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Išsaugoti atmintį

ŠIAME NUMERYJE:

Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti – Honoré de Balzac 

Lietuviški pėdsakai
Washingtone – 4 psl. 

Žvaigždžių pamokos – 6 psl.

Lietuviais esame mes gimę. 

Sausio 
13-osios
minėjimas
Lemonte
RIMAS ČERNIUS

Sausio 13-oji – Laisvės gy-
nėjų diena. Tai diena, kai
pagerbiame keturiolika

lietuvių, tą 1991 m. dieną pa-
aukojusių gyvybę už Lietuvos
laisvę. Kartu prisimename vi-
sus lietuvius, kurie ryžtingai
stojo ginti savo valstybę ir ku-
rie, susibūrę Vilniuje, prie
Aukščiausiosios Tarybos rū -
mų ir televizijos bokšto, drą-
siai užstojo kelią sovietų tan-
kams, kareiviams. Tai kartu ir
gedulo, ir vilties diena. Šešta-
dienio vakarą Laisvės gynėjų
diena buvo paminėta „Sielos”
galerijoje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.       – 11 psl.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kaip reikėtų pavadinti Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečiui skirtą renginį, į kurį vasario mė-
nesį kviečiami visi Čikagoje ir jos apylinkėse gy-

venantys lietuviai? Koncertas? Netikslu. Minėjimas?
Toks apibūdinimas būtų gerokai per skurdus. 

,,Tai bus tokia šventė, kokios dar nėra buvę. Ki-
tokia, nei esame įpratę. Bandant apibūdinti – tai te-
atralizuotas koncertas su įspūdingais vaizdo ir gar-
so įrašais, kuris bus tarsi kelionė per Lietuvos vals-
tybės 100 metų gyvavimą, paminint pačius svar-
biausius šalies istorijos etapus. Tai šventė – ragini-
mas apsispręsti, ar esi lietuvis, ar nori juo būti ir tuo
didžiuotis”, – sako renginio režisierius Vytas Čup-
linskas. – 3 psl.

Ar jais būsime?

Pagerbiamas laisvės gynėjų atminimas. Jono Kuprio nuotraukos



bės. Jei nenorite kompromituoti R. Ozolo, necituokite
šių jo vizijų. Nutylėkite, apeikite, ignoruokite. Nes
Lietuva tikrai 1991-aisiais nekariavo su Rusija. At-
virkščiai – prof. V. Landsbergis ne vieną sykį skam-
bino tuometiniam SSRS vadovui Michailui Gorba-
čiovui. Skambino ne karą skelbti, o prašyti, kad
Kremlius liautųsi pulti Lietuvą. Nė viename V.
Landsbergio pareiškime nerasite žodžių apie lietu-
vių norą kariauti. Kalbėta tik apie derybas remian-
tis tarptautine teise.

O tai, kad nuo sovietų kariaunos lietuvių žmo-
nių prie bokšto negynė lietuviškos ginkluotosios pa-
jėgos, – taip pat labai išmintingas žingsnis. Jei jos
būtų gynusios, kraujas Vilniuje lietųsi upeliais.
Nes Lietuvos nepriklausomybės priešininkams ver-
kiant reikėjo bent vieno šūvio iš Lietuvos pusės. Jie
laukė preteksto pradėti rimtą puolimą. Tautų gyve-
nimuose taip kartais nutinka: tik civiliai pajėgūs ap-
ginti valstybę. Lietuva šią akimirką patyrė 1991-ųjų
žiemą. Keista, kad filosofas R. Ozolas nesuprato to-
kio elementaraus dalyko.

Jei jau išties norima į dienos šviesą išvilkti amo-
ralius to meto momentus, tai jų tikrai neišvengta.
1991-ųjų sausio dienomis patyrėme gėdingų dalykų.
Mano supratimu, tomis valandomis buvo amoralu su-

sigūžus iš baimės sėdėti namuose.
Taip pat amoralu buvo įtikinėti tuo-
metinę Lietuvos valdžią, kad ši neturi
teisės kviesti žmonių prie parla-
mento. O po tragedijos – dar lietu-
višką valdžią kaltinti, esą buvo gali-
ma išvengti kraujo praliejimo. Su-
prask, ėriukas vilkų buvo sudrasky-
tas tik todėl, kad ... nemokėjo derėtis,
neparinko tinkamų diplomatiškų žo-
džių, nesugebėjo įtikinti plėšrūnų,

per mažai šypsojosi, parodė per mažai nuolankumo. 
Ne visai sąžininga nuolat prieš Sausio 13-osios

minėjimus priekaištauti Lietuvos valdžiai, kad ji per
mažai ir atmestinai rūpinasi televizijos ar parla-
mento gynėjais. Taip, galėtų rūpintis nuoširdžiau,
rimčiau. Bet taip pat sutikime, kad žmogaus sveikata
prastėja ne vien nuo patirtų traumų. 27-eri metai –
užtektinai ilga laiko atkarpa žmogaus gyvenime, kad
pradėtume jausti įvairiausius negalavimus, nebū-
tinai susijusius su 1991-ųjų sausio pergyvenimais. 

Man taip pat dingojasi, kad neverta pervertinti
teigiamo Boriso Jelcino vaidmens. Tiesiog taip su-
tapo, kad Blogio imperijos saugotojas Gorbis lem-
tingaisiais 1991-aisiais buvo mirtinas B. Jelcino
priešas. Štai B. Jelcinas ir puolė ginti Baltijos šalis.
Bet susimąstykime – jei Gorbis nebūtų buvęs B. Jel-
cino priešas? Ką tada turėtume? Net jei B. Jelcinas
mus 1991-aisiais gynė nuoširdžiai, tai šių eilučių au-
toriaus akyse jis susikompromitavo pradėdamas
karą Čečėnijoje. Vienu atveju – taikdarys, gelbėtojas,
demokratas, kitu – karo nusikaltėlis?

Taip pat liaukimės pergyventi dėl dalykų, dėl ku-
rių tikrai nesame kalti. Kad praradome 1991-aisiais
turėtą rusų tautos palaikymą – ne vien mūsų, lietu-
vių, kaltė. 

Šiais metais nesiruošiau rašyti
Sausio 13-osios tema. Per dau-
giau nei du dešimtmečius tik-

riausiai būsiu išsisėmęs. Juk darbuo-
jantis įvairiuose leidiniuose kaskart te-
kdavo prisiminti tą didingą naktį – ir
rengiant interviu, ir rašant asmeni-
nius prisiminimus, ir ginčijantis su
oponentais iš „Jedinstvos”. 

Tačiau šiais, 2018-aisiais metais, ir
vėl įsitikinau, kad 1991-ųjų sausio 13-osios
Lietuvos pergalė – amžina tema. Vienas pažįstamas,
tais metais aktyviai dalyvavęs didžiojoje politikoje,
kurį, be kai kurių išimčių ir niuansų, laikau ben-
draminčiu, parašė Sausio 13-osios tema straipsnį.
Perskaitęs tekstą – apstulbau. Nejaugi mes – tokie
skirtingi!? Juk abu matėme tai, kas dėjosi 1991-aisiais,
iš labai arti!?

Nenoriu minėti kolegos pavardės, ir vis dėlto ne-
galiu tylėti, kai vėl ir vėl kvestionuojami, regis, aki-
vaizdžiausi, logiškiausi, ir morale, ir teise pagrįsti
sprendimai. Mano įsitikinimu, tuometinis Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis turėjo absoliučiai visas teises, įskaitant
ir moralines, tą naktį kviesti žmones rinktis prie par-
lamento ir visų kitų strategiškai svarbių objektų. Jei
ko jis negalėjo daryti, tai elgtis kitaip – nekviesti. Su-
simąstykime: Lietuva – pavojuje, esama įtarimų, kad
sovietų armija puls parlamentą, o profesorius pra-
šo, kad tauta lindėtų namuose prie televizorių? Štai
tokio Lietuvos vadovo elgesio nei suprasčiau, nei pa-
teisinčiau. Bet jis pakvietė, ir už tai jam – garbė. Ir
už tai jis nusipelnė pirmojo atkurtos Lietuvos Pre-
zidento vardo. 

Mano supratimu, V. Landsbergį koneveikti ga-
lėtume tik tuomet, jei paraginęs tautą burtis prie tuo-
metinės Aukščiausiosios Tarybos, jis pats būtų
sprukęs iš Lietuvos. Bet juk nepabėgo. Nei lėktuvu,
nei traukiniu, nei automobiliu, anot aršių oponen-
tinių hipotezių. Jis – iš tų, kurie įtampos kupinomis
dienomis ir naktimis nekėlė kojos iš Aukščiausiosios
Tarybos rūmų.

V. Landsbergį galėtume šiandien kritikuoti ne-
bent tuo atveju, jei jis mums būtų primygtinai liepęs
rinktis prie Televizijos ir parlamento, o priešingu at-
veju – grasinęs represijomis: „jei neateisite, tai aš
jums vėliau parodysiu...” Bet juk jis tik prašė... 

Ir nereikia kaltinti V. Landsbergio, kad jis, pa-
šaukęs žmones į gatves, jų neperspėjo – bus mirtinai
pavojinga. Mes visi, kurie skubėjome savo kūnais
saugoti parlamento, supratome, žinojome, įtarėme,
nujautėme – galime namo ir nebesugrįžti.

Man taip pat keista, kai Sausio 13-osios išvaka-
rėse mano kolega pacitavo 1999-aisiais metais „Nau-
jajame židinyje” paskelbtus Kovo 11-osios Akto sig-
nataro filosofo Romualdo Ozolo, prof. V. Landsbergio
oponento, žodžius: 

„Niekada nesutikau ir nesutiksiu, kad moralu
buvo kviesti beginklius žmones televizijos bokštą,
spaudos rūmus ar telekomą ginti nuo tankais gink-
luotų užkariautojų. Mūsų atkurtoji valstybė tada jau
turėjo tegul ir nedideles gynybos jėgas, ir jos priva-
lėjo ginti savo tikrai moralius piliečius, kad ir be
ginklo einančius pastoti kelio priešui. Pabrėžiu: Lie-
tuva tąsyk turėjo ne kariauti su Rusija, o ginti savo
piliečius nuo ginkluotų okupacinės valdžios lieka-
nų. Deja, ginti piliečių neįsakyta. Gynėjai spietėsi
parlamente. Piliečiai buvo moralūs, vadovai – ne...”

Taip, Romualdas Ozolas – šviesios atminties sig-
nataras, itin nusipelnęs Lietuvai. Jo nuveiktų dar-
bų stiprinant lietuvišką dvasią niekas neginčija. Ir
neužginčys. Bet būtent šie sakiniai nedaro jam gar-
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Sausio 12 d. LR
ambasadoje Was-
hingtone įvyko

dokumentinio filmo
„Vytautas Landsber-
gis – laisvės keliu” per-
žiūra. Po filmo, kuria-
me nemažai dėmesio
skiriama 1991 m. sau-
sio mėn. vykdytai So-
vietų karinei agresi-
jai prieš Lietuvos žmo-
nes, surengta diskusija „Laisvės kelyje ne vie-
ni.” „Šiandien mus apima dvilypis jausmas – liū-
dime ir pagerbiame žuvusiųjų atminimą, bet tuo
pačiu švenčiame ir pergalę – laisvės pergalę”, su-
sirinkusiems į filmo peržiūrą vašingtoniečiams
sakė Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiū-
nas. „Tomis lemtingomis dienomis laisvės kelyje
Lietuva nebuvo viena. Milžiniška Lietuvos dias-
poros Amerikoje parama bei Rusijos žmonių ir vi-
sos tarptautinės bendruomenės palaikymas padė-
jo mums apginti laisvę,” – pabrėžė R. Kriščiūnas.

