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JURGITA WARREN 

Los Angeles Šv. Kazimiero litua nistinės mokyklos Kalėdinės eglu-
tės programa jau daugelį metų nenuvilia savo originalumu ir naujovėmis.
Daugeliui Los Angeles Lietuvių Bendruomenės narių ji yra neatsieja-
ma šventinio sezono atidarymo dalis. Jau pirmos Kalėdinės programos
repeticijos metu buvo aišku, kad  sve čių laukia ypatingas muzikinis re-

ginys. – 5 psl.

RASA SĖJONAITĖ   

Naujame laikraščio skyriuje,  minint gražų Lietuvos šimt-
mečio jubiliejų, savo jausmais, mintimis, įspūdžiais, ryškiausiais
prisiminimais dalinsis žmonės iš viso pasaulio. Šie „Draugo”
herojai ne tik savo šaknimis yra susiję su Lietuva. Lietuva giliai
įaugusi  jų širdyse, mintyse, darbuose. Ir nesvarbu, kad fiziškai
jie gyvena ne Lietuvos žemėje, ir kad juos nuo Lietuvos skiria

tūkstančiai kilometrų, svarbu tai, kad jų gyvenimo ritmas muša
į vieną taktą  su šalimi, kuri vienaip ar kitaip yra palikusi ryškų ir
gilų pėdsaką jų gyvenimuose.  Kur  begyventų, kokie ryšiai  juos
besietų  su  nedideliu mūsų lietuviškos žemės lopinėliu, šie visi
nauji „Draugo” herojai  neabejingi lietuvių kalbai, lietuviškai
kultūrai ir istorijai, jie visi vienaip ar kitaip nutiesę saitus į lietu-
viškas šaknis, ir vienaip ar kitaip jaučiasi esą lietuviais.

– 14 psl.

Mes girdėjome angelus
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Ingos Newsom nuotr.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

ALGIS BANIULIS SJ

Šie  Jėzuito  Pranciškaus Masi lio  -
nio, kurį nuo vaikystės teko pa-
žinti, giesmės žodžiai tinka Kris-

taus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šven-
tei. Žmogišką prigimtį prisiėmęs Jėzus
tampa kiekvieno artimiausiu draugu,
kuriam atvirai gali patikėti ne tik vi-
sas paslaptis, bet ir patį save. Su sitikti
su juo galime bet kuriame gyvenimo
etape. Ir Jam nesvarbu, ko kias pareigas
užimi, kokį išsilavini mą turi, sveikas
ar ligonis – jis atėjo pas visus. Kokia lai-
mė jį pažinti ir su juo nuoširdžiai ben-
drauti. Jėzus pirmasis parodo inicia-
tyvą draugystei – bičiulystei. Svarbi
kiekvieno žmogaus nuostata – išlikti
Dievo ieškotoju. Dievas visada apsi-
reikš mums suprantamu būdu, kaip
girdime šios dienos Evangelijoje. Šį
kartą  žvaigž dė vedė išminčius prie Jė-
zaus. Dievas visiems apsireiškia skir-
tingais bū dais  ir nori būti atpažintas

kaip tas, kuris neša ramybę. Kartais
tiesos suvokimas vėluoja: kasdien pa-
tirdami begales staigmenų, ne iš kar-
to suvokiame jų prasmę. Šv. Augustinas
apie savo atsivertimą pasakoja kaip
apie aiškų nušvitimą skaitant Šv. Raš-
tą. Kas dalyvavote Alfa kurse, girdėjo-
te istoriją apie turtingo vyro, kuriam
šioje žemėje nieko netrūko, pasikeiti-
mą. Viskas buvo monotoniška,  kas-
dieniška ir nuobodu, kol jis tapo nar-
kotikų vergu. Bet Dievas jį surado.
Kažkas jam reabilitacijos metu atnešė
Šv. Raštą. Pavartęs jį  pastebėjo, kad Šv.
Rašto puslapiai yra labai ploni ir tin-
ka susisukti rūkomai žolei. Taip lapas
po lapo surūkė  trijų evangelistų už-
rašytą Šv. Raštą. Pradėdamas evange-
liją pagal šv. Joną, jis pradėjo ją skai-
tyti. Dievas jį patraukė. Su nesurūky-
ta, o perskaityta šv. Jono užrašyta
evangelija, į jo gyvenimą atėjo ramybė,
dvasinę tuštumą pripildė Meilė. Ją
gydžiusią psichologę nustebino toks pa-

Radau Bičiulį...
ciento pasikeitimas: ramybė, kitoks po-
žiū ris į gyvenimą. Psichologė turėjo ne
tik aukštąjį išsilavinimą, bet ir buvo
nuostabaus grožio modelis. Ir bendra-
vimas su tris evangelijas surūkiusiu,
o vieną perskai čiu siu ir Dievo meilę ir
ramybę pa ty rusiu žmogumi pakeitė ir
jos gyveni mą. Jie abu surado Dievą ir
vienas kitą. Sukūrė šeimą ir troško dar
geriau pažinti tą, kuris visiškai pakeitė
abiejų  gyvenimus: pradėjo studijuoti
teologiją. Tai buvo nuostabus atradi-
mas. Naujas gyvenimo suvokimas ne-
atmeta praeities, bet naujai atskleidžia
gyvenimą, jo prasmę ir tikslą.

Žmonėms per šimtmečius neduo-
da ramybės klausimas: kodėl vyks-
tant Dievo išganymo planui kenčia
nekalti? Kodėl nekaltųjų vaikelių iš-
žudymu paženklintas Išganytojo at-
ėjimas į šį pasaulį? Evangelistas Matas
pasitelkia Šv. Rašto liudijimą sakyda-
mas, jog tai įvyko, kad išsipil dytų
Viešpaties žodžiai. Dievo pla nas vyks-
ta per Juozapą, kuris gelbsti kūdikį, ir
per Erodą, tykantį šio kū dikio gyvybės.
Tai pamoka mums, ką Dievas nori pa-
sakyti vienu ar kitu įvykiu. Reikia iš-
mokti skaityti pa saulio įvykius. Tai
Dievoieškos kny ga, kurią gali skaity-

ti ir nepažįstantis rašto. Ta knyga – tai
visas pasaulis – visą, kas jo sukurta. O
kelias, ve dantis į draugystę su juo,
dažnai pa ženklintas kančia. Net nuo-
dėmė, pa žadėjusi malonumą, išjudina
žmo gų ieškoti tikros ramybės ir tikro
džiaugsmo. Fariziejai Jėzui  priekaiš-
tau davo, kad bendrauja su muiti nin-
kais ir nusidėjėliais. Tačiau tam jis ir
atėjo į šį pasaulį. Kas randa Jėzų, tas
randa geriausią draugą. Ieškokime ir
suraskime nuostabiausią visų Bi čiulį
– Jėzų.                                                
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„Verslo žinios” Lietuvoje rašo, kad JAV kasmet vyks-
tantį architektūros konkursą „Residential Architecture
Design Awards” (RADA 2017) laimėjo lietuvių archi-
tektai. Geriausiu gyvenamuoju individualiu namu iš-
rinktas lietuvių architektų studijos „arches” projek-
tas „Slėnio vila”. Tai pirmoji studija iš Rytų ir Vidurio
Europos, laimėjusi šį konkursą (vertinimo komisija –
architektai David Baker – San Franciscas, Katherine
Chia – New Yorkas ir R. Michael Grahama – Čikaga.

Laimėtojai, projektavę šį išskirtinį individua-
lų namą dvišlaičiu stogu (bendras plotas di-
desnis nei 300 kv. m. kategorijoje), yra archi-

tektai Arūnas Liola, Rolandas Liola, Edgaras Ne-
niškis, Margarita Kaučikaitė, Enrika Geštautaitė.
Konstruktoriai – Dainius Dubaka ir Sergejus Ro-
manovas. Komisija įvertino tradicinių ir modernių
formų bei medžiagų dermę.

Arūnas Liola, Rolandas Liola, Edgaras Neniškis, Margarita Kaučikaitė ir Enrika Geštautaitė.

Amerikiečius sužavėjo lietuviška „Slėnio vila” 
Konkursą rengia Amerikos architektūros ins-

tituto žurnalas „Architect”, jo rezultatai skelbiami
svetainėje www.residentialarchitect.com/ awards/re-
sidential-architect-designawards/.

Nuo 1993 m. veikianti architek-
tūros studija 2017-aisiais už tą patį pro-
jektą „Slėnio vila” jau buvo laimėju-
si du prizus žurnalo „Namas ir aš” or-
ganizuotame konkurse „Tendencijos
2017”: Individualaus gyvenamojo
namo ir Privataus interjero katego-
rijose. Taip pat kaip „Geriausias pri-
vatus interjeras” pripažintas tinkla-
lapio „interjeras.lt” organizuojamame
konkurse „Metų interjeras/Auksinė
paletė’16”. Varšuvoje vykusiuose kas-
metiniuose Vidurio ir Rytų Europos
paslaugų centrų apdovanojimuose
„arches” projektuotas biurų komp-

leksas „Quadrum” Vilniuje, Konstitucijos prospek-
te, pripažintas geriausiu biurų pastatu, skirtu pa-
slaugų centrams.

O „Verslo žinių” konkurse „Metų Gazelė 2016”
„arches” pateko tarp sparčiausiai augančių Lietuvos
įmonių.                                                         ,,Draugo” info

Geriausias gyvenamasis individualus namas.                          N. Tukaj 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

Išlošti loterijoje ir tuomet gyvenimas pasikeis. Su tokiais lūkesčiais gyvena
daugybė žmonių pasaulyje. Kiekvienas, pirkdamas loterijos bilietą, viliasi,
kad didysis laimėjimas pateks būtent į jo rankas.Yra žmonių, kurių visą gy-

venimą nepaleidžia viltis laimėti loterijoje. Tikėjimo, kad ta diena ateis, ne-
sunaikina nesėkmės. 

Tačiau viliasi milijonai, o laimi vienetai. Kažkada teko girdėti apie sutuoktinių
porą, kuri nuolat dalyvaudavo loterijoje, vildamasi išlošti pinigų. Jie taip tikėdavo
savo sėkme, kad beplanuodami būsimus laimėjimo pirkinius, net susipykda-
vo. Vyras norėdavo, kad spinta, kurią jiedu nusipirks iš laimėtos sumos, sto-
vėtų priešais langą. Žmonai atrodė, kad ta spinta turėtų būti pastatyta prie ki-
tos sienos. Gal ir gerai, kad jiems nepavyko laimėti. Juk kiek pripasakota istorijų
apie tuos, kuriems laimėti dideli pinigai sugriovė gyvenimą…

Egzistuoja gausybė prietarų, patarimų ir sapnų aiškinimų, kaip ir kada rei-
kia pirkti bilietus, kad laimėtum, kokiuos skaičius rinktis, o kurių nesirinkti. Šiais
skaitiniais tiki tie, kurie nori tikėti. Tačiau sakoma, kad galimybė laimėti mili-
joną yra mažesnė nei tikimybė būti nutrenktam žaibo arba būti išrinktam Ame-
rikos prezidentu. 

Tikiu, kad daugelis žmonių, net ir labai retai nusiperkančių loterijos bilie-
tą,  bent kartą gyvenime yra pasvajoję apie tai, kad Illinois Lottery laimėjimas
– kelių šimtų milijonų dolerių suma vieną gražią dieną atitenka jiems. Kas to-
liau?

Ar mėgstate lošti loterijoje ir kodėl? Ar yra tekę bent kar-
tą išlošti? O jeigu atsitiktų taip, kad staiga laimėjote loteri-
joje didelę pinigų sumą? Ką darytumėte su tais netikėtais pi-
nigais?

Loterija: o jeigu pavyktų laimėti?

Evelina Mačiulis, 
advokato asistentė:

Loterijos bilietų neperku, nes ne-
labai tikiu savo, kaip lošėjos sėkme.
Man labiau patinka pasikliauti savo jė-
gomis, o ne kažko laukti. Aš visada pa-
sitikiu tik tuo, jog pinigai yra uždir-
bami sunkiu ir nuoširdžiu darbu. Gal
nuo tikėjimo išlošti stabdo dar ir tai,
kad teko skaityti ne vieną istoriją apie
loterijos laimėtojus, kuriems laimėti pi-
nigai sugriovė gyvenimus. 

Teoriškai svarstant: jeigu išloš-
čiau didelę pinigų sumą, tai pasirink-
čiau kokią nors organizaciją, kuri rū-
pinasi skurstančiais žmonėmis, ir tai
organizacijai paaukočiau dalį sumos.
Taip pat pagerinčiau savo šeimos gy-
venimo lygį. Na, likusius pinigus ban-
dyčiau investuoti, bet prieš tai pasi-
konsultuočiau su specialistu. Žiūrė-
čiau, ką jis patartų, svarstyčiau, ką su
tais pinigais galima padaryti – pirkti
nekilnojamą turtą ar kaip kitaip in-
vestuoti. Tačiau tai yra teoriniai svars-
tymai. Pati tvirtai stoviu ant žemės ir
mėgstu planuoti tik tai, kaip išleisti pa-
čios uždirbtus pinigus. 

Jūratė Dovilienė, 
buvusi Čikagos lituanistinės mokyk-
los direktorė:

Loterijose nelošiu. Na, jeigu labai
noriu, kartais nusiperku bilietą, bet tai
atsitinka labai retai. Niekada nieko
nesu išlošusi. 

