
Savo skaitytojams pristatome naują skyrių, kurį pavadinome

,,Mes ateiname!”. Jame pasakosime apie jaunus žmones –

įdomius, protingus, išradingus ir turinčius drąsos ką nors įdo-

maus nuveikti, arba jau spėjusius nemažai pasiekti. Jie ateina

– pasitikime!
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Mes atei namE!

LAIMA SMILGYTĖ

21-erių metų Eglė Keturakytė, dar vaikystė-
je iš Kauno su tėvais atvykusi į JAV, visą savo
laisva laikį atiduoda žirgams. Juos ne tik tre-
niruoja, išjodinėja, prižiūri, bet kartu ir žaidžia,
ir kalbasi. Tiek angliškai, tiek lietuviškai. „Ir ark-
liai puikiai mane supranta”, – šypsosi Eglė, jau
7-erius metus savo gy venimo neįsivaizduo-
janti be žirgų.

Nenuostabu, kad ir pasikalbėti Eglė atsku-
bėjo su jojimo apranga. „Turiu laisvą va-
karą, tad po pokalbio važiuosiu tiesiai į

arklides”, – sako mergina. O kaip vėliau pri-
sipažįsta, arklidžių, kuriose Eglė dirba ir sa va-
noriauja, yra ne vienos, o dvejos.             – 7 psl.

Septyneri metai su žirgais

Žirgai – Eglės širdyje ir piešiniuose. 

Lietuva 27-ąjį kartą mini tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Lais-
vės gynėjų dieną. Penktadienio rytą žmonės gausiai dalyvavo pilietinė-
je akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”, savo namuose, darbovietėse, mo-

kyklose prie langų uždegdami žvakutes.
Vakare prie Vilniaus televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos pa-

stato, Nepriklausomybės aikštėje suliepsnojo Atminimo laužai. Prie Atminimo
laužo Nepriklausomybės aikštėje vyko Sąjūdžio valanda, sostinės Šv. Jonų
bažnyčioje – koncertas „In memoriam”. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
susitiko parlamento gynėjai. – 2 psl.

Sausio 12 dienos ryte, prisijungiant prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“,
Prezidentūros languose buvo įžiebtos žvakutės Laisvės gynėjams atminti.

Prezidentūros nuotr.

Neužmiršome!

Algirdo Sabaliausko nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS. A. JONIKAS

Evangelija pagal Joną  Jn 1:35–42

35 Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du
jo mokiniai. 36 Išvydęs ateinantį Jėzų, jis
tarė: „Štai Dievo Avinėlis!” 37  Išgirdę
tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui
Jėzų. 38 O jis atsigręžė ir, pamatęs juos se-
kančius, paklausė: „Ko ieškote?” Jie atsakė:
„Rabi (tai reiškia: „Mokytojau”), kur gy-
veni?” 39 Jis tarė: „Ateikite ir pa matysite”.
Tada jiedu nuėjo, pa matė, kur jis gyvena,
ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie
dešimtą valandą. 40 Vienas iš tų dviejų,
kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jė-
zumi, buvo Simono Petro brolis Andrie-
jus. 41  Jis pirmiausia susiieškojo savo
brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Me-
siją!” (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį
– Kristų”) . 42 Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jė-
zus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas,
Jono sūnus, o vadinsies Kefas” (tai reiškia:
„Petras – Uola”).

Kai mes sergame, einame pas
gydytoją. Kai mums reikia su-
remontuoti automobilį, mes jį

atiduodame mechanikui. Jeigu jūsų au-
gintinis susirgo, vežate jį pas veteri-
narijos gydytoją. Jei jūsų kompiuteris
tinkamai neveikia, patikite jį IT spe-
cialistui. Visuomet yra tas vienas as-
muo, kuris gali mums padėti, kada
mums reikia pagalbos. Dievas taip pat
pasirūpino mūsų sielovada – Jis įkūrė
Bažnyčią ir paskyrė mums dvasinin-
kus. Dvasininkai žmonėms padeda pa-
žinti ir Dievo mokymą.

Nuostabus dalykas yra tas, kad
Dievas patiki žmogumi ir paveda jam
tarnauti visų brolių ir sesių dvasi-
niams poreikiams. Kodėl? Atsakymas
yra vienas ir tik vienas – Dievas myli
žmogų! Štai pranašo Amoso knygoje
skaitome, kad Dievas pašaukė Amo są
skelbti savo žodį (Amos 7: 12–15).  Evan-
gelistas ir Viešpaties mokinys Morkus
aprašo, kaip Jėzus pašaukė dvylika
mokinių, ir išsiuntė juos skelbti Ge-
rosios Naujienos, pamokslauti ir gydyti
žmonių negales (Mk 6, 7–13). Biblijoje
skaitome, kaip Pas ku tinės Vakarie-
nės metu Jėzus apaštalus ordinuoja pir-
maisiais kunigais.

Nuo tų laikų Bažnyčia išlaiko tie-
sioginę Jėzaus Kristaus įsteigtą šven-
timų liniją – apaštalų įpėdiniai vys-
kupai šventina naujus kunigus ir dia-
konus. Taigi, turime kunigystės sak-
ramentą! Dievas ir šiandien Jo paties
įsteigtu ir patikėtu būdu siunčia ku-
nigus tarnauti Bažnyčiai ir žmonių
dvasiniams poreikiams. Dievas pa-
šaukia nuodėmingą žmogų tapti pa-

šventintu, eiti ir tarnauti žmonėms Jo
vardu, nes Dievas rimtai priima mūsų
žmogiškumą. Šventų Kalėdų laikotar-
piu ir vėl turėjome galimybę pamaty-
ti bei apmąstyti, kaip Kristus tapo vie-
nu iš mūsų – kūnu gimdamas iš Mer-
gelės Marijos. Mes tai vadiname įsi-
kūnijimu ir tai reiškia, kad Dievas
rimtai, ko gero, daug rimčiau nei pats
žmogus, priima mūsų žmogišką pri-
gimtį. Žinant, kad Dievas rimtai, ab-
soliučiai ir besąlygiškai mylėdamas
prisiima mūsų žmogiškumą, Jis, kaip
skaitome šios dienos Evangelijoje pa-
gal Joną, savo laiku kai kuriuos iš
mūsų tarpo suranda, duodamas laiko
subręsti paruošia, kad naujas mokinys
pajėgtų žmogui tarnauti Kristaus var-
du, atliktų Jo darbus.

Pašaukime, pamatyme, suvoki me,
išsimokslinime, subrendime yra vienas
laibai svarbus reiškinys – lai kas!
Mums reikia laiko ir pastangų, kad ge-
riausi dalykai gyvenime įvyktų. Mei-
lė auga santuokoje, draugystėje ir šei-
moje, kai kartu yra praleidžiama daug
brandaus ir nesavanaudiško laiko, kai
tas laikas yra paženklintas išbandyta
patirtimi. Lai kas turi reikšmingų mo-
mentų, bet laiko skubinti negalima. O
senolių išmintis moko, kad su laiku
žaisti negalima, jo neįvertinti yra nu-
sikal timas. Kaip gerą jums pavyzdį,
mie las skaitytojau, pateikiu jauno vai-
kino siekį – metų metais krepšinio
treniruotėse liejamas prakaitas, šli-
fuojama technika ir kitos krepšinio pa-
slaptys, kad vieną dieną visa tai atsi-
pirktų stipriausios lygos rungtynėse
paskutinės sekundės dalyse sužaistu
puikiu žaidimu, kuris pasibaigia per-
galingu metimu. Tai pa vadinkime – tei-
singu savęs realizavimu Dievo duota-
me laike. Laikas bū tų nieko vertas, jei
tu nemėgtum to, ką darai. Jei vaiki-
nukas nemėgtų krepšinio, jis nelietų
sūraus prakaito ir negaištų savo bran-
gaus laiko. Bet jis protingas ir gerai su-
vokia, ką ir kaip reikia daryti siekiant
krepši ninko karjeros, jis gerai vykdo
trenerio nurodymus bei užduotis, nes
jis siekia savo gyvenimo tikslo.

Bet dabar pagalvokime ir apie
nuostabiausią planą, kurį Dievas yra
paruošęs visai žmonijai. Jis tam ir
gimė šiam pasauliui, kad mums vis ką
apreikštų. Ar mes suvokiame, kad rei-
kia skirti laiko to plano pažinimui, ar
suprantame, kad reikia dėti pastangas,
kad tikrai mylėtume Dievą ir Jo veda-
mą Bažnyčią? Jėzaus mokiniai buvo
pakviesti pasilikti su Juo ir praleisti
dieną, kad gerai ir iš tikrųjų pažintų
Jėzų, nes Jėzaus pamatymas prie upės
dar nereiškė jo pažinimo. Tikras san-
tykis atsiranda suradus pasiti kėjimą ir

Pirmieji mokiniai. O kas aš? draugystę. Evan gelijos eilutės, kad pa-
kviesti būsimi mokiniai praleido „visą
likusią die ną”, reiškia labai ilgą laiką.
Tas jų kartu praleistas laikas vėliau
jiems leido tapti pirmaisiais kankiniais
dėl Jėzaus vardo, nes meilė tapo di-
desnė už baimę, už nuodėmę ir už mir-
tį.

Mūsų per Kalėdas prakartėlėje
pamatytas ant šieno paguldytas kū di-
kėlis Jėzus dar nereiškia, kad mes Jį
bei jo Bažnyčią pažįstame. Šven tųjų gy-
venimai (ar esate susipažinę bent su
mūsų tautiečio palaimintojo arkivys-
kupo Teofilio Matulionio gy venimu)
yra aiškiausi liudijimai, kas yra kata-
likas ir koks jo santykis su Gyvuoju
Dievu, kas yra Bažnyčia ir kokias
funkcijas ji atlieka Jėzaus Kristaus ve-
dama. Šiandien atsakydami į klausimą,
kaip myli Jėzus žmo nes, atsakome –
taip, kaip Teofilis, kaip Jonas Paulius
II, kaip Faustina, kaip Motina Teresė,
kaip daugelis tų, kurie savo darbais,
savo gyvenimu paliudijo gyvąjį Jėzų,
taip pat ir save, savo vertę.

Šių dienų vyraujanti atmosfera
yra bauginanti, nes antikrikščioniška
veika, t. y. veika neturint savyje pasi-
aukojančios meilės ir neieškanti tiesos,
įvairais kanalais daugina naujuosius
Judus ir Erodus, platina iškreiptą ar
melagingą informaciją, skleidžia ne-
apykantą, iš vidaus skal do visuomenę,
naikinamos istorinės, moralinės ir
dvasinės nusistovėjusios vertybes, gy-
vybės ir šeimos kultūrą keičia egoiz-
mas ir kitos ne aiškios atmainos.

Tad šios dienos klausimai yra to-
kie: ar tikrai aš žinau, kas yra Jėzus?
Kiek aš apie jį žinau? Tai yra du skir-
tingi žinių tipai: aš galiu viską žinoti
apie asmenį ir nepažinti jo. Ką galiu su-
žinoti šiame skaitinyje apie Jėzų? Jis

yra tas, kuris nespaudžia žmonių, bet
klausia – „ko nori?” Jis priima tik są-
žiningą atsakymą. Jis žiūri į žmones ir
juos mato giliai, iki pat širdies ir sielos
gelmių. Aš, kaip ir Petras, Jame gaunu
naują vardą – Uola. Jis matė Petro iš-
tikimybę, nors kiti pamatė silpnumą.
Jis mato ir Bažnyčios ištikimybę bei
šventumą, tarnavimą ir pasišventi-
mą, nors kiti mato tik atskirų jos narių
nuodėmes.

Kai mes skaitome šios dienos
Evangelijos istoriją, sustokime ir pa-
klauskime – kas yra nauja šioje isto-
rijoje apie Jėzų? Arba, kas naujo apie
mane patį? Evangelija visada yra nau-
ja ir pamokanti. Tai yra lobių skrynia,
kuri kiekvieną kartą, kai mes ją skai-
tome, atskleidžia naujus Jėzaus tiesos
aspektus. Viešpats sku ba pas mus, jis
ateina pas savo my limuosius.

Tegul žodžiai „Ateikite ir pama ty-
site” šią savaitę užvaldo jūsų protą ir
širdį.

Viešpatie, ačiū, kad pakvietei ma -
ne į Eucharistiją; ačiū, kad paskatinai
mane maldai.
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Pagrindinės Laisvės
gynėjų minėjimo dienos,
sausio 13-osios, rytą sos-
tinės Nepriklausomybės
aikštėje padėtos gėlės prie
Kovo 11-ajai skirto pa-
minklo „Žinia”.

Laisvės gynėjų atminimas pa-
gerbtas ir iškilmingame Laisvės gy-
nėjų dienos minėjime Seimo Kovo 11-
osios Akto salėje. Posėdžio metu
įteikiama 2017 metų Laisvės premi-
ja, kurią Seimas paskyrė laisvės gy-
nėjai, politinei kalinei Nijolei Sa-
dūnaitei (pokalbį su ja skaitykite ar-
timiausiame ,,Drauge”).

Nepriklausomybės aikštėje vyko
tradicinė Valstybės vėliavos pakėli-

mo ceremonija, po jos Sausio 13-
osios aukos pagerbtos Antakalnio
kapinėse. Lietuvos kariuomenės
krašto apsaugos savanorių pajėgų
kariai taip pat pagerbė Laisvės gy-
nėjus, palaidotus Alytaus, Kauno,
Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio,
Vilniaus kapinėse. 

Atminimo renginius vainikavo
šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
bazilikoje.

ELTA

Neužmiršome!
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Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Kartais suabejoji – ar bereikia apie tai kalbėti? Ar prisiminimai ir jų pa-
sakojimas netaps pabodusiomis istorijomis ir mes prarasime suvokimą
apie tų įvykių didybę ir svarbą?  Bet kasmet, pasitinkant sausio 13-ąją,

mums ta diena iškyla iš atminties beveik nė kiek nenublukusi, šviečianti to-
mis pačiomis vienybės, pasiaukojimo, skausmo, nerimo ir tikėjimo bei ryž-
to spalvomis. Ir tampa aišku: tie atsiminimai yra tokie gyvi, kad negali jų ne-
pasikviesti kaip ypatingo svečio. Ir supranti, kad tų sausio 13-osios istorijų
yra tiek, kiek mūsų, lietuvių, visame plačiame pasaulyje. Tikrai daugiau nei
trys milijonai, neabejoju. Todėl, kad tuo metu, kai buvo šturmuojamas te-
levizijos bokštas, kai buvo statomos barikados prie Seimo rūmų, kiekvienas
mes kovojome taip, kaip galėjome: stovėdami prieš tankus, budėdami prie
Seimo rūmų ar jų viduje, burdamiesi savo miestų aikštėse, dainuodami ar
klausydamiesi dainų, virdami arbatą šąlantiems, drebančia širdimi sekda-
mi televizijos žinių naujienas, o gal melsdamies, kad neįvyktų tai, ko labiausiai
bijojome. Kiekvienas širdyje išsaugojome prisiminimus apie savo paties iš-
gyventą sausio 13-osios kovą. Ir mes vis tebekovojame, kad tos dienos pa-
vojus nepasikartotų. Žinote kaip? Pasakodami tai, ką žinome ir patyrėme.
Nes taip šią Nepriklausomybės istoriją ir pareigą saugoti Lietuvos laisvę per-
duodame savo vaikams ir anūkams. 