Po filmo vykusioje diskusijoje su Lietuvos dias-
pora, JAV pareigūnais, ekspertais,  žurnalistais, o
taip pat Rusijos pilietinės visuomenės atsovais, pa-
žymėta, kad Baltijos šalių kova už laisvę, Rusijos
ir demokratinio pasaulio parama šiai kovai buvo
lemtingas momentas, sprendęs ir Sovietų Sąjungos
likimą.

„Tai buvo vienos di-
džiausių demonstracijų
Rusijos istorijoje”, sa kė
žymus Rusijos intelek-
tualas Andrejus Pion-
tovskis apie Rusijos žmo-
nių reikštą solidarumą
su Lietuva po Sovietų ar-
mijos agresijos prieš tai-
kius Lietuvos gyvento-
jus po 1991 m. Sausio 13-
osios. „Šios demonstra-

cijos kilo spontaniškai, kai Rusijos žmonės pama-
tė Sovietų armijos vykdomą agresiją.”

Savo prisiminimais apie Sovietų armijos įvyk-
dytus nusikaltimus Vilniuje dalijosi JAV Trans-
liuotojų tarybos vadovo pavaduotojas Jeff  Trimb-
le, kuris 1986–1991 m. vadovavo „US News” Mask-
vos biuriui ir lemtingomis 1991 m. sausio mėn. die-
nomis buvo Vilniuje. 

Viktoras Nakas, 1987–1991 m. vadovavęs Lie-
tuvos informaciniam biurui Washingtone, pasakojo
apie informacinio biuro ir Lietuvos diasporos dar-
bą, skleidžiant Amerikai ir pasauliui žinias iš
Lietuvos. Operatyvus žinių perteikimas demok-
ratinio pasaulio visuomenėms buvo ypač svarbus
stabdant galimą tolimesnę sovietų agresiją ir nu-
sikaltimus.

Lietuvos Respublikos JAV ambasados info

LR ambasadoje – filmo apie V. Landsbergį aptarimas
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Atkelta iš 1 psl.

Daugelis, perskaitę šventės ren-
gėjų pavardes, iš karto turės atsakymą,
ar reikia pirkti bilietus ir ateiti. Gar-
sioji Čikagos lietuvių kultūros pasau-
lio trijulė – Vytas Čuplinskas, Darius
Polikaitis ir Gintaras Grinkevičius
vėl susivienijo tam, kad subūrę ge-
riausius atlikėjus, sukurtų dar vieną
neeilinį renginį. Iki šiol prisimena-
me jų bendrą darbą – 2015 metų vasa-
rą Čikagoje vykusią Dainų šventę.
Rengėjai žada: Lietuvos valstybės 100-
mečiui sukurtas teatralizuotas kon-
certas taps dar vienu nepamirštamu
įvykiu. 

Pristatydamas būsimą Lietuvos
100-mečio renginį, V. Čuplinskas sakė,
kad scenoje pasirodys ,,Suktinio”,
,,Grandies”, ,,Dance Duo” šokėjai, dai-
nuos ,,Dainavos” meno ansamblis,
Nida Grigalavičiūtė, gros akordeonis-
tas Bronius Mūras, smuikininkės Lin-
dos Veleckytės vadovaujamas stygi-
nių kvartetas, į sceną išeis ir daugiau
atlikėjų. Ypatinga viešnia – iš Lietuvos
atvykstanti krištolinio balso savinin-
kė Bjelle su savo daina ,,Brolužis” ir ki-
tais kūriniais.

Lietuvos jubiliejui skirto teatrali-
zuoto koncerto muzika, dainos ir šokiai
bei filmuoti intarpai įsilies į sceninį pa-
sakojimą apie svarbiausius per 100
metų buvusius mūsų šalies pakilimo
bei sunkmečio etapus: 1918 metų atsi-

kūrimo ir tautos apsisprendimo gy-
vuoti savarankiškai laikotarpį, tarpu-
karį, Antrąjį pasaulinį karą, drama-
tišką pokarį, niūrų sovietmetį, ir pa-
staruosius, po tautos ir valstybės At-
gimimo skaičiuojamus metus. 

,,Mane traukia istoriniai įdomu-
mai, kuriuos daugelis esame pamiršę,
o apie kai kuriuos net nežinojome.
Tarkime, ar kas žino, kad  praėjusio
amžiaus ketvirtame dešimtmetyje tarp-
tautiniame festivalyje, vykusiame Lon-
done, Lietuva užėmė pirmąją vietą. Ir
šia vieta buvo įvertinti mūsų tautiniai
šokiai, kurie patiems lietuviams ilgą
laiką visai neatrodė tokie ypatingi”, –
kalbėjo V. Čuplinskas.

Beje, mergaitiškas šokis ,,Blez-
dingėlė” turi savo netikėtą istoriją,
susijusią su vyrais.  O ar žinote, kada
buvo parašyti Lietuvą pakerėjusios ir
pasipriešinimo simboliu tapusios dai-
nos ,,Laisvė” žodžiai? Juos poetas Jus-
tinas Marcinkevičius sukūrė 1974-ai-
siais, praėjus vos keleriems metams po
R. Kalantos susideginimo. Tačiau jau-
dinantis pasakojimas apie šiuos ir
daugelį kitų dalykų – teatralizuoto
koncerto metu.

,,Mūsų sukurtas renginys pakvies
ir, tikimės, padės pamąstyti ir apsi-
spręsti, ar norime būti sąmoningais lie-
tuviais, didžiuotis savo Tėvyne. Juk
gimti lietuviu – tai tik vienas žingsnis.
Tačiau ateina laikas pripažinti savo
tautinę tapatybę ir ryžtą būti lietuviu”,

Ar jais būsime?

– kalbėjo V. Čuplinskas, kviesdamas Či-
kagoje ir jos apylinkėse gyvenančius
tautiečius atvykti kartu švęsti ir pa-
sidžiaugti jau šimtuoju mūsų valstybės
Lietuvos gimtadieniu. 

Renginys vyks vasario 18 dieną 2
val. p. p. Karl Sandburg High School

(13300 S La Grange Rd., Orland Park,
IL 60462), esančiame Performing Arts
Center, talpinančiame per 800 žiūrovų. 

Susirinkime, nepalikime salėje
tuščių kėdžių, taip pasakydami, kad
esame lietuviai ir norime jais būti. 

Lietuviais esame mes gimę.

Vytas Čuplinskas

Darius Polikaitis

Gintaras Grinkevičius 

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 
lietuvišką, katalikišką „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
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AUGUSTINAS ŽEMAITIS 

JAV sostinė Washington, DC – ne-
abejotinai vienas įdomiausių bei
turistų pamėgtų miestų, pro ku-

riuos važiavo „Tikslas – Amerika 2017”.
Jame nebuvo senos šimtametės lietu-
vių bendruomenės, tačiau JAV sostinės
statusas lėmė keleto pačių svarbiausių
lietuviškų vietų sukūrimą: seniausios
Lietuvos ambasados, lietuvių koplyčios
didžiausioje JAV katalikų bažnyčioje.
Be to, Washington, DC, palaidotas ne
vienas žymus lietuvis ir net jo centre
galėjome atrasti lietuvybės atspindžių.

Ambasadoje sutikome 
„Tikslas – Amerika” įkvėpėją

Pernakvojus Lietuvos ambasadoje
Washington, DC, rytą laukė susitiki-
mas su viena projekto „Tikslas Ame-
rika” iniciatorių – Lyra Puišyte. Aš jau
5-erius metus vykdau projektą „Gaba-
lėliai Lietuvos” (www.gabaleliailietu-
vos.lt ), tačiau idėja sukurti interneti-

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Bendradarbiaudami su „Tikslas –
Amerika” projekto autoriais,
„Draugo” ketvirtadienio „Rytys”
puslapyje tęsiame informacinį
straipsnių ciklą apie projekto metu
JAV Rytų Pakrantėje aplankytas
vietas. Pradžia – 2017 m. lapkričio
16 d. „Drauge” (Vol. CVlII, Nr. 133). 

Projekto iniciatyva kilo Washingtone
nykę; kai kurie, kuriuos, remdamasis
šykščia atrasta informacija, galvojau
esant nevertus dėmesio – labai įspū-
dingi; kai kurių tikslių GPS (globalinė
padėties nustatymo sistema – liet.)
koordinačių nenuvykęs į vietą nie-
kaip nebūčiau nustatęs...

Nuo to Lyros skambučio daug van-
dens nutekėjo, daug nesėkmingų mė-
ginimų gauti finansavimą buvo, kol pa-
galiau, Lietuvos šimtmečio proga, pa-
vyko. Lyra, kaip ir daug sutiktų Ame-
rikos lietuvių, dar projektui tik beįsi-
važiuojant, jau klausinėjo apie jo tęsi-
nį. Kiekviename mieste girdėdavome:
„Kodėl nėra Čikagos?”, „Kada atva-
žiuosite į Clevelandą?”, „Ką darysite
paskui?”... Tai paskatino vos grįžus iš
Amerikos rengti maršrutus dar dviem
galimoms ekspedicijoms: į JAV Vidurio
Vakarus ir Kanadą. Tikiuosi – 2018 ir
2019 m.

O pradžiai Vidurio Atlanto ir Nau-
josios Anglijos valstijas pasirinkome to-
dėl, kad čia lietuviškų vietų labai daug,
jos senos ir įdomios ir arti viena kitos.
Per 16 dienų spėjome aplankyti dau-
giau kaip šimtą miestų, miestelių ir
kaimų su lietuviškomis detalėmis! Pa-
gal paskutinį kilmės klaususį JAV gy-
ventojų surašymą, „Tikslas – Amerika
2017” aplankytose valstijose gyvena
41,87 proc. visų JAV lietuvių.

Kaip ir daugelyje vietų, Lietuvos
ambasadoje klausimus uždavėme ir
mes. „Ar gali eilinis žmogus patekti į
šias nuostabias patalpas?” – klausiau
rodydamas senovinį seniausios Lie-
tuvos atstovybės užsienyje dekorą. Pa-

šnekovės kiek abejojo,
nors paskui sakė, kad su-
sitarus – viskas įmano-
ma. Taip pat kalbėjo, kad
norėtų surinkti ambasa-
dos istoriją, parodė senų
laikraščių iškarpų. Džiu-
gu. Juk tiek daug svarbių
dalykų toje ambasadoje
vyko, ypač Lietuvą oku-
pavus... Ambasada orga-
nizuoja įvairius lietu-
viškus renginius, ir tai
gerai, bet juk ir ji pati sa-
vaime gali tapti traukos
tašku, turistiniu objektu
į Washington, DC, at-
vykstantiems lietuviams
(tiek Amerikos, tiek Lie-
tuvos), perteikiančiu Lie-
tuvos ir JAV ryšius. Tik,
kaip ir kitur, reikia in-
formacijos – kodėl tai įdo-
mu ir kaip tą pamatyti.

Šiluvos koplyčia – didingiausias
lietuvių meno kūrinys Amerikoje

Didžiausia JAV katalikų bažny-
čia – Nekaltojo Prasidėjimo šventovės
bazilika matyti iš tolo. Mes ten važia-
vome ne dėl jos kupolo – aukščiausio
Washington, DC, bet dėl to, kas yra vi-
duje – Šiluvos Marijos koplyčios. O tas
vidus – irgi įspūdingas. Jau vien įėjus
į rūsį atrodė, kad tai galėtų būti visa
bažnyčia – viskas šitaip didinga. Štai li-
baniečių koplyčia, štai afroamerikie-
čių, štai vietnamiečių...

Tačiau lietuvių koplyčios rūsyje
neradome. Nes lietuviškoji yra viena
seniausių, todėl ji – pagrindiniame

aukšte, kuris dar didesnis, dar didin-
gesnis! Visos rūsio koplyčios staiga nu-
blanko išvydus tas didžiąsias viršuje.
Nuotraukos sunkiai gali perteikti tą Ši-
luvos Mergelės koplyčios didybę. O
dar žaviau, kad kiekviena jos mozaika
ir skulptūra prasminga, atskleidžian-
ti ne tik Lietuvos tikėjimą, bet ir isto-
riją, lietuvybę Amerikoje...

