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Atšventęs 55-metį LF toliaus ties 
ranką lietuvybei – 5 psl. 

JAV LB ateitį užtikrins stipri naujų 
lyderių karta – 10 psl. 
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www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Šeštadienį, lapkričio 11 d., bėgimu „In Memoriam” prisiminėme ir pagerbėme mi-

rusius Lietuvos karius. Taip pat bėgimą skyrėme ir visiems Amerikos kariams,

nes kaip tik tą dieną JAV buvo minima Veteranų diena.                            – 7 psl.

Bėgimu pagerbti kariai
Bėgimo dalyviai Silvijos Basijokaitės nuotr.

VALENTINAS ALEKSA 

2017m. lapkričio 14 d. sukako 75 m., kai trys didžiavyriai
lietuviai – trečiasis Lietuvos Respublikos prezi-

dentas dr. Kazys Grinius, buvusieji Lietuvos Respublikos
ministrai ir Seimo nariai profesoriai Jonas Pranas Aleksa
ir Mykolas Krupavičius vokiečių fašistinei valdžiai įteikė
lietuvių pilietinės drąsos kupiną diplomatinį dokumen-
tą – Memorandumą.

Tuo metu niekas negalėjo pasakyti, kaip pasibaigs Ant-
rasis pasaulinis karas. Vokiečiai buvo apsvaigę nuo per-

galių karo frontuose ir nuo propagandinių kalbų. 
Dar 1941 m. liepos 16 d. Berlyne vykusiame slapta-

me pasitarime, derinant okupacinės politikos tikslus ir įstai-
gų kompetenciją, buvo apsvarstyti užimtų kraštų valdy-
mo reikalai. Įžanginėje kalboje Adolfas Hitleris pabrėžė,
kad ir Baltijos kraštai turi būti prijungti prie Vokietijos: „Vi-
sas Pabaltijys turi tapti reicho dalimi”. Dauguma pasita-
rimo dalyvių pritarė A. Hitlerio planui įvesti tiesioginį vo-
kiečių okupacinį režimą ir okupuotoje SSRS neatkurti tau-
tinių valstybių. 

– 11 psl.

Memorandumas

Dr. Kazys Grinius Jonas Pranas Aleksa Mykolas Krupavičius
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GANYTOJO ŽODIS

Brangūs broliai ir seserys,

šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pa-
saulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius
Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų.
Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiribo-
ti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikš-
čionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu
ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai
vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį
skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmo-
nių nuskriaustuosius.

Šiemet Vargstančiųjų dienai skirtoje žinioje popiežius
Pranciškus kreipiasi apaštalo Jono žodžiais: Vaikeliai, ne-
mylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa (1 Jn 3, 18).
Dievas mus pirmas pamilo ir per savo Sūnų išliejo savo mei-
lės pilnatvę. Tokia meilė negali likti be atsako, o kas siekia
mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal Jo pa-
vyzdį ir visų pirma parodyti meilę vargšams. 

Popiežius priminė, kad jau pirmoji krikščionių bend -
ruomenė rūpinosi vargstančiais savo nariais ir tam buvo
įsteigta diakonų tarnystė. Vienas svarbių bruožų, su kuriuo
krikščionių bendruomenė pasirodė pasaulio scenoje,
buvo tarnavimas vargšams. 

Neturime galvoti, kad vargstantieji yra tik  mūsų tei-
kiamos pagalbos ir geros valios gestų, kuriais siekiame nu-
raminti savo sąžinę, priėmėjai. Esame kviečiami išdrįsti at-
siverti tikram susitikimui su vargšais, o dalijimasis turi tap-
ti mūsų gyvenimo stiliumi. Į mūsų pusę ištiesta vargstan-
čiųjų ranka kviečia mus išeiti iš savo tikrumo ir patogumo,
o besidalijanti artimo meilė patvirtina, kad malda, atsi-

vertimas ir Kristaus sekimas yra tikri. 
Tiesa, neturtas arba vargdienystė yra

svarbi krikščioniška dorybė, kuri saugo žmo-
gų nuo galvojimo apie pinigus, nuo many-
mo, kad karjera ir prabanga yra gyvenimo
tikslas ir laimės sąlyga. Bet kai vis daugiau tur-

tų begėdiškai kaupiami nedaugelio privilegijuotųjų ran-
kose, kai turtų kaupimą lydi neteisingumas ir nesiskaity-
mas su žmogaus asmens orumu, o tuo pat metu pasau-
lyje vis labiau plinta skurdas, negalime likti abejingi. 

Caritas iniciatyva atliktas sisteminis skurdo problemos
tyrimas Lietuvoje ir šiais metais statistikos tarnybų skelbiami
duomenys rodo, kad nemaža mūsų šalies piliečių dalis gy-
vena skursdami. Ši problema yra svarbi ir jos sprendimas
neatidėliotinas. Ją spręsti visų pirma turi atitinkamos
valstybės institucijos, bet to neužtenka. Mes visi turime būti
jautrūs ir atidūs kiekvienam vargstančiajam. O tokių yra
daug: tai minimumo neuždirbantys ar iš menko atlygini-
mo negalintys pragyventi žmonės, vieniši ir patyrę ne-
sėkmes, jaunos ir daugiau vaikų auginančios šeimos,
menkas pensijas gaunantys vyresnio amžiaus žmonės. Taip
pat negalime užmiršti šeimų, kuriose yra sergančių pri-
klausomybe, nusivylusių dėl patirtos neteisybės ar besi-
kartojančių nesėkmių, patyrusių atmetimą ir save menkai
vertinančių, pripratusių gauti pagalbą ir gyvenančių šia die-
na.

Kiekvienas žmogus siekia gyventi geriau, gauti tinkamą
atlygį, bet visiems turi rūpėti silpniausi ir vargingiausi. Tam
skatina krikščioniška artimo meilė, o galiausiai tai daro įta-
ką visai visuomenei. Skurdas veda į susvetimėjimą ir šei-
mų atsiskyrimą, kai ieškantys pragyvenimo galimybių iš-
važiuoja toli nuo savo namų; dėl skurdo žmonės patenka
į prekybos žmonėmis tinklą, nes vargstantieji lengvai
pasiduoda apgaulei ir baisiam išnaudojimui; skurdas
veda į tolimesnę nelygybę ir atskirtį visuomenėje, nes skurs-
tančių šeimų vaikai neturi galimybių įgyti tokį pat visa-

pusišką išsilavinimą kaip turtingųjų.
Ką galime daryti? Visų pirma matykime, pastebėkime

neteisybę, išnaudojimą, vargą savo aplinkoje. Tai yra ir
mano reikalas: negaliu nusiplauti rankų, jei manęs tiesio-
giai neliečia. Kelkime į viešumą esančias problemas, drau-
ge patys ieškodami ir siūlydami joms sprendimus. 

Kaip kviečia popiežius, parodykime konkrečią artimo
meilę. Tai galime padaryti paprastais ir mažais gestais: pa-
stebėkime savo vargstančius  brolius ir seseris, stabtelki-
me ir skirkime laiko pasikalbėti ar bent paklausti vardo, pa-
siūlykime savo pagalbą, aplankykime vienišus ar sergan-
čius žmones, kantriai juos išklausykime, pasidalinkime savo
patirtimi ir sustiprinkime viltį, o gal net pasimokykime iš
jų, kaip priimti gyvenimo negandas. Padrąsinkime, mo-
tyvuokime vargstančiuosius, kad nenuleistų rankų ir toliau
stengtųsi, parodykime galimybes, kurių galbūt nemato, ska-
tinkime imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Ryžkimės
dovanoti savo laiko įsitraukdami į gailestingumo darbų tar-
nystę savo parapijoje, gal net savanoriaudami advento ak-
cijoje Gerumas mus vienija, prisidėdami prie Caritas ar ki-
tos pagalbą vargstantiems teikiančios organizacijos veik-
los. 

Mes, tikintieji ir visi geros valios žmonės, esame kvie-
čiami naujai žvelgti į visus reikalingus pagalbos ir besi-
šaukiančius mūsų solidarumo. Išlikime jautrūs, mokykimės
iš Kristaus, maldoje vienykimės su kiekvienu pagalbos rei-
kalingu žmogumi. Visų mūsų iniciatyvų ir darbų pagrin-
das visuomet tebūna malda.

Popiežius Pranciškus linki, kad ši nauja Pasaulinė vargs-
tančiųjų diena taptų stipriu raginimu mūsų sąžinei, idant
vis labiau įsitikintume tuo, jog dalijimasis su vargšais lei-
džia mums suprasti giliausią Evangelijos tiesą. Vargšai nėra
problema: jie yra šaltinis, iš kurio galime semtis, kad pri-
imtume Evangelijos esmę ir ja gyventume.

Lietuvos vyskupai

Dalinkimės ir dėkokime
KUN. DR. VALDAS AUŠRA

† Mt 25, 14–30: Kadangi buvai ištikimas
mažuose dalykuose, eikš į savo šeimi-
ninko džiaugsmą! 

Manau, kad ne kartą esame girdė-
ję prilyginimą apie talentus. Tai
tam tikra pinigų suma, kurią

šeimininkas išvažiuodamas patikėjo
savo tarnams. Kiekvienam iš jų davė
skirtingas sumas. Mes nežinome, ko-
kiais kriterijais vadovaudamasis tas
šeimininkas nusprendė, kuriam tar-
nui kiek patikėti. Kaip ir nežinome
priežasties, kodėl jis tuos pinigus iš
viso jiems davė, o nepasiėmė kartu su
savimi į kelionę. Kiek atrodo, jiems ne-
reikėjo tais pinigais nei sąskaitų mokėti,
nei maisto produktų pirkti. Juk jam ke-
lionėje tikriausiai pinigų labiau reikė-
jo, nei tiems pasiliekantiems. Iš kitos pu-
sės žvelgiant, talentas tai piniginis vie-
netas, kuris tuo metu buvo lygus dar-
bininko 20 metų uždarbiui. Nežmoniš-
kai didelė suma! Mes apie tai net nesu-
simąstome – juk šeimininkas gali daryti
su savo pinigais, tai ko geidžia jo širdis.

Prilyginimas mums atskleidžia,
kaip pinigai buvo tarnų panaudoti: nei
vienas iš jų neprarado nei cento, o pir-
mieji du net investavo  ir padvigubino
gautas sumas. Turėtų grįžęs namo šei-
mininkas apsidžiaugti – juk niekas ne-
prarasta! Tačiau jis yra griežtas žmogus.
Jis pjauna, kur nepasėjęs, ir renka,
kur nebarstęs (Mato 25,24).  Jis grįžęs
nubaudžia tarną, kuris jam sugrąžino
tą pačią sumą, kurią buvo gavęs: „26 Šei-
mininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tin-
giny! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur ne-
sėjau, renku, kur nebarsčiau. 27 Taigi tau
reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir
sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palū-
kanomis. 28 Todėl atimkite iš jo talentą
ir atiduokite tam, kuris turi dešimt ta-
lentų. 29 Kiekvienam, kas turi, bus duo-
ta, ir jis turės su perteklium, o iš netu-
rinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.
30 Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsy-
bes. Ten bus verksmas ir dantų grieži-
mas”.

Žiauru! Taip nesielgiama! Juk šis
vergas nieko neprarado! – Mūsų že-
miškoji ekonomika mums rėkia, kad
šeimininkas pasielgė neteisingai. Matyt

laikas mums sustoti savo kasdienybės
bėgime ir susimąstyti apie ką šis prily-
ginimas mums iš tikrųjų kalba.

Pradėkime nuo to, kad pats žodis
„talentas” mums skamba kiek netikėtai
keistai. Mums jis tiesiogiai kalba ne apie
pinigus, bet apie žmogaus išskirtinius
sugebėjimus! Apie gabų savo srities
specialistą mes kalbame, kaip apie ta-
lentingą, ar išskirtiniu talentu apdo-
vanotą žmogų. Neturi reikšmės, ką jis
daro: rašo knygas, dainuoja, groja mu-
zikiniu instrumentu, sportuoja, admi-
nistruoja ar veda biznį, stato ar re-
montuoja namus, gydo žmones ar gy-
vūnus… Mes suprantame, kad toks
žmogus savo veiklos srityje išsiskiria iš
kitų tos srities specialistų tarpo. Tokie
žmonės, sakome, yra apdovanoti… pa-
čio Dievo. Nes tik Jis vienas mus sukūrė
ir apdovanojo įvairiausiomis dovano-
mis. Nei vienas iš mūsų nėra gavę vis-
ko, ko prireikia gyvenant savo gyveni-
mą. Kai kuriems yra duoti penki ta-
lentai, kai kam – du, o kitiems gal tik
vienas. Tačiau kiekvienas iš mūsų yra
apdovanotas talentais. Ir juos turime pa-
naudoti, jais dalinantis. Todėl aš krei-
piuosi, kai man to reikia, pas statybi-
ninką. Kai reikia naujo rūbo – einu į par-
duotuvę, kur nusiperku daugelio ta-
lentingų žmonių pagamintą kostiumą,

marškinius… Tik klausimas yra, ar
mes tuos mums duotus talentus tinka-
mai ir pilnai panaudojame. Jei mes
jais nesidaliname su kitais, tada mes ne
tik asmeniškai skurdiname save ir ne-
gyvename pilnatvės gyvenimo, bet ir
skriaudžiame savo brolius ir seseris,
žmogiškosios bendruomenės narius.
Kas dar liūdniau, mes neprisidedame
prie Dievo karalystės kūrimo ir plati-
nimo. O tokie žmonės juk niekur ne-
mėgstami ir nereikalingi, ar ne taip?!

Betgi kas mums pasakoja apie šį
griežtą bei keistą šeimininką? Jėzus
Kristus! Kuris pats elgiasi labai keistai
– jis prisiima mūsų visų, užkasusių
savo talentus giliai žemėse, kaltę ant sa-
vęs; jis savo noru paima mums skirtą
bausmę. Jėzus už mus miršta ant kry-
žiaus, kad mes įgautume jo teisumą ir
išvengtume savo bausmės: „verksmo ir
dantų griežimo”.

Tikint Jėzumi, mums nebereikia
daugiau slėptis už kitų nugarų, nebe-
reikia bijoti dangiškojo Tėvo rūstybės,
nebereikia slėpti mums suteiktų talen-
tų, juos bijant prarasti. Mes nesivaržy-
dami galime juos dalinti kitiems ir su ki-
tais. Toks gyvenimas suteikia pilnatvę
ir džiaugsmą. Rimtai pagalvojus – ar-
tėjant Padėkos dienai, mes galime ir tu-
rime Jam už daug ką padėkoti!

