tuo, ką jis galėtų padaryti Lietuvoje, žinant poreikius, tai tada yra akivaizdu, kad ne čia
dabar prioritetas. 

Rygoje Lietuvos jėzuitai kuria bendruomenę. Ryga, kaip žinote, yra labai svarbus Baltijos valstybių cent-
ras. Rygos vyskupas paprašė pagalbos, ir mes atsiliepėme į vyskupo kvietimą. Įsigijome pastatą, vasarą ten
pradės darbuotis nauja bendruomenė, kuri bus tarptautinė. Tai lietuvis Aidis Rudaitis, kuris bus bendruo-
menės vyresnysis, latvis Janis Melnikovs, bebaigiąs mokslus Loyola universitete, ir lenkas, ilgą laiką dirbęs
Vatikano radijuje.

Gaila taip pasakyti, bet mūsų nauja bendruomenė Latvijoje pareikalauja tam tikro persigrupavimo ir mums
atrodo, kad tikslingiausia dabar paimti žmogų būtent iš Amerikos, kad jis padėtų pastoracijai Lietuvoje.

Kokia šito židinio – Jaunimo centro ir t. Jėzuitų kolpyčios – ateitis? Mes iš tiesų matome galimybę ir pa-
sitikime, kad žmonės, kurie rūpinosi, kad Jaunimo centras čia atsirastų, derins šito židinio administravimą,
spręs, kaip lietuvybės, Lietuvos kultūros ir krikščioniškos kultūros labui šita vieta bus panaudojama. Mes ti-
kime, kad šis židinys bus išlaikytas ir patikėsime tai Jaunimo centro tarybai. Juridinius klausimus derinsime. 

Aišku, iškyla klausimas, kaip vieno kunigo pasitraukimas paveiks kitų parapijų veiklą. Su prel. Putrimu
ir kun. Jauniumi Kelpšu bei kun. Gediminu Keršiu svarstėme, kaip persitvarkyti. Be abejo, šie kunigai – G. Ker-
šys ir J. Kelpšas – ir turėtų būti tie kertiniai žmonės, kurie pasiūlytų kažkokį būdą, kaip atsiliepti į poreikius,
kaip koordinuoti veiklą. Čia yra susitarimo, susiderinimo, prisitaikymo  klausimai, nes nekalbame apie tūks-
tančius žmonių ar milijonus.

Aš taip pat stabtelėjau Bostone, kur vienas mūsų studentas baigia teologijos studijas, gaus magistro dip-
lomą ir grįš į Lietuvą, kur birželio mėn. bus įšventintas į kunigus. Tai – Eugenijus Malkovas. Jis 3 metus stu-
dijavo filosofiją Miunchene, porą metų dirbo Lietuvos mokyklose, po to studijavo teologiją Kenijoje, o pa-
skutinius metus – Bostone. Taigi, į Lietuvą grįžta įgavęs patirties ir pasaulio pažinimo.                      

,,draugo” info

Kun. A. Gražulis išlydėtas į Lietuvą

muoju lietuviu perbėgusiu Šiaurės Amerikos žemy-
ną nuo vie nos JAV pakrantės iki kitos: neei li nių fi-
zinių gabumų bėgikas tuomet bėgte įveikė daugiau
nei 5000 km (3100 mylių) maršrutą nuo vakarinės JAV
iki rytinės.

A. Ardzijauskas taip pat jau spėjo apibėgti Gib-
raltarą, Vatikaną, Lietu vą, įveikė 3 500 kilometrų ir
savo bė gimu apjuosė Baltijos jūrą.

Neeilinių gabumų Lietuvos bėgikas A. Ardzijauskas priėmė
dar vieną iššūkį – jis bando įveikti įžymųjį 10-ies dienų ult-
ramaratoną New Yorke.

Balandžio 12 d. kun. A. Gražulis paskutinį kartą aukojo šv. Mišias Šv. Antano baž-
nyčioje Cicero, IL.  Atsisveikinimo proga LR generalinis konsulas Marijus Gudynas
įteikė jam dovaną.

Paskutinės t. Antano Gražulio, SJ aukotos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. R. Kubiliūtės nuotr.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Giedrininkės nuo pat atsikūrimo Čikagoje 1951 m. pasižymėjo įvairiais
kultūriniais renginiais: koncertais, madų ir meno parodomis, minėji-

mais ir Užgavėnių baliais.
Korp! Giedra valdyba, atsigavusi po šaltos žie -

mos ir vėlyvo, vėjuoto pavasario,  kviečia Jus at vykti
į įdomią ir linksmą humoro popietę „Juoktis svei-
ka”, kuri įvyks sekmadienį,  gegužės 3 d., 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje.

Programos režisierės –
Giedrė Griškėnaitė-Gillespie,
Korp! Giedra renginių vadovė
ir Ilona Čiapai tė.  Joje   – ži-
nomų rašytojų humoristų Pul-
gio Andriušio, Aloyzo Barono,
Vy tautės  Žilinskaitės ir Vi-
talio Žukaus ko kūriniai,

anekdotai, dainos, fel je tonai ir
humoristiniai vaizdeliai, ku riuos vaidins Čikagos
„Žaltvyks lės” teatro aktoriai.

Pamirškite bėdas, ligas ir nuo skaudas!  Juokas –
geriausias vaistas! 

Skaniai pasivaišinsite, pasijuoksite ir paben-
drausite su draugais ir bičiuliais!

Jus maloniai kviečia Korp! Giedra

Kad gyvenimas būtų giedresnis!
Čikagos giedrininkės kviečia į humoro popietę

Ateitininkų Poilsio ir studijų
savaitė Kennebunkporte
Dalyvaus AF pirm. Vaidotas Vaičaitis

Kviečiame dalyvauti Ateitininkų Sendraugių poilsio savaitėje rugpjū čio
1–8 d. Tėvų Pranciškonų vienuo lyno sodyboje Kennebunkporte, Mai ne.
Jau daugiau kaip 50 metų ateiti ninkai ir jų draugai – pavieniui ar su

šeimomis, renkasi vasarvietėje At lan to vandenyno pakrantėje pailsėti ir
pabendrauti. Ši savaitė skiriasi nuo tradicinių vasaros stovyklų, ku riose
gyvenimo sąlygos primityvios, o programos nustatytos minutės tikslumu.
Kennebunkporte dienos skirtos atostogavimui – grožėtis Šiauri nės Amerikos
gamta ir Atlanto vande nynu, apžiūrėti krautuvėles netoli muose miesteliuose,
apsilankyti valgyklėlėse, o saulei nusileidus vasar vietės patalpose mėgautis
kultūrine programa: paskaitomis, pokalbiais, susikaupimo vakarais, aukšto
meni nio lygio koncertais. Tiesa, viena diena yra pa skirta sporto šventei  –
išjudinti ir jau nus, ir senus.  Savaitės dalyviai turėtų tiesiogiai susisiekti su
Tėvų Pran ciškonų namų administracija, užsi sakyti kambarius ir atsiskaityti
su jais už nakvynę bei maistą. 

Šiais metais poilsio savaitėje da lyvaus Ateitininkų federacijos pirmi -
ninkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis. Pir minin kas žada pasinaudoti proga susi-
pa  žinti su Bostono ateitininkais, Ne kalto Marijos Prasidėjimo seserų vienuo -
lynu ir LKMA prižiūrimu Ame rikos lietuvių katalikų archyvu (ALKA). 

Norintys
dalyvauti poilsio savai tėje
prašomi nedelsiant užsisakyti kambarius
Pranciškonų svečių na muose, skambinant raštinės tel.
207-967-4865. Daugiau informacijos apie pa talpas rasite  tinklalapyje: www.
franciscanguesthouse.com. 

Laukiame visų ateitininkų ir jų draugų! Iki pasimatymo Kennebunk -
porte! 

Daugiau žinių suteiks Monika Sabalienė monikasabalis@gmail.com
arba  Eligijus Sužiedėlis  suziedelis@aol.com.

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

Vartotų daiktų išpardavimas ateitininkų namų garaže
Birželio 11,12,13 ir 18,19, 20 d.  8 val. r. – 2 val. p. p Ateitininkų namuose
Kviečiame prisidėti! Paaukokite savo nebebrangina mą turtą šiam didžiam išpardavi-
mui. Susitarus su Raminta Marcher tiene (tel. 630-243-9488) galėsite palikti savo daik-
tus prie Ateitininkų namų garažo. Norintiems už paaukotus daik tus bus išduotas kvi-
tas.
Išpardavimas parems Ateitinin kų namų veiklą.
Ateitininkų namai 1380 Castlewood Dr., Lemont, Illinois

Ateitininkų metinis susirinkimas

Birželio 6 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Čikagos laiku vyks visų Šiaurės Amerikos
ateitininkų narių susirin kimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų namai,
Lemont, IL. Pla nuojama tiesioginė video-konferencija, kurioje internetu galės da-
lyvauti ateitininkai iš kitų Šiaurės Amerikos vietovių.

Be įvairių diskusijų ir praneši mų, programoje numatomos tarybos, valdybos
ir sąjungų valdybų metinės ataskaitos, taip pat naujų tarybos bei revizijos komisi-
jos narių rinkimai.

Raginame visus pagalvoti: ar nenorėtumėte kandidatuoti patys? o gal į kan-
didatus pasiūlyti kitą?

Kitą savaitę pateiksime informaciją, kaip pristatyti savo ar kito kandi-
datūrą.

Š. Amerikos ateitininkų taryba

Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos jaunių būrelis dalyvavo pokalbyje su vyresniais moksleiviais apie gimnazijos dienas.
Iš k.: moksleivis Zigmas Kisielius, Vėjas Čuplinskas, Martynas Barškėtis, Vytautas Staniškis, Marko Kostic, Mikužis,  moksleivis  Lukas
Kubilius, Rytas Kulbis ir būrelio vadovas Viktoras Kaufmanas. Dainos Čyvienės nuotr.