Tačiau jeigu kada nors pasisektų
laimėti didelę pinigų sumą, pirmiau-
siai už juos sutvarkyčiau Čikagos li-
tuanistinę mokyklą, Jaunimo centrą.
Po to skirčiau pinigų labdarai. Sau –
norėčiau pakeliauti su draugais, pa-
žįstamais. Bet juk ne viską galima iš-
leisti tik sau. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Jonas Platakis,
organizacijos ,,National Lithuanian
American Hall of Fame” įkūrėjas ir
pirmininkas: 

Retkarčiais nusiperku loterijos
bilietų, ypač tomis dienomis, kai jau-
čiuosi laimingas. Bet niekada nesu lai-
mėjęs piniginėje loterijoje. Jeigu lai-
mėčiau didelę sumą pinigų, skrisčiau
į Lietuvą, ten įkurčiau verslą ir įdar-
binčiau 100 žmonių. Juk pinigai rei-
kalingi tam, kad kažką gero su jais nu-
veiktum. Pinigų su savimi į kitą pa-
saulį nepasiimsi. Kur kas svarbiau yra
tai, kad jaučiuosi išlošęs gyvenimo lo-
terijoje gražią ir gerą žmoną, du pui-
kius, protingus vaikus. Mano sūnus
yra mokytojas ir aktorius, dukra far-
macininkė. Abu jie jau suaugę. Mano
šeima yra didžiausias mano gyvenimo
laimėjimas.

Viktorija Matranga,
Tarptautinės namų apyvokos prekių
asociacijos dizaino programų koordi-
natorė: 

Nesu pirkusi nė vieno loterijos bi-
lieto, nes tiek dalyvavimas loterijoje,
tiek ir kiti lošimai man atrodo laiko ir
pinigų švaistymas. Mano aplinkoje net
nėra žmonių, kurie pirktų loterijos bi-
lietus. Loterija ir lošimai yra būdas,
kaip iš žmonių atimti pinigus. Pasi-
žiūrėkite, kokios eilės yra ten, kur
parduodami loterijos bilietai. Ir toje ei-
lėje dažniausiai stovi ir tikisi išlošti ne-
turtingi žmonės. Pirkdami tuos bilietus
jie praranda ir taip nedidelių šeimos pi-
nigų dalį. Negaliu pakęsti kazino, ku-
riuose dažniausiai sėdi pensininkai ir
pralošinėja savo ir savo vaikų turtą.
Juk tokiu būdu, nuolat besitikint pra-
turtėti, atsiranda priklausomybė nuo
lošimo. Ką daryčiau, jeigu pati išloščiau
didelę pinigų sumą? Pirma, tai pusę tų
pinigų atitektų mokesčiams. Nenoriu
net galvoti apie tokią teorinę galimybę. 

Vladas: 

Lošiu jau gal 20 metų. Bilietų,
maždaug už 10 dolerių, perku kiek-
vieną savaitę. Vadovaujuosi principu:
jeigu neloši, tai niekada ir neišloši. Esu
ne kartą per tą laiką išlošęs, tiesa, ne
tokias sumas, kurios pakeistų gyveni-
mą. Didžiausias mano laimėjimas lo-
terijoje buvo 650 dolerių. Kiek per gy-
venimą pralošiau? Nesunku paskai-
čiuoti, bet manau, kad ta suma siektų
nuo 5 iki 10 tūkstančių dolerių. Na ir
kas? Man tų pinigų negaila. Kol rūkiau,
daugiau prarūkydavau. Juk jeigu ne-
loši, tai nepraloši, bet ir neišloši. Aš no-
riu išlošti. Kartais prieš užmigdamas

pasvajoju, kur padėčiau tuos pinigus,
jeigu pavyktų išlošti kelis šimtus mi-
lijonų. Mintyse dalinu: pirmiausiai
nustatau sumą, kurią sau su žmona pa-
siliktume. Tada ,,padalinu” vaikams, gi-
minėms. Dar skirčiau pinigų labdarai.
Bet ne kokiems įtartiniems fondams, o
konkrečiam žmogui, tokiam, kuriam la-
bai reikia. Mieliausiai paremčiau jau-
ną gabų vaiką, skirčiau jam stipendiją,
kad galėtų studijuoti. Kur pats išleis-
čiau pinigus? Pasigerinčiau buitį, ke-
liaučiau. Vasaras leisčiau Wisconsi-
ne, Minnesotoje, nes ten geriausia žve-
jyba, Lietuvą primenanti gamta: gali
grybauti, net laukinių mėlynių auga.
Žiemą keliautume ten, kur šilta. Tiesą
sakant, ir dabar panašiai pakeliauju,
bet išlošęs pinigų, labai norėčiau ap-
lankyti Australiją, Naująją Zelandiją,
Japoniją. 
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Jau taip nutiko, kad 2017 metais
šiaurinėje Californijoje teko apsi-
lankyti net tris kartus, o apsilankius
trečią kartą – užsibūti čia net iki 2018
metų pradžios.          

Gruodžio pabaiga. Mes su sūnu-
mi išsiruošėme į Eureką. Nuo-
stabiai geras jausmas apima

ištrūkus iš didmiesčio šurmulio, pra-
važiavus  šimtus mylių 5-uoju greitke-
liu, kertančiu nuobodaus kraštovaiz-
džio centrinės Californijos lygumą ir
gerokai už San Francisco ir patekus į
tą 101-ojo kelio dalį, kur sumažėja au-
tomobilių srautas, o kelias vingiuoja
tarp amžinai žaliuojančių spygliuočių
miškų. Tai raudonmedžių, seniausių ir
aukščiausių pasaulyje medžių pasau-
lyje, karalystė.

Po vienuolikos valandų kelionės
pasiekėme Eureka, miestą, įkurtą 1850
metais gegužės 13 dieną prie Hum-
boldt Bay, antros pagal didumą uždaros
įlankos Californijoje. Prieš tai tūks-
tančius metų šiame regione gyveno vie-
na seniausių šiaurės vakarų čiabuvių
gentis Wiyot. Indėnai buvo įkūrę savo
kaimus prie Elk River, kuri tarnavo su-
sisiekimui ir prekybai su gentimis,
įsikūrusiomis kalnuose. Nuosaikiai
naudodamiesi Dievo nuostabiai su-
kurto pasaulio dovanomis, jie kūrė
savo nesudėtingą buitį, šventai gerb-
dami to pasaulio harmoningą prigim-
tį.

Deja, į šį kraštą atsikraustę XIX
amžiaus kolonizatoriai visa tai suardė.
Aukso karštligė, nesaikingas raudon-
medžių kirtimas, naftos gavyba suardė
daug tūkstantmečių saugotą gamtos
harmoniją. Visa laimė, kad negaluti-
nai. Įkurtame Nacionaliniame – Vals-
tybiniame raudonmedžių parke galima
grožėtis šių medžių didybe, klausytis
nenumaldomo bangų ošimo.

Taigi 2018 metai. Lietuvos Nepri-
klausomybės 100-mečio metai. Kaip
pasidžiaugsime šiuo Tėvynės jubilie-
jumi, kaip jį paminėsime šiame civi-
lizcijos triukšme? Turiu nuojautą,
kad vietoje nuoširdžiai nuosaikaus,
daugelio širdis pasiekiančio paminė-
jimo mėginsime pasirodyti pasauliui,
kad mes esame: šaudysime fejerver-
kus, švaistysime pinigus į kairę ir
dešinę, vykdydami įvairius abejotinos
vertės projektus. Ar ne geriau būtų,
jeigu visus šiuos metus paskirtume

Linkėjimai „Vakario” skaitytojams iš šiaurinės Californijos

meilei ir atidai artimui, ypač tam, ku-
ris tos artumos stokoja? Ar ne ge-
riau, kad tas lėšas panaudotume alks-
tančiam pamaitinti, trokštančiam pa-
girdyti? Ar ne geriau, jeigu šeimos
šiuos metus, o ir tolimesnį savo gyve-
nimą paskirtų vieni kitų gilesniam su-
pratimui ir skirtų daugiau laiko vai-
kams, ir ne vien jų materialinės ge-
rovės aprūpinimui, bet ir jų giles-
niam dvasiniam auklėjimui? Argi ne
vaikai ateityje bus mūsų mylimos Tė-
vynės Lietuvos Laisvės ir Nepriklau-
somybės saugotojai?

Kaip būtų gerai, kad mes, XXI am-
žiaus žmonės, sustotume ir susimąs-
tytume, kur lekiame, apsidairytume,
kiek žalos padarėme savo Motinai že-
melei, kad kiekvienas iš mūsų nusi-

raminęs pasigilintų į savo vidinį pa-
saulį ir teisingai paskirstytų savo gy-
venimo svarbiausius dalykus, kaip ra-
gina Katalikų Bažnyčios galva popie-
žius Pranciškus, šeimyniniame gyve-
nime sektume Šventosios šeimos, Juo-
zapo ir Marijos, pavyzdžiu, melsda-
miesi Popiežiaus malda, kuria jis bai-
gė savo praėjusių metų laišką ,,Amoris
laetitia” (apie meilę šeimoje): „Šventoji
Nazareto Šeima, padėk visiems su-
vokti, kad šeima yra šventa, nepažeis-
ta ir labai graži Dievo sumanyme”. Kad
mes, kaip tie raudonmedžiai, kurie
dauginasi ne sėklomis, o šaknimis,
daugintumės ir augtume nepamiršda-
mi savo Tautos šaknų, šventai mylė-
tume savo kraštą, kaip tie Wiyot žmo-
nės mylėjo savąjį. 

Humboldt Bay.   Asmeninio albumo nuotr. Raudonmedžių mediena.

Raudonmedžių šeima.
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RŪTA SIDABRIENĖ

Beverly Shores miestelyje gruodžio 17
d., t.y. trečiąjį mėnesio sekmadienį,
lietuviai iš Beverly Shores bei kitų In-
dianos, Michigano bei Illinois vietovių
rinkosi į Michigano ežero vienos iš
kopų papėdėje esančią Šv. Onos baž-
nytėlę (Saint Ann of the Dunes) dar kar-
tą pasimelsti kartu gimtąja kalba. Kun.
Gediminas Keršys čia atvyksta aukoti šv.
Mišių. Mes jam širdingai dėkojame,
nes jis kaskart turi  įveikti didelius at-
stumus ir nenumatytas kliūtis kelyje.

Gausus būrys pripildė bažnytėlę,
juk artėjo Kalėdos, Kristaus
Gimimo šventė – viena iš di-

džiausių švenčių krikščionių gyveni-
me. Šiai ypatingai dienai lietuvių baž-
nytinis choras, vadovaujamas Revi-
tos Durtinavičiūtės, paruošė giesmių,
solo giedojo Vilija Kerelytė. Visi įdė-
miai klausėsi skambaus kun. Gedi-
mino Keršio balso, skaitančio Evan-
geliją ir sakančio pamokslą. Kuni-
gas sakė, kad per šias Mišias mes mel-
simės ir už prieš porą dienų Amžiny-
bėn iškeliavusį žinomą lietuvių operos
dainininką, ilgametį Beverly Shores
lietuvių  bažnytinio choro giedorių
Joną Vaznelį. Jo žmonai Natalijai lei-
dus, Mišių pabaigoje buvo paleistas įra-
šas su Jono Vaznelio atliekama jo my-
limiausia kalėdine giesme „Šventa

naktis”. Šis įrašas buvo padarytas
Adelaidėje, Australijoje. Visiškoje ty-
loje ypatingai skambėjęs galingas Jono
Vaznelio balsas suvirpino susirinku-
siųjų širdis, skruostais riedėjo  aša-
ros. Kun. Gediminas palinkėjo vi-
siems  ramybės Kūčių vakarą, džiu-
gaus Kalėdų ryto ir Dievo palaimos
Naujaisiais metais. 

Po pamaldų buvo malonu tokiame
gausiame būryje pasivaišinti Kūčių va-
karienę primenančiais valgiais. Vaišės
buvo suneštinės. Šeimininkės atsinešė
savo pagamintų tradicinių Kūčių val-
gių: baltųjų ir raudonųjų mišrainių,
įvairiai paruoštų grybų, silkių, žu-
vies patiekalų, o kur dar saldumy-
nai...

Besišnekučiuojant pokalbis pa-
krypo apie nepastebimai bėgantį laiką,
kuris nusineša džiaugsmus, rūpes-
čius, lieka netektys. Juk metų pabaiga,
o kas gi įvyko, kas buvo nuveikta
per  šiuos metus? Pabandėme prisi-
minti, kuo gyveno Beverly Shores lie-
tuvių klubas. Pirmiausia, kaip ir visi
lietuviai, paminėjome Lietuvos Ne-
priklausomybės ir Valstybės dieną,
tai vyko kovo mėnesį vienu renginiu;
meninę programą atliko dainų autorė
ir atlikėja Aldegunda. Gegužės mėne-
sį tvarkėme aplinką prie S. Dariaus ir
S. Girėno paminklo „Lituanica” parke.
Birželio mėnesį vyko tradicinė „Ku-
gelinė” ir kartu šventėme Tėvo dieną;
koncertavo jaunoji pianistė Milda Del-
tuvaitė. Liepos mėnesį organizavome

Kunigo Tomo Karanausko palaiminimu ir mokyklos direktorės Marytės Newsom
iniciatyva, Šv. Kazimiero bažnyčia tapo jaukia koncertine šventove. 

Tradiciniais lietuviškais šiaudiniais ornamentais papuoštos eglutės, žva-
kių šviesa ir vargonų muzikos skambesys sukūrė dvasiškai pakylėtą šven-
tinę nuotai ką. Mokytojos, muzikės Rimos Velič kienės ir ilgamečio cho-

ro vadovo bei dirigento Viktoro Ralio dėka moksleiviai padovanojo dinamišką
mu zikinę programą „Mes girdėjome angelus”. Klasikinių kalėdinių gies mių,
šiuolaikinių dainų, instrumentinių aranžuočių pynė ir nuoširdūs vaikų bal-
sai abejingų nepaliko. „An gelų miesto” platybėse skambėjo tyri angeliški bal-
sai – stebuklinga Kalė dinė dovana kiekvieno
lietuvio šir džiai.

Programą vainikavo gyvas pra kartėlės pa-
veikslas, apsuptas ange liu kų – sniego baltumo
kostiumais pasipuošusių jauniausiųjų Kiškių
klasės mokinukų, ir bažnyčios skliautus užpil-
džiusi bendrai sugiedota Juozo Naujalio „Links-
moji giesmė”. 

Šventiškai šurmuliuojanti minia iš bažnyčios
persikėlė į mokyklos kiemą, kur visų laukė tik-
rų tikriausias Kalėdų senelis, dovanos ir gausios
vaišės.