Ganytojiškasis kreipimasis  minint 
Pasaulinę vargstančiųjų dieną
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Vėlyvas ruduo mums žadina
pačias įvairiausias nuotaikas.
Kai kas atsipučia po karštos

vasaros ir džiaugiasi besikeičiančia
gamta, medžių lapų spalvomis, at-
gyjančiu kultūriniu gyvenimu – nau-
jų parodų, operų ir spektaklių se-
zonu. O kažkam pasidaro liūdna – lie-
tingos dienos atgena virusų atakas,
nelinksmas mintis ir prislėgtą nuo-
taiką. Spaudoje pažeriama patarimų,
kaip įveikti ne tik peršalimą, bet ir ru-
deninę depresiją. Kai kas pasisten-
gia nors savaitei pabėgti nuo rudens
į šiltus kraštus, o nemažai tokių, ku-
rie guodžiasi, rudens nerimą mal-
šindami saldumynais. Pamažu gat-
vės ima persirenginėti žiemiškai –
anksti temstančius vakarus nušvie-
čia tūkstančiai kalėdinių lempučių.
Kartu su vaikais pradedame laukti šv.
Kalėdų. Ar tikrai ruduo atgena liū-
desį? Šiandien buvo įdomu išgirsti
jūsų atsakymą į paprastą klausimą: 

Ar jums patinka ruduo?

Pagiriamieji žodžiai rudeniui

Daiva Petersonaitė,
Lietuvių rašytojų draugijos 
Čikagoje vadovė:

Anksčiau, kai buvau labai jauna,
man atrodydavo, kad ruduo yra liūd-
nas metų laikas. Man ir dabar vasara
labai patinka, nesinori su ja atsisvei-
kinti. Tačiau pradėjo patikti ruduo.
Mėgdavau ankstyvą rudenį važiuoti į
kaimą rinkti obuolių. Šiais metais
kažkaip neprisiruošiau ten išvažiuoti.
Dar aš mėgstu jaukumą, kurį galiu su-
sikurti tik rudenį, kai anksti temsta,
lauke būna lietinga ir niūru. Tuomet
gerai jaučiuosi sėdėdama namie jau-
kiai susirangiusi ir skaitydama knygą,
gurkšnodama karštą vyną. 

Jeigu gyvenčiau priemiestyje, tuo-
met apsivilkčiau šiltą megztinį, užsi-
maučiau botus ir keliaučiau grožėtis

Jean Banys, pensininkė, iš Čika-
gos persikėlusi gyventi į Floridą:

Man visada patikdavo ruduo.
Kai gyvendavau Čikagoje, mėgda-
vau tą laiką. Eidavau rudenį pasi-
vaikščioti, kartais dalyvaudavome

įvairiuose rudens renginiuose, nuva-
žiuodavome į koncertą, spektaklį. La-
bai nepatikdavo žiema: tada būdavo
šalta, reikėdavo sėdėti namuose, nes aš
pati nevairuoju automobilio.  Nors
daug laiko pramogoms ir neturėdavau
– auginau keturis vaikus. Dabar vy-
riausiam iš jų jau 63-ji. O aš išvažiavau
iš Čikagos, atsikrausčiau gyventi į
Floridą, arčiau savo vaikų. Čia, Flori-
doje, nebūna nei rudens, nei žiemos,
bet aš jų ir nepasiilgstu. 

Živilė Petraitienė, 
dirba Vaidos Čaplinskienės draudi-
mo agentūroje: 

Aš niekada nebandau pabėgti nuo
rudens, nes jis man patinka. Rudenį
baigiasi alinantys karščiai, tačiau dar
neretai dienomis nušvinta ir saulė. Ji
nušviečia spalvotų rudeninių medžių
grožį. Man yra džiaugsmas apsivilkti
paltuką, apsiauti rudeninius batelius
ir einant lauke stebėti, kaip po vasaros
keičiasi gamta. Rudenį draudimo kom-
panijoje visada padaugėja darbo, su-
laukiame žymiai daugiau klientų. O
darbas man patinka. Taigi, ruduo – ge-
ras metų laikas. Ir apskritai man pa-
tinka matyti visus metų laikus.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Raminta Jakobs, 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
savanorė:

Man labai patinka ruduo. Prie
mūsų namų auga daug medžių, jie pri-
barsto rudenį lapų. Bet man patinka
grėbti tuos lapus. Mes niekada ne-
kviečiame jokios tarnybos, kad jos
darbininkai sutvarkytų mūsų teritoriją
ir sugrėbtų lapus. Mes su džiaugsmu
susitvarkome patys. Apsivelkame
megztinius, apsiauname botus ir išei-
name į kiemą pasidarbuoti. Tuo pačiu
ir darbą padarome, ir gerai pajudame,
pasimankštiname. Pamenu, vaikystė-
je, mūsų, vaikų, darbas būdavo su-
grėbti prie namų nukritusius lapus.
Mes sukraudavome didžiules lapų krū-
vas ir ant jų šokinėdavome. Paskui už-
kurdavome iš tų lapų laužą – anksčiau

gamta. Dabar irgi pasigrožiu spalvotais
medžiais, tačiau tik per automobilio
langą. Tikrą rudens grožį, kurį prisi-
menu iki šiol, esu mačiusi Ohio vals-
tijoje. Ten man atsivėrė tokios lieps-
nojančios gamtos spalvos, kad tas vaiz-
das privertė išsižioti. Žinoma, paieš-
kojus panašių vaizdų galima rasti ir Či-
kagos apylinkėse. Dar patinka ruduo,
nes po jo ateina žiema, atnešdama
keistą tylą. Man patinka pabūti tyloje,
tarsi pailsėti po vasaros triukšmo. 

būdavo galima tą daryti. 
Dar patinka ruduo, nes pasikeičia

mūsų šeimos maistas – gaminame dau-
giau ir įvairesnių valgių iš daržovių,
kurios būna rudenį. Jei pažinčiau gry-
bus, gal ir važiuočiau rudenį į mišką
grybauti. Bet nelabai žinau, kuriuos ga-
lima rinkti, kurių ne. Kai buvau Lie-
tuvoje, man pasisekė: radau miške ba-
ravyką. Giminaičiai, su kuriais buvo-
me, patvirtino, kad tai pats vertin-
giausias grybas.



4 2017 LAPKRIČIO 18,  ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Lapkričio 5 d. Los Angeles, Šv. Kazimiero
parapijos salėje susirinkę lietuviai šau-
niai praleido popietę. Į kasmetinį Ru-
dens pokylį juos sukvietė Radijo klubo
„Lithuanian melodies” valdyba.

Pokylyje apsilankė ir būrelis gar-
bingų svečių: Lietuvos genera-
linis konsulas Los Angeles Da-

rius Gaidys su žmona, Hollywoodo ak-
torė Rūta Lee su vyru Webb Lowe (ir
šuniuku Mousy), Hollywoodo aktorė
Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian) su
vyru Andy Murcia.

Popietę, pasveikindama svečius –
Radijo klubo rėmėjus – pradėjo klubo
pirmininkė Gražina Grinkevičienė.
Savo trumpoje kalboje ji priminė Ra-
dijo klubo įkūrimo istoriją, padėkojo
rėmėjams už finansinę paramą. Malda
vaišes ir visus susirinkusius palaimi-
no svečias kun. Raimundas Bukauskas.

Po nuoširdžių Lietuvos generalinio
konsulo Dariaus Gaidžio, aktorių Rū-
tos Lee ir Jūratės Nausėdaitės sveiki-

nimų (pastaroji į savo sveikinimą įpy-
nė gražų lietuviškos dainos posmą:
„Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus...”),
skambant akordeonisto Česlovo Geš-
tauto muzikai, svečiai vaišinosi šaltais
užkandžiais ir vynu. 

Toliau vyko meninė programa,
kurią atliko Los Angeles vyrų oktetas
„Tolimi aidai”, kuriam vadovauja mu-
zikas Kęstutis Daugirdas. Pasirody-
mo pradžioje Kęstutis pasidžiaugė sėk-
mingomis ansamblio gastrolėmis To-
ronte ir pažadėjo padainuoti naują
dainą, kurios premjera įvyko Kana-
doje. Koncertą vyrai pradėjo šešiese. Po
pirmo dainos posmo scenoje atsirado
Aleksas Vilkas ir kaip niekur nieko, su-
kėlęs juoką publikoje, įsijungė į kon-
certą. Toliau buvo dar įdomiau. Prie
jau septynių ansamblio vyrų prisi-
jungė aštuntas dalyvis – Rūtos Lee šu-
niukas Mausy. Jis, Kęstučiui užduo-
dant dainos toną (vyrai dainuoja a
cappella), savo aukštu balseliu atsi-
liepdavo iš po stalo, nežinantiems apie
jo dalyvavimą pokylyje sukeldamas

AMANDAS RAGAUSKAS

ANTRA DALIS. PRADŽIŲ PRADŽIA.

Kai Los Angeles prasidėjo teatrinis judėjimas, aš dar ne-
buvau gimęs, todėl Los Angeles Dramos sambūris
(LADS) pradžių pradžią nušviesiu pasinaudodamas
senbuvių pasakojimais ir 50-mečio proga išleisto leidinio
informacija. 

Leidinyje rašoma: „Reikia manyti, kad Los An-
geles lietuviško teatro veikla reiškėsi jau kiek
ankstyvesniais laikais, tik gal ji kur kas pasidarė

gyvesnė, našesnė, atsiradus jau nuo 1949 metų taip va-
dinamų ‘dipukų’. Pasivadinę dramos mėgėjais, jie ban-
dė savąsias jėgas. Ir štai jų pirmasis pastatymas buvo
‘Subatvakaris’. Tai vieno veiksmo vaizdelis, kurį re-
žisavo Steponas Makarevičius 1949 metais, dalyvaujant
tautinių šokių grupei, kuriai tuo metu vadovavo Liu-
cija Zaikienė. Nuo to laiko ir prasidėjo dažnesni, kad
ir mažesnės apimties pastatymai...”

Apie tuos pastatymus ilgametė LADS pirmininkė
Ema Dovydaitienė man pasakojo, kad dramos mėgė-
jų pasirodymai buvę labai populiarūs ir gausiai lan-
komi. Žmonės ilgėjosi Tėvynės, lietuviškos kalbos.

Toliau jubiliejiniame leidinyje rašoma: „1953 me-
tais iš Rochester į Los Angeles atsikėlęs režisierius vai-
dintojas Juozas Kaributas tuojau ėmėsi režisūrinio dar-
bo ir jau 1954 metais pastatė du veikalus su Šv. Kazi-

miero parapijos choru kun. Broniaus Zdanavičiaus ‘Šv.
Kazimieras Lietuvos karalaitis’ ir su Stasio Šimkaus
Meno ansambliu, pirmininkaujant Vincui Dovydaičiui,
Fuldos ‘Mokyklos draugai’... Pajutęs didelį  žiūrovų su-
sidomėjimą teatriniais pastatymais, Juozas Kaributas
sumanė visus scenos meno darbuotojus suburti į vie-
ną teatrinį vienetą. Pasitelkęs rašytoją Jurgį Gliaudą,
poetę Danutę Mitkienę ir Klemensą Galiūną sušaukė
steigiamąjį susirinkimą ir 1954 metų lapkričio mėne-
sio 30-tą dieną gimė Los Angeles Dramos sambūris. Į
pirmą Dramos sambūrio valdybą išrinkti: Danutė
Mitkienė – pirmininkė, Jurgis Gliauda – vice pirmi-
ninkas, Steponas Makarevičius – sekretorius, Vincas
Dovydaitis – iždininkas ir Jonė Pėterienė – valdybos
narė”.

Per daugiau nei 50 metų Los Angeles Dramos sam-
būris pastatė beveik šimtą vaidinimų, spektaklius sta-
tė keturiolika režisierių, jiems talkino šešiolika dai-
lininkų-scenografų, penki garso ir apšvietimo tech-
nikai, šeši kostiumų projektuotojai ir siuvėjai. Spek-
takliuose vaidino 186 aktoriai. LADS pastatymus fil-
mavo trys videografai, apie pastatymus spaudoje rašė
dvylika žurnalistų. O visam šiam milžiniškam darbui
vadovavo 12 Sambūrio valdybos pirmininkų. Ilgiausiai
šias pareigas, daugiau nei 35-erius metus, ėjo Vincas
Dovydaitis. Paskutinius 7-erius LADS gyvavimo me-
tus pirmininkė buvo Ema Dovydaitienė.                                                  

Bus daugiau

Šaunus Radijo klubo pokylis

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje

Laikraščio iškarpa – teatro įsikūrimo liudininkė

nuostabą, o žinantiems – juoką. Ir
man pačiam pirmą kartą teko išgirsti
„dainuojantį” šuniuką. Hollywoodo
stilius pasiekė ir kaimynystėje įsikū-
rusią Šv. Kazimiero parapiją, įnešęs
spalvingo žaismo į ir taip jau nuotai-
kingą renginio nuotaiką.

Po koncerto svečiai vaišinosi Ri-

mantos ir Algio Matulevičių gardžiais
kepsniais, gomurius malonino kavute
ir pyragaičiais.

Radijo klubo „Lithuanian melo-
dies” lietuviškos laidos dar skambės ra-
dijo bangomis, primindamos, kad va-
karinėje Amerikos pakrantėje gyvena
tautiečiai iš Lietuvos. 

Pokylio svečiai su akordeonistu Č. Geštautu Pokylyje visus lydėjo gera nuotaika. Nijolės Lembertienės nuotr.

Iš k.: Nijolė  Lembertienė, Rūta Lee ir Jūratė Nausėdaitė
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Nušurmuliavo, į istoriją nužengė Lie-
tuvių Fondo (LF) 55-mečio pokylis ,,Ant
laisvės sparnų”. LF tvirtais žingsniais
žengia jau 56-ųjų metų keliu. Šiandien
JAV tikriausiai nerasi lietuvio, kuris ne-
žinotų šios organizacijos. 

Oprasidėjo viskas 1961 m. kovo 19
d. pedagogės Alicijos Rugytės
bute: ,,... dvi moterys ir dvide-

šimt vyrų susirinko į pirmą tokį gau-

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atšventęs 55-metį, 
Lietuvių Fondas ir toliau ties paramos ranką lietuvybei

išaugs į vieną didžiausių paramos lie-
tuvybei organizacijų. Šiandien drą-
siai galime pasakyti, kad LF stovi ant
tvirtų pamatų. Džiugu, kad prabėgę de-
šimtmečiai nepakeitė LF siekių ir tiks-
lų, kuriuos įžvalgiai nusakė to svar-
biausio lietuvybės ramsčio kūrėjai:
Fondo tikslas – sukaupti kapitalą, iš ku-
rio gauto pelno būtų remiama kultū-
rinė, švietimo, visuomeninė veikla ir
studentija. 