Kokias mintis ir prisiminimus Jums žadina ši data –– Sausio 13-oji?

Sausio 13-oji: kiekvienas turime savo kovos istoriją

Vitalius Zaikauskas,
žurnalistas, ,,Draugo” 
bendradarbis: 

Ką primena sausio 13-oji? Prime-
na tylą. Primena jausmą, tarsi būtų
kažkas atėmę kažką svarbaus ir reikš-
mingo, vertingo. Tą naktį aš, kaip
,,Atgimimo” žurnalistas, buvau Kau-
ne. Prieš tai, dabar jau sunku prisi-
minti, kiek naktų ir dienų buvau pra-
leidęs Aukščiausiosios Tarybos (da-
bartiniuose Seimo) rūmuose. Mačiau
visus pasiruošimo darbus galimam
sovietinių karių šturmui. Visas pa-
statas buvo persismelkęs benzino ir pa-
rako kvapais, savanorių, sugulusių
ant laiptų, prakaitu. Apie įtampą ir ne-
rimą nėra ką ir kalbėti. Kaune, kiek da-
bar galiu palyginti, buvo ramiau. Nors
tikrai nebuvo ramu. Pirmuoju auto-
busu iš Kauno išvykau į Vilnių ir jį pa-
siekiau jau švintant. Kas labiausiai
mane pribloškė – miesto tyla. Tyla,
kuri būna po sukrėtimo, po katastro-
fos, tarsi išsiverkus...

Nuėjau pėsčias į redakciją. Ten
buvo tuščia, todėl svirduliuodamas
nuo fizinio ir psichologinio nuovargio
nulingavau prie Aukščiausiosios Ta-
rybos. Ten, aikštėje, vos vienas kitas
žmogus. Ir tyla. Spengianti tyla. 

Žuvusiųjų laidotuves stebėjau iš

Tadas Kubilius,
Lietuvos Respublikos ambasados Was-
hingtone antrasis sekretorius:

Sausio 13 įvykių metu aš buvau
vaikas, žengiantis į paauglystę. Esu iš
Kauno, tuo metu buvau namie. Tėvai
mane pažadino, mes stebėjome įvy-
kius tol, kol juos transliavo televizija.
Kitą dieną su tėvais ėjome saugoti
svarbių mūsų miesto objektų. Tie įvy-
kiai buvo labai svarbūs mano brandai
ir požiūrio į gyvenimą formavimuisi.
Jie pratęsė tai, ką buvo pradėjusi ma-
nyje ,,lipdyti” šeimos istorija – mano se-
neliai buvo tremtiniai, mirę Sibire.
Ta sausio 13-osios naktis buvo rimtas,
skaudus sukrėtimas. Tačiau dar buvo
daug žingsnių iki tos nakties – kovo 11-
oji, savaitė prieš sausio įvykius… Ta
naktis buvo lūžis, kulminacija. 

Aš pats turiu sūnų, jam penkeri, ir
manau, kad nėra per anksti jam apie
tuos įvykius papasakoti. Juk pirmasis
tėvynės istorijos šaltinis vaikui yra tė-
vai. Niekada nepamirštame tos įsi-
mintinos dienos dar ir todėl, kad aš
pats dalyvauju bėgimuose ,,Gyvybės ir
mirties keliu”, skirtuose Sausio 13-
osios paminėjimui. Šiais metais tokie
bėgimai organizuoti Washingtone, Či-
kagoje, New Yorke. Šią svarbią datą
įvairias renginiais pažymime ne tik
Lietuvoje, bet ir Amerikoje. 

Janina Udrienė,
matematikos dėstytoja išdirbus viena-
me Community College prie Detroito
34 metus, aktyvi Lietuvių Bendruome-
nės bei Dievo Apvaizdos parapijos
na rė:

Prie savo vyro šių mums, lietu-
viams svarbių istorinių įvykių vaiz-
daus apibūdinimo nieko daugiau ne-
galėčiau pridėti. Gal tik tai, kad 1992
metais pamačius Lietuvą tokią nu-
skurdusią, labai buvo skaudu ir liūd-
na, tačiau džiugino, kad mūsų tėvynė
atsilaikė prieš stiprią Rusijos agresiją.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Audra Dajoraitė,
JPD Kitchen Depot dizainerė:

Tų įvykių niekada nepamiršiu.
Pamenu per televiziją matytą išsigan-
dusį Eglės Bučelytės veidą ir tą šnyp-
ščiantį ekraną, kai nutrūko translia-
cija. Smegenys niekaip negalėjo ap-
rėpti, kas čia vyksta. Taip ir laikėme
įjungtą televizorių, kol Kaunas nepra-
dėjo transliuoti visomis žinomomis
kalbomis. Tuomet studijoje esantys
pradėjo pasakoti, kas vyksta ir šauktis
pasaulio pagalbos. Tą sausio 13 vakarą
mano dabar jau a. a. mama išleido
šunį į lauką ir pasakė jam: ,,Pūki, lok,
lok, kiek tik valioji. Tegul visi keliasi.
Juk mus žudo”. Mama iš pradžių pra-
dėjo galvoti, kur mums reikės bėgti, nes
pasklido kalbos, kad vėl visus trems.
Bet netrukus apsirengėme, pasiėmėme
Pūkį ir nuėjome prie Klaipėdos meri-
jos, kur rinkosi klaipėdiečiai palaiky-
ti Nepriklausomybės. O kad palaiky-
mas būtų tvirtesnis, mama pasiėmė
mezgimo virbalą ir įsidėjo į palto ki-
šenę: ,,nors vienam rupūžei įdursiu”.
Visi turbūt ruošėmės kovoti, kaip kas
mokėjome ir galėjome. Toks jausmas
buvo, kad vaikštome prie bedugnės
krašto ir bet kuriuo momentu galime
būti į ją nustumti. Taip, visi jautėme ir
žinojome, kad mums gresia pavojus,
bet, manau, iki galo nesupratome rizi-
kos, arba bijojome sau leisti suprasti.

Sąjūdžio būstinės balkono, tiesiai prie-
šais Vilniaus arkikatedrą. Milijoninė
eisena ėjo paskui karstus, tačiau minia
ėjo tylėdama. Nesu gyvenime matęs ir
jautęs labiau mane sukrėtusios tylos.
Net ir dabar, po šitiek metų prisimenu
tą šiurpą keliančią tylą. Nežinau, kaip
jums paaiškinti, kaip žodžiais tai ap-
sakyti.

kas vyksta Lietuvoje. Sausio 13-oji – tai
vienas iš svarbių mūsų tautos istorijos
įvykių, kurie tarpusavyje yra labai su-
siję. Jei būtų nebuvę 1990 metų kovo 11-
osios, nebūtų ir 1991 sausio 13-osios. Pa-
menu, kaip 1990 metais kovo 11 dieną
būrys lietuvių susirinkome Detroite
parapijos salėje ir laukėme, kol bus pa-
skelbta apie Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimą. Kai tai įvyko, visi la-
bai džiaugėmės: kartu sugiedojome
himną, išgėrėme šampano – atšventė-
me kaip reikiant.

Tada, 1992-aisiais, mes su žmona,
pirmą kartą po 1944 metų pasitrauki-
mo, nuvykome į Lietuvą. Nes iki to lai-
ko nenorėjome keliauti į Lietuvą per
Maskvą. Aš buvau JAV kariuomenės
sunkvežimių departamento vadybi-
ninkas, vadovavau 95 žmonėms, mano
žinioje buvo 300 tūkstančių 2,5 ir 5 tonų
kėlimo galios sunkvežimių, apie pusę
milijono priekabų. Užimdamas šias
atsakingas pareigas, aš nenorėjau ke-
liauti per Maskvą, bet, kai atsirado tie-
sioginiai skrydžiai, į Nepriklausomą
Lietuvą nuskridome ilgai nelaukdami. 

O iš tikrųjų manau, kad jeigu ne-
būtų buvę 1918 metų vasario 16-osios,
tai nebūtų ir kovo 11 ir sausio 13-
osios. Šios datos yra neatsiejamos.

Narimantas V. Udrys,
buvęs JAV kariuomenės sunkvežimių
departamento vadybininkas, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės aktyvus visuo-
meninės veiklos narys:

Mes, senieji DP (Displaced Per-
sons) visus Lietuvos įvykius labai ati-
džiai sekdavome.  1991 metų sausio 13
dieną buvo aišku, kad ,,driskiai rus-
kiai” bandė išgąsdinti mūsų žmones,
bet lietuviai kietai laikėsi. Tais laikais
dar nebuvo išvystytas internetinis su-
sisiekimas su Lietuva, bet JAV visi pa-
grindiniai televizijos kanalai rodė,

Po tų įvykių visi dalinomės, pasako-
jome, kas ką išgyveno, mokykloje ra-
šinius rašėme. Paauglė tada buvau, tai
sudėjau viską į eilėraštį. 
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Ką žada 2018-tųjų pradžia LA lietuvių visuomenei?

Taigi, sulaukėme naujų 2018 me tų. Ta proga, nau-
dodamiesi visomis komunikacijos priemonėmis ir as-
me niškai, vieni kitiems išsakėme daugybę linkėjimų,
pasikeitėme dovano mis. Trijų karalių šventė užbai-
gė kalėdinį laikotarpį, ir dabar verčiame naują as-
meninio bei bendruome ninio gyvenimo puslapį.

tures” (Džiazo miniatiūros):  Giedrė Kilčiauskienė (vo-
kalas), Andrej Polevikov (fortepijonas), Da rius Rudis
(mušamieji), Vytis Nivins kas (kontrabosas). Renginys
nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl pra-
šome iš anksto patvirtinti savo dalyvavimą el. paštu:
kons.losandzelas@urm.lt arba telefonu 424-465-9901.
Informaciją apie renginį galite rasti ir generalinio kon-

sulato „Facebook” pa-
skyroje.

Vasario mėnesį Los
Angeles svečiuosis bar-
das, filosofijos mokslų
daktaras, šiuo metu dir-
bantis Uni versity of
Memphis, Mindaugas
Briedis. Vasario 3 d., šeš-
tadienį, 6 val. v. B. Braz-
džionio vardo Išeivijos
menininkų kiemelyje iš-
girsime, specialiai šiai
kelionei paruoštą prog-
ramą, kurioje skambės
dainuojamoji poezija,
persipinanti su šmaikš-
 čiomis, bet ne lėkštomis
prakalbomis ir pajuo-
kavimais. Svečias pasi-
dalins bendro darbo su
JAV mokslininkais pa-
tirtimi.

Vakarų pakrantės
lietuviai, ne praleiskite
progos dalyvauti inte-

lektuliame susitikime su Mindaugu Briedžiu. 
Vasario 4 d., sekmadienį, po šv. Mišių, 12 val. p.

p. visus, mažus ir didelius, „Just Millin Around” te-
atras kviečia į kasmetinę Meškiuko Rud nosiuko po-
pietę, kuri vyks poeto Bernardo Brazdžionio vardo
Išeivijos menininkų kiemelyje. 

Paminėsime poeto B. Braz džionio 111-ąjį gim-
tadienį kartu su Meškiuku Rudnosiuku, juoku, dai-
nomis, žaidimais, piešimais ir visokiais kitokiais
smagumais! Šioje šventėje taip pat dalyvaus, dai-
nuojamosios poezijos atilikėjas Mindaugas Brie-
dis.

Los Angeles senjorai naujus metus pradėjo
Naujametiniu pokyliu – sekmadienį, sausio 7
d. Šv. Kazi miero parapijos salėje. Gaila, nete-

ko jame dalyvauti, nes, kaip pamenate, sausio 6 d.
„Vakario” puslapyje visus sveikinau iš šiaurinės Ca-
lifornijos. Neabejoju, kad pokylis buvo šaunus. Ne
viename ankstesnių teko dalyvauti ir įsitikinau, kad
Los Angeles lietuviai senjorai šventes švęsti moka
linksmai.

Kitas naujų metų puslapis – tai Sausio 13-tosios,
Laisvės gynėjų diena, kai minime 1991 metais sau-
sio 13 d. sovietų karinio išpuolio prie Lietu vos sos-
tinės Vilniaus televizijos bokšto metu
žuvusių 14 beginklių gynėjų atminimą. 

Prisimindami Laisvės kovotojus, tą
dieną ant savo namų palangės užde ki-
me žvakutę, kaip amžinybės simbolį.

2018 metai – Lietuvos Nepri klau so-
mybės 100-mečio minėjimo metai. Lie-
tuvos Respublikos generalinis kon sula-
tas Los Angeles kviečia į Nepriklauso-
mybės šimtmečiui skir tų me tų atida-
rymo renginį, kuris vyks 2018 sausio 27
d., šeštadienį, 6 val. v.  Santa Monica Bay
Woman’s Club. Garbės svečias – profe-
sorius Liudas Mažylis, atradęs Nepri-
klau somybės Akto originalą Vokieti-
jos archyvuose. Koncertuos „Jazz Mi nia-

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Poeto B. Brazdžionio gimtadienio šventė – su Meškiuku Rud-
nosiuku.

Nepriklausomybės šimtmečio paminėjimo Los Angeles garbės svečias bus prof. Liudas
Mažylis, Vokietijos archyvuose atradęs Nepriklausomybės Akto originalą.

Laisvės gynėjų atminimas gyvas ir prie Ramiojo vandenyno.

Vasario mėnesį ,,Angelų mieste” svečiuosis ir filosofas bei
bardas Mindaugas Briedis.
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MARIJA BOHAREVIČIENĖ

Jau taip sutapo, kad LUMA (Lietuvos
universitetų moterų asociacija) atas-
kaitinį susirinkimą ir Trijų karalių šven-
tę Woodridge, IL, rengė kartu. Dalyva-
vo LUMA narės ir svečiai: Jonas Plata-
kis – „Lithua nian Hall of Fame” pirmi-
ninkas, Vytautas Boharevičius, Paul Ei-
zen bach ir Rūta Sidabrienė – Beverly
Shores Amerikos lietuvių klubo pirmi-
ninkė, Lina Robertson ir Stasė Jagmi-
nienė.

Ataskaitinį susirinkimą pradėjo
pirmininkė dr. Rima Kašuba-
Binder. Ši iškilių moterų aso-

ciacija Šiaurės Vakarų Amerikoje vei-
kia jau devintus metus. Tad baigdamos
2017-uosius ir pradėdamos 2018-uosius
metus, prisiminėme, kas yra LUMA.
1907 m. dr. Jonas Basanavičius rašė,
kad moterų dalyvavimas visuomenės
veikloje yra būtinas ne tik visuo me nei,
bet ir pačioms moterims.  Vincas Ku-
dirka tada rašė, kad tokia organizaci-
ja gyvuoja Londone. Todėl tuo laiku šia
elitine moterų organizacija susidomė-
jo ir Lietuvos šviesuolės moterys.