Kovo 8 d. į Čikagos Partizano
Daumanto-Prano Dielinin-
kaičio jau nųjų ateitininkų

susirinkimą Atei tininkų namuose
Lemonte atvy ko du vyresnieji moks-
leiviai ateiti nin kai ir papasakojo
šešto skyriaus berniukų būreliui, ko
galime tikėtis baigus pradžios mo-
kyklą ir pradėjus mokytis gimnazi-
joje. Sužinojome, kad 
– susipažinsime su daug naujų drau-
gų; 
– galėsime įstoti į pomėgių klu bus ir
patys pasirinkti įvairių klasių kur-
sus;
– mokytojai bus griežtesni;
– bus užduota daugiau namų dar bų;
– egzaminai bus sunkesni ir mo-
 kytis bus sunkiau.
Marko Kostic, 6 skyrius

Pulgis Andriušis

Aloyzas Baronas

Čikagos jaunieji ateitininkai ruošiasi kitai mokslo pakopai



MARIJA REMIENĖ

Mirtis negailestingai, vieną po ki to skina po-
kario ateiviją, dar taip neseniai buvusius pa-
jėgius veikėjus. Auga mirusiųjų miestas.

Atrodė, kad Bronius Juodelis bu vo tvirtas kaip
ąžuolas, tiesus, į gyve nimą žvelgė su savo vertę ži-
nančio žmogaus šypsena. Atrodė, kad jis ne pajudina-
mas. Bronius gyveno ne sau, bet tiems idealams, tiems
darbams, kurie jam buvo brangūs. Jo gyvenimas buvo
tarnavimas artimui ir lie tuvių tautai. Bronių Juodelį
matyda vome veik visose didžiosiose organizacijose bei
renginiuose: buvo Tau ti nių šokių švenčių pirmi-
ninkas, PLB bei JAV Lietuvių Bendruomenės va do-
 vybės narys, spaudos bendradarbis, skautų vadovas
ir Draugo fondo pirmasis pirmininkas.

Draugo fondui Bronius Juodelis vadovavo beveik
dvidešimt metų. Jo pa ties žodžiais, 1992 metais išėjęs
į pensiją (Čikagos Board of  Education ėjo administ-
ratoriaus, o Valstybinės komercijos mokykloje –
koordina to riaus pareigas), pasijuto, kad turi per
daug laisvo laiko. Dienraščio „Drau go” vyr. re dak torė
Danutė Bindokie nė pakvietė jį padirbėti „Drauge” po
4–5 valandas per dieną. Sutikęs ir susipažinęs su
„Draugo” leidybos prob lemomis, pa matė didžiausią
rū pestį – finansų sto ką, ypač vasarą, kai prenume-
ratorių atsinaujina labai mažai. Susirūpinęs vaikš-
čiojo tuometinis administratorius Vytautas Ra džius,
ne visada žinodamas, ar bus iš ko mokėti atlygini mus.
Užgriuvo ir stambios pašto sąskaitos. „Draugą” nuo-
lat rėmė tė vai Marijonai, bet jau ir jie buvo pa vargę
ir pranešė, kad eilinė 20 000 dol. parama yra pasku-
tinė. 

Pagrindinis rūpestis krito ant „Draugo” leidėjų
– „Lithuanian Catho lic Press Society” direktorių ta-
rybos, kuri savo iždo neturėjo, pe čių. Kaip leisime
„Draugą?” – rūpi nosi leidėjai. Kun. Viktoras Rimše-
lis seniai galvojo sukurti Draugo fondą, bet nebuvo,
kas jam vadovautų, kas rinktų pinigus. 

Straipsniai „Drauge”  apie Drau go fondą pasirodė
1993 m. rugpjūčio mėnesį. Pirmąjį paskelbė Bro-
nius Juo delis: „Taisykime ‘Draugo’ finan si nį stogą”.
Po to Marija Remienė pa rašė laišką „Steikime Drau-
go fondą”. Redaktorė Danutė Bindokienė veda ma jame
„Kad ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnio nenuneštų”
konkrečiai paklausė: kodėl nesteigiamas Draugo
fondas? Toliau Draugo fondo idėją skatino „Draugo”
renginių komitetas, kuris savo renginiais laikraštį ga-
 lėjo paremti tik po 55 000 dol. per metus.

Redakcijoje, kur Bronius Juode lis skaitė korek-
tūrą, apsilankęs tuo metinis „Draugo” leidėjų direk-
torių tarybos pirmininkas dr. Antanas Razma jam pa-
reiškė: „Esi prityręs ad ministratorius, buvęs geras
Lietu vių Bendruomenės iždininkas, tai imk į rankas
Draugo fondą”. 

Draugo fondą „Draugo” skaitytojai sutiko gera-
noriškai. Dar jo neįkū rus, dar neturint sąskaitos ban-
ke, pradėjo plaukti aukos. Jas registravo administ-
ratorius Vytautas Radžius ir laikė „Draugo” sąskai-
toje, o vėliau per davė Draugo fondo iždui. Pirmoji, 500
dol., auka buvo Marijos Remienės (500 dol.). Jos pa-
ragintos netrukus aukojo: Birutė Jasaitienė, dr. Al-
bina Prunskienė ir Marija Vaitkienė. 

Draugo fondo institucija buvo įkurta 1993 m. lapk-
ričio 12 d., ją in kor poruojant Illinois valstijoje ir gau-
nant fondo „čarterį”. Buvo įregis truoti ir atsakingieji
steigėjai bei pirmieji korporacijos direktoriai: Bro-
 nius Juodelis, Ramunė Kubilius ir George Riškus. In-
korporavimo data teisiškai laikoma organizacijos gim-
tadieniu, o registruoti direktoriai yra organizacijos
steigėjai.

Visą inkorporavimo darbą atliko ir „BiLaws” pa-
ruošė „Draugo” leidė jų tarybos teisinis patarėjas ad-
voka tas Rimas Domanskis. Pirmuoju val dybos pir-
mininku buvo Jurgis Riš kus, nesudaręs
valdybos, o jos funkcijas perkėlęs di-
rektorių tarybai ir ta rybos iždininkui,
kuriuo nuo pat pra džių buvo Bronius
Juodelis. 

1993 m. gruodžio mėn. Draugo fon-
do direktorių skaičius pakilo iki devy-
nių. 1994 m. rudenį narių su va žiavime
direktoriai buvo išrinkti, pirmuoju DF
tarybos pirmininku buvo išrinktas
Bronius Juodelis, perrenkamas 20
metų. 

Draugo fondas milijonieriumi ne-
tapo iš karto. Pirmasis rudens va jus at-
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Prisimename a. a. Bronių Juodelį, Draugo fondo tarybos pirmininką

nešė 25 000 dol. Didesnieji aukotojai buvo JAV LB
Krašto valdyba, Tautos fondas, Jaunimo centro mo-
 terų klubas, Dzūkų draugija, Jūrų šaulių „Klaipėdos”
kuopa, Standard Fed. bankas, Union Pier Lietuvių
draugija, Martin Guss Foundation, Women’s Guild,
Šv. Kazimiero sese rys ir kiti. 

Švenčiant Draugo fondo dešimtmetį pavasario
ir rudens vajai atnešdavo iki 60,000 dolerių. „Drau-
go” leidyba 2001 m. jau buvo paremta 100 000 dol. Nors
jubiliejiniais, 2003 metais, fondo narių augimas
buvo sulėtėjęs, bet 2004 m. sausio 22 d. DF direktorių
tarybos posėdyje tarybos pirminin kas Bronius Juo-
delis pranešė, kad per dešimtmetį DF ižde buvo su-
kaupta 1,121.147 dol. kapitalo ir pasveikino tarybos
narius, tapusius milijonieriais. Per tą laiką „Drau-
go” leidybai iš viso buvo skirta 638,167 doleriai. Tuo
metu DF buvo 1 330 narių, kurie savo aukomis sudėjo
daugiau kaip milijoną dolerių.

Pradedant antrąjį dešimtmetį metiniame narių
suvažiavime buvo nuspręsta, kad Draugo fondui rei-
ka linga tolesnė narių ir rėmėjų finan sinė parama,

nes iš „Draugo” laikraš čio leidybos surenkamos lė-
šos vis ma žėjo. Nutarta toliau skelbti pava sario ir ru-
dens telkimo vajus, tikintis „Draugo” skaitytojų bei
fondo narių didesnės paramos švenčiant „Drau go”
95-ąjį gimtadienį. 

„Draugo” 2004.04.21 laidoje, sky riu je „Laiškai ir
komentarai”, DF gar bės narys dr. Romualdas Kriau-
 čiūnas rašė, kad „Direktorių tarybos katinas vėl dai-
rosi į Draugo fondo lašinius”. Jo svarbiausias lin-
kėjimas būsimajam direktorių tarybos posė džiui
buvo: „Pakelti prenumeratą tiek, kiek reikia kas-
deninėms išlai doms ir pagerinimams”. 

Nuo 2002 metų vasaros prenumeratų, o kartu ir
pajamų vis mažėjant, „Draugo” leidėjai ėmė siųsti
S.O.S. signalus – nebėra lėšų net tarnautojų algoms
mokėti. Ką turėjo da ryti Draugo fondo direktorių ta-
ryba? Nusmukus rinkai DF investavimo pelno nuo-
šimčių leidybai jau nebe užteko. Teko atsakyti į
klausimą: lai kyti milijoną banke ir nutraukti „Drau-
go” laikraščio leidybą? Kad laikraštis nesustotų, teko
pradėti naudoti Draugo fondo kapitalą. „Draugo” lei-
dybos metinės išlaidos viršija milijoną dolerių. Ži-
nome, kad Amerikos dienraščių ar žurnalų leidyba
daugiausiai laikosi ne iš prenumeratos, bet iš ko-
mercinių skelbimų. „Draugas” tokiu skelbimų kie-
kiu pasigirti negalėjo. Prenumerata  2004 m. davė tik
40 nuošimčių pajamų, o kuo toliau, tuo prenumera-
torių smar kiai mažėjo. 