Pasveikinti LF su gražia sukakti-
mi atvyko didžiulis būrys LF narių, rė-
mėjų, diplomatijos korpuso, JAV LB

Krašto valdybos at-
stovų, garbės kon-
sulai iš Jungtinių
Amerikos Valstijų
ir Meksikos, taip pat
svečiai iš Airijos,
Lietuvos, Meksikos.
Sveikinimo žodį
tarė LF tarybos pir-
mininkas Saulius
Čyvas. Gražios su-
kakties proga pa-
sveikino Lietuvos
Respublikos amba-
sadorius JAV ir
Meksikai Rolandas
Kriščiūnas, JAV LB
Krašto valdybos pir-
mininkė Sigita Šim-
kuvienė. LF 55-me-
čio proga sveikini-
mus raštu atsiuntė

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Dalia Henke, Ang-
lijos Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Asanavičiūtė.

Muzikinę programą atliko „Avon
Voices-2011” nugalėtoja, dainininkė,

Pokylyje dalyvavo diplomatijos atstovai (iš k.): LR generalinis  konsulas New York Julius
Pranevičius, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, LR ambasadorius JAV
ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR ministras patarėjas  JAV ir Meksikai Jonas Mažeika ir
LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys. 

Lietuvių Fondas glaudžiai bendradarbiauja su JAV Lietuvių Bendruomene. Nuotraukoje
LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas (antras iš k.) ir LF valdybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas (ketvirtas iš k.) su JAV LB Krašto valdybos nariais (iš k.): Valdu Aušra, Sigita Šim-
kuviene (pirmininkė), Austėja Sruoga, Jonu Howes, Aukse Motto ir Gražvydu Supronu.

Sveikinimo tostą sako LF valdybos pirmi-
ninkas Marius Kasniūnas.

sų Lietuvių Fondo posėdį” (Gediminas
Balukas. Kuriant Lietuvių Fondą /
Lietuvių Fondas = Lithuanian Foun-
dation. Lietuvių Fondo pirmasis dvi-
dešimtmetis 1962– 1982. Chicago, 1983.).
Pasitarime buvo nutarta, kad LF ben-
dradarbiavimą su JAV Lietuvių Ben-
druomene apibrėžia LF įstatai, kurių
svarbiausias sako, kad į LF Pelno
skirstymo komisiją tris narius kviečia
LF taryba, o kitus tris paskiria JAV LB.
Taip pat buvo nutarta atidaryti eina-
mąsias sąskaitas aukoms rinkti. 

1962 m. kovo 14 d. LF tapo oficialiai
įteisinta pelno nesiekianti organizacija
Illinois valstijoje. 1962 m. birželio 22 d.
,,Darbininke” skaitome, kad LF tary-
bos  posėdyje patvirtinta, jog organi-
zacijoje yra 46 nariai, tarp kurių 24
tūkstantininkai, o LF lėšos perkopė
30,000 dol. Didžiąją dalį aukų įnešė gy-
dytojai.

Vargu ar LF įkūrėjai galėjo nu-
matyti, kad Fondas gyvuos 55 metus ir

dainų kūrėja Evelina Anusauskaitė-
Young ir žinomas Lietuvoje muzikan-
tas, prodiuseris, kompozitorius, aran-
žuotojas Marius Leskauskas. 

Koks gi pokylis be šventinio torto?

Lietuvių Fondo 55-mečio pokylio svečiai. Sandros Ščedrinos nuotraukos

Muzikinės programos atlikėjai klavišininkas Marius Leskauskas
ir solistė Evelina Anusauskaitė-Young.

Į salę buvo įvežtas didžiulis šakotis. LF
valdybos pirmininkui Mariui Kas-
niūnui pasakius tostą, sugiedota ,,Il-
giausių metų”. Vakaro programą pui-
kiai vedė LF narė ir stipendininkė
Gabrielė Bieliauskaitė. 

Dar ilgai tą vakarą, grojant Ri-
čardo Soko suburtai lengvosios muzi-
kos grupei, sukosi poros, svečiai ben-
dravo, skanavo desertą, fotografavosi
– visi  kartu šventė Lietuvių Fondo  55-
erių metų  veiklos sukaktį. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad
tūkstančių aukotojų paramos dėka ir
dėka visų, kurie nenuilstamai dirbo ir
dirba tarybos, valdybos, įvairių ko-
mitetų eilėse, taip pat visų, kurie uo-
liai darbavosi ir dirba administracijoje,
Fondas gyvuoja ir šiandien. 

Esame įsitikinę, kad ir toliau bū-
sime kartu, drąsiai eisime pirmtakų
pramintu taku, nešdami lietuvybės
deglą „Iš kartos į kartą”. Norime Jus
užtikrinti, kad LF toliau sėkmingai ug-
dys, puoselės ir visuomet išties pa-
galbos ranką visokeriopai lietuviškai
veiklai.
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Šiuo metu Liuksemburge gyvena be-
veik 900 lietuvių. 2007 m. pabaigo-
je įkurta Liuksemburgo Lietuvių

Bendruomenė, o 2016 m. rudenį pradė-
jo veikti lituanistinė mokyklėlė „Avi-
lys”. Daugelis lietuvių dirba Europos
Sąjungos institucijose (pvz., ES Parla-
mente, ES Teisingumo Teisme arba
Europos Komisijoje), o jų vaikai lanko
Europos mokyklą, kurioje nėra lietuvių
skyriaus, bet kasdien vyksta lietuvių
kalbos pamokos. Taigi lietuviai susi-
tinka darbe ar mokykloje, bendruo-
menės rengiamose šventėse ir litua-
nistinės mokyklėlės užsiėmimuose. Be
to, bent du kartus per metus atvyksta
kunigai iš Lietuvos aukoti mišių, ves-
ti rekolekcijų ir klausyti išpažinčių.
Liuksemburge taip pat veikia lietuvių
moterų, vyrų ir šeimų maldos grupės.

Idėja kurti moksleivių ateitininkų
kuopą Liuksemburge subrendo tada,
kai moksleivių ateitininkų stovyklose
dalyvavusios mergaitės pasakė norin-
čios dalyvauti ne tik stovyklose, bet ir
kuopos veikloje. Pavasarį pamažu su-
sipažinome, o rudenį susidėliojome
metų veiklos planą ir paskelbėme, kad
kuriame kuopą. Išsirinkome jai pal.
Teofiliaus Matulionio vardą. Kuopos
veikla susidomėjo aštuoni 9-14 m. vai-
kai. Penki iš jų yra dalyvavę bent vie-
noje ateitininkų stovykloje Lietuvoje,
viena mergaitė netgi yra davusi JAS
įžodį.

Kol kas vyko tik du susitikimai. Pa-
kalbėjome apie savo ateitininkiškas
patirtis, pažaidėme susipažinimo ir ki-
tus žaidimus, kartu paminėjome Visų

Šventųjų šventę... Atrodo, vaikams (ir
kuopos globėjoms) smagu kartu mels-
tis ir žaidžiant pažinti vieniems kitus
bei šio to mokytis. Matysime, kaip bus
toliau. Aš pati (Irena) aktyviai dalyva-
vau moksleivių ir studentų kuopų veik-
loje Lietuvoje. Ateitininkų kuopa man
buvo puikių draugų būrys, bendra-
minčių grupė, o taip pat – erdvė moky-
tis ir ugdytis. Tikimės, kad panašią
erdvę pavyks sukurti ir Liuksemburge
mūsų vaikams. Žinoma, tam tikra pras-
me Liuksemburge veikti sudėtingiau
nei Lietuvoje: didelis vaikų užimtu-
mas (darbo dienomis papildomą veiklą
įsprausti sudėtinga, nes iš mokyklos
vaikai grįžta tik pavakare, tad tenka da-
lyti brangų savaitgalių laiką, paprastai
skiriamą šeimai, pomėgiams ir pailsė-
ti), atstumai (kai kuriems vaikams į
kuopos susirinkimus tenka važiuoti
40 km, juos turi atvežti tėvai – taigi pri-
klausome ir nuo tėvų užimtumo), nėra
lietuvio kunigo, o ir visiems drauge da-
lyvauti šv. Mišiose ne lietuvių kalba su-
dėtinga, nes be lietuvių kalbos vaikai jo-
kia kita bendra kalba nekalba (jų ant-
roji kalba – prancūzų, vokiečių arba
anglų). Na, bet, manau, kad pamažu im-
sime aktyviau veikti ir tos kliūtys ne-
beatrodys labai reikšmingos.

Kuopos globėjos yra Dalia Zales-
kienė, penkių vaikų mama, lietuvių ka-
talikų sambūrių Liuksemburge orga-
nizatorė ir dalyvė, ir Irena Grigaliony-
tė-Mueller, trijų vaikų mama, ateitinin-
kė nuo moksleiviško amžiaus.

IRENA GRIGALIONYTĖ-MUELLER

Bendraukime „Facebook“ paskyroje: ,, Šiaurės Amerikos ateitininkai”.

Linkėjimai iš Liuksemburgo!

Nauja Pal. Teofiliaus Matulionio
ateitininkų kuopa įsikūrė mažiausioje
Europos valstybėje – susipažinkime

Korp! Giedra
metinė šventė
Kristaus Karaliaus

sekmadienį, lapkr. 26 d. 

Šv. Mišios Pal. J. Matulaičio misijoje, Le-
monte, 9 val. r. (Giedrininkės renkasi bažny-
čios prieangyje 8:30 val. r.).

Po šv. Mišių, 10:30 val. r., Ateitininkų na-
muose, Lemonte, vyks šventės akademi-
nė dalis: 

•  Giedrininkių įžodis.

•   Meninė programa – Šatrijos korpo-
racijos nario, poeto Kazio Bradūno gimimo
100-mečio paminėjimas – poezijos ir dai-
nų pynė. Programai vadovauja Giedrė
Gillespie. Programą atliks giedrininkės,
dainuos Dalia Lietuvninkienė.

•  Pabendravimas ir vaišės.

Giedrininkės, kitų korporacijų nariai,
ateitininkai ir visi lietuviai 

maloniai kviečiami dalyvauti.

Pal. Teofiliaus Matulionio ateitininkų kuopos nariai žingsniuoja Liuksemburgo gatvėmis. Kuopos archyvo nuotr.

Liuksemburgo jaunieji ateitininkai daro Advento kalendorius. Iš kairės, apie stalą: Ro-
kas, Monika, Teresė, Alma, Marija, Klara, Ieva ir Dovydas. 

Moksleivių Žiemos kursai
Ateitininkų pasaulėžiūros kursai vyks gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Dainavoje. Kviečiami
visi moksleiviai – ateitininkai ir ne ateitininkai. Žiemos kursų registracija prasidės lapk-
ričio 23 d., o ne lapkričio 15, kaip buvo anksčiau skelbta. Registruokitės internetu mes-
mas.org tinklalapyje. Bus galima ir elektroniškai siųsti kursų mokestį.

Kursus rengia Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba.

Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studentai ir neseniai studijas baigusieji.
Kreipkitės į Viktutę Siliūnienę el. paštu: viktute@siliunas.com

Iš ATeITININkų GYVeNImO
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VARDAN TOS lIeTUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė.
Gyvieji aplanko kapus, uždega žvakutes.
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) na-
riai šiemet pratęsė buvusio šaulio Rimanto Ša-
laviejaus (mirė 2017 m. sausio 10 d.) pradė-
tą tradiciją lankyti keturių generolų, palaidotų
Šv. Kazimiero kapinėse, kapus. 

„Baltijos” jūrų šaulių kuopos kvietimu
šauliai rinkosi prie paminklo, skirto
Romui Kalantai ir visiems žuvusiems

už Lietuvos laisvę kovoje prieš raudonąjį ti-
roną. Čia padėtos gėlės, tautinė vėliavėlė, už-
degta žvakutė. Visi atidavė pagarbą.

Toliau lankėme generolų Povilo Plechavičiaus (1890.01.01 – 1973.12.19), Sta-
sio Dirmanto (1887.11.14 – 1975.01.26), Kazio Musteikio (1894.11.22 – 1977.06.06)
ir Miko Reklaičio (1896.09.06 – 1976.03.21) amžinojo poilsio vietas. Uždegtos žva-
kutės, padėtos tautinės vėliavėlės, mirusieji pagerbti tylos minute. Šaulė Irena
Šalaviejienė trumpai supažindino su kiekvieno generolo biografija. Visi jie ak-

tyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuome-
ninėje veikloje. 

Kiek ilgėliau šauliai stabtelėjo prie Ri-
manto Šalaviejaus poilsio vietos. Irena Ša-
laviejienė papasakojo apie jo gyvenimą,
sportinius pasiekimus, šaulišką veiklą Ame-
rikoje. Pasidalinta prisiminimais. Šalia ilsisi
dar du „Baltijos” jūrų šaulių kuopos šauliai
– Regina Masionienė ir Kazimieras Platke-
vičius.

LŠSI vado pavaduotojo Giedriaus Bi-
kulčiaus kvietimu suradome pulkininko
Mykolo Kalmanto (1895–1976) poilsio vietą.
1923 m. sausio 9–22 d. jis dalyvavo vaduojant
Klaipėdą, vadovavo sukilėliams. Be to, gy-

vendamas Čikagoje jis buvo iniciatyvinės grupės atkuriant Lietuvos šaulių są-
jungą emigracijoje narys. Taigi nuo šiol lankysime dar vieną kapą.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, nepabūgusiems šaltoko rudeniško oro.
Tikimės, kad ši graži tradicija bus tęsiama ir ateityje.

LŠSI  CV info

Bėgimu pagerbti kariai

Atkelta iš 1 psl.

Bėgimą prisimenant mirusius Lietuvos karius pasiūlė surengti
šiuo metu JAV viešintis kariškis iš Lietuvos Egidijus Čiūtas. Bėgime
dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)  ir  Čikagos lietuvių
bėgimo klubo nariai, prisidėjo ir kiti entuziastai.

Prieš bėgimą kun. Gediminas Keršys paprašė pagerbti mirusius
tylos minute, mjr. Egidijus Čiūtas papasakojo, kaip gimė tokio bėgi-
mo idėja Lietuvoje ir kad toks bėgimas Lietuvoje vyksta 3 metus iš ei-
lės. Kasmet dalyvių daugėja. 