Atkūrus Lietuvoje nepriklauso-
 mybę pradėjo atsikurti ir visuome ni-
nės organizacijos.  Vilniaus universi-
teto dėstytojos ėmėsi iniciatyvos ir
1992 m. atkūrė tokią organizaciją Lie-
tuvoje, pavadinusios LUMA. Jos va-
dove tapo profesorė Aušrinė Pa vilionie-
nė. Tarptautinis centras vei kia Žene-
voje. LUMA narių tikslai: skatinti, ug-
dyti asmenybes, spręsti moters išsila-
vinimo, gerovės, mora lės, sveikos gam-
tinės aplinkos išsau gojimo problemas.
Dalyvauti kultūri niame ir švietėjiš-
kame gyvenime, skleisti, kviesti, rem-
ti diplomuotų moterų tarptautinį ben-
dradarbiavi mą krašte. Taip pat ieško-
ti, rinkti me džiagą apie iškilias Lie-
tuvos moteris.

Rima Binder paminėjo, kad per
ataskaitinį laikotarpį daug nuveikta,
veikla labai sustiprėjo pastaraisiais
metais. Pateikė Lietuvių darželio (In-
ternational Garden, IN) finansinę atas-
kaitą. Pasidžiaugė stipriais ryšiais ir
bendradarbiavimu su Vyčių organi-
zacija, Beverly Shores Ame rikos lie-
tuvių klubu. Didelė garbė, kad Lietuvių
darželį aplankė Lietu vos generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius, įvairių JAV lietuvių organizacijų
bei bendruo menių žmonės. Paminėjo,
kad rug sėjo mėn. 23 d. vyksiančiam
rengi niui Lietuvių Fondas skyrė pini-
gų – 500 dolerių, 150 dolerių auka gau-

ta iš „Lithuanian Women Club”; Vyčių
organizacijos lėšomis Lietuvių darže-
lyje pastatytas Rūpintojėlis. Pirmi nin-
 kė R. Binder dalyvavo JAV Lietuvių
Bendruomenės Marquette Parke ir Le-
monte susirinkimuose, aiškino išei-
viams apie Lietuvių dar želio svarbą
puoselėjant lietuvybę, ugdant jaunųjų
kartų patriotiš kumą ir saugant kultū-
ros ir istorijos vertybes. Pristatė Lie-
tuvių darželio vystymo planą. Pasi-
džiaugė įsimintinu seminaru „Emoci-
nis gerbūvis mūsų gyvenime”, kur or-
ganizacijos narės psichologės S. Anta-
navičienė ir A. Tauginas skaitė ver-
tingus prane šimus. Taip pat buvo pa-
dėkota narei Vilijai Kerelytei už dva-
singą koncertą galerijoje „Siela”.

Dvi LUMA narės – Danutė Bartu-
lienė ir Rima Binder – rudenį dalyva-
vo Tarptautinėje Baltijos šalių konfe-
rencijoje Kaune. R. Binder skaitė pra-
nešimą „Migracija ir Lietuvos ateitis”.
Ruošdama šį pra nešimą ji atliko tam
tikrus tyrimus, platino anketas, ap-
klausė moteris. Išsamiai išnagrinėju-
si duomenis pa teikė savo pranešime.
Konferen cijoje dalyvavo žymūs Lie-
tuvos žmonės ir pranešėjai iš įvairių
šalių. Buvo aptarta Baltijos šalių si-
tuacija, mig racijos mastai, kryptys ir
priežastys. Lietuva patiria „protų nuo-
tėkio” pasekmes...

Šiuo metu LUMA kelia didelius
tikslus – tinkamai pažymėti Lietuvos
valstybės Nepriklausomybės atkūri-
mo 100 metų jubiliejų. Tai datai ruo-
šiamasi labai rimtai, sudarytas rengi-
nio organizavimo komitetas, numatyta
data ir dienotvarkė, vedėjai, svečiai. Bū-

LUMA ataskaitinis susirinkimas ir Trijų karalių šventė Woodridge
Trys karaliai užklydo ir į lumiečių ataskaitinį susirinkimą. LUMA moterys pasidžiaugė, kad organizacijos veikla įsibėgėja. 

dama Lietuvoje R. Binder Valdo Adam-
kaus vardo bibliotekoje susitiko su bu-
vusiu Prezi dentu. Prezidentas V. Adam-
kus priža dėjo rudenį atvykti ir rugsėjo
mėn. 23 dieną dalyvauti LUMA organi-
zuojamoje Lietuvos valstybės nepri-
klausomybės šimtmečio šventėje „Inter -
national Botanic Gardens”. Jo dalyva-
vimas šventei suteiktų svarumo, pa-
garbos ir džiaugsmo. LUMA ir dr. Rima
Binder mintys ir planai nesibaigia vien
minėto sodo veikla. Jos žvilgsnis kryps-
ta į lietuviškų vertybių išsaugojimą, į
žymių žmonių įamžinimą.

Šių metų balandžio 22 d., 12:30 val.
p. p., planuojamas iškilmingas renginys
Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje
„Siela”. Bus pagerbti du iškilūs, Lietu-
vai ir jos žmonėms nu sipelnę žmonės.
Renginio pavadinimas – „Marijampolės
draugai”. Tas renginys bus skirtas
skulptoriui Vytautui Kašubai ir daili-
ninkei Magdalenai Stankūnienei at-
minti. Rima Binder muziejui dovanos V.
Kašubos ankstyvojo kūrybos laikotar-
pio darbą, taip pat du M. Stan kūnienės
ankstyvojo laikotarpio tapybos darbus. 

LUMA organizacijos narė Danu tė
Bartulienė pateikė organizacijos fi-
nansinę ataskaitą. Ji paminėjo, kad
nuo įkūrimo 2009 m. (įkūrėja Ro mualda
Rynne) pavadinimas iš Čika gos pada-
linio buvo pakeistas į Šiaurės Vakarų
Amerikos padalinį; kad galime džiaug-
tis aktyvia organizacijos veikla, vado-
vaujama mūsų mylimos, energingos ir
išradingos Rimos Binder; kad naujais
įnašais po truputį pasipildo iždas.

Marija Boharevičienė pristatė nau-
jas LUMA nares: Svajonę Kerelytę ir

Onutę Plečkaitytę.
Apie darbą ir planus dar būtų

buvę kalbama be galo daug, bet mes su-
sirinkome pristatyti ir Stasės Jag mi-
nienės poezijos rinkinio „Kardi nolo
giesmė” bei švęsti Trijų karalių šven-
tės. S. Jagminienės poezija skirta gam-
tai, žmogaus betarpiškam ry šiui su
gamta, kaip šis ryšys atsispindi žmo-
gaus dvasioje... Degant žva kėms S.
Jagminienė perskaitė eilėraštį „Pla-
netos”. Eilėraštis labai tiko Trijų ka-
ralių šventei. Kaip tik į mūsų susirin-
kimą atvyko Trys karaliai. 

Trijų karalių šventė švenčiama
tada, kai tradiciškai pasibaigia kalė-
dinis laikotarpis. Astronomiškai šis lai-
kotarpis sutampa su saulės stovėjimo
pabaiga. Pagal etnografę Pranę Dun-
dulienę, diena nuo Kalėdų iki Trijų ka-
ralių pailgėja per „gaidžio žingsnį”. 

Apsilankiusieji Trys karaliai pa-
liko mums simbolinių dovanėlių. Šo-
kome Trijų karalių valsą, vaišinomės
prancūzišku „Trijų karalių” pyragu.
Buvo linksma. Skambėjo posmai, po to
nuvilnijo akordeono garsai. S. Jagmi-
nienei daug kartų teko groti „Ilgiausių
metų”, nes trys LUMA narės šventė
gimtadienį. Tai buvo betarpiškas mo-
terų bendravimas. Taip ir planavome –
pasibūti, pasidžiaugti nuveiktais dar-
bais, švęs ti. Garsiai buvo išsakytos
mintys, kad esame dėkingos Lietuvai,
kurioje gimėme ir augome, kad savo
prisiminimuose ir darbuose matome ją
gražią, išsivysčiusią. 

Marija Boharevičienė – LUMA
narė.

Galima suderinti darbą su malonumu! LUMA narės su svečiais.                                                                                      LUMA archyvo nuotraukos
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

,,Ateitis” nr. 8 ir 9: Pakeliui į ateitį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šie abu žurnalo numeriai atkeliavo viename voke. Juos kartu ir pristatysiu.
Persiuntimas – daugiau kaip trys eurai. Šiuose numeriuose jau užsimenama
apie būsimą Lietuvos valstybės  šimtąjį gimtadienį, apie galimą popiežiaus

Pranciškaus atvykimą į Lietuvą. Tai šventė, į kurią neužtenka tik ateiti, bet bū-
tina jai ruoštis. 

Nr. 8 laidoje Vaidotas Vaičaitis rašo apie
Teofilių Matulionį ir ateitininkiškus princi-
pus. Nerija Karpavičienė prisimena gyveni-
mą keičiantį apkabinimą. Erlanda Polekai-
tė derina tikėjimo ir žinojimo sąvokas. Kun.
Robertas Grigas pasisako už sveiką tautinę
kultūrą. Įdomus pokalbis su viena psicho-
loge ir gimnazijos biologijos mokytoju apie
skyrybų pasekmes. Kita psichologė aiški-
na apie baimę bendrauti.

Vienuolika puslapių su žaviomis fo-
tografijomis užima įspūdžiai iš trolių ir
elfų karalystės Islandijos. Tačiau tai nus-
telbia kiti aštuoni puslapiai, kur kalbi-
namas Andrius Dunčia. Kas jis? Tai JAV
lietuvis iš Philadelphia, ateitininkas,
mikrobiologijos studentas, imtynininkas

ir lietuviškų dainų mėgėjas. ,,Žmogus, ku-
riam Atlanto vandenynas – ne kliūtis mylėti Lietuvą, sklandžiai kal-

bėti lietuviškai ir kitokiais būdais išlaikyti savo lietuvišką tapatybę”. Jį kalbino
Miglė Viselgaitė. Andrius – jau daug pasiekęs ir dar daugiau žadantis jaunuo-
lis. Man beskaitant kilo džiaugsmas ir pasididžiavimas tokia šaunia atžala, esan-
čia tarp mūsų abiejose Atlanto pusėse. Puiku, kad jis plačiau pristatomas ,,At-
eities” skaitytojams.

Nr. 9 dėmesio centre yra Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimt-
mečio šventė. Spalio viduryje Fatimoje rinkosi per šešis šimtus piligrimų iš Lie-
tuvos. Praleistos dienos Fatimoje ir kitose vietovėse tapo švente ne tik ten bu-

vusiems lietuviams, bet ir kartu maldomis keliavusiems, tiesiogines translia-
cijas stebėjusiems. Ši ,,Ateitis” tą kelionę pratęsia, ją tiesiog atveria savo pus-
lapiuose. Nuolatinis bendradarbis Andrius Navickas aiškina, kam reikalingos
partijos politikoje.

Mane ypač sudomino Juozo Jakavonio-Tigro pasakojimai apie partizaniš-
ką gyvenimą. Atsiminimus užrašė Vytautas Raškauskas. Janina Andrejeva pri-
simena kun. Vaclovą Šarką, mirusį 1987 m. Hamburge, bet po 30 metų perlaidotą
Dūkšto bažnyčios šventoriuje.  

,,Atgal į ateitį” skyrelyje perspausdintas Al-
bino Gražiūno straipsnis iš 1958 m. “Ateities”.
Jo tema – kodėl privalau likti lietuviu. Palie-
čiamos asmens ir bendruomenės, tautos vaid-
mens asmens gyvenime, tautinės priklauso-
mybės ir tautos tęstinumo temos. Devyni pus-
lapiai, pilni spalvotų nuotraukų, skiriami
klajūnams  po Varanasi vietoves Indijoje. Pa-
gal indų mitologiją, tai švenčiausia vieta Že-
mėje. Kristina Trinkūnaitė provokuojan-
čiai teigia, kad žmogus pirmiausia turi ieš-
koti tiesos, o su ja jis ras ir laimę. 

Nors tokiu nepristatomas, bet įdo-
mus pasikalbėjimas su litvaku Marc Cha-
gall (jis žurnale vadinamas Markas Ša-
galas). Tai pasaulinio garso menininkas,
save aptariąs prancūzu, gimusiu Rusijoje.
Savo eilėraščius pristato iš Suvalkijos lygumų kilęs Gab-
rielius Zaveckas. Jam kūryba yra veikla, poilsis, darbas, mokymasis, au-
gimas, savirealizacija, grožis ir pokštas viename. Trečias straipsnis apie kūrybą
yra Brigitos Fedorčak. Čia ji analizuoja Vytauto Mačernio ,,Vizijas”. Anot jos,
jis yra jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Jo kūrybos tikslas buvo suvokti
visa ko prasmę ir suprasti, ko reikia žmogaus būčiai, jog jis galėtų jaustis ne
tik egzistuojanti, bet ir pulsuojanti gyvybė.

Ačiū redaktorei Redai Sopranaitei ir jos bendradarbiams už puikias Kalė-
dų dovanėles.

Ateitininkų namų knygų klube bus
diskutuojama knyga apie imigrantus
Ateitininkų namų knygų klubo nariai rinksis sausio 24 d., trečiadienį, 10 val. r.

Bus diskutuojama knyga: ,,The Namesake”, autorė – Pulitzer premijos laureatė
Jhumpa Lahiri. Knygos vertimas į lietuvių kalbą pavadintas: ,,Bendravardis”. Knygų
aptarimai vyksta lietuvių kalba. Visi kviečiami dalyvauti.

Jei negalėsite dalyvauti diskusijose, gal knygą apie imigrantų šeimą skaityti bus
įdomu ir šiaip. Lietuvos spaudoje buvo rašoma: ,,Elegantiškas, subtilus ir jaudinantis
bengalų kilmės rašytojos Jhumpos Lahiri romanas ‘Bendravardis‘ plėtoja autorei itin
svarbias imigrantų patirčių, kultūrų susidūrimo, ryšio tarp skirtingų kartų temas…” 

Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive Lemont, IL.
Informacija: dainequinn@gmail.com

Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) Žiemos kursai vyko nuo 2017 m. gruodžio 26
d. iki 2018 m. sausio 1 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavie-
tėje Dainavoje. Moksleiviai praleido savaitę klausydami paskaitų apie ateitininkų mi-
siją bei dalyvaudami diskusijų būreliuose, o laisvalaikiu – linksmai bendraudami. Nuo-
traukoje Audros Kubiliūtės Daulienės vedamas pašnekesys.  

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Žiemos kursuose
Pradėkite Naujuosius metus skaitydami.

Užsiprenumeruokite ,,Ateitį”
Pasidovanojote ,,Ateities” prenumeratą sau? 

Padovanokite ir kitiems!

* JAV prenumeratos kaina – 45 dol.
* Padovanokite prenumeratą Lietuvos mokyklai ar ateitininkų

kuopai – 20 dol.
* Aukokite palengvindami vis augančias spausdinto žodžio

išlaidas.

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Ateitis”.
,,Memo” eilutėje pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai”. 

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV prenumeratos tvarkytojai: 
Ramunei Kubiliūtei

808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202
el. paštas: rkkubilius@yahoo.com
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Atkelta iš 1 psl.