Išvada: jei ne Draugo fondas, „Draugas” būtų se-
niai sustojęs. Iki 2014 m. laikraščio leidybai Draugo
fondas buvo išmokėjęs 2,306.607 do le rių. Garbė vi-
siems DF nariams, ku rių dėka DF gyvuoja ir išlai-
ko laik raštį „Draugą”.

„Draugo” leidėjai – tarybos nariai yra dėkingi
a. a. Broniui Juodeliui už atsakingą darbą, jam lie-
ka dėkingi ir ištikimiausi laikraščio skaitytojai, ku-
riems „Draugas” dar yra labai rei kalingas. 

Nuo žmogaus gimimo iki mirties – ilgas, bet ne
visada tiesus kelias.  Mūsų gyvenimas žemėje – Die-
vo do vana. Kaip jį nugyvensime – mūsų pačių valia.
Po mirties pasilieka darbai, ir jei jie geri, svarūs,
žmonės juos prisimena ir vertina, apie juos kalba,
rašo. Savo gerais darbais a. a. Bro nius Juodelis pa-
liko ryškų pėdsaką lietuvių bendruomenėje.

Amžina ramybė Marijos globoje ir meilėje Vieš-
paties!

Draugo fondo Direktorių taryba 1994 m. Sėdi iš kairės: pirm. Bronius Juodelis, kun. Viktoras Rimšelis ir Jurgis Riškus.
Stovi: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Jonas Vaznelis, Marija Remienė ir Vaclovas Momkus. 

,,Draugo” archyvo nuotr.

Bronius Juodelis savo darbo kabinete.



viliškio” komandai po 24 taškus pelnė Tomas Rekš-
tys ir Andrius Petkūnas, o kitų komandos žaidėjų in-
dėlis buvo kur kas menkesnis. 

Ne ką mažesnės intrigos sulaukė ir rungtynės dėl
3-iosios vietos, kuriose „Švyturio” krepšininkai re-
 zul tatu 92:87 po permainingos kovos įveikė „Litua-
nicos” komandą ir pirmąkart iškovojo bronzinius ap-
dova no jimus.

ČLKL prizininkams net 31 tašką pelnė Lukas
Žebrauskas, 17 – Julius Staišiūnas, 13 – Rimas Barš-
kėtis, 12 – Michael Randick. „Lituanicos” gretose pa-
sižymėjo abu aukštaūgiai – Šarūnas  Skadas pelnė 25
taškus, Pau lius Riškus – 22, tačiau jų pastangų
ČLKL senbuviams pasiekti pergalę neužteko.

„Iššūkio” taurė – „Stumbrui”, o „Jaguaras”
stipriausias ČLKL mėgėjų grupėje

ČLKL „Iššūkio” taurę nesunkiai iškovojo ČLKL
senbuviai „Stumbro” krepšininkai, kurie finale be
dides nio vargo, rezultatu 54:28 palaužė Pa nevėžio
„Lietkabelio” komandą.

Prasčiausias rungtynes sužaidę panevėžiečiai,
finalinėse rungtynėse įmetę vos 28 taškus, pasiekė šio
se zono antirezultatyvumo rekordą: per pirmus du kė-
linius jie rinko po 9 taš kus, o per trečią ir ketvirtą kė-
linius – po 5. „Stumbrui” 25 taškus pelnęs Juozas Bal-
čiūnas vienas surinko be veik tokį pat taškų kraitį,
kiek visa „Lietkabelio” komanda.

„Iššūkio” taurės bronzinius ap dovanojimus be
kovos laimėjo jauniausia ČLKL komanda „Prima-
Litua nica”. Neatvykus varžovams – „Vil niaus” krep-
šininkams, jai trečioji vie ta atiteko be žaidimo.

Ypatinga intriga užvirė ČLKL mėgėjų lygos fi-
nalinėse rungtynėse. Čia vieninga ir darni „Jagua-
ro” ko manda, rungtyniaudama su „Arkos” koman-
da, likus žaisti 4 sekundes, pa taikė vieną iš dviejų
baudos metimų ir tokiu būdu išplėšė neįtikėtiną mi-
 ni malią pergalę  – 42:41.

Bronzos medaliai įteikti „Britės” komandai,
kuri   mažajame  finale  ne sunkiai,  rezultatu 77:45
nugalėjo Pa saulio lietuvių centro (PLC) krepši nin-
kus.

Išrinkti geriausi ČLKL krepšininkai

Nusileidus 12-ojo ČLKL sezono užsklandai iš-
rinkti geriausi lygos krep šininkai. Čempionato
MVP (Most Valuable Player) tapo Tomas Rekštys
(„Radviliškis”), Tadas Reka šius („Stumbras”) ir To-
mas Rimkus („Jaguarai”).

Rezultatyviausiu lygos krepši nin ku tapo „Atle-
to” komandose le gio nierius Chris Miller. Šis juo-
daodis gy nėjas vidutiniškai per rungtynes pel-
 nydavo po 25,5 taško, o individualų rekordą pasiekė
į „Stumbro” komandos krepšį įmesdamas 42 taškus.

Taikliausiu 2014–2015 m. tritaškų metiku tapo
„Vilniaus” komandos žai dėjas Povilas Zakaraus-
kas (17/31 – 55 proc. taiklumas), iš vidutinio nuoto-
lio taikliausiai mėtė finale nežaidęs „Radviliškio” ko-
mandos gynėjas Er nestas Stanulis (22/36 – 61 proc.
taiklumas), o baudas – „Lituanicos” krep šininkas
Edas Bendoraitis (25/27 – 93 proc. taiklumas). Dau-
giausiai ka muo lių atkovojusio krepšininko pri zas
įteiktas dar vienam „Lituanicos” žaidėjui Šarūnui
Skadui (180 kamuo lių, vid. – 11 per rungtynes). 

Ne visiems ČLKL krepšininkams krepšinio se-
zonas pasibaigė: jau ge gužės 2 d., šeštadienį, Pasau-
lio lietuvių centre Lemonte vyks „Ambasa doriaus”
taurės turnyras.
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ČLKL debiutantai – 12-ojo krepšinio sezono čempionai!
Naujaisiais ČLKL čempionais tapo lygos debiutantai „Juodkrantės” krepšininkai. ČLKL „Iššūkio” taurę laimėjo „Stumbro” krepšininkai.

12-ojo Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionato nugalėtojais tapo tur-
nyro debiutantai „Juod krantės” krepši-

ninkai. Jie į viršų iš kė lė įspūdingą, bendrovės „To-
wer Communication Experts” įsteigtą pe reinamąją
taurę, iš kurios mėgavosi pergalės šampanu. 

„Juodkrantės” komandai atiteko ir LR minist-
ro pirmininko Algirdo Butkevičiaus įsteigta taurė,
kurią nau jiesiems ČLKL čempionams įtei kė ir juos
pasveikino generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas.

Balandžio 18 d. vykusiose finali nėse ČLKL
rungtynėse lygos naujo kai „Juodkrantės” krepši-
ninkai, po įtemptos ir gražios kovos, rezultatu 82:74
(13:17, 20:17, 21:21, 28:19) nuga lė jo ČLKL senbuvius,
čempionų titulą gynusius „Radviliškio” krepšinin -
kus.

Pirmą sezoną ČLKL čempionate žaidusi „Juodk-
rantės” komanda tapo penktąja lygos komanda,
kuriai per 12 ČLKL sezonų pavyko iškovoti čem-
pionų taurę: iki tol ČLKL nugalėtojais yra tapusios
„Alytaus” (2004, 2005, 2006 m.), „Radviliškio” (2007,
2008, 2009, 2014 m.), „Kunigaikščių” (2010, 2011,
2013) ir „Lituanicos” (2012) komandos.

Lemiamose šio sezono rungtynė se tris kėli-
nius nedidelį pranašumą turėjo keturiskart ČLKL
čempionai „Radviliškio” krepšininkai, tačiau jų jė-
gos pastebimai išseko paskutinia me rungtynių ket-
virtyje. Tuomet iniciatyvą į savo rankas perėmusi
„Juod krantės” komanda jau neišleido pergalės iš
savo rankų ir šventė išties įsimintiną pergalę, ku-
rią, skam bant M. Mikutavičiaus dainai „Trys mili-
jonai”, plojimais palydėjo gausūs krepšinio sirgaliai.

Penktą kartą ČLKL finale žaidusiai „Radviliš-
kio” komandai tai buvo pirmasis pralaimėtas fina-
las, o vos 4 kartus per 19 šio sezono rungtynių su-
klupusiai „Juodkrantės” koman dai – pirmoji ir, beje,
pati svarbiausia pergalė. 

Besidžiaugdamas savo auklėtinių sėkme  link
čempionų nuvedęs treneris Aurimas Matulevičius,
tuoj pat po finalinio ir pergalingo „Juod krantės” ko-
mandai teisėjo švilpuko salėje atliko per ga lin gą sal-
to. Beje, dar prieš prasi de dant finalinėms varžyboms
A. Matu levičius sugiedojo ir LR himną, kurį krep-
šinio sirgaliai palydėjo plojimais.

„Aš labai didžiuojuosi savo auklėtiniais, kurių
daugumą pradėjau treniruoti nuo pirmos klasės, dar
prieš įsikuriant ČLKL”, – įsimintina pergale džiau-
gėsi A. Matulevičius.

Geriausiu paskutinių rungtynių žaidėju (MVP)
pripažintas „Juod kran tės” komandos legionierius,
prieš tai LKL „Pieno žvaigždžių” (2008–2009 m.) ir
„Mažeikių” (2009–2010 m.) komandose rungtyniavęs
Jason Waren (finale pelnė 24 taškus). Be jo, 2014–2015
m. ČLKL čempionais tapo ir auksiniais medaliais pa-
sidabino šie „Juodkrantės” krepšininkai: Matas
Dubauskas (16), Marcus Jack son (13), Laurynas
Motužis (10), Mar tynas Einikis (6), Justas Martin-
kus (5), Mantas Tamošauskis (5), Edvinas Masilio-
nis (3), Paulius Otruškevi čius, Donatas Ružys, Do-
mas Zdanevi čius, Mantas Valeiša ir jauniausias
ČLKL krepšininkas, penkiolikmetis  Džiugas Ja-
sinskas.