Kiekvienam lietuviui, važiuojan-
čiam į Washington, DC, rekomenduo-
ju ten apsilankyti, nesvarbu, kaip giliai
jis tiki, nes ta koplyčia kartu yra ir
vientisas meno kūrinys – didžiausias
ir galbūt prasmingiausias lietuviškas
meno kūrinys Amerikoje.

Cedar Hill kapinėse – žymių 
lietuvių kapai

Šiluvos Mergelės koplyčia – ir po-
puliariausia lietuviška turistinė vieta
Washington, DC. Bažnyčios savano-
riai veda ekskursijas pro visas koply-
čias, stabteli ir prie mūsiškės, pasakoja
jos simboliką... O štai žymių lietuvių
kapai Washington, DC – pamiršti. Tar-
kime, poeto Henriko Radausko. Jo ei-
lėraščiai po Nepriklausomybės atkū-
rimo įtraukti į Lietuvos mokymo prog-
ramą greta tokių įžymybių kaip Mai-
ronis. Jeigu šitoks žmogus gulėtų Lie-
tuvos kapinėse, jo kapas būtų gerai ži-
nomas, lankomas, Vėlinių metu tiesiog
šviestų nuo gausybės žvakučių. Ta-
čiau jis ilsisi Washington, DC, Cedar
Hill kapinėse, ir net informaciją, kur
tiksliai jo kapas yra, gavome labai
sunkiai: kapinių pavadinimą dar ap-
tikome senoje JAV lietuvių spaudoje,
tačiau jos didelės, ir vienas po kito
klaustieji Washington, DC, lietuviai at-
sakydavo, kad tikslios kapo vietos ne-
žino (kai kurie, deja, nežinojo ir paties
poeto). Padėjo Marija Dambriūnas-
Schmidt, kurios tėvas, kalbininkas
Leonardas Dambriūnas, irgi palaidotas
tose pat kapinėse, tad ji aplanko ir H.
Radausko kapą. Nuo šiol tiksli jo vie-
ta yra pažymėta „Tikslas – Amerika”
internetiniame žemėlapyje. Gal ir ant-
kapio lentelė nebebus tokia žolėmis už-
augusi, kokią ją radome mes...

Eidami tarp H. Radausko ir L.
Dambriūno kapų visai netyčia atra-

Projekto „Tikslas – Amerika“ „krikšto mama” – Lietuvos am-
basados JAV darbuotoja Lyra Puišytė-Bostroem (v.) kartu
su projekto vadovais Aiste ir Augustinu Žemaičiais prie Lie-
tuvos ambasados JAV.

nį žemėlapį ėmė materializuotis tik
tada, kai prieš dvejus metus sulau-
kiau netikėto skambučio iš Lyros. „No-
rime padaryti tokį žemėlapį, – sakė ji.
– Matome – kažką panašaus jau daro-
te, gal norėtumėte?”

Pamąstęs, ką galėčiau pasiūlyti, iš-
dėsčiau „Tikslas – Amerika” idėją.
Supratau, kad visų lietuviškų vietų nie-
kaip nesužymėsi pats jų neaplankęs. Ir
neklydau: jau užmezgus ryšius su vie-
tos lietuviais, susitikus, pavyko atras-
ti triskart daugiau lietuviško paveldo
nei planavau. Tuo tarpu ankstesni ty-
rimai „per atstumą” pasirodė buvę
gana riboti: kai kurie objektai, ku-
riuos galvojau egzistuojant – jau su-

Šiluvos koplyčia Nacionalinėje Nekaltojo
prasidėjimo bazilikoje Washington, DC.

dome dar vieno žymaus lietuvio – Ka-
zio Škirpos, vieno 1941 m. antisovieti-
nio birželio sukilimo organizatorių,
kapą. Tiesa, kapas tuščias – K. Škirpa
perlaidotas Kaune. Tačiau žvelgdamas
į jį, į tautiniais simboliais paženklin-
tus aplinkinius dar kitų lietuvių kapus
(Gedimino stulpai, Geležinis vilkas, –
gal irgi kokie politikai?), supratau,
kad H. Radauskas – tik ledkalnio vir-
šūnė. Kiek dar Amerikos kapinėse il-
sisi žymių lietuvių, kurių kapai žino-
mi nebent jų giminaičiams...

Jei jų vietos būtų žinomos, jie ga-
lėtų susilaukti deramo dėmesio, būti
tam tikrais lietuvybės simboliais, ant
kurių to miesto lietuviai važiuotų pa-
dėti žvakelių per Vėlines, kur vestų
savo vaikus ir pasakotų, kokie žymūs
tautiečiai gyveno jų mieste, ką jie su-
kūrė, kodėl jie bėgo nuo sovietų.

Nesiūlau, kaip madinga, tų žmo-
nių perlaidoti Lietuvoje – pasaulis da-
bar sumažėjęs, o Lietuvoje žymių lie-
tuvių ir taip palaidota daug. Žymių
Amerikos lietuvių kapai svarbesni
ten, kur jie yra, Amerikoje, ir jau gali
būti deramai pagerbti ten.

Lietuvių ilsisi ir tarp 
Arlingtono karių

Kai „Tikslas – Amerika” iš idėjos
pamažu virto konkrečiu planu, viena
vietų, kur labiausiai norėjau surasti lie-
tuvybės, buvo Arlingtono nacionali-
nės karių kapinės. Dar ir dėl to, kad Vir-
ginia valstijoje, kur yra Arlingtonas, in-
formacijos apie jokį kitą lietuvišką pa-
veldą neturėjau... Pirmas lietuvis, apie
kurio kapavietę Arlingtone sužinojau,
buvo Walter Sabalauski (Vladislovas
Sabaliauskas). Jo kapas įtrauktas į 200
įdomiausių Arlingtono kapaviečių kny-
gą „Arlington – A Color Guide to Ame-
rica’s Most Famous Cemetery”, kuri iš
dalies prieinama internetu. Paskui
perskaičiau apie dar ypatingesnę vie-
tą – Samuel Harris, vienintelio ameri-
kiečio, žuvusio už Lietuvą, kapą. Ant-
kapis ne šiaip sau eilinis baltas stul-
pelis, o netgi su Vyčiu, su paminėta Lie-
tuva... Gražus ir meniškas.

O kai lankėmės Kennebunke, Mai-
ne valstijoje, ten sutiktas lietuvis To-
mas Dundzila atsiuntė ir informacijos
apie dar daugiau Arlingtono kapinėse
palaidotų lietuvių. Ir, žinoma, tas są-
rašas nebaigtinis... Kažkur reikėjo dėti
brūkšnį, nes „Tikslas – Amerika” ne-
gali sužymėti visų lietuvių kapų. Tad
pasirinkome žymėti tuos kapus, kurie
yra įdomūs stiliumi (kaip S. Harris)
arba ten palaidoti žymūs lietuviai. Ne-
svarbu, ar žymūs labiau Lietuvoje
(kaip H. Radauskas), ar labiau Ameri-
koje (kaip W. Sabalauski). 

Lietuvybės gabalėliai 
Washingtono centre

Man seniai kirbėjo ir kitas klausi-
mas – juk Washington, DC, yra di-
džiausi JAV muziejai (Smithsonian), ir
jų – tikra gausybė. Negi nieko lietuviško
juose nėra? Ilgainiui, ypač iš Tomo
Dundzilos, sužinojome tiek daug apie
lietuviškas vietas Washington, DC, mu-
ziejuose ir kitur centre, kad ir aplankyti
visoms nebuvo laiko – juk Washington,
DC, viešėjome tik vieną dieną.
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AUKSĖ MOTTO 

Lituanistinė mokykla „Lietuvėlė”,
Jackson, New Jersey, gruodžio 16
d. visus pakvietė į spektaklį „Ka-
lėdos beldžias į namus”. Dalyvius
pasitiko Kalėdų eglutė, papuošta
100 angelų. Prieš šventę visa mo-
kyklos bendruomenė dalyvavo
projekte „Lietuva po angelo spar-
nu” – gamino angelus. Eglutė, pa-
sidabinusi įvairiausiais angeliu-
kais, stebino, nes niekur tokios
dar nebuvome matę.

„Lietuvėlės” mokyklos mo-
kinių vaidinimas primi-
nė Kūčių vakaro tradici-

jas, kai, žvaigždei Vakarei pate-
kėjus, šeima sėda prie stalo, kai
puošiamas stalas, ant stalo deda-
mi patiekalai, kokie burtai bu-
riami ir ko visi laukia užgimstant. 

Mažieji angeliukai deklama-
vo eiles, šoko angeliukų šokį. Nuo
jų neatsiliko ir nykštukai, elfai,
snieguolės, šaltukai ir karalienė
Žiema. Laikydami žvakutes jie
linkėjo, kad mažų žvakelių šviesa
šį vakarą į visų namus ir širdis at-
neštų drąsos, atleidimo, meilės,
taikos, pagalbos, ramybės, tikėji-
mo, draugystės, džiaugsmo, lai-
mės, švelnumo, gerumo. Šventiš-
kai pasipuošę svečiai, susėdę prie
didelio stalo, užtiesto balta stal-
tiese, laužė duonelę ir vaišinosi
Kūčių patiekalais. Sukalbėję mal-
delę visi laukė stebuklo – kūdi-
kėlio Jėzaus gimimo.

Onutė ir Onytė buvo paruo-
šusios įvairių klausimų: iš kur
kilo žodžiai „Kalėdos” ir „Kū-
čios”, kada pirmąsyk buvo šven-
čiamos Kalėdos, kaip taisyklingai
pavadinti „šližikus”, kiek valgių
turi būti ant Kūčių stalo, kaip ki-
taip galima pavadinti Dievo duo-
ną. Pabaigoje visi sudainavo
„Džiaugsmingų šventų Kalėdų” ir
palinkėjo vieni kitiems gerų šven-
čių ir metų. Visiems šventės da-
lyviams buvo įteikti vokai su an-
gelais ir palinkėjimais. Šventės
metu susirinkusieji galėjo išban-
dyti laimę  varžytinėse. Ne vienas
grįžo į namus su šypsena ir lai-
mėjimu.

Iš šventės mokiniai, tėveliai,
svečiai skirstėsi su spindinčia ši-
luma veiduose ir viltimi, kad kiti
metai bus geresni. Labai ačiū vi-
siems padėjusiems, kad ši šventė
būtų tokia puiki ir linksma. Di-

Žemėlapyje sužymėjome visas jas – kategorijoje
„kontekstas”. Taip žymime nelietuviškas vietas (pa-
vyzdžiui, bendro pobūdžio muziejus), kurias vis dėlto
verta aplankyti, kad suprastum Lietuvos ir Amerikos
lietuvių istoriją, o kai kuriose jų yra ir pavienių lie-
tuviškų detalių. Tarp tokių – Oro ir kosmoso muziejus
(šiaip ne taip ten aptikome Dariaus ir Girėno nuo-
trauką, bet gal svarbiau yra tai, kad ten supranti, ko-
kia svarbi misija Atlanto perskridimas ir kiti ilgi skry-
džiai atrodė XX a. pradžioje, kaip visi to siekė). Tarp
tokių – „Amerikos balsas”, iš kur transliuotos ir laidos
sovietų okupuotai Lietuvai. Tarp tokių – Holokausto
muziejus, kur yra Eišiškių miestelio žydų nuotraukų.
Tarp tokių – ir memorialas 100 milijonų komunizmo
aukų. Tarp to 100 milijonų, žinoma, yra ir 500 tūks-
tančių, žuvusių Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje. Bet, pa-
lyginus su tragedijų mastais, tas memorialas nedide-
lis, o ir tokį pastatyti užtruko daug metų – kai kurios
pasaulio galybės labai norėtų tas istorijas pamiršti.