Dar darbas jojimo prekių parduo-
tuvėje. Dar verslo vadybos studijos
Northern Illinois universitete. Dar
varžybos ir treniruotės universiteto jo-
jimo komandoje. Ir dar viena, dabar
šiek tiek nustumta į šoną, aistra – pie-
šimas.

Kaip viską spėji?
– Tokia jau esu: sėdėti ir nieko ne-

veikti tiesiog nemoku. Gal ir per daug
visko apsiimu daryti, bet jei jau darau,
tai stengiuosi atlikti gerai ir su meile,
nes esu labai reikli sau. O piešimas ir
darbas su arkliais – labiau malonumas
nei darbas.

– Iš kur tas susidomėjimas žirgais?
– Neatsimenu, kada pirmą kartą

pamačiau arklį. Tačiau mama sako,
kad dar vaikystėje, jei imdavau kokį
žaislą, tai būtinai arkliuką. Vėliau
pradėjau arklius piešti. Svajojau jodi-
nėti ir turėti savo žirgą, tačiau tai
buvo per brangus malonumas. Bū-
 dama 14-os pradėjau savanoriauti „Ara-
bian Knights Farms” žirgyne. Po kurio
laiko viena moteris man pa tikėjo savo
arklį. Juo rūpinausi ir prižiūrėjau
kaip savo. Nuo 18 metų pradėjau lan-
kyti jojimo pamokas „Chrislin Farm”
žirgyne, įsidarbinau „Uni-Sun Farm”
arklidėse. Dabar išjodinėju ir treni-
ruoju 5 arklius. Paprastai man patiki
pačius nesu kalbamiausius žirgus, kaip
aš juos vadinu – neklaužadas.

– Kiek laiko reikia tokius neklaužadas
paversti paklusniais?

– Kiekvienas arklys labai skirtin-
gas. Vieni jau po kelių mėnesių kas-
dienio darbo pradeda keistis, kitiems
reikia daugiau laiko. Štai dabar dirbu
su žirgu Henry, kuris nuo mažens buvo
labai bailus, nieko neprisileido ir nie-
kuo nepasitikėjo, bi-
jojo net savo šešėlio.
Pačiai buvo labai
įdomus iš šūkis Hen-
ry išjodinėti. Užtru-
ko apie metus, kad
jis pradėtų keistis.
Dabar šis žirgas jau
drąsiai šoka ir per
kliūtis. 

Kas yra svarbiau-
sia išjodinėjant arklį?

– Vienas pagrin-
dinių dalykų dirbant
su arkliais yra kant-
rybė. Turi sugalvoti,
kaip paaiškinti, ko
iš jų nori. Negali
pykti ir bausti, jei nesiseka. Juk tai lau-
kinis gyvūnas. Ir jis sveria per tūks-
tantį svarų. Žmo gaus ir žirgo jėgos tik-
rai nelygios. Nugalėsi tik dirbdamas su
meile. Ir koks geras jausmas apima, kai
arklys pagaliau tave supranta, pripa-
žįsta ir leidžia jam vadovauti.

Tikriausiai kitomis akimis žiūri į arklius
nei dauguma žmonių. Kaip apibūdintum
šiuos gyvūnus?

– Žirgai yra labai protingi ir jaut-
rūs. Tave myli ir atsiduoda. Už tave
bando. Jūs nešnekat ta pačia kalba, bet
esate komanda. Su jokiu kitu gyvūnu
jų nesulyginsi.

Mes atei namE!

Septyneri metai su žirgais

Kiek vienas su savitu charakteriu
ir temperamentu. Laukinėje gamtoje
arkliai yra medžiojami kitų gyvūnų,
tad jų savi saugos instinktas yra stip-
rus, tačiau kaip jie sugeba pasitikėti
žmogumi, dirbti kartu ir reikšti savo
jausmus. Štai mano treniruojamas 3
metų žirgas Stoney, su kuriuo esame
geriausi draugai. Jis buvo vienerių
metų, kai pradėjau su juo dirbti. Visko
jį iš mokiau, daug laiko praleidome
kar tu, tad tik žvilgtelėjusi į jį galiu pa-
 sakyti, ką jis galvoja. Kai atvažiuoju,
Stoney džiaugsmą rodo ne tik prunkš-
damas, bet ir įsikąsdamas į striukės ar
džemperio užtrauktuką ir tampyda-
mas jį aukštyn žemyn arba tiesiog pa-

dėdamas galvą man ant peties ir pri-
siglausdamas. Jis mėgsta žaisti su bo-
tagu, spardyti kamuolį ir baisiai pa-
vydi, jei glostau ne jį, o šunį.

Ar teko patirti traumų dirbant su ark-
liais?

– Nuo žirgų esu kritusi šimtus
kartų, tačiau, laimei, rimtų sužeidimų
nepatyriau. O nuovargis, kojų ir nu-
garos skausmas jodinėjant yra neiš-
vengiamas. Dvi vasaras dirbau Nau-

Kasdienybė žirgyne. Eglė ir Chase treniruotėje.                Asmeninio albumo nuotraukos

josios Meksikos valstijoje esan čioje
Phil mont Scout Ranch. Ten ne tik rū-
pinausi arkliais, bet ir su vaikais jo-
davome į ekskursijas. Būdavo dienų,
kai ant arklio nugaros tekdavo praleisti
po 8 valandas per dieną. Tikras kau-
bojiškas gyvenimas laukinėje gamtoje.

Sunkumai negąsdino?
– Esu gamtos vaikas. Nuo pirmos

klasės buvau jūrų skautė, kas vasarą
važiuodavau į stovyklas. Jei spengia
kad ir didžiausias šaltis, nesėdėsiu
namie, bet eisiu į lauką. Tad gyvenimas
skautų rančos nameliuose, pro kurių
sienų plyšius matyti laukas, o šalia il-
sisi žirgai, buvo vienas malonumas.

Papasakok apie dar vieną savo pomė-
gį – piešimą. Iš ko paveldėjai meno gysle-
lę?

– Šeimoje tik aš viena prie meno,
– juokiasi Eglė. – Mama su tėčiu sukasi
skaičių pasaulyje, 16-metis brolis lyg ir
domėjosi architektūra, bet jam dabar
dviračiai svarbesni. Senelis iš tėčio pu-
sės piešdavo, bet man neteko jo sutik-
ti. Turbūt polinkį menui paveldėjau iš
jo.

Mergina buvo 10-ies metų, kai
Maironio lituanistinės mokyk-
los mokytoja Rasa Ibianskienė

pastebėjo jos gabumus ir paskatino
menu užsiimti rimčiau. Perėjusi į Dow-
ners Grove South High School 9-je kla-
sėje Eglė sutiko dar vieną – ypač padė -
jusią meno mokytoją Marcia Hansen.
„Rinkausi po kelias jos pamokas per
dieną, tiesiog gyvenau meno klasėje,
pieštuko ir popieriaus lapo nepaleis-
davau ir per pietų pertrauką. Nuo ma-
žens piešdavau realistiškai, o naujoji
mokytoja padrąsino bandyti ir maišy-
ti įvairias piešimo technikas, ji skati-
no atrasti kažką naujo, į pasaulį žiūrėti
kitaip”, – mokyklos laikus prisiminė
Eglė. 

Jaunoji menininkė išbandė pieš ti
plunksna, rašalu, anglimi, aliejiniais ir
akrilo dažais, akvareliniais pieštu-
kais, kuriuos galima naudoti sausai ar
lieti vandeniu. „Mano kambarys –
kaip Michaels parduotuvė, – juokiasi
Eglė. – Čia rasi ne tik įvairiausių pie-
šimo priemonių, bet ir mažiausiai 200
darbų”.

Kartais mergina savo piešinius
dovanoja draugams, sulaukia ir pra šy-
mų ką nors nupiešti. „Nors studijuoju
verslo vadybą ir kitiems lengvai galė-
čiau parengti verslo planą, tačiau savo
darbų pardavinėti ar kam nors siūly-
ti nemoku. Esu prasta verslininkė pati
sau”, – juokiasi Eglė.

Nukelta į 14 psl.

Eglė su savo geriausiu draugu Stoney.

Nors pati jauna, Eglei patinka piešti senų žmonių portretus.



8 2018 SAUSIO 13, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Dėmesys sugrįžtantiems emigrantams 
Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-

tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitikime su šalies me-
rais aptarė, kaip padėti iš emigracijos
grįžtantiems mūsų šalies piliečiams ir
kaip paskatinti jų sugrįžimą.

Nors dėl emigracijos šalies gy-
ventojų skaičius per pastaruosius
27  metus sumažėjo beveik milijonu,
vis dėlto beveik kas antras užsienyje gy-
venantis pilietis domisi galimybėmis
sugrįžti į tėvynę. Dauguma svetur gy-
venančių žmonių palaiko ryšius su
Lietuva, o absoliuti dauguma (89 proc.)
brangina lietuvybę ir prisipažįsta, kad
jos išsaugojimas yra labai svarbus. Šie
faktai – geriausias įrodymas, kad po-
tencialas grįžti namo yra didelis, todėl
šalies savivaldybės galėtų jį išnaudoti
bei veikti drąsiau ir išmintingiau.

Kad savivaldybės neskiria pa-
kankamai dėmesio iš emigracijos par-
vykstantiems žmonėms, atskleidė
Tarptautinės migracijos organizacijos
atliktas tyrimas. Nors sugrįžtančiųjų
į Lietuvą skaičius pastaraisiais metais
išaugo, o pernai į tėvynę sugrįžo
5  tūkst. daugiau gyventojų nei prieš
metus, tik pusė apklaustų savivaldybių
nurodė turinčios tikslą skatinti emig-
rantus sugrįžti į gimtąjį regioną.

Pirmą kartą nepriklausomos Lie-
tuvos istorijoje atliktas tokio pobū-

džio tyrimas parodė, kad savivaldybės
neturi mechanizmų ryšiams su išvy-
kusiaisiais palaikyti ir neskaičiuoja,
kiek ir kokie žmonės iš jų krašto iš-
vyksta svetur. Be to, nei viena šalies sa-
vivaldybė neturi konkretaus veiksmų
plano, ką daryti tokiu atveju, jeigu į jų
regioną sugrįžtų daugiau emigrantų.

Tyrimas atskleidė, kad grįžusieji
iš emigracijos susiduria su darbo, būs-
to paieškos ar paskolos problemomis.
Todėl pateikiamose rekomendacijose
siūloma kiekvienoje savivaldybėje pa-
skirti „sugrįžimo koordinatorių”, į
kurį vieno langelio principu būtų ga-
lima kreiptis visais sugrįžimo klausi-
mais. Taip pat siūloma savivaldybėms
ir jų įstaigoms daugiau dėmesio skir-
ti sugrįžusių vaikų integracijai bei re-
komenduojama siekti išlaikyti ryšį
su išvykusiaisiais.

Vis dėlto kai kurios savivaldybės
jau ėmėsi padėti sugrįžtantiesiems.
Alytuje veikia neformaliojo ugdymo
paslaugas sugrįžusiems vaikams tei-
kiantis Lietuvybės centras; Tauragė
inicijavo „Globalios Tauragės” pro-
jektą, kurio metu renkami išvykusių-
jų kontaktai, su jais palaikomi ryšiai,
informuojama apie darbo vietas; Prie-
nų rajone ir Birštone buriamos išvy-
kusiųjų bendruomenės, Akmenėje siū-
lomas mokymasis nuotoliniu būdu.

Lietuvoje viešės Japonijos premjeras
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvai minint Laisvės gynėjų dieną,
sausio 13–14 dienomis Lietuvoje ofi-
cialaus vizito viešės Japonijos vy-
riausybės vadovas Shinzo Abė.

Japonijos vyriausybės vadovas
Prezidentūroje susitiks su Prezidente
Dalia Grybauskaite.

Susitikime bus aptarti tarptauti-
nės politikos ir saugumo klausimai:
įtampa Korėjos pusiasalyje, geopoliti-
nė padėtis ES kaimynystėje Japonijos
ir NATO bendradarbiavimas, dvišalių

ekonominių, prekybos, mokslo ryšių
stiprinimas, Europos Sąjungos ir Ja-
ponijos santykiai. Lietuvos vadovė su
Japonijos premjeru aptars galimybes
bendradarbiauti ir kibernetinio sau-
gumo srityje.

G7 šalių grupei priklausanti Ja-
ponija yra viena pažangiausių valsty-
bių ir trečia didžiausia ekonomika
pasaulyje.

Vėliau svečias vyks į Vyriausybės
rūmus, kur Japonijos kolegą priims
ministras pirmininkas S. Skvernelis.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvoje sausio 15 dieną, lankysis Dani-
jos ministras pirmininkas Lars Lokke
Rasmussen. 

Prezidentės ir svečio susitikimo
metu bus aptarti dvišaliai santykiai,
Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimas
Europos Sąjungoje (ES), bendri inte-
resai „Brexit” derybose, ES ateities,
NATO gynybos stiprinimo ir paramos

Ukrainai klausimai.
Danija yra viena pagrindinių Lie-

tuvos partnerių regione, su kuria mus
sieja tvirti politiniai, ekonominiai ir
kariniai ryšiai, sutampa geopolitinių
grėsmių vertinimas ir saugumo inte-
resai. Pernai vasarą naujojoje Danijos
saugumo strategijoje pagrindine grės-
me nacionaliniam saugumui įvardyta
Rusija.

Lietuvoje lankysis Danijos premjeras

Vilnius (Vilniaus savivaldy-
bės info) – Vilniuje ant Tauro kalno
vietoje vadinamų profsąjungų
rūmų atsiras šiuolaikinė koncertų
salė. Kultūros ministrė Liana Ruo-
kytė-Jonsson ir Vilniaus miesto
meras Remigijus Šimašius pasira-
šė Ketinimų protokolą, kuriuo šio-
je vietoje įsipareigojama sukurti
Nacionalinės koncertų salės pa-
slaugų infrastruktūrą. Statybos
darbus planuojama baigti iki 2023
m.

Ministrės teigimu, modernios,
įdomios koncertų erdvės – puiki
šalies kultūrino įvaizdžio dalis.

Daktaras Jonas Basanavičius dar
1907 metais kartu su kitais šalies in-
teligentais iškėlė idėją, kad vieta ant
Tauro kalno turi tapti visos Lietuvos
kultūros centru. Šiandien J. Basana-

vičiaus žodžiai pildosi – savivaldybė jau
pritarė žemės po buvusiais Profsąjun-
gų rūmais perėmimui visuomenės po-
reikiams, derėsis ir su dabartiniais
rūmų savininkais dėl jų išpirkimo.

Vilniuje bus pasaulinio lygio koncertų salė

JAV grįš prie klimato sutarties?
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė, jog
Amerika galėtų vėl prisijungti prie
Paryžiaus sutarties dėl kovos su kli-
mato kaita, tačiau neužsiminė apie
jokius konkrečius žingsnius šia kryp-
timi.

D. Trump pernai paskelbė apie
Washingtono ketinimą pasitraukti iš
2015 metais pasirašyto tarptautinio
susitarimo, kuriuo siekiama suma-
žinti klimato atšilimą skatinančią tar-
šą anglies dvideginiu.