Norite tikėkite, norite ne, bet „Angelų mies-
te” mes girdėjome angelus.

Kalėdinis susitikimas Beverly Shores... su ašara aky

Mes girdėjome angelus

lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
84-ųjų metinių minėjimą „Lituanica”
parke. Šių metų visų klubo narių veik-
lą vainikavo rugpjūčio 5 d., gegužinės
metu, paminklinio akmens su „Litua-
nica Park” pavadinimu atidengimas.
Jis skirtas artėjančiam „Lituanica”
parko 50-mečiui ir artėjančiam Lietu-
vos Nepriklausomybės 100-mečiui. 

Džiaugdamiesi šių metų  nuveik-
tais darbais norime padėkoti svečiams,
kurie aktyviai dalyvavo mūsų rengi-
niuose: LR generaliniam konsului Či-
kagoje Mantvydui Bekešiui, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Šiaurės Vidurio
apygardos valdybai, Lietuvių Fondui,
„Bake for me” savininkams Danai ir
Juozui Kapačinskams, Viktorui Jurk-
šaičiui, Jon Platakiui, Ligitai ir Algi-

mantui Barniškiams, Vilijai Kerelytei
ir daugeliui kitų. Visiems jiems sako-
me nuoširdų ačiū ir tikimės, kad Be-
verly Shores, tą nedidelį miestelį, ap-
lankysite dažniau! (Kaip lietuvių ope-
ros choro solistai paprastai sako: „Va-
žiuojam prie mūsų jūros”.) 

2017-ieji buvo įtempto darbo metai
Amerikos lietuvių Beverly Shores, IN,
valdybai: Rūtai Sidabrienei, pirm.;
Dianai Johns, sekr.; Lorettai Kasparas,
iždininkė; Juliui Milevičiui, Evaldui
Rudzevičiui, Kęstučiui Pociui. Ačiū,
kad negailėjote savo laiko ir energijos.
Stovėdami ant Naujųjų metų slenks-
čio paliekame pagrindą ateičiai. Lin-
kime visiems, kad ateinantys metai
būtų dosnūs sveikata, kūrybingumu,
pasiekimais, darbais ir džiaugsmais.

,,Angelų mieste” skambėjo tyri, angeliški balsai.                         Evelinos Kedi nuotraukos

Gražiai skambėjo bažnytinio choro atliekamos giesmės. Ir dideli, ir maži – prie vieno bendro Kūčių  stalo                    Audronės Kižytės nuotraukos

Beverly Shores miesto tarybos narė Matrona
Malik (k.) ir Lietuvių klubo pirmininkė Rūta
Sidabrienė.

Skanius patiekalus renkasi Rita Skeberdie-
nė ir Tomas Petrauskas su sūnumi Luku ir
dukrele Lolita. 
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Iš ATeITININkų GYVeNImO

Lapkritį – filmo aptarimas

Lapkričio mėn. Čikagos Kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stul-
ginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai buvo susirinkę Ateitininkų
namuose, Lemonte. Susispaudę viršutinėje salėje žiūrėjome filmą ,,The

Truman Show”. Nors buvo šaltoka, visi buvome šiltai apsirengę ir smagiai gar-
džiavomės karšta kakava ir sprogūziais (susprogusiais kukurūzais). Po filmo
susiskirstėme į grupes filmą aptarti. Mūsų grupė diskutavo, kad filmo režisierius
elgėsi lyg būtų dievas. Buvo įdomu išgirsti skirtingas nuomones. Šis susirin-
kimas buvo labai informatyvus ir filosofinis. Man su broliu labai patiko, ne-
galime sulaukti kito susirinkimo.

Lukas ir Tadas Stankai

Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) Žiemos kursai vyko nuo 2017 m. gruo-
džio 26 d. iki 2018 m. sausio 1 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federaci-
jos stovyklavietėje Dainavoje. ,,Kur kylančioji generacija kyla” pramintuose
kursuose dalyvavo 42 moksleiviai ateitininkai iš visos Amerikos. Moksleiviai
praleido savaitę klausydami paskaitų apie ateitininkų misiją bei dalyvauda-
mi diskusijų būreliuose, o laisvalaikiu – linksmai bendraudami. Šiandieną da-
lijamės Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininko dr. Tomo P. Girniaus
linkėjimais, perduotais kursantams kursams prasidėjus.

Mieli moksleiviai ateitininkai

Sveikinu Jus susirinkusius Dainavos stovyklavietėje 2017 metų Šiau-
rės Amerikos moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursuose. Daž-
nai kartoju, kad iš visų Šiaurės Amerikos ateitininkų ruošiamų ren-
ginių – ar tai sąjungų stovyklų, studijų savaitgalių, kitų parengimų

– pats svarbiausias renginys yra būtent moksleivių žiemos kursai. Nepa-
gražinu sakydamas, kad ne vienam moksleiviui žiemos kursai tampa gy-
venimą pakeičiančia arba bent jam didelę įtaką turinčia patirtimi. Žiemos
kursų metu – skirtingai nuo dažnai gimnazijoje ar, bijau pasakyti, gal ir šei-
moje patirto moksleivių jėgų nepripažinimo – moksleiviai skatinami pil-
naverčiai ir iki ribų išbandyti savo gabumus, nagrinėjant esminius gyvenimo
klausimus, apie kuriuos daugelis žmonių (jeigu iš viso) pradeda mąstyti tik-
tai būdami daug vyresni.

Šią savaitę klausysitės daug įvairių prelegentų, kurių keli gal net bus pro-
tingi ar įdomūs (!) Raginu jus nepulti nei į vieną, nei į kitą kraštutinumą:
neskubėkite priimti plačiomis akimis to, kas bus sakoma, už gryną pinigą,
bet ir neskubėkite ranka numoti, kaip neverto jūsų dėmesio. Verčiau įsi-
dėmėkite, kas sakoma, bet priimkite su trupučiu sveiko jauno žmogaus skep-
ticizmo. Vėliau patys apie svarbesnes temas pamąstykite, apdirbkite mal-
doje, pasivaikščiokite gamtoje, padiskutuokite su draugais. Svarbiausieji gy-
venimo klausimai yra sunkūs; maža ko verti per daug lengvai į juos priim-
ti atsakymai.

Garbė Kristui ir visa atnaujinti Jame!
Dr. Tomas P. Girnius

Linkėjimai 2017 m. Moksleivių ateitininkų Žiemos kursų dalyviams

Čikagos moksleiviai ateitininkai gardžiuojasi savo iškeptais kalėdiniais pyragaičiais prieš išvykstant aplankyti ir pradžiuginti vietinius lietuvius senelius.

Broliai Stankai apie Čikagos
moksleivių ateitininkų susirinkimus

Trys šių metų Žiemos kursų dalyviai (iš k.):  Aras Daulys, Tadas Stankus ir Lukas
Katilius ,,svarbesnes temas apsvarstė gamtoje.”              Gintarės Daulytės nuotr.

Gruodį – senelių pradžiuginimas

Gruodžio mėnesį Ateitininkų namuose vėl buvo susirinkusi Kun. Lipniūno-
Prez. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopa. Šis susirinkimas pasi-
žymėjo narių aktyvumu ir šventiniu džiaugsmu – kepėm kalėdinius sau-

sainius. Juos iškepę susėdome į mašinas ir važiavom lankyti senelių namų. Pra-
džiuginom senelius giedodami kalėdines giesmes ir dainas. Ir pavaišindami pa-
čių keptais skanumynais. Tai buvo smagus susirinkimas, kuris visus teigiamai
paveikė. Pastebėjome, kad toks paprastas dalykas kaip apsilankymas ir padai-
navimas gali pakeisti visą dieną ir atnešti daug džiaugsmo ir šypsenų. Išsi-
skyrėme laimingi ir su gera nuotaika.

Vytas Stankus
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ALGIRDAS GRIGARAVIČIUS

Pradžia – 2017 m. gruodžio 16 d. ,,Drauge”

Istorikas Antanas Tyla 2004 m. iš-
leistoje knygoje „Lietuva prie Va-
sario 16-osios slenksčio” pirmąjį

skyrių pavadino „Lietuvių tautos per-
siorientavimas į Lietuvos valstybės
piliečius 1917–1918 m.”, pastebėdamas,
kad 1917 m. rugsėjį Vilniaus konfe-
rencija sudemokratino nepriklauso-
mybės siekį, o politiškai aktyviai reiš-
kėsi dvasininkai, ūkininkai, kaimo
jaunimas. Nuo 1917 m. liepos 11 d. iki
rugpjūčio 10 d. J. Basanavičius vieš-
nagės tėviškėje metu susumavo patir-
tas suvalkiečių nuotaikas: „Šiurkštus
vokiečių policijos ir valdininkų elgi-
masis su mūsų žmonėmis ir įvairios
priespaudos juos verste verčia vokie-
čių neapkęsti ir pageidauti, kad galima
būtų jais ko veikiausiai nusikratyti. To-
deliai visi dar sulig šiol su nekantru-
mu laukte laukia grįžtant rusų ir kada
apie [1915 m.] liepos 20–24 d. prasidėjo
stiprūs šaudymai tarp vokiečių ir rusų
pas Krevą ir Smurgainius, kurie ta[d]
šaudymai buvo apie Bartininkus ir ki-
tur aiškiai girdimi, žmonės ėmė kal-
bėti, kad rusai jau užėmę Vilnių, Aly-
tų, perėję per Nemuną ir jau einą čion
link, iš mūsų krašto ‘prakeiktų’ vo-
kiečių išvyti...”1 Būsimasis teisininkas
ir valstybės veikėjas Jonas Pikčilingis
(1889–1976) apibendrindamas savo at-
siminimus apie Pirmąjį pasaulinį karą
rašė: „Pasiryžimas siekti nepriklau-
somybės augo palaipsniui, bet gana
greit. Jį kėlė ir tokie neturį pagrindo
gandai, kaip kad esą rusų caro paža-
dėjimas duoti Lietuvai autonomiją ir
paskyrimas p. [Petro] Leono Kauno gu-
bernatorium. Pasklystančios kai kada
kombinacijos, kad Lietuva teksianti
kaizerio Vilhelmo sūnui Joachimui
kaip viena jungtinių valstybių arba bū-
sianti priskirta prie Saksonijos ir t. t.,
jas panagrinėjus, rodė, kad šiaip ar taip
lietuvių tauta bus žuvus, jei turės likt
kokioje nors priklausomybėje nuo Vo-
kietijos, nes kultūra, materialinė jėga
ir nacionalinis temperamentas lietuvių
pusėje, aišku, nepalyginamai men-
kesni, negu vokiečių, ir jie turėtų iš-
tautėti. Pusiau projektų, pusiau sva-
jonių pobūdžio pasitarimai dėl būsimo
valstybės kūrimo ir jos valdymo for-
mos ėjo dažnai. Pavyzdžiui, valstybės
galvai [V. Urachui] rezidencija buvo
skiriama Raudondvary. Rodos 1917
metais gausingas Kauno lietuvių in-
teligentijos susirinkimas svarstė, ko-
kia turėtų būti valstybės valdymo for-
ma. Visais balsais prieš du buvo pri-
pažinta, kad tikslingesnė būtų konsti-
tucinė monarchija.” 2 Kunigas Pra-
nas Žadeikis 1917 m. vasarą gavęs iš
Vilniaus Lietuvos Tarybos nario Al-
fonso Petrulio pavedimą rinkti kunigų
parašus Žemaitijoje už K. Olšausko
kandidatūrą į Vilniaus vyskupus, su-
tiko daug pasipriešinimo, tad manė
vykti į Kauną ir atsiklausti Žemaičių
vyskupo P. Karevičiaus. Besirengiant
kelionei, lapkričio 7 d. įvyko politinis
susirinkimas. „Iš tikrųjų, man taip
nelemtai berenkant parašus Kretingos

vienuolyne, ūmai atėjo du puikiai pa-
sirėdžiusiu vyru su Lietuvos spalvomis
rūbų kilpelėse ir kvietė į susirinkimą.
Paaiškėjo, jog tai esą: vienas Mongir-
das, dvarininkas, antras Grudzinskis,
vaistininkas; jiedu dalyvavę Vilniaus
konferencijoje ir dabar vokiečiams
leidžiant, sušaukusiu šitą susirinkimą,
kad Lietuvių konferencijos rezoliuci-
ją paaiškinti. Nepaprastas ėmė mane
žingeidumas dalyvauti tokiame susi-
rinkime, kuriame buvo galima kalbė-
ti apie Lietuvos nepriklausomybę! Iš
tikrųjų, juk tai naujiena, mačius Klin-
genbergo, Kachanovo, Orževskio ir
Trockio laikus, susilaukti tokios tik-
rybės kaip dabar!!!...” P. Žadeikį žavė-
jo galimybė viešai aptarinėti Lietuvos
laisvę. Pranciškonas Antanas Živat-
kauskas ragino pasirinkti monarchiją,
nes prezidentu gali būti išrinktas net
žydas. „Jam atsakė p. Mongirdas, jog
Lietuva būsianti liuosybės kraštas,
jei ir žydas užsipelnysiąs būti Lietuvos
prezidentu, tai kodėl jo nerinkti. Tėvas
Antanas vėl atšovė, jog jų talmude be
galo daug esą šunybių prieš krikščio-
nis.” Bet įdomesnės mintys ir nuo-
monės ėjo iš minios: „Be galo įdomu
girdėti, ką pasakė liaudis į tuos aiški-
nimus ir kivirčus: pirmasai kalbėtojas
išreiškė baimę, kad Lietuvai likus ne-
prigulminga valstybe, vokiečiai ne-
imtų jaunųjų vyrų į savo kariuomenę.
Antrasai pareiškė: kad laisvoji Lietu-
va negalėsianti priversti vokiečių at-
lyginti skriaudas, padarytas Lietuvai.
<...> Trečiasai balsas iš minios pa-
reiškė, jog Lietuva negali būti savis-
tovi, nes neturi nei druskos, nei gele-
žies. Tam kalbėtojui atsakiau aš [P. Ža-
deikis], pareikšdamas: „Jei Lietuva
pirm karo ir laike karo turėjo ir turi
druskos ir geležies, tai pasakykite, ar
kas veltui jai davė tuos daiktus? Tokio
geradario nėra buvę ir nebus, kurs
mums veltui duotų druską ir geležį.
Reikėjo pirkti ir brangiai mokėti. Tai-
gi nepriklausoma Lietuva gal dar pi-
giau nusipirks druskos ir geležies.”
Daugiausia pritarimo ir plojimų su-
laukė liesas išbalusiu veidu žmogelis,
balsiai ištaręs: „Broliai tautiečiai, apie
daug ką čia ginčijatės, aš jums viena
pasakysiu: Lietuva amžiais buvo var-
ginama, jinai tiek iškentėjo vargų,
kiek nei viena kita tauta nėra išken-
tusi. Bet Lietuva nei vienai tautai
nėra padariusi nei mažiausio nuosto-
lio; jinai nei pikto žodžio nėra dar
niekam tarusi. Taigi ir Dievas galų gale
turi duoti Lietuvai visų didžiausią do-
vaną, nepriklausomybę!” 3 Rašytoja G.
Petkevičaitė 1918 m. sausio 2 d. aprašė
pergyvenimus dėl Lietuvos ateities:
„Praėjo kalėdos... Kokios kalėdos galėjo
būti tais laikais, kada žinai, jog aplin-
kui daugybė tokių žmonių, su kuriais
reikės kiekvienu kąsniu dalytis, kiek-
vienu, kurio dar galima išsižadėti,
nes atliekamųjų kąsnių jau nebeli-
ko... Ir pasidalijus jauti, kad vargo jū-
ros nesumažinai. Ir Naujų Metų diena
ne kitaip praslinko. Tik Jurgio Šaulio,
kursai yra dabar Tarybos nariu, laiš-
kelis sužibėjo aukso spindulėliu ap-
supusiose mane tamsybėse. Šaulio lin-
kėjimas, kad susilaukčiau savo au-

