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Lietuviška dvikova:
D. Sabonis pranoko
J. Valančiūną

LAIMA SMILGYTĖ

Jos rankose stiklas atgyja ir įgauna netikėčiausių pa-
vidalų – papuošalai, laimės paukštės, apsikabinę an-
gelai, susipynusios širdys, žuvys, nešančios pinigus...

Vieni jos lydyto stiklo kūriniai skaidrūs, kiti – trykštantys
spalvom. Vieni darbai mažučiai, kitų – į delną neįdė-
si. „Stiklą prisijaukinau pamažu, o dabar be jo neįsi-
vaizduoju savo gyvenimo”, – sako Čikagos priemies-
tyje Frankforte gyvenanti menininkė Agnė Sabonis,
su stiklu dirbanti daugiau nei 10 metų.

– 10 psl.

STIKLINĖ
LAIMĖ

Agnė Sabonis su savo darbais

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Padėkos dienos savaitgalį NBA čempionate įvyko pirma
šio sezono Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno tar-
pusavio akistata. D. Sabonis ir jo atstovaujamas In-

dianos ,,Pacers” klubas namuose pranoko Toronto ,,Raptors”
komandą su J. Valančiūnu 107:104 (29:25, 21;35, 31:20, 26:24).

Ir asmeniškai geriau sekėsi D. Saboniui. 21-erių 208 cm
ūgio puolėjas žaidė 26 minutes, pelnė 13 taškų ir atkovojo 6
kamuolius. Tiesa, jo pataikymas šįkart buvo prastas – 2 dvi-
taškiai iš 9 ir vienintelis pramestas tritaškis. Lietuvis
įmetė 9 baudas iš 12. Jis dar atliko rezultatyvų perdavimą,
perėmė kamuolį, blokavo metimą ir du kartus suklydo, o +/-
rodiklis buvo neigiamas (-13).                  – 10 psl.

Pirmoje šio sezono dviejų lietuvių NBA tarpusavio akista-
toje D. Sabonis ir jo atstovaujamas „Pacers” klubas pranoko
,,Raptors” su J. Valančiūnu.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Šis sekmadienis – pirmoji Advento
diena. Taip pat šią dieną univer-
salioji Bažnyčia švenčia šv. Pran-

ciškaus Ksavero šventę. Nors gali at-
rodyti, kad šios šventės yra atskiros ir
nesusijusios, iš tiesų jos gražiai sieja-
si. Šv. Pranciškus Ksaveras buvo jė-
zuitas kunigas, artimiausias šv. Igna-
cijaus Lojolos, Jėzuitų įkūrėjo, draugas.
Šv. Pranciškus yra žinomas kaip vienas
svarbausių ir labiausiai žinomų mi-
sionierių. Jis buvo siunčiamas į pa-
saulio pakraščius – į Indiją, Japoniją ir
pagaliau – į Kiniją skleisti ir skelbti Ge-
rąją naujieną apie Jėzų Kristų. Jis
buvo siunčiamas eiti į visą pasaulį ir
pranešti, kad Jėzus yra Dievas ir kad

Vis budžiu
per jį galime pelnyti atpirkimą. Tai
labai tinkamas žmogus, kurio at-
minimą švenčiame pirmąjį Adven-
to sekmadienį. 

Šis sekmadienis pradeda nau-
juosius liturginius metus. Šis sek-
madienis pradeda Advento lauki-
mo laikotarpį. O ko Bažnyčia prašo
iš mūsų – kiekvieno, žengiant į šiuos
– naujuosius metus ir laikotarpį?
Būti panašiems į šv. Pranciškų Ksa-
verą. Šiandienos Evangelijoje gir-
dime: žiūrėkite, budėkite. Tai žo-
džiai, kurie mus kviečia akyvumui
ir atsiliepimui. Mes turime priimti
šiuos žodžius kaip iššūkį, kuris ska-
tina mus palikti savo patogumus ir
apmirusį tikėjimą ir būti perkeisti
Jo Gerąja Žinia. Kaip tik žengiant į

šį Advento laikotarpį mes turime bu-
dėti, budėti ir nebijoti perduoti žinios
kitiems. 

Žinoma, šis žodis „budėti” man
primena ir kaip mes, skautai, sveiki-
namės. Broli ar Sese, budėk... Vis bu-
džiu. Tai iššūkis, tai iššūkio perdavi-
mas kitam. Skautų pasisveikinimas
yra Gerosios Žinios perdavimas, pa-
skatinimas budėti ir tarnauti Dievui,
Tėvynei ir Artimui. Skautavimas, šian-
dienos Evangelija ir šv. Pranciškaus
Ksavero pavyzdys mums liudija tą pa-
čią žinią: kad mes turime likti budrūs
ir atsiduoti tarnystei – Dievui, Tėvynei,
Artimui. Tai darydami mes skleisime
Evangeliją ir ją perduosime kitiems, tie
perduos dar kitiems ir t.t. Mūsų galu-
tinis siekis yra – kad Gerosios naujie-
nos būtų perkeistas visas pasaulis.
Tad švęsdami pirmąjį Advento sek-
madienį ir šv. Praciškaus Ksavero šven-
tę mes, kaip ir skautai, turime giliai
dvasiškai atsiliepti: VIS BUDŽIU...Šv. Pranciškus Ksaveras

Aptemdyta Lietuvos atkūrimo šimtmečio šventė
GRAŽINA MARKOVIČIENĖ 

Vienas pagrindinių labai gražaus mūsų valstybės
jubiliejaus akcentų turėjo būti paminklo Vyčiui ati-
dengimas sostinės Lukiškių aikštėje. Tačiau grei-
čiausia  Vasario 16-ąją aikštė bus tuščia – neturėsi-
me ne tik Vyčio, bet ir ko nors kito. Galėjome turė-
ti, jei ne politinės intrigos.

Seimas dar pavasarį ypatingos skubos tvarka
priėmė rezoliuciją, remiančią Vyčio paramos
fondo siekius Lukiškių aikštėje valstybės jubi-

liejaus proga pastatyti 7 metrų aukščio Vyčio skulp-
tūrą. Parlamentarai rezoliucija paragino Vyriausy-
bę ir sostinės savivaldybę bendradarbiauti su Vyčio
paramos fondu bei operatyviai spręsti visus orga-
nizacinius klausimus, susijusius su paminklo „Per
amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos lais-
vę” pastatymu iki 2018 metų Vasario 16-osios.

Rezoliucija priimta 91 parlamentaro balsu, nie-
kam nebalsavus „prieš” ir tik vienam Seimo nariui
susilaikius. Dokumentą palaikė visų frakcijų at-
stovai, tarp jų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų par-
tijos frakcija. Ir kas iš to išėjo? Jokio Vyčio Lukiškių
aikštėje nėra ir veikiausiai niekada nebus. Mat kai
kurie politikai nusprendė, kad Seimas – menka
įstaigėlė, kurios balso neverta klausyti, nors jis ir yra
išrinktas Tautos.

Kultūros ministerija, kuri yra pavaldi Vyriau-
sybei ir veikia ne be jos žinios, nusprendė surengti
konkursą, kurio metu ekspertų grupė turėjo iš-
rinkti, kas turi stovėti Lukiškių aikštėje. Išrinko. Ta-
čiau visai ne Vytį, nors tokia buvo Tautos išrinkto
Seimo, tad ir pačios Tautos valia, o skulptoriaus ir
dizainerio Andriaus Labašausko memorialą laisvės
kovotojams partizanų bunkerio motyvais. Autorius
siūlo aikštėje suformuoti kalvą, kurios pietinis, į Ge-
dimino prospektą orientuotas, šlaitas būtų užbaig-
tas vertikaliu, griežtos formos, skulptūrinės plasti-

kos memorialiniu relje-
fu. Likusi kalvos dalis
susilietų su aikšte ir pra-
tęstų aikštės pievas bei
takus, papildydama ir pa-
įvairindama kraštovaiz-
dį.

Tačiau veikiausiai ir
šio memorialo nebus, nes
Seimo Kultūros komiteto
pirmininkas Ramūnas
Karbauskis pareiškė,
kad konkursą laimėjęs
projektas, pagal kurį Lu-
kiškių aikštėje būtų su-
formuota kalva, pažei-
džia paveldosaugos rei-
kalavimus, todėl jeigu
nebus koreguojamas, jo
nebus galima įgyven-
dinti. R. Karbauskio tei-
gimu, pagal paveldosau-
gos reikalavimus, šitos aikštės reljefas turi būti ly-
gus.

Kam reikalingos visos politinės intrigos, lieka ne-
aišku. Štai Kaunas be jokių problemų ketina Vytį, ir
net triskart didesnį nei Vilniuje, statyti, Utenos ra-
jone (Nolėnuose) Vytis iškilo be jokios pompastikos
ir net nemokamai – vieno patrioto bei entuziasto
dėka. Jei taip būtų elgiamasi ir Vilniuje, Vasario 16-
ąją galėtume džiaugtis vienu pagrindinių šventės ak-
centų.

Beje, ir Vilnius Vytį galėjo pasistatyti nemoka-
mai, jei kliūtys kyla dėl pinigų. Visuomenininkai net
yra įkūrę minėtą Vyčio paramos fondą, į kurį visi no-
rintys aukoti gali paremti jo statybą. Ir pinigai jau
buvo pradėti rinkti, tačiau R. Karbauskis, priėmus
rezoliuciją Seime, pareiškė, esą balsuodami parla-
mentarai buvo suklaidinti, nes pavasarį į fondą te-
buvo surinktas maždaug dešimtadalis paminklui rei-

kalingos sumos. Taigi skulptūra net nepradėta ga-
minti. Tačiau pinigai buvo renkami vangiai ir
skulptūra nepradėta gaminti ne dėl ko kito, o dėl to,
kad organizatoriai laukė, ar Vyčiui Vilniuje bus už-
degta žalia šviesa. Turbūt nujautė, kad įsijungs
biurokratinis aparatas ir prasidės politinės intrigos.

Beje, paskelbta, kad penktadienį specialistai
rinksis ir tarsis, kaip patobulinti A. Labašausko me-
morialą, kad jis atitiktų paveldosaugos reikalavimus.
Tačiau jei kūrinys bus patobulintas, tai jau nebebus
tas kūrinys, kuris laimėjo konkursą. Ir, jei būtų lai-
komasi teisingumo principų, reikėtų skelbti dar
vieną konkursą. Nors, kita vertus, mieste, kuriame
šalia seno, saugomo vienuolyno leidžiamos statybos,
kurio senamiesčio pašonėje dygsta stikliniai monst-
rai, gal ir galima nepaisyti paveldosaugos reikala-
vimų bei teisingumo principų. 

Gražina Markovičienė – ELTA direktorė

Lukiškių aikštės memorialo konkursą laimėjęs Andriaus Labašausko projektas sulaukė
nemažai kritikos, jis turės būti pataisytas. ELTA�nuotr.
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Ž A I b I š k I   p O k A l b I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Amerikoje pagarsėjęs didžiojo pirkimo ,,Juo-
dasis penktadienis” arba ,,Black Friday”, kas-
met skelbiamas iš karto po Padėkos dienos,

žadina įvairiausių emocijų. Prieš kurį laiką atsirado
ir ,,Kibernetinis pirmadienis”, arba ,,Cyber Monday”,
kai prekių kainų nuolaidomis pirkėjus ima vilioti ir
internetinės parduotuvės. Vieni šių akcijų laukia ne-
kantraudami ir iš anksto planuoja pigesnius pirki-
nius, kiti numoja ranka ir pasijuokia, kad tai yra tik
dar viena labai vykusi prekybininkų rinkodaros
gudrybė. Tikriausiai abu požiūriai yra teisingi. O gal

tai toks smagus žaidimas, kuriame ir pirkėjai, ir pre-
kybininkai mano laimintys? Todėl viskas, kas vyks-
ta tomis dienomis, dažniausiai žadina teigiamas
emocijas, pradedant juokingais parduotuvių štur-
mo filmukais socialiniuose tinkluose ir baigiant
naujais pirkiniais, kuriuos tą dieną įsigyjame ir par-
sivežame į namus. Kad ,,Juodieji penktadieniai” ir
,,Kibernetiniai pirmadieniai” yra reikalingi, rodo ir
tai, jog jie pamažu paplito kai kuriose Vakarų pa-
saulio šalyse, o prieš kurį laiką pradėti skelbti ir Lie-
tuvoje. Šiandienos ,,Žaibiško pokalbio” klausimas:.

Ką manote apie ,,Juodojo
penktadienio” akciją? Ar verta joje

dalyvauti? Ar jūs šiais metais
atsiliepėte į prekybininkų kvietimą

pigiau apsipirkti?

,,Juodasis penktadienienis” ir
,,Kibernetinis pirmadienis” – kas laimi? 

Daina Miežlaiškis, 
Tautinių šokių kolektyvo ,,Suktinis”
šokėja, Lietuvių operos valdybos
narė:

Man susidarė tokia nuomonė apie
,,Black Friday”: jo metu dažniausiai
būna nukainojamos prekės, kurios
nėra populiarios ir perkamos.

Aš į šią akciją žiūriu ramiai. Jeigu
yra kainų nuolaidos ir kažką, ko man
reikia, galima nusipirkti pigiau, tuo-
met man smagu tuo pasinaudoti. Bet
keltis vidurnaktį tam, kad šturmuo-
tum parduotuvę – ne. Šiais metais
mes su vyru pasinaudojome ,,Juodojo
penktadienio” akcija ir nusipirkome
televizorių. Tiesą sakant, ta nuolaida,
kuria mes pasinaudojome, galioja visą
savaitę. Ji nebuvo vienos dienos įvykis,
bet taip sutapo, kad pirkinį įsigijome
penktadienį. Ar išbandžiau naktinį

Šarūnas Daugirdas, 
Northwestern University studentas:

Galiu pasakyti, kad ,,Juodojo penk-
tadienio” metu dar niekada nieko nesu
pirkęs. Dėl manęs gali jo ir nebūti. Ta-
čiau daugeliui ,,Black Friday” gal yra

Linas Umbrasas, 
šokėjas, aktorius, visuomenininkas:

Mano nuomone, ,,Juodasis penk-
tadienis” yra tiesiog ekonominis žai-
dimas. Man ši tuštybės mugė šiltų
jausmų nekelia, nes manau, kad yra
tikra beprotybė laukti naktį eilėse ir
grūstis minioje prie pirkinių. Kartu tai
yra ir psichologinis žaidimas, nes
jame dalyvaujantys žmonės tiki, kad
taip pirkdami jie laimi. Jei taip yra,
tuomet gerai. Aš tokių akcijų metu par-
duotuvėse nebuvau, veiksme nedaly-
vavau, tai manęs nežavi. 