Pirmąkart sidabro medalius iš ko vojusiai „Rad-

Lietuvos ledo 
ritulininkai išplėšė bronzą!

Lietuvos ledo ritulininkams ko voje dėl bronzos
medalių kelio nepastojo net ir pasaulio čempionato
I di viziono B grupėje pirmaujanti ko manda. Vo-

kiečio Bernd Haake vado vau jami lietuviai 3:2 (0:1, 2:0,
1:1) palaužė į antrąjį pasaulio divizioną susiruošusius bri-
tus ir išplėšė bronzos medalius.

Tik pergalė galėjo atnešti Lietu vai bronzą trečiame
pagal pajėgumą pasaulio čempionato divizione Eind-
 ho vene. Negana to, po Pietų Korėjos pergalės prieš Kroa-
tiją 9:4, Didžioji Britanija smuktelėjo iš pirmos vietos  ir
nepateko į I diviziono A gru pę. Bri tai liko antri, o kroa-
tus ap lenkę lietuviai – treti. Į antrąjį divi zioną pakilo Pie-

tų Korėjos ledo ritu lio rinktinė.
Bronzą Lietuvos ledo ritulinin kai buvo iškovoję ir

pernai, kai „Sie mens” arenoje mūsiškius į priekį ve dė Dai-
nius Zubrus.

Į Olandiją Lietuvos ledo ritulio rinktinė vyko vil-
damasi išsaugoti vietą I diviziono B grupėje, tačiau net
ir be didžiausios savo žvaigždės sugebėjo pasidabinti
bronza.

Nugalėtojų garbei Eindhovene skambėjo Lietuvos
himnas. Su ledo ritulininkais tribūnose džiūgavo ir bū-
rys lietuvių.

Pasaulio čempionato i divizio no B grupė: 1. Pie-
tų Korėja – 12 tšk., 2. Didžioji Britanija – 11 tšk., 3. Lie-
tuva – 9 tšk., 4. Kroatija – 7 tšk., 5. Olandija – 3 tšk., 6. Es-
tija – 0 tšk.

Lietuvos rinktinės rezultatai Olandijoje: Olan-
dija–Lietuva 0:1, Kroatija–Lietuva 4:1, Lietuva–Estija 6:1,
Lietuva–Pietų Korėja 0:5, Lietu va–Didžioji Britanija 3:2.

Vieninga ir darni „Jaguaro” komanda paskutinėmis rung-
tynių sekundėmis užsitikrino ČLKL mėgėjų lygos čempionų
titulą.
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Pritarė Kibernetinio saugumo tarybos sudarymui

Estijos pareigūno byla – farsas

Maskva (ELTA) – Dėl smarkiai ky-
lančių maisto produktų kainų ir ap-
rūpinimo problemų Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas atleido žemės
ūkio ministrą Nikolajų Fiodorovą.

Jo įpėdiniu paskirtas ligšiolinis
Krasnodaro srities gubernatorius
Aleksandras Tkačiovas. V. Putinas pa-
ragino jį greitai spręsti problemas
„svarbiausiame Rusijos ūkio sekto-
riuje”.

Žemės ūkio sektorius daug metų
kritikuojamas, kad nepakankamai iš-
naudoja milžiniškus derlingus šalies
plotus.

Vakarai dėl Rusijos veiksmų Uk-
rainos konflikte prieš metus paskelbė
šaliai sankcijas. Maskva į tai reagavo
uždrausdama maisto produktų im-
portą iš Vakarų. Dėl šio draudimo Ru-
sijoje išaugo maisto produktų kainos,
kilo problemų dėl jų tiekimo.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Austrija pripažino armėnų žudynes genocidu

Vilnius (ELTA) – Seimo pirmi-
ninkė  Loreta Graužinienė  Vatikane
audiencijos metu visos Lietuvos žmonių
ir ypač neįgaliųjų vardu pakvietė Po-
piežių Pranciškų atvykti vizito į Lie-
tuvą. Popiežius padėkojo už kvietimą.

L. Graužinienė taip pat įteikė šv. Tė-
vui atminimo dovaną – sidabrinį me-
dalikėlį su Vilniaus Aušros Vartų Ma-

rijos atvaizdu. Pabučiavęs medalikėlį
Popiežius dar kartą nuoširdžiai padė-
kojo ir paprašė už jį melstis.

Balandžio 19–23 dienomis Seimo
pirmininkė Romoje dalyvavo paskuti-
niajame Italijos pirmininkavimo Eu-
ropos Sąjungos (ES) Tarybai  parla-
mentinio matmens renginyje – ES par-
lamentų  pirmininkų konferencijoje.

Viena (BNS) – Austrijos įstatymų
leidėjai pasmerkė kaip „genocidą” ar-
mėnų žudynes paskutiniais Osmanų
imperijos gyvavimo metais. Šis žings-
nis žengtas Armėnijai rengiantis mi-
nėti 100-ąsias tragedijos metines.

„1915 metų balandžio 24-ąją buvo
pradėtas persekiojimas, kuris baigėsi
genocidu”, – sakė parlamento pirmi-
ninkė Doris Bures ir pakvietė depu-
tatus atsistoti bei tylos minute pa-
gerbti aukų atminimą.

Šešių didžiųjų šalies politinių par-
tijų vadovai taip pat paskelbė pareiš-
kimą, kuriame pažymėjo, kad Austri-
jos, kaip buvusios Osmanų imperijos
sąjungininkės, „pareiga yra pripažin-
ti ir pasmerkti kaip genocidą šiuos

siaubingus įvykius”.
Jie paragino Turkiją, kuri atsisa-

ko pripažinti armėnų žudynes geno-
cidu, pri siimti atsakomybę už savo
vaidmenį.

„Turkijos pareiga stoti akis į akį
su šiuo tamsiu ir skausmingu savo is-
torijos etapu ir pripažinti genocidu nu-
sikaltimus, kurie buvo įvykdyti prieš
armėnus Osmanų imperijoje”, – pa-
žymima pareiškime.

Ši Austrijos deklaracija neturi jo-
kios teisinės galios, tačiau vis dėlto yra
svarbus simbolinis žingsnis. Daugiau
nei 20 valstybių, tarp jų Prancūzi-
 ja ir Rusija, oficialiai pripažino armė -
nų žudynes genocidu.

Armėnų Bažnyčia kanonizavo genocido aukas
Jerevanas (BNS)  – Armėnų Baž-

ny čia paskelbė šventaisiais iki pu-
santro milijono armėnų, kurie buvo
nužudyti paskutiniais Osmanų impe-
rijos gyvavimo metais. Kanonizacija
vyko tvyrant įtampai santykiuose su
Turkija dėl jos atsisakymo pripažinti
armėnų žudynes genocidu. 

Iškilmės, tapusios didžiausia ma-
sine kanonizacija istorijoje, įvyko ar-
mėnams minint jų tautos tragedijos
100-ąsias metines. Joms skirtuose ren-

giniuose dalyvavo milijonai žmonių,
tarp kurių buvo įtakingų valstybių
vadovų. Po iškilmių, kurioms vado-
vavo patriarchas ir visų armėnų ka-
tolikosas Karekinas II, gaudė armėnų
bažnyčių visame pasaulyje varpai, o
tuomet visos žudynių aukos buvo pa-
gerbtos tylos minute.

Paskelbdama šventaisiais geno-
cido aukas, „Bažnyčia tik pripažįsta
tai, kas įvyko: tai – genocidas”, – sakė
Karekinas II. 

Vilnius (Vyriausybės info) – Vy-
riausybė, įgyvendindama Kibernetinio
saugumo įstatymą, pritarė Kiberneti-
nio saugumo tarybos sudarymui, taip
pat patvirtino jos reglamentą. Pagal
Vyriausybės nutarimą krašto apsaugos
ministras per mėnesį turės patvirtin-
ti šios tarybos sudėtį.

Kibernetinio saugumo taryba bus
nuolatinė patariamoji institucija, ana-
lizuosianti kibernetinio saugumo už-
tikrinimo   būklę  ir  teiksianti pasiū-
lymus skirtingoms šalies instituci-
joms.

Kibernetinio saugumo tarybai
pirmininkaus krašto apsaugos vice-
ministras, ją sudarys 24 nariai iš Kraš-
to apsaugos, Energetikos, Susisiekimo,
Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio
reikalų, Ūkio ministerijų, Vyriausybės
kanceliarijos, Ryšių reguliavimo tar-
nybos, Kriminalinės policijos biuro,
Lietuvos banko, Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos, UAB „Lietuvos
energija”, Vilniaus ir Kauno techno-
logijos universitetų, taip pat atstovai iš
„Infobalt”, Lietuvos bankų, šilumos ir
vandens tiekėjų asociacijų.

Talinas (ELTA) – Buvęs
Estijos užsienio reikalų mi-
nistras, šiuo metu einantis
europarlamentaro pareigas,
Urmas Paet nurodė, kad bet
kokie kaltinimai pateikti Es-
tijos pareigūnui Eston Kohver
Rusijos teisme yra sufabri-
kuoti ir nepagrįsti.

„Šia byla siekiama padi-
dinti Rusijos saugumo tar-
nybų autoritetą Rusijos fede-
ralinės saugumo tarnybos
(FSB) darbuotojų ir visos Ru-
sijos piliečių akyse. Šios pro-
pagandos kaina – aštuoni mė-
nesiai sugaišto laiko E. Kohver gyve-
nime. Jo pagrobimas ir įkalinimas
yra tarptautinės teisės pažeidimas, o
bet kokie prieš jį nukreipti Rusijos
veiksmai yra farsas”, – teigė U. Paet.

Anot valstybės paskirto E. Kohver
advokato, vyrui neseniai buvo pateik-
ti kaltinimai dėl dar dviejų nusižen-
gimų – neteisėto ginklo gabenimo ir ne-

teisėto Rusijos sienos kirtimo. Be to, E.
Kohver kaltinamas Maskvos šnipinė-
jimu. Šiuo metu nežinoma, kada Ru-
sijoje, Pskove, prasidės Estijos parei-
gūno bylos nagrinėjimas.