gintinių laisvoje tėvynėje, laisvoje Lie-
tuvoj, pataikė tiesiog į širdį. Ir verkiau,
tik nenusiminimo ir ne liūdesio aša-
romis: tokios ašaros jau išseko. Ir
vaizduotė nesulaikoma skrido į kaži
kokias dausas... Ir visa pasijutau ap-
imta nenuveikiam o troškimo tikėti ir
tikėti, kad mes, pavargėliai, mes, kan-
kinami, kryžiuojami, atsidūrėm ties
kaži kokiais stebuklingais vartais, pro
kuriuos išėję, tapsime tokiais, kokius
mums, veikėjams, rodė mūsų jaunų
dienų sapnai, kokius trokšdami iš-
vysti nesigailėjome subrendę nė svei-
katos, dėl kurių jokia auka ir joks
vargas nebuvo mums perdaug sun-
kus. Tik toks jausmų pakilimas neil-
gam. Ir vaizduotės sparnai ne geleži-
niai... Pergyventų įspūdžių sunkumas
girnų akmeniu tuos sparnus slegiąs ir
netrukus priverčia juos nusvirti, pa-
ilsusius susiglausti. Pikta abejonė pa-
kėlė galvą. Argi?! Argi iš tikrųjų tektų

ir mano gyvoms akims d ar laisvos
Lietuvos stebuklą išvysti... išvysti
nors pro ašaras?.. Negaliu apie Lie-
tuvos laisvę galvoti, negalvodama
apie Povilą Višinskį. Kam jis jau ka-
puose?!. Be jo, rodosi man, ir mūsų
laisvė nepasieks to skaistumo, kurį už-
sitarnavome, keldami krašto ir galo
nežinantį vargą... Yra dėlto žmonių,
kurių mirtis visos tautos gyvenimui
padaro niekada ir niekuo neužtaisomą
spragą... Šiaip Naujų Metų diena davė
man pasitenkinimo.”4 Toliau džiau-
giasi vyresnio amžiaus jaunimu, ypač
merginomis, dėl jų didelio troškimo
šviestis jos organizuotuose lavinimo
kursuose. Čia daugiau šviesuomenės
atstovų refleksijos, bet girdisi ir liau-
dies balsų.

1.   Basanavičius J. Iš lietuvių gyvenimo 1915-1917 m. po
vokiečių jungu. – Vilnius: „Švyturio“ spaustuvė, 1919
– P. 19.

2. Pikčilingis J. Pergyventos valandos. // Karo archyvas –
1926, T. III – P. 111.

3.  Žadeikis P. Didžiojo karo užrašai, II dalis, 1917-1918-
1919 metai. – Klaipėda: „Rytas“, akcinė bendrovė,1925
– P. 84-86.

4. Petkevičaitė-Bitė G. Karo meto dienoraštis, III tomas. –
Panevėžys: E. Vaičekausko leidykla, 2008 – P. 195-196.

Bus daugiau

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Vasario 16-osios link: laisvės kaina (4)
Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų
tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo. 

Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

Šimtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių ir 
Čiurlionio galerijos 60-mečio progomis skelbia konkursą 

,,Lietuva manoj širdy”
tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūriniams

Dalyvauti konkurse kviečiami visi norintys dailininkai
ir dailės sričių studentai. 

Vienas konkurso dalyvis gali pateikti
1–2 kūrinius, sukurtus 2010–2017 metais.
Konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro 

5 (penki) Čiurlionio galerijos pakviesti asmenys, 
atrenka ir premijuoja 3 dalyvius: 

I premija – 500 dol.,
II premija – 300 dol., 
III premija – 200 dol.

Vertinimo kriterijai: kūriniai vertinami už jų vaizdinę įtaigą, temos at-
skleidimą, jos interpretacijos originalumą bei meninę kokybę. Šių kriterijų ne-
atitinkantys kūriniai vertinimo komisijos sprendimu nebus eksponuojami.

Konkursinei parodai tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūrinius dai-
lininkai savo lėšomis pristato ar atsiunčia į Čiurlionio galeriją (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636). Kūriniai turi būti tinkamai paruošti eks-
ponuoti: tapybos kūriniai – įrėminti, grafikos ir akvarelės kūriniai – paspor-
tuoti, įstiklinti ir įrėminti.

Kartu su kūriniais turi būti pateikta raštiška tiksli kūrinių metrika: autoriaus
vardas, pavardė, adresai (pašto ir elektroninis), kontaktinis telefonas; kūrinio
pavadinimas, sukūrimo metai, medžiaga, technika, matmenys (du matme-
nys – tapybos ir grafikos kūriniams, trys matmenys – skulptūroms), o kūrinių
nugarinėje pusėje užrašyta autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas
ir jo sukūrimo metai.

Konkursinei parodai teikiamų kūrinių priėmimo laikas: 2018 m. sausio 20
– vasario 11 d. (darbo dienomis, 10 val. r. – 5 val. p. p.  ).

Konkurso laureatai skelbiami per 
konkursinės parodos atidarymą 2018 m. vasario 24 d.

Konkursinė paroda veiks 2018 m. vasario 24 – kovo 17 d.  
Po parodos uždarymo dailės kūrinius reikia atsiimti iki 2018 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos – el. pašto adresais:
laimaa@hotmail.com arba vixecern@gmail.com
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Prezidentės smūgis premjerui
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė pasisakė dėl premjero
Sauliaus Skvernelio ketinimų atkurti
tarpvyriausybinę komisiją su Rusija.

Prezidentė teigia, kad premjero ke-
tinimai atnaujinti dialogą su Rusija, at-
kuriant tarpvyriausybinę komisiją,
nėra atsakingi ir neatitinka Lietuvos
nacionalinio saugumo principų. Anot
Prezidentės, siekiant ginti Lietuvos
ekonominius ir energetinius interesus,
reikia remtis Europos Sąjungos (ES)
institucijomis.

„Dvišaliai aukščiausio lygio poli-
tiniai kontaktai gali vykti su draugiš-
kus santykius demonstruojančiomis
šalimis. Tuo tarpu Rusija laužo tarp-
tautinės teisės normas, vykdo agre-
syvią karinę, informacinę ir kiberne-
tinę politiką kaimynių adresu. Būtų
naivu įsivaizduoti, kad su šia šalimi
įmanomi ekonominiai santykiai, at-
sieti nuo politikos. Rusija visada nau-

dojo energetiką, prekybą ir kitus inst-
rumentus kaip politinio spaudimo ir
įtakos didinimo priemonę kitoms ša-
lims. Mūsų ligšiolinė patirtis tai tik pa-
tvirtina”, – akcentuojama Prezidentės
pranešime.

Prezidentės nuomone, nepagrįsti
yra ir premjero siekiai, kalbantis su
Rusija, ginti Lietuvos ekonominius,
energetinius interesus.

„Svarbiausi strateginiai energe-
tikos, transporto ar prekybos klausi-
mai sprendžiami pasitelkus ir ES ins-
titucijų svorį. Todėl šiuo metu gaivin-
ti dvišalę ‘komisijų’ veiklą nėra tiks-
linga ir nacionalinio saugumo požiū-
riu neatsakinga”, – teigiama Prezi-
dentės pranešime. 

Pastarosiomis dienomis premjeras
dėl savo pareiškimų, akcentuojančių
būtinybę atnaujinti Lietuvos ir Rusijos
santykius, susilaukė daug kritikos
viešojoje erdvėje. 

Prašo tyrimo dėl augančių kainų

Valstybės 100-mečio proga laukiama svečių

Vilnius (ELTA) – Grupė Seimo na-
rių kreipėsi į Lietuvos banko valdybos
pirmininką Vitą Vasiliauską, prašy-
dami atlikti tyrimą dėl augančių pre-
kių ir paslaugų kainų.

Parlamentarų teigimu, kylančias
kainas šalies gyventojai laiko viena
aktualiausių problemų. „Eurostato”
duomenimis, kainų lygis Lietuvoje
2016 m. sudarė 62,9 proc. ES vidurkio.
Pavyzdžiui, avalynės ir drabužių kai-
nos Lietuvoje yra netgi vidutiniškai di-
desnės nei ES vidurkis. Šalies gyven-

tojai maisto produktams vidutiniš-
kai išleidžia kiek daugiau nei ketvir-
tadalį savo pajamų – beveik daugiau-
siai Europoje. Didelės kainos neigia-
mai veikia mažiausias pajamas gau-
nančių šalies gyventojų perkamąją
galią, skatina dar didesnę socialinę ne-
lygybę.

Seimo nariai siūlo įvertinti si-
tuaciją ir Lietuvos mažmeninės pre-
kybos rinkoje, siekiant išsiaiškinti,
ar konkurencija tarp prekybininkų
yra pakankama.

Vilnius (Alkas.lt) – Šiemet mi-
nint nepriklausomos valstybės atkū-
rimo 100-metį Lietuva laukia garbingų
svečių. Lietuvos Respublikos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės kvietimą
atvykti į Vasario 16-osios iškilmes Vil-
niuje priėmė Vokietijos prezidentas
Frank-Walter Steinmeier, Lenkijos
prezidentas Andrzej Duda, Latvijos
prezidentas Raimonds Vejonis, Estijos
prezidentė Kersti Kaljulaid, Islandijos
prezidentas Gudni Thorlacius Johan-
nesson, Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka, Gruzijos prezidentas Geor-
gijus Margvelašvilis, Europos Vadovų

Tarybos pirmininkas Donald Tusk,
Europos Komisijos pirmininkas Jean-
Claud Juncker.

Iškilmingame valstybės 100-me-
čio minėjime taip pat dalyvaus Švedi-
jos ir Danijos karališkųjų šeimų at-
stovai.

Šiemet Lietuvoje taip pat laukia-
mas Popiežius Pranciškus ir kiti pa-
saulio valstybių vadovai: Nyderlan-
dų karalius Willem-Alexander, Nor-
vegijos sosto įpėdinis Haakon, Pran-
cūzijos prezidentas Emmanuel Macron
bei Airijos, Italijos, Graikijos ir Indo-
nezijos prezidentai.

Vilnius (Alkas.lt) – Gruodžio 29 d.
Oxforde mirė bibliotekos geradarys ku-
nigaikštis Mykolas Giedraitis.

Mykolas Giedraitis (Michał Gied-
royć), LDK senos kunigaikščių giminės
palikuonis, gimė 1929 m. Lobzove prie
Derečino (dabartinėjė Baltarusijoje),
Lenkijos senatoriaus Tadeušo Gied-
raičio (Tadeusz Giedroyć) ir Anos Šos-
takovskos (Anna Szostakowska) šei-
moje. 1939 m. Raudonajai Armijai už-
ėmus rytines tuometinės Lenkijos ry-
tines sritis, Sovietų Sąjungos saugu-
mas suėmė T. Giedroyćą ir jį 1941 m. su-
šaudė Červenėje. 1940 m. Anna Gied-
royć su dukterimis ir sūnumi buvo de-
portuoti į Sibirą. o 1942 m. iš ten eva-
kavosi į Iraną. 1946 m. šeima emigra-
vo į Didžiąją Britaniją. M. Giedraitis
Londono universitete studijavo aero-
nautiką ir taikomąją matematiką, įgi-
jo aviacijos inžinieriaus diplomą. Lon-
done jis vedė Rosemary Cumpston, su
kuria išaugino sūnų ir tris dukras.

M. Giedraitis domėjosi istorijos
mokslu ir ypač savo giminės genealo-

gija. 1979 m. jis su šeima persikėlė į Ox-
fordą. Jo mokslinių straipsnių pa-
skelbta Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos
mokslinėje spaudoje. M. Giedraitis
apdovanotas DLK Gedimimo 4-ojo
laipsnio ordinu.

M. Giedraitis yra paskelbęs prisi-
minimų knygą Crater’s Edge (London,
2010). Joje pasakojama apie jų šeimos
deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Ira-
ną, o vėliau – į Jungtinę Karalystę. 

Laidotuvės įvyks Oxforde sausio
19 d.