Tiesa, žinau, kad pora mano drau-
gų prieš kelerius metus šios akcijos
metu yra kiek pigiau nusipirkę kom-
piuterius. Girdėjau, kad kai kas laukia
to penktadienio ir iš anksto planuoja
pirkinius. Tačiau pastaruoju metu
,,Black Friday” transformavosi – per-
sikėlė ir į kibernetinę erdvę, tapdamas
,,Cyber Monday”. Aš pats juo pasi-
naudojau ir nusipirkau internetu ke-
lis daiktus, kurie bus skirti kalėdinėms
dovanoms. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Marija, 
dviejų paauglių vaikų mama: 

Nors paprastai daugelį reikalingų
daiktų perku internetu, tačiau šiais
metais visai neplanuotai pasinaudojau
,,Juodojo penktadienio” nuolaidomis.
Tą dieną važiavome su vaikais į sve-
čius, dar buvo likę šiek tiek laiko, to-
dėl sustojome prekybos centre. Vai-
kams jau seniai reikėjo kai kurių dra-
bužių. Prieš perkant reikėjo juos pa-
simatuoti. Per savaitę vis neradome lai-
ko nuvažiuoti į parduotuves, o čia

apsipirkimą? Ne, neteko. Tiesa, pra-
ėjusiais metais pasmalsavome ir prieš
vidurnaktį, iš kažkur grįždami namo,
sustojome parduotuvėje ,,Carson’s”.
Labai nustebome, kad viduje pamatėme
tokį vaizdą, tarsi čia būtume patekę per
patį vidurdienį: prekybos salėse grojo
muzika, vaikščiojo daugybė žmonių.
Buvo labai keista ir neįprasta. Vadi-
nasi, daug kam reikia to ,,Juodojo
penktadienio”. Tačiau dauguma žmo-
nių dabar net neina į parduotuves ir tei-
kia pirmenybę apsipirkinėjimui in-
ternetu.

tarsi Padėkos dienos šventės tęsinys.
Nemažai žmonių kartu su šeimomis
pramogauja, leisdami laiką prekybos
centruose. Kai kas naudojasi tais iš-
pardavimais ir perka kalėdines dova-
nas. Man atrodo, kad kol kas per anks-
ti yra jas pirkti, nesu pasiruošęs ,,šo-
pintis”. Pavyzdžiui, vienas mano drau-
gas pirko kalėdines dovanas, bet pa-
sinaudojo ne ,,Black Friday”, bet ,,Cy-
ber Monday”, kai skelbiamos nuolai-
dos apsipirkinėjantiems internetu.
Pasikalbėjęs su tuo draugu, ir aš pa-
sidomėjau, kokios tos pirmadieninės
nuolaidos internetinėje ,,Amazon”
parduotuvėje. Gal valandą praleidau
ieškodamas, bet neradau nieko, kas
mane sudomintų. Tie daiktai, kuriuos
norėčiau įsigyti, nebuvo nupiginti, o
tie, kuriems buvo paskelbtos nuolai-
dos, man atrodė visai neverti dėmesio.
Nukainotos kažkokios kepurės ar ba-
terijos, tegul ir per pusę pigesnės,
man vis vien nepasidarė reikalinges-
nės. Aš jų nepirkčiau ir už labai pigiai. 

kaip tik pasitaikė išeiginė diena. Mums
pasisekė, tikrai sėkmingai apsipirko-
me. Kai kur drabužių nuolaidos siekė
net 75 procentus. Tiesa, eilėje prie ka-
sos teko praleisti ne mažiau, kaip pus-
valandį, nors jau buvo pavakarys, di-
dieji pirkėjų srautai jau buvo praėję.
Nupirkau vaikams drabužių – džinsus,
megztinį, dar visokių smulkesnių daik-
tų (beje, prekės buvo iš tų parduotuvių,
iš kurių paprastai perkame ir mokame
gerokai daugiau). Paskaičiavau, kad
paprastai viskas būtų kainavę 120 do-
lerių, o ,,Juodojo penktadienio” proga
sumokėjau tik 40 dolerių. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Taigi trumpai papasakojęs apie Los
Angeles Dramos sambūrio (LADS) pra-
džių pradžią, grįžtu prie tolesnių scenos
potyrių su sambūriečiais. Kitas pasta-
tymas, kuriame vaidinau Vyro vaid-
menį, buvo Jono Mackonio-Mackevi-
čiaus trijų dalių lyrinė drama „Kalėdų se-
nelis iš Los Angeles”, kurią režisavo
Algimantas Žemaitaitis. 

Prie pastatymų dirbdavome ke-
lis mėnesius. Pradžioje pjesę
skaitydavome svetinguose Vinco

ir Emos Dovydaičių namuose. Jie tu-
rėjo kažkokią ypatingą aurą. Visi jaus-

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Trečioji dalis. Tolesni sceniniai potyriai

„Barakūdos” programėlė

Petru Maželiu. Petras Maželis į Los An-
geles atvyko 1984 metais iš Clevelando,
Ohio. Tais metais LADS šventė 30-
metį. Tai sukakčiai paminėti išrinktas
komitetas surengė balių, kurio metu
buvo pagerbti ilgamečiai Sambūrio
darbuotojai ir vaidintojai: Vincas ir
Ema Dovydaičiai bei Juozas ir Graži-
na Raibiai, o režisierius Petras Maže-
lis pastatė Algirdo Landsbergio ko-
mediją „Onos veidas”. Taip prasidėjo
Sambūrio naujojo režisieriaus kūry-
binė veikla. Jis ne tik režisavo pjeses,
bet ir rengė progines programas, mokė
scenos judesio Los Angeles Vyrų kvar-
tetą. 

Aš su Petru Maželiu susipažinau
savo dėdės brolio Stasio Domkaus ir jo
žmonos Marytės namuose. Jis pas
Dom kus nuomojosi butuką jų namo pa-
lėpėje. Mano šeima buvo pakviesta
pas juos paviešėti. Kalifornietiškai
saulėtą sekmadienio popietę prie vai-

Pjesės „Kalėdų senelis iš Los Angeles” programėlė su autografais

davomės kaip vieninga kūrybinė gru-
pė. Režisierius pristatydavo pjesę, pa-
skirstydavo vaidmenis ir pradėdavome
„slebizavoti” savo personažų tekstus.
Vieniems sekėsi geriau, kitiems ne
taip gerai, bet nei vieni jautėsi sutrikę,
nei kiti puikavosi savo pranašumu. Do-

vydaičių svetainėje, prie didžiojo pie-
tų stalo, vyravo draugiška, kūrybinė at-
mosfera, kartais nuskaidrinama skar-
daus juoko dėl vieno ar kito aktoriaus
netikėtai keistai ištartos frazės ar ne-
vykusiai sukirčiuoto žodžio. Man tie
skaitymai būdavo vieni įdomiausių
pastatymo etapų. Po skaitymo repeti-
cijų namų šeimininkė Emutė (taip ma-
lonybiškai vadindavome Emą Dovy-
daitienę) visus vaišindavo užkandu-
kais, saldumynais ir kava, o Vincelis
(taip malonybiškai vadindavome savo
teatro valdybos pirmininką Vincą Do-
vydaitį) – baltu ir raudonu vynu. Šne-
kučiuodavomės apie naujos pjesės pa-

statymą, niekas neskubėdavo
namo, nors kai kuriems tek-
davo važiuoti valandą ar il-
giau. Kiekviena repeticija
buvo kasdienybės atitolini-
mas, pabuvimas su bendra-
minčiais tautiečiais toli nuo
gimtinės.

Vėliau repeticijas tęsda-
vome parapijos salės scenoje.
Buvo nelengva paleisti pjesės
tekstą iš rankų, nes vis pri-
reikdavo žvilgterėti į jį, kad
prisimintumei savo replikas.
Mizanscenavimas vykdavo
labai lėtai, bet kai tekstas
būdavo paleistas iš rankų,
prasidėdavo tikras kūrybi-
nis procesas. Mes virsdavome
pjesės personažais ir gyven-
davome jų gyvenimą. Įdomu,
kad po premjeros, susitikę
parapijoje, dar ilgokai vie-
nas kitą vadindavome vai-
dintos pjesės personažų var-
dais arba juokaudami karto-
davome vieną ar kitą repe-
tuojant juoką sukėlusią frazę.
Iš šios pjesės mums su kolega

Auriu Jarašūnu įstrigo atmintyje mano
personažo, gavusio iš Kalėdų senelio
dovanų šautuvą, frazė: „Dyvų dyvai”.
Dar ir šiandien susitikę ne pasilabi-
name, o vienas kitam sakome: „Dyvų
dyvai”. 

Toliau – pažintis su režisieriumi

šių stalo įvyko pirmas mano ir Petro
Maželio pokalbis apie teatrą. Buvo la-
bai malonu tolimame Los Angeles su-
sipažinti su žmogumi, kuris taip giliai
išmano lietuvišką scenos meną. Buvęs
Lietuvos valstybės teatro baleto šokė-
jas, teatro choro dainininkas, gabus ta-
pytojas sudomino ilgesnei pažinčiai.
Susitikę kalbėdavome įvairiausiomis
teatrinėmis temomis. Jis labai gerbė
rašytoją, dramaturgą Balį Sruogą, bu-
vusį žymiausią dramos teatro kritiką

lė savo kūniškas paslaugas, prasigėręs
nepripažintas išradėjas (aktorius Aloy-
zas Pečiulis) siūlė pirkti jo išradimą,
provincijos mistikė (aktorė Veronika
Ragauskienė) siūlė dvasinio tobulėji-
mo seansus, rašytojas specas (aktorius
Juozas Raibys) siūlėsi parašyti įspū-
dingą knygą apie jo dosnumą, o vėty-
tam, mėtytam, pasiturinčiam Ameri-
kos lietuviui (aktorius Vincas Dovy-
daitis) nebelikdavo nieko kito – tik kuo
greičiau apdovanoti įkyrų svečią, kad

Lietuvoje.  
Tuo metu Santa Monicoje pas bro-

lį viešėjęs rašytojas Kazys Saja sam-
būriečiams padovanojo savo naują ko-
mediją „Barakūdos”. Šią komediją
LADS valdyba pasiūlė pastatyti ket-
virtus metus nuo kūrybinio darbo be-
siilsinčiam režisieriui Petrui Maže-
liui. Komedija jį sudomino. Sukvietęs
būrelį Sambūrio aktorių, surengė pje-
sės skaitymą savo jaukioje palėpėje. Jis
taip išraiškingai skaitė, kad mes, su-
sirinkusieji, kvatojome pilvus susi-
ėmę. Rašytojas Kazys Saja, gerai paži-
nojęs išeivijos senbuvius „dypukus”,
sukūrė intriguojančią komediją apie
vieną iš jų – naivų turtuolį, kurį, at-
vykusį paviešėti į Lietuvą, apspito
įvairaus plauko „veikėjai”, norėdami
iš jo pasipelnyti: kontūzytas KGB pul-
kininkas, kurį teko vaidinti man, siū-
lė parduoti savo žmoną, laisvo elgesio
moteris (aktorė Ramunė Vitkienė) siū-

Režisierius Petras Maželis grimuoja aktorių Amandą
Ragauską.
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Balzeko lietuvių kultūros muziejus
2018 metų sausio 17 dieną 7 va-
landą v. kviečia susipažinti su nau-
jai gautų meno kūrinių kolekcija. 

Muziejaus meno kuratorė Dai-
va Valerija Karuža pristatys
joje esančius meno kūrinius,

trumpai aptars autorių kūrybą. Mu-
ziejuje yra saugoma didelė Lietuvos ir
Amerikos lietuvių dailininkų meno
darbų kolekcija, iš kurios lankyto-
jams yra rodomi 75 kūriniai. D. V. Ka-
ruža pristatys tik jų dalį, iš kurios dau-
giausia bus neseniai muziejui pado-
vanotų lietuvių išeivijos menininkų
darbų. Tai yra Andrew John Petrušis
paaukoti Halinos Bagdonienės kolek-
cijos kūriniai. Daugelyje iš jų daili-
ninkai įamžino Lietuvos vaizdus: tai
Antano Rūkštelės nutapyti Zarasai,
Miko Šileikio peizažai bei Juozo Do-
meikos natiurmortai. B. Žemaitienės
darbuose – ,,lietuviškojo” periodo Mar-
quette Parko atspindžiai, Audronės
Bagdonaitės-Petrušis darbuose – įvai-
rių temų spektras.  

Dr. Audrius ir Sigita Pliopliai mu-
ziejui padovanojo kelis įrėmintus ar-
chitektės ir menininkės Irenos Ša-
parnis šiuolaikinio stiliaus batikos
darbus. Daiva ir Ray Paneras paauko-
jo Eleonoros Marčiulionienės sukurtą
keramikinę skulptūrą, vaizduojančią
nacionaliniais kostiumais vilkinčius
žmones prie gyvenimo medžio. Dar
viena jų dovana – Val Ramonio abst-

rakčiojo stiliaus tapybos darbai. Beje,
kalbant apie keramikos meną, bus pri-
statytos ir Zenono Dapkaus kelios
skulptūros iš H. Bagdonienės kolekci-
jos.  

Dailininkė Aldona Saimininkas
sukūrė ir padovanojo muziejui meni-
nę kompoziciją iš šiaudelių. Joje pa-
vaizduota moteris, grojanti lietuvių
tautiniu muzikos instrumentu – kank-
lėmis. Autorė sakė, kad dovanodama
savo darbą tikėjosi, jog jis įkvėps ir
daugiau žmonių pabandyti sukurti ką
nors iš šiaudelių, tokiu būdu tęsiant
tradicinio liaudies meno gyvavimą. 

Ši Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus nacionalinio meno kolekcija,
kurią žadame pristatyti, yra siejama su
artėjančia svarbia Lietuvai istorine
data – 2018 metais, kai sukanka 100
metų nuo to laiko, kai buvo atkurta Lie-
tuvos Nepriklausomybė. Be minėtų
darbų mūsų renginio svečiams bus
pristatyti Česlovo Janušo ir Antano
Petrikonio tapyti paveikslai. Paskaitoje
bus paminėta ir Lietuvoje sukurta Pet-
ro Rimšos skulptūra ,,Artojas”, kuri
yra  paskolinta iš Bostono meno mu-
ziejaus (Museum of  Fine Arts, Boston).
Lietuvos laisvės siekius perteikiantis
P. Rimšos menas bus taip pat vakaro
diskusijų tema. Be to, jūs galėsite pa-
sigrožėti Peter Bogin sukurtu Liucijos
Piliponytės-Mažeikienės portretu bei
kitais dėmesio vertais lietuvių autorių
darbais.  

Muziejaus info

Balzeko muziejuje – 
naujų meno darbų 

pristatymas

Daiva Valerija Karuža – Balzeko lietuvių kultūros muziejaus meno kuratorė. 
V.�Petrauskienės�nuotr.