Po to pasirinktinai įveikėme 6 km ir 3 km atkarpas. Po bėgimo
visi vaišinomės karšta arbata ir labai skania šaulių virta kareiviška
koše. 

Šaltą dieną šildo žmonių gerumas ir draugystė.
LŠSI CV info

Nepabūgę šalčio bėgimo entuziastai

Šauliai pagerbė mirusiuosius

Skubame neatsilikti

Kun. G. Keršys ir bėgimo iniciatorius mjr. E. Čiūtas Silvijos Basijokaitės nuotraukos

Prie gen. S. Dirmanto kapo Stasio Radzevičiaus nuotraukos

Prie R. Kalantai skirto paminklo Prie R. Šalaviejaus, R. Masionienės ir K. Platkevičiaus amžinojo poilsio vietos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUVA  IR pASAUlIS

Priimtas „Magnickio“ įstatymas
Vilnius (LRS info) – Seimui priė-

mus „Magnickio” įstatymą, drau-
džiantį į Lietuvą atvykti asmenims, pa-
dariusiems nusikaltimus žmonišku-
mui, Seime įregistruota jį įgyvendi-
nanti rezoliucija, kuria siūloma už-
drausti atvykti į Lietuvą 44 asmenims.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Sei-
mo priimti Lietuvos Respublikos įsta-
tymo dėl užsieniečių teisinės padėties
pakeitimai yra svarbus žingsnis, už-
tikrinantis, kad į Lietuvos teritoriją at-
vykti būtų draudžiama užsieniečiams,
įvykdžiusiems stambaus masto nusi-
kaltimus žmogaus teisių, korupcijos ir
pinigų plovimo srityse. Tai  prisidės
prie Lietuvos nacionalinio saugumo
stiprinimo. Tačiau taip pat akcentuo-
jama, kad šis procesas bus užbaigtas tik
tada, kai bus priimti teisės aktai, už-
kertantys kelią tokiems asmenims Lie-
tuvoje ir per Lietuvą įsigyti turtą bei
laikyti nusikalstamu būdu įgytas lėšas
ir užtikrinantys jų įšaldymą.

Seimui siūloma šia rezoliucija
kreiptis į kitų Europos Sąjungos ir
NATO valstybių nacionalinius parla-
mentus, raginant priimti „Magnic-
kio” teisės aktus, o vyriausybė ragi-
nama šį klausimą kelti atitinkamais
ES Tarybos lygiais. ES vyriausioji įga-
liotinė Federica Mogherini, Europos
Komisija bei Europos Taryba kvie-
čiami įsiklausyti į Europos Parla-
mento raginimus priimti „Magnic-
kio” sankcijas ES lygiu ir artimiausiu
metu pradėti visapusiškas diskusijas
dėl atitinkamo ES teisės akto.

Sergejaus Magnickio vardu pava-
dintus, sankcijas numatančius teisės
aktus jau yra priėmusios JAV, Estija,
Didžioji Britanija ir Kanada.

Lapkričio 16 d. minimos Rusijos
teisininko S. Magnickio, atskleidusio fi-
nansines Rusijos Federacijos pareigū-
nų bei piliečių machinacijas, kalinto
358 dienas bei kankinto ir mirusio
2009 m. mirties metinės.

Vilnius (KAM info) – Toliau stip-
rinant Lietuvos gynybą, pradedamas
pasirengimas karo prievolininkų šau-
kimui į privalomąją karo tarnybą 2018
metais. Šauktiniai padės užpildyti ka-
rinius vienetus ir vykdyti jų visapu-
sišką kovinį rengimą, o baigus tarny-
bą turės galimybę tapti profesinės karo
tarnybos kariais, kariais savanoriais ar
papildyti parengtojo rezervo gretas.

Kitais metais nuolatinę privalo-
mąją pradinę karo tarnybą atlikti bus
pašaukti 3800 šauktinių.

2018 m. šaukiamųjų sąrašai bus su-

daromi sausio 4 dieną, o pirmųjų šauk-
tinių tarnybos pradžia planuojama
kovo viduryje.

Karo prievolės ir komplektavimo
tarnyba jau dabar kviečia visus no-
rinčius jaunuolius užsirašyti atlikti
privalomąją pradinę karo tarnybą
savo noru 2018 metais. Savo noru tar-
nybą atlikti pageidaujantys jaunuoliai
galės pasirinkti norimą tarnybos vie-
tą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30
proc. didesnes kaupiamąsias išmo-
kas., t.y. tarnybos metu galės sukaup-
ti daugiau nei 3 tūkst. eurų.

Sausio 4 d. skelbs šauktinių sąrašą 

Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-
lius Skvernelis tvirtina, kad nėra prog-
resinių mokesčių priešininkas ir Vy-
riausybė neatsisako esminės mokesčių
pertvarkos. Kaip vieną didžiausių prog-
resinių mokesčių minusų S. Skvernelis
įvardijo tai, kad gali būti surenkama
mažiau mokesčių. Taip pat, anot mi-

nistro pirmininko, įvedant progresinius
mokesčius itin svarbu nežlugdyti be-
siformuojančios viduriniosios klasės ir
iniciatyvių, daug dirbančių žmonių.

S. Skvernelis teigė, kad viduri-
niąją klasę Lietuvoje galima apibrėž-
ti pagal pajamas, kurios svyruoja nuo
1000 iki 1500 eurų. 

Kas yra vidurinioji klasė Lietuvoje? 

Vilnius (BNS) – Suderinta metinė
infliacija spalį Lietuvoje buvo di-
džiausia tarp visų Europos Sąjungos
(ES) šalių. Tai jau ketvirtas mėnuo iš
eilės, kai Lietuva pirmauja ES pagal
kainų augimą.

Lietuvoje infliacija spalį siekė 4,2

proc., Estijoje – 4 proc., o Latvijoje – 2,7
proc., rodo ketvirtadienį paskelbti ES
statistikos tarnybos duomenys.

Metinis kainų augimas spalį fik-
suotas visose ES valstybėse. Visoje ES
vidutinė infliacija spalį siekė 1,7 proc.,
o vien euro zonoje – 1,4 procento.

Vėl didžiausia metinė infliacija Lietuvoje 

Vilnius (BNS) – 2018-uosius Sei-
mas paskelbė laisvės kovų dalyvio
Adolfo Ramanausko-Vanago, Sąjūdžio
ir Tėvo Stanislovo metais.

2018-uosius paskelbiant A. Rama-
nausko-Vanago metais, siekiama pa-
brėžti Lietuvos ginkluotojo pasiprie-
šinimo – partizaninio karo svarbą.

Nuspręsta skirti lėšų Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezidencijos tyrimo
centrui A. Ramanausko-Vanago gali-
mos palaidojimo vietos archyviniams,
archeologiniams ir ekspertiniams ty-
rimams. Kitąmet sueina 100 metų, kai
gimė A. Ramanauskas-Vanagas.

2018-aisiais sukanka 30 metų, kai
buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, įsteigtos
Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir
rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiama-
sis suvažiavimas. Todėl šiuos metus

nutarta paskelbti ir Sąjūdžio metais.
Kitąmet bus minimos ir 100-osios

vienuolio kapucino, kunigo, pamoks-
lininko, Lietuvos pasipriešinimo so-
vietinei okupacijai dalyvio Tėvo Sta-
nislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio
gimimo metinės.

Paskelbti 2018 metais minėtini jubiliejai 

Trump jaunesnysis paskelbė susirašinėjimą 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidento Donald Trump sūnus paskelbė
savo susirašinėjimą su vyriausybių
paslaptis viešinančia interneto sve-
taine „WikiLeaks”.

Tai Donald Trump jaunesnysis
padarė pasirodžius pranešimui, kad jis
slapta palaikė ryšį su šia svetaine,
kuri pernai per prezidento rinkimų
kampaniją paskelbė Hillary Clinton
elektroninius laiškus.

Prezidento sūnus sako paskelbęs
visas susirašinėjimo su „WikiLeaks”
žinutes nuo 2016 metų rugsėjo iki šių
metų liepos. Žinutėse „WikiLeaks”
grupė siekė suteikti informacijos D.
Trump rinkimų kampanijai ir sustip-
rinti savo paskelbtos informacijos apie
H. Clinton poveikį.

D. Trump jaunesnysis paskelbė

tuziną jam atsiųstų „WikiLeaks” ži-
nučių ir tris savo  atsakymus.

Iš jų matyti, kad „WikiLeaks” in-
formavo D. Trump jaunesnįjį apie nau-
ją prieš D. Trump nukreiptą interneto
svetainę, ragino pakomentuoti „Wiki-
Leaks” paskelbtus su H. Clinton susi-
jusius dokumentus.

Balandžio mėnesį „WikiLeaks”
pasiūlė D. Trump jaunesniajam per-
duoti elektroninius laiškus apie jo ir
rusų teisininkės susitikimą, kuris da-
bar yra federalinio tyrimo dėl galimo
slapto D. Trump kampanijos susimo-
kymo su Rusija centre.

D. Trump jaunesnysis atsakė tik į
tris ankstesnes žinutes, kuriose padė-
kojo „WikiLeaks” už informaciją apie
naują interneto svetainę, nepagarbiai
atsiliepė apie H. Clinton.

V. Putinas kalbėjo su Rytų Ukrainos separatistais
Maskva (LRT.lt) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas su Rytų
Ukrainos separatistų vadovais aptarė
apsikeitimo belaisviais klausimą. Tai
buvo pirmasis tiesioginis Rusijos pre-
zidento kontaktas su prorusiškų se-
paratistų respublikomis, kurį Kremlius
pripažino viešai.

Kremlius informavo, kad V. Puti-
nas telefonu pasikalbėjo su vadina-
mosios „Donecko liaudies respubli-
kos” vadovais  Aleksandru Zachar-
čenka ir „Luhansko liaudies respubli-
kos” vadu Igoriu Plotnickiu.

Rusijos vadovas anksčiau buvo
susitikęs su Ukrainos politiku Viktoru
Medvedčiuku, kuris yra vienas Kijevo
atstovų derybose su separatistais, ir su
kuriuo jį sieja artimi asmeniniai ry-
šiai.

V. Medvedčiukas paprašė V. Putino
padėti derantis dėl 306 Kijevo vyriau-
sybės kalinamų rusų iškeitimo į 74 se-
paratistinėse respublikose kalinamus
ukrainiečių belaisvius.

V. Putinas aptarė V. Medvedčiuko
pasiūlymą su A. Zacharčenka ir I.
Plotnickiu, ir jie „parėmė šią inicia-
tyvą”.

Abu separatistų vadovai patvirti-
no palaikantys šį pasiūlymą.

Kijevas kaltina Maskvą kurstant
nuo 2014 metų Rytų Ukrainoje vyks-
tantį konfliktą ir separatistams tei-
kiant ginkluotę, karius. Rusija tokius
įtarimus neigia, sakydama, kad jei ir
yra separatistų pusėje kovojančių rusų,
visi jie – savanoriai. Putinas pirmąkart
tiesiogiai kalbėjosi su Ukrainos sepa-
ratistais dėl apsikeitimo belaisviais
plano.

Separatistai šių „respublikų” įkū-
rimą paskelbė po 2014 metų kovą Mask-
vos įvykdytos Ukrainai priklausan-
čio Krymo pusiasalio aneksijos. Dėl to
Ukrainos rytuose įsiplieskė iki šiol
tebesitęsiantis karas.

Ko gero šis V. Putino pokalbis dėl
galimybės įsikišti pakurstys Vakarų
vyriausybių pareiškimus, kad V. Puti-
nas aktyviai dalyvauja režisuojant
įvykius Rytų Ukrainoje.

Konflikto pradžioje Rusija ne kar-
tą neigė, kad siunčia per sieną karius
ar ginklus, bet vėliau V. Putinas pri-
pažino, kad Rusijos kariškiai yra iš-
vykę kovoti kaip savanoriai Rytų Uk-
rainoje.

Los Angelas, Californija (BNS) –
Kalifornijos šiaurėje šaudynes suren-
gusio vyro namuose detektyvai per
kratą po grindų lentomis aptiko jo
žmonos kūną.

Apygardos policija mano, kad Ke-
vin Janson Neal žmoną nušovė pir-
madienį vakare. Kitos dienos rytą jis iš-
ėjo į gatvę ginkluotas dviem pusiau au-
tomatiniais šautuvais ir vaikščioda-

mas šaudė į žmones. Manoma, kad
aukas jis rinkosi atsitiktinai. „Mes
manome, kad čia viskas prasidėjo”, –
sakė pareigūnas Phil Johnston.

Patį šaulį nukovė policija.
Kol kas tiksliai nežinoma, dėl ko

įvyko šios šaudynės, bet manoma, kad
jos gali būti susijusios su šeiminiu
konfliktu ar senais nesutarimais su
kaimynais.

Radinys Californijos šaulio namuose 

New Yorkas (ELTA) –
Leonardo da Vinci paveikslas
„Pasaulio Išganytojas” par-
duotas „Christie’'s” aukcione
New Yorke už 450,3 milijono
dolerių.

Leonardo da Vinci šedev-
ras tapo brangiausiu meno
kūriniu, kada nors parduotu
aukcione. Paveikslas, datuo-
jamas apytikriai 1500 metais,
yra vienas iš mažiau kaip 20-
ties mūsų dienas pasiekusių
didžiojo italų dailininko dar-
bų.

Ankstesnis kūrinio savi-
ninkas – rusų verslininkas Dmitrijus
Rybolovlevas – įsigijo jį 2013 metais už
127,5 milijono dolerių. 

Retas dailės kūrinys kadaise klai-
dingai buvo palaikytas kopija ir par-
duotas už 59 dolerius.

Už Leonardo da Vinci – rekordinė suma

Pas charizmatiškąjį Tėvą Stanislovą, nepai  -
sant valdžios draudimų, žmonės plūdo bū-
riais. Efoto nuotr. 

L. da Vinci paveikslo kaina nuo 59 dolerių pakilo iki
450.3 milijono. Reuters nuotr.
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Mindaugas Kuzminskas New Yorko
„Knicks” nariu pabuvo kiek daugiau nei
sezoną, tačiau ši komanda visada išliks
jo širdyje. Apie tai lietuvis paskelbė
lapkričio 12 d.  „Instagram” pranešime,
patalpintame nepraėjus nė 2 valan-
doms po to, kai „Knicks” pranešė  jį at-
leidžianti.