Lietuvos ateitį lemia ir sovietinio 
genocido atminimas

Lietuviai jokiais būdais negali jų pamiršti, turi
jas, kai tik įmanoma, priminti ir visai Amerikai. Nes
tai ne tik pagarba protėviams, bet nuo to gali pri-
klausyti ir Lietuvos ateitis. Esu įsitikinęs, kad, tar-
kime, joks naujas žydų genocidas neįvyks: nes Ame-
rika ir pasaulis galybės holokausto atminimo objektų
dėka nuolat stebi bet kokias antisemitizmo keliamas
grėsmes, duoda joms atkirtį.

Tačiau, deja, to paties negaliu pasakyti apie
Rusijos grėsmes Rytų ir Vidurio Europai, kaip ir apie
kraštutinės kairės grėsmę, apie kraštutinio rusiško
nacionalizmo grėsmę. Amerikiečiai dar mažai žino,
kokie genocidai, didesni už holokaustą, buvo vykdomi
Sovietų Sąjungos pasaulyje. Ir todėl ženklai, kad is-
torija čia gali kartotis, dažnam jų neatrodo šitokie pa-
vojingi.

Be bendrojo paminklo visoms komunizmo au-
koms Washington, DC, JAV matėme ir daugybę pa-
minklų lietuviams, nužudytiems sovietų. Svarbu
juos įprasminti, sutvarkyti, pasirūpinti, kad apie juos
– ir tai, kodėl lietuviams dipukams (displaced persons
– angl.) atrodė šitaip svarbu juos statyti, kodėl dipu-
kai apskritai atvyko į JAV – rašytų JAV spauda, kad
juos lankytų lietuvių kilmės amerikiečiai ir kiti ame-
rikiečiai, kad ten stabteltų mokyklinės ekskursijos
(gal kartu pravažiuodamos ir Katynės, holodomoro
memorialus, kurių JAV irgi yra).

Jei Lietuvai vėl kils pavojus iš rytų, nemažai gali
nulemti JAV valdžios pozicija. Bet tą valdžią juk ren-
ka eiliniai amerikiečiai, jiems ji yra atskaitinga ir turi
likti populiari...                                             Bus daugiau

Augustinas Žemaitis – projekto „Tikslas – Ame-
rika” vadovas.

Kalėdų šventė – po angelo sparnu

Lituanistinė mokykla „Lietuvėlė” visus pakvietė į spektaklį „Kalėdos beldžias į namus”.                                         
Šarūno Stančausko ir Jurgitos Dorin nuotraukos

Mokinių spektaklis visiems priminė Kūčių vakaro tradicijas.

Kalėdų senelis padėkojo mokytojoms už gražiai paruoštą programą. Jam iš kai-
rės sėdi lituanistinės mokyklos ,,Lietuvėlė” vadovė Auksė Motto.

džiausias ačiū mūsų mokinu-
kams, kurie taip puikiai ir jautriai
suvaidino ir sugraudino ne vienos
mamos, tėčio, močiutės širdelę.

Puikiai paruoštas scenarijus
su eilėmis, šokiais, trumpais vai-
dinimais – tai mūsų mokyklos la-
bai kūrybingos mokytojos Onutės
Stučkienės darbas. Mokytoja vai-
dino kartu su mokiniais, o jai pa-
dėjo mokytoja Onytė Žukauskie-
nė. Po spektaklio visi žaidė žaidi-
mus su Kalėdų seneliu ir jo drau-
gais elfais.

Kalėdų senelis padėkojo ak-
toriams už gražų vaidinimą ir vi-
sus apdovanojo atminimo dova-
nėlėmis. 

Ačiū JAV Lietuvių Bendruo-
menės Krašto valdybos Kultūros
tarybai už paramą. Ačiū ir auko-
tojams – surinkta 911 dolerių. Kai
buvo paskelbta, kad mokykla da-
lyvaus Kazickų šeimos fondo ati-
tikimo programoje, tėveliai ir sve-
čiai dar mieliau aukojo. Kazickų

šeimos fondo atitikimo parama
(iki 1,000 dolerių) buvo pristatyta
2012 m., turint tikslą  paskatinti
mokyklas organizuoti lėšų rinki-
mo vajus mokykloms paremti.
Tai dalis A. Kazickienės atminimo
programos, kuri remia JAV li-
tuanistines mokyklas nuo 2012
m. Surinktos lėšos bus panaudo-
jamos kitiems projektams, to-
kiems kaip  „LT tapatybė”.

Taip pat ačiū loterijos prizų
rėmėjams: restoranui „Solo Bel-
la”, Rusų parduotuvei, „KOLOS –
European Food Market”, salonui
„D&G Illusions”, „Skanumėliui”,
Balčaičių šeimai, Onutei Stuč-
kienei, Onytei Žukauskienei.

Smagu, kad metai baigėsi gra-
žia švente „Lietuvėlės” mokykloje.
O dar smagiau buvo girdėti tėvelių
atsiliepimus, kad ši šventė sugrą-
žino juos į vaikystę Lietuvoje.

Auksė Motto – lituanistinės
mokyklos „Lietuvėlė” vadovė.

Daugiau informacijos apie lietuvišką pa-
veldą Washington, DC, ir nuotraukos:

http://global.truelithuania.com/lt/was-
hington-dc-277/

Tikslas – Amerika interaktyvus lietuviškų
vietų JAV žemėlapis:

http://www.tikslasamerika.lt 
Jeigu atsidarę žemėlapį pastebėsite, kad ži-

note daugiau lietuviškų vietų lankytame regio-
ne – rašykite augustinas.zemaitis@gmail.com ir
žemėlapis bus papildytas

Smithsonian aviacijos muziejuje Aistei Žemaitienei pavy-
ko rasti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno nuotrauką.
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Mada visada buvo viena populia-
riausių temų. Daugybė garsių mode-
lių ir  aktorių mums diktuoja madas,
tačiau tik vienetai gali prilygti XX
amžiaus garsiausioms mados le-
gendoms – Audrey Hepburn, Grace
Kelly, Gretai Garbo ir kitoms ne-
pakartojamoms moterims. Šios
mados ir grožio mūzos pasižymi ne
tik nepriekaištingu stiliumi, bet ir
išskirtiniu šarmu, savo sukurto-
mis mados bei stiliaus taisyklėmis
ir netgi unikalia kalbos maniera.   

Audrey Hepburn

MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Ryškiausios stiliaus žvaigždės
davo dalyvauti Oskarų teikimo cere-
monijoje ir atrodyti kaip tikra dama,
o kitą dieną jau patogiai apsirengusi
sėsti į lėktuvą ir skristi į Afriką su
„Unicef” misija vargšams padėti. Nuo
pat Audrey Hepburn pirmųjų pasiro-
dymų kino juostose aktorės pavydėti-
nai liekna figūra buvo aptarinėjama
bulvariniuose leidiniuose ir aukštuo-
menės vakarėliuose. Vyravo nuomonė,
kad aktorė iš prigimties paveldėjo to-
kią grakščią figūrą, tačiau jos sūnus
Lukas Dotti tik po daugelio metų pa-
neigė šiuos gandus: „Jūs galvojate,
kad mama buvo liekna iš prigimties?
Ką jūs – mama nuolatos dirbo prie savo
figūros – kiekvieną dieną darė baleri-
nų tempimo pratimus ir beveik ne-
valgydavo”. 

Grace Kelly

same pasaulyje garbinama mados
mūza. Princesės dukros Caroline ir
Stephanie paveldėjo ne tik mamos gro-
žį, bet tai pat jos eleganciją bei trauką
aukštajai madai.

Coco Chanel

Išgarsėjusi trumpa „maža juoda
suknele”, Coco Chanel sukėlė tikrą
ažiotažą tuometinėje visuomenėje. Ji
pirmoji išaukštino juodos spalvos ele-
gantiškumą, permetė iki tol rankose ne-
šiotas rankines per petį, jūreiviškus dra-
bužius pavertė stilinga garderobo bū-

kurse, Sophia Loren yra viena gra-
žiausių ir talentingiausių italų kino
žvaigždžių, sukėlusi tikrą sensaciją
ne tik Europoje, bet ir visame pasauly -
je. S. Loren natūralus grožis tapo XX
amžiaus grožio etalonu. Ji įrodė, kad
moteris neturi būti nepaprastai plona,
kad pasiektų Hollywoodo aukštumas.
Viso pasaulio moterys pasijuto drąsiau,
kino ekranuose pamačiusios S. Lo-
ren, kuri turėjo tokias pačias formas
kaip ir jos. Sophia išpopuliarino su-
kneles su kliošiniu sijonu ir aptemptu
liemeniu, išryškinančiu ploną taliją.
Jos nešiojami smailūs bateliai maža pa-

Britų kilmės amerikiečių aktorė
Audrey Hepburn yra laikoma viena
ryškiausių XX a. stiliaus ikonų. Ji su-
gebėjo pavergti pasaulį savo talentu,
elegancija, balerinos grakštumu ir hu-
manitariniu darbu. Audrey Hepburn
nešiojamos siauros juodos kelnės su
juoda trikotažine palaidine tapo neat-
skiriama kiekvienos merginos garde-
robo dalimi. Audrey buvo iš tų ypa-
tingų žvaigždžių, kuri iš vakaro galė-

Grace Kelly yra pagarsėjusi kaip
stiliaus ikona dėl silpnybės brangiems
aksesuarams bei išskirtiniams drabu-
žių dizainerių kūriniams. Kaip pri-
ncesė ji buvo be galo elegantiška ir iš-
siskyrė subtiliu stiliumi. G. Kelly vedy -
bos su princu Rainie III pavertė ją pa-
sauline žvaigžde. Jeigu iki tol jinai
buvo žinoma tik kaip Hitchkoko filmų
aktorė, tai po vedybų apie ją išgirdo vi-
sas pasaulis – princesė G. Kelly tapo vi-

tinybe ir pagaliau visus nustebino savo
„Chanel” stiliaus kostiumėliais, kurie
tapo jos mados namų firminiu veidu.
Jeigu ne kiekviena šiuolaikinė moteris
nešioja dalykinius „a la Coco Chanel”
kostiumėlius, tai kvepalus „Chanel No.
5” tikrai turi kiekviena. Šių kvepalų for-
mulė yra laikoma didžiausioje paslap-
tyje ir užrakinta garsiausio Paryžiaus
banko saugykloje. „Chanel No. 5” yra
vieninteliai kvepalai, kurie nuo pat
pasirodymo dienos kvepalų rinkoje už-
ėmė pirmos vietos poziciją.

Sophia Loren

Atrasta „Mis Italia” grožio kon-

kulne ir trumpi užsegami megztukai
būdavo nušluojami nuo parduotuvių
lentynų per kelias minutes. Gyvenda-
ma Šveicarijoje Sophia artimai susi-
draugavo su Audrey Hepburn. Savo
biografijoje jinai aprašė jųdviejų va-
karienę: „Buvau pakviesta vakarienės
pas savo kaimynę Audry Hepburn.
Aš nuėjau tikėdamasi sočios vakarie-
nės. O siaube, kaip aš apsirikau! –
juokėsi aktorė. – Audrey pateikė ant
lėkštės tris salotų lapus su po ra lašų
aliejaus. Aš kaip naivuolė pagalvo-
jau, kad gal čia tik užkandis ir bus ant-
ras patiekalas. Tačiau po šio ‘so taus’
užkandžio A. Hepburn pakilo nuo sta-
lo ir pakvietė mane į saloną išgerti ar-

Audrey Hepburn.               Daily Mail nuotr. Grace Kelly.                            Pinterest nuotr.

Grace Kelly.                            Popsugar nuotr. Princess Caroline.      Pinterest nuotr.

Coco Chanel.  Good Housekeeping nuotr. Sophia Loren.      Pinterest nuotr.

Audrey Hepburn.  Pinterest nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Peržengti operos rūmų slenkstį
– tai tarsi persikelti į nežinomą
praeitį, į nepažįstamą pasaulį.