Pjesė „Barakūdos” aktoriai po spektaklio (iš k.): Juozas Raibys, Ema Dovydaitienė, Aloy-
zas Pečiulis, Ramunė Vitkienė, Raisa Urbonienė, Veronika Ragauskienė, Amandas Ragauskas.

paliktų jį ramybėje. Išsitraukdavo iš pi-
niginės pinigų, iš lagamino dovaną ir
tardamas: „Duodu tau šimtą dolerių ir
pėdkelnes”, išstumdavo įkyruolį pro du-
ris.

Kaip minėjau, Petras Maželis buvo
gabus tapybai. Jis kiekvienam savo
statytam spektakliui pats tapydavo de-
koracijas ir, kas nuostabiausia, kad
tai darydavo savo palėpėje ant valgo-
mojo stalo. Dekoracijų ilgis siekdavo iki
šešių-aštuonių metrų, kad jas būtų ga-
lima panaudoti ne tik LA Šv. Kazimie-
ro parapijos neaukštoje scenoje, bet ir

gastrolių metu Čikagos Jaunimo cent-
re, normalių matmenų teatrinėje sce-
noje. Negana to, jis buvo ir puikus
grimuotojas, išmokęs to meno Lietuvos
valstybės teatre.

Su „Barakūdomis”, kaip ir su vi-
sais kitais P. Maželio pastatytais vei-
kalais, gastroliavome Čikagoje. Ir ko-

kios gastrolės, jeigu neįvyktų kokių
„čiūdų”. Tai buvo pirmos mano ir
mano žmonos gastrolės su Sambūriu.
Jaunimo centro salė pilnutėlė. Jau-
dulys nežmoniškas. Scenoje – Ameri-
kos lietuvis savo viešbučio kambaryje.
Įeinu aš, kontūzytas KGB atsargos pul-
kininkas. Pasirėdęs kareiviška uni-
forma su žvangančiais ant krūtinės
medaliais. Mums dar rimtai nepradė-
jus savo dialogo, salėje pasigirdo
triukšmas. Neįprasta situacija vaidi-
nimo metu. Mano partneris, Vincas
Dovydaitis, iš smalsumo atsuko ausį į

salę ir mėgina išsiaiškinti,
kas ten vyksta. Aš jam repli-
kuoju, o jis man neduoda jo-
kio atsakymo. Po akimirkos
susigaudė, kad mes scenoje,
bet iš to išsiblaškymo pa-
miršo savo žodžius. Aš jam
dar kartą pakartoju savuo-
sius, mėgindamas užvesti jį
ant kelio. Prireikė sumaniai
pasufleruoti, ir scenos vete-
rano patirtis nepavedė. At-
mintis atgamino tekstą, ir
galėjome toliau sėkmingai
tęsti vaidinimą.  Po spektak-
lio sužinojome, kad tą triukš-
mą sukėlė senyvo amžiaus
žiūrovas, sėdėjęs priekinėje
eilėje. Jį ištiko psichologinis
šokas pamačius scenoje pje-
sės personažą su KGB pulki-
ninko ,,puošmenomis”. Jau-
nystėje jis turėjo nemalonių
susitikimų su šios organiza-
cijos atstovais. 

Po vaidinimų Jaunimo
centro scenoje spauda sukėlė
didelį triukšmą. Puolė reži-
sierių Petrą Maželį už netin-
kamos, jų manymu, pjesės
pasirinkimą. Žiūrovai pasi-
dalijo į dvi stovyklas – naujai

atvykusieji iš Lietuvos leipo iš juoko,
o senesnieji buvo nepatenkinti rašytojo
Kazio Sajos riebesniais liaudiškais iš-
sireiškimais. O mes tik džiaugėmės,
kad lietuviška spauda Amerikoj ir
spauda Lietuvoje parodė tiek daug dė-
mesio Sambūrio pastatymui. Taip ta-
pome dar žinomesni. 

Dramaturgas Kazys Saja Vilniuje, Gedimino prospek-
te, su LADS marškinėliais 1996 m. LADS gastrolių Lie-
tuvoje metu.
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Iš ATeITININkų GYVeNImO

Bendraukime „Facebook“�paskyroje�Šiaurės�Amerikos�ateitininkai

Ateitininkų namų knygų klubas
Rinksis�gruodžio�6�d.,�trečiadienį,�10�val.�r.�Bus�aptariama�knyga:�,,The�One-In-A-Million
Boy”,�autorė�– Monica�Wood.�Diskusijos�vyksta�lietuvių�kalba.�
Informacija:�dainequinn@gmail.com

Padovanokite�,,Ateities”�prenumeratą�sau,�padovanokite�ir�kitiems.
Tai�dovana,�kuri�pradžiu�gins�jus�ne�vie�ną�kartą,�bet�de�šimt�sy�kių�per�metus.�

d JAV�prenumeratos�kaina:�45�dol.

d Padovanokite�prenumeratą�Lietuvos�mokyklai�ar�ateitininkų�
kuopai:�20�dol.

d Pridėkite�auką�palengvinti�vis�kylančias�spausdinto�žodžio�išlaidas.

Čekius�rašyti:�,,Lithuanian Catholic Federation Atei tis”.
,,Memo”�eilutėje�pažymėkite:�,,Ateities�prenumeratai”�

Savo�užsakymą�ir�čekį�siųskite�JAV�prenumeratų�tvarkytojai:�

Ramunei Kubiliūtei
808 Judson, 3B
Evanston, IL 60202
el.�paštas:�rkkubilius@yahoo.com

Kristaus�Karaliaus�sekmadienį,�lapkričio�26�d.,�ateitininkių�korporacija�„Giedra”�šventė�savo�91-ąjį�gimtadienį.�Po�šv.�Mišių
Pal.�Matulaičio�Misijoje,�Lemonte,�akademinė�dalis�tęsėsi�Ateitininkų�namuose.�Penkios�kandidatės�–�Lionė�Kazlauskienė,
Rūta�Kuncienė,�Dalia�Bilaišytė-De�Muth,�Rūta�Musonytė�ir�Vilija�Dėdinaitė�davė�įžodį�ir�tapo�„Giedros”�šeimos�narėmis.�Po

oficialiosios�dalies�vyko�įspūdingas�poeto�Kazio�Bradūno�minėjimas�–�poezijos�ir�dainų�pynė.�Poeto�biografijos�epizodus�ir�ei-
lėraščius�skaitė�Vida�Gilvydienė,�Irena�Vilimienė�ir�Giedrė�Gillespie,�dainas�pagal�poeto�eiles�dainavo�Dalia�Lietuvninkienė�ir�Rima
Birutienė,�joms�gitara�pritarė�Vainis�Aleksa.�Giedrininkės�ir�svečiai�ilgai�bendravo�prie�kavutės�ir�vaišių�stalo.�Plačiau�apie�gied-
rininkių�šventę�bus�papasakota�,,Drauge”�vėliau.�

REKOLEKCIJOS
VYRAMS

Šeštadienį, gruodžio 9 d.
9 val. r.  – 1 val. p. p.

Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Dr. 

Lemont, IL

,,ŠV. JUOZAPAS: 
VYRŲ VYRAS”

Rekolekcijas veda: 
kun. Lukas Laniauskas SJ

kun. Gintaras Vitkus SJ
ir  Matas Čyvas

Prašoma užsiregistruoti iš anksto: 
pas Dainę Quinn:

dainequinn@gmail.com 
arba

Ritą Maleiškienę 
tel.  630-888-5013

Auka:  20 dol.

Rekolekcijas rengia:  
Ateitininkų namai ir

Pal. Jurgio Matulaičio misija

Kviečiami visi vyrai.

Moksleivių Žiemos kursai
Gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje, Michigan 

Moksleivių�ateitininkų�sąjungos�Centro�valdyba�ruošia�kasmetinius�ateitininkų�pa-
saulėžiūros�kursus�jaunimui.�Kursuose�siekiama�atitrūkti�nuo�kasdienybės,�pasi-
naudoti�proga�prisiartinti�prie�Dievo,�geriau�save�pažinti�ir�pilniau�suprasti�atei-

tininkiškų�principų�sandarą�savo�gyvenime.�Kursuose�vyks�paskaitos,�pokalbiai,�diskusijos,
prakalbos,�įvairūs�pratimai.�

Kviečiami�visi�moksleiviai�(ateitininkai�ir�ne�ateitininkai)�lankantys�gimnazijos�9–12�kla-
se.�Prašome,�kad�moksleiviai��nusiteiktų�plačiam�bei�giliam�mąstymui,�tolerantiškoms�dis-
kusijoms�ir�nuoširdžiam�bendravimui.�Šis�veiklos�būdas�skiriasi�nuo�bendravimo,�patirto,
pvz.,�vasaros�stovyklose,�tačiau�moksleivių�ateitininkų�sąjunga�siekia�ugdyti�visapusiškai

išsilavinusią�asmenybę.�Kviečiame�ir�jus�prisidėti!�Registruoki-
tės�internetu mesmas.org tinklalapyje.�

Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba

Iškilminga Korp! Giedra šventė

Sekmadienį,
gruodžio 17 d.
Jaunimo centre
5620 S Claremont, Chicago
1val. p. p.

Auka:

$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems 

$10 jaunučiams, moksleiviams, studentams

$20 suaugusiems •   $15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė

630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 

Čikagos Korp! Giedra narės, dalyvavusios savo metinėje šventėje. Dainos�Čyvienės�nuotr.

Visi maloniai kviečiami •Prašome registruotis iki gruodžio 10 d.

,,Ateities” prenumerata –
puiki kalėdinė dovana
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LEONIDAS RAGAS

Lapkričio 8-ąją dieną Pasaulio lietuvių
centro bibliotekoje vykusioje istorinių
filmų popietėje JAV Lietuvių Bendruo-
menės Lemonto apylinkės socialinių rei-
kalų skyriaus darbuotojai – skyriaus ve-
dėjas Rimantas Dirvonis ir kasininkė Ge-
novaitė Treinienė – pristatė Kaune, Vy-
tauto Didžiojo universitete (VDU), pra-
ėjusių metų rudenį vykusio, VDU rek-
toriaus prof. dr. Juozo Augučio inici-
juoto LR Prezidento Valdo Adamkaus
90-čio šventinio vakaro filmą.

Nuotraukų kaleidoskopas pasa-
kojo apie solenizanto gyvenimą
– pradedant krikštynomis, ku-

riose krikštatėviu buvo tuometinis
Lietuvos ministras pirmininkas Au-
gustinas Voldemaras, iki padėkos žo-
džių, kuriuos taria jau pats Preziden-
tu tapęs Valdas Adamkus. Fone gana il-
gai skambėjo švelni „Širdele mano” –
daina, girdėta ir per Adamkų sutuok-
tuvių 50-mečio pokylį 2001 metais.

Dalyvaujant VDU kameriniam or-
chestrui ir solistams, jubiliatą sveiki-
no rektorius J. Augutis, istorikas prof.
Egidijus Aleksandravičius ir kun. Ri-
čardas Doveika. Jie iškėlė taurią Pre-
zidento asmenybę, kuris net juo-
džiausiomis sovietinės Lietuvos die-
nomis neprarado vilties išvysti šviesią
Lietuvos ateitį, priminė jį esant vieną
pirmųjų išeivijos inteligentų, kurie
aktyviai įsijungė į VDU Atkuriamosios
tarybos darbą. 

Ekrane buvo perduoti linkėjimai iš
Australijos, kuriuos siuntė solenizan-
to jaunų dienų bičiulis Kaune, J. Jab-
lonskio pradinės mokyklos draugas,
vėliau, 1945-1946 m., pabėgėlių sto-
vykloje Eichstaette veikusios lietuvių
gimnazijos aštuntosios, abiturientų,
klasės bendramokslis Gabrielius Žem-
kalnis. Jis priminė, kad visuomet bal-
savo už šio vakaro pagerbtąjį, kuris
reprezentavo klasę įvairiuose mokyk-
los renginiuose. „Tu, Valdai, visuo-
met stengeisi būti naudingas tautai ir
visuomenei, siekei įgyvendinti savo vi-
ziją – Laisva Lietuva,” – kreipėsi iš ek-
rano G. Žemkalnis. 

Beje, kitas jų bendraklasis – Juozas
Končius yra man sakęs, kad per gim-
nazijos baigimo išleistuves iškalbusis
Valdemaras Adamkavičius (tik vėliau
Amerikoje jis tapo Valdu Adamkum)
mokyklą baigusiųjų vardu šmaikščiai
atsisveikino su mokytojais ir moki-
niais, pažadėdamas būti tokiais, ko-
kiais išleisdami į gyvenimą mokytojai
(lietuvių kalbos – Stasys Barzdukas, is-
torijos – Vincentas Liulevičius, meno
lavinimo – arch. Vytautas Žemkalnis –
Gabrieliaus ir jaunesnio brolio, Aukš-

Prezidento Valdo Adamkaus garbaus gimtadienio šventė

čiausiosios Tarybos pirmininko prof.
Vytauto Landsbergio tėvas) norėtų
juos matyti. Kaip matome, Prezidentas
V. Adamkus savo pažadą išlaikė ir
auklėtojų norus išpildė.

Universiteto vadovų sveikinimai
solenizantui man priminė 1997 m. ge-
gužės 29-ąją Čikagoje, The Mid-Ame-
rica Club puikiose patalpose, girdėtus
epitetus. Tuomet daugiau kaip pora
šimtų amerikiečių (tarp jų – ir grupe-
lė lietuvių) išlydėjo į pensiją laisva va-
lia atsistatydinusį (kad atsidėtų Lie-
tuvai) inž. V. Adamkų, aplinkosaugos
(EPA) šešių valstijų Vidurio Vakarų
Penktajame regione ištarnavusį 27 m.,
iš jų – 17 m. išbuvusį to regiono gam-
tosaugos administratoriaus poste. Kal-
bėtojai (ceremonija truko apie tris va-
landas) iškėlė Valdo Adamkaus asme-
nybę, jo lietuvišką kilmę, nušvietė jo
laimėjimus išvalant Didžiuosius ežerus
nuo žuvis išnuodijusios taršos. Tarp
gausybės žodžių, perduotų tiesiogiai ir
sveikinimų raštu, buvo ir JAV prezi-
dento Bill Clinton bei ponios Hillary
sveikinimo laiškas.