Estijos žvalgybos pareigūnas buvo
pagrobtas pernai rugsėjo 5-ąją, darbo
metu netoli Luhamos pasienio kont-
rolės punkto Estijoje. 

Rusijos agresija yra svarbiausia NATO problema
Washingtonas (ELTA) – Susiti-

kime su Turkijos užsienio reikalų mi-
nistru JAV valstybės sekretorius John
Kerry pareiškė, kad situacija Ukrai-
noje NATO tebėra labai svarbi.

J. Kerry laukia kito mėnesio vizi-
to į Turkiją, kur vyks NATO užsienio

ministrų susitikimas. Anot jo, Antali-
joje bus peržiūrėti NATO prioritetai.
Vienas iš jų – Rusijos agresija Rytų Uk-
rainoje bei žiaurių ekstremistų iš-
puoliai NATO pietinėse narėse, ku-
rioms teikiama Turkijos pagalba yra
labai svarbi. 

Pakvietė Popiežių Pranciškų atvykti į Lietuvą

Vilnius/Kišiniovas
(Prezidentūros info) – Lie-
tuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė
susitiko su Moldovos pre-
zidentu Nicolae Timofti.
Artėjant Rytų partnerys-
tės susitikimui Rygoje, Pre-
zidentai aptarė Moldovos
pažangą įgyvendinant svar-
bias europines reformas.
Kalbėta ir apie abiejų šalių
ekonominių bei politinių
ryšių stiprinimą.

Pasak Prezidentės, di-
džiausias dėmesys reika-
lingas teisingumo sistemos
pertvarkai, kovai su korupcija ir šalies
oligarchizacija, bankų, energetikos sek-
torių ir žiniasklaidos skaidrinimui,
žmogaus teisių užtikrinimui.

Kertiniai Moldovos žingsniai su-
artėjimo su Europa link jau žengti – pa-
sirašyta Asociacijos sutartis, įtvirtintas
bevizis režimas. Dabar reikia politinės
valios ir visų – tiek politinių jėgų, tiek
visuomenės pastangų vykdant refor-
mas.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva
taip pat praėjo nelengvą reformų kelią
ir gali prisidėti prie Moldovos stiprini-
mo savo ekspertinėmis žiniomis. Jau da-
bar įvairių sričių ekspertai iš Lietuvos

padeda Moldovai įgyvendinti pertvar-
kas teisingumo, valstybės tarnybos,
muitų veiklos, pilietinės visuomenės kū-
rimo srityse.

Lietuvos ir Moldovos dvišalis ben-
dradarbiavimas turi didžiulį potencia-
lą, kurį būtina išnaudoti. Ypač daug ga-
limybių tokiam bendradarbiavimui yra
informacinių technologijų, maisto pra-
monės, transporto ir logistikos sekto-
riuose. Svarbu ir toliau stiprinti abiejų
šalių verslo ryšius. Pernai Lietuvos
Moldovos prekybos apyvarta siekė 41,5
mln. eurų.

Moldovoje Prezidentei buvo įteiktas
aukščiausias šios šalies apdovanoji-
mas – Moldovos Respublikos ordinas.

Lietuva remia Moldovos europinį pasirinkimą

Vilnius (Faktai.lt) – „Europos Ko-
misijos (EK) prieštaravimų pareiški-
mas ‘Gazprom’ dėl piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi Europos Są-
jungos (ES) dujų rinkoje yra ilgai lauk-
tas ir parodantis, kad dujų monopoli-
ninkei, kaip ir kitoms įmonėms, nepa-
isant dydžio, taikomi vienodi teisės
principai, galiojantys visoje ES”, – sa -
ko ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius.

EK tyrimas dėl galimai pažeidžia-
mos Europos konkurencijos teisės buvo
pradėtas 2012 metų rugsėjį, nes „Gazp-
rom” veikla turėjo įtakos nemažai Rytų
ir Centrinės Europos daliai. Tyrimas
vykdytas ne tik dėl galimai nesąžinin-

gai taikytų kainų, bet ir dėl trukdymo
savo klientams diversifikuoti dujų tie-
kimo šaltinius – įgyvendinti III ener-
getikos paketo reikalavimus.

„Žinome, kad ir Lietuvai tarp kitų
10 ES valstybių buvo trukdoma įgy-
vendinti ES III energetikos paketo rei-
kalavimus. Lietuva reformavo savo
dujų rinką, dėl to net buvo iškelta in-
vesticinė byla, tačiau ieškinį neseniai
‘Gazprom’ atsiėmė, o arbitražo tribu-
nolas nutraukė bylą. EK pripažinimas,
kad „Gazprom” pažeidžia konkurenci-
nę teisę ES, manau, turės teigiamos įta-
kos visoms Rytų ir Vidurio Europos ša-
lims – laimės dujų vartotojai”, – sako
premjeras.

Sprendimas dėl „Gazprom” turės teigiamos įtakos

V. Putinas pradėjo ,,galvų kapojimo” metą

Prezidentė D. Grybauskaitė susitiko su Moldovos prezidentu
Nicolae Timofti. ELTA nuotr.  

Eston Kohver Presstv nuotr. 



Š. m. gegužės 1–15 d. vyks rinkimai
į JAV LB Tarybą. Tęsiame balandžio 16 d. laidoje

pradėtą supažindinimą su kandidatų sąrašu. Visą informaci-
ją apie rinkimų sąlygas ir eigą rasite JAV LB Tarybos rinkimų svetainėje:
www.rinkimai2015.us/vote.
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VidURiO VAKARų APygARdA
Rimantas dirvonis

Profesija: Architektas, statybos inžinierius

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajo-
nas I

Amžius: 85 m.

Apie kandidatą: 

Išvykau į Vakarus su
miestiete motina,
seserim, seneliais
ūkininkais, kitais gi-
minėms, jų draugais
ir kaimynais arklių
vežimuose iš Lietu-
vos 1944 m. vasarą sovietams antrą kartą oku-
puojant mūsų kraštą. Vokietijoje karo metu
ir po karo gyvenome  5-erius metus.  Ten bai-
giau lietuvių gimnaziją. Į JAV atplaukiau
1949 m. vasarą.

Jau 1950 m. Čikagoje įsijungiau į lietuvių spor-
tinę veiklą, o 1951 m. su kitais lietuviais stu-
dentais įsteigėme Akademinį sporto klubą
(ASK) ,,Lituanica”. Buvau veiklus lietuvių stu-
dentų visuomeninėje veikloje, vėliau Aka-
deminio skautų sąjūdžio narys, vadovas,
Akademinės skautijos leidyklos vienas iš stei-
gėjų ir  redaktorių. Per 40 metų –  krepšinin-
kas, treneris, veiklus lietuvių sporto sąjungos
(ŠALFASS) vadovas.  Dvejus metus  tarnavau
JAV kariuomenėje Korėjoje. Grįžęs  vėl stu-
dijavau architektūrą ir statybos inžineriją.
Sovietų Sąjungai įsiveržus į Vengriją bei Če-
koslovakiją, baigiau karininkų kursus (ROTC).
Pašauktas dar pusei metų į kariuomenę, likau
atsargoje iki 1972 m. (pulkininko leitenanto
laipsniu). Esu baigęs visus JAV armijos aukš-
tuosius karininkų kursus. Kaip civilis, dirbau
geležinkelių tiltų ir statybos inžinerijos srity-
se.

Aktyvi veikla LB-nėje prasidėjo 1963 m., kai
buvau pakviestas į  II Pasaulio lietuvių šven-
tės Čikagoje oganizacinį komitetą. Talkinau
įvairiuose renginiuose, kaip  JAV atstovas da-
lyvavau Kanados, Australijos, Pietų Amerikos
LB renginiuose. Prieš Lietuvai atkuriant Ne-
priklausomybę  buvau PLB valdybos narys, vė-
liau JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas
ir vienas iš valdybos visuomeninio komiteto
steigėjų. Esu JAV LB Tarybos narys, Lemon-
to LB valdybos narys ir Lemonto LB Sociali-
nių reikalų skyriaus vedėjas.

Monika dobrovolskytė

Profesija: BMD Eurocraft, Inc. – preziden-
tė/savininkė

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 44 m.

Apie kandidatę: 

Ilgametė lituanistinių mokyklų tėvų komite-
to narė. Maironio lituanistinės mokyklos tėvų
komiteto pirmininkės pavaduotoja. Daly-
vauju įvairioje lietuviškoje veikloje.

Esu ,,BMD Eurocraft” kompanijos prezidentė
ir savininkė.  Darbas – statybų valdymas: su-
tarčių  su klientais sudarymas, įvertinimas, dar-
bų organizavimas, statybinių medžiagų pir-
kimas ir t. t.  Būtų labai įdomu dalyvauti JAV
LB veikloje. Norėčiau daugiau prisidėti prie jos
darbų ir veiklos.

Lina griškonytė

Profesija: Marketingo direktorė 

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 30 m.

Apie kandidatę: 

Esu ,,Chicago Mot-
hers Foundation”
narė. Mūsų fondas
padeda ne tik gyve-
nantiems lietuviams
Čikagoje, bet ir gy-
venantiems kitoje At-
lanto pusėje. Dažnai
organizuojame įvai-
rius lietuviškus ren-
ginius. 

Kartu su vyru padedame lietuviamas su-
prasti, kaip Amerikoje veikia finansinė siste-
ma. 

Nusprendžiau kandidatuoti į JAV Lietuvių Ben-
druomenės Tarybą, nes mėgstu bendrauti ir
padėti kitiems. Manau, kad mano užsispyri-
mą ir darbštumą būtų galima panaudoti ge-
riems tikslams.

Saulius Janušonis 

Profesija: Verslininkas

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 50 m.