M.Kuzminskui naudinga, bet
skaudu palikti New Yorką.
Paviešinęs atsisveikinimo

žinutę su „Knicks” komanda, lietuvis
pasidalijo savo jausmais dėl esminių
karjeros pokyčių. Tačiau 28 metų krep-
šininko  laukia bent kelios kitos ko-
mandos, kurios norėtų pasikviesti Lie-
tuvos rinktinės žaidėją į savo gretas.

Vienas iš gražiausių mano gyve-
nimo puslapių pasibaigė. Per anksti?
Nežinau. Aš tik tikiu tuo, kad viskas,
kas vyksta mūsų gyvenimuose, vyksta
su priežastimi, – ,,Facebook” dalijosi M.
Kuzminskas. – Esu girdėjęs posakį,
kad jei gali TAI padaryti New Yorke,
gali padaryti bet kur. Be abejo, bus vi-
sokiausių nuomonių apie tai, tačiau aš
manau, kad man pavyko.

Visų pirma, pažinau daug
,,nerealių” žmonių, su kuriais,
net neabejoju, būsime draugais
visą gyvenimą. Savo kelyje suti-
kau daug profesionalų, kurie man
padėjo tobulėti ne tik kaip žaidė-
jui, bet ir asmenybei. Be abejonės,
turėjau tikrai neblogą savo pir-
mąjį NBA sezoną. Galbūt nepali-
kau klubo istorijoje žymos, kokią
norėjau, tačiau tikiuosi, jog sir-
galiai, klubo darbuotojai bei visi
komandos draugai prisimins
mane kaip gerą, nuoširdų žmogų,
patikimą draugą ir komandos
narį. Aš tikrai galvoju, jog, visų
pirma, mūsų visų siekiamybė tu-
rėtų būti tapti kaip įmanoma ge-
resniais žmonėmis. Tuomet visa
kita ateis savaime. Palieku mies-
tą tik su teigiamomis emocijomis
ir šis klubas visada turės ypatin-
gą vietą manyje. Ačiū už galimy-
bę, tikėjimą manimi ir viską, ką dėl ma-
nęs padarėte. O dabar – metas versti
kitą savo gyvenimo puslapį.

„Pagarba, kurią organizacija jau-
čia Mindaugui, negali būti nuvertinta.
Jo profesionalumas ir darbo etika

buvo ypač vertinami komandos drau-
gų, trenerių ir viso personalo. Šis
sprendimas mums buvo nepaprastai
sunkus. Linkime jam kuo geriausios
kloties tolesnėje karjeroje”, – oficia-
liame pranešime teigė „Knicks” gene-
ralinis vadybininkas Scott Perry.

„New York Post” žurnalistas Marc
Berman rašo, kad M. Kuzminsku do-
misi Los Angeles „Lakers”, Atlantos
„Hawks” ir Čikagos „Bulls” klubai.
Taip pat skelbiama, kad teoriškai M.
Kuzminską dar gali įsigyti Brooklyno
„Nets”, Indianos „Pacers”, Philadelp-
hijos „76ers”, Phoenix „Suns” ir Sac-
ramento „Kings” komandos, kurios
šiam sandoriui turėtų ir vietos sudė-
tyje, ir užtektinai finansų.

Be to, M. Kuzminskas jau spėjo su-
laukti trijų pasiūlymų iš Europos klu-
bų. Lietuviui pasiūlymus pateikė du
Stambulo klubai – „Anadolu Efes” ir
„Darussafaka”. Pastarajame trenerio
David Blatt asistentu dirba Kęstutis
Kemzūra. M. Kuzminskas taip pat su-
laukė pasiūlymo iš Maskvos srities
„Chimki” klubo, tačiau visus šiuos
tris pasiūlymus jis atmetė. 

M. Kuzminskas per praėjusį ant-
radienį surengtą konferenciją su sir-
galiais ,,Facebook” atskleidė, kad ne-
uždaro durų Europos ar kitų šalių
klubams, tačiau krepšininkas pir-
miausia norėtų likti NBA.

Žiniasklaidos gigantas ESPN kiekvieną
antradienį renka geriausią savaitės pa-
saulio žaidėją ar vartininką, nepriklau-
somai kurioje pasaulio lygoje ar ko-
mandoje jis žaidžia. Šį kartą tarp kan-
didatų buvo ir Lietuvos rinktinėje pra-
ėjusį savaitgalį debiutavęs legendinis
ledo ritulininkas, 45-erių metų Darius
Kasparaitis. Lietuvis sugebėjo įveikti ki-
tus devynis varžovus ir tapo geriausiu
pasaulio savaitės žaidėju!

„Prašome neskubėti reguliuoti
savo ekranų. Jūs skaitote 2017
metų ledo ritulio istoriją apie

Darių Kasparaitį, – ESPN rašo apie lie-
tuvį. – 45-erių metų buvęs NHL gynė-
jęs, kuris paskutinį kartą lygoje žaidė
2006–2007 metų sezone už New Yorko
‘Rangers’ komandą, apsivilko Lietuvos
nacionalinės komandos aprangą ir
Lietuvoje vykusiose rungtynėse prieš
Estiją įmušė įvartį bei atliko du re-
zultatyvius perdavimus. Pasižiūrėkite

į jį! Surinko tris taškus, o Lietuvos rink-
tinė 7:2 nugalėjo Estiją.

Jis ilgą laiką svajojo atstovauti
savo šalį tarptautinėse varžybose, nes
anksčiau rungtyniavo už Rusijos rink-
tinę. Jo tikslas – pasaulio čempionato
I diviziono B grupės turnyras, kuris
2018 m. balandžio mėnesį įvyks Kaune.

Po rungtynių D. Kasparaitis sakė:
„Nesu čia, kad pelnyčiau įvarčius. Aš
žaidžiu gynyboje ir jaučiuosi puikiai.
Iki šiol ilgą laiką nerungtyniavau.
Visų pirma, komanda laimėjo. Labai
smagu matyti kur aš esu ir kad vis dar
galiu varžytis tokiame lygyje. Jeigu bū-
siu sveikas ir vis dar turėsiu aistrą, aš
tai darysiu ir toliau”.

D. Kasparaitis praėjusį savaitgalį
Klaipėdoje surengtame „CROWNS Bal-
tic Challenge Cup 2017” turnyre išbė-
go į aikštelę užsivilkęs Lietuvos rink-
tinės aprangą, ir lietuviai nugalėjo
Estijos bei Ukrainos komandas, ta-
čiau po atkaklios kovos nusileido Lat-
vijos klubų rinktinei.

12-ąjį Amerikos lietuvių tinklinio ly-
gos (ALTL) sezoną pradėjo 6-ios ko-
mandos: ,,Panevėžys”, ,,Gubernija”,
,,Šiauliai”, ,,Atlantic Express”, ,,Klaipė-
da” ir ,,Ukraina”. Jos M. Riškus sporto sa-
lėje Lemonte sužaidė po dvejas naujo-
jo čempionato rungtynes.

Sezono  pradžioje geriausiai sekėsi
po dvi pergales iškovojusioms
,,Panevėžio” ir ,,Ukrainos” ko-

mandoms. Praėjusio sezono finalinin-
kai panevėžiečiai pirmose rungtynėse
rezultatu 3:0 (25:21, 25:15, 25:22) nugalėjo
,,Gubernijos” tinklininkus, o antra-
me susitikime 2:1 (25:23, 25:27, 25:22) po

itin atkaklios kovos palaužė ,,Šiaulių”
komandos pasipriešinimą. 

Tokiu pat rezultatu 2:1 (23:25,
25:20, 25:17) sezono atidarymo rung-
tynėse šiauliečius nugalėjo ir svečiai
iš Ukrainos, kurie antrose rungtynė-
se 3:0 (25:22, 25:11, 25:17) nepaliko vil-
čių ir daugkartiniams ALTL nugalė-
tojams ,,Atlantic Express” tinklinin-
kams. Pastarieji reabilitavosi rung-
tynėse su ALTL naujoke ,,Klaipėdos”
komanda, nugalėdami ją rezultatu 3:0
(25:18, 25:20, 25:16). Klaipėdiečiai ne-
atsilaikė ir rungtyniaudami su ALTL
senbuve ,,Gubernija” komanda, kuriai
nusileido rezultatu 1:2 (25:21, 13:25,
16:25).

Shandongo „Golden Stars” (6/2) klubas
Kinijos CBA krepšinio lygoje sugrįžo į
pergalių kelią, o jo garbę ginantis lie-
tuvis Donatas Motiejūnas buvo vie-
nas pagrindinių sėkmės kalvių. Šeštą-
ją sezono pergalę Shandongo koman-
da iškovojo savų žiūrovų akivaizdoje
106:99 įveikusi Shenzheno „Leopards”
(4/4) krepšininkus. 

Kovą starto penkete pradėjęs 27-
erių metų aukštaūgis iš Lietu-
vos aikštelėje praleido 35 mi-

nutes ir buvo antras pagal rezultaty-
vumą savo komandoje. ,,D-Mo” iš viso
pelnė 26 taškus (7/11 dvit., 3/4 dvit., 3/4

baud. met.), atkovojo 5, perėmė 3, bet
prarado 2 kamuolius, atliko 2 rezulta-
tyvius perdavimus ir kartą prasižengė.
Asmeninis 213 cm ūgio lietuvio rezul-
tatyvumo rekordas Kinijoje – 27 taškai.
Tiek jis šiame sezone įmetė dukart.

Antrą nesėkmę iš eilės patyrė
Guangdongo „Southern Tigers” (6/2)
klubas, kuriam vadovauja Jonas Kaz-
lauskas, į savo štabą pasikvietęs dar du
mūsų tautiečius – asistentu dirbantį
Rolandą Jarutį ir fizinio rengimo spe-
cialistą Sigitą Kavaliauską. Į nesėkmių
ruožą pakliuvusi „lietuviškoji” ko-
manda namuose 93:95 turėjo pripa-
žinti Jiangsu „Dragons” (6/2) krepši-
ninkų pranašumą.

M. Kuzminskas 
šiltai atsisveikino su New Yorku

D. Motiejūno rezultatyvumas 
komandai atnešė pergalęPrasidėjo 12-asis ALTL sezonas

ESPN: ,,Sveikiname Darių Kasparaitį: tu esi geriausias šios savaitės pasaulio žaidėjas!”

ESPN D. Kasparaitį 
pripažino geriausiu pasaulyje!

Itin šiltai su New Yorku atsisveikinęs M. Kuz-
minskas norėtų likti NBA, tačiau neuždaro durų Eu-
ropos ar kitų šalių klubams.
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Omaha, Nebraska, prieš porą
savaičių pasibaigus trečia-
jai, jau paskutiniajai JAV

Lietuvių Bendruomenės (LB) XXI
Tarybos sesijai, Tarybos nariai grį-
žo prie savo įprastinių darbų ir rei-
kalų. Sesijos metu buvo aptarti per
metus nuveikti darbai, proble-
mos, numatytos  gairės ateinan-
tiems metams, o taip pat susu-
muoti šios Tarybos veiklos rezul-
tatai. Mintimis apie Bendruomenę,
jos šiandieną ir ateitį dalijasi du
veiklūs ir energingi Bendruomenės
atstovai – vicepirmininkė organi-
zaciniams reikalams Janina Ud-
rienė ir vykdomasis pirmininkas
Juozas Kazlauskas.

Gerbiama Janina, kaip JAV LB keitė-
si nuo to laikotarpio, kai tapote jos nare?

Nuo to laikotarpio, kai 1965 m.
oficialiai tapau LB nare, galiu teigti,
kad ji keitėsi dviem atžvilgiais: vadovų
(lyderių) ir pagrindinių tikslų. Anks-
tyvesniais laikais JAV LB buvo labai
stipriose rankose. Bendruomenei va-
dovavo žmonės, kurie nuo pokario Vo-
kietijos laikų gerai suprato, kad ši
Bendruomenė turės išsilaikyti už Lie-
tuvos ribų ir kad Lietuvių Charta, ku-
rioje išvardinti lietuvių tautos siekiai
bei jų įgyvendinimo būdai, bus kelro-
dis, vedantis lietuvybės išlaikymo ke-
liu.  Tai buvo vadovai, kurie mokėjo
kurti mokyklas, organizuoti kultūri-
nius renginius, mokslo ir kūrybos sim-
poziumus, šokių ir dainų šventes, ir
visa tai darė be el. pašto ir be kompiu-
terio pagalbos. Šie žmonės be aimanų
aukojo savo laiką ir dirbo ilgas valan-
das be jokio atlygio. Tų stipriųjų tarp
mūsų jau nebėra, o tie, kurie dar yra su
mumis, nebeturi jėgų vadovauti. Jų vai-
kai, jau giliau įleidę šaknis į vietinį gy-

JAV LB ateitį užtikrins stipri naujų lyderių karta

venimą, silpniau žinodami lietuvių
kalbą, nesiryžo sekti tėvų pėdsakais.
Tad į Bendruomenės gretas jungėsi at-
vykusieji iš Lietuvos jau po 1990 m.
Dauguma naujų narių yra puikūs žmo-
nės, tačiau kai kurie atsakomybę, va-
dovavimą, savanoriavimą suvokia ri-
botai, ir tai nenuostabu, kadangi jų jau-
nystės dienos buvo praleistos kitokio-
je aplinkoje. Tad vyresniųjų  nuoširdūs
patarimai yra labai vertinami. Tarp pa-
grindinių tikslų  iki 1990 m. šalia švie-
timo ir kultūros buvo  Lietuvos laisvi-
nimas.  Buvo organizuojami žygiai,
susitikimai su JAV prezidentais bei ki-
tais valdžios pareigūnais, rašomos pe-
ticijos, įvairūs laiškai, siekiant, kad
Amerika atkreiptų dėmesį į neteisėtą
Lietuvos užėmimą ir padėtų jai atsi-
kratyti komunistinio režimo.  Dabar
šis kilnus tikslas jau nėra aktualus.
Tad visas dėmesys skiriamas  lietuvy-
bės išlaikymui. Tačiau galiu pridėti,
kad šiandien didysis kaimynas vėl ke-
lia grėsmę tvirtindamas, kad Baltijos
šalių pasitraukimas iš Sovietų Sąjun-
gos buvo didžiausia geopolitinė  XX am-
žiaus tragedija. Bendruomenė pradėjo
skirti daugiau pastangų JAV admi-
nistracijos pareigūnams įtikinti, kaip
svarbu Lietuvą ir kitas Baltijos šalis
saugoti ir ginti nuo rytų kaimyno.

Kodėl JAV lietuviams svarbu laikytis
drauge ir dalyvauti Bendruomenės veiklo-
je?