Vaizdų pynė iš Kauno nukėlė mane
keletu dešimtmečių atgal, kuomet su
dabartiniu sukaktuvininku Valdu
Adamkumi bičiuliškai gvildendavo-
me Lietuvos likimą. Man tai buvo ne-
paprastai artimi pokalbiai, nes nuo
1944 m. liepos 27 d. prasidėjusio trau-
minio bėgimo iš tėvynės sirgau nepa-
gydoma Lietuvos likimo liga, kurios
simptomai, ačiū Dievui, pradėjo slūg-
ti po Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo
Vilniuje 1988 m. spalio 22–23 d., kada
buvo griežtai pradėtas kelti stalinizmo
ir ekonominės stagnacijos palikimas,
siekti demokratiniais principais at-
kurti Lietuvos nepriklausomybę, gam-
tą, kultūrą, o labiausiai – Lietuvos
žmogų. O dabar, kai Lietuva turi drau-
giškos Amerikos galingos ginkluotės
užnugarį, miegu sau ramiai.

Po visų sveikinimų į sceną buvo pa-
kviestas vakaro „kaltininkas”. Sakant
ilgą emocingą kalbą V. Adamkaus bal-
sas dažnai trūkčiojo, išduodamas gilų
susijaudinimą. Jis dėkojo visiems,

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

įvertinusiems jo 10 metų tarnystę pre-
zidento pareigose. Dėkojo salėje susi-
rinkusiems svečiams ir po pasaulį iš-
sibarsčiusiems brangiems draugams
už buvimą jo gyvenime. Galiausiai gi-
liausią meilės bei pagarbos jausmais
pagrįstą padėką skyrė visą gyvenimą
stipriai šalia stovėjusiai žmonai Almai.

Grįžus namo ir papasakojus žmo-
nai apie regėtą nuostabų pagerbimą,
abu apmąstėm daug malonių kartu su
Adamkais praleistų valandų. Man dar
prisiminė ir prasminga su V. Adam-
kumi susieta tarnystė – dalyvavimas
raštu, žodžiu ir materialiai kandidato
į LR prezidentus V. Adamkaus kam-
panijos vykdomajame (apie 15 narių)
komitete. Komitetui „Už Valdą Adam-
kų – už Lietuvos ateitį” sumaniai va-
dovavo žinomas kultūrininkas bei vi-
suomenininkas, operos solistas Sta-
sys Baras, verslininkas Vytautas Ja-
nuškis, teisininkas Pranas Jurkus ir
bankininkė Rūta Staniulienė. Prisi-
minė ir nuostabios iškilmės – nuo pir-
mosios prezidentavimo kadencijos
inauguracijos iki pat antrosios ka-
dencijos baigimo proga Prezidento ir
ponios Almos surengto atsisveikinimo
pokylio ir padėkojimo bendradar-
biams, talkinusiems rinkimų kampa-

nijų metu.
Vien viliojančių šūkių neužteko,

reikėjo darbo ir daug ilgų posėdžių iki
gilios nakties. Prieš pirmosios kaden-
cijos rinkimų 1998 m. sausio 4 d. pir-
mąjį turą spaudoje pasirodė išpuoliai,
neužtarnauti priekaištai kandidatui
V. Adamkui. Reikėjo juos atremti. Rei-
kėjo balsuotojus raginti pasisakyti už
šviesesnę, labiau vakarietišką Lietuvos
ateitį žadantį kandidatą. Komiteto na-
rių pastangos išlaikyti derlingą rinki-
mų kampanijos iždą, be abejo, svariai
prisidėjo prie laimėjimo.

Šį sykį popietėje dalyvauti buvo tuo
maloniau, nes filmą apie prezidento
Valdo Adamkaus garbaus gimtadie-
nio šventę žiūrėjome su rinkimų ko-
mitete dirbusiais artimais bendradar-
biais – Vytautu Germanu ir filmų po-
piečių vedėju Rimantu Dirvoniu. Beje,
pastarasis prieš prezidentinius rinki-
mus ne kartą vyko į Lietuvos provin-
ciją agituoti už buvusį bendražygį iš-
eivijos sporto veikloje, artimą draugą
Valdą Adamkų. Linkiu visiems buvu-
siems (jau nebe pirmos jaunystės) rin-
kimų kampanijos bendražygiams gy-
venti gražiais prisiminimais ir džiaug-
tis kartu išaugintais darbo vaisiais.

Svečiuose pas Adamkus ir Biručius Ixtapa, Mexico, 1977 m. (iš k.): Praurimė Ragienė, Lau-
ra Ragaitė-Valavičiene su dukrele Alexa, JAV EPA administratorius inž. Valdas Adamkus,
Alma Adamkienė, Jolita Birutienė ir Leonidas Ragas.                     Asmeninio�archyvo�nuotr.

,,Ida Basar” viešbutyje. Sėdi (iš k.): Praurimė Ragienė,  Val-
das Adamkus, Alma Adamkienė; stovi: dr. Leonidas Ragas
ir Stasys Baras.

Ixtapa, Mexico. Teniso aikštyne – dr. Leonidas Ragas, Pre-
zidentas Valdas Adamkus (v.) ir jo asmens sargybinis.

,,Stiklių” restorane sėdi (iš k.): L. ir P. Ragai, PLB pirminin-
kas Gabrielius Žemkalnis; stovi: Artūras ir Agnė Zuokai, V.
Adamkus.
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Lietuva pirmąkart dalyvaus JAV forume
Vilnius (KAM info) – Krašto ap-

saugos ministras išvyksta į Jungtines
Valstijas, kur dalyvaus Ronald Rea-
gan vardo nacionaliniame gynybos fo-
rume. Jame Raimundas Karoblis kar-
tu su Amerikos saugumo ir gynybos pa-
reigūnais diskutuos apie svarbiausias
globalias šių dienų problemas.

Forume numatytos diskusijos
Jungtinių Valstijų gynybos prioritetų
bei karinės pramonės vystymo temo-
mis, taip pat bus diskutuojama apie da-
bartinės administracijos planus stip-

rinti Amerikos kariuomenę.
Pasak krašto apsaugos ministro R.

Karoblio, R. Reagan nacionalinis gy-
nybos forumas yra vienas svarbiausių
Jungtinių Valstijų saugumo ir gynybos
bendruomenės metinių renginių, ku-
riame dalyvauja administracijos at-
stovai, Kongreso nariai, kariuomenės
lyderiai, įtakingų žiniasklaidos prie-
monių atstovai ir keletas kviestinių
svečių iš užsienio.

Lietuvos atstovai dalyvauti šia-
me forume pakviesti pirmą kartą.

Vilnius (BNS) – Lietuva ir Rusija
baigė kelis dešimtmečius vykusias de-
rybas dėl abiejų šalių diplomatinių at-
stovybių pastatų Vilniuje ir Maskvoje.
Išspręstas ir Lietuvai jautrus klausi-
mas dėl vadinamojo alytnamio Tur-
niškėse, kuriuo neatlygintinai nau-
dojosi rusų diplomatai.

Užsienio reikalų ministerija pa-
tvirtino, kad derybos dėl susitarimo dėl
Lietuvos ambasados Maskvoje ir Ru-
sijos ambasados Vilniuje įkurdinimo
sąlygų yra baigtos. Neoficialiai teigia-
ma, kad mainais į Lietuvos ambasados
pastatą bei greta esančius svečių ir dip-
lomato Jurgio Baltrušaičio namus
Maskvoje Rusijai bus atiduotas Vil-
niuje esantis jos ambasados pastatas
Latvių gatvėje, Žvėryne. Esą taip pat su-
tarta, kad kaimynų šalies diplomatai at-
laisvins patalpas Turniškėse, netoli
kadenciją baigusio prezidento Valdo

Adamkaus rezidencijos, o Rusijos am-
basadoriaus rezidencijos statyboms
bus suteiktas sklypas Valakampiuose.

Kaip informavo URM, susiderėtas
susitarimo projektas, kurio turinys
kol kas neviešinamas, šiuo metu jis de-
rinamas su atitinkamomis Lietuvos ir
Rusijos institucijomis. Tačiau patvir-
tinama, kad pasirašius šį tarpvyriau-
sybinį susitarimą sutartis dėl šiuo
metu Rusijos ambasados naudojamų
patalpų Turniškių gatvėje neteks ga-
lios. 

„Derybos vyko intensyviai, ilgą
laiką. Manome, kad suderinti visi abi-
pusiai interesai. Rezultatas – to sklypo
Turniškėse kaimynai neturės. Apie
tai dažnai klausiama, o dabar rastas
abiem šalims priimtinas sprendimas.
Tačiau detales galėsime atskleisti tik
pasirašę susitarimą”, – tikino Užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius.

Rusijos diplomatai paliks Turniškes 

Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-
riausybė nusprendė perduoti Ukrainai
ginklų ir šaudmenų už maždaug 2
mln. eurų.

Ukrainai bus perduota Lietuvos
kariuomenėje nebenaudojama gink-
luotė, kuri buvo eksploatuojama iki ap-
siginklavimo standartinių NATO ka-
librų ginklais. Didžiąją dalį iš daugiau
kaip 7 tūkst. perduodamų ginklų su-
daro „Kalašnikovo” automatai, beveik
2 mln. vienetų šovinių.

Taip pat bus perduodama dau-
giau kaip 80 kulkosvaidžių, keliolika
minosvaidžių, prieštankinių ginklų, ki-

tokios ginkluotės.
Lietuva nebe pirmą kartą šalies

karinėms pajėgoms nebereikalingą
ginkluotę perduoda Ukrainai, o pirmą
kartą tai padarė 2014 metais, kai Uk-
rainos rytuose prasidėjo konfliktas
tarp Rusijos remiamų separatistų ir vy-
riausybės pajėgų. Dėl to Maskva Vil-
niui yra pareiškusi oficialų protestą.

Kartu su sąjungininkais Lietuva
taip pat padeda Ukrainai reformuoti ir
mokyti jos ginkluotąsias pajėgas. Lie-
tuvoje gydomi ir reabilituojami su-
žeisti Ukrainos kariai, į šią šalį taip pat
siunčiama humanitarinė parama.

Lietuva perduos Ukrainai ginklų

Vilnius (URM info) – Lietuva ofi-
cialiai užmezgė diplomatinius santy-
kius su Madagaskaru – saloje esančia
Rytų Afrikos valstybe, lietuviams ge-
riausiai žinoma dėl praėjusio amžiaus
lietuvių geografo ir visuomenininko
Kazio Pakšto utopinių svarstymų įkur-
ti joje lietuvių koloniją.

Dramblio Kaulo Kranto sostinėje
Abidžane Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius pasirašė
bendrąjį komunikatą dėl diplomatinių
santykių formalizavimo su Madagas-
karo Respublikos prezidentu Hery Ra-
jaonarimampianina.

L. Linkevičius su Madagaskaro va-
dovu ir su užsienio reikalų ministru
aptarė galimas dvišalių santykių plėt-
ros kryptis, tolimesnį bendradarbia-
vimą daugiašaliuose formatuose, re-
gioninius ir globalius klausimus.

Madagaskaras yra 183-ia valstybė,
su kuria Lietuva užmezgė diplomati-
nius santykius. Jungtinių Tautų Or-
ganizacijai priklauso 193 šalys narės.

Greta rytinio Afrikos kranto Indi-
jos vandenyne esančioje beveik 600

kvadratinių kilometrų ploto saloje-vals-
tybėje gyvena apie 20 mln. gyventojų.

Madagaskaras Lietuvoje labiau-
siai žinomas dėl XX amžiaus geografo
ir visuomenės veikėjo Kazio Pakšto
utopinių svarstymų kurti vadinamąją
„Atsarginę Lietuvą”. Geopolitikos pra-
dininku vadinamas K. Pakštas, gyvenęs
1893-1960 metais, teigė, kad Madagas-
kare, Angoloje arba Belize būtų galima
vykdyti lietuvių kolonizaciją. Taip jis
pabrėžė Lietuvos geopolitinės padėties
pavojingumą. Tarpukario Lietuvos va-
dovai rimtai K. Pakšto idėjų nesvarstė.

Turės atstovą „Atsarginėje Lietuvoje“ 

Pasaulis grasina Šiaurės Korėjos režimui
Washingtonas/Vilnius (BNS,

„Draugo” info) – JAV prezidentas Do-
nald Trump pažadėjo paskelbti papil-
domas griežtas sankcijas Šiaurės Ko-
rėjai, įvykdžiusiai naujo tipo tarpže-
myninės balistinės raketos (ICBM)
bandymą.

Kalbėdamas telefonu su Kinijos va-
dovu Xi Jinping, D. Trump paragino
Pekiną „visais įmanomais svertais”
spausti Šiaurės Korėją.

Šiaurės Korėja lapkričio 29 dieną
nutraukė du mėnesius trukusią rake-
tų bandymų pertrauką ir paleido iki
šiol galingiausią savo ICBM, kuri pa-
sak Pchenjano, gali pasiekti JAV.

Anksčiau D. Trump paskelbė Šiau-
rės Korėją terorizmą remiančia vals-
tybe.

Per Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
rybos posėdį, paskubomis sušauktą
Šiaurės Korėjai paleidus tarpžemyni-
nę balistinę raketą, Washingtonas pa-
ragino imtis griežtų veiksmų.

JAV ambasadorė Nikki Haley šio-
je Saugumo Taryboje pareiškė: „Jei
prasidės karas, neapsigaukite: Šiaurės
Korėjos režimas bus visiškai sunai-
kintas”.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong
Un, asmeniškai stebėjęs raketos „Hwa-
song 15” startą, „su pasididžiavimu “ pa-
skelbė, kad šalis pasiekė savo tikslą
tapti visaverte branduoline valstybe ir
sėkmingai išbandė naują tarpžemyninę
balistinę raketą, esą galinčią nuskrieti
į bet kurį JAV žemyninės dalies tašką.

„Raginame visas šalis nutraukti
visus ryšius su Šiaurės Korėja”, – Sau-

gumo Tarybai sakė N. Haley. Toks
žingsnis suduotų paralyžiuojantį smū-
gį Šiaurės Korėjos ekonomikai.

Didindama spaudimą Kinijai N.
Haley sakė, kad jei Pekinas nesiims
veiksmų naftos tiekimui nutraukti,
amerikiečiai „gali perimti šią situaci-
ją dėl naftos į savo rankas”.

Tarp šių sankcijų yra Šiaurės Ko-
rėjos anglių, geležies, švino, tekstilės ir
jūros gėrybių eksporto draudimas,
prekybos suvaržymai.

JAV anksčiau spaudė įvesti visiš-
ką naftos embargą Šiaurės Korėjai,
bet per derybas su Kinija dėl sankcijų
rezoliucijos šio reikalavimo atsisakė.

Seule nerimaujama, kad D. Trump
gali svarstyti karinius veiksmus prieš
Šiaurės Korėją, kurie galėtų išprovo-
kuoti visapusišką karą.

Seule gyvena 10 mln. žmonių; Pie-
tų Korėjos sostinė yra vos 50 km nuo
sienos – lengvai pasiekiama Šiaurės
Korėjos artilerijai.