Apie kandidatą: 

Esu Čikagos lietu-
vių ,,Rotary” klubo
įkūrimo iniciatorius
ir pirmasis prezi-
dentas. Lietuvos
ISM Vadybos ir eko-
nomikos universi-
teto Foundation
Chicago direktorių
valdybos narys, at-
sakingas už finan-
sus. Remiu ir daly-
vauju įvairiuose lietuvių renginiuose, mane
pažįsta daug lietuvių. 

Esu draudimo brokerių kompanijos direkto-
rių valdybos narys ir vienas iš įmonės vado-
vų.

Algimantas Kalvaitis

Profesija: Finansų planuotojas

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 28 m.

Apie kandidatą: 

Šiuo metu atlieku iž-
dininko pareigas JAV
LB Lemonto apylin-
kėje, kad galėčiau
paaiškinti finansinių
paslaugų sistemą
gimtąja lietuvių kal-
ba. Vedu ataskaitą
knygose. Taip pat
padedu rengti Lie-
tuvių Bendruomenės renginius.

Nusprendžiau kandidatuoti į JAV Lietuvių Ben-
druomenės Tarybą, turiu gerų idėjų ir ener-
gijos bei galiu jas panaudoti geriems ir nau-
dingiems tikslams.

Svajonė R. Kerelytė

Profesija: Verslininkė

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 53 m.

Apie kandidatę: 

Aktyviai dalyvauju LB
veikloje nuo 16 metų.
Esu ėjusi įvairias pa-
reigas JAV LB Vidurio
Vakarų apygardoje ir
JAV LB Lemonto apy-
linkėje. Esu JAV LB
XXI Tarybos narė.

Baigiau Lewis Uni-
versity, įgydama ma-
gistrą iš Human Resources Management.
Esu verslininkė –  bendrovės ,,Jackson Hewitt
Tax Service” savininkė. 

Jaučiu, kad galėčiau prisidėti prie tolimesnės
JAV LB veiklos.

Jon Platakis 

Profesija: Mokytojas 

Apylinkė: Brighton Parko apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 67 m.

Apie kandidatą: 

Įsteigiau Amerikos
lietuvių organizaciją
,,National Lithuanian
American Hall of
Fame” su tikslu gar-
sinti Lietuvą ir jos
vardą. Su kolegomis
įvedėme Rūtos Še-

petys knygą ,,Between the Shades of Grey” į
kelių Čikagos ir Cicero mokyklų programas.
Priklausau Vidurio Vakarų apygardos valdy-
bai. 

Esu istorijos mokytojas Čikagos mokykloje ir
pasinaudoju kiekviena proga papasakoti stu-
dentams apie Lietuvą bei jos turtingą istori-
ją. Taip pat turiu verslą – komercinio valdy-
mo kompaniją. 

Lietuvių veikla turėtų būti stipriai susieta su
epine Lietuvos istorija, kad trečios, ketvirtos
ir visų ateinančių kartų nariai galėtų pasi-
džiaugti būdami lietuviais.

Juozas Polikaitis 

Profesija: Pensininkas-inžinierius 

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 79 m.

Apie kandidatą: 

JAV LB Tarybos narys
nuo 1985 metų. XIV
Taryboje – Garbės
teismo narys; XV ir
XVI Tarybose Kont-
rolės komisijos pir-
mininkas; XVI ir XVII
Tarybose – JAV LB
Krašto valdybos So-
cialinių reikalų tary-
bos pirmininkas; XVI
ir XVII Tarybų metu Krašto valdybos Švietimo
tarybos narys; XIX ir XX Tarybų Prezidiumo pir-
mininkas. 

Esu chemijos inžinierius (BA) ir metalurgijos
inžinierius (MA) profesionalas. Beveik visą savo
profesinį laikotarpį dirbau ,,American Natio-
nal Can” įmonės tyrinėjimų skyriuje,  buvau
skyrių vadovas, departamentų direktorius,
įmonės tyrinėjimo skyriaus generalinis di-
rektorius ir įstaigos vyriausias vadovas.

Esu ,,International Metal Decorators Asso-
ciation” ilgametis direktorių tarybos narys, po
pensijos pakeltas į garbės narius. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X, XI ir XIII
Seimų pirmininkas (Vilniuje). Ateitininkų or-
ganizacijoje: studentų sąjungos pirminin-
kas (1958–1959 m.); Sendraugių sąjungos sek-
retorius (1965–1966 m.). 28 metus buvau žur-
nalo ,,Ateitis” administratorius. Ateitininkų Fe-
deracijos tarybos pirmininkas (1983–1985
m.) ir Ateitininkų Federacijos vadas nuo 1985
iki 1997 metų. Kita visuomeninė veikla: ,,Dai-
navos” ansamblis, Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos tarybos narys, ALT’o vice-
pirmininkas ir t. t.

dr. Jonas Prunskis 

Profesija: Gydytojas 

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 58 m.

Apie kandidatą: 

LB Tarybos na-
rys, LRS/PLB
komisijos pir-
mininkas

Savo kolegų
septynis kartus
išrinktas kaip
geriausias savo
specialybės –
skausmo gy-
dymo –  spe-
cialistas. ,,U.S.
News” ir ,,World Report” išrinktas vienu iš ge-
riausių skausmo gydymo specialistų. Vy-
riausias gydytojas Illinois Pain Institute.

Mano vaikai skaito, rašo  ir kalba lietuviškai,
nors yra  gimę JAV.



Živilė Ramašauskienė

Profesija: Mokytoja 

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 49 m.

Apie kandidatę: 

Daug metų prisidė-
jau prie PLC rengi-
nių organizavimo.
Nuo 2005 m. trejus
metus dirbau Lietu-
vių Fondo raštinėje.
Prisidėdama sava-
norišku darbu prie
įvairių renginių or-
ganizavimo ir daly-
vavimo juose – ge-
riau  supratau LB
veiklą. Esu baigusi Klaipėdos Pedagoginį uni-
versitetą – pedagogikos, psichologijos ir mu-
zikos specialybę. Iki atvykimo į Ameriką dirbau
Pasvalio miesto seniūno pavaduotoja, 14
metų dirbau Maironio lituanistinėje mokyk-
loje su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Čia,
Amerikoje, College of DuPage  įgijau grafikos
dizainerio sertifikatą. 

Gerbiu vyresniųjų patirtį ir pasiaukojimą, ta-
čiau manau, kad visuomeninę  veiklą  turėtų
įsijungti daugiau jaunesnių žmonių. Jaučiu pa-
reigą savanorišku darbu aktyviau prisidėti prie
LB veiklos.

Aušrelė Sakalaitė 

Profesija: Finansų administratorė

Apylinkė: Marquette Parko apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 75 m.

Apie kandidatę: 

Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė
2003–2009 metais;
LB Taryboje 1994–
2009 metais; Prezi-
diumo narė 1997–
2000 metais; Mar-
quette Park apylin-
kės pirmininkė.

37 metus dirbau
,,Western Electric”, ,,AT&T” korporacijose. Pra-
dėjau karjerą kaip ,,file clerk”, baigiau  būda-
ma finansų administratorė. Korporacija ap-
mokėjo mano mokslus.

Padėjau   susigiminiuoti  Omahos Creighto-
no Jėzuitų universitetui ir Vilniaus bei Vytau-
to Didžiojo universitetams Kaune.

12 metų buvau atstovė PLB Seime.

Marija-Milda Šatienė

Profesija: Ekonomistė

Apylinkė: Cicero apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 64 m.

Apie kandidatę: 

Mano veikla LB pra-
sidėjo vaikų moky-
mu Čikagos Jauni-
mo centro lituanisti-
nėje mokykloje,  vė-
liau dėsčiau Peda-
goginiame lituanis-
tikos institute. Jau-
nimo centro valdy-
boje dirbau įvairiose
pareigose, buvau ir
direktorė. Esu Cent-
ro tarybos narė. Dalyvavau Lietuvos našlaičių
globos būrelio ,,Saulutė” veikloje. 
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Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

Baigiau Vilniaus universiteto ekonomikos
fakultetą, bet dirbti ekonomiste teko neilgai.
Atvykusi į JAV, dirbau Triton College. Vėliau
dirbau Jaunimo centre direktore. 

Teko susipažinti iš daugelio JAV Bendruo-
menių. Lietuvaičiai, neseniai atvykę iš Lietu-
vos, kuria naujas LB apygardas ir apylinkes
arba tampa nariais anksčiau įkurtose. Da-
bartiniai iššūkiai nurodo, jog reikia tobulin-
ti Bendruomenės Tarybos sukurtus įstatus,
kad jie atitiktų šiuolaikinius poreikius. Tary-
bos naujienlaiškis, internetinė svetainė ir
kiti informacijos šaltiniai, tikiu, padės Tarybos
nariams glaudžiau bei nuoširdžiau tarpusa-
vyje bendradarbiauti ir dalintis vertingais su-
manymais. Juk visų bendras tikslas – išlaikyti
ir puoselėti mums svarbią lietuvybę šiapus At-
lanto.

Austėja Sruoga

Profesija: ,,AVS Prime Realty” bendrasavininkė,
vaikų darželio ,,Zuikis puikis” bendrasavininkė

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 37 m.

Apie kandidatę: 

Ilgametė Maironio
lituanistinės mo-
kyklos tėvų komite-
to narė, vicepirmi-
ninkė. Priklausau Či-
kagos lietuvių ,,Ro-
tary” klubui, šiais
metais pakviesta
tapti Club President-
Elect. Daug metų or-
ganizuoju labdaros
renginius. Vienas pa-
skutinių – Šv. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčiai Marquete Parke išsaugoti. Įvairių lie-
tuviškų renginių organizatorė. 

,,AVS Prime Realty” nekilnojamo turto kom-
panija gyvuoja daugiau nei 10 metų, tai
mūsų šeimos verslas. ,,Zuikio puikio” darže-
lis gyvuoja daugiau nei 5 metus, tai lietuviš-
kas darželis, į mokyklas išleidęs ne vieną lai-
dą lietuvių kilmės vaikų.

Vesta Valuckaitė

Profesija: Daktarė

Apylinkė: Lemonto apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas I

Amžius: 42 m.