Mirė kunigaikštis Mykolas Giedraitis

Paleista komisija, tyrusi sukčiavimus per rinkimus
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paleido komi-
siją, tyrusią tariamą sukčiavimą per
2016 metų prezidento rinkimus. Pasak
jo atstovės Sarah Sanders, nepaisant
„daugybės įrodymų, kad per rinki-
mus buvo sukčiaujama, daugelis vals-
tijų atsisakė pateikti komisijai infor-
maciją.

Ši komisija buvo vertinama prieš-
taringai. Sąmyšį, be kita ko, sukėlė tai,
kad ji reikalavo valstijų atskleisti iš da-
lies neskelbtinus duomenis iš rinkėjų
sąrašų. Daugelis valstijų atsisakė tai
daryti.

D. Trump po savo pergalės rinki-
muose 2016 metų lapkritį ne kartą tei-
gė, kad jo konkurentė  demokratė  Hil-
lary Clinton gavo 3–5 mln. balsų, kurie
negalėjo būti atiduoti. Tačiau jis nie-
kuomet nepateikė įrodymų savo teigi-
niams.

Iš tikrųjų H. Clinton rinkimuose
sulaukė beveik 3 mln. amerikiečių
balsų daugiau nei D. Trump. Tačiau ga-
lutinį rezultatą nulėmė balsų pasi-
skirstymas valstijose ir gauti rinkikų
balsai. Rinkimus organizavo valsti-
jos. Ekspertai atmeta, kad buvo gali-
mas sukčiavimas tokiu mastu.

D. Trump vėl parėmė protestuotojus Irane
Washingtonas (Diena.lt) – JAV

prezidentas Donald Trump dar sykį pa-
reiškė remiąs demonstrantus, protes-
tuojančius prieš Irano vadovybę ir
sunkią ekonominę situaciją šalyje.

„Gerbiu Irano žmones, mėginan-
čius kovoti su korumpuota vyriausybe.
Jūs pamatysite didelę Jungtinių Vals-
tijų paramą, kai ateis tinkamas lai-
kas”, – patikino jis.

Demonstracijos Irane prasidėjo
praėjusią savaitę. Akcijų dalyviai pro-

testuoja prieš sunkią ekonominę padėtį
ir šalies vadovybę. 

Sausio 1 d. JAV prezidentas D.
Trump parašė, kad Irane atėjo metas
permainoms. Kitą dieną Baltųjų rūmų
šeimininkas socialiniame tinkle pra-
nešė, kad JAV stebi situaciją Irane ir re-
mia protestuotojus.

Teheranas apkaltino JAV ir jų są-
jungininkus regione – Saudo Arabiją ir
Izraelį – mėginimais destabilizuoti pa-
dėtį šalyje.

Įspėja dėl ES griūties
Londonas (1 puslapis) – Buvęs

Didžiosios Britanijos ministras pir-
mininkas Tony Blair įspėja dėl kitų Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių išstojimo iš
Bendrijos. „Visose ES valstybėse šiuo
metu tvyro tokios pat baimės, tokios
pat įtampos, kaip tos, kurios sukėlė
‘Brexit’ ”, – sakė jis.

Anot T. Blair, „Brexit” reikia iš-
naudoti tam, kad būtų rasti atsakymai
į jį sukėlusias problemas. „Priešingu
atveju, populizmas tik augs”, – įspėjo
jis.

Be to, anot T. Blair, britų išstojimo
Briuselis neturėtų traktuoti kaip nu-
spręsto dalyko, jis esą turi pakeisti
mąstymą, o iš to turėti naudos abi pu-
sės.

T. Blair kartu paragino ES nebijoti
reformų. Jos esą galėtų „sutaikyti bri-
tus su Europa, o europiečius vėl suar-
tinti su Bendrija”.

Buvęs premjeras, be to, kreipėsi į
likusias 27 ES nares, ragindamas per
„Brexit” derybas palikti duris atviras
narystei ir taip paremti proeuropie-
tiškas jėgas Didžiojoje Britanijoje.

Turėdamas omenyje „Brexit” ša-
lininkus, kurie demokratijos išdavimu
vadina raginimus atsisakyti išstoji-
mo, T. Blair pabrėžė, kad Didžioji Bri-
tanija turi teisę permąstyti savo spren-
dimą dėl „Brexit”, kai šalis pamatys
konkrečias išstojimo sąlygas.

T. Blair JK vyriausybei vadovavo
nuo 1997 iki 2007 metų.

Latvija išsiuntė du rusų žurnalistus
Maskva (BNS) – Rusijos valstybi-

nė televizija „Rossija 24” pranešė, kad
Latvija išsiunčia iš šalies rusų žurna-
listę Olgą Kurlajevą.

„Rusijos valstybinės televizijos
ir radijo kompanijos korespondentė
Olga Kurlajeva turi per 24 valandas iš-
vykti iš Latvijos. O. Kurlajeva kalti-
nama kelianti pavojų Latvijos nacio-
naliniam saugumui”, – pranešė „Ros-

sija 24”.
Kiek anksčiau iš Latvijos buvo iš-

siųstas O. Kurlajevos sutuoktinis, Ru-
sijos televizijos „TV Centr” žurnalistas
Anatolijus Kurlajevas.

„TV Centr” pažymėjo, kad televi-
zijos reporterio deportavimas „aiškiai
parodė Latvijos valdžios požiūrį į Ru-
sijos žiniasklaidos atstovus ir jos ne-
pagarbą žodžio laisvei”.

Pavogta „brangiausia pasaulyje“ degtinė
Stokholmas (Faktai.lt) – Danijoje

policija tiria turbūt „brangiausios pa-
saulyje degtinės” butelio vagystę iš
baro, kurio savininkas sako, kad va-
gystė greičiausiai savųjų darbas.

Degtinės butelis, kurio vertė spė-
jama yra apie milijonas eurų, paga-
mintas iš baltojo ir geltonojo aukso, o
ant jo kamščio pavaizduotas iš dei-
mantų sudėliotas Rusijos imperijos
herbas, stilizuotas dvigalvis erelis.

Stebėjimo kamerų vaizdo įraše
matyti, kaip ankstyvą rytą nufilmuo-
tas kaukėtas vyras, pačiupęs „Russo-
Baltique” degtinės butelį, sprunka iš
baro „Cafe 33” Kopenhagoje.

„Kažkas tikriausiai gavo raktą iš
kurio nors buvusio darbuotojo”, – sakė
baro savininkas.

Kopenhagos policija sako, kad kol kas nesuimtas nė vienas įtariamasis.

Istorikas, mecenatas kunigaikštis Mykolas
Giedraitis. Oxfordmail.co.uk nuotr.

Baras neteko milijono eurų vertės degtinės
butelio. Business Insider nuotr.
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Vos apie 9 tūkstančius gyventojų turintys Prienai su-
laukė šlovės valandos – Amerikos įžymybes privilio-
jęs vietos „Vytauto” krepšinio klubas tapo dažniausiai
tarptautinėje žiniasklaidoje minimu šalies miestu. 

Su didžiule palyda sausio 3 d. vakarą į Vilnių at-
vyko sensacingoji JAV šeimynėlė – broliai
LiAngelo ir LaMelo Ball. 19-metį ir 16-metį sū-

 nus lydėjo jų tėtušis LaVar Ball. Vos tik jie įžengė į
laukiamąją salę, oro uoste prasidėjo tikras sąmyšis.
Jį savo nuotaikingais gitaros ritmais bandė numal-
šinti specialiai šiam sutikimui pakviestas muzi-
kantas Jurgis Didžiulis.

Nors buvo planuotas 5 minučių trukmės interviu
ir atvykėliams pa ruoštas platesnis praėjimas, šeimos
galva nė nestabtelėjęs pradėjo brau tis tiesiai pro ope-
ratorių ir fotografų būrį išėjimo link. Iš paskos jo sekė
kiek pavargę broliai LaMelo ir LiAngelo. Išskyrus ke-
letą leptelė jimų, jie su žiniasklaida nebendravo ir su-
lindo į „Party bus”, kuris laukė Ball delegacijos prie
Vilniaus oro uosto. Iškart iš čia Ball nuvyko į Birš-
toną, kur apsistojo „Vytautas Mineral SPA” Jame
krepšininkams suteikti prabangūs, po daugiau nei 300
eurų kainuojantys VIP kambariai. 

„Aš labai laimingas čia būdamas! Maniau, kad
čia bus šalta, bet visai ne! Kodėl pasirinkome Lietu-
vą? Tai Lietuva pasirinko mus!” – mėgavosi dėmesiu
LaVar Ball.  

Paskui Ball į Lietuvą atsekė ir JAV žiniasklaidos
gigantai, tokie kaip ESPN, prieš pat Ball nusileidimą
klausinėję „Vytauto” vadovus. Jau prieš tai Lietuvoje
viešėjo „New York Times” žurnalistai, o oro uoste Ball
sutiko didžiulis Lietuvos žiniasklaidos būrys. Nors
NBA žaidžia kol kas vienintelis Ball – antrasis NBA
naujokų biržos šaukimas Lonzo, dėl savo ilgo liežu-
vio ir garsių pareiškimų pagarsėjęs tėtis LaVar iš-
populiarino savo šeimą taip, kad net įkūrė prekinį
ženklą „Big Baller Brand”. Dabar Ball seka milijonai
žmonių visame pasaulyje. 

Tikimasi, kad aikštėje broliai debiutuos sausio
9-ąją, kai „Vy tautas” Baltijos krepšinio lygoje (BBL)
namie priims Minsko „Cmoki” klubą. LaMelo ir
LiAngelo Ball su „Vytautu” sudarė sutartį iki sezo-
no pabaigos, bet su galimybe ją nutraukti po pirmo-
jo mėnesio. Vos tik sandoris buvo pasiektas oficialiai,
krepšinio bendruomenės žmonės smarkiai abejojo,

Paskutinį praėjusių, 2017 metų penktadienį gausus
būrys Čikagos lietuvių „United Center” arenoje suti-
ko NBA Indianos „Pacers” klube gana sėkmingai
rungtyniaujantį Lietuvos krepšininką Domantą Sa bonį. 

Nors jo komanda,  po susitikimo su Čikagos
„Bulls” aikštę paliko nuleistomis galvomis
(„Pacers” var žovams pralaimėjo rezultatu

107:119), pats 14 taškų ir 9 kamuolius atkovojęs lie-
tuvis krepšininkas po rungtynių pernelyg nesi-
krimto ir noriai foto grafavosi bei dalijo autografus
savo gerbėjams. O jų, pasidabinusių lietuviška atri-

butika, tą įsimintiną vakarą susirinko išties nema-
žai. Kartu su lietuviais sirgaliais Do manto žaidimą
stebėjo bei po rungtynių ranką jam spaudė ir Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius. D.  Saboniui toks tautiečių dė-
mesys ir karštas palaikymas buvo netikėtas, tačiau
labai malonus ir įsimintinas įvykis.

Dar didesnė sėkmė nusišypsojo „Lituanicos”
krepšinio Akademijos mergaitėms, kurios prieš
rungtynes, skambant JAV himnui, pagerbė abiejų ko-
mandų krepšininkus stovėdamos pačioje „Bulls” klu-
bo šventovėje – krepšinio aikštelės viduryje.

Prienai kunkuliuoja – į Lietuvą atvyko garsieji Ball 

kad broliai iš viso pasirodys Lietuvoje. Tačiau di-
džioji sensacija įvyko – jie Lietuvoje.

LaVar Ball neslėpė nuostabos

„Štai ir mes, ponios ir ponai!” – sušuko LaVar
Ball Birštono „Vytau tas Mineral SPA” kiemelyje. Vos
tik žengęs pro SPA duris, LaMelo ir LiAngelo tėvas
pateikė pirmąjį pra šymą, bet neslėpė susižavėjimo
lietuvių svetingumu.

„Aš noriu valgyti! Veskite mane į restoraną!” –
entuziastingai viešbutyje pareiškė LaVar Balls.
Žings niuodamas po „Vytautas Mineral SPA”, gar-
siosios šeimynėlės galva neslėpė nuostabos. „O čia
gražu! Ir šilta, ir gera. Labai gražus sutikimas. Pui-
kūs žmonės. Nuostabu!” – tikino LaVar, pridūręs, kad
jei vanduo būtų su ledu, būtų dar geriau. Jis, kaip ir
jo sūnūs bei seneliai, viešbutyje turės keturis at-
skirus kambarius.

Paskui Ball šeimą atvykusi jų realybės šou
„Ball In The Family” kūrybinė grupė paprašė ne-
uždavinėti atvykėliams klausimų. Beje, filmavimo
grupę sudaro apie 20 žmonių. Visa ji gyvens Kaune
ir važinės į Prienus bei Birštoną. Netrukus žurna-
listus iš SPA išprašė vietos apsaugos darbuotojai.

Krepšininkų įsigijimas – 
komercinis projektas?

„Vytauto” klubas nesitiki, kad 16-metis ir 19-me-

tis Ball būtų svarbi pagalba išsikapstyti iš Lietuvos
krep šinio lygos dugno ar pakilti aukščiau Baltijos
krepšinio lygoje, kur komanda savo grupėje žengia
ketvirta, ir sutartį vadina komerciniu projektu. Po
sutarties pasirašymo „Vytautą” jau pradėjo remti vie-
na įmonė, o šiuo metu klubas derasi su keliais kitais
potencialiais rėmėjais. 

LiAngelo ir LaMelo Ball „Vytau to” klube turė-
tų žaisti mažiausiai mėnesį, vėliau sutartis bet
kada galės būti nutraukta. Prienų ir Birštono klubas
amerikiečiams bus pirma profesionali komanda. 

„PRIENAI GOT BALLS!!!!!” – tokiu dvipras-
mišku užrašu brolius LiAngelo ir LaMelo pasitiko
Prienų centre veikianti kavinė „Tango Pizza”. „Pa-
galvojom, kad visa tai yra tiesiog smagu. Jiems tai
irgi yra šou”, – sakė picerijos savininkas Jaunius Ma-
lišauskas.