Tačiau Rusija atmetė JAV ragini-
mą nutraukti santykius su Šiaurės
Korėja dėl tarpžemyninės balistinės ra-
ketos paleidimo. 

„Neigiamai vertiname tai”, – sakė
Rusijos užsienio reikalų ministras Ser-
gejus Lavrovas ir apkaltino Jungtines
Valstijas siekiu išprovokuoti Kim Jong
Un režimą. 

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas taip pat griežtai nepritaria
bausmėms Pchenjanui, tvirtindamas,
kad tolesnės sankcijos ir grasinimai
yra „neveiksmingi” prie sienos pri-
remtam režimui.

Haga (LRT.lt) – Jung-
tinių Tautų karo nusikal-
timų tribunole Hagoje įvy-
ko neeilinė drama: Bosni-
jos kroatų kariuomenės
generolas Slobodan Pra-
ljak teismo salėje išsi-
traukė buteliuką ir išgėrė,
kaip vėliau paaiškėjo, nuo-
dų. Vėliau buvo praneš-
ta, kad jis mirė. 

S. Praljak kaltinamas
karo nusikaltimais ir 2013-
aisiais buvo nuteistas 25-
eriems metams kalėjimo. Šį sprendimą
jis buvo apskundęs, tačiau lapkričio 29
dieną Hagoje teisėjai dar kartą pa-
tvirtino nuosprendį.

Praėjus kelioms sekundėms po
nuosprendžio paskelbimo teisiamasis
sušuko „Praljak nėra nusikaltėlis” ir
išgėrė nuodų.

Bosnijos kroatų generolas mirė Hagos teisme 

Washingtonas (BNS) – Komitetas,
išduodantis leidimus radijo ir televi-
zijos žurnalistams dirbti JAV Kapito-
lijuje, atėmė akreditaciją iš Kremliaus
finansuojamos televizijos RT, anks-
čiau vadintos „Russia Today”.

Tai reiškia, kad Kremliaus propa-
gandos ruporu laikomos televizijos
žurnalistai nebegalės kasdien patekti
į Kapitolijų.

Anksčiau šį mėnesį RT skundėsi,
kad ji buvo priversta užsiregistruoti

kaip Jungtinėse Valstijose dirbantis
„užsienio agentas”.

Maskvoje įsikūręs transliuotojas
yra minimas tyrimuose dėl numanomo
Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV pre-
zidento rinkimus.

Sausio mėnesį paskelbtoje JAV
žvalgybos ataskaitoje apie Rusijos ki-
šimąsi į rinkimus televizija RT yra
įvardinta kaip „pagrindinis Krem-
liaus tarptautinės propagandos rupo-
ras”.

Iš Kremliaus ruporo atimta akreditacija 

New Yorkas (ELTA) – Anksčiau
lapkričio 29 dieną 10 tūkst. ribą per-
žengęs bitkoinas tą pačią dieną di-
džiosiose kriptovaliutų keitimo plat-
formose kirto ir dar vieną svarbią
žymą – 11 tūkst. dolerių.

Remiamtis kriptovaliutų plat-
formos „CoinDesk” indeksu, skel-
biama, kad vieno bitkoino kaina lapk-

ričio 29 dienos popietę pasiekė 11
tūkst. 115,20 dolerio, tačiau už poros
valandų kriptovaliutos kaina išaugo
dar labiau ir pasiekė 11 tūkst. 377,33
dolerio.

Tuo tarpu kitur, pavyzdžiui, Zim-
babvės keityklose dar savaitės pra-
džioje bitkoino kaina siekė per 17
tūkst. dolerių.

Bitkoino kaina – per 11 tūkst. dolerių

Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su
Madagaskaru. Google�Maps�nuotr.

S. Praljak, vos išgirdęs nuosprendį, išgėrė nuodų.
The�Sun�nuotr.
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Gilų pėdsaką Clevelando ,,Cavaliers” istorijoje pali-
kęs Žydrūnas Ilgauskas sulauks dar vieno apdova-
nojimo. Šįkart už gyvenimo nuopelnus lietuviško paso
netekusį lietuvį pagerbs Clevelando sporto apdo-
vanojimų metu. Kaip rašoma renginio organizatorių
pranešime, šis unikalus apdovanojimas atitenka
žmogui, kuris „pašventė gyvenimą Clevelando spor-
to vystymui”.

Cuyahoga Community College įsteigtą apdo-
vanojimą 42-ejų buvęs krepšininkas atsiims
sausio 17-ąją. 2015 m. lietuviško paso netekęs

Ž. Ilgauskas yra trečias „Cavaliers” narys, gaunan-
tis tokį prestižinį apdovanojimą už gyvenimo lai-
mėjimus. 

Iki šiol neužgesinti rekordai

1996 metais NBA naujokų biržos pirmajame rate
kvietimo sulaukusiam Ž. Ilgauskui teko įveikti ne
vieną sunkią pėdos traumą ir gultis ant operacinio
stalo, tačiau šį etapą didvyriškai įveikęs lietuvis su-
gebėjo tapti viena ryškiausių „Cavaliers” žvaigždžių
ir dukart prasibrauti į NBA „Visų žvaigždžių” rung-
tynes.

Kai vidurio puolėjas 2010 metais baigė karjerą
Clevelande, jis buvo daugiausiai rungtynių už „Ca-
valiers” komandą sužaidęs krepšininkas (771). Dar
vieną – 2010–2011 metų sezoną jis kartu su LeBron Ja-
mes žaidė Miami „Heat” komandoje. Taip pat jis įsi-
taisė kelių klubo statistinių rodiklių sąrašų viršū-
nėse: atkovojo daugiausiai kamuolių puolime (2
336), atkovojo daugiausiai kamuolių (5 904), blokavo
daugiausiai metimų (1 269). ,,Big Z” vadinamas
krepšininkas užėmė antrąją vietą pagal pelnytus taš-
kus (10 616), atkovotus kamuolius gynyboje (3 568) ir
žaistas minutes (21 823). Lietuvis buvo trečias pagal
pataikytus baudos metimus (2 495) ir mestus baudos
metimus (3 197). Ž. Ilgauskas buvo sužaistų atkrin-
tamųjų rungtynių rekordo bendraautorius. Per 71-
ą dvikovą jis vidutiniškai pelnė 11 taškų, iš viso at-
kovojo 523 kamuolių ir blokavo 82 metimus. Per at-
krintamąsias varžybas jis pelnė 784 taškus. Tai tre-
čias geriausias rezultatas „Cavaliers” istorijoje. 

Vidurio puolėjas vis dar išlieka geriausiųjų
trejete pagal žaistas rungtynes, atkovotus kamuolius,
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25-erių 213 cm ūgio J. Valančiūnas
rungtynes pradėjo starto penkete, aikš-
tėje praleido kiek daugiau nei 13 mi-
nučių, įmetė 6 taškus ir atkovojo 5, o
prarado 3 kamuolius. Centras pataikė
2 dvitaškius iš 4 ir abi baudas, bet
Lietuvos rinktinės aukštaūgiui bū-
nant ant parketo varžovai pelnė 20
taškų daugiau negu „Raptors” (+/- ro-
diklis: -20).

Dviejų ,,lietuviškų” komandų, „Pa-
cers” ir „Raptors”, rungtynes India-
napolio Bankers Life Fieldhouse are-
noje stebėjo ir karštai abu Lietuvos
krepšininkus pasitiko Čikagos „Li-
tuanicos” krepšinio Akademijos auk-
lėtiniai. Atsidėkodami D. Sabonis ir J.
Valančiūnas po rungtynių savo jau-
niesiems sirgaliams negailėjo autog-
rafų bei kartu įsiamžino nuotraukose.

J. Valančiūnas: „Nesiruošiu
reikšti nepasitenkinimo”

Nors šį sezoną J. Valančiūno mi-
nutės aikštėje susitraukė, lietuvis ne-
sirengia skųstis. Jis tikino, kad kiek-
vieną vakarą yra pasirengęs padėti

komandai.
Treneris Dwane Casey vis mažiau

duoda pasireikšti savo startinio pen-
keto vidurio puolėjui, tačiau uteniškis
situacijos nedramatizuoja. „Aš pasi-
rengęs kiekvieną vakarą. Nemąstau,
kad negaunu minučių, tai turėčiau
kažkaip reikšti nepasitenkinimą. Ne,
aš tiesiog visada pasirengęs ir sunkiai
dirbu treniruotėse. Kai treneriui ma-
nęs reikia, aš pasirengęs kovoti”, – ra-
miai žurnalistams aiškino J. Valan-
čiūnas. 

Kaip išnaudoti lėtapėdį J. Valan-
čiūną judriame šiuolaikiniame krep-
šinyje? Tai klausimas, į kurį karštli-
giškai bando atsakyti Toronto ,,Rap-
tors” sirgaliai. „Kol kas labiausiai ap-
čiuopiamas sprendimas: tiesiog ne-
leisti Jonui žaisti”, – pareiškė „Sports-
net”. Šis sporto tinklalapis pinigų
švaistymu vadina tai, kad J. Valan-
čiūnas ir Serge Ibaka kartu uždirba 37
mln. dolerių, o žaidimo laiką dalijasi ne
tik tarpusavyje, bet ir su Pascal Sia-
kam, Jakob Poeltla ir Lucas Nogueira.
Pastarosios kelios rungtynės įrodė,
jog neverta apsimetinėti, kad S. Ibaka
ir J. Valančiūno žaidimas kartu nėra
problematiškas. Per 222 minutes, ku-

Ž. Ilgauskas bus pagerbtas už gyvenimo nuopelnus

Svečiai iš Čikagos karštai palaikė abu Lietuvos krepšininkus, o šie po rungtynių susitiko
ir bendravo su savo gerbėjais.                 „Lituanicos”�krepšinio�Akademijos�archyvo�nuotr.

Lietuviška dvikova: D. Sabonis pranoko J. Valančiūną

rias šie du aukštaūgiai kartu praleido
aikštėje, „Raptors” pelnytų ir praleis-
tų taškų santykis per 100 atakų buvo
1,8. Tai yra priežastis, kodėl ,,Raptors”
dažnai prastai pradeda pirmąjį ir tre-
čiąjį kėlinius.

Praėjusią savaitę NBA pasklido
gandai, kad Toronto klubas gali iš-
mainyti J. Valančiūną į Memphis
„Grizzlies” vidurio puolėją Marc Gasol.

,,Tai būtų pastiprinimas dabartinei
komandai, kuri su pagrindinėmis
žvaigždėmis DeMar DeRozan ir Kyle
Lowry nori patekti į finalą”, – skelbia
„Forbes”. 

M. Gasol šį sezoną vidutiniškai
renka po 19,1 taško ir atkovoja 9,1 ka-
muolio. J. Valančiūno statistika kol kas
kuklesnė – 10,2 taško ir 7 atkovoti ka-
muoliai.

bę ir davė JAV piliečio priesaiką. 
Sužinojęs, jog dėl gauto JAV paso iš jo atims Lie-

tuvos pilietybę, buvęs krepšininkas net apsiverkė.
,,Iš manęs nieko neatėmė. Kaip galima atimti tai, ko
nedavei? Aš buvau ir liksiu lietuvis. Gimiau Lietu-
voje, mano tėvai, seneliai čia gimė. Jei proto Seime
būtų, apie tai turėtų visi pagalvoti. Mano gyvenimas
nuo to nepasikeis. Laimingai ir toliau gyvensiu. Man
tik apmaudu, kad tokie Lietuvos įstatymai. Košma-
ras,” – tuomet, po Lietuvos pilietybės netekimo, kal-
bėjo Ž. Ilgauskas.

Vienintelis L. James draugas – lietuvis

LeBron James Clevelando „Cavalier” 2003-aisiais
metais buvo pasirinktas pirmuoju NBA naujokų bir-
žos šaukimu. Tiesai iš vidurinės mokyklos į NBA
persikėlęs atletas jau tada buvo žvaigždė ir puikiai
žinomas visoje JAV. 18-metis vaikinas jau tada buvo
puikiai vertinamas, o NBA lygoje jam buvo piešia-
ma itin šviesi ateitis. Tiesa, ne visi buvo tikri dėl L.
James talento ir jo galimybių.

Amerikiečio sugebėjimais itin abejojo jo tuo-
metiniai „Cavaliers” komandos draugai. Jie net ig-
noravo jį treniruotėse. Yra įprasta, kad treniruočių
pabaigoje visi krepšininkai stoja mesti baudos me-
timų, tačiau visi komandos draugai L. James pa-
likdavo vieną. 

Tiesa, buvo vienas žmogus, kuris pasilikdavo su
pirmuoju naujokų biržos šaukimu – Žydrūnas Il-
gauskas. Lietuvis padėdavo jam treniruočių metu ir
nepalikdavo vieno. Taip ir užsimezgė krepšininkų
draugystė.

Išvykdamas į Miami „Heat”, L. James pasi-
stengė, kad Ž. Ilgauskas atvyktų kartu su juo. Jis taip
pat atvyko į Ž. Ilgausko pagerbimo ceremoniją Cle-
velande, nors tada jau rungtyniavo „Heat”.

L. James ir Ž. Ilgauskas ir toliau išliko gerais
draugais, o lietuvio pasitikėjimas amerikiečiu iškart
pasiteisino. L. James jau pirmose rungtynėse prieš
Sacramento „Kings” pelnė 25 taškus. Tai buvo ge-
riausias NBA naujoko debiutas lygos istorijoje. L. Ja-
mes pirmaisiais karjeros metais rinko po 20,9 taško,
atkovojo po 5,5 atšokusio kamuolio ir atliko po 5,9 re-
zultatyvaus perdavimo. Jis tapo pirmuoju „Cava-
liers” krepšininku, kuris laimėjo metų naujoko ap-
dovanojimą ir tapo trečiuoju krepšininku NBA is-
torijoje, kuris pirmajame sezone rinko bent po 20 taš-
kų, 5 atkvotus kamuolius ir atliko bent po 5 rezul-
tatyvius perdavimus.

atkovotus puolime kamuolius, mestus ir pataikytus
baudos metimus, blokuotus metimus, taškus ir su-
žaistas minutes reguliariajame sezone. 

Dukart NBA superfinaluose žaidusio, bet taip nė
vieno aukso žiedo ir neiškovojusio Ž. Ilgausko 11-tu
numeriu pažymėti marškinėliai 2014 m. kovo 8 d.
buvo iškelti į Clevelando „Quicken Loans” arenos pa-
lubes. Jis – tik trečias per visą istoriją taip pagerb-
tas europietis po kroato Dražen Petrović ir serbo Vla-
de Divac.

Lietuvis vis dar gyvena Ohio valstijos šiaurėje
ir kurį laiką net darbavosi „Cavaliers” klube. Ž. Il-
gauskas su žmona augina du Lietuvoje įvaikintus vai-
kus.