Lietuviams laikytis drauge ir da-
lyvauti LB veikloje yra būtina, nes
vienybėje glūdi jėga, o su stipria jėga
juk galima daug  ką padaryti.  Be to, šio-
je Bendruomenėje  puoselėjamos tos pa-
čios vertybės, kurios padeda kiekvie-
nam lietuviui išsaugoti savo tautinį
lobį ir tuo praturtinti ne tik save, bet ir
savo apylinkės gyvenimą.  Būdami
kartu, rengdami dideles šventes, pvz.
Šokių šventes, mes ne tik suteikiame
progą visiems pasigrožėti tautiniu
menu, bet ir sudarom palankias sąly-
gas jaunimui susipažinti ir ilgainiui
galbūt sukurti lietuviškas šeimas, ku-
riose vyraus lietuviškas žodis.

Kokie pokyčiai reikalingi, kad Ben-
druomenė išliktų ir augtų?

Kad Bendruomenė išliktų ir augtų,
labai reikalingi stiprūs, energingi ly-
deriai, kurie mokėtų uždegti ateinan-
čias kartas, mokėtų įtikinti, kad verta
burtis prie LB su stipriais pamatais ir
išmėginta patirtimi.  Juk čia nereikia
išrasti dviračio iš naujo.  Mūsų gerai or-
ganizuota LB veikla yra plati, apimanti
mūsų atžalų švietimą, vyresnių jau-
nuolių veiklą, kultūros bei mokslo sie-
kius, socialinius reikalus, religijos
svarbą bei visuomeninius poreikius,
skatinančius pasinaudoti pilietinėmis
teisėmis ir taip skleisti laisvės ir de-
mokratijos idėjas ten, kur jos atsiran-
da pavojuje.  Reikia taip pat pabrėžti,
kad naujai įsijungę ir pasiryžę dirbti
Bendruomenės veiklos rėmuose turė-
tų suprasti, kad tai pareikalaus darbo,
laiko, ir kad viskas daroma savano-
riškais pagrindais. Prieš užimant ko-
kias nors pareigas labai svarbu su-
prasti, kad jos bus susijusios su atsa-
komybe ir atitinkama atskaitomybe.
Jei koks asmuo nesupranta ar nemoka
tų pareigų atlikti, jis turi klausti, o ne
tylėti ar slėptis.  Juk visi suprantame,
kad nei vienas žmogus neužgimsta
visa žinantis. Tad reikia klausti, pra-
šyti pagalbos ir dirbti toliau. Aš visad
jaučiau ypatingą pagarbą tiems, kurie
klausia, o ne vaizduoja, kad viską su-
pranta ir nieko vertingo neatlieka.

Ko palinkėtumėte tiems, kurie dar tik
ketina tapti  JAV LB nariais?

Palinkėčiau, kad nebijotų, drąsiai
žengtų tą pirmą žingsnį, nes tuoj atras
bendraminčių, tokių pat žmonių, ku-
riems svarbios tautinės vertybės.  Be
to, raginčiau imtis kad ir mažiausių pa-
reigų savo apylinkėse, nes visada yra
smagiau duoti, nei tik naudotis kitų
darbo rezultatais. Pabrėžiu, kad apy-
linkės yra pačios svarbiausios visoje
LB organizacinėje struktūroje – veik-
lių apylinkių JAV dabar yra 52. Be
apylinkių, tų pagrindinių branduolių,
nebūtų reikalingi ir kiti vienetai  –

Krašto valdyba, Taryba ir t.t.  Įsijungę
susipažinsite su įdomiais, kūrybin-
gais žmonėmis, kurie siekia tų pačių
tikslų, kaip ir jūs. Bus ne tik darbo, bet
ir džiaugsmo, kai įvairūs jūsų vykdo-
mi projektai duos gerų rezultatų.  2018
m. vyks LB Tarybos rinkimai. Nebijo-
kite kandidatuoti į Tarybą, nes tos
naujos pareigos suteiks jums galimy-
bę giliau suprasti  plačią LB  veiklą,
prie kurios jūsų žinios prisidės for-
muojant atnaujintą viziją bei misiją.
Darbas Taryboje taip pat atneš asme-
ninio pasitenkinimo: būsite tarp ak-
tyviausių LB narių. Užmegsite pažin-
tis su aktyviais visuomenininkais iš vi-
sos Amerikos. Bus proga pakeliauti, pa-
matyti kitus miestus su veikliomis
apylinkėmis, susipažinsite su ypatin-
gais svečiais iš Amerikos ir Lietuvos,
išklausysite jų įdomių pranešimų.  Ži-
noma, išlaidas reikės padengti pa-
tiems. Pabaigai linkiu, kad jūsų akty-
vus įsijungimas į  apylinkes ar kitus
LB vienetus padėtų  suprasti išbandy-
tas galimybes ir atidarytų duris jūsų
kūrybiniam lietuvybės išlaikymo įna-
šui.

b b b

Mielas Juozai, ar JAV LB pasikeitė nuo
to laiko, kai pats tapai jos nariu?

Nors JAV LB veikloje dalyvauju
nuo 2003 metų, Krašto valdyboje (KV)
savanoriškais pagrindais pradėjau
dirbti tik baigęs studijas, nuo 2013
metų. Dvejus metus ėjau KV iždininko
pareigas, o dabar, jau treti metai, KV
esu vykdomasis pirmininkas. 

JAV LB, mano manymu, yra labai
dinamiška ir sparčiai besikeičianti
pelno nesiekianti organizacija. Turbūt
visi pastebi, kad pamažu jaunėja JAV
LB Taryba, KV, apygardų ir apylinkių
valdybos, – prie organizacijos valdo-
mųjų organų prisijungia vis daugiau
jaunimo, ne vienas ,,trečiosios bangos”
atstovas. Kiekvienais metais įsikuria
naujos ir jaunos JAV LB apylinkės –
Nantucket, MA, Maine, Nevadoje ir kt.

Daug pasikeitimų matome ir Švie-
timo srityje – šeštadieninių lituanisti-
nių mokyklėlių skaičius per ketverius
metus išaugo nuo 34 (2013 m.) net iki 44
(2017 m.). Tai rodo, kad jauni tėvai, ku-
rių didžioji dalis yra ,,trečiabangiai”,
domisi lietuvybe, nori palaikyti tauti-
nį identitetą, randa laiko, galimybių
leisti  savo atžalas į lietuviškas mo-
kyklėles, tikėdamiesi, kad jų vaikai kal-
bės lietuviškai ir išlaikys ryšį su JAV
LB ir Lietuva.

Taip pat turime nemažai ir kultū-
rinių pokyčių – pastaruoju metu vis
daugiau muzikantų, chorų, teatrų at-
vyksta į gastroles JAV iš Lietuvos. Į
dažną koncertą ar renginį bilietai būna
išpirkti.

JAV LB taip pat keičiasi ir tobulė-
ja iš vidaus – kruopščiau tvarkomi fi-
nansai – paskutinius kelerius metus
išorinė audito kompanija atlieka kas-
metinę buhalterinių knygų peržiūrą ir
auditą.

Kokie projektai numatomi įgyvendin-
ti artimiausiu metu?

Ateinantys metai JAV LB  tikrai
neeiliniai ir labai svarbūs. Jau dabar
ruošiamasi Lietuvos valstybės atkūri-
mo (1918–2018) šimtmečio renginiams –
koncertams, parodoms, minėjimams ir
kitoms šventėms.

Ateinantį pavasarį bus organi-
zuojami JAV LB Tarybos rinkimai, o
vasarą Vilniuje bus organizuojama
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Janina Udrienė Juozas Kazlauskas
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Atkelta iš 1 psl
Visa Lietuvos ekonomika buvo

pajungta reicho reikalams. Okupa-
cinė valdžia įvedė spaudos, radiofono
ir pašto kontrolę. Net kooperacijos
bendroves buvo leista steigti tik tada,
kai jų narių daugumą sudarė vokie-
čiai. Naciai nepageidavo jokio orga-
nizuoto lietuvių tautos valios pasi-
reiškimo, neigė bet kokias lietuvių
teises į nepriklausomybę ir savaran-
kišką veiklą. Lietuvius naujieji oku-
pantai laikė žemesnės rūšies žmonė-
mis. Vokiečiai Lietuvoje gaudavo ke-
lis kartus daugiau maisto produktų.
Okupantai turėjo atskiras parduo-
tuves, kavines, restoranus, kirpyklas
geriausiose patalpose ir miestų cent-
ruose. Lietuviams buvo nevalia ten
užeiti. Buvo vykdoma Lietuvos gy-
ventojų išnaudojimo ir dalies jų ma-
sinio naikinimo politika. Už nepa-
klusnumą okupantams grėsė mir-
ties bausmė. Prasidėjo žiaurūs žydų,
čigonų ir kitų tautybių žmonių per-
sekiojimai. Okupantai savo tikslus
vykdė skubiai ir žiauriai. 

Viešai protestuoti prieš šias
skriaudas Lietuvoje išdrįso tik trys
lietuviai – dr. K. Grinius, profesoriai
J. P. Aleksa ir M. Krupavičius, kurie
Memorandume drąsiai konstatavo:
,,(...) 1. Vokiečių grąžinimą į Lietuvą
mes laikome Lietuvos kolonizacijos
vokiečiais pradžia. Kad tai nėra tuš-
čias mūsų spėjimas, o gryna tikrovė,
patvirtina patys oficialūs Vokietijos
sluoksniai. Šiandien dažnai apie tai
skaitome vokiečių spaudoje ir girdi-
me atsakingų asmenų kalbose. (...)
Lietuvių tauta yra labai sujaudinta
aukščiau paminėtų Lietuvos koloni-
zacijos reiškinių ir visur pradeda
jausti vokiečių administracijos veiks-
mų nesuderinamumą su pagrindi-
niu lietuvių tautos siekimu – atstatyti
Lietuvos nepriklausomybę, kuriai
jokios aukos lietuviui nėra didelės, ir
išlaikyti savo žemę, už kurią jis yra
amžiais kovojęs. 2. Reikia pastebėti
dar vieną reiškinį. Suprantamas da-
lykas, kad Lietuvoje kolonizacija vyk-
doma vokiečių valdžios planais. Ta-
čiau vokiečių administracija Lietu-
voje visomis priemonėmis stengiasi
sudaryti įspūdį tiems kolonizacinių
planų paliestiems Lietuvos pilie-
čiams, kad kolonizacija vykdoma Lie-
tuvos valstybės iniciatyva. Ūkininkų
iškėlime verčiami dalyvauti apskri-
čių viršininkai, žemės tvarkytojai, po-
licija ir net lietuvių savisaugos bata-
lionai – visa tai daroma naudojant
grasinimus ir prievartą. Suprantama,
kad verčiamų dalyvauti tame darbe
lietuvių valdininkų padėtis darosi
morališkai nepakenčiama. Lietuvių
tauta su dideliu susijaudinimu klau-

(PLB) XVI seimas. Aktyviai ruošia-
masi liepos mėnesį Lietuvoje vyk-
siančiai  pasaulio lietuvių šimtme-
čio Dainų šventei ,,Vardan Tos...”.

Nors po JAV LB XXI Tarybos III
sesijos, kuri spalio pradžioje vyko
Omahoje praėjo vos keletas savaičių,
KV jau pradėjo vykdyti priimtus
nutarimus – kultūros, švietimo, fi-
nansų, jaunimo, visuomeninius, so-
cialinius, religinius ir organizaci-
nius.

Taip pat ruošiamės kasmeti-
nėms Lietuvos išeivijos studentų
stažuotėms (LISS) ir ,,Misija Sibiras”
programoms.

Paskutinis, bet ne mažiausiai
svarbus yra besitęsiantis Lietuvos
Respublikos pilietybės išsaugojimo
problemos sprendimas.

Ko Bendruomenei, kaip or-
ganizacijai, labiausiai trūksta?

JAV LB yra seniausia ir di-
džiausia  pasaulio lietuvių ben-
druomenė  į kurią kitos bendruo-
menės žiūri kaip į pavyzdį, mokosi.

Mano nuomone, JAV LB kartais
pritrūksta tęstinumo, darbo gairių
ir ilgalaikės vizijos. Kadangi JAV LB
Taryba keičiasi kas trejus metus, o
kai kurių valdybų, komitetų ir ko-
misijų savanoriai dar dažniau, kar-
tais naujiems žmonėms tenka aiš-
kintis, mokytis, ir spręsti jau žino-
mas, anksčiau išnarpliotas proble-
mas.

Jau kelinti metai pasigendame
stiprios JAV lietuvių jaunimo są-
jungos.

2018 metų pavasarį rinksime
naują (XXII) JAV LB Tarybą. Tiki-
mės didesnio balsuotojų ir kandi-
datų aktyvumo – būna taip, kad dėl
kandidatų trūkumo kartais išren-
kami visi kandidatavę. 

JAV LB Tarybos, Krašto valdy-
bos, komitetų ir komisijų savanoriai
turėtų labiau susipažinti su JAV LB
stuktūra, įstatais, nuostatais ir JAV
įstatymais, nusakančiais pelno ne-
siekiančių organizacijų veiklą.

Kokie pokyčiai reikalingi, kad Ben-
druomenė išliktų ir augtų?

Norint, kad JAV LB išliktų ir
augtų, reikia ruošti ir ugdyti stiprią
naujų lyderių kartą, kurie suprastų
lietuvybės išlaikymo ir savanoria-
vimo principus ir svarbą. Daugiau
dėmesio skirti seminarams ir mo-
kymams apie JAV LB struktūrą,
įstatus, tikslus.

Taip pat labai svarbu ir toliau
palaikyti glaudžius ryšius su Lietu-
vos institucijomis bei organizacijo-
mis, spręsti LR pilietybės išlaikymo
problemą.

Reikalingi pokyčiai informaci-
jos skleidimo ir JAV LB spaudos
(JAV LB ,,Naujienų”, ,,Bridges”) sri-
tyse. Daugelis žmonių šiais laikais
informaciją gauna socialiniuose
tinkluose, vangiai žiūri į popierinę
spaudą. Būtina užtikrinti, kad JAV
LB žengtų į priekį kartu su naujau-
siomis technologijomis.

Į JAV LB veiklą reikėtų labiau
įtraukti ne tik lietuvių kilmės žmo-
nes, bet ir asmenis iš mišrių šeimų,
kurie nekalba lietuviškai. Jau kuris
laikas JAV LB įstatai verčiami į
anglų kalbą.