Pasitraukimo procesas yra ilgas ir
sudėtingas, o pastarieji D. Trump ko-
mentarai vėl iškels klausimų, ar jis iš

tiesų ketina pasitraukti iš Paryžiaus
sutarties, ar tik siekia apkarpyti įsi-
pareigojimus mažinti į atmosferą iš-
metamą anglies dvideginio kiekį.

JAV pasitraukimas neabejotinai
sukeltų pavojų tarptautinėms pastan-
goms pasiekti, kad pasaulio klimatas iki
šio šimtmečio pabaigos atšiltų ne dau-
giau kaip dviem laipsniais Celsijaus.

Kartais atrodo, kad klimato klau-
simu D. Trump blaškosi tarp savo pa-
tarėjų. Vieni jų, įskaitant Prezidento
dukrą Ivanką, pasisako už priemones,
švelninančias klimato kaitos poveikį,
o kiti mano, kad tarptautiniai susita-
rimai varžo Ameriką.

Senatas perspėja apie Putino grėsmę
Washingtonas (BNS) –  Rusijos

prezidentas Vladimiras Putinas, ban-
dydamas pakenkti demokratijoms,
imasi korupcijos, karinių invazijų į Eu-
ropą ir dezinformacijos skleidimo
kampanijų, o JAV vadovas Donald
Trump aplaidžiai kovojo su šiomis
grėsmėmis, sakoma paskelbtoje Sena-
to demokratų ataskaitoje.

Aštrioje ataskaitoje, kurią pa-
skelbė demokratas Ben Cardin iš Se-
nato užsienio reikalų komiteto, kal-
bama apie Kremliaus „kenksmingos
įtakos operacijas”, tarp jų – Preziden-
to V. Putino kišimąsi į 2016-ųjų JAV va-
dovo rinkimus ir balsavimus Vakarų
demokratijose.

V. Putinas apie 20 m. praleido stip-
rindamas savo valdžią, augindamas
savo turtus ir apsuptas sau lojalių žmo-
nių rato bei trukdydamas Europos de-
mokratijoms ir siekdamas pakenkti
transatlantinio JAV ir Europos aljanso
pagrindui, tvirtinama tame dokumente.

„Pono Putino Kremlius pasitel-
kia asimetrišką arsenalą, įskaitant

karines invazijas, kibernetines atakas,
dezinformaciją, paramą kraštutinėms
politinėms grupėms, energijos išteklių
pavertimą ginklais, organizuotą nusi-
kalstamumą ir korupciją”, – parašė B.
Cardin laiške, kuriame pristatė 200
puslapių ataskaitą. Dokumente kriti-
kuojamas ir D. Trump, esą nenusitei-
kęs ryžtingai spręsti šios krizės.

Ataskaitoje rekomenduojama im-
tis veiksmų numalšinti Kremliaus ag-
resiją: sukurti aukšto lygio „informa-
cijos apdorojimo centrą”.

Pataria vengti kelionių į Rusiją
Washingtonas (BNS) – JAV Vals-

tybės departamentas dėl padidėjusio
pavojaus patarė amerikiečiams veng-
ti nebūtinų kelionių į Rusiją.

JAV Valstybės departamentas iš-
skiria keturias šalių kategorijas, o Ru-
siją priskyrė trečiajai – prie jos pri-
skiriamos valstybė, į kurias derėtų
keliauti tik viską gerai apsvarsčius.

Kaip pagrindinį pavojų Rusijoje
Valstybės departamentas nurodo te-
rorizmą ir perspėja, kad atakų taiki-
niais gali tapti turistų lankomos vietos
– garsūs objektai, stotys, oro uostai ir

prekybos centrai.
Pasak Valstybės departamento,

JAV piliečiai Rusijoje dažnai tampa pa-
reigūnų ir policininkų piktnaudžia-
vimo, blogo elgesio ir turto prievarta-
vimo aukomis. Be to, Rusijos valdžia
trukdo amerikiečių diplomatams teik-
ti pagalbą savo tėvynainiams ir taiko
ypatingus suvaržymus dvigubą pilie-
tybę turintiems asmenims.

Be to, amerikiečiams primygti-
nai nerekomenduojama vykti į Šiaurės
Kaukazą ir Maskvos aneksuotą Kry-
mą.

Kiek darbo vietų kainuos „Brexit“?
Londonas (ELTA) – „Brexit” gali

kainuoti Jungtinei Karalystei (JK) be-
veik 500 tūkst. darbo vietų – pagal juo-
džiausią scenarijų, rodo tyrimas.

Jungtinė Karalystė iki 2030 m.
gali prarasti 482 tūkst. darbo vietų, jei-
gu JK pasitrauks iš Europos Sąjungos,
rodo tyrimas.

Scenarijus, pagal kurį Jungtinei
Karalystei nepavyktų susitarti dėl per-

einamojo laikotarpio ir būsimų pre-
kybinių santykių su bloku, šaliai kai-
nuotų 46,7 mlrd. svarų (52,7 mlrd. eurų)
investicijų per minėtą laikotarpį.

Londono meras Sadiq Khan ap-
kaltino vyriausybę „visiškai nepasi-
ruošus” vertinti „Brexit” poveikį ir pa-
ragino ministrus keisti derybinę po-
ziciją ir tartis dėl išlikimo bendroje rin-
koje bei muitų sąjungoje.

Washingtone bus B. Nemcovo aikštė
Washingtonas (BNS) – Dalis prie

Rusijos ambasados Washingtone esan-
čio prospekto bus pervadinta 2015
metais Maskvoje nužudyto Rusijos
opozicijos nario Boriso Nemcovo aikš-
te. 

Oficiali ceremonija ir atminimo
lentelės atidarymas numatyti vasario
27 dieną, per B. Nemcovo nužudymo
trečiąsias metines. 

Rusijos ambasada yra Visconsino
aveniu sostinės šiaurės vakarų rajone.

Jungtinių Valstijų ir Rusijos san-
tykiai yra labai įtempti, JAV specia-
lusis prokuroras nuo 2017 metų gegu-
žės tiria Maskvos kišimąsi į 2016 metų
lapkritį įvykusius prezidento rinki-
mus ir aiškinasi, ar Donald Trump rin-
kimų kampanija buvo slapta susimo-
kiusi su Rusija.

Ant Tauro kalno bus pastatatyta pasaulinio ly-
gio koncertų salė. 15 min.lt nuotr. 

Senatorius B. Cardin perspėja, kad su Rusija
nereiktų juokauti. Twitter nuotr.
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Dovydas Neverauskas – pirmasis Lie-
tuvos atstovas stipriausioje pa saulio
beisbolo lygoje. Čia per sezoną jis su-
žaidžia maždaug 70 rungtynių. 

Sportininkas, kurio paleistas ka-
 muoliukas pasiekia net 161
km/val. greitį, neslepia – jis nori

būti ne tik pirmuoju lietuviu MLB ly-
goje, bet ir pirmuoju lietuviu, tapusiu
šios lygos čempionu.

Per 6 mėnesius – 162 rungtynių

Pittsburgho beisbolo klubo „Pi-
rates” ir jam atstovaujančio D. Neve-
rausko sportinis sezonas trunka 6 mė-
nesius – nuo balandžio iki spalio. Per
tą laiką lietuvis sužaidžia maždaug po
12 rungtynių per mėnesį. Tiesa, jis,
kaip ir kiti žaidėjai metiko pozicijoje,
gauna daugiau poilsio, todėl dalį var-
žybų praleidžia. O tų varžybų tikrai ne-
mažai. 

D. Neverauskas atskleidė, kad
stipriausioje pasaulio lygoje, Major
League Baseball (MLB), kurioje var-

žosi geriausi Jungtinių Amerikos Vals-
tijų bei Kanados beisbolo klubai, ko-
mandos per sezoną sužaidžia net 162
rungtynes. 

D. Neverauskas sako, kad pir minė
užduotis – galutinai įsitvirtinti lygoje.
Tolimesnis tikslas – tapti dalimi ko-
mandos, kuri užsidės čempionų žiedus.
„Esu pirmasis į MBL patekęs lietuvis,
o kartu būčiau ir pirmasis, kuris tapo
jos čempionu”, – svajoja sportininkas.
Jis atstovauja Pitts burgho beisbolo
klubui, tačiau miestas turi ir savą
ledo ritulio komandą, dabartinius NHL
čempionus –„Penguins” bei amerikie-
tiškojo futbolo klubą „Steelers”. „Visų
šitų komandų atributika yra vienodų
spalvų: auksinė, balta ir juoda. Pitts-
burghas labai sportiškas miestas ir
žmonės palaiko visas miesto koman-
das. Todėl čia normalus vaizdas, kuo-
met, pavyzdžiui, į ‘Pirates’ varžybas at-
eina sirgaliai su ‘Pen guins’ marški-
nėliais”, – pasakoja D. Neverauskas.
Anot jo, miesto komandos vienos kitų
neužgožia. Beisbolo sezonas vyksta
pavasarį ir vasarą. Ledo ritulys prasi-
deda spalio, bai giasi – balandžio mė-

Pyeongchang (Pietų Korėja) žie mos
olimpinės žaidynės vyks vasario 9–25
dienomis. Jose turėtų varžytis maž-
daug 5 tūkstančiai sportininkų iš 95 ša-
lių. Lietuvos olimpinę rinktinę kol kas
sudaro 7 sportininkai: 4 biatlonininkai,
3 slidininkai ir 2 kalnų slidininkai. 

Kalnų slidininkei Ievai Januš-
ke vičiūtei nėra konkurencijos,
todėl jai iš karto atiteko Lietu-

vai skirtas ke lialapis. Dėl vyrui kalnų
slidininkui skirto vieno kelialapio ko-
voja 2014 m. Sočio žaidynių dalyvis Ro-
kas Za veckas ir Andrejus Drukaro-
vas. Kam jis atiteks, paaiškės iki sau-
sio 14 dienos. Kelialapius jau turi ir sli-
dininkai Modestas Vaičiulis, Marija
Kaznačenko ir Mantas Strolia. 

Atranka Lietuvos biatlono rinkti-
 nėje baigsis sausio 21 d., po pasaulio

taurės etapo Italijoje. Dėl kelialapių į
žaidynes varžosi Tomas Kaukėnas, Ka-
rolis Dombrovskis, Vytautas Strolia,
Diana Rasimovičiūtė, Na talija Kočer-
gina, Natalija Paulaus kaitė ir Gabrie-
lė Leščinskaitė. 

Per visą nepriklausomos šalies
istoriją olimpinėse žaidynėse niekada
nesivaržė daugiau dviejų biatloninin-
kų iš Lietuvos. Tačiau pasibaigus 2016–
2017 m. sezoną vykusiai olimpinei at-
rankai paaiškėjo, kad į Pyeongchang
vyks net keturi lietuviai – du vyrai bei
dvi moterys. Taigi, Lietuvos biatloni-
ninkai pirmąkart turės estafetės ko-
mandą.

Baigiantis sausiui turėtų paaiš-
 kėti, ar pasirodyti Pietų Korėjoje turės
galimybę Lietuvos ledo šokėjai. Jei
pasitrauktų viena kelialapį jau turin-
čių porų, ją pakeistų lietuviai Guostė
Damulevičiūtė ir Deividas Kizala.

Lietuvos sportininkai rengiasi Pietų Korėjoje vyksiančioms žiemos olimpinėms žaidynėms.
Kol kas olimpinius normatyvus įvykdė 7 mūsų šalies sportininkai.

Lietuvos olimpinė rinktinė – dar nepilna

D. Neverauskas svajoja ne tik įsitvirtinti lygoje, bet ir užsidėti čempiono žiedą.

Lietuvoje sausio 9 d. įvyko tai, ko Lie-
tuvos ir užsienio krepšinio ais truoliai
laukė užgniaužę kvapą. Prie nuose pra-
sidėjusiame „Big Baller Brand Challen-
ge Games” turnyre į aikštę išbėgo skan-
dalingieji LiAn gelo ir LaMelo Ball. Jų at-
stovaujama Prienų-Birštono „Vytauto”
komanda nesustabdė Kauno „Žalgi-
rio” dublerių lyderio Roko Jokubaičio,
tačiau iškovojo pergalę rezultatu 90:80.

Vangiai rungtynes pradėję Ball
įsivažiavo po didžiosios per-
traukos. 19-metis LiAngelo tapo

antru pagal rezultatyvumą komandos
žaidėju, surinkusiu 19 taškų, o jo jau-
nesnysis brolis, 16-metis LaMelo rung-
tynes užbaigė su 10 taškų ir 7 rezulta-
tyviais perdavimais.

Vis dėlto, abu amerikiečiai nusi lei-
do 17-mečiui „Žalgirio-2” lyderiui R. Jo-
kubaičiui. Įžaidėjas pelnė net 31 tašką
(10/16 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud.) bei tu-
rėjo padaryti didžiulį įspūdį rungtynes

stebėjusiai šimtatūkstantinei miniai
tiek Lietuvoje, tiek JAV ir kitose už-
sienio valstybėse.

Rungtynes starto penkete pra dėjus
tik vienam iš brolių – LiAngelo – „Vy-
tautas” beveik visą pirmąją pusę atsi-
liko nuo varžovų, o į priekį išsiveržė tik
po pertraukos, kai abu Ball laiką leido
ant atsarginių suolelio. Vis dėlto, ne-
trukus abu jie grįžo į aikštę bei tapo
svaria „Vytauto” su sikrauto dviženk-
lio pranašumo prie žastimi.

Didžiąją dalį savo taškų rungtynių
pabaigoje surinkęs LiAngelo iš viso
per 28 minutes pelnė 19 taškų (7/14
dvit., 1/5 trit., 2/3 baud.), atkovojo 3 ka-
muolius ir surinko 10 naudingumo
balų.

Tuo tarpu LaMelo per nepilną 21
minutę pelnė 10 taškų (4/5 dvit., 0/5
trit., 2/3 baud.), atliko 9 rezultatyvius
perdavimus, 6 sykius suklydo ir taip
rungtynes baigė surinkęs 10 nau dingu-
mo balų.

Nukelta į 14 psl.

D. Neverauskas siekia tapti 
pirmuoju MLB čempionu lietuviu

Broliai Ball Prienuose debiutavo
pergalingai ir rezultatyviai

nesį, amerikie tiškojo futbolo sezonas
startuoja rugsėjį, o finalinės varžybos
žaidžia mos vasarį. Todėl sporto mėgė-
jai kiaurus metus turi ką žiūrėti ir už
ką sirgti.

Į beisbolą atvedė tėvas 

„Šiuolaikinis beisbolas atsirado
Šiaurės Amerikoje ir ten įsitvirtino. Po-
puliarus jis ir Japonijoje, tačiau Eu-
ropoje ir Lietuvoje susidomėjimo juo
dar trūksta”, – teigia D. Neve rauskas.
Nors Lietuvoje šis sportas gana egzo-
tiškas, Dovydo kelias į jį buvo labai pa-
prastas. Jo tėtis – beisbolo treneris. Tad
šios sporto šakos atradinėti nereikėjo
– ji visuomet buvo šalia.