Ž. Ilgausko ir L. James draugystė tebesitęsia iki šiol.

Lietuvai tapo nereikalingas

2015 m. spalio mėnesį iš Ž. Ilgausko oficialiai at-
imta Lietuvos pilietybė ir tokiu būdu čia gimęs ir au-
gęs Žydrūnas neteko lietuviško paso.

Ž. Ilgausko pilietybės panaikinimo procedūra
buvo inicijuota Vidaus reikalų ministerijai gavus ofi-
cialų JAV ambasados Vilniuje patvirtinimą, kad
buvęs krepšininkas dar 2013 m. priėmė JAV piliety-
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Ilgas kelias link stiklo

Vėlyvas ruduo ir žiemos pradžia
Agnei Sabonis – pats darbymetis. Prieš
žiemos šventes gausu renginių ir mu-
gių, kuriose menininkė kviečiama da-
lyvauti kasmet. Todėl pokalbio su Agne
teko laukti ne vieną savaitę. O ir susi-
tikus pasikalbėti Agnė nuoširdžiai
kuklinosi: „Ką aš įdomaus galėčiau pa-
pasakoti?”

– Gal pradėkime nuo to, kaip tavo gy-
venime atsirado stiklas? – paklausiau.

– Meniška buvau nuo mažens. Už-
augau Kaune, kur dar būdama moks-
leivė lankiau dailės mokyklą. Tačiau
piešti man nepatiko. Paskui buvo daug
kitų bandymų: siuvau, dariau atviru-
tes, vėliau ir kočiojau vilną, mezgiau
šalikus ir riešines. Teta dirbo su stik-
lu, tad kai Amerikoje gimė pirmoji duk-
ra ir radau skelbimą apie Čikagoje
rengiamus stiklo lydymo kursus, nu-
sprendžiau pabandyti ir aš. Tai buvo 2
savaičių kursai, kuriuose gavau darbo
su stiklu pradžiamokslį. Stiklas suža-
vėjo, tad po kursų prasidėjo bandymų,
atradimų ir savarankiško mokymosi
metas, – pasakojo menininkė. 

Agnė nusijuokia, kai atsimena savo
pirmąjį kūrinį, padarytą namie. „Jau
turėjau nusipirkusi stiklo lydymo kros-
nį, tačiau stiklo siunta dar nebuvo at-
ėjusi. O taip norėjau pažiūrėti, kaip ta
mano krosnis veikia. Tad sudaužiau
vyno butelį ir iš stiklo šukių padariau
širdį. Išėjo neblogai”.

Darbas su stiklu – ne tik
džiaugsmas

– Stiklas atrodo trapus. Ar nesunku su
šia medžiaga dirbti?

– Taip, stiklas nenuspėjamas ir
tikrai su juo nelengva, – pripažįsta A.
Sabonis. – Reikia daug kantrybės, nes
greitai pagaminti stiklo darbą tiesiog
neįmanoma. Iš pradžių pjaustai rėž-
tuku, dailini įlenkimus, tada kiši į
krosnį lydyti. Kelias valandas tempe-
ratūra kyla iki 1500 F, tada po truputį
vėsta. Jei stiklas atauš per greitai,
darbas suskils. Visas procesas už-
trunka apie 12 valandų. Tačiau reikia
ne tik įgūdžių, bet ir kūrybinės gysle-
lės. Ir širdies, – prideda menininkė. –
Bet tuo mane stiklas ir žavi, kad lygiai
toks pat darbas niekada neišeis. Gali
numatyti, tikėtis vieno, bet ištraukus
iš krosnies stiklą rezultatas gali būti vi-
sai kitoks. 

– Ar tenka susižeisti dirbant su stiklu?
– Mano darbo įrankiai – stiklas ir

rėžtukas. Čia ne taip, kai paimi popie-
riaus lapą, nupieši pieštuku ir viskas
aplinkui lieka švaru. Kai dirbu su
stiklu, aplinkui žyra šukės, stiklo dul-
kės. Pirštus teko susipjaustyti ne kar-
tą. Skauda ir riešą, nuo darbo su rėž-
tuku dažnai atsiranda nuospaudų. Pa-
sėdėjus prie stiklo daugiau nei 3 va-
landas pradeda skaudėti nugarą. Bet
tai tik fizinis nuovargis, kuris meilės
stiklui neatmuša. Galėčiau ir ilgiau
dirbti, tačiau mano laikas prie stiklo
yra ribotas, nes aš esu ne tik meni-
ninkė, bet dar ir dviejų dukrų mama,
ir žmona, – šypsosi Agnė.

– O per darbo su stiklu dešimtmetį, ar
nebuvo dienų, kai nuo stiklo norėjosi pail-

sėti?
– Buvo keletas tokių kartų, kai jau

buvau pavargusi nuo stiklo ir tikrai
galvojau viską mesti, – prisipažįsta A.
Sabonis. – Tačiau krizes išgyventi pa-
dėjo vyras, kuris mane labai palaikė.

Kurti – tik su geromis emocijomis

Agnė sako, kad stiklo kūrybos pro-
cese žavi viskas – nuo idėjos, jos įgy-
vendinimo, iki stiklo gaminio supa-
kavimo ir jo įteikimo žmonėms. 

– Dažnai darydama vieną ar kitą
darbą pagalvoju: na, koks bus tavo šei-
mininkas, kas tave nešios, kieno na-
muose atsidursi? Stengiuosi
dirbti tik su geromis emo-
cijomis. Tiesą sakant,
jei būnu pikta,
dirbti ir neišeina, –
sako Agnė. – Stiklas
tarsi jaučia nuotaiką,
nesipjauna, ne-
silydo taip, kaip
reikia. Bet pilna-
tis – mano ir tikriausiai visų kūrėjų
metas, kai idėjos naujiems darbams
gena viena kitą, kai rėžtukas, atrodo,
be jokių pastangų pats slysta stiklu.

– Prakalbai apie idėjas darbams. Iš kur
jų semiesi?  

– Tiesiog gyvenimas pamėtėja, –
šypsosi Agnė. – Nemažai pirkėjų skam-
bina ir prašo konkretaus papuošalo ar
daikto. Žmonėms visada reikia lai-
mės, tad lydau Laimės paukštes ir dei-
vės Laimos simbolį – laimės gabaliukus
su eglės šakele. Kuriu angelus, širdeles,
kryželius. Prieš naujus metus visada
darau ateinančių metų stiklinį simbolį,
kurį galima kabinti ant eglutės, šam-
pano butelio ar tiesiog dovanoti. Kiti
metai pagal kinų horoskopą bus Šuns
metai, tad jau pridariau laimingų šu-
niukų. Mano kolekcijoje yra ir Arklio,
Raudonojo gaidžio, Ožkos metų sim-
boliai. Nepavyko padaryti tik Bež-
džionės metų talismano. O žmonės jų
jau laukė. Teko atsiprašinėti ir aiškinti,
kad beždžionės, matyt, nedraugauja su
stiklu, – juokėsi menininkė.

– Ar neskaičiavai, kiek stiklo angelų
ar Laimės paukščių paleidai į gyvenimą?

– Šimtus, o gal jau ir tūkstančius,

– susimąsto menininkė. – Tačiau dau-
giausiai esu padariusi papuošalų mo-
terims. Auskarai, apyrankės, pakabu-
kai – tai mano dažniausi gaminiai.

– O pati savo papuošalus ar nešioji?
– Nešioju vyro dovanotus arba savo

kurtus darbus. Nes darau tik tai, kas
man pačiai patinka. Net ir pardavimui
neduodu nei vieno daikto, kuris man
nėra mielas. Kaip pati sakau – jei dar-
bas nepraeina pro mano akį, kitiems jo
nesiūlysiu.

Lengvumas stikle

Agnė pasakoja, kad
jos klientai labai skir-

tingi. Vieni puola
derėtis, kiti su-
moka daugiau

nei paprašyti.
Vieni prašo pa-
daryti daiktą ir
išsamiai apibū-

dina kiekvieną detalę,
kiti – pasitiki kūrėjos polėkiu. Su vi-

sais menininkė stengiasi rasti bendrą
kalbą. Ir jau pametė skaičių šalių, į ku-
rias iškeliavo jos darbai: Lietuva, Da-
nija, Norvegija, Šveicarija, Japonija,
Rusija, Kinija... Vardintum ir vardin-
tum.

– Kiekvienas menininkas turi savitą brai-
žą. Kaip pati apibūdintum savo darbus?

– Ne kartą amerikiečių mugėse
girdėjau žmones sakant, kad mano sti-
lius europietiškas, išsiskiriantis ame-
rikietiškame kontekste. Tačiau man pa-
čiai savo darbus norisi apibūdinti tik
vienu žodžiu – lengvumas. Ilgai ieško-
jau formų, technikų, medžiagų, netgi
tinkamų klijų, kad pasiekčiau tokį re-
zultatą.

Sukauptomis žiniomis kūrėja da-
lijasi ir su jaunimu. Ji meniškiems vai-
kams Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte veda darbo su stiklu pamokas.
„Mokyti vaikus man labai patinka.
Atrodo mokiniai išdykę, bet atbėga, ap-
sikabina. O kiek kruopštumo, užsi-
spyrimo jie turi”, – gyrė savo mokinius
Agnė.

Mistinės stiklo galios

Stiklas ne tik puošia, bet gali turėti

ir mistiškų galių. Tuo įsitikinusi A. Sa-
bonis. 

– Štai žuvis pagal Feng Shui mo-
kymus neša sėkmę ir pinigus. Įsigy-
jantiems mano darytų stiklinių žuvy-
čių visada to ir linkiu. Džiugu, kad ne
kartą pirkėjai grįžo ir dėkojo, kad lin-
kėjimas išsipildė. Tačiau labiausiai
įsiminė viena moteris, kuri prieš Ka-
lėdas rinko dovaną draugės kūdikio su-
tiktuvių šventei. Šventė džiugi, bet
moteris nebuvo linksma ir išsitarė,
kad visos draugės jau augina vaikus,
tik ji dar ne. Tada intuityviai kilo no-
ras šiai pirkėjai padovanoti stiklinę šir-
delę. Ji išsirinko rožinę, tad palinkėjau
susilaukti mergaitės. Kaip man buvo
gera, kai lygiai po metų ta pati moteris
priėjo prie manęs ir pasidžiaugė, kad
jau sūpuoja kelių mėnesių dukrytę”, –
pasakojo menininkė. 

Bet tai toli gražu ne vienintelė do-
vana, padovanota pirkėjams. A. Sabo-
nis mielai savo darbus aukoja ir lietu-
vių bei amerikiečių organizacijoms. Už
kūrėjos gerą širdį yra dėkingas para-
mos fondas „Mamų unija”, labdaros or-
ganizacija „Chicago Mothers Founda-
tion”, nemažai stiklo gaminių Agnė pa-
dovanojo lietuviškų renginių loteri-
joms, Frankforto miestelio bibliote-
kai, Švč. Jėzaus Širdies seserims pran-
ciškietėms ir daugeliui kitų.

– Gera dovanoti ir smagu, kai mano
stiklo gaminius žmonės nešioja, jais
puošia namus. Širdį paglosto, kai pir-
kėjai grįžta, prisimena. Man tai pats di-
džiausias įvertinimas”, – sako meni-
ninkė Agnė Sabonis.

Susisiekti su stiklo darbų kūrėja Agne
Sabonis ar žvilgterti į jos darbus gali-
te „Facebook” paskyroje „Glass Sen-
ce”: https://www.facebook.com/Glass-
SenseByAgne/ . O jei kam trūksta lai-
mės, Agnės kurtų Laimės paukščių, pi-
nigus nešančių žuvų, ateinančių metų
talismano šuns bei kitų darbų galėsi-
te įsigyti gruodžio 2–3 dienomis už-
sukę į kasmetinę Pasaulio lietuvių
centre rengiamą kalėdinę mugę.

STIKLINĖ LAIMĖ
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Įgyvendindama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programą „Globali Lie-
tuva”, Užsienio reikalų ministerija
kviečia užsienio lietuvių organizacijas
teikti projektų paraiškas 2018 me-
tams.

Konkursas vykdomas pagal Už-
sienio lietuvių organizacijų projektų rė-
mimo tvarkos aprašą.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų
įgaliotų padalinių, užsienio lie-
tuvių ugdymo ir kultūros įstai-

gų) siūlomų projektų veiklos turi ati-
tikti Užsienio lietuvių organizacijų
projektų rėmimo tvarkos aprašo pa-
grindinius projekto reikalavimus, t. y.
bent vieną iš šių krypčių:

• užsienio lietuvių organizacinių
gebėjimų ir bendruomeniškumo stip-
rinimas;

• lietuviškos tapatybės puoselė-
jimas;

• Lietuvos ir užsienio lietuvių or-
ganizacijos ar įstaigos matomumo
buvimo šalyje stiprinimas;

• užsienio lietuvių žiniasklaidos
rėmimas;

• užsienio lietuvių įtraukimas į
Lietuvos politinį, visuomeninį, eko-
nominį ir kultūrinį gyvenimą.

Prioritetas teikiamas:

• projektams, kuriais numatoma
vykdyti Šimtmečio minėjimo prog-
ramoje numatytą Lietuvos dovanų
teikimą pasauliui atspindinčias veik-
las, Lietuvą ir jos pasiekimus užsienio
šalyse pristatančius renginius;

• papildomus finansavimo šalti-
nius turintiems projektams, kai nu-
matytas projekto vykdytojo ir rėmė-
jų (gyvenamosios šalies institucijų,
nevyriausybinių organizacijų, įvairių
tarptautinių fondų, kt.) indėlis į pro-
jektą (projekto administravimu, lė-
šomis, suteikiamomis patalpomis,
įranga, kt.);

• projektams, kurie dėl veiklos
pobūdžio nėra finansuotini iš kitų
,,Globalios Lietuvos” programą įgy-
vendinančių institucijų lėšų (Švieti-
mo ir mokslo ministerijos, Lietuvos
kultūros tarybos, Jaunimo reikalų
departamento, kt.);

• projektams, kurių veikloje da-
lyvauja kelios užsienio lietuvių or-
ganizacijos.

Vertindama projektus komisija
atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos
krypčių ir turinio reikalavimams,
projekto tikslų realumą, projekto už-
davinių aiškumą, aktualumą, vyk-
dytojo kvalifikaciją ir patirtį, pro-
jekto aprašyme pateiktą laiko, finan-
sinių ir žmogiškųjų išteklių planavi-
mo racionalumą, projekto sąmatos
tikslumą, realumą ir pagrįstumą,
projekto rezultatų išliekamąją vertę.