Dažnai jis apgaubia prabanga, kuri
daugeliui žiūrovų  siejasi su esmi-
ne operine patirtimi. Naujausias
Giacomo Puccini ,,Turandot” pa-
statymas Lyric operos scenoje šia
prasme – ne išimtis. Jo scenografi-
ja sukurta stebinti ir žavėtis (ar ji
pasiekia savo tikslą – čia jau atski-
ra kalba), kostiumai – spalvingi ir
egzotiški. Tikrai negalima tvirtin-
ti, jog Rob Kearley režistuotas spek-
taklis yra pats geriausias ,,Turan-
dot” pastatymas, tačiau jis, be abe-
jonės, palieka stiprų įspūdį operos
naujokams. 

Po netikėtos kompozito-
riaus mirties, stengdamasis
išlaikyti savo bičiulio kūry-
binę dvasią, šį Puccini kūrinį
užbaigė jo bendražygis Fran-
co Alfano. Ilgai laukta pa-
saulinė premjera įvyko Teat-
ro alla Scala Milane 1926 m.
balandžio 26 d. Tą vakarą di-
rigavęs Arturo Toscanini po
Liumirties scenos atsigręžė į
žiūrovus tardamas: ,,Ties šiuo
akordu Maestro padėjo savo
plunksnakotį”. Taigi, taip ir
liks muzikiniu galvosūkiu,
kaip pats kompozitorius būtų
užbaigęs šią operą, kaip jis įsi-
vaizdavo savo herojės liki-
mą? 

Lyric scenoje debiutuo-
jančio scenografo Allen Char-
les Klein sukurtas milžiniš-
kas drakonas nepaliko di-
delio įspūdžio. Kaip ir ste-
reotipiški kinietiški perso-
nažai. Bet kas tikrai vizualiai buvo
patrauklu, tai choristų ir statistų
sceniniai judesiai. Ir jų dainavi-
mas buvo puikus. Chormeisteris
Michael Black iš kiekvieno choris-
to išgavo subtiliausias gaidas. Jie,
kartu su Josephine Lee vadovauja-
mu Čikagos vaikų choru, įnešė į
spektaklį ypatingos energijos.

Puccini yra operos genijus, ir jo
,,Turandot” suteikia galimybę kiek-
vienam solistui atspindėti savo vo-
kalo aukšumas. Lyric debiutavęs
italų tenoras Stefano La Colla (beje,
kilęs iš Livorno, netoli Puccini gim-
tinės Lucca) gali pasidžiaugti stai-
giu pripažinimu geriausiose pa-
saulio scenose. Jo Calaf  gėrėjosi
Vienos, Milano, Miuncheno žiūro-

vai. Dabar šis lyrinis tenoras pade-
monstravo savo puikią vokalo mo-
kyklą Čikagoje. Nors jo  atlikta
,,Nessun Dorma” trečiojo akto pra-
džioje sulaukė gausių plojimų, aš ti-
kėjausi kažko labiau stebuklingo –
juk tai viena žinomiausių arijų ope-
ros istorijoje. 

Sopranui Amber Wagner atite-
ko daug energijos reikalaujantis
Turandot vaidmuo. Ryan Center
absolventė suteikė žiūrovams daug
virpulingų muzikinių akimirkų.
Jos duetai su La Colla ausiai buvo
malonūs, tačiau atrodė, kad atlikė-
jai tarsi niekada nebuvo susitikę. Jų
judesiai buvo šalti, tos aistringos
meilės kibirkšties, kuri įsižiebė
operos pabaigoje, jų vaidyba ,,neiš-
davė”. 

Kita Lyric scenoje debiutavusi
čikagietė sopranas Janai Brugger
nepriekaištingai sudainavo Liu
partiją. Trečiajame veiksme ji die-
viškai atliko ariją ,,Tu che di gel sei
cinta”. Lyric scenos senbuvis italų
bosas Andrea Silvestrelli puikiai at-
liko Timur vaidmenį. Neįmanoma
nieko prikišti dirigentui serui And-
rew Davis – jo talentu tą vakarą dar
kartą galėjome pasidžiaugti. Šį ,,Tu-
randot” pastatymą dar galite pa-
matyti sausio 21 ir 27 dienomis, o ne-
trukus – ir kita sezono premjera
Vincenzo Bellini ,,I Puritani” (pir-
mas spektaklis – vasario 4 d.)  Dau-
giau informacijos apie spektaklius
ir bilietus rasite teatro internetinėje
svetainėje www.lyricopera.org 

TeATRų IR KONceR Tų
SAlėSe

„Turandot” – didinga, bet be liepsnos

Stefano La Colla – Calaf ir Amber Wagner – Turandot.
Todd Rosenberg nuotraukos

Įspūdinga masinė scena su suaugusiųjų ir vaikų
chorais. 

batos. Aš vos nenumiriau iš bado, kol
grįžau namo. Parlėkusi puoliau prie
šaldytuvo ir susišlaviau viską, ką ten
radau”, – kvatojosi Sophia Loren. Iki
šiol aktorė filmuojasi ir yra kviečiama
reklamuoti grožio produktus, tačiau jai
mieliausias ir širdžiai artimiausias
užsiėmimas būti mama ir lepinti būrį
anūkų.

Catherine Deneuve

Catherine Deneuve yra laikoma
prancūzų grožio ir mados etalonu. Ši
aktorė privertė pasaulį suklusti ir rim-
tai pažvelgti į prancūzų kinematogra-
fiją bei paslaptingas prancūzų moteris.
1970 m. aktorė tapo oficialiu „Chanel
No. 5” veidu, ir kai šie kvepalai pasi-
rodė JAV, amerikiečiai paskelbė ją pa-
čia elegantiškiausia ir gražiausia pa-
saulio moterimi. Iki šiol aktorė rekla-
muoja garsiausių grožio kompanijų
produktus ir kvepalus: MAC, „Louis
Vuitton”, „L’oreal”. Catherine buvo
laikoma „Yves Saint Laurent” mūza ir
išskirtiniu mados namų veidu. Atrodo,
kad metai aktorei suteikė dar didesnio
šarmo. Neseniai žurnalo ”Guardian”
Catherine Deneuve buvo paskelbta
viena stilingiausių pasaulio aktorių.

Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė

Kalbant apie ryškiausias stiliaus ir
grožio ikonas, reikėtų paminėti, kad ir
mes, lietuviai, turėjome ir turime mo-
terų, išsiskiriančių nepaprastu šarmu
ir sugebančių diktuoti madas mūsų
šalyje. Viena iš tokių moterų buvo

mūsų lietuvių aktorė Teofilija Dragū-
naitė-Vaičiūnienė. Gyvenimo mėtyta ir
vėtyta, Teofilija tapo viena ryškiau-
sių Nepriklausomos Lietuvos teatro
žvaigždžių. Ištekėjusi už dramaturgo ir
lietuvių teatro kūrėjo Petro Vaičiūno,
Teofilija suvaidino vieną iš pagrindinių
vaidmenų pirmajame lietuvių spek-
taklyje „Joninės”. Kaunas 1920 m. buvo
pripažinta mados ir stiliaus sostine, tai-
gi ilgai netruko, kad jaunosios aktorės
stilių pradėtų kopijuoti ir visos Lietu-
vos madistės. Teofilijos stilius pasižy-
mėjo trapia elegancija ir subtilia ro-
mantika. Aktorės nešiojamos skrybė-
laitės buvo kopijuojamos ne tik Kaune,
bet ir visoje Lietuvoje, o jos moteriškas
kuklumas ir delikatumas tapo visuoti-
nai pripažintu elgsenos standartu.

Vaiva Mainelytė

Vaiva Mainelytė yra viena talen-
tingiausių ir stilingiausių šiuolaikinių
Lietuvos aktorių. V. Mainelytė sukūrė
daug ryškių vaidmenų, o jos sukurtos
Jurgos („Velnio nuotaka”) ir gražuolės
Mortos („Tadas Blinda”) rolės įrašytos
į Lietuvos kinematografijos istoriją
kaip ryškiausi moteriški vaidmenys.
Po šių vaidmenų šia talentinga aktore
pradėjo domėtis viso pasaulio spauda.
Vaiva Mainelytė visais laikais išsi-
skyrė natūraliu grožiu ir moteriška ele-
gancija. Šiai aktorėi užtekdavo pasi-
rodyti Vilniaus gatvėje su įdomesnio
sukirpimo suknele ar kostiumėliu, ir
jau po poros savaičių visas Vilniaus
centras mirgėdavo tokiu pačiu stiliumi
pasidabinusiomis moterimis. O V. Mai-

Catherine Deneuve. Huffington post nuotr.

Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė su vyru
Petru. Bernardinai.lt nuotr.

nelytės nuostabūs natūralios spalvos
plaukai keldavo pavydą ir nuostabą čia
atvykusiems užsienio žurnalistams.
Metams bėgant aktorės elegancija ir
grožis tik tobulėjo. Aš prieš daug metų,
dar būdama studentė, laukdama Vil-
niuje autobuso  pamačiau stulbinan-
čiai apsirengusią moterį. Ir galbūt tai
nebuvo tiek jos pasirinktas apsirengi-
mo stilius, kiek išdidi laikysena ir tas
šarmas, kuris priverčia kiekvieną pra-
einantį atsisukti. Lipdama į autobusą
dar kartą atsigrįžusi pažvelgiau į tą
įstabią moterį ir pamačiau, kad tai gar-
sioji Lietuvos aktorė Vaiva Mainelytė.
Tas išskirtinis jos elegancijos pojūtis
liko visam gyvenimui.

Manau, nesvarbu, kokioje šalyje
esi gimęs ar kiek gali išleisti pinigų
brangiems dizainerių kūriniams, ele-
gancijos, savito stiliaus ir subtilaus, vos
pastebimo moteriško šarmo neįmano-
ma išmokti ar nusipirkti. Tik saujelė
moterų originalumu, išskirtiniu ta-
lentu, vienetiniu stiliumi ir rafinuotu
trapumu pavergė pasaulį, bet tikiu, kad
mes kiekviena esame sutikusios mo-
terų, kurias galima statyti ant pjedes-
talo, kaip ir šias stiliaus ikonas.

Vaiva Mainelytė.           Respublika.lt nuotr.
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lIeTUVA IR PASAUlIS

Baltarusija neatsakė į klausimus dėl Astravo AE
Vilnius (ELTA) – Baltarusija ne-

pateikė Lietuvai svarbių atsakymų
dėl 50 kilometrų nuo Vilniaus statomos
Astravo atominės elektrinės (AE), tei-
gia Lietuvos institucijos. Tai jos pa-
reiškė išnagrinėjusios AE streso testų
ataskaitą, kuri turėtų atsakyti, ar jė-
gainė yra saugi.

Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos (VATESI) praneši-
me teigiama, kad svarbiausias Lietu-
vos klausimas dėl aikštelės parinkimo
ataskaitoje nėra nagrinėjamas. Tai
reiškia, kad šis klausimas, kaip ir kiti
Lietuvai svarbūs klausimai dėl povei-
kio aplinkai vertinimo, dėl statybos ir

būsimos eksploatavimo kokybės, sau-
gos kultūros užtikrinimo, išlieka ne-
atsakyti.

Anot pranešimo, Astravo AE ne-
atitinka šiuolaikinių saugos standartų.
Nepagrįstas Baltarusijos atominės
elektrinės atsparumas, jei į ją sudužtų
sunkus komercinis lėktuvas, abejonių
kelia jėgainės atsparumo ekstrema-
liam žemės drebėjimui analizė.

Suformuluotos pastabos ir klau-
simai iki sausio 25 dienos bus pateik-
ti Europos Komisijos ir Europos bran-
duolinę saugą reguliuojančių institu-
cijų grupės (ENSREG) sudarytai tarp-
tautinei ekspertų darbo grupei.

Grįžta prie individualaus konstitucinio skundo
Vilnius (BNS) – Valdantieji ban-

dys grįžti prie individualaus konsti-
tucinio skundo, nors pirmasis bandy-
mas leisti piliečiams dėl savo pažeistų
teisių kreiptis į Konstitucinį Teismą
(KT) buvo nesėkmingas.