Pirmas dalykas, kurį daro D. Ne-
verauskas pasibaigus beisbolo sezonui
– keliauja namo. „Man patinka čia
būti, tiesa, taip susiklostė, kad grįžtu
rudenį ir žiemą, t. y. ne pačiu šilčiau-
siu metu. Tačiau Lietuvoje man la-

biau patinka nei JAV. Buvimą ten ma-
tau kaip darbą, o čia – mano namai”, –
teigia sportininkas.

Beisbolą gali žaisti visi 

D. Neverauskas pasakojo, kad žai-
džiant beisbolą svarbiausi 2 žaidėjai:
metikas ir mušėjas. Svarbiausia dvi-
kova vyksta tarp jų. Kiti – viso gyny-
boje yra 9 žaidėjai – įsitraukia, jeigu at-
mušamas kamuoliukas. „Beisbolas iš-
siskiria tuo, kad čia nelabai žiūrima ar
tu esi aukštas, ar žemas, plonas ar
storas. Yra 9 pozicijos ir kiekvienoje
gali save atrasti. Tu gali būti tik geras
mušėjas, o gali – tik geras metikas. Tad
sudėjimas, ūgis – nesvarbu”, – sakė be-
isbolininkas. Jis pats pripažįsta, kad
yra išbandęs visas pozicijas, tačiau
šiuo metu žai džia tik kaip metikas. Be-
isbolininko teigimu, sportas jam su-
teikė valios, užsispyrimo nesustoti,
kovoti ir judėti priekin.
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ALGIRDAS GRIGARAVIČIUS

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

Vartant gimnazisto Juliaus Jurge-
levičiaus (Jurgėlos) dienoraštį
matyti, kad Lietuva jam rūpėjo,

nes 1917 m. rugpjūčio 18 d. būdamas toli
nuo tėviškės Taganroge, Rusijoje, apie
Tėvynę eiliavo: „Ten broliai lietuviai
vargdieniai artojai lietuviškai kalba ir
puikiai dainuoja” arba „Mūs bočiai di-
dvyriai krauju narsiai gynė nuo prie-
šų daugybės savo brangią Tėvynę”.1 Li-
kusieji įrašai su įsijautimu vaizduoja
pirmąją meilę. K. Kerniaus „Užrašuo-
se, vertimuose ir kituose samprotavi-
muose”, 1918 m. rašytuose Smolenske,
rasime svarstymus apie kalbą ir isto-
rines tradicijas tautoje, federaciją kaip
„suvienytas autonomijas”, nelygybės
priežasčių aptarimą L. Tolstojaus ir
krikščioniškojo socializmo dvasioje.2
Žymu žavėjimasis socialistinėmis idė-
jomis. Krikščionio Demokrato pseu-
donimu prisidengęs autorius vedama-
jame „Lietuvos klausimas tarptauti-
nėje politikoje” Voroneže leidžiamame
„Vade” 1917 m. rugsėjo 23 d. nepri-
klausomybės perspektyvą siejo su Len-
kijos atkūrimu, kai lenkai pareikalavo
išėjimo į jūrą su Lietuvos prijungimu.
Vokietijos valdžia pataikavo, bet nieko
nepavykus su lenkų legionais, santy-
kiai atšalo.3 Gi Voroneže ėjusiuose at-
eitininkų „Ateities spinduliuose” ra-
šyta, kad 1917 m. sausį Vokietija dėl len-
kiškų reikalų sutvarkymo, susitarusi
su Austrija-Vengrija, lietuviams pasi-
ūlė steigti karalystę, jei sudarytų su
Lenkija karinę konvenciją.4 Ir toli-
muose kraštuose jauni žmonės nenu-
stojo mylėti Lietuvos ir gana blaiviai
svarstė apie jos likimą. Tačiau tai mei-
lė per atstumą, o ją realizuoti trūko ar-
tumos: Tėvynės teritorijos ir tautiečių.

Tik rugpjūčio 15 d. Raudėnuose,
Šiaulių apskrityje, klebonavęs Kazi-
mieras Pakalniškis išgirdo apie „Pa-
sitikėjimo” tarybą: „Lig šiol apie tą „ta-
rybą”, jos uždavinius ir tikslus nieko
nebuvo galima žinoti. Dabar jau tas vis-
kas paaiškėjo. Vokiečių vyriausybė
sušaukė į Vilnių apie 20 lietuvių, pir-
miau pagarsėjusių savo šiokiu tokiu
veiklumu, pakišo jiems savo „politikos
programą” ir paliepė Lietuvą apšauk-
ti kaip vokiečių „Bundesstaaats”. (Su
vokiečiais turėsianti būti Lietuvos ka-
riuomenės geležinkelių ir muitų unija).
Kiekvienas gali suprasti kad tą svarbų
Lietuvai reikalą 20 vyrų negali atlikti.
Pareikalavo, kad vokiečių vyresnybė
leistų daugiau lietuvių tam tikslui pa-
rinkti. Vokiečių vyresnybė sutiko bent
po 10 žymesnių lietuvių parinkti iš
kiekvieno Lietuvos „kreiso”. Dabar
tie 20 vyrų pasileido po visą Lietuvą pa-
rinkti daugiau lietuvių atstovų. Kiek
girdėti, visi lietuviai reikalauja ne-
priklausomos Lietuvos; su vokiečiais
susidėti niekas nenori. Įdomūs dabar
laikai, Lietuva gali likti savarankiška,
nepriklausoma valstybė. Vokiečiai,
norėdami apsaugoti savo valstybės sie-
nas nuo rusų įsiveržimo, paskelbė Len-

kijos nepriklausomybę. Dabar atėjo
eilė tam pačiam tikslui paskelbti Lie-
tuvos nepriklausomybę. Lenkija ir
Lietuva tarp Rusijos ir Vokietijos bus
taip sakant – Bufferland. Žinoma, tiek
Lenkijos, tiek ir Lietuvos ateitis pareis
nuo Europos konferencijos, kuri pa-
darys galutinę taiką.”5

Liepos 14 d. dienoraštyje kunigas
P. Bieliauskas pasidžiaugia: „Šiandien
Centro komitete [LDNKŠ] mašinėle
spausdinami kvietimai į Pasitikėjimo
atstovus [Vokiečių projektuotą steigti
Pasitikėjimo tarybą] Gal netrukus su-
sikurs Lietuvos Taryba! Iš griuvėsių iš-
dygs tiek iškankinta nauja graži Lie-
tuva. Nors daug metų rusai buvo už-
bruzguliavę jai burną, – ji neužduso.
Sunkios letenos ją slėgė, – kibirkštis gy-
vybės neužgeso. Rusų valdžia ją par-
bloškė, lenkas trempė be pasigailėjimo
ir niekino, Feliksas Meškis [Mieszkis,
(1880–1955), kunigas, lenkų publicistas,
nepalankiai vertinęs lietuvių atgimimą
ir jo perspektyvas] šaukė, kad Lietuva
, kartą mirusi, daugiau nebeprisikels,
– šiandieną kaip kūdikėlis mėgina
savo kojomis žengti ir savo jėgomis kru-
tėti, tačiau jos balso dar nesigirdi,
visa daroma slaptai nuo viešosios opi-
nijos.”6

Lietuvių veikėjai Šveicarijoje į
konferenciją Vilniuje atvyko pavėlavę:
„Mes atvykome tik trečią konferenci-
jos dieną, kada jau žmonės buvo išsi-
kalbėję ir išlieję visa, kas slėgė jų sie-
las.

Atrodė esant būtino reikalo pain-
formuoti visą konferenciją apie užsie-
nio politiką, kad dalyviai galėtų orien-
tuotis, kaip laikytis, kokius nutari-
mus padaryti.

Tą uždavinį atlikti mes delegavo-
me Pietarį (Juozą Purickį). Jis prane-
šė, Kad entantės [Antantės] valstybės,
užimtos savo vargais, mažai atsižiūri
į lietuvius; daugiausia gali užtarti J. A.
V. Rusai gerokai pakrikę patys, todėl
sunku ko iš jų tikėtis. Taigi reikia
skaitytis taip pat ir su centralinėmis
valstybėmis.

Delegato informavimas buvo, tar-
tum, šaltas vanduo į konferenciją.
Ūpas pasikeitė. Bet, kada reikėjo pri-
imti rezoliuciją, nustatančią santy-

kius su Vokietija, labai ilgai svarstyta,
ginčytasi. Laisvės troškimas ir nenoras
pasiduoti vokiečių įtakai ragino ilgai
galvoti. Priimtoji rezoliucija buvo to-
kia, kad iš jos visos spindėjo nepri-
klausomybės idėja, be palinkimo vie-
non ar kiton pusėn (centralinių ar en-
tantės valstybių).”7

Spalio 6 d. kunigas K. Pakalniškis
dienoraštyje užfiksavo: „Iš Vil-
niaus sugrįžo lietuvių konferen-

cijos atstovai. Sako, buvę 214 vyrų su-
važiavę ir Lietuvos nepriklausomybę
nutarę. Duok Dieve tą įvykdinti. Gan
jau mus, lietuvius, išnaudojo lenkai,
rusai, o dabar naudoja vokiečiai. Lai-
kas jau būtų mums patiems ant savo
kojų atsistoti ir savarankiškai gyven-
ti. Daug metų bernavome visiems savo
kaimynams, laikas jau būtų savo gūž-
tą surengti ir sau dirbti. Tačiau ne-
lengvas tai darbas – Lietuvos nepri-
klausomybės įvykdymas. Kaip kūdikis,
pradėdamas vaikščioti, linksta čia į vie-
ną, čia į kitą pusę ir ant žemės pavir-
tęs gerokai susidaužia. Taip ir Lietuvai,
atsistojus ant savo kojelių ir ėmus be
kitų pagalbos vaikščioti, reikės, gal būt,
dar nekartą pavirtus susikulti ir ... vėl
atsikelti. Tai neišvengiama kiekvie-
nam kūdikiui. Turėkime viltį, kad
Lietuva, atsistojusi ant savo kojų, eis
milžino žingsniais priekin.”8

Kalvarijoje gydytojavęs Kazimie-
ras Jokantas (1880-1942) liepos vidury
gavęs Organizacinio komiteto pakvie-
timą, išvykdamas Vilkaviškio gele-
žinkelio stotyje kasininkui pateikė
krūvą dokumentų – pasą, leidimus va-
žiuoti ir gabentis maisto, „išblusinimo”
pažymėjimą. Vos atvykęs į Vilnių su-
sitiko su J. Šauliu jo bute, kur turėjo po-
sėdžiauti komitetas. Šis vos pasisvei-
kinus ėjo prie reikalo: „Tai kaip? Mūsų
tikslas – nepriklausoma Lietuva? Nu-
džiugęs gydytojas iš provincijos atsa-
kė: „Žinoma, taip!” Kirbėjo klausimas,
kaip tai pasiekti. Pirmiausia nusiste-
bėjo, kad A. Smetoną grįžę rusai galė-
jo apkaltinti valstybės išdavyste. Jis
kalbėjo, kad per daug mūsų inteligen-
tų pabėgo į Rusiją, o lenkų veikėjai ar-
tinantis vokiečiams Varšuvos neap-
leido. Dėl asmeninio pavojaus, jei grįž-

tų rusai, taip nieko ir nepasakė. K. Jo-
kantas atsiminimuose įrašė keletą pa-
stebėjimų apie Vilniaus konferenciją:
„Daugumas konferencijos narių ne-
buvo pakankamai įsąmoninti, kokios
problemos čia tenka spręsti. Proble-
mos, tiesa, buvo sunkios, reikalaujan-
čios daugelio žinių ir politinės nuovo-
kos, o daugumui to kaip tik trūko.
Buvo jaučiama viso krašto bendra
nuotaika – neapykanta ir nepasitikė-
jimas vokiečiais, taigi daugiau veikė
jausmas. Visi turėjo aiškų bendrą norą
– matyti Lietuvą nepriklausomą, be jo-
kių politinių ryšių su Vokietija. Skir-
tumas buvo tik tas, kad daugiau nusi-
manantiems tuose reikaluose atrodė,
jogei be Vokietijos pagalbos atgauti
laisvės negalima, o šioji dykai ką daryti
ta linkme nenorėjo. Socialdemokratų
grupės žmonės  daug tikėjosi iš kitų ša-
lių demokratinių šūkių: demokratijos
laimėjimas nešąs laisvę pavergtoms
tautoms, taigi ir mums. Iš čia darė toli
siekiančias išvadas. Kiti gi, pripažin-
dami tų šūkių svarbumą, vis dėlto
manė, kad būtų rizikinga jais vienais
pasitikėti, ir laikė didžiai svarbiu da-
lyku išgauti pripažinimą iš Vokietijos
pusės.”9

Lietuvių situacijos pokyčius iliust-
ruotų  L. Giros dienoraštyje esančios
detalės. Rugpjūčio 17 d. pasiguodė,
kad atėję į namus kareiviai ieškojo va-
rio, tad varinę durų rankeną prisėjo
„gelbėti”, užtat 1918 m. rugpjūčio 18 d.
dieną džiaugėsi, jog „Lietuvos aido” re-
dakcija pakabino lentelę tik su lietu-
višku įrašu.10 Iškalbinga ir „Lietuvos
aido” priešistorė (pažymėsime, kad
„Ateitis” Kaune pasirodė 1916 m. liepos
mėnesį, socialdemokratų „Darbo bal-
sas” – 1917 m. lapkričio 15 d., krikš-
čionių demokratų „Tėvynės sargas” –
gruodžio 29 d., o po savaitės išėjo „Vie-
nybė”). Lietuvių veikėjai savojo laik-
raščio klausimą pradėjo aptarinėti dar
1916 m., per Kalėdas, J. Basanavičius
tuo reikalu kreipėsi į okupacinę val-
džią, tam tikrus pokyčius liudijo ir kitų
metų sausio 12 d. daktarui grąžinti per
kratas paimti jo rankraščiai ar gegužės
21 d. gautas leidimas platinti Lietuvių
mokslo draugijos išleistus vadovėlius.
Leidimą lietuviškam laikraščiui kovo
1 d. davė Vyriausiasis kariuomenės va-
das Rytuose Bavarijos princas Leo-
poldas. 11 d. iš pokalbio su spaudos sky-
riaus šefu Kiugleriu paaiškėjo, kad
princas kaip Katalikų centro partijos
narys pageidautų vieno iš redaktorių
kunigo. „Plačiame pasikalbėjime” dak-
tarui buvo pasakyta, kad lenkams len-
dant su savo mokyklomis, kur nereikia,
jos būsią uždarytos, o apie vyskupijos
valdytoją K. Michalkevičių – pradžio-
je buvęs neutralus, o dabar visiškai pa-
krypo lenkų pusėn, bet nušalinti jį te-
galės karui pasibaigus. Balandžio 16 d.
daktaras užrašų knygelėje fiksuoja ži-
nią, jog Rusijos valdžiai paskelbus Lie-
tuvos ir Ukrainos autonomiją, okupa-
cinė valdžia skelbti apie tai vietiniams
laikraščiams uždraudė.11

Nukelta į 15 psl.