Paraiškų pateikimo tvarka:

• paraiškos priimamos iki 2017
m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos pa-
raiškos nebus priimamos;

• URM Užsienio lietuvių depar-
tamentui pateikiamos elektroninė
pasirašytos paraiškos kopija ir pa-
raiškos originalas:

• elektroninė paraiškos kopija,
tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punk-
tuose išvardintų dokumentų kopijos
(paraiška su visais priedais) PDF for-
matu, turi būti pateiktos elektroniniu
paštu adresu: uloprojektai@urm.lt
iki 2017 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai;

• dokumentai, sutvarkyti pagal
tvarkos aprašo 17-19 punktų nuosta-
tas, iki 2017 m. gruodžio 15 d. įskai-
tytinai turi būti pateikti arba išsiųs-
ti registruotu paštu adresu Užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių
departamentui, J. Tumo-Vaižganto
g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lit-
huania). Ant voko turi būti užrašyta
,,Užsienio lietuvių organizacijų pro-
jektų konkursui”).

• URM Užsienio lietuvių depar-
tamentas patvirtina paraiškos gavimą
elektronine žinute teikėjo paraiškoje
nurodytu kontaktiniu elektroninio
pašto adresu.

Paraiškos formą rasite URM
elektroninėje svetainėje: www.urm.lt.

Konsultacijos paraiškų teikimo
klausimais teikiamos elektroninio
pašto adresu: uloprojektai@urm.lt

Atkreipiame dėmesį, kad orga-
nizacijų, kurios nustatyta tvarka ne-
atsiskaitė už ankstesniais metais pro-
jektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti
projektai nesvarstomi.

Kviečia teikti paraiškas  2018 metams Nuoširdžiai dėkojame 2016 m. švietimo
vajaus aukotojams, kurių dosnumo dėka

surinkta $7980.00 suma. Maloniai kvie-
čiame visus lietuvius remti lituanistinių mo-
kyklų darbus. Tautos ateitis – mūsų visų ran-

kose!
JAV LB Švietimo taryba

Mr. & Mrs. V. R. Baipšys (CA), Gediminas Balanda (MI), Richard Balt (VT), Zita
Baltramonas (IL), Ronald Bandza (IA), Kristina & Vytas Bandžiulis (CA),
Arvydas & Daiva Barzdukas (VA), Leonas & Rima Bernotas (MA), Ramūnas
Bigelis (CT), Kęstutis & Astra Bileris (NY), Rimantas & Dalia Bitėnas (NJ), Mr.
& Mrs. Bonda (MA), Vida Bučmys (OH), Dr. G. Budrys (IL), Gediminas Campe
(CT), Richardas & Taiyda Chiapetta (IL), Salomėja Daulys (IL),  DLKV
Lithuanian Ladies Auxiliary (MA), Dalia Dzikas (CT), Algimantas & Teresė
Gečys (PA), Aniceta Giedraitis (OH), Nijolė Gierštikas (IL), Raymond Graudis
(NJ), Joseph Grikis (MD), Zigmas & Virginia Grybinas (IL), Algimantas Gustaitis
(LAC Cape Cod) (MA), Elizabeth Harrington (NY), IL Tool Works Fndtn per A.
Kazlauską (IL), Kęstutis Petrauskas (CA), Oak Tree Philanthropic Foundation
(CA), Danguolė Ilginis (IL), Elena Jasaitienė (FL), Raymond Jokubaitis (NC),
Vytautas Jonaitis (MI), Dr. Joseph Kalvaitis (IL), Maksiminas Karaska (VA), Dr.
Petras Kaufmannas (VA), Algis & Teresė Kazlauskas (IL),  Kirsonis Family
Foundation (CA), Dr. P. V. Kisielius (IL), Daina Kojelytė (IL), Wilhelm & Dolores
Kozlauska (MA), Romualdas & Gražina Kriaučiūnas (MI),  Kriaučiūnas Family
(IL), Dr. Arvydas & Aldona Kudirka (CA), Aidas, Gita & Dainora Kupčinskas
(MA), Birutė Lintakas (IL), Regina Lisauskas (CA), Stanley Lukas Sr. (NY),
Albinas Lukoševičius (NJ), Dawn Maknys (PA), Joseph Marcelonis (MA),
Algirdas ir Raminta Marchertas (IL), Albinas & Vita Markevičius (CA), Kazys
Matonis (AZ), Vytautas Matulionis (OH), Mrs. Irena Merlino (NY), Marija
Meškauskas (IL), Gabrielė Miksen (MA), Tomas Mikuckis (MA), Audrius &
Birutė Mockai (TN), V. & M. Momkus (IL), Amanda & Algimantas Muliolis (OH),
Dr. Aldona Naudžius (IL), Joanne Norris (MA), Sisters of the Immaculate
Conception of the BVM (CT), Regina Padleckienė (IL), Virginia Pauza (NY),
Antanas Paužuolis (IL), Dalilė & Antanas Polikaičiai (CA), Lydia & Darius
Polikaitis (IL), Dalia Puškorius (OH), Ramunė Račkauskas (IL), Vidmantas
Raišys (WA), Polius Raslavičius (NH), Irena & Sigitas Raulinaitis (CA), Emilia
Sadonis (NJ), Gražina Simkus (RI), Raminta Sinkus (IL), Leon & Donna
Skuodas (IA), Julie Skurdenis (NY), Vanda & Vytautas Šliupas (CA), Richard
Stahl (NY), Frank Stankevičius (MA), Nijolė Stelmokas (IL), Chester Strucker
(NY), John and Diana Strupes (CA), Nemira Šumskis (IL), Vytas Svalbonas
(PA), Birute & John Svera (MI), Regina Taunys (CT), Milda Tomkus (CA),
Barbra Trybe (MA), Andrius Tvirbutas (MA), Narimantas & Janina Udrys (MI),
Dr. & Mrs. R. Vaitkus (AZ), Antanas Valavičius (IL), Rapolas Valodka (FL),
Jonas & Rasa Vazbys (NJ), Dr. Arvydas & Audronė Vanagūnas, (Genės
Arštikienės atminimui), (IL), Aldona Venckūnas (CA), Eugenijus & Irena Vilkas
(CA), V. & V. Vilkas (CA), Joseph V. Vizgirda (IL), Mr. & Mrs. J. E. Vodopalas
(FL), Marie Vyšniauskas-Loehman (OH).

Lėšos bus naudojamos:
• Mokytojų tobulinimosi programoms ruošti
• Įvairių programų, pritaikytų mokslo reikalavi-

mams, kūrimui ir tobulinimui
• Medžiagos apie šiuolaikinę Lietuvą  rinkimui ir

el. laikraštėlio „Laikai Vaikams” ruošimui. Apsilankykite
www.laikaivaikams.org

KVIEČIAME VISUS PRISIDĖTI PRIE
2017–18 MOKSL0 METŲ VAJAUS 

IR PRIE SVARBIŲ 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS DARBŲ

Aukos priimamos šiuo vardu ir adresu:
LITHUANIAN EDUCATIONAL COUNCIL OF THE USA

c/o Kristina Petraitienė, iždininkė
1425 Carleton Ave., Naperville, IL  60565

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkei, 
amotto@svietimotaryba.org

LITHUANIAN EDUCATIONAL COUNCIL OF THE USA 
IS A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-2985877

Nijolė Dedinas, gyvenanti Elmhurst, IL, kartu su pusmetinės šešta-
dieninio ,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 200 dol. auką.
Dėkojame Jums už Jūsų dosnumą!  

Vytautas Graužinis, gyvenantis Elgin, IL, prie metinės ,,Draugo”
prenumeratos pridėjo 150 dol. auką tolimesnėms laikraščio leidybos reik-
mėms.  Ačiū Jums! 

Marija A. Meškauskas, gyvenanti Chicago, IL.,  kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. auką, už kurią
nuoširdžiai dėkojame.

Laima ir Vacys Garbonkai iš Longboat Key, FL, pratęsdami metinę
,,Draugo” prenumeratą parėmė laikraščio leidybą 100 dol. Labai jums
ačiū!

Dana Norvila, gyvenanti Brooklyn, NY, kartu su metinės ,,Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. auką. Dėkojame, kad ne tik
skaitote, bet ir remiate mus. 

JAV LB ŠVIETIMO TARYBAI AUKOJO
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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
5706�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192�Walter�St,�Lemont,�IL�60439
963�N.�129th�Infantry�Dr.�#110

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
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PerSPektyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIrkIMaS, ParDaVIMaS,

FINaNSaVIMaS, PerFINaNSaVIMaS ir
NuOMa

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

SIŪLO DARBĄ

We Thought We’d Be Back Soon
18 Stories of Refugees 1940–1944

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” anglų kalba

Redaktorės: Dalia�Stakė�Anysas
Dalia�Cidzikaitė
Laima�Petrauskas�VanderStoep

2014 metais pasirodė knyga ,,Manėm, kad greit grįšim”. Joje sutelkta 18  pasikalbėjimų
su lietuviais, kurie paliko Lietuvą Antrojo pasaulinio karo metu ir bėgo į Vakarus, no-
rėdami išvengti rusų okupacijos ir trėmimo į Sibirą. Iš 65 užrašytų pasikalbėjimų re-
daktorės parinko 18, kurie vaizdžiai atskleidžia lietuvių išeivių išgyvenimus. Knyga
susilaukė didelio pasisekimo tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. 2015 metais redaktorėms
už šią knygą Lietuvos krašto apsaugos ministerija paskyrė „Patriotų premiją”.  

Neseniai�(2017�m.)�pasirodė�knygos�,,Manėm,�kad�greit�grįšim”�angliškas
vertimas,�pavadintas�,,We Thought We’d Be Back Soon”.�Įvade�redaktorės�Da-
lia�Cidzikaitė�ir�Laima�Petrauskas�VanderStoep�paaiškina�angliško�vertimo�at-
siradimo�aplinkybes.�O�redaktorė�Dalia�Stakė�Anysas�pateikia�tų�laikų�istoriją,
paaiškina�tremtinių�stovyklų�atsiradimą.�

Knygos�angliškas�vertimas�ypač�taikomas�išeivijoje�gyvenantiems�lietuvių
tremtinių�vaikams,�vaikaičiams,�kuriems�anglų�kalba�labiau�prieinama.�Tai�pui-
ki�proga�jiems�susipažinti�su�išgyvenimais,�kuriuos�patyrė�jų�tėveliai,�seneliai,
proseneliai,�palikę�Lietuvą�Antrajam�pasauliniam�karui�besibaigiant.�Tuo�pa-
čiu�tai�puiki�dovana�draugams�nelietuviams,�kurie�nelabai�supranta,�kodėl�lie-
tuviai�bėgo�į�Vakarus.�

Knygą�finansavo�Lietuvių�Fondas,�išleido�leidykla�,,Aukso�žuvys”.��

Knygą�,,We Thought We’d Be Back Soon” 
galite�įsigyti�,,Draugo”�knygynėlyje.

Kaina – 20 dol.
(Illinois�valstijos�pridėtinės�vertės�mokestis�–�9,25�proc.,�persiuntimas�paštu�–�5�dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

,,Surašymo” nr. 77 atsakymas
Pažymėtuose�langeliuose: GIRLIANDA ,,Draugo”�kryžiažodį

,,Surašymas” nr.77
Išsprendė�ir�mums�atsa�kymus�at�siun�tė:

Pranas Indreika, Chicago,�IL
Deividas Želvys, Chicago,�IL

Nuoširdžiai�dėkojame�sprendėjams.�

Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba�el.�paštu�– redakcija@draugas.org ir�faksu: 773-585-8284. 

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

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

SkaItykIte 
,,Draugą”
greIčIau! 

www.
draugas.org

SIŪLO DARBĄ

Namų�renovacijos�bendrovei
reikalinga�administratorė
nepilnai�darbo�savaitei.

Kreipkitės�tel. 630-202-6867. 

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI RANGOVAI SU
PATIRTIMI NAMŲ 

RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861.
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www.draugas.org/mirties

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

www.draugofondas.org
4545 W 63 St ., Chicago, IL 60629

Beveik prie kiekvieno kampo vėl skamba Kalėdų varpeliai, šventiškai iš-
puoštos krautuvių vitrinos, o iš vidaus sklinda kalėdinė muzika ir kar-
tais giesmės. Visa tai daroma ne dėl to, kad skelbtų „Taiką ir Ramybę ge-

ros valios žmonėms”. Ta šventinė muzika veikia žmones, ir pagal Amerikos pa-
pročius, visi daugiau nuperka dovanų. Pašto dėžutės užverstos įvairiomis siun-
tomis ir prašymais. Vieni siunčia atvirutes, kiti kalendorius, įvairius lipinukus
ir net smulkius centus, tikėdamiesi gal 15-40 milijonų atsakymų.  Daugeliui or-
ganizacijų šis metas yra pagrindinis pajamų šaltinis. Jei Amerikoje nebūtų lab-
daringų organizacijų, kurios atlieka daug naudingų darbų, būtų daugiau skur-
do. Bet tarp labdaringų organizacijų yra tokių, kurios 90 proc. aukų sunaudo-
ja administraciniams reikalams. Mūsų, lietuvių, šalpos organizacijose yra ki-
taip – jos yra sąžiningos ir apsieina tik su savanorių talka. 

Viena tokių organizacijų yra Draugo fondas, kuris išlaiko „Draugo” laikraštį,
o visas DF darbas atliekamas savanorių talka. Nei vienas Draugo fondo tarybos
narys negauna jokio atlyginimo. Taip dirbama jau beveik 25-rius metus. Tad la-
bai svarbu neužmiršti Draugo fondo, kad po kiekviena eglute būtų padėta do-
vanėlė ir Draugo fondui. Mums neužtenka angliškos spaudos ar interneto, mums
dar labai reikalingas lietuviškas spausdintas žodis. Mes, išeivijos lietuviai, di-
džiuojamės, kad turime lietuvišką laikraštį, senesnį net už pačią 1918 m. atkurtą
Lietuvą. Turėdami seniausią istorinį laikraštį, kuris iš tiesų yra ir Lietuvos bei
lietuvybės Amerikoje metraštis, galėjome ryžtis leisti istorinę knygą, kuri su-
sumuotų, kiek Amerikos lietuviai aukojosi ir dar aukojasi Lietuvai iki šiol. 

Draugo fondas kreipiasi į visas organizacijas – Lietuvių Bendruomenę, Lie-
tuvių Fondą ir kt., į mieluosius „Draugo” skaitytojus: laikas parūpinti Kalėdų
dovaną ir mūsų labai geram bičiuliui – Draugo fondui, kurio vienintelis rūpestis
yra lietuviško laikraščio „Draugo” gyvybė. Būkime Kalėdų seneliai ir atneškite
dovaną Draugo fondui. O kaip būtų nuostabu, jei kiekvienas Amerikos lietuvis
atsiųstų savo dovanėlę Draugo fondui, nesvarbu kokio dydžio. Už visas aukas
bus padėkota.