„Vytauto” klubas jau pradėjo prekiauti marš-
kinėliais su brolių Balls atvaizdu, o „Tango Pizza”
sa vininkai tikisi, kad šie marškinėliai ant picerijos
sienos bus su jų resto rane jau dabar planuojančių
apsilankyti brolių parašais. Verslininkai sako pi-
cerijoje laukiantys ir krep šininkų tėvo, o labiausiai
svečiams patikusias picas ir mėsainius jie žada pa-
vadinti Ball vardu. „Turime pasinaudoti galimybe.
Galų gale juk Prienams tai pirmas ir paskutinis kar-
tas, kai apie mus rašo ‘The New York Times’ ”, – sakė
viena iš picerijos savininkų Dovilė Mališauskienė,
stovėdama netoli picų kepėjų kabančių Lietuvos ir
JAV vėliavų.

Į Lietuvą atvykę broliai Ball bei jų tėtušis sukėlė tikrą audrą.  Mariaus Morkevičiaus nuotraukos

Susitikimo su Domantu Saboniu akimirkos.

Lietuviai Čikagoje karštai pasitiko D. Sabonį
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net ir praėjus daugiau nei de-
šimtmečiui JAV lietuviai, ypač
Washingtone ir Čikagoje, gerai
prisimena buvusį Lietuvos am-

basadorių JAV Vygaudą Ušacką (2001–
2006) – jauną, iniciatyvų diplomatą, ku-
rio įspaustas pėdsakas mūsų gyveni-
muose matomas iki šiol. Tebevyksta jo
pradėti ,,Ambasadoriaus taurės” krep-
šinio turnyrai, klesti Čikagos lietuvių
krepšinio lyga (ČLKL), prie kurios įkū-
rimo, o taip pat ir sporto salės statybos
Lemonte jis prisidėjo, kartu su JAV lie-
tuviais įkurta Kaimo vaikų programa pa-
sėjo kitas panašias labdaros iniciatyvas.
Po Washingtono buvo diplomatinė tar-
nyba Londone, vėliau V. Ušackas dirbo
Lietuvos užsienio reikalų ministru, dar
vėliau – Europos Sąjungos (ES) įgalio-
tiniu Afganistane ir Rusijoje. O neseniai
jo karjeroje įvyko esminis posūkis: pa-
likęs diplomatinę tarnybą V. Ušackas
pradėjo vadovauti KTU Europos insti-
tutui. Apie šias permainas, turtingą
diplomatinę patirtį, dabarties iššūkius
ir svarbias ateities įžvalgas ir kalbėjomės
su praėjusių metų pabaigoje ,,Draugo”
redakciją aplankiusiu buvusiu amba-
sadoriumi. 

– Kaip atsitiko, kad padėjote tašką savo
diplomatinei tarnybai?

– Diplomatas – gyvenimo būdas, jis
nesikeičia. Nors ir baigiau ambasado-
riaus karjerą, išlaikau savo ryšius, ir
dabartinė mano veikla, kaip ir ši ke-
lionė, yra buvusios veiklos tąsa. Skai-
tau paskaitas apie tarptautinius san-
tykius, KTU Europos institute turime
tyrimų bazę, nagrinėjame įvairias
problemas, tokias kaip svarbiausią
šiuo metu – Lietuvos išsivaikščiojimo
problemą. Esu taip pat organizacijos
European Counsil of  Foreign Rela-
tions, kuri bazuojasi Londone, Berlyne,
Paryžiuje, Varšuvoje, Madride ir Sofi-
joje, Tarybos narys, per Europos ins-
titutą mes kartu vykdome su Europos
Sąjungos ateitimi susijusius projektus.

Į JAV atvykau susitikti su tokių or-
ganizacijų kaip Chicago Global Af-
fairs Counsil, Carnegie Endowment,
Atlantic Counsil bei National Defense
University Washingtone nariais, taip
pat Jungtinių Tautų sekretoriato va-
dovais ir šalių ambasadoriais New
Yorke.

– Jūsų diplomatinė karjera – tikri
,,amerikietiški kalneliai” – nuo tokių pres-
tižinių šalių kaip JAV, Didžioji Britanija – iki
„sunkių”, problematiškų šalių, tokių kaip Af-
ganistanas ar Rusija... Kokius įrankius ši uni-
kali patirtis suteikia Jums dabar, formuojant

Vygaudas ušackas: 
Lietuvos

išsivaikščiojimą
galima

sustabdyti
ar įtakojant Lietuvos tarptautinę politiką?

– Aš tikrai dėkingas likimui, kad
per tuos 22 metus man teko dirbti ir pa-
kilimuose, ir duobėse, ir labiausiai
vertinu asmeninę patirtį bei suburtą
draugų, bendraminčių ratą. Su kai
kuriais – buvusiais premjerais, prezi-
dentais ar ministrais – iki šiol kartu
dirbame. Mes įtakojame sprendimus,
viešindami savo nuomonę, informuo-
dami. Šiais laikais, norint įtakoti tarp-
tautinius procesus, nebūtinai turi būti
ambasadoriumi konkrečioje šalyje. Be
kita ko, esu Ukrainos draugų grupės
(Friends of  Ukraine Group) narys, ku-
riai vadovauja buvęs NATO generali-
nis sekretorius Anders Fogh Rasmus-
sen. Mūsų lobistiniai žingsniai, sie-
kiant padėti Ukrainai, Gruzijai, Mol-
dovai priartėti prie Europos Sąjun-
gos, duoda rezultatų, tai parodė ir pa-
starasis Rytų partnerystės seminaras
Briuselyje. Per savo ryšius, per daly-
vavimą visuomeninėse grupėse ar or-

ganizacijose galiu prisidėti siekiant
tam tikrų užsienio politikos tikslų,
kurie savo ruožtu atsiliepia ir Lietuvos
interesams. Be to, nebūdamas valsty-
bės įgaliotinis, galiu kalbėti atviriau ir
tiesiau, bet taipogi kompetentingai,
turint omenyje mano unikalią patirtį.
Per tą bendravimą prisidedu, manau,
ir prie Lietuvos nacionalinio intereso
raiškos.

– Jūs grįžote gyventi į Lietuvą po ilgos
pertraukos, po daugelio metų darbo kitose
šalyse. Kokioms akimis ją pamatėte – ko-
kie pliusai, kokie minusai?

– Lietuva, žinoma, labai pasikei-
tusi. Galima diskutuoti apie buvimo ES
privalumus ar trūkumus, bet negalima
nuneigti fakto, kad mums buvo su-
teiktos didžiulės injekcijos – infrast-
ruktūros pagerinimui, žemės ūkio iš-
laikymui ir tobulinimui. Bet didžiau-
sia problema yra Lietuvos mažėjimas.
To mažėjimo priežastys yra kelios.

Viena – susijusi su išoriniais iššū-
kiais, t. y. Rusijos agresija ir jos politi-
ka Ukrainos ir kitų šalių atžvilgiu.
Tačiau yra ir vidinių priežasčių. Di-
džiausia Lietuvos grėsmė ir proble-
ma yra mūsų pačių išnykimas. Jeigu
1991 m. mūsų buvo 3,7 milijono, tai da-
bar mūsų yra 2,8 milijono. Ir jei ta ten-
dencija tęsis, jeigu nebus imtasi radi-
kalių priemonių, 2020 metais mūsų
gali būti tik 2,6 milijono.

Lietuvoje jaučiama ne tik išorės,
bet ir vidaus migracija – Vilnius ir Kau-
nas sutraukia žmogiškuosius resursus,
o kaimai ir rajonai tuštėja. Be to, vy-
rauja slogi emocinė būsena. Besijau-
čiančių reikalingais visuomenei pi-
liečių sumažėjo nuo 62 proc. 2008 m. iki
42 proc. 2016 m., o nereikalingo piliečio
savijauta yra vienas iš emigruoti ska-
tinančių veiksnių. Atsakant į klausimą
apie pozityvą ir negatyvą, pozityvu
tai, kad daug kelių, daug ligoninių, mo-
kyklų suremontuota, bet negatyvu –
kad žmonių nebėra. Ir antras dalykas
– ta slogi būsena, ypač tarp jaunimo,
kurio dauguma išvažiuotų iš Lietu-
vos, jei tik galėtų dirbti pagal specia-
lybę. Žmonės įbauginti, ir žiniasklaida
čia vaidina savo vaidmenį. Pvz., kai-
muose, pasirodo, populiariausias lei-
dinys yra „Akistata”, kur daugiausia
duomenų apie nusikaltimus, žmogžu-
dystes. Visuomenei turėtų būti teikia-
ma daugiau vilties, daugiau pozityvu-
mo, reiktų daugiau skatinančių žinių,
žmones, jų pasiekimus aukštinančių
straipsnių.

– Ar manot, kad realu tą mažėjimo pro-
cesą sustabdyti, ar gal net pasukti vagą at-
gal?

– Manau, kad tai yra realu, mes ta
tema rengėme keletą apvalaus stalo dis-
kusijų. Specialistų nuomonės, tiesa, iš-
siskiria. Demografijos ekspertai mano,
kad tai dalis pasaulinių demografinių
tendencijų, kurios rodo, jog gyventojų
skaičius Europoje apskritai mažėja, bet
jis sparčiai didėja Afrikoje ir Azijoje.
Tačiau mano ir kitų kolegų Lietuvoje
nuomone, esant politinei valiai, tu-
rint užsibrėžtą tikslą, laikantis stra-
teginės disciplinos, tą tendenciją gali-
ma pakeisti. Yra pavyzdžių – Singa-
pūras, Airija, panašaus dydžio valsty-
bės, kuriose sumaniai buvo imtasi ra-
dikalių priemonių situacijai pakeisti,
ir ji pasikeitė. Jeigu Singapūre prieš 25
metus gyveno 2,6 mln. gyventojų, tai
dabar jų – 5,5 mln.; Airijoje prieš 25 me-
tus buvo 2,8 mln. gyventojų, dabar – be-
veik 4 mln. 

Lietuvoje 2016 m. 35 aktyvūs žmo-
nės išlaikė 1 pensininką. Jeigu dabar-
tinės tendencijos nepasikeis ir gyven-
tojų toliau mažės, 2030 m. 2,2 aktyvių
žmonių išlaikys 1 pensininką. Tai tu-

,,Nereikia būti ambasadoriumi, kad įtakotum tarptautinius procesus.”

Vygaudas ir Loreta Ušackai  susipažįsta su pirmuoju ,,Draugo” numeriu, išleistu 1909
metų rugpjūtį.  Jono Kuprio nuotraukos
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Ką reiškia amerikiečius mokyti kalbėti lietuviškai? Ko-
kie žmonės pasiryžta pradėti lankyti pamokas ir mo-
kytis kalbos, kuri yra viena iš se niausių pasaulyje,

tačiau ir toli gražu ne lengviausiai išmokstama? Apie tai
– pokalbis su mokytoja Silvija Radviliene, kuri šiais
mokslo metais to kias pamokas veda Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje.

Silvija, jau ne pirmus metus mokote amerikiečius kal-
bėti lietuviškai. Ar daug susirenka moki nių į šias pamokas?

Nuo praėjusio rudens pirmą kar tą renkamės
Balzeko lietuvių kultū ros muziejuje. Į pirmąją, rudens
sesiją, trukusią 6 savaites, užsirašė penki mokiniai. Tie
patys žmonės neišsigando mokslų ir pareiškė norą juos
tęsti. Taigi, nuo sausio 13 dienos vėl rinksimės šešta-
dieniais ir kibsime toliau mokytis lietuviškai. Prie gru-
 pės žadėjo prisidėti dar keli nauji žmonės. 

Anksčiau mano pamokos vykdavo Pasaulio lie-
tuvių centre (PLC). O kalbant apie ankstesnių metų
studentus, tai rinkdavosi jų visaip: ir daugiau, ir ma-
žiau. Yra buvę, kad susi rinko 10 žmonių grupė, o štai
praėjusiais metais savo klasėje turėjau tik du jaunus
vyrus, kurie buvo pasiryžę dėl savo išrinktųjų, pamiltų
lietuvai čių, nors kiek pramokti jų gimtosios kalbos. 

Prabilote apie savo studentų motyvus mokytis lietuviškai.
Ko kių esate turėjusi mokinių? Kokie dar motyvai skatina ame-
rikiečius mokytis labai senos, sunkiai ,,įkan damos” mūsų kal-
bos, kuri tikrai nėra tokia populiari, kaip anglų, ispanų ar kinų?

Kaip minėjau, tie du jauni ir mieli praėjusių
metų mano studentai mokytis pradėjo dėl savo pamiltų
lietuvaičių. Vienas iš jų rengėsi tuoktis Lietuvoje, to-
dėl norėjo išmokti sa vo būsimiems uošviams lietu-
viškai pasakyti nors kelis sakinius. Neabe joju, kad jam
puikiai tą pasisekė pa daryti. Mes parengėme jam ne-
didelę vestuvių kalbą lietuviškai, kurią jis pasakė. 

Meilė ir noras pramokti savo išrinktojo ar iš-
rinktosios gimtosios kalbos yra vienas iš motyvų, dėl
ku rių amerikiečiai ateina į mano veda mas lietuvių kal-
bos pamokas. Ir da bar, šiais mokslo metais, lanko vie-
na jauna mergina, kurios draugas yra lietuvis. Dar vie-
nas motyvas ameri kiečiams mokytis mūsų kalbos – lie-
 tu viškos šaknys. Kai kurių mano studentų tėvai, se-
neliai ar proseneliai atvyko į Ameriką iš Lietuvos. Štai
tu riu mokinę, vardu Margarita, kurios tėtis yra lie-
tuvis, beje, rašytojas Tony Mankus. Margarita su se-
serimis pui kiai kalba anglų ir ispanų kalbomis, nes jų
mama yra kilusi iš Puerto Rico. Tačiau dabar Mar-
garita nusprendė pramokti ir tėvelio kalbos. 

Dar esu turėjusi studentų, kurie mokėsi lietu-
viškai dėl šeimos ir vai kų. Pavyzdžiui, amerikietis, su-
situo kęs su lietuve, atveždavo savo vaikus į Maironio
lituanistinę mokyklą, o pats neleisdavo laiko veltui. Jis
ateidavo pas mane į lietuvių kalbos kursus ir lankė dve-

jus metus. Tokių tė velių tarp mano studentų buvo ne
vienas. 