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Vasario 16-osios link:
konferencija Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18–22 d. (5)

Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo. 
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RASA SĖJONAITĖ

Gimusi Klaipėdoje, vaikystėje gyvenusi Kretingalės
miestelyje, o paauglystės metus leidusi Plungėje, jau-
nystės metais Vaida Tamošaus kaitė nusikėlė gyven-
ti į Londoną. Būtent tada ir prasidėjo Vaidos di-
 džiosios kelionės ir paieškos. Lon done mergina pla-
navo studijuoti grafinį dizainą, deja, tai ir liko jos  sva-
jonėmis, nors aistra dizainui ir  begalinis užsispyrimas
neleido taip lengvai pasiduoti. Tad po dvejų su puse
metų gyvenimo Londone ji vėl grįžo į Lietuvą įgy-
vendinti savo sumanymų. Daug dienų ir naktų pra-
leido skaitydama dizaino ir meno knygas, žiurėdama
video pamokas, mokydamąsi kompiuterinių prog-
ramų. Galiausiai tai tapo gyvenimo savastimi. Žinios
pradėjo nešti pelną, ir dabar jau daugiau nei penke-
rius metus Vaida yra laisvai samdoma grafikos ir web
dizainerė, fotografė. Štai taip mums prisistatė žemaitė
Vaida Tamošauskaitė, kuri jau daugiau nei vienerius
metus gyvena Australijoje, Margaret River miestelyje.

Apie pastaruosius savo gyvenimo metus Vaida pa-
pasakojo: „Nors Australijoje aš jau daugiau nei
metus laiko, bet jausmas toks, tarsi čia esu visą

amžinybę. Kadangi esu su laisvai samdoma grafikos
ir web dizainerė, fotografė, padedant naujausioms
technologijoms, virtualiai galiu dirb ti iš bet kur pa-
saulyje. Visada mėgau šilumą ir saulę, todėl priprasti
Aus tralijoje man nebuvo labai sunku. Atvirkščiai, fi-
ziškai aš čia jaučiuosi daug geriau, nei šaltame Lie-
tuvos klimate.  Save laikau pasaulio žmogumi, esu
labai atvira naujovėms, tad galbūt skirtingai nei dau-
guma emigrantų,  labai retai pasiilgstu lietuviškų da-
lykų. Man daug įdomiau išbandyti kažką naujo, ne-
ragauto, nematyto. 

Neslėpsiu – pradžioje sunkiausia buvo  vienat-
vė, kuri kartas nuo karto aplankydavo, juk šeima ir
draugai – toli Lietuvoje... Bet galų gale ir vienatvę pri-
sijaukinau. Supratau, kad vidinė ramybė ir pilnat-
vė yra labai svarbios. Kai aš galiausiai jas savyje at-
radau, tai ir ta vienatvė nebe tokia šalta pasirodė. 

Australijoje iš pradžių mane labai stebino žmo-

Laisvesnė ir laimingesnė Australijoje
nių pozityvumas, kuris dažnai pasirodydavo net per-
dėtas. Dabar pabuvus šitoje šalyje jau šiek tiek ilgiau,
supratau, kad ir čia žmonės turi savų ‘dramų’. Tačiau
vis tiek pozityvus požiūris išlikęs, kas, manau, yra
labai svarbu. 

Dar nuostabi jausena yra tai, kad  jau seniai ne-
begalvoju apie kūno kultą.  Europoje labai jaučiasi
tas tobulas moters įvaizdis, kurio visos jaunos mo-
terys vaikosi: idealios kū no proporcijos, tobula oda,
veidas, apranga. Čia aš jaučiuosi daug lais vesnė ir
laimingesnė šiuo atžvilgiu, nes tie paveikūs stan-

dartai manęs nebepasiekia… Vakarų Australija vis-
gi labai didelė, ir aš dažniau renkuosi laisvalaikį pra-
leisti gamtoje nei mieste.

Su vietiniais lietuviais nebendrauju visai. Net
nežinau kodėl? Tie są sakant, man tiesiog niekada ne-
kilo tokia idėja. Aš labai savarankiška, ir man daž-
nai pasirodo keista, kai žmonės pasirenka išvykti gy-
venti į kitas šalis, bet vis tiek save apsupa tautiečiais
arba nesistengia išmokti tos šalies kalbos, sužinoti
daugiau apie jų tradicijas, kultūrą. Mano žingeidu-
mas, nuotykių, naujovių ir kelionių troškulys, užim-
tumas dar tiesiog nepalieka vietos lietuvių paieš-
koms. Pati asmeniškai aš, žinoma, puoselėju tam tik-
ras lietuviškas tradicijas – Kūčių vakarienė ir Ka-
lėdos visada buvo mano mėgstamiausios, tad kiek
įmanoma stengiuosi atkartoti jas su savo vaikinu. Jis,
beje, yra australas. 

Išgyventi nostalgiją dėl gimtinės, matyt, lemta
ne visiems.

Kiekvieno situacija labai skirtinga, bet jei jau ta
nostalgija  emociškai naikinanti ir varginanti, ma-
nau, reiktų savęs dar kartą paklausti – ar emigran-
to dalia tikrai tau? Tikrai ne visiems ji skirta, ar pri-
imtina. Svar biausia žinoti, kas geriausia tau, klau-
sytis savo širdies balso, nebijoti pašalinių nuomonės
ar komentarų, neleisti jiems paveikti tavo spren dimų
ar pasirinkimų. 

Tikrai nemeluosiu ir nesakysiu, kad gyvenimas
čia tobulas – visko būna, bet toks jis tik dar įdomesnis
ir gražesnis. Man asmeniškai labai svarbus ir rei-
kalingas yra šiltas klimatas ir pozityvus požiūris.
Viso to  man visada trūkdavo Lietuvoje, tad aš pasi-
rinkau Australiją, kurioje savi minusai ir pliusai, bet
man šis žemynas netobulai tobulas. 

Apie Vaidą mes sužinojome iš iniciatyvos „Lietuva
4.000.000” organizatorių. Šios programos tiks las – pakvies-
ti 4 milijonus lietuvių 2018-ųjų liepos 6 d.  giedoti  „Tautiš-
ką giesmę”.  Tai bus pirmas žingsnis į vieną Lietuvą,  kuri
neturi sienų, kur nėra pusiau lietuvių ar išeivių, kur niekas
neklausia, koks herbas  ant  tavo  paso  ir kaip gerai moki
lietuviš-kai.  Pažįsti lietuvių užsienyje? Pažymėk juos
www.4000000.lt

Remkime DRAUGO FONDĄ www.draugofondas.org

Asmeninio archyvo nuotraukos
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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
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SIŪLO DARBĄ

Remkime spaudą –

www.draugofondas.org

Surašymas Nr. 79
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SKAITYKITE 
,,DRAUgą”
gREIčIAU! 

www. draugas.org

REIKALINGI 
RANGOVAI 

SU PATIRTIMI NAMŲ 
RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DANtŲ gyDytojAI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

Namų renovacijos
bendrovei reikalinga

administratorė nepilnai
darbo savaitei. 

Kreipkitės tel. 630-202-6867 

5 raidės:
AISTĖ – AŠARA – ESTĖS – ILTYS – KAMIU – KASOS – LIŽĖS –
NAGAS.

7 raidės:
ANUOSYK – APRANGA – ARKLENA – ATLAPAI – ATSKILA – AUDI-
TAS – BRIAUNA – DEBESIS – DĖMESIO – DIADEMA – DRAUSMĖ –
ĖDUONIS – ESKUDAS – GRINGAS – IDEALAS – IŠRAITA – YPATY-
BĖ – KELIESE – KOKARDA – LATVIJA – LEPŠIAI – LEPŪNAS –
LOGIKAS – MEDŽIAI – NEŠIOTĖ – NOBELIS – OFELIJA – PIRŠTAS
– RAROTAI – SENATAS – SKIEDRA – SKUNKAI – SMALIŽĖ – SOS-
TINĖ – SVETIMI – ŠATRIJA – TEPLIUS – TERCIJA – TIGRENA –
TRIJULĖ – UPĖTYRA – UZBEKAI – UŽPORYT – UŽSTALĖ – ŽAGA-
RAS – ŽINYNAS.
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4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Paskutinieji 2017 metų įnašai

Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 30,600 dol.
Danguolė Jurgutienė, West Bloom-

field, MI, garbės narė, iš viso 2,725 dol.
Marius ir Marytė Kriaučiūnai ir

šeima, Hinsdale, IL, garbės nariai, iš
viso 2,250 dol.

Kiršonis Family Foundation, Ma-
libu, CA, garbės nariai, iš viso 2,500 dol.

Su 500 dolerių:
Augis ir D. Ratkeliai, Laguna Be-

ach, CA, garbės nariai,  iš viso 1,000
dol.

Su  300-200 dolerių:
Jurgis ir Jūratė Augiai, Oak Brook,

IL, garbės nariai, iš viso 2,515 dol.
Gediminas Balanda, Sterling

Heights, MI, garbės narys, iš viso
17,800 dol.

Mindaugas ir Violeta Gedgaudai,
Newhall, CA, garbės nariai, iš viso
3,900 dol.

Su 100 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, Orland

Park, IL, garbės nariai, iš viso 10,685
dol.

Ada Sutkuvienė, Beverly Shores,
IN, garbės narė, iš viso 5,100 dol.

Brighton Parko lietuvių savininkų
draugija, Chicago, IL, garbės nariai, iš
viso 1,400 dol.

Algimantas ir Virginija Gureckai,
Silver Springs, MD, garbės nariai, iš
viso 1,275 dol.

Jurgis ir Roma Stuopiai, Sharon,
MA, garbės nariai, iš viso 1,000 dol.

Bronė Volertienė, Delran, NJ, iš
viso 450 dol.

Albert Laurence, San Francisco,
CA, iš viso 100 dol.

Scott ir Laura Stern, Chicago, IL, iš
viso 100 dol.

Su 50-25-20 dolerių:
Vytas ir Ramutė Petruliai, Frank-

lin, MI, iš viso 825 dol.
Algirdas ir Amanda Mulioliai, Euc-

lid, OH, iš viso 910 dol.
Rimantas ir Danguolė Mackevi-

čiai, Mariatta, GA, iš viso 195 dol.
Stasys ir Aldona Bačkaičiai, Great

Falls, VA, iš viso 660 dol.
Vincentas ir Dalia Anelauskai, Pa-

sadena, CA, iš viso 300 dol.
Vitas ir Audra Dauliai, Lisle, IL, iš

viso 225 dol.

Draugo fondo istorinei
knygai aukojo:

1,000 dol. – Danguolė Jurgutienė,
West Bloomfield, MI, vyro, Lietuvos
garbės konsulo atminimui.

500 dol. – Jonas Dainauskas, Wood-
ridge, IL,  Jono ir Leokadijos bei Vir-
ginijos Dainauskų atminimui.

300 dol. – Mindaugas ir Violeta
Gedgaudai, Newhall, CA.

200 dol. – Gediminas Balanda,
Sterling Heights, MI, auką padidino
iki 400 dol.; Romualdas ir Nijolė Kašu-
bos, St. Charles, IL

100 dol. – Algis ir D. Ratkeliai, La-
guna Beach, CA;  Irena Kerelienė, Le-
mont, IL, vyro, architekto Alberto Ke-
relio atminimui.

50 dol. – Jonas Baltrus, Jefferson
Heights, PA; Algimantas ir Virginija
Gureckai, Silver Springs, MD; Linas ir
Audronė Peškiai, Orland Park, IL.

Visų aukotojų pavardės bus įrašytos DF
istorinėje knygoje.

Už aukas ir dosnumą Draugo fon-
das visiems nuoširdžiai dėkoja.

DĖMESIO!!!
Draugo fondas praneša, kad isto-

rinė knyga jau yra spausdinama ir
naujos aukos nepateks į aukotojų są-
rašą.

Atkelta iš 9 psl.

Vis dėlto, Ball, o ypač LaMelo, ne
sykį pasižymėjo ir neapgalvotais spren-
dimais bei neparuoštais metimais. Ne-
kokį įspūdį treneriui Virgi nijui Šeškui
bei Prienų-Birštono komandos aist-
ruoliams jie turėjo padaryti ir savoje
aikštės pusėje, ne sykį ne itin persi-
stengdami gynyboje.

Kitas rungtynes „Vytautas” žais
sausio 13 d., kai išvykoje kausis su vie-
nu LKL čempionato lyderių Pa nevėžio
„Lietkabeliu”. V. Šeškus tikina, kad
Ball turėtų žaisti ir šiame susitikime.

Pasaulis pamišęs dėl Ball – 
brangūs marškinėliai su 
„Vytauto” ženklu iššluoti

Kai Ball vyrai bandė Prienų krep-
šinio aikštės  lankus ar atsakinėjo į
gausybės žurnalistų klausi mus, „krep-
šinio Kardashianų” šei mos sirgaliai
irgi nesnaudė. Jie greitai išpirko už lie-
tuviams tikrai nemenką kainą par-
duodamus LaMelo ir LiAngelo Ball
Prienų-Birštono „Vytauto” marškinė-
lius. Vos tik visame pasaulyje garsi in-
terneto parduotuvė „Amazon” paskel-
bė, kad jau prekiauja garsenybių marš-
kinėliais su „Vytauto” logotipu, šie

Lietuvoje įvyko ilgai lauktas ir didelio susidomėjimo visame pasaulyje sulaukęs brolių Ball
debiutas.

ėmė tirpti. Už marškinėlius buvo pra-
šoma 99 JAV dolerių, tačiau tai nesu-
stabdė aistruolių. Jie žaibiškai išpirko
visus 500 marškinėlių. Marš kinėliai
dingo praktiškai per parą. 

Ball marškinėlių kaina panaši į
NBA žvaigždžių. Daugelio NBA krep-
 šininkų marškinėlių kaina nesiekia
100 JAV dolerių, o į „Vytautą” atvykę
Ball net nėra žaidę profesionalaus
krepšinio. 

Draugo  fondas žvelgia į 2018-uosius 

Sveikiname visus Draugo fondo
narius, garbės narius, rėmėjus,
,,Draugo” skaitytojus ir bendra-

darbius, sulaukusius Naujųjų – Lietu-
vos jubiliejinių 2018-ųjų metų. Praėju-
sieji metai visų Jūsų dėka buvo geri, už
ką tariame nuoširdų ačiū. Mus, dar-
buotojus, džiugina ne tik dosnumas, bet
ypač nauji skaitytojai. Per ,,Draugą”
yra gera proga susipažinti su krikš-
čioniška mintimi šandieniniame gy-
venime,  pasaulio bei Lietuvos įvy-
kiais, lietuvių bendruomene Ameri-
koje.

Padėdamas išlaikyti lietuvišką
laikraštį užsienyje, kurio pagrindinės
pastangos nukreiptos į mūsų išeivijos
tautinį sąmoningumą, Draugo fondas
prisideda prie lietuvybės puoselėjimo.
O tai reiškia, kad tame tiesiogiai da-
lyvauja ir kiekvienas Draugo fondo na-
rys ir rėmėjas. 