Kalėdines aukas siųsti – 
Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Marija Remienė
DF Tarybos pirmininkė

PADĖKA

Mūsų brangi dukra ir sesuo, mylima teta

A † A 
RITA RAMINTA JELIONYTĖ

buvo palaidota 
2017 m. balandžio 28 d. 

Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems atsisveikinime
su velione ir šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.
Gili padėka kun. Algiui Baniuliui SJ už atnašautas šv. Mišias ir
pravestas apeigas kapinėse. Ačiū Guodai, Sanyai, Mirgai ir Rasai
už skaitinius, Eglei už gražų atsisveikinimo žodį, Remiui, Gyčiui
ir Pauliui, nešusiems aukas. 

Reiškiame padėką smuikininkei Lindai Veleckytei-Nussbaum
už sielą virpinusius muzikos garsus, Jūratei Grabliauskienei – už
vargonų palydą, seselei Juditai ir seselei Laimutei, Dainai Čy-
vienei, Baniutei Kronienei, teikusioms visokeriopą pagalbą lai-
dotuvių ruošoje, ir šv. Mišioms patarnavusiam Valiui Razmai.

Nuoširdžiausiai dėkojame už užsakytas šv. Mišias, už mums as-
meniškai ir spaudoje pareikštas užuojautas bei paguodos žodžius,
prisimenant daugelio metų bičiulystę. Dekėjame už nuostabias gė-
lių puokštes ir už puikų gėlių vainiką, kuriuo a. a. Raminta buvo
pagerbta savo gyvenamo pastato vadovybės, prisimenant jos dau-
gelio metų darbą valdyboj.

Tariame nuoširdžiausią ačiū už gausias aukas, atsiųstas Ra-
mintos atminimui, prisidedant prie skautų Rako stovyklos ruošos
darbų. Tebūnie tai jos ,,gerasis darbelis” stovyklai, kurios takai
jos išvaikščioti nuo pat paukštytės dienų. Dėkojame už aukas,
skirtas Lietuvos Dukterų draugijai, ,,Saulutei”, organizacijai
,,Vaiko vartai į mokslą”, Misericordia draugijai. Dėkojame se-
sėms sietuvietėms už jų seseriškumą.

Niekada nepamiršime mūsų mielųjų, iš toli atvykusių į laido-
tuves, nuoširdumo, o taip pat per visą ilgą Ramintos ligos laiką ją
džiuginusių ir vilties teikusių: dėkojame visai Rimavičių šeimai,
Aldonai ir Edvardui Barisoms, Marijai Želvienei ir jos šeimai,
krikšto mamai Joanai Krutulienei. Išskirtinis ačiū kun. Antanui
Saulaičiui SJ už maldas į Viešpatį Dievą iš toli… Dėkojame lai-
dotuvių namų direktoriui Donald M. Petkui už malonų patarna-
vimą.

O tau, mūsų brangioji Raminta, tešviečia Amžinoji šviesa
aname – geresniame – Viešpaties pasaulyje.

Šeima

Lietuvos šimtmečio proga
Draugo fondo leidžiamai
knygai aukojo ir įamžino
savo artimuosius:

500 dolerių aukojo�Jonas ir Rūta
Spurgiai bei� jų�anūkės�Nora ir Asta,
Chicago,�IL,�įamžinę Vladislovo Rad-
vilos ir�Teresės Pakalkaitės-Radvilie-
nės atminimą,

200 dolerių aukojo�Sendraugiai at-
eitininkai Čikagoje per�Oną Daugir-
dienę,�iždininkę,

200 dolerių aukojo� Maksiminas
Karaška,�Fredericksburg,�VA,

200 dolerių aukojo�Vida Sakevi-
čiūtė,�Chicago,�IL.,�įamžindama�a†a tė-
velius Gražiną ir Gediminą Sakevičius
ir a†a brolį Rimą Sakevičių,

200 dolerių aukojo�Vida Sakevi-
čiūtė,�Chicago,�IL.,�įamžindama�drau-
gą,�a†a advokatą Joną Gibaitį ir�jo�tė-
velius, a†a Juozą ir Stefaniją Gibaičius.

Visų�aukos� ir�artimųjų�atminimai
bus�įrašyti�istorinėje�knygoje.

Už� aukas� Draugo� fondas� nuošir-
džiai�dėkoja

DF rudens vajaus įnašai
Su 2,000 dolerių:
Dalia Jakienė, Blue Bell, PA, gar-

bės narė, iš viso 8,718 dol.

Su 100 dolerių:
Algirdas ir Raminta Marchertai,

Lemont, IL, garbės nariai,  iš viso
2,400 dol.

Su 50-25-20 dolerių:
Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,

Willoughby, OH, garbės nariai, iš viso
2,150 dol.

Rimantas ir Dalia Bitėnai, Wat-
chung, NJ, iš viso 200 dol.

Jurgis ir Otilija Daugirdai, Chi-
cago, IL, iš viso 25 dol. 

Edvardas ir Jadvyga Biskiai, Pla-
citas, NM, iš viso 570 dol.

Kaip�ir�kiekvieno�mėnesio�trečią sekmadienį,�kun. Gediminas Keršys čia aukos
šv.�Mišias.�Kalėdines�giesmes�atliks�solistė Vilija Kerelytė ir lietuvių bažnytinis
choras, vad. Revitos Durtinavičiūtės.
Po�šv.�Mišių�vaišinsimės�Kūčių�vakarienę�primenančiais�valgiais.

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubo valdyba
– rutasida@hotmail.com.

Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujujų Metų proga sveikiname
visus Beverly Shores Lietuvių klubo narius, jų šeimas,

draugus ir ,,Draugo” laikraščio darbuotojus.
Kviečiame�visus gruodžio 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p. atvykti�į�paslaptin-
gąją Šv. Onos bažnytėlę (433�E.�Golfwood�Rd.,�Beverly�Shores,�IN�46301).

KĄ PADĖSIME PO KALĖDINE EGLUTE
DRAUGO FONDUI?

Draugo fondas visiems nuoširdžiai dėkoja už aukas.
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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

ŽymenįSUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados...

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus, prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

Mieloji Magdalena,
peržengei Gyvenimo ribą ir išėjai į Amžinybę...

Ilgai dar skambės Tavo kilnūs ir pamokantys žodžiai,
liks tapybos, batikos ir kiti geri darbai, nenyks Tavo pra-
minti takeliai ir – skausminga tuštuma Tavo draugų šir-
dyse…

Tik Tu taip savitai mokėjai mylėti Pasaulį, Tėvynę Lie-
tuvą ir kiekviename žmoguje matei tik ,,gerą žmogų”!

Ilsėkis ramybėje,  mano drauge, – kilni lietuvaite.

Romualda  & John Rynne
Naples, Florida 

A † A 
ELENA ŠVAŽAS

(GAIŽAUSKAITĖ)
Mirė 2017 m. lapkričio 24 d. Gimė Lietuvoje, Tauragėje, 1921 m.

liepos 13 d. Elenos motina Cecilija Augaitytė ir tėvelis Juozas au-
gino dvi dukras – Eleną ir Bronislavą. Tėvas anksti mirė, ir po ke-
lių metų motina ištekėjo už kito vyro – Martyno, kuris augino Ele-
ną ir Bronislavą su didele meile, kaip savo dukras.

Sovietams užėmus Lietuvą, 1944 m. Elena pasitraukė į Vaka-
rus, gyveno Vokietijoje ir Austrijoje, kol 1949 m. išvyko į Ameri-
ką. Čia ištekėjo už Adolfo Švažo ir abu laimingai išgyveno net 53
metus, iki pat Adolfo mirties. 36 metus Elena dirbo ,,Ryerson Steel”
bendrovėje įvairiuose sąskaitybos skyriuose. Jai labai svarbus buvo
aukštasis mokslas, kultūrinis išsilavinimas. Ji mėgo klausytis po-
litinių diskusijų, jai rūpėjo pasaulio problemos.

Elenos dukterėčia Irena aukojo daug savo laiko stengdamasi
padėti tetai: veždavo ją pas gydytojus, pirkdavo maistą, rūpinda-
vosi sąskaitomis. Po sunkios operacijos Irena pasiėmė tetą Eleną
į savo namus, vežiojo į terapijas. Be dukterėčios pagalbos Elenai
būtų buvę sunku pačiai tvarkytis, nors ji stengėsi būti savarankiška
kaip galima ilgiau. Tai labai įspūdingas pavyzdys mums visiems.

Savo tetos Elenos liūdi Bronislavos dukros Irena ir Regina,
jų vaikai Jessica, James, William, Erin ir Evelyn.

Jie suteikė Elenai daug džiaugsmo gyvenime. 
Dėl a. a. Elenos mirties taip pat liūdi 

kiti giminės bei draugai. 

A † A 
REGINA GINIOTYTĖ

SABALIŪNIENĖ

Mirė 2017 m. lapkričio 29 d. Joliet, Illinois. Gyveno Lemonte,
IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas. Gimė 1920 m. vasario 15 d. Lie-
tuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Irena Žukauskienė su šeima, duktė Virginia
Mačiulis su vyru Thomas Kopack ir šeima bei kiti giminės.

Velionė buvo žmona a. a. Napoleono Sabaliūno.
A. a. Regina bus pašarvota gruodžio 5 d., antradienį, 10 val. ryto

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, ku-
rioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po to
– privačios laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus atvykti
atsisveikinti su a. a. Regina. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako
stovyklai (Camp Rakas).

Laiduotuvių direktoriai – Donald ir Michael Petkus,
tel. 800-994-7600, el. svetainė www.petkusfuneralhomes.com



� Gruodžio 3 d., sekmadienį, 11 val. r. šv.
Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčio-
je giedos vaikų pop-choras ,,Svajonė”. Po Mi-
šių visus kviečiame į parapijos salę, kur ,,Sva-
jonė” paseks mums muzikinę pasaką. Vai-
šės. Bilietai suaugusiems – 15 dol., vaikams
– 5 dol.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gruodžio 6 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte pasižiūrėti dokumentinio

filmo „Gyvenimas Klaipėdoje”, pasakojančio
apie atstatytą uostamiestį ir jo žymiausią at-
kūrėją, Klaipėdos garbės pilietį Alfonsą Žalį.

�  Gruodžio 17 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių visus maloniai kviečiame prie ben-
dro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Kū-
čių stalo. Kalėdines giesmes atliks viešnia iš
Lietuvos solistė Rūta Morozovaitė. Prašome
užsisakyti vietas iš anksto tel. 773-776-4600.
Kaina 25 dol., vaikams iki 12 metų – ne-
mokamai. 
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www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

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% 

PADĖKA
Vydūno jaunimo fondas,� suprasdamas� svarbų
Amerikos� lietuvių� įnašą� į� Lietuvos� Nepriklausomybę
per� šimtą� metų,� paskyrė� 1 000 dol. auką ruošiamai
istorinei�knygai,�tuo�pačiu�įamžindamas�prasmingą 65
metų�fondo�gyvavimą.�,,Lenkiame�galvas už�tokio�svar-
baus� užsimojimo� įgyvendinimą”,� sakoma� lydinčiame
rašte. 

Draugo� fondas� reiškia� ypatingą� padėką  Vydūno
fondui už�šią�auką�ir�su�džiaugsmu�įrašys�fondo�vardą�į
knygos�rėmėjų�sąrašą.

Draugo� fondas� didžiai� dėkingas Daliai Jakienei, Blue
Bell, PA,� atsiuntusiai� istorinei� knygai� 1 000 dol.,� o� dar� 1 000 dol. atsiliepusiai� į
Draugo�fondo�rudens�vajų.�D.�Jakienė�taip�įamžino�savo�tėvelio,�Lietuvos�kariuome-
nės�karininko�a+a�Vaclovo�Nenorto�atminimą.

Didelė�pagarba�ir�padėka�visiems�už�finansinę�pagalbą�šiam�Draugo�fondo�projek-
tui.�Tik� lietuvių�aukotojų�dosnumo�dėka�bus� išleista�knyga,�kurioje�parodyta,�kiek
daug� Amerikos� lietuviai� dirbo� ir� aukojo� Lietuvos� labui� per� visą� šimtą� metų.� Visos
aukos�bus�įrašytos�istorinėje�knygoje.

Bendros�JAV–Lietuvos�kapitalo�įmonės�Medical�Technologies,
LBI,�registruotos�Lietuvoje,�prezidentas�Vytautas Jakas prane-
šė,�kad�bendrovės�pasaulinei�rinkai�plėsti�vyr.�viceprezidentu�nuo
š.�m.�lapkričio�1�d.�paskirtas�Leonas Narbutis (Čikaga–Vilnius).
Ši�Kaune�įsikūrusi�įmonė�jau�26�metus�sėkmingai�kuria,�gamina,
eksportuoja�ir�52�pasaulio�valstybėse,�5�žemynuose�įmontuoja
modernią,�vakarietišką�ligoninių�įrangą.�

Vynas, sūris ir Baronas
Žinoma, kad juoktis – sveika. Tokį visuomenės gydyto-

ją kažkada turėjo Čikagos lietuviai. Savo tabletes
ir lašelius sveikai dvasiai palaikyti jis sudėjo į sa-

tyrinius rinkinius ,,Valerijono lašai”, ,,Trejos devyne-
rios”, ,,Alijošiaus lapai”… Žinoma, Dr. S. Aliūno receptai
veikia tik tada, jei pacientas ugdo savyje vieną ,,aukšto
lygio sugebėjimą” – moka pasijuokti ne tik iš kitų, bet ir
iš savęs. 

Jau supratote, kad už šio literatūrinio slapyvardžio sle-
piasi daugelio knygų autorius Aloyzas Baronas (1917–
1980). Jis taip pat tikėjo akupunktūra, nes ilgus metus
,,Drauge” vedė populiarų skyrelį ,,Spygliai ir dygliai”. 

Š. m. gruodžio 12 d. Baronui būtų suėję 100 metų. Jo at-
minimą pagerbti ir nepasenusius jo receptus prisiminti
kviečiame vakaronėje ,,Drauge”, kuri vyks po visų savaitės dar-
bų gruodžio 15 dieną, penktadienį, nuo 6:30 val. v. 

Vaišinsimės paprastai kaip saliūne, bendrausime nuošir-
džiai kaip tikri draugai, gydysimės dr. S. Aliūno rekomen-
duotais lašiukais. 

Adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
tel. 773-585-9500

POkyLIų SaLėJe Alpine Banquets 8230 S Cass ave, Darien, IL.
Daugiau informacijos tel. 312.731.4524 12/31 8:00 

Bilietai: Old Vilnius Cafe, kunigaikščių užeiga, Lithuanian Plaza