Apie kandidatę: 

Aktyviai dalyvauju
Čikagos lietuvių
veikloje. Priklausau
Pasaulio lietuvių me-
dikų asociacijos
(World Lithuanian
Medical Association)
vykdomajam komi-
tetui, esu Vilniaus-
Čikagos susigimi-
niavusių miestų komiteto ir Čikagos lietuvių
,,Rotary” klubo narė.

Esu medicinos daktarė-radiologė. Pradėjusi
studijas Lietuvoje, magistro laipsnį iš radia-
cinės biologijos įgijau Royal University of Lon-
don. Šiuo metu dirbu Cancer Research at the
University of Chicago. 

Su malonumu įsijungčiau į JAV Lietuvių
Bendruomenės veiklą. Iš anksto dėkoju už pa-
sitikėjimą.

Birutė Vilutienė

Profesija: Medicinos technologė

Apylinkė: East Chicago apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-

rų apygarda,
rajonas I

Amžius: 78 m.

Audrius Abrutis 

Profesija: Kokybės inžinierius 

Apylinkė: Waukegan-Lake County apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas III

Amžius: 49 m.

Apie kandidatą:

Į JAV LB veiklą įsijun-
gė 1997 metais. Buvo
Atlantos Lietuvių
Bendruomenės val-
dyboje, kur ėjo vice-
pirmininko, o vėliau
Valdybos pirminin-
ko pareigas. 2013 m.
atvyko gyventi į Ili-
nojaus valstiją. Nuo 2014 metų pradėjo savo
veiklą Waukegan-Lake County Lietuvių Ben-
druomenėje. 2014 m. pavasarį buvo išrinktas
JAV LB valdybos pirmininku.

Šiuo metu dirba kokybės inžinieriumi ga-
mykloje, gaminančioje plastikines pakuotes
medicinos įrangai. Prieš tai daug metų dirbo
projektų vadovu širdies tyrimų institute.

Džiaugiasi galėdamas prisidėdi prie JAV Lie-
tuvių Bendruomenės veiklos, pasiruošęs ir to-
liau dirbti.

gediminas damašius 

Profesija: Chemijos inžinierius/pensininkas

Apylinkė: Waukegan-Lake County apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas III

Amžius: 76 m.

Apie kandidatą: 

Buvęs JAV LB Wau-
kegan-Lake County
apylinkės pirminin-
kas, iždininkas, da-
bar eina apylinkės
sekretoriaus parei-
gas. Taip pat JAV LB
Tarybos narys.

Įgijęs chemijos inžinieriaus diplomus Purdue
universiteto (BS) ir Northwestern universite-
to (MS). 36 metus dirbo ,,Abbot Laboratories”.

Auksuolė Marciulevičienė

Profesija: Rūbų dizainerė/konstruktorė

Apylinkė: Waukegan-Lake County apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas III

Amžius: 50 m.

Apie kandidatę: 

Nuo 2006 metų pri-
klauso JAV LB Wau-
kegan-Lake County
apylinkei. Nuo 2006
m. iki 2012 m. pri-
klausė jos valdybai,
vėl buvau išrinkta
2014 m. eiti vicepir-
mininkės pareigas.

Šiuo metu dirba
,,Zan Atelier” kompanijoje dizainere, konst-
ruktore ir išpildytoja.

Mano, jog Lietuvių Bendruomenė padeda lie-
tuvių išeiviams susiburti, palaikyti lietuvybę
ir spręsti iškilusias problemas. Labai džiaugiasi,
galėdama prisidėti, puoselėdama lietuviškas
vertybes ir kultūrą, sprendžiant iškilusias
problemas ir aktyvinant lietuvių išeivijos
veiklą.

Paulius Slavėnas 

Profesija: Gydytojas 

Apylinkė: Waukegan-Lake County apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Vidurio Vaka-
rų apygarda, rajonas III

Amžius: 46 m.

Apie kandidatą: 

Esu aktyvus ilgame-
tis apylinkės narys,
apylinkės valdybos
narys ir JAV LB XX
Tarybos narys.

Esu gydytojas, dir-
bu Northwestern
Lake Forest Hospital.

Lietuvių Bendruo-
menės veikla yra la-
bai reikalinga, išlaikant ir plėtojant mūsų
tautos vertybes, tautinę savimonę ir kultūrą.
Tik bendromis jėgomis galime nuveikti daug
gražių ir prasmingų darbų.

Membership open to Lithuanians in U.S.A.
All deposits insured to $250,000 by NCUA

  

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

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

taupaboston.com
(617) 269-1450

Lithuanian Federal 
Credit Union
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PETRAS V. KiSiELiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EdMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLiOBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

”BAKE FOR ME” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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EUgEnE C. dECKER, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, Oak Lawn, iL
25 E Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JOViTA KERELiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA E. CEPELĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUgOS

PERKA

Advokatas
ginTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVOKATAi

REAL ESTATE

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

ginsiu. Tel. 630-340-9604

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

,,draugo” sudoku nr. 91
atsakymus atsiuntė: 

Ona Rušėninė, Palos Hills, IL
Martin Taoras, Findlay, OH

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
dalė Blekienė, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

dRAUgAS •
773-585-9500

DRAUGAS
773-585-9500

ĮVAiRūS

,,SOFiJA JOnyniEnĖ: pedagogė, lietuvybės
puoselėtoja Jungtinėse Amerikos Valstijose”

Šioje knygoje pristatoma pedagogės Sofijos Jonynienės, il-
gametės Čikagos Brighton Parko lituanistinės mokyklos ve-
dėjos ir vadovėlių bei pratimų litua-

nistinėms mokykloms autorės, gyvenimas,
darbai ir asmenybė. Knygos autorius, prof.
Jonas Dautaras, išsamiai įvertina S. Jony-
nienės pedagoginį stilių ir įnašą į lietuvišką
švietimą. Be prof. Dautaro aprašymų, kny-
goje yra šeimos, kolegų ir mokinių prisimi-
nimai apie S. Jonynienę, ištraukos iš jos ra-
šinių, jos parašytų vaidinimėlių vaikams, nuo-
traukos iš S. Jonynienės gyvenimo įvairių lai-
kotarpių ir bibliografija. Illinojaus valstijos pri-
dėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., per-
siuntimas paštu – 5 dol. Knygą galima įsigyti ,,Drauge”. Kaina – 15
dol. Pelnas bus paaukotas ,,Draugui”. Teirautis tel. 773-585-9500.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar
jos priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

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

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-4619. 

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

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiūros
darbo pakeitimų pietvakariniuose rajo-
nuose. Tel. 773-387-7232 arba 773-600-
2887. 
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Mįslingasis Vytauto Didžiojo epochos diržas

Iš tiesų šis diržas-eksponatas turi
daug paslapčių – pirmiausia dėl to,
kad labai mažai ką žinome apie jį.

Mes žinome tiek, kiek duomenų mums
suteikė kolegos iš Baltarusijos Nacio-
nalinio istorijos muziejaus. 

Šis diržas buvo rastas 1990-aisiais
metais Baltarusijos teritorijoje, Mins-
ko apskrityje, Molodeč no rajo ne, sim-
bolišku pavadinimo  kai me – Litva
(Lietuva). Lobio būta tikrai ne menko
– jame tarp Prahos grašių mo netų (jų
buvo 6 168)  buvo ir šis diržas. Šioje vie-
toje reiktų pažy mėti, kad Prahos gra-
šiai buvo kaldinti nuo 1300  metų ir apy-
vartoje buvę iki 1535 metų.

Pirmiausia visas lobis pateko į
ko lekcionierių rankas, nes, numano me
mes, jį aptiko taip vadinamieji „juodieji
archeologai”, besinaudojantys metalo
ieškikliais. Lobis apie 10 metų keliavo
iš kolekcionieriaus pas kolekcionierių,
kol apie jį sužinojo isto rikai. Kai jau
apie tai imta kalbėti garsiai, lobis,
įvertintas 80 tūkstan čių JAV dolerių,
kilus didžiuliam triukšmui ir susirū-
pinimui tiek Bal tarusijoje, tiek ir Lie-
tuvoje, nesėkmingai  buvo bandytas
parduoti aukcione. Tačiau oficialiai
tokią vertybę nebuvo galima pervežti
per sieną – taip lobis tapo Baltarusijos
valstybės nuosavybe. 

Dar vienas įdomus faktas – moks-
lininkai, apklausę Litvos gyventojus iš-
girdo, jog lobyje buvo ne vienas diržas,
bet du...

Ar tai tiesa, ar tik gandai, niekas
negali pasakyti. Tačiau reikia tikėtis,
jog anksčiau ar vėliau visgi sužino sime
tiesą, o galbūt net atsiras ir an trasis dir-
žas. Nors labiau linkstama manyti,
jog antrasis buvo išardytas ir parduo-
tas dalimis, nes gauta žinių apie kaž-
kokio diržo dalis pasirodžiusias Di-
džiosios Britanijos nelegaliose meno
kūrinių rinkose. 

Bet kol kas tai tik legendos...  
Kartu su diržu rastos XIV–XVI

amžių monetos leistų manyti, jog tai ga-
 lė tų būti Lietuvos Didžiojo kunigaikš-
čio Vytauto Didžiojo (apie 1350–1430 m.)
diržas, tačiau niekas nega lėtų už tai ati-

duoti galvos. Tiesa, bu vimas tarp to lai-
kotarpio monetų dar nėra pakankamas
įrodymas. Tačiau paauksuotais ypa-
tingos prabangos sidabro diržais puoš-
tis negalėjo sau leisti bet kas. Jis galėjo
priklausyti kokiam nors turtingam
LDK asmeniui, aukštam pareigūnui,
ar, Vytau tui mirus, Lietuvoje dėl val-
džios kovojusiems Švitrigailai ir Žy-
giman tui Kęstutaičiui.