Ne ką mažiau svarbi finansinės
paramos, solidarumo mokesčio ir
lėšų telkimo sritis – būtina, kad jau-
najai kartai savanoriavimo ir au-
kojimo kultūra taptų artima.

Parengė Laima Liutikienė

sosi žinių apie masinius lietuvių ir len-
kų ūkininkų iškėlimus iš jų ūkių ir
namų. Lietuvių tauta negali pritarti to-
kioms priemonėms, lygiai kaip ji ne-
pritaria priemonėms, taikomoms Lie-
tuvos žydams ir prašė: ‘Sustabdyti
Lietuvos žemių kolonizaciją’. 3. Grą-
žinti iškeltiems ūkininkams jų ūkius,
neatsižvelgiant į jų tautybę”.

Į šį naciams nemalonų dokumen-
tą jų administracija reagavo žaibiškai.
Visi Memorandumo signatarai buvo
gestapo suimti ir tardomi.  Dr. K. Gri-
nius tik dėl senyvo amžiaus ir ligų
buvo ištremtas į gimtąjį Selemos Būdos
kaimą. Prof. J. P. Aleksa kartu su prof.
kun. M. Krupavičiumi 1942 m. pabai-
goje ištremti į Vokietijos miestą Eit-
kūnus prie Kybartų ir uždaryti į ka-
lėjimą. Vėliau vokiečiai juos perkėlė į
Tilžę. Čia jie vėl buvo tardomi gesta-
pininkų. Kalėjimo sąlygos buvo labai
blogos. Tardymai vyko iki kalinio iš-
sekimo. Tilžėje profesorius laikė ilgai,
nes laukė, kol iš Eitkūnų pristatys
jiems sudarytas bylas. Tačiau šį kartą
mūsų tautiečiams nusišypsojo laimė –
jų bylos pradingo, ir Tilžės saugumo
vadovai nepriėmė griežčiausių spren-
dimų. 1943 m. rugpjūčio pabaigoje vo-
kiečių saugumas prof. J. P. Aleksą at-
vežė į Berlyną, kur jis išgyveno tik se-
sers Leokadijos maisto siuntinių dėka.
1943 m. gruodį naciai prof. kun. M.
Krupavičių internavo Vokietijos mies-
te Regensburge. 

Memorandumas yra vienas švie-
siausių politinių ir diplomatinių žygių
Antrojo pasaulinio karo metais nacių
okupuotos Europos istorijoje. Jo vertė
buvo, yra ir liks neįkainojama.

(Sutrumpinta) 

v v v

Istorinė konferencija
istorinėje pilyje

1942 m. lapkričio 14 d. Kaune nacių
generaliniam komisarui Teodorui Ad-
rianui fon Rentelnui buvo įteiktas pi-
lietinis dokumentas, kurį pasirašė tre-
čiasis Lietuvos Respublikos Preziden-
tas dr. Kazys Grinius, buvę Lietuvos
Respublikos ministrai ir Seimo na-
riai prof. Jonas Pranas Aleksa ir prel.
prof. Mykolas Krupavičius. Istorikai
dažnai šį dokumentą vadina Trijų me-
morandumu. Šiame memorandume jį
pasirašę Lietuvos didžiavyriai išreiš-
kė protestą prieš Lietuvos kolonizavi-
mą, lietuvių ir lenkų ūkininkų turto
grobimą, žydų ir kitų Lietuvoje gyve-
nančių tautybių žmonių žudymą, o
svarbiausia, kad šiame dokumente
buvo įvardintas pagrindinis lietuvių
tautos tikslas – atkurti nepriklausomą

Lietuvos valstybę. Lapkričio 14 d. Kau-
no raj. istorinėje grafų Tiškevičių Rau-
dondvario pilyje vyko konferencija
„Lietuvių tautos savigarbos ir pilieti-
nės drąsos diplomatinis dokumentas
nacių okupuotoje Lietuvoje Antrojo pa-
saulinio karo metais”, skirta šio Me-
morandumo paskelbimo 75-osioms me-
tinėms.

Gausiai susirinkusius konferen-
cijos dalyvius pasveikino Kauno rajo-
no meras Valerijus Makūnas, LR Sei-
mo pirmininko sveikinimą perskaitė
Seimo narys Gediminas Vasiliauskas,
išsamius pranešimus apie referendu-
mo reikšmę ir pasekmes, Memoran-
dumo signatarus perskaitė Lietuvos
Respublikos Seimo narys dr. Žygi-
mantas Pavilionis, šaulys prof. Ari-
mantas Dumčius, žurnalistas Vid-
mantas Valiušaitis, Sūduvos krašto
mokslo, istorijos ir kultūros draugijos
pirmininkas Valentinas Aleksa (prof.
J. P. Aleksos provaikaitis) ir kt. Kon-
ferencijoje dalyvavęs Kauno žydų ben-
druomenės pirmininkas Gercas Ža-
kas buvo įsitikinęs, kad Memorandu-
mas galėjo labiau paskatinti lietuvius
gelbėti žydų tautybės gyventojus nuo
nacių žudymo, ir tokių teisuolių buvo
šimtai. Buvęs kariuomenės kapelionas,
atsargos majoras kun. Alfonsas Bulo-
ta sveikinimo žodyje pabrėžė reikš-
mingą Katalikų Bažnyčios vaidmenį
mūsų visuomenės gyvenime. Konfe-
rencijos dalyvius ir organizatorius
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos bei
Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus ta-
rybos vardu pasveikino šaulys dr. Rai-
mundas Kaminskas. Apie šios konfe-
rencijos reikšmę šiai dienai, kuomet
priešiškos Lietuvai jėgos mėgina ap-
juodinti mūsų valstybės istoriją, pa-
sisakė Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS)
V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas
Stasys Ignatavičius. Kauno rajono me-
ras V. Makūnas konferencijos organi-
zatoriams įteikė rajono savivaldybės
Padėkos raštus. Konferencijos daly-
viai vieningai pritarė mero idėjai Gar-
liavoje pasodinti 100 ąžuoliukų, skirtų
žymiems Lietuvos valstybės kūrėjams,
tarp jų – ir Memorandumo autoriams.

Dėkojame šios reikšmingos kon-
ferencijos organizatoriams – Sūduvos
krašto mokslo, istorijos ir kultūros
draugijai, Kauno rajono savivaldybei,
Kauno rajono švietimo centrui, Sūdu-
vos krašto mokslo akademijai, Pasau-
lio Aleksų giminių istorijos ir kultūros
draugijai, Pasaulio lietuvių kultūros,
mokslo ir švietimo centrui ir konfe-
rencijos globėjui Kauno rajono me-
rui Valerijui Makūnui už istorinį ir
reikšmingą renginį.

LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo info

Memorandumas

Konferencijos dalyviai. Pirmoje eilėje iš k.: LR Seimo narys dr. Žygimantas Pavilionis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,
Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Valentinas Aleksa, LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas. 

Rengėjų nuotr.
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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

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 

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato  Janu-
tos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp kurių generolai Povilas Ple-
chavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganistane.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gy-
venimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai,
kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...

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

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

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)  Teiraukitės tel. 773-585-9500



3 raidės:
ALA – DĖL – PSI – SOS.

5 raidės:
AIMAN – ALPĖS – ASTMA – ĖMĖJA – KLASĖ – LĖTAI – MANAI –
MIŠKE – NOROM – PORYT – RUPLĖ – TAMSU – TEŠLA – TYMAI –
UŽUOT – ŽINAU.

6 raidės:
CIKADA – ČIURNA – DOVANA – DŽIPAS – ĖDŽIOS – IŠNAŠA –
LUKŠAS – PAKŪGĖ.

7 raidės:
ANTEŽIS – GANIAVA – INGUŠAI – IZABELĖ – KANKLĖS – KLOS-
TĖS – KUPSTAI – PADAŽAS – SĄSPARA – SENVAGĖ – SIETUVA –
SIRGALĖ – SMILTYS – ŠVENTĖS – VAKARAS – ZUIKIAI. 

8 raidės:
ASEPTIKA – IZOTOPAS – KVADRIGA – SPEKTRAS – SŪKURIAI –
SŪRAINIS – ŠKIPERIS – VIENATVĖ.

9 raidės:
LAGAMINAS – OPTIMISTĖ.

11 raidžių:
ANTBRIAUNIS – ARKLIAPUPĖS – MERGVAKARIS – ŽIEMKEN-
ČIAI.
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Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!   
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną,  sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

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

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

PErSPEKTYVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMAS, PArDAViMAS,

FiNANSAViMAS, PErFiNANSAViMAS ir
NuOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

DAntŲ gyDytojAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. 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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

Turite klausimų apie 
MEDICARE?

Mes turime
ATsAkyMus!
708-543-4106

Surašymas Nr.077
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI RANGOVAI
SU PATIRTIMI NAMŲ 

RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS 
TEL. 630-660-7861.

SIŪLO DARBĄ SKAiTYKiTE 
,,DrAugą”
grEičiAu! 

www.
draugas.org
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Italo kompozitoriaus Gian Carlo Me-
notti (1911–2007) opera The Consul
pirmą kartą nuskambėjo 1950 m.

kovo 1 d. Philadelphijoje dalyvaujant
pasaulinei operos žvaigždei Patricia Ne-
way bei kitiems garsiems solistams –
Gloria Lane, Andrew McKinley bei
Marie Powers. Netrukus po to ji su pa-
sisekimu buvo atliekama New Yorke
net aštuonis mėnesius ir tais pačiais
1950 metais buvo apdovanota Pulitzer
Prize for Music. 1954 m. pripažinimo su-

laukė ir libretas – opera apdovanota
Drama Critics Circle žymeniu. Nuo
šios operos premjeros ,,Vėjų mieste”
praėjo jau beveik 35-eri metai. Tuomet
Chicago Opera Theater (COT) pasta-
tymui dirigavo  pats Maestro Menotti.
Kūrinys, pasakojantis rezistento ir jo
šeimos gyvenimo istoriją neįvardinto-
je totalitarinio režimo Europos šalyje,
ir čia iškart sulaukė recenzentų pri-
pažinimo. Kiekvienam lietuviui – tai
sukrečianti patirtis, nes primena jo
paties ar jo artimųjų išgyvenimus. Ne-
gyvenusiems represijos ir diktatūros
sąlygomis žiūrovams opera siunčia la-
bai aiškią žinią: gyvename pasaulyje,
kuriame, herojės Magdos Sorel žo-
džiais, vieni žmonės nuolat atima jį iš
kitų.  

Pagrįsdamas operos aktualumą

mūsų dienomis COT režisierius And-
reas Mitisek sako: ,,Antrojo pasaulinio
karo pasekmėje buvo išvietinta per
65.3 milijono europiečių. Šiandien
Jungtinių Tautų pabėgėlių komisijos
duomenimis, beprecendentinis žmo-
nių skaičius – 65.6 milijono – buvo pri-
versti apleisti savo namus. Iš jų beveik
22.5 milijono pabėgėlių, kurių didesnė
pusė neturi nė 18 metų.  Šiandien yra
bent 10 milijonų individų  be šalies ir
tapatybės, kuriems net nesuteiktos pa-
grindinės žmogaus teisės – mokslas,
sveikatos priežiūra, darbas, laisvė ju-

dėti. Karas, li-
gos, badas bei
politiniai nera-
mumai priverčia
palikti Tėvynę
milijonus žmo-
nių. Tai tęsiasi
nuo pasaulio
įkūrimo pra-
džios. Euripido
dramoje ,,He-
raklio vaikai”
(430 m. p. m. e.)
Atėnų karalius
Demofonas iš-
šaukė civilinį
karą vien todėl,
kad priglaudė
pabėgėlius. Pui-
kiai žinome, kad
panašios trage-
dijos pasaulyje
vyko ir tebe-
vyksta. Nors is-

torijos gali turėti skirtingus atspal-
vius, jų esmė ta pati. Bet kuris iš mūsų
gali atsidurti (arba jau buvo) Magdos
vietoje, kai didžiausias troškimas –
‘laisvai kvėpuoti’.”

Pagrindinį vaidmenį The Consul
atlieka reto dramatizmo dainininkė
Patricia Racette (prisimenate ją COT
pastatyme La Voix Humaine – Žmogaus
balsas”?). Šįsyk ji Magda Sorel – besi-
slapstančio politinio disidento žmona,
jauna motina ir ligotos uošvės globėja
(šią partiją atlieka ,,Grammy” laurea-
tė mecosopranas Victoria Livengood).
Racette balsas ir vaidyba – nuostabūs,
stulbinantys nuo pirmos iki paskutinės
natos, prikaustantys dėmesį nuo pir-
mos iki paskutinės scenos. Prisipažin-
siu, jog iki šiol neregėtos Victoria Li-
vengood pasirodymas man buvo malo-

Išvietintųjų atspindžiai operiniame veidrodyje

Menotti The Consul – ir mūsų tautos istorija

Dramatiška scena iš The Consul antrojo veiksmo 

Magda sapnuoja košmarą. Iš k.: sekretorė (Audrey Babcock), John Sorel (Justin Ryan) ir
Magda Sorel (Patricia Racette)

Magda Sorel (Patricia Racette) – naikinama aplinkos, bet neprarandanti vilties
Liz Lauren nuotraukos

nus atradimas. Jos jautri vaidyba pui-
kiai susiliejo su nepriekaištingu dai-
navimu. Ypač kvapą gniaužė meco-
soprano atlikta lopšinė. 

Prastų balsų šioje ,,Studebaker” te-
atro scenoje negirdėjome. COT de-
biutantė Audrey Babcock buvo iš-

raiškinga sekretorė, o geresnio kan-
didato Magdos vyro John Sorel vaid-
meniui nei Justin Ryan vargu bau ar
įmanoma būt rasti? (iki šiol prisimenu
jį Walt Disney vaidmenyje COT pasta-
tyme The Perfect American). Bosas-ba-
ritonas Cedric Berry įtikinančiai atli-
ko saugumiečio vaidmenį, o tenoras
Kyle Knapp antrajame veiksme sutei-
kė šaunią komizmo dozę savo magui
Nika Magadoff. Belgas Kristof  Van
Grysperre temperamentingai dirigavo
26 muzikantų orkestrui. Buvo vienas
malonumas jų klausytis! 