Dar prisimenu vieną išskirtinę istoriją apie ame-
rikiečius, kurie įvai kino mergaitę iš Lietuvos. Ta mer-
gaitė turi sveikatos problemų. Dabar jai jau yra 16
metų, jos vystymasis yra šiek tiek atsilikęs. Tačiau tie
jos įtėviai daug savo laiko ir energijos skiria tam, kad
mergaitė neprarastų ryšio su Lietuva. Aš šią šeimą su-
ti kau ne savo pamokoje, o  Dainavos stovykloje, kur jie
buvo atvežę savo dukrą mokytis lietuvių kalbos. 

Kaip jums sekasi mokyti, ar per tas kelias valandas kar-
tą per savaitę, kai susirenkate į pamoką, pakanka laiko per-
teikti tai, kas svarbiausia? Kaip vertinate pamo kų rezulta-
tus? Ar daug tokių mo kinių, kurie išsigąsta, nusivilia ir meta
mokslus?

Pirmąsias tris savaites savo mo kinius supažindinu
su svarbiausiais lietuvių kalbos gramatikos daly-
kais. Tos pirmosios pamokos tikrai nėra lengvos. Ne
vienas mokinys yra sa kęs, kad jiems labiau reikia to-
kių pamokų, kuriose būtų skiriama daugiau vietos po-
kalbiams. Tačiau aš lai kausi tos nuostatos, kad gra-
matikos pagrindai yra būtini, jeigu nori mo kytis ir ju-
dėti į priekį. Jeigu apsiribosime tik ,,iškaltais” po-
kalbiais, tai ir liks tik tiek, kad studentai pri simins,
kaip pasisveikinti, paklausti vardo ir pasakyti savą-
jį. Aš stengiuo si, kad jie išmoktų kuo daugiau. Ir tas
pasiteisina, po trijų savaičių grama tikos, mes pamo-
kose jau pradedame kalbėti. Savo mokiniams sakau:
žody ną turite sukaupti patys. Pasida ry kite korteles su
naujais žodžiais ir nuolat, vos tik radę laisvo laiko, tuos
žodžius kartokite – vairuodami, laukdami eilėje pas
daktarą ar bet kur. Aišku, per mano šio darbo praktiką
yra pasitaikę ir tokių atvejų, kad vie nas kitas studentas
apleido mokslus, kuriems buvo pasiryžęs skirti laiko
ir jėgų. Bet tokių buvo labai nedaug. 

Ką jums pačiai duoda šis darbas?
Pirmiausiai gaunu milžinišką moralinį atlygį, ku-

ris man yra pats vertingiausias. Aš pati visą gyveni-
 mą dirbau dėstydama anglų ir ispanų kalbas ameri-
kiečių mokiniams. Ma čiau jaunų žmonių, kurie nuo-
bodžiauja per pamokas, neturėdami jokios vidinės pa-
skatos mokytis, nesuvokia, kad mokėti papildomą kal-
bą yra didelė vertė ir pasiekimas. Pati šiek tiek moku
vokiškai, bandžiau sava rankiškai išmokti italų kalbos
ir ži nau, kaip tai yra sunku. Todėl labai gerbiu tuos
žmones, kurie yra dir bantys, turi šeimas ir vaikus, bet
aukoja savo laisvą laiką ir ateina į pamokas mokytis
lietuvių kalbos. Man tai yra didžiausia paskata dirb-
ti ir padėti tiems žmonėms siekti jų užsibrėžto tikslo. 

Ačiū Jums už pokalbį

Kalbino Virginija Petrauskienė

,,Mokau amerikiečius lietuviškai, 
nes gaunu milžinišką dvasinį atlygį”

– Mokytoja Silvija Radvilienė

Silvija Radvilienė (pirma iš k.) su savo mokiniais Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. V. Petrauskienės nuotr.

rės neigiamų pasekmių ir socialinėms reik-
mėms, ir gynybos biudžetui, ir apskritai Lie-
tuvos ekonomikai. Todėl mums būtina imtis ra-
dikalių priemonių, ir pradėti reikia nuo tiks-
lo užsibrėžimo – pvz., sutariame, kad iki 2020
m. norime atkurti Lietuvos gyventojų skaičių
iki 3,1 mln. Ekspertų nuomone, tokį tikslą ga-
lima būtų įgyvendinti nuosekliai jo siekiant.
Akivaizdu, kad mums reikės sukurti palan-
kesnę mokestinę sistemą, moduliuojama imig-
racijos politika turės būti nuosekli, tvari ir dar-
ni. Tą, mes matom, mūsų kaimynai lenkai su-
maniai daro, ir jau kai kurie Lietuvos darb-
daviai samdo ukrainiečius netiesiogiai, per
Lenkijos įmones.

– Akivaizdu, jog ta „sugrįžusi Lietuva” bus ki-
tokia, nelabai lietuviška, juk tiek daug mišrių san-
tuokų…

– Lietuvos veidas neišvengiamai keisis, bet
visas pasaulis toks. Kas svarbu – tai išlaikyti
savas valstybines tradicijas, kalbą, kultūrą ir
sugebėti integruoti kitataučius į Lietuvos vi-
suomenę. 

Bet reikia būti realistais – kiek tų žmonių
grįš?.. Kai vaikai pradeda lankyti mokyklas,
tada jau labai sunku privilioti. Kad ir mūsų pa-
čių pavyzdys. Mes anglosaksiškoje aplinkoje iš-
gyvenom 8 metus, ir mūsų vaikams buvo sun-
ku grįžti. Ačiū Dievui, suradome tokią priva-
čią mokyklą – Šiuolaikinės mokyklos centrą
(ŠiMC), kuriame padedama vaikams, gyve-
nusiems užsienyje, integruotis į lietuvišką
aplinką, sugrįžti į lietuvišką mokyklą ir pasi-
ruošti brandos egzaminams. Nors galime pa-
simokyti iš airių, pasidomėti, kaip jie susisiekė
su bendrapiliečiais kitose šalyse, kaip stengė-
si jiems sudaryti kuo palankiausias sąlygas.
Mes turėtume skleisti teigiamą žinią – laukiam
jūsų, valstybė laukia jūsų.

Man dirbant ambasadoriumi Londone,
2006–2008 metais, buvo pati didžiausia emig-
racijos iš Lietuvos banga. Manau, svarbu pri-
pažinti, kad migracija yra globalus fenomenas
ir nebūtinai reiškia tik negatyvius dalykus.
Žmonės, atsidūrę kitoj kultūroj, kitoj aplinkoj,
išsimokslina, įgyja naujos patirties, naujo su-
vokimo, pažinčių. Visa tai praturtina patį as-
menį, per verslo ar mokslo ryšius jis gali pa-
dėti ir savo valstybei. Lietuvos politikai tuo
metu padarė daug žalos tiesiog ,,nurašydami”
savo piliečius, vadindami juos išdavikais ar pa-
bėgėliais. Žmonių širdyse tai paliko antspau-
dą, – juk jie išvažiavo tam, kad išgyventų ar pa-
dėtų savo artimiesiems, kad išsimokslintų.

Dabar požiūris keičiasi, ir posūkis jau
bręsta, tik …žmonių nėra. Mes turim suvokti,
kad nėra didesnio uždavinio kaip sukurti savo
piliečiams geriausias sąlygas, konkuruoti dėl
jų išlaikymo ir sugrąžinimo Lietuvon. Čia
yra didžiausias iššūkis, ir tam reikia prisiim-
ti politinę atsakomybę. Remdamasis savo vie-
šo administravimo patirtimi (7 metų darbo Vy-
riausybėje vyr. derybininku ir ministru), ga-
liu tvirtinti, kad jeigu nebus Lietuvoje insti-
tucijos, kuri prisiims atsakomybę už žmogiš-
kuosius išteklius, už tam tikrą palaipsnę imig-
racijos kontrolę, tai vargu bau ar mes pasiek-
sim rezultatų. Visoms partijoms reikia sutar-
ti, kad gyventojų skaičiaus augimas Lietuvo-
je yra strateginis uždavinys, ir tam reikalinga
politinė institucija. Panašiai kaip mes suta-
rėme dėl Europos Sąjungos ir NATO narystės
ir buvom įkūrę Europos reikalų ministeriją.
Prisiėmėm atsakomybę nuosekliai, kasdien
dirbti Europos integracijos klausimais. De-
mografijos, žmogiškųjų išteklių klausimai da-
bar turėtų būti iškelti į panašų lygmenį.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ramunė Lapas

P.S. Šiomis dienomis atsinaujinus polemikai, ar
reikia Lietuvai tiesioginių santykių su Rusija, ma-
nome, įdomios buvusio ES įgaliotinio šioje valsty-
bėje įžvalgos ir pastabos. Kaip Vygaudas Ušackas
mato Rusijos ir Vakarų bei konkrečiai Rusijos ir Lie-
tuvos santykių raidą ir problemas skaitykite kitame
,,Draugo” numeryje. 

Redakcija 
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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 

AMBER HEALTH CEnTER
Funkcinė ir Naturali Medicina

DR. VILIJA R. KERELIS
6420 W. 127th St. #106,
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-567-6718
Funkcinė Medicina gydo pagrindinę ligos priežastį!

FuNKCINĖ – NAturALI  MEDICINA

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I
773-585-9500



Sudoku nr. 125
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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Skaitykite 
,,Draugą”
greiČiau! 

www. draugas.org

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis! 

Naujiems prenumeratoriams
$120 metams $65 pusei metų
$115 internetinė (pdf) metams
$30 internetinė (pdf) trims mėnesiams 

www.draugas.org

�

�
�
�

IEŠKO DARBO

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

Medikė ieško darbo senų žmonių
priežiūroje. Turiu didelės patirties, 

geras rekomendacijas
ir legalius dokumentus.

Prašau siūlyti įvairius variantus. 
Janina, tel. 773-757-4532.

SUBSCRIBE
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! 

$99
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„Nemoku šokti tango,
bet užtat puikiai šoku
lietuvišką klumpakojį”,

– sako žaviai, be ryš kaus akcento,
lietuviškai kalbantis  24-erių metų ar-
gentinietis grafikos dizaino specialis-
tas Nicolas Cabrera Dulke. Jaunuolis
gimė  Buenos Aires provincijos mies-
te Berisso. Nuo mažens girdėjo pasa-
kojimus apie Lietuvą, nors šeimoje
lietuviškas žo dis jau seniai neskam-
bėjo. Anapilin iškeliavusi vienintelė
dar mokėjusi kalbėti lietuviškai mo-
čiutė taip ir nespėjo anūko išmokyti lie-
tuvių kalbos. Nicolas proseneliai, kilę
iš Trakų rajono, į Pietų Ameriką atvy -
ko po Pirmojo pasaulinio karo. Nico-
 las – jau ketvirtos kartos lietuviškų
šaknų turintis argentinietis. Būda mas
septyniolikos  nuvyko į Vasario 16-
osios gimnaziją Vokietijoje ir ten pra-
leidęs metus, išmoko lietuviškai. Nors
vaikystėje ir negirdėjo lietuviško žo-
džio, Nicolas, kaip ir jo senelis, kiti šei-
mos nariai, tapo aktyviu Berisso mies-
to lietuviškos bendruomenės „Nemu-
nas” nariu. „Mes čia turime šokių
grupę, kuri nuolat dalyvauja visose pa-
saulio lietuvių šokių ir dainų šventė-
se”, – sako Nicolas. „Klumpakojis”,
„Malū nas”, „Šiaudai be grūdų”, polka,
suktinis, – tai tik keli šokiai, kuriuos
vaikinas šoka nuo mažumės. Tame
pačiame Berriso mieste yra dar viena
lietuviška bendruomenė „Mindau gas”.
Bendrose šventėse susirenka apie tris
šimtus Lietuvai neabejingų ir lietu-
viškų šaknų turinčių argentiniečių,
tarp kurių tik vos dešimt moka kalbė-
ti lietuviškai. Nicolas Cabrera Dulke
dar yra ir Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos atstovas. Kartu su bendramin-
čiais kasmet  organi-
zuoja jaunimo sto-
vyklas, ku rios vienija
nuo 15 iki 30 metų
žmo nes. Lietuvoje Ni-
colas lankėsi jau tris
kartus. Kitais metais
žada praleisti Vilniu-
je visus metus, nes
laimėjo Švietimo  pa-
ramos fondo stipen-
diją. Jaunuolis kartu
su savo drauge Ma le-
na Tanevitch Braziu-
nas, kuri taip pat turi

lietuviškų šaknų, Vilniaus universitete
mokysis lietuvių kalbos, kultūros ir is-
torijos. Ar nebijo lietuviškos žiemos?
Nicolas neslepia di džiausio patirto ne-
malonumo: „Teko Lietuvoje lankytis
žiemos metu. Savaitę tūnojau namuo-
se, nes buvo taip šalta, kad norėjau
skradžiai že mėn prasmegti”. Besimo-
kydamas Vokietijoje jis turėjo progos
pakeliauti po visą Lietuvą. Sužavėjo Ni-
colą Ignalina, lietuviška gamta ir eže-
rai. „Baidarėmis plaukėme”, – prisi-
mena vaikinas, neslepiantis, kad iš-
bandė visus lietuviškus malonumus. Ir
tikroje lietuviškoje pirtyje lankėsi, ir
cepelinus kirto. Prosenelių gimtinėje
atrado mėgstamos muzikos. „Labai
mėgstu klausytis Andriaus Ma monto-
vo, ‘G&G Sindikato’, mėgs tu liaudies
dainas, ypač sutartines”, – sako ar-
gentinietis Nicolas, savo meilę Lietuvai
įamžinęs stilizuoto Vyčio tatuiruote, to-
kią pačią yra pasidariusi ir jo mergina
Malena.

Išgyvenimai, kai nuvykęs į Vasa-
 rio 16-osios gimnaziją nemokėjo nei žo-
džio lietuviškai, jau praeityje. Šian dien
Nicolas stengiasi ne tik kalbėti lietu-
viškai, bet ir rašyti be klaidų. 