Seimo nariai įregistravo Konsti-
tucijos pataisą, įtvirtinančią indivi-
dualų konstitucinį skundą.

Siūloma nustatyti, kad į KT galėtų
kreiptis kiekvienas šalies gyventojas
dėl įstatymų, Seimo, prezidento, Vy-
riausybės aktų atitikimo pagrindiniam
šalies įstatymui, jeigu tų teisės aktų pa-
grindu priimtas sprendimas pažeidė to
asmens konstitucines  teises ar laisves.
Asmuo prieš tai turėtų būti išnaudojęs
kitas teisinės gynybos priemones.

Panašias pataisas Seimas jau nag-

Vilnius (Delfi.lt) – Vil-
niaus apygardos teismo teisė-
jų kolegija sausio 14 dieną nu-
sprendė iš dalies tenkinti bu-
vusio savivaldybės bendrovės
„Go Vilnius” vadovo Dariaus
Udrio ieškinį dėl atleidimo iš
darbo – miestas turės mokėti
jam kompensaciją. 

Vilniaus apygardos teis-
mas savo sprendimu nurodo
panaikinti Vilniaus mero Re-
migijaus Šimašiaus potvarkį
„Dėl Dariaus Udrio atšaukimo
iš viešosios įstaigos ‘Go Vilnius’ di-
rektoriaus pareigų”. 

Ieškovo naudai iš savivaldybės
priteista 1283,5 euro kompensacijos,
taip pat – 16 013,44 euro vidutinio dar-
bo užmokesčio už priverstines pra-
vaikštas nuo atleidimo iki teismo
sprendimo priėmimo dienos, bei D.
Udrio reikalauti 100 eurų neturtinės
žalos, kaip moralinė kompensacija. 

Tačiau teismas netenkino buvusio
„Go Vilnius” vadovo reikalavimo grą-
žinti į ankstesnes pareigas.

Vilniaus mero patarėjas Alek-
sandras Zubriakovas sakė, kad miestas
laikosi pozicijos, kad buvęs „Go Vil-
nius” vadovas, praradęs sostinės va-
dovų pasitikėjimą ir nepagrindęs veik-
los rezultatų, turėtų būti laikomas tei-
sėtai atleistu iš pareigų ir šitą spren-
dimą skųs Aukščiausiajam Teismui. 

Praėjusių metų rugpjūčio pabai-

goje Vilniaus miesto apylinkės teismas
D. Udrio skundą dėl atleidimo iš dar-
bo atmetė kaip nepagrįstą. 

D. Udrys sulaukė kritikos, kai
„Facebook” prie nuotraukos su parti-
zanų atsišaukimu, raginančiu nepa-
laikyti kolūkių steigimo, kuriame buvo
parašyta „Mirtis išdavikams”, jis pa-
liko repliką „O žudyti kolchozų orga-
nizatorius – moralu?” Jis taip pat klau-
sė: „Pagal kokią definiciją kolūkio or-
ganizavimas prilygsta nusikaltimui
prieš žmoniją, už kurį etikos normos
leidžia grasinti nužudymu?”, o vėliau
įdėjo citatą su terorizmo apibrėžimu.

Į D. Udrio pasisakymus reagavo
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga, konservatoriai paragino merą
atleisti jį iš pareigų. Meras tuomet
sakė vertinsiantis D. Udrį pagal pa-
siektus rezultatus, ne pasisakymus
socialiniuose tinkluose.

Savivaldybė turės sumokėti D. Udriui 

Vilnius (BNS) – Kitų metų pava-
sarį prasidės viešbučio „DoubleTree by
Hilton” statybos Vilniuje, o svečiams
jis duris turėtų atverti 2020 metais.

Pagrindiniai darbai prasidės pa-
vasarį. Anksčiau planuota darbus pra-

dėti šiemet, o projektą baigti 2019 me-
tais.

Į 174 kambarių viešbutį bus in-
vestuota daugiau nei 30 mln. eurų.
Pernai skelbta, kad investicijos sieks
daugiau nei 20 mln. eurų.

„Hilton“ statyba Vilniuje prasidės 2019 m.  

FTB buvo perspėjęs JAV prezidento žentą 
Washingtonas (BNS) – JAV

kontržvalgybos pareigūnai 2017 metų
pradžioje perspėjo Prezidento Donald
Trump žentą Jared Kushner, kad kinų
kilmės amerikiečių verslininkė Wen-
di Deng Murdoch gali naudotis jų
draugyste dėl Kinijos vyriausybės in-
teresų, praneša „The Wall Street Jour-
nal”

Cituojami neįvardyti šaltiniai. Pa-
sak jų, JAV pareigūnai taip pat buvo su-
sirūpinę tuo, kad buvusi žiniasklaidos
magnato Rupert Murdoch žmona deda
lobistines pastangas dėl didelio kinų fi-
nansuojamo statybos projekto Was-
hingtone.

Paraiška yra susijusi su planuo-
jamu 100 mln. dolerių vertės kinišku

sodu Nacionaliniame dendrariume ne-
toli Kongreso ir Baltųjų rūmų.

„The Wall Street Journal” rašė,
kad žvalgybos pareigūnai projektą lai-
ko rizika nacionaliniam saugumui,
nes jame numatytas 21 m aukščio bokš-
tas, kurį būtų galima naudoti seki-
mui.

J. Kushner, kaip D. Trump aukšto
rango patarėjas, buvo perspėtas per
įprastą tokių pareigūnų informavi-
mą.

Kinijoje gimusi JAV pilietė W.
Deng Murdoch 1999 metais ištekėjo
už australų verslininko R. Murdoch.
2013 metais R. Murdoch pateikė sky-
rybų prašymą, bet W. Deng Murdoch to-
liau naudojasi buvusio vyro pavarde.

Prasidėjo popiežiaus vizitas Čilėje
Santiagas (ELTA, BNS) – Saky-

damas pirmąją savo kalbą Čilėje po-
piežius Pranciškus teigė jaučiąs skaus-
mą ir gėdą dėl šalies Bažnyčią supur-
čiusio pedofilijos skandalo.

„Nežinau, kaip išreikšti skausmą
ir gėdą, kuriuos jaučiu dėl nepataiso-
mos kai kurių Bažnyčios tarnų vai-
kams padarytos žalos”, – sakė popie-
žius.

„Turime iš visų jėgų stengtis, kad
tai nepasikartotų”, – pridūrė pontifi-
kas.

JAV įsikūrusi nevyriausybinė or-
ganizacija „Vyskupų atskaitomybė”
(Bishop Accountability) prieš popie-
žiaus vizitą Čilėje pranešė, kad nuo
2000-ųjų šalyje seksualine vaikų prie-
varta buvo apkaltinti 80 Romos kata-
likų bažnyčios dvasininkų.

Sausio 15 dieną į Čilę atvykęs
Pranciškus taip pat ragino gerbti vie-
tinių tautų teises ir kultūrą.

Būtina įsiklausyti į visas vieti-

nes tautas, „kurios neretai yra pa-
mirštos ir į kurių teises ir saugomą
kultūrą turi būti atsižvelgiama”, –
kreipimesi į Čilės valdžios atstovus
sakė popiežius.

Tai sakydamas popiežius konkre-
čiai neįvardijo mapučių – indėnų tau-
tos, su kurios atstovais susitiks Te-
muko mieste. 

Popiežiui Pranciškui atvykus į
Čilę, nežinomi asmenys šalyje padegė
tris bažnyčias. Dvi iš jų visiškai sude-
gė, o trečiajai padaryta daug žalos.

Per dvejus pastaruosius metus Či-
lės pietuose padaugėjo bažnyčių, sun-
kvežimių ir kitų objektų padegimo at-
vejų. Išpuolių vietose dažnai randama
plakatų su radikalių mapučių tautos
indėnų grupuočių šūkiais.

Šios vietinės tautos atstovai rei-
kalauja, kad šalies vyriausybė grą-
žintų jiems jų protėvių žemes. Šiuo
metu Čilėje gyvena apie 700 tūkstančių
mapučių. Jie daugiausia įsikūrę ne-

Siūlo Didžiajai Britanijai likti ES
Strasbūras (ELTA

ir kt. šaltiniai))  – Euro-
pos Vadovų Tarybos pir-
mininkas Donald Tusk
ir Europos Komisijos va-
dovas Jean Claude Junc-
ker siūlo Didžiajai Brita-
nijai likti Europos Są-
jungoje (ES).

Jei britai pakeistų
savo nuomonę, „mūsų
širdys ir toliau yra atvi-
ros jiems”,  – pareiškė D.
Tusk Europos Parlamen -
te Strasbūre. J. C. Jun c-
ker čia taip pat pažymėjo,
jog nenorėtų, kad Lon-
done nebūtų išgirsta, „kad mūsų durys
ir toliau yra atviros”.

Jungtinės Karalystės gyventojai
2016 metų birželį referendume 52 proc.
balsų dauguma balsavo už išstojimą iš
ES. 2017-ųjų kovo 29 dieną šalies vy-
riausybė oficialiai paprašė skyrybų
pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį. Šios
tyri įvykti iki 2019 metų kovo 29-osios.

Skeptiškumas Didžiojoje Britani-
joje dėl šio žingsnio išaugo. Politikai
jau reikalauja antro referendumo. Jie
argumentuoja, kad britai per balsavi-
mą 2016-aisiais aiškiai nesuvokė visų
savo sprendimo padarinių. 

Jei būtų surengtas antrasis Di-
džiosios Britanijos referendumas dėl
narystės ES, jo rezultatai būtų kitokie
nei pirmojo, parodė atlikta apklausa. 

Apklausa, atlikta po „Brexit” ša-
lininko Nigel Farage pareiškimo, kad

jis galbūt pritartų antrajam referen-
dumui, parodė, kad antrajame balsa-
vime 55 proc. rinkėjų balsuotų už pa-
silikimą ES, o 45 proc. – už išstojimą. 

N. Farage pareiškė, kad jam pra-
deda patikti mintis dėl antrojo „Brexit”
referendumo, nes antrasis balsavimas
„galutinai ir visiems laikams” nutil-
dytų tuos žmones, kurie priešinasi Di-
džiosios Britanijos išstojimui iš ES ir
nori, kad procesas būtų sustabdytas.
Politikas mano, kad antrajame refe-
rendume už pasitraukimą balsuotų
dar daugiau žmonių nei ankstesniame
referendume, ir tai padėtų nutildyti iš-
stojimu nepatenkintus asmenis.

2016 metais surengtame referen-
dume britai 52 proc. prieš 48 proc. bal-
savo už išstojimą, todėl dabartinė ap-
klausa rodo visuomenės nuomonės
pokyčius.

Vienas iš pagrindinių „Brexit” iniciatorių N. Farage nesiprie-
šintų pakartotinam referendumui. „The Independent“ nuotr. 

Antrosios pakopos teisme D. Udrys laimėjo bylą.
Delfi.lt nuotr. 

rinėjo pernai, tačiau per priėmimą
pritrūko keturių balsų.  

Konstitucinio Teismo pirminin-
kas Dainius Žalimas po nesėkmingo
balsavimo apgailestavo, kad Lietuva
lieka viena paskutinių Europos vals-
tybių, nesuteikiančių savo piliečiams
teisės kreiptis į KT su individualiu
skundu.

Individualaus skundo  KT įteisi-
nimas numatytas šios valdančiosios
koalicijos programoje ir priemonių
plane. Ji planavo, kad šis institutas pra-
dės veikti 2019 metais.

Dabar Konstitucija numato, kad
kreiptis į KT dėl teisės aktų atitikimo
pagrindiniam šalies įstatymui gali tik
Seimas, Seimo narių grupė, preziden-
tas, Vyriausybė ir teismai.
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Vadovas – tai ne tik pareigybė, jis au-
toritetas savo komandai, jis įkvepia, mo-
tyvuoja siekti bendrų tikslų. Bet kaip
tapti vadovu – lyderiu, pavyzdžiu, ku-
riuo norėtų sekti komanda? 