Draugo fondas yra finansinė ins-
titucija, remianti ,,Draugo” leidybą.
Kaip ir kiekviena finansinė instituci-
ja, fondas susijęs su krašto ekonomine
būkle, su investavimų rinka, dividen-
dais ir t.t. Ankstesni teroristų išpuoliai
Amerikoje ir už jos ribų įtakojo ir JAV
ekonomiką. Ekonomikos nuosmukiai
paveikė ne tik finansines institucijas,

bet ir pavienius žmones. Investavimų
birža nepastovi. Tačiau Draugo fondo
konservatyvūs investavimai apsaugo-
jo pagrindinį kapitalą nuo rinkos nuo-
smukių.

Seniausią ir gyvybingiausią laik-
raštį privalome išsaugoti, nes jis labai
svarbus mūsų pačių tautiniam gyvas-
tingumui. Gal ,,Draugo” turinys arba
jo pristatymas ir ne visuomet paten-
kina kiekvieną skaitytoją, bet savo pa-
geidavimus ar nuomones visada gali-
te išreikšti ,,Laiškų” ar ,,Nuomonių, ko-
mentarų” skyriuose. 

,,Draugas” neturi ,,auksinio dė-
dės”, kuris galėtų laikraštį dalinti ne-
mokamai. Tad Naujaisiais – 2018 me-
tais kiekvieną ,,Draugo” skaitytoją
kviečiame didesniu ar mažesniu įnašu
remti Draugo fondą. 

Dėl lėto pašto darbo kalėdinių  do-
vanų sulaukėme jau po švenčių. Dė-
kojame už atsiųstas aukas.

Aukas siųsti DRAUGAS FOUN-
DATION 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629.

Aukos nurašomos nuo fed. mo-
kesčio ID NO. 36-3916303

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Broliai Ball debiutavo Prienuose 

Septyneri metai su žirgais
Atkelta iš 7 psl.

Tačiau jos talentą jau yra pastebė-
ję ir įvertinę kiti. Downers Grove South
High School mokytojai Eglę buvo iš-
rinkę mėgstamiausia mokyklos meni-
ninke, o 2013 metais mergina laimėjo 3-
ią vietą kasmetiniame JAV Kongreso
meno konkurse (Congressio nal Art
Competition), ir jos darbas „Prasiver-
žimas” („Brea king Through”) metus ka-
bėjo Illinois valstijos Kongreso nario
Bill Foster biure. Kūrinys „Prasiverži-
mas” bei dar keli kiti Eglės darbai
prieš metus buvo ekponuojami ir Pa-
saulio lietuvių centre įsikūrusioje ga-
le ri joje „Siela”.

Kiek laiko tau užtrunka nupiešti pie-
šinį? 

– Kadangi anksčiau piešiau labai
kruopščiai, praleisdavau po keletą mė-
nesių, kol baigdavau darbą. Turiu
žmogaus portretą, kurį piešiu jau 4 me-
tus. Tačiau pastaruoju metu pa mėgau
fantastinius vaizdus, stambius bruo-
žus, kurių piešimas užima kur kas
mažiau laiko.

Tavo  piešiniuose nėra ryškių spalvų,
dominuoja  juoda ir balta. Nemėgsti spal-
vų?

– Manau, kad ryškios spalvos truk-
do pamatyti esmę. Kai jų nėra, ir man
lengviau galvoti, ką piešiu, ir žmogui
paprasčiau pamatyti tai, ką noriu pa-
rodyti. Spalvų pridedu ten, ką noriu ak-
centuoti. Tačiau patinka piešti ant
spalvoto popieriaus. Tada net papras-
ta juoda spalva įgauna daugiau dra-
mos.

Ką dažniausiai  pieši?
– Mėgstu piešti portretus, ypač

senų žmonių. Man įdomios raukšlės.
Patinka pagauti ir perteikti emociją.
Paprastai piešiu iš nuotraukų, kurias
randu internete. Tikriausiai nenuste-
binsiu pasakiusi, kad dažnai piešiu ir
arklius. Žirgai visad mano mintyse,
piešiniuose ir širdyje.

Laima Smilgytė – žurnalistė, „Mai-
ronio” lituanistinės mokyklos 6 klasės
mokytojos padėjėja.
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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

A † A
KAZYS VARNAS, PhD

Mirė sausio 5 d.
Gyveno Lemont, IL ir Slidell, LA.
Gimė 1937 m. gruodžio 4 d. Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė Krištolaitytė, sūnus Tomas, sūnus

Si mas su žmona Donna, duktė Šilainė, anūkai Brendan ir Chris -
tina; dvi pusseserės, Danutė Cipliauskaitė ir dr. Kristina Tanner.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 14 d., nuo 2 val. p.
p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont. 

Laidotuvės bus sausio 15 d.,  pirmadienį. Iš laidojimo namų
9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Palaiminto Jurgio Ma tu lai čio
mi siją, kurioje 10 val. r.  bus aukojamos šv. Mišios už jo sie lą. Po
šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapi nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, ir pažįstamus daly-
vau ti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Atkelta iš 10 psl.

Rugsėjo 23 d. kaizerinių okupan-
tų valdžios „Žemės tarybos” narių
priėmime J. Basanavičius pasak jų or-
gano „Dabarties” kreipėsi į Lietuvos
karinės valdybos viršininką kuni-
gaikštį Francą fon Izenburgą-Birštei-
ną maždaug tokiais žodžiais: „Lietu-
vių tautai praradus savo savistovybę
ir paskui po svetima valdžia daug
nukentėjus, pagalios, rodosi, yra priė-
jusi daugelio kartų laukta valanda,
kada lietuviai, statydami visas savo jė-
gas, tikisi naujai įsikursią pastatytą
ant tautinių pagrindų nepriklausomą
valdiją. Mes pasitikime vokiečių vy-
riausybės pagalba, jog jau dabar karo
laiku, padedant vokiečių valdijai, ga-
lėsime darbuotiesi drauge paleng-
vinti kenčiančių gyventojų vargams
ir buvimui, jog galėsime prisidėti
prie atstatymo mūsų krašto ir jo ūkio.
Mes norime pasirūpinti kad visi mūsų
krašto gyventojai įgytų tas teises, ku-
riomis jau seniai džiaugiasi kultū-
ringų valdijų gyventojai. Mes prašo-
me Jūsų Karališkosios Aukštybės
leisti susidaryti iš visų gyventojų
sluoksnių Lietuvos Tarybai ir jai su-
teikti teisių jau dabar, karo laiku,
darbuotiesi prie Lietuvos atstatymo.”
Taigi, daktaras savo lūpomis priminė
liūdną istoriją, reikalaujančią atsta-
tyti teisingumą šioje žemės vietoje.

Rugsėjo 23 d. visi išrinktieji Tarybos
nariai gavo kunigaikščio Izenburgo
kvietimus į priėmimą, kaip prisimi-
nimuose rašė J. Staugaitis, jis vyko
specialiai paruoštame karininkų klu-
be: „Didžiulės salės gale buvo įrengtas
sostas. Jame atsistojo Izenburgas su
savo uniforma ir visais ordinais bei
žvaigždėmis. Šalimais sustojo pusra-
čiu karininkai sulig rango. Mus su-
statė gana atstu nuo sosto priešakyje.
Vienas karininkas paeiliui šaukė mus
pavardėmis. Mes, prieidami prie Izen-
burgo, iš jo rankų gavome po diplomą,
ant gražios didelės popieros parašytą.”

1. VUBRS, F1-D1474, L. 3 a. p., 5.

2. VUBRS, F1-D1244, L. 5, 16-17, 19 a. p.

3. Žr.: Vadas [Petrogradas] – 1917, rugsėjo 23 – Nr. 27 –
P. 1.

4.  Iš Lietuvos. // Ateities spinduliai – 1917 gruodis – 1918
sausis – Nr. 3-4 – P. 106. 

5.  Pakalniškis K. Rusų vokiečių karo užrašai. // Karo ar-
chyvas – 1940, T. XII – P. 144-145.

6. Bieliauskas P. Vilniaus dienoraštis. 1915. XII. 26 –
1919.XI.26. – Vilnius: Voruta, 2009 – P. 87.

7.  Steponaitis A. Atsiminimai 1914-1919. Lietuvių veik-
la Šveicarijoj Did[žiojo] karo metu. – Kaunas: Akc. „Žai-
bo“ b-vė, 1940 – P. 125.

8.  Pakalniškis K. Rusų vokiečių karo užrašai. // Karo ar-
chyvas – 1940, T. XII – P. 146.

9.  Jokantas K. Suv[alkų] Kalvarijoje vokiečių okupacijos
metu (1914-1948). // Karo archyvas – 1937, T VIII – P.
170-171, 181.

10.  LLTI BR, F13-1792, L. 34, 78.

11.  LLTI BR, F2-35, lapai nenumeruoti.

Bus daugiau

Vasario 16-osios link

A † A
IGNAS BUDRYS

Mirė 2018 m. sausio 10  d., New Lenox, IL.  
Gyveno  Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL.
Gimė  1932 m. gruodžio 3 d., Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Dangira Laukytė; sūnus Audrius su žmo -

na Ramona; sūnus Darius su žmona Lyda; duktė Vida Tamošiū -
nienė su vyru Aru; duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertu;
anūkai Jonas, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aurėja,
ir Alanta; dukterėčia Audrė Nakienė su šeima.

Velionis bus pašarvotas sausio 15 d., pirmadienį,  nuo 3 val. p.
p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont. 

Laidotuvės bus antradienį, sausio 16 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją,
ku  rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mi -
šių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti a. a. Igno laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ

Paliko šį pasaulį 2018 m. sausio 10 d., sulaukusi brandaus
amžiaus – 101-erių metų.

Gyveno Fairfax, VA. 
Gimė 1916 m. gegužės 28 d. Švenčionyse, Vilniaus krašte, Lie -

tu voje. Buvo jauniausia iš Marcelės ir Stanislovo Lemešių tri jų
dukrų (seserys Elena Cicėnienė ir Marija Dikinienė) ir vieno
sū naus. Ona baigė chemijos mokslus, priklausė Šv. Kazimiero
stu dentų draugijai. 

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur susituokė su Vytautu Gal -
vy džiu, o 1948 m. emigravo į JAV.  Šeima apsigyveno Chicago, IL,
vėliau Cicero, IL.  A. a. Vytautas Amžinybėn iškeliavo 1971 m.    

A. a. Ona ilgus metus gyveno St. Petersburg Beach, FL, vė -
liau Lemont, IL, o nuo 2012 m. – Fairfax, VA. Velionė buvo akty-
vi lietuviškų organizacijų ir St. Petersburg Beach, FL lietuvių
klubo veikėja.

Liūdintys liko: dukra Kristina su vyru Frank McGann, anū-
kai Kristupas ir Juozas; dukra Lidija su vyru Juliumi Ringumi,
anūkai Vytautas, Austė ir Daina; sūnus Povilas su žmona Sher -
ry, anūkai Monika, Nicole, Douglas. Dievas pasišaukė sūnų Jur -
gį 2008 m. Kartu liūdi proanūkai bei giminės Lietuvoje. 

Informacija apie šv. Mišias už velionės sielą ir palaikų palai-
dojimą bus pranešta vėliau.   

Nuoširdžiai prašome prisiminti Oną Galvydienę savo maldo-
se.  

Nuliūdusi šeima

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

www.draugas.org/mirties.html
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KONCERTAS ,,PO ANGELO SPARNU”
Lietuvos nacionalinės premijos laureatė solistė Asta Krikščiūnaitė (soprano)
ir jos mokinė, buvusi detroitietė, Kristina Petrauskaitė (soprano) maloniai kvie-
čia visus į koncertą ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn”, kuris vyks 2018 m. vasario
25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812
South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). 

Dainininkėms akompanuos Audronė Kisieliūtė. Nepraleiskite progos
pasiklausyti nuostabaus balso dainininkės bei jos mokinės dainavimo ir pui-
kios pianistės grojimo. Auka – 20 dol. 

Savo apsilankymu paremsite lietuvišką bažnyčią

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 14 d. 10 val. r. švęsime 2-ąjį eili-
nį metų sekmadienį ir prisiminsime 1991 m.
sausio 13-tosios aukas. Eucharistijos šventi-
mą atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti.

�  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.

�  Sausio 21 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
Tėviškės parapijoje vyks atminimo pamaldos,
skirtos Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos at-
vadavimo 95-ajai sukakčiai. Pagerbsime žu-
vusiuosius 1991 m. sausio 13 d. ir 1923 m.
sausio 10–15 d. Po pamaldų ir minėjimo – su-

neštinės vaišės. Adresas: 5129 Wolf Rd., Wes-
tern Springs, IL, 60558. 

�  Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas). 

� Balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių 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
vasario 15 d. Daugiau informacijos – www.lie-
tuviufondas.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% 

ORGANIZATORIAI: LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA IŠEIVIJOJE, ČIKAGOS LIETUVIŲ BĖGIMO KLUBAS,
LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE  IR ČIKAGOS SKAUTŲ VIETININKIJA

Klaipedos krašto 
atgavimo zygis

.

v

2018 m. sausio mėn. 28 d.
Čikagoje prie Michigan ežero 
(prie 31-osios gatvės paplūdimio)

ĖJIMAS 5 KM / BĖGIMAS 9 KM

Nepamirškite lietuviškos atributikos!

Finiše: kareiviška košė  ir arbata

13:00 val. – rinkimasis
13:20 val. – LŠSI vado ir LR gen. konsulo Čikagoje sveikinimas, pranešimas

13:30 val. – startas

Informacija: 224-806-5294

Shop online: www.Lietuvele.com
Email: lietuvele@sbcglobal.net

Call: 630-324-6811 or  

visit:  2601 75th St., Unit B, Darien, IL 60561

WELCOME TO Lietuvele.com 
LITHUANIAN GOODS 

on the Web!

Holiday Gifts – Souvenirs – Gourmet Foods – Kitchen

Products – (Dumpling Maker…)  – Vitamins &

Supplements – Natural Cosmetics – Jewelry – (Amber) –

Clothing – Books – Magazines – CD’s & DVD’s…..

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti vargingai gy-
venantiems vaikams ir studentams Lietuvoje.  Aukojo: Oak Tree Philanthropic Foun-
dation – 1,000 dol.; Mary ir Marius Kriaučiūnai su šeima – 3,000 dol.; tęsiant vaiko pa-
ramą  Lucia Tirvienė – 350 dol.; Daina Siliūnienė – 360 dol.; Lydia Ringienė – 360 dol.
Labai ačiū!  „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439,
tel. 630-243-7275, 630-347-8527 (mob.), el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net 

Sausio 6 d., šeštadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton
Parke  apsilankė  kardinolas Blasé Cupich. Jis pašventino neseniai nutapytą Dievo Gai-
lestingumo koplytėlę ir naujai klebonijos rūsyje įrengtą ,,Dievo gailestingumo” (,,Casa
de Misericordia”) maisto dalinimo centrą vargšams. Joana Drūtytė visų lietuvių parapi-
jiečių vardu pasveikino kardinolą Blasé Cupich ir įteikė  jam dovanėlę – lietuvišką medinį
kryžių. 

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos info

Algimanto Barniškio nuotr.

Lietuvių  bažnyčioje –  ypatingas svečias