Vaikinas buvo vienas pirmųjų už-
siregistravusių projekte: „Lietuva
4.000.000”. 2017 metų pradžioje užgi-
musi ši iniciatyva tik patvirtino, kad mūsų
yra daug ir mus vienija vienas žodis Lie-
tuva. Šios iniciatyvos tikslas – pakviesti 4
milijonus lietuvių 2018-ųjų liepos 6 d. gie-
doti „Tautišką giesmę”. Tai bus pirmas
žingsnis į vieną Lietu vą, kuri neturi sienų,
kur nėra pusiau lietuvių ar išeivių, kur nie-
 kas neklausia, koks herbas ant tavo paso
ir kaip gerai moki lietuviškai. Projekto or-
ganizatoriai pri mena, kad jeigu pažįsta-
te lietuvių užsienyje vis dar galite juos  pa-
žymėti platformoje: www.4000000.lt.

Pristatome pirmuosius
šio naujo puslapio
pašnekovus.

„Visada norėjau pagyventi Rygoje”, –
sako Eglė Juzumienė, laisvai samdoma
maisto ir gyvenimo būdo fotografė, dir-
banti didžiausia me Latvijos gastrono-
miniame leidinyje „Četras Sezonas”. 

Miela Egle, kokie keliai Jus nuvedė į
Latviją ?

Išvažiavau kaip meilės emigran tė.
Mano vyras  jau gyveno ir dirbo Lat-
vijoje penkerius metus. Reikėjo rinktis
– ar nuolat važinėti savaitgaliais į
Rygą, ar kraustytis ten ilgesniam lai-
kui. Pasirinkome pastarąjį variantą.
Lietuvai Latvija neatrodo joks užsienis,
nes tai juk taip arti. Mano tėveliai gy-
veno Šiauliuose,  tėtis iki penkiolikos
metų buvo gyvenęs Latvijoje, Rygoje tu-
rėjome giminių ir aš visada jutau nos-
talgiją šiam miestui. Pamenu, vaikys-
tėje, kai važiuodavau per atostogas į
Rygą, vis sakydavau, kaip norėčiau
šitame mieste gyventi. Kai mano mama
sužinojo, kad aš kraustausi gyventi į
Rygą, labai juokėsi. Sakė, – matai pra-
ėjo trisdešimt metų ir išsipildė Tavo
svajonė pagyventi Rygoje.

Kiek laiko gyvenate Rygoje?
Dvejus metus. Ir žinote, net jeigu

būčiau pragyvenusi ir daugiau metų,
nespėčiau pasiilgti Lietuvos. Ji taip
arti. Žodžiu, nostalgija gyvenantiems
lietuviams Latvijoje jokiu būdu ne-
gresia (juokiasi).  

Ar  lengvai pritapote prie naujų gyve-
nimo sąlygų?

Latvija skiriasi nuo Lietuvos tuo,
kad yra labai dualistinė valstybė. Vi-
suomenė pasiskirsčiusi tarp Lat vijos
latvių ir Latvijos rusų. Toji takoskyra
labai juntama. Integruotis nereikėjo,
nes pažinojau šią šalį ir dar prieš ap-
sigyvendama pusantrų metų važinėjau
ir savaitgalius leidau Rygoje. Kai įsi-
darbinau tarp latvių, dar kartą supra-
tau, kad jie labai panašūs į mus, bet
kartu ir  kitokie. Latviai dar labiau san-
tūresni ir uždaresni, nei lietuviai. 

Latvijos latviai sunkiai įsileidžia
į savo ratą svetimtaučius, o štai  Lat-
vijos rusai pakankamai malonūs, drau-

giški bei atviri. Šiokį tokį socialinį ratą
jau pavyko susikurti.

Ar išmokote  latvių kalbos? 
Laisvai susikalbėti aš negalėčiau,

bet iš pagarbos tautai bent jau kalbos
pradžiamokslį bandžiau įsi savinti.

Esu žemaitė, ir man kai kurie lat-
viški žodžiai savo sąskambiu labai pri-
mena žemaičių tarmę. Pradžioje buvau
nusprendusi mokytis latvių kalbos, ir
net buvau užsirašiusi į kalbos kur-
sus. Bet po to nusprendžiau, kad in-
vestuoti savo brangų laiką į kalbos
mokymąsi neverta. Jau dabar žinau,
kad šioje šalyje ilgai neužsibūsime.
Turimų kalbos žinių man pakanka, kad
galėčiau susišnekėti su kolegomis, par-
duotuvėje. 

Ar buvo kažkokių nepato gumų, kurių
patyrėte gyvendama Latvijoje?

Biurokratiniai dalykai. Kai rei-
 kia tvarkyti kažkokius dokumentus
visada pajuntu, kad esu svetima šitoje
šalyje.  Kai tai darai gimtinėje, ten ir
sienos padeda, o čia taip nėra.  Glumi-
na ir tai, kaip latviai reaguoja, kai su-
žino, kad mes iš Lietuvos. Vis klausia,
ką mes čia  Latvijoje veikiame, ir kodėl
atvykome.

Ar tenka bendrauti su kitais lietu-
viais?

Bendraujame su vyro kolegomis ir
Lietuvos ambasadoriumi bei konsule.
Su pastaraisiais susipažinome, kai
tuokėmės Lietuvos ambasadoje Latvi-
joje. Buvome pirmieji lietuviai ir vie-
ninteliai per 25-erius ambasados  gy-
vavimo metus, įregistravę joje savo
santuoką.

Ar teko gyventi kituose miestuose? 
Kai studijavau, pagal mainų prog-

ramą gyvenau beveik metus Ita lijoje,
Sardinijos saloje, Kaljario mies te. Taip
pat pagal mainų programą pusę metų
teko pagyventi ir Amerikoje, Colorado
valstijoje. 

Niekada neatmetu tokios galimy-
bės pagyventi kitose pasaulio vietose.
Mes su  vyru  abu  mėgstame keliauti
ir jaučiamės  atviri  pasauliui. Mūsų
gy venimas klostosi pagal vyro karje-
ros scenarijų.  Jis  yra žmogiškųjų iš-
teklių specialistas, šios srities vadovas.
Kur ves jo darbo geografija, ten vyksiu
ir aš. 
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LIETUVA

Nerius ir Eglė Juzumai.  Asmeninio albumo nuotraukos Nicolas (d.) su savo dėde, sesute ir mažuoju pusbroliu.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Siūlykime kandidatus į 2018 m.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  XVI

Seimo atstovus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XVI Seimas vyks Vilniuje
2018 m. liepos 8–11 d. JAV Lietuvių Bendruomenei (LB) Seime
gali atstovauti 20 atstovų, kuriuos išrinks JAV LB Taryba. 

Tarybos nutarimu, atstovų kandidatus gali siūlyti bent du
Amerikos lietuviai. Siūlykite raštu, JAV paštu arba el. paštu iki

2018 m. sausio 28 d.:

Juozas Polikaitis
1209 Country Lane

Lemont, Illinois 60439

Tel. 630-257-2022
Email: jpolikaitis@aol.com

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:

1. Į Seimą Vilniuje vykti ir visas ten apsistojimo ir pragyvenimo išlaidas užsi-
mokėti savo lėšomis. (Pagal JAV IRS nuostatas, įstatymo leistose ribose, kelio-
nės ir apsistojimo, bet ne pragyvenimo, išlaidas galima nurašyti nuo pajamų
mokesčių.)

2. Nuo Seimo pradžios iki pabaigos dalyvauti ir JAV LB atstovauti visuose
Seimo posėdžiuose. 

Už JAV LB Tarybos pasiūlytus ir visus kitus siūlomus kandidatus korespon-
dencinis Tarybos narių balsavimas bus vykdomas tarp 2018 m. vasario 1–14
d.   Dvidešimt daugiausia balsų gavusių kandidatų taps JAV LB atstovais PLB
XVI Seime. 

Išrinktas atstovas ar atstovė, kuris ar kuri dėl atsiradusios rimtos priežasties
negalėtų Seime dalyvauti, privalo apie tai kiek galima anksčiau raštu pranešti
JAV Tarybos prezidiumui aukščiau nurodytu adresu ir į jų vietą, pagal galimy-
bes, bus pakviesti kiti daugiausia balsų gavę kandidatai. Yra labai svarbu, kad
JAV LB Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seime būtų pilnai ir atsakingai
atstovaujama.

JAV LB XXI Tarybos Prezidiumas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas
Vilnius, 2018 m. liepos 8–11 d.

Kandidato į Seimą vardas ir pavardė:_______________________________________

Tel. numeris ir el. pašto adresas____________________________________________

1. Kandidato siūlytojas: ___________________________________________________

Siūlytojo tel. numeris ir el. pašto adresas:____________________________________

1. Kandidato siūlytojas: ___________________________________________________

Siūlytojo tel. numeris ir el. pašto adresas:____________________________________

Kiekvienas siūlomas kandidatas turi raštiškai sutikti:

1. Į Seimą Vilniuje vykti ir visas ten apsistojimo ir pragyvenimo išlaidas užsimokėti
savo lėšomis. (Pagal JAV IRS nuostatas, įstatymo leistose ribose, kelionės ir apsistoji-
mo, bet ne pragyvenimo, išlaidas galima nurašyti nuo pajamų mokesčių.)

2. Nuo Seimo pradžios iki pabaigos dalyvauti ir JAV LB atstovauti visuose Seimo posė-
džiuose. 

Sutinku su šiomis sąlygomis:  ____________________________________________

Siųskite el. paštu:
jpolikaitis@aol.com

Arba paštu: 
Juozas Polikaitis, 1209 Country Lane, Lemont, IL 60439

A † A
ANTANAS KULIEŠIS

mirė sausio 4 d. Vilniuje, eidamas 93 metus.
Gimė 1925 metais Ukmergėje. Velionis buvo a. a. Isabelės Ma -

siulionytės-Kuliešienės vyras.
Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Laura; dukra Zita su vy -

ru Ja son ir anūkas Artūras, giminės, draugai, pažįstami Čika -
go je ir Lietuvoje.

Po karo emigravo į Buenos Aires. 1963 metais  atvyko į JAV.
Ilgus metus dirbo inžinieriumi „General Motors Electro Mo -

ti ve” bendrovėje. Išėjęs į pensiją apsigyveno Vilniuje, Lie tuvoje.
Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sekmadienį, sau-

sio 7 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Mar -
quet te Parke. 

Velionis bus palaidotas Lietuvoje.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vau ti atsisveikinime.

Nuliūdusi šeima
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

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

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

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

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas, padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Viligailė Lendraitienė 100
dol., dr. Austė Vygantienė 100 dol., Arvydas ir Diana Algminai 200 dol.; Gražina
Mačiuikienė 100 dol. (a. a. Virginijos Gureckienės atminimui), Laima ir Vacys Garbonkai
500 dol. (a. a. Broniaus Nainio atminimui); a. a. Irenos Jankauskienės atminimui –
Saulius ir Sigita Naujokaičiai 100 dol., Vida Čejauskas 100 dol.; a. a. Jono Vaznelio
atminimui – Rima Balčiūnienė 20 dol., a. a. Vytauto ir Natalijos Aukštuolių atminimui –
Gintaras ir Daina Aukštuoliai 300 dol.; vaiko paramai dr. Palmira Janušonienė 360 dol.,
Raminta Marchertienė – 360 dol., Ginger Houghton iš a. a. Roberto Dudos palikimo jo
remiamiems studentams 45,000 dol.; William Emory – 30.50 dol. Regina Šerpytytė –
240 dol. Labai ačiū! „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont,
Illinois 60439, tel. 630-243-7275, mob. 630-347-8527, el. paštas: indretijunelis@sbc-
global.net.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

http://draugokalendorius.org

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius sausio 10 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte pasižiūrėti istorinio filmo
apie Vakarų pasaulio ir buvusių Sovietų Są-
jungos respublikų lietuvių bendruomenių at-
stovų pirmajį suvažiavimą laisvoje Lietuvoje.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visus dalyvauti ruošiamame Lais-
vės gynėjų dienos paminėjime, kuris įvyks sau-
sio 14 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centro pokylių salėje. Galėsite pasi-
vaišinti kavute, pyragais ir sumuštiniais, ku-
riuos paruoš JAV LB Lemonto apylinkės val-
dybos nariai.

�  2018 m. sausio 13 d. minėsime dvidešimt
septintąsias tragiškų, tačiau mūsų Laisvę su-
brandinusių ir mūsų Tautą sutvirtinusių įvykių,
metines. Siekiant kartu su Lietuva pagerbti Tė-
vynės laisvės gynėjų atminimą, Lietuvos šau-
lių sąjunga išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo
klubas ir Čikagos skautų vietininkija sausio 14
d.  organizuoja 9 km bėgimą/ėjimą, kuris

vyks prie 31-osios gatvės paplūdimio Čikagoje.
Dalyviai renkasi 12:30 val. p. p., bėgimo pra-
džia – 1 val. p. p. Po to vaišinsimės karšta ar-
bata, kava ir šauliška koše.

�  Sausio 20 d., šeštadienį, 6 val. v. galeri-
joje ,,Siela” (PLC, Lemonte) autorinių dainų
albumą pristatys Nerijus Glezekas su naujai
sukurta grupe ,,Paradigm”. Renginio metu bus
galima pasigrožėti šviesos ir muzikos efektais
bei fotografo Andriaus Sprindžio paroda ,,Pie-
šimas šviesa”.

�  Š. m. balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL
60439) vyks 55-asis metinis Lietuvių Fondo
narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks
rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą. Tre-
jų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF ta-
rybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3
(trys) Kontrolės komiteto nariai.Kandidatus į
LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki
š. m. vasario 15 d. Daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.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% 

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.

Artimieji praneša, kad
2017 m. gruodžio 22 d., su-
laukęs 95 metų, mirė fo-
tografas a†a Zigmas De-
gutis. Paskutiniuosius gy-
venimo metus velionis
praleido St. Patrick’s Nur-
sing Home, Naperville, Il-
linois. Laidotuvės buvo
privačios.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org