Apie tai kalbėjome su lyderystės
ugdymo specialistu, Kauno
technologijos universiteto So-

cialinių, humanitarinių mokslų ir
menų fakulteto Edukologijos kated-
ros doc. dr. Gintautu Cibulsku.

– Lyderiu gimstama…ar tampama?
Nuo ko prasideda lyderystės mokymasis?

– Lyderiu tampama, visos lyde-
rystės savybės yra išugdomos. Kartais
sakoma, kad vaikai jau nuo mažumės
yra lyderiai, tačiau taip yra todėl, kad
vieni tėvai sudaro sąlygas tokioms sa-
vybėms ugdyti nuo vaikystės, o kiti jas
užslopina. Šiais laikais, kai yra tiek ga-
limybių tobulėti įvairiose srityse, ly-
derystės tikrai galima išmokti.

– Kokiais bruožais dažniausiai pasižymi
sėkmingi vadovai/lyderiai?

–  Nėra kažkokio stebuklingo bruo-
žų rinkinio. Skirtingų tipų organiza-
cijoms gali reikėti labai skirtingų ly-
derių. Aišku, žmonėms labai svarbus
sąžiningumas. Kiekvienas iš mūsų
(nepriklausomai nuo to, kokioje orga-
nizacijoje dirbame), norime, kad su
mumis elgtųsi sąžiningai. Taip pat
svarbus tikėjimas tuo, ką darai, užde-
gimas idėja, tikslo siekimas nepaisant
sunkumų, gebėjimas motyvuoti ir em-
patija. Juk komanda šalia savęs, kaip
pavyzdį, autoritetą, nori matyti vado-
vą – lyderį.

– Lyderystė šiandien: kokių vadovų rei-
kia šiandienos organizacijoje?

– Šiais laikais lyderystės suvoki-
mas keičiasi. Organizacijos lyderius ga-
lima skirti į dvi grupes: pirmoji grupė
– vadovai, kurie sugeba atskleisti in-
dividualias gerąsias savo darbuotojų sa-
vybes, šalia kurių darbuotojai auga,
antroji grupė – lyderiai, kurie užslopina
savo pasekėjus, savo komandą, neį-
kvepia jų veiklai. Kartais vadovas, to
nenorėdamas, kitus užslopina savo
charizma, autoritetu, neleidžia jiems at-
siskleisti. Šiuolaikinis lyderis turi at-
skleisti darbuotoją, nesvarbu, kur jis
dirbtų – mokykloje, verslo įmonėje ar
kur kitur. Šiuolaikinės organizacijos
turi siekti atskleisti žmonių potencia-

Kaip tapti vadovu – lyderiu?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų sausio 17 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,82 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Populiariausia pasaulyje kripto-
valiuta bitkoinas pinga, nes tarp in-
vestuotojų auga netikrumas dėl krip-
tovaliutų reguliavimo.

Tinklalapio „CoinMarketCap”
duomenimis, bitkoinas atpigo iki 13,2
tūkst. dolerių. Biržoje „Bitfnex” krip-
tovaliuta buvo nukritusi iki 13,02 tūkst.
JAV dolerių, GDAX – iki 13,05 tūkst. do-
lerių. Kriptovaliutų platformos „Coin-
Desk” duomenimis, vieno bitkoino
kaina smuko iki 13,03 tūkst. dolerių.

Alternatyviosios kriptovaliutos
taip pat pinga: „Ethereum” atpigo 7,41
proc. iki 1,2 tūkst. dolerių, „Ripple”–

13,09 proc., „Bitcoin Cahs”– 9,98 proc.
iki 2,28 tūkst. dolerių, rodo „Coin-
MarketCap” duomenys.

Kriptovaliutų reguliavimo klau-
simas vis dar kelia susirūpinimą rin-
kos dalyviams. Vokietijos centrinio
banko direktorius Joachim Wuerme-
ling pareiškė, kad kriptovaliutų regu-
liavimas bus vykdomas pasauliniu
mastu. Be to, agentūra „Bloomberg”
pranešė apie Kinijos valdžios ketini-
mus išplėsti draudimą, kuris buvo
pernai pritaikytas biržose vykdomai
kriptovaliutų prekybai.                                

ELTA

Vertindama vidutinio laikotarpio
perspektyvas banko „Luminor” vy-
riausioji analitikė Indrė Genytė-Pik-
čienė įspėja, kad Lietuvos eksportuo-
jančios įmonės privalo išlikti budrios
ir ruoštis jau dabar galimiems iššū-
kiams dėl nežinomybės, kaip, pavyz-
džiui, keisis euro ir svaro kursas bei
prekybos režimas su Jungtine Kara-
lyste po „Brexit”. 

Be to, „Luminor” ekonomistai pa-

brėžia, kad metas didinti eksporto
perorientavimą, kalbant apie Šiaurės
šalis – Švediją, Norvegiją, Daniją ir
Suomiją, kur nukeliauja reikšminga
dalis eksporto. Apeliuojama į tai, kad,
pavyzdžiui, Švedijoje ir Norvegijoje
būsto rinkos raida nėra tvari, o tam tik-
rų Lietuvos eksportuojančių pramonės
šakų priklausomybė nuo šios rinkos
yra „ypač didelė”.

„Verslo žinios” 

Lietuvos eksportuotojai privalo ruoštis „Brexit“ 

Butų ir individualių
namų kainos daugelyje šalies
regionų 2017 metais buvo
aukščiausios per pastarąjį de-
šimtmetį, o kai kuriuose rin-
kos segmentuose gerino re-
kordus, viršydamos dar iki
krizės fiksuotus rodiklius.

Didžiausias bendrų visos
šalies kainų prieaugis fiksuo-
tas naujos statybos namų rin-
koje. Nors metų pabaigoje, ly-
ginant su liepą-rugpjūtį fik-
suotomis kainomis, naujes-
nės statybos namai šiek tiek atpigo,
praėjusiais metais Lietuvoje jie kai-
navo vidutiniškai 9 proc. daugiau nei
2016 m. Už kvadratinį metrą naujos sta-
tybos name pirkėjai pernai mokėjo
vidutiniškai 632 eurus. 2016 m. vidu-
tinė fiksuota naujų namų kaina buvo
580 Eur už kvadratinį metrą, o bendras
pastarųjų penkerių metų vidurkis sie-
kė 562 Eur už kv. m.

Mažesniuose miestuose ir kai-
muose augusios senesnės statybos
namų kainos pakėlė jas į iki šiol ne-
regėtas aukštumas. Senos statybos na-
mai per metus šalyje brango viduti-
niškai 3,6 proc. – jų vidutinė kaina nuo
350 Eur už kvadratinį metrą 2016-ai-
siais kilo iki 363 Eur už kv. m praėju-
siais metais. Ši kaina lenkia rodiklius,
fiksuotus dar iki krizės, ir yra aukš-
čiausia nepriklausomos Lietuvos is-

torijoje. Palyginimui, bendras penke-
rių pastarųjų metų senesnės statybos
namų kainų vidurkis šalyje – 337 eurai
už kvadratinį metrą.

Mažiausias pokytis fiksuotas ver-
tinant naujos statybos butų kainas. Vi-
dutinė naujos statybos butų kaina Lie-
tuvoje pernai siekė 1 272 Eur už kv. m.

Tuo metu daugiau nei pusę visos
šalies būsto apyvartos sudarančių se-
nesnės statybos butų kainos vien per
paskutinįjį metų ketvirtį augo 3,4
proc., o bendras 2017 m. jų kainų vi-
durkis buvo atitinkamai 6,3 proc. ir 12,1
proc. didesnis nei užpernai ir pastarąjį
penkmetį fiksuoti vidutinių kainų ro-
dikliai. Pirkėjai už kvadratinį metrą se-
nesnės statybos bute praėjusiais me-
tais vidutiniškai mokėjo 793 eurus.

BNS

Formuojasi būsto kainų burbulas

Europos Sąjunga (ES) per kitą sa-
vaitę įvyksianti finansų ministrų su-
sitikimą iš savo „juodojo” mokesčių
rojų sąrašo pašalins Panamą, Pietų Ko-
rėją, Jungtinius Arabų Emyratus, Ty-
nisą, Mongoliją, Makao, Grenadą ir
Barbadosą.

Toks sprendimas priimtas pra-
ėjus vos kelioms savaitėms po „juodo-
jo” septyniolikos ES nepriklausančių
šalių sąrašo paskelbimo, kuris sukėlė
kai kurių valstybių pasipiktinimą.

„Juodaisiais” mokesčių rojais lai-
komų šalių sąrašas buvo paskelbtas
praėjus metams po to, kai buvo pa-
skelbti „Panamos popieriai”. Šie duo-

menys atskleidė, kaip pasaulio tur-
tingieji slepia savo turtus nuo mokes-
čių.

„Tai yra nerimą kelianti tenden-
cija. Praėjus vos mėnesiui po to, kai
buvo sudarytas sąrašas, jie jau šalina
iš jo šalis. Jie mažina tikėjimą sąrašu,
kuris ... tuštėja”, – sakė ES mokesčių
politikos patarėja Aurore Chardon-
net.

Sąraše lieka Sent Lusija, Trinida-
das ir Tobagas, Bahreinas, Guamas,
Marshalo salos, Palau, Samoa, Ame-
rikos Samoa ir Namibija.

„Diena”

ES pergalvojo „juodojo“ mokesčių rojų sąrašą

„Walt Disney” kompanija pa-
skelbė pasiekusi susitarimą už 52,4
mlrd. dolerių akcijomis įsigyti „21st
Century Fox” po to, kai pastaroji
bendrovė atskirs savo televizijos ka-
nalus ir žinių kanalą „Fox News”.

Tarp turto, kuris bus parduotas

„Walt Disney”, yra „21st Century
Fox” filmų ir televizijos tinklai. „Dis-
ney” taip pat prisiims 13,7 mlrd. do-
lerių siekiančią grynąją „21st Cen-
tury Fox” skolą.

ELTA

„Disney“ perka „21st Century Fox“ 

Bitkoinas pinga dėl idėjų jį reguliuoti 

Sparčiai formuojasi būstų kainų burbulas.
15 min.lt nuotr.

lą bei gerąsias savybes, o ne įsprausti
į rėmus. Lyderis turi išlikti lyderiu bet
kurioje situacijoje, jis – autoritetas, tu-
rintis pasekėjų.

– Koks pagrindinis skirtumas tarp va-
dovo – lyderio ir vadovo?

– Vadovavimas daugiau yra nu-
kreiptas į formalias veiklas siekiant or-
ganizacijos tikslų. Praktinėje veikloje
matome, kad vadovas toli gražu ne vi-
suomet yra lyderis. Vadovauti ir lyde-
riauti yra du skirtingi dalykai. Lyde-
rystė yra menas padaryti taip, kad
darbuotojai savo noru dėtų pastangas
tikslo pasiekimui, atkleidžiant ir au-
ginat jų gerąsias savybes. Lyderystė –
tai menas užtikrinti tikslų pasiekimą
taip, kad darbuotojai kartu su lyderiu
pasiekus vienus tikslus, norėtų siekti
kitų tikslų.

– Kokie lyderystės organizacijoje pa-
grindiniai principai ir tikslas?

– Pagrindinis tikslas – nepametant
vizijos, žmones motyvuoti ir panaudoti
jų potencialą siekiant bendro tikslo.
Tyrimai atskleidžia, kad žmonės patys
įvardija, jog darbe išnaudoja tik apie
40 proc. savo galimybių, kodėl? Lyderio
užduotis ir yra ta – sudaryti sąlygas
žmonėms išnaudoti savo galimybes
darbe, atsiskleisti. Tačiau žmogus, no-
rintis tapti lyderiu, visų pirma, turi
būti lyderiu pats sau – gebėti būti
savo karjeros, savo gyvenimo sėkmės
generaliniu direktoriumi. Abejoju ar
labai daug atsirastų žmonių, kurie
norėtų turėti nelaimingą, viskuo ne-
patenkintą lyderį. Kai vadovas sėk-
mingas, darbuotojams norisi juo pa-
sitikėti, juo sekti.