Negalima nevertinti fakto, kad pa-
statymu The Consul COT atkreipia dė-
mesį į aktualius imigracijos ir pabė-
gėlių klausimus, kurie vienaip ar ki-
taip leičia mus visus. Tai globalinė
problema, neturinti geografinių ribų.
Ačiū teatro vadovams bei kolektyvui,
garsiai prabilusiems ir pradėjusiems šį
svarbų dialogą! Tik turiu abejonių, ar
šiam spektakliui parinktas istorinis
,,Studebaker” teatras yra tinkamiausia
vieta? Nors geografiškai negali būti ge-

resnės – pats centras, Michigan Ave. –
atrodo, kad Harris teatre pripratusi
spektaklius žiūrėti publika naujos vie-
tos neatrado. Operoje buvo ženkliai ma-
žiau žmonių, nei jų praėjusis metais su-
sirinkavo į COT spektaklius Harris te-
atre. Tikėkimės, kad tai laikina prob-
lema, ir COT pastatymų gerbėjai vėl su-
plūs į teatrą, juolab, kad šios kompa-
nijos spektakliai tikrai to verti. Taip
pat linkėkime, kad ,,Studebaker” teat-
ro vadovybė šiek tiek atnaujintų se-
novines patalpas ir, neprarasdama ro-
mantiško, senovinio šarmo, pritaikytų
jas dabartinio žiūrovo reikmėms, už-
tikrindama jo patogumą ir saugumą.

Gaila, kad The Consul buvo paro-
dytas tik tris sykius, tačiau COT veik-
la tikrai verta kiekvieno rimto Čika-
goje gyvenančio melomano dėmesio.
Ateinančių metų balandžio 14, 20 bei 22
dienomis COT stato dvi retas Gaetano
Donizetti operas – tai Rita (komiškas
meilės trikampis)  ir Il Pigmalione
(klasikinė Ovidijaus metamorfozės is-
torija). Pagrindėse rolėse  girdėsime
sopraną Angela Mortellaro, baritoną
Keith Phares ir tenorą Javier Abreu.
Nepraleiskite šio pirmaujančio muzi-
kos istorijoje bel canto kompozitoriaus
šedevriukus! Plačiau apie COT suži-
nosite apsilankę jų svetainėje www.chi-
cagooperatheater.org  

Persekiojimas kiekviename žingsnyje. Saugumietis (Cedric Berry,
k.) ir disidentas John Sorel (Justin Ryan, d.)
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS A † A
JŪRATĖ IZOKAITIS

Mirė 2017 m. spalio 22 dieną, širdžiai staiga sustojus, savo na muose
Santa Monica mieste, Californijoje.

Likę liūdi: vyras Algirdas Avižienis, sūnūs Audrius Avižienis ir
Rimas Avižienis su žmona Kathryn Gies, jos brolio a. a. Kąs ty čio Izo-
kaičio dukterys Viktorija ir Kristina su šeimomis bei kiti gi minės
ir daug Jūratės draugių ir draugų.

Urna su a. a. Jūratės palaikais bus palaidota prie jos tėvų Vla do
ir Stasės Izokaičių kapo Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Apie laidotuvių datą ir tvarką bus pranešta vėliau.
A. a. Jūratės gyvenimo prisiminimas ir pagerbimas įvyks gruo-

 džio 2 d., šeštadienį, Los Angeles miesto Marina del Rey uos te.
Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis į Algirdą Avižienį el.

paštu: avizienis@gmail.com
Nuliūdusi šeima

Atsisveikinant su

A † A
PRANU POVILAIČIU

Su dideliu nuliūdimu priėmėme žinią, kad amžinybėn iškeliavo
visuomenininkas, Tautos fondo narys, daugelį metų Illinois at-
stovybės narys, iždininkas ir įgaliotinis, Tautos fondo tarybos na-
rys ir vicepirmininkas  Pranas Povilaitis. 

Pranas su dideliu entuziazmu dalyvavo Lietuvos laisvinimo
veikloje, telkdamas aukas ir dirbdamas administracinį darbą. Reng-
davo pokylius, skatindavo ir vykdydavo palikimus, rinko aukas mi-
rusiųjų atminimui. Sakydavo, kad tokiu būdu ir mirusieji dalyvauja
Lietuvos laisvinime. Kol sveikata leido, drausmingai dalyvauda-
vo Tautos fondo tarybos posėdžiuose ir metiniuose susirinkimuose
New Yorke, į kuriuos atvykdavo savo lėšomis, atveždamas stambius
paramos čekius ir praturtindamas juos savo išmintimi ir giedra
nuotaika.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, toliau tęsė darbą telkdamas
lėšas prie naujų sąlygų prisitaikintiems Tautos fondo tikslams.  

Tai buvo gili, stipraus tikėjimo, tauri asmenybė, kurią turėjo-
me garbės pažinti. Įvertindami didelį Prano Povilaičio įnašą į Tau-
tos fondą, mes prisiminsime jį su gilia pagarba.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame Prano giminėms, draugams ir
artimiesiems. 

Tautos fondo vardu –
valdybos pirmininkė 

Laima Šileikytė-Hood

Su 200–150 dolerių:
Geraldas Tamkutonis, Oak Lawn,

IL, iš viso 800 dol.
Ričardas ir Raimonda Kontrimai,

garbės nariai, Mission Viejo, CA, iš
viso 1,000 dol.

Su 100 dolerių:
Antanas ir Viktorija Valavičiai,

Chi cago, IL, garbės nariai, iš viso
6,000 dol.

Stasys ir Dalia Strasiai, Ann Ar-
bor, MI, garbės nariai, iš viso 3,900 dol.

Dr. Antanas Sužiedėlis, Annapolis,
MD, garbės narys,  iš viso 2,275 dol.

LB Brighton Parko apylinkė, Chi-
cago, IL, garbės narė, iš viso 1,750 dol.

Laima VanderStoep, Chicago, IL, iš
viso 100 dol.

Romualda Rynne, Naples, FL, iš
viso 595 dol.

Su 50-30-25 doleriais:
Marija Vaitkienė, Belleville, IL,

garbės narė, iš viso 4,390 dol.
Algimantas ir Teresė Gečiai, Hun-

tington Valley, PA, garbės nariai, iš
viso 2,550 dol.

Valerija Aukštikalnienė, Boston,
MA, garbės narė, iš viso 2,130 dol.

Elena Jasaitienė, St. Petersburg,
FL, garbės narė, iš viso 1,940 dol.

Algimantas ir Teresė Landsber-
giai, Upper Marlboro, MD, garbės na-
riai, iš viso 1,295 dol.

Daiva ir Arvydas Barzdukai, Falls
Church, VA, garbės nariai, iš viso
1,100 dol.

Rimas ir Alma Vilkas Stočkai, La
Canada Flt, garbės nariai, iš viso
1,025 dol.

Bronius ir Virginija Ničajai, Con-
cord, CA, iš viso 120 dol.

Vytis ir Daiva Keziai, Bayside
Hills, NY, iš viso 100 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams. 

Kaip užtikrinti „Draugo” laikraščio ateitį? Tai pareiga ir užduotis visiems, ne tik
Draugo fondo direktoriams, bet kiekvienam tautiečiui, kuris palikęs Tėvynę, ją
nešioja savo širdyje. Kiekviename posėdyje Draugo fondo direktoriai dalijasi min-
timis ir kuria planus, kaip į „Draugo” laikraščio skaitytojų eiles įtraukti naujų skai-
tytojų, ypač trečiabangių. 

Draugo fondas prasidėjo beveik prieš 25-erius metus. Tuomet skaitytojams
buvo išsiuntinėta net 6,000 laiškų, o dabar jų likę gerokai mažiau. Kai
kurie „Draugo” skaitytojai ir net kelios organizacijos yra buvę labai dos-

nūs. Jaunesniems tautiečiams gal dar nėra aiški Draugo fondo paskirtis ir sta-
tusas. Direktoriai mano, kad visos mūsų organizacijos turėtų prisidėti prie Drau-
go fondo. Organizacijos spausdina „Drauge” savo veiklos pranešimus, spaus-
dina nuotraukas, tad galbūt  atėjo laikas tapti ir Draugo fondo nariais ar kitais
būdais prisidėti prie laikraščio gyvavimo užtikrinimo, paskirti fondui lėšų iš
kartais turimų turtingų iždų ar tarp savo narių surinktų aukų, o gal renginiuose
suorganizuoti „Draugo” stalą? 

Draugo fondas registruoja aukas ir visiems padėkoja. „Draugo” laikraštis
lietuviams yra pagrindinė tarpusavio susižinojimo priemonė – visiems – pa-
vieniams asmenims ir sambūriams visose vietovėse, nepaisant nuomonės ar
religijos. Dabar vis daugiau ir daugiau 107-erių metų laikraščio  senumo numerių
talpinami internete (juos galima rasti „Draugo” internetiniame puslapyje), ga-
lima juos skaityti ir reikalui esant – ruošiant knygą ar straipsnį iš praeities –
medžiagą rasti „Drauge”. Ne vieną kartą buvo rašyta, kad be Draugo fondo jau
nebebūtų „Draugo” laikraščio. Iki šios dienos Draugo fondas yra parėmęs „Drau-
go” leidybą 2 milijonais 380,608 dolerių. Visos Draugo fondo aukos ir pagrindinio
kapitalo investavimo pajamos yra skiriamos tik „Draugo” leidimui.

Draugo fondo taryba tiki, kad visi laikraščio skaitytojai įsilies į Draugo fon-
dą, kuris tarnauja laikraščio išlaikymui. 

Čekius rašyti ir siųsti Draugas foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629.

Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių. Fed. mokesčio I.D. 36-
3916303

Marija Remienė
DF Tarybos pirmininkė

Draugo fondas laukia organizacijų talkos

DF RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI

PADĖKOS

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio
proga rengiamai knygai, kurią leidžia Drau-
go fondas:  
Po 100 dolerių aukojo:
Antanas ir Viktorija Valavičiai, Chicago, IL;
Valerija Aukštikalnienė,  Boston, MA;
Vytis ir Daiva Keziai, Bayside Hills, NY;

Vytautas Urbonas, Valparaiso, IN, įamžino
savo  žmoną a. a.  Teresę Urbonienę.

Aukas istorinei knygai prašoma siųsti iki
lapkričio 30 dienos adresu:

Draugas Foundation,
4545 W. 63rd Street., Chicago, IL 60629

Visų aukotojų ir rėmėjų pavardės bus
skelbiamos knygoje.

www.draugofondas.org
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

http://draugokalendorius.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

� Lapkričio 19 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 – kon-
certas ,,Po Angelo sparnu”. Smuikuos Jan
Maksin. Prieš tai, po 11 val. r. Mišių parapi-
jos salėje – susitikimas su LR ambasadoriu-
mi JAV Rolandu Kriščiūnu.

� Lapkričio 19 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Čiurlionio galerija (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) kviečia į parodą-popie-
tę ,,Gutauskas, Elskus, Kezys”. Renginys skir-
tas Jaunimo centro ir Čiurlionio galerijos 60-
mečiui. Dalyvaus: dr. Audrius V. Plioplys, Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pir-
mininkas dr. Robertas Vitas, menininko Albino
Elskaus vaikai Adria Elskus, Arilda Densch ir
Albin Elskus.

� Kviečiame į Beverly Shores, Indiana, Ame-
rikos lietuvių klubo narių metinį ataskaitinį su-
sirinkimą, kuris vyks lapkričio 19 d., sek-
madienį, 2 val. p. p. – tuoj po 1 val. lietuviškų
pamaldų Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Sho-
res, IN. Gausiai dalyvaukime, pakvieskime
draugus ir pažįstamus papildyti klubo gretas.
Daugiau informacijos tel. 219-512-3493
(Rūta Sidabrienė).

� Litvakų kultūrinio paveldo vakaras vyks
lapkričio 21 d., antradienį, 5:30 val. p. p. Chi-
cago Cultural Center, 78 E. Washington St.
(Preston Bradley Hall). Susidomėję kviečia-
mi registruotis el. paštu kons.cikaga@urm.lt
arba tel. 312-994-8260. Bus paroda, tra-
dicinių patiekalų ragavimas, muzika. 

� Korp! Giedra tradicinė šventė įvyks Kris-
taus Karaliaus sekmadienį, lapkričio 26 d.
Kviečiame gausiai dalyvauti, pagerbti įžodi-
ninkes ir prisiminti poetą Kazį Bradūną.
Šventė prasidės 9 val. r. šv. Mišiomis Pal. J.
Matulaičio misijoje Lemonte.10:30 val. r. Atei -
tininkų namuose vyks šventės programa – poe-
to K. Bradūno gimimo 100-mečio paminėji-
mui skirta poezijos ir dainų pynė, kurią pa-
ruošė Giedrė Gillespie, sol. Dalia Lietuvnin-
kienė ir kitos giedrininkės. Vaišės. Visi kvie-
čiami dalyvauti.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var  gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Meilutė Kusak – 200 dol.; Da-
lia Gilvydienė – 360 dol. (vaiko metinei paramai) , Virginija Mačiulienė – 360 dol.
A. a. Virginijos Grajauskaitės Gureckienės atminimui pagerbti 935 dol. ,,Saulutei”
suaukojo: A. ir S. Bačkaičiai, E. Klein, M. ir C. Lalley, L. Laucius, T. ir M. Mickai, M. Oren-
tas, G. Blekaitis, R. ir E. Vaišniai, B. ir D. Lloyd, V. Nakas, A. ir T. Gečiai.  ,,Saulutė” dė-
koja už aukas ir reiškia užuojautą šeimai bei artimiesiems.
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439, tel. 630-
243-7275, 630-347-8527 (mob.), el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net 

WAITING FOR 
STALIN TO DIE
By Irene Guilford

Fleeing Stalin's advance into Lithuania,
shaken by communism and war, 

four refugees end up in Toronto in 1949.
– Vytas, a young doctor who gets into medical
school by saving a child's life, is haunted by a lost
love. – Maryte, a seamstress whose affair with a
German officer saved her half-witted brother,
struggles to take care of him. – Justine, a concert
pianist raped during the war, strives to regain her ability to make music. –
Father Geras, an illegitimate child steered into the priesthood by family, finds
purpose in guiding his exiled people.

“… I couldn't put it down.” Antanas Sileika, author of Underground

Order thru Amazon or local bookstore – Guernica Editions, Spring 2017 
- 198 pages – Paperback – ISBN13: 9781771831536 - ISBN10: 1771831537

$20.00 Canada, $20.00 US

To contact the author, email: Irene.guilford@sympatico.ca
Lapkričio 11 d. numeryje skelbdami garbės
konsulo Rimo Česonio laišką įvėlėme klai-
dą: gerb. R. Česonis yra LR garbės konsu-
las Rochesteryje. Philadelphijoje LR garbės
konsulė yra Krista Bard. Atsiprašome.       

Red.