Diržo segmentų rinkinį sudaro 11
apskritų plokštelių, sagtis, ant ga liai ir
du stačiakampiai apkalai. Vi sos diržo
detalės pagamintos iš labai aukštos
prabos sidabro, yra paauksuotos ir
juodintos. Ant apvalių segmentų pa-
vaizduoti rytietiški motyvai, todėl ga-
lima teigti, kad diržo auksakalys buvo
iš Rytų. Jis galėjo būti sukurtas Ge-
nujos meistrų Kryme, Kafos mieste
(dab. Feodosija, Kry mas). Diržo sagtis
– gotikinės formos. Jos puošyba bū-
dinga Lombardijos ir Venecijos meist-
rų mokyklai. 

Baltarusijos nacionalinio muzie-
jaus sukurta didelio autoriteto eks per-
tų grupė nustatė, kad diržas nėra klas-
totė ir jis tikrai kaldintas Vy tau to Di-
džiojo valdymo laikais Rytų Kryme,
galbūt visai netoli tų vietų, kur, anot le-
gendų, jo žirgai gaivinosi Juodosios jū-
ros vandeniu – tai yra Krymo pusia-
salyje. Visai gali būti, jog šis pra-
šmatnus auksu tviskantis diržas buvo
tuometinio Krymo valdovo  Chadži-Gi-
rėjaus, Lietuvos sąjun gi ninko, dovana
Vytautui Didžiajam.  

Beje, tokie diržai mokslininkams
žinomi, nes juos dėvėjo net ir Mask vos
didieji kunigaikščiai – panašūs ran-
dami jų lobynuose. Nesunkiai galima

būtų paaiškinti ir kaip šis diržas atsi-
rado taip toli į šiaurę nuo ten, kur jis
buvo nukaldintas – nuo Krymo. Ma-
noma, kad jis pateko kartu su dova-
nomis Didžiajam kunigaikščiui Vy-
tautui ar jo dvariškiams, priimant iš
Krymo atvykusius karaimus. 

Kad taip iš tiesų buvo – jau ne le-
gendos, o yra išlikę istoriniai doku-
mentai – Chadži-Girėjaus sūnus cha-
 nas Mengis paliudija, jog jo tėvas bu -
vo atvykęs į svečius pas Vytautą Didį-
jį. 

Pirmąkart išgirdę apie šį diržą
Lietuvos mokslininkai reagavo gana
vangiai, nepasitikėdami, mat dar buvo
pernelyg mažai žinoma apie šį juvely-
rinį kūrinį, trūko pagrįstų įrodymų ne
tik apie tai, jog diržas kažkada pri klau-
sęs Vytautui, net buvo suabejota, ar jis
kaldintas tais laikais. Svarių įrodymų
nebuvo – baltarusių  atlikti pirmieji ty-
rimai nebuvo išsamūs, kol jų kiek vė-
liau ne pa kartojo aukščiau minėtoji
eksper tų komisija.

2007 metais diržas buvo įtrauktas
į Baltarusijos nacionalinių vertybių re-
gistrą – jai suteiktas pirmojo laipsnio
ypatingosios vertybės statusas.

Lietuvos muziejai jau daug metų
palaiko tamprius kolegiškus ryšius
su Baltarusijos muziejininkais. Pra dė-
 jus veikti Lietuvos Respublikos val do-
vų rūmams, šie ryšiai dar la biau su-
stiprėjo, vis dažniau imta keistis ži-
niomis. 2012 metais Minske, Baltaru-
sijos nacionaliniame muzie ju je buvo
surengta nemaža tarptau tinė paroda iš
Valdovų rūmų kolekcijos. Tai buvo
eksterjerų fragmentų eksponatų pa-
roda: gobelenai, baldai, ginklai, že-

mėlapiai. O šis Vytauto Di džiojo diržo
parodos projektas yra tartum atsako-
masis baltarusių mu ziejininkų žings-
nis. Baltarusių mu zie jai su Lietuvos
kolegomis bendradarbiauja labai no-
riai. 

� � �

Pasak Marijaus Uzorkos, kad šis
diržas buvo tikrai vienas iš Vy-
tauto Didžiojo dėvėtų papuošalų,

būtų galima įrodyti vieninteliu atveju
– jeigu būtų surastas jo kapas ir pa-
vyktų identifikuoti, jog tai tikrai Di-
dysis kunigaikštis ir tame kape esan-
tys daiktai priklauso jam.  Tačiau kol
kas kuriame legendas ir gražius ro-
mantiškus pasakojimus. Nors laikas
nuo laiko vis pasirodo nauja palaido-
jimo vietos versija. Suprantama, jokių
įrodymų nėra. Tačiau labiau manyti-
na, jog palaikų reiktų ieškoti Vil niaus
arkikatedros požemiuose.  

Kad šis diržas yra bent jau Vy tau-
 to laikų, buvo nustatyta pagal diržo vi-
duramžišką ornamentiką, o ir radi nio
daiktinis kontekstas – tarp tų laikų mo-
netų rinkinio.  

Paklaustas, kokia suma apdraus-
tas šis eksponatas, parodos kurato-
rius, Valdovų rūmų darbuotojas Ma ri-
jos Uzorka paslaptingai šyptelėjęs ta-
ria: „tai penkiaženklė suma” .

Tarptautinę parodą „Viduramžių
papuošalas. Mįslingasis Vytauto Did -
žiojo epochos diržas” su šiuo įdomiu,
tačiau visgi kontraversišku ekspo natu
bus galima pamatyti iki šių metų va-
saros vidurio, iki 2015 metų liepos 12
dienos.   

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės valdovų rūmuose balan-
džio 17 dieną atidaryta įspūdin-
ga tarptauti nė paroda „Vidu-
ramžių pa puošalas. Mįslingasis
Vytauto Di džiojo epochos dir-
žas”.

Pasakoja Valdovų rūmų parodų
koordinatorius Marijus Uzorka:

Vytautas Žalgirio mūšyje. Jano Matejkos pa-
veikslo fragmentas
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www.draugas.org/mirties.html

PETKUS & SOn
FUnERAL diRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
Daktarė

LYDIJA AUŠRIENĖ

Lydija gimė ūkininkų Emilijos ir Miko Paliokų šeimoje 1928 m.
rugsėjo 10 dieną Urvinių kaime, Tauragės apskrityje. Velionė buvo
paskutinė iš penkių šeimos vaikų, sulaukusių brandos. Po karo at-
kakliai siekė išsilavinimo – baigė Tauragės suaugusiųjų gimnaziją,
Vilniaus medicinos seserų mokyklą, o Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakultete įgijo pediatrijos gydytojos spe cia lizaciją.

1961 metais ištekėjo už Algirdo Jurgio Aušros, žinomo Klai pėdos
liaudies operos dainininko. Dievas laimino santuoką sūnų Valdo
ir Algirdo gimimu. 1972 metų balandžio 30 d. vyras Algir das mirė.
Velionė viena užaugino vaikus. Tuo pačiu metu buvo aktyvi Lie-
tuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios narė, taip pat Klaipėdos liu-
teronų parapijos ir labdaros draugijos „Sandora” na rė. Jos rūpestis
ir pagalba palengvino ne vieno pasiligojusio ar be globos likusio
žmogaus likimą.

Mirė 2015 metų balandžio 10 dieną. Balandžio 16 d., po atsis vei-
 kinimo apeigų palaidota Šikšnių kapinaitėse Lietuvoje.

Nuoširdi užuojauta sūnums kun. dr. VALDUI AUŠRAI, AL GIR-
 DUI AUŠRAI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems ir giminėms.

Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija

PADĖKA
A † A

Dr. ADOLFAS ŠLEŽAS
buvo palaidotas 2015 m. balandžio 11 d. Užventyje, Kelmės raj., Lie-
tuvoje.

Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautą, už maldas ir jo
prisiminimą.

Liūdinti žmona Algė, duktė Silvija su šeima, giminės Ame-
rikoje ir Lietuvoje.

A † A
VANDELINUI DOMANSKIUI

mirus, gilią užuojautą jo sūnui, Tautos Fondo juridi-
 niam patarėjui, adv. RIMUI DOMANSKIUI ir jo šei-
mai bei visiems artimiesiems reiškia

Tautos Fondas

A † A
RAMOJUI VAIČIUI

Amžinybėn iškeliavus, skaudžios netekties valando-
je, gilią užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai
ALDO NAI, sūnui TOMUI bei visiems giminėms ir
arti miesiems.

Kartu liūdime netekę artimo, brangaus bičiulio.

Jūratė ir Pranas Jurkus
Melita ir Aleksas Lauraitis

Dalia ir Romas Povilaitis
Praurimė ir Leonidas Ragas
Jūra ir Aleksandras Švedas

gegužės 1 d., 
penktadienį, 7 val. v. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje

(6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL 60629) 

žurnalistas, vertėjas 
ir filosofas 

MyKOLAS J. dRUngA 
skaitys paskaitą 

,,Sovietų Sąjunga, Europos
Sąjunga: koks skirtumas
Lietuvai – ir pasauliui?”
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PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. vyks JC metinis narių susirinkimas.
Registracija – Centro Čiurlionio galerijoje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636)  prasidės 11:30 val. ryte. Šv. Mišių
nebus. Maloniai kviečiame visuomenę daly-
vauti. 

� Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 p. p.
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kviečia
visus apylinkės narius į metinį ataskaitinį
susirinkimą, kuris įvyks Pasaulio lietuvių
centre, adresu 14911 127th St. Lemont, IL
60439.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 29 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyk lą, kur matysite vaizdingą istorinį filmą apie
Lietuvos pajūrį  „Kur jūra skalauja krantus”.

� Gegužės 16 d., šeštadienį 7 val. v. kvie-
čiame į susitikimą su filmų režisiere Mari-
ja Stonyte. Vakaro metu susipažinsime su
autorės kūryba, ateities kūrybiniais planais,
filmų industrijos padėtimi Lietuvoje. Viešnia
pristatys savo filmą ,,Kelių eismo taisyklės”
(24 min.). Susitikimas vyks SLA patalpose,
307 W30 Street, New York, NY 10001. Įėji-
mas – jūsų dosni auka.