– Kūno kalba ir žodinė komunikacija,
kaip tapti vadovu-lyderiu savo organizaci-
joje?

– Darbuotojai stebi lyderį – jo nuo-
taiką, aprangos stilių, mimiką, kūno
kalbą. Pagal tai dažnai nusprendžiama,
koks yra vadovas, kaip su juo ben-
drauti. Tad atėjus į organizaciją, va-
dovas  turi gerai pagalvoti, kokias
emocijas jis turi parodyti savo dar-
buotojams. Lyderio elgsena daro įtaką
visai komandai, jo elgesys dažnai nu-
lemia ir organizacijos elgsenos stan-
dartą. 

„Verslas naujai”
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Minėjimas prasidėjo po rimties
ženklu. Pianistė Vilma Meilutytė-Lio-
bikas paskambino ir padainavo dainą
,,Rudens naktis sustojo” (žodžiai Ja-
ninos Degutytės, muzika R. Girškytės-
Berlovie nės). Daina nukėlė minėjimo
dalyvių mintis  į praeitį – į tą šaltą, lem-
tingą vakarą ir naktį, į tuos įvykius,
kurių 27-ąsias metines minime. Salės
šviesos buvo užgesintos, du unifor-
muoti šauliai įnešė stovą, ant kurio
degė keturiolika žvakių. Žvakės, sim-
bolizuojančios keturiolika tą naktį žu-
vusių lietuvių, buvo pastatytos sce-
nos priekyje. Minėjimo dalyviai tylos
minute pagerbė žuvusiųjų atminimą.
Tylos minutę malda užbaigė kun. Liu-
das Miliauskas. 

Programą pradėjo Jonas Platakis,
perskaitydamas Igno Ardinavičiaus
žodžius apie Laisvės gynėjų dieną.
Lietuvių šaulių sąjungos išeivijoje
(LŠSI) narė Roma Bikulčius savo kal-
boje pabrėžė, kad mūsų tikslas yra už-
fiksuoti atmintį, išsaugoti autentiškų
prisiminimų. Ji paminėjo, kad 1991
m. sausio 13-ąją sužeistųjų buvo daugiau kaip 700,
o  žuvo keturiolika. Ji  perskaitė žuvusiųjų pavardes.
Galerijos ,,Siela”  direktorė Asta Zimkienė atkrei-
pė dalyvių dėmesį, kad prie salės esančiame kori-
doriuje veikia dvi parodos. Vienoje – Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro archyvų fotografijų paroda
iš 1991 m. sausio mėnesio įvykių Lietuvoje bei įvy-
kių kronika. Kitoje – fotografo Jono Kuprio nuo-
traukos, kuriose užfiksuotos išeivijos lietuvių de-
monstracijos už Lietuvos laisvę. Anot Astos Zim-
kienės, parodos jungia Lietuvos ir išeivijos lietuvius,
nes visiems Lietuvos laisvė buvo ir yra svarbi.  Pa-
grindinę galerijos erdvę sušildė ir papuošė meni-
ninkų – brolio ir sesers, Vytauto Virkau ir Henrie-
tos Vepštienės – tapyba ir keramika.

Programos branduolį sudarė labai skirtingi
prisiminimai. Pirmasis kalbėjęs Lietuvos Respub-
likos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius, 1991 m. buvo dar paauglys ir su tėvais gyveno
Antakalnyje. Jis atsimena šūvių, skriejančių kulkų
garsus. Sausio 13-osios vakarą jo tėvelis buvo išvy-
kęs. Konsulas prisiminė baimę ir ašaras motinos
akyse, kai ji nerimavo, kai vaikai,  prilipę  prie lan-
go, nesulaukia tėčio, jos susirūpinimą – kur vyras?
Atmintyje išlikęs vaizdas, kai pasirodė kaimynas,
kuris, gelbėjęs sužeistuosius, grįžo kruvinas. „Bū-
tent šių žmonių dėka, kurie tą vakarą paaukojo arba
buvo pasirengę paaukoti savo gyvybę vardan mūsų
Tėvynės, šiandien galime gyventi laisvoje šalyje. Ga-
lime didžiuotis žodžio, pasirinkimo laisve, demok-
ratija. Džiaugiuosi, kad ši data yra prisimenama ne
tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje, tačiau dar svarbiau,
kad šiuos atsiminimus ir pagarbą perduotume jau-
nimui, kad ši atmintis niekada neišnyktų”, – savo
kalbą baigė konsulas Bekešius.  

Prisiminimais pasidalijo savanoris karys Val-
das Kerulis, kuris su kitais savanoriais kariais iš
Kauno vyko į Vilnių ginti Lietuvos parlamento. Ka-

Sausio 13-osios minėjimas Lemonte

riai buvo paruošę „Molotovo kokteilių” gintis nuo tan-
kų, bet Aukščiausiąją Tarybą – parlamentą apgynė
paprasti žmonės, nepabūgę sovietų agresijos, susi-
telkę kovai už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o) pirmininkas
advokatas Saulius Kuprys savo kalboje prisiminė,
kaip išeivijos lietuviai Čikagoje reagavo į Sausio 13-
osios įvykius. Vyko demonstracijos – eisena iš Daley
Center aikštės iki Čikagos dienraščio ,,Chicago Tri-
bune” pastato. Tuo metu ,,Chicago Tribune” laikraštis
vis dar rašydavo ,,Vilnius, USSR”, nors Lietuva jau

buvo paskelbusi nepri-
klausomybę.  Anot Sau-
liaus Kuprio, Sausio 13-
osios įvykiai išliks Lietu-
vos istorijoje vienu reikš-
mingiausių lietuvių lai-
mėjimų ypač todėl, kad šį
,,laisvės mūšį” laimėjo ne-
ginkluoti žmonės. Savo
prisiminimais dalijosi ir
Ligija Tautkuvienė. Ji pri-
siminė Sausio 13-osios
nakties baisumus ir jauną
patriotą Titą Masiulį, ku-
ris tą naktį žuvo prie Vil-
niaus televizijos bokšto. 

Prie prisiminimų
apie istorinius įvykius
gražiai derėjo poezija, mu-
zika, filmas. Andrius Du-

mašius padeklamavo poeto Jono Aisčio eilėraštį
,,Amžių giesmė”. Muzikė Vilma Meilutytė-Liobikas
padainavo ir pagrojo Vitos Liaudanskaitės dainą ,,Pa-
dangių paukštis”. 

Įdomu buvo pamatyti trumpametražinį rež. V.
V. Landsbergio mokinių filmą ,,Antra karta nuo Sau-
sio”.  Galerijos vadovė A. Zimkienė labai taikliai pa-
stebėjo, kad Lietuvoje dabar auga karta, kuri 1991 m.
sausio 13 d. dar nebuvo gimusi, kuri tos dienos įvy-
kius pažįsta tik iš istorijos pamokų ar iš dalyvių pa-
sakojimų. Tokie jaunuoliai sukūrė filmą, vaizduo-
jantį, kaip jaunoji karta susipažįsta su Sausio 13-
osios įvykiais ir kaip į juos reaguoja. Įdomu, kad tarp
įspūdžius pateikiančių jaunuolių buvo ir Lietuvoje
gyvenančių rusų bei lenkų. Filme buvo įpinta au-
tentiškų 1991 m. sausio mėn. įvykių vaizdų. Buvo įdo-
mu matyti, kaip mokytojas, jaunuolius įvedęs į
Aukščiausiosios Tarybos rūmus, aiškina jiems, kas
vyko tomis lemtingomis dienomis. Taipogi buvo įdo-
mu matyti tų lemtingų įvykių dalyvius – prof. Vy-
tautą Landsbergį ir Lietuvos televizijos pranešėją
Eglę Bučelytę, aiškinančius moksleiviams tų dienų
įvykių prasmę. Po filmo LŠSI  narė Irena Z. Valai-
tis jautriai padeklamavo savo pačios sukurtą eilėraštį
,,Laisvė”. Muzikė Vilma Meilutytė-Liobikas pa-
kvietė dalyvius minėjimą baigti daina ,,Žemėj Lie-
tuvos”. Ši daina sujungė  visus ir gražia lietuviška
gaida baigė vakarą. 

Minėjimo rengėjai – LŠSI, ALT’as,  Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centras, JAV LB ir Lietuvių dai-
lės muziejus. Nuotraukos, liudijančios lietuvių ryžtą išsaugoti savo laisvę.  

Muzikės Vilmos Meilutytės-Liobikas vedama ,,Žemėj Lietuvos” sujungė dalyvius ir gražia lietuviška gaida baigė vakarą. 
Jono Kuprio nuotraukos

Minėjimo rengėjai ir atlikėjai:  (iš k.) Andrius Dumašius, konsulas Mantvydas Bekešius, dr. Robertas Vitas, Birutė Kairienė,
Asta Zimkienė, Jonas Platakis, Irena Z. Valaitis, Valdas Kerulis, Julius Rūtenis Butkus, Regina Butkus, kun. Liudas Miliauskas,
Ina Nicewander, adv. Saulius Kuprys ir  Roma Bikulčius.  
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Reikės:
3 šaukštų sviesto
4 vidutinių porų, tik baltų ir švie-
siai žalių jų dalių, gerai nuplau-
tų ir supjaustytų šiaudeliais
2 morkų, nuvalytų ir supjaustytų
šiaudeliais
1/2 saliero šaknies, nuluptos ir su-
pjaustytos šiaudeliais
2 askaloninių česnakų (shallots),
nuvalytų ir smulkiai supjaustytų
1/2 puodelio baltojo sauso vyno
4 puodelių žuvies sultinio
1 arb. šaukštelio šviežių čiobrelių
1 lauro lapo
mažo žiupsnelio šafrano ,,siūle-
lių” 
druskos, šviežiai maltų juodųjų
pipirų
2 sv. žuvies be odos ir be kaulų, su-
pjaustytos 1 colio kubeliais (tinka
otas – turbot, jūrų liežuvis – sole,
paltusas – halibut) 
1 1/2 puodelio pieno (nenugrieb-
to)
3 kiaušinių trynių

8 petražolės šakelių (susmulkin-
tų)

Vidutinio dydžio puode ant vi-
dutinės ugnies ištirpinti sviestą. Su-
dėti porus, morkas, saliero šaknį, as-
kaloninius česnakus ir patroškinti
apie 3–5 minutes, kol daržovės su-
minkštės. Supilti vyną, sultinį, su-
berti prieskonius (išskyrus petra-
žoles), padruskinti, papipirinti. Už-
dengti puodą, sumažinti ugnį ir kai-
tinti 10 ar 15 minučių, kol išvirs
daržovės. Sudėti žuvį ir virinti dar
6–8 minutes, kol žuvis nebebus žalia. 

Dubenyje išplakti pieną su kiau-
šinių tryniais. Puodelį karšto sulti-
nio iš puodo palaipsniui, paplakant,
sumaišyti su pieno-kiaušinių plaki-
niu ir supilti atgal į sriubą.

Pakaitinti sriubą, kad būtų karš-
ta, tik neužvirti. Jei reikia, įverti dar
druskos ir pipirų, papuošti kapoto-
mis petražolėmis. Patiekti su skru-
dinta duo na. Skanaus!

Jūsų Indrė

Belgiška žuvies sriuba – Waterzooi

Daugelis pasaulio tautų verda sriubas iš žuvies ar jūros gėrybių. Italai
turi Cioppino (nesudėtingą itališkos žuvienės receptą pateikėme praėjusio
ketvirtadienio laidoje), prancūzai pagrįstai didžiuojasi savo Bouillabaisse, o
štai belgai verda Waterzooi. Ši sriuba buvo pirmoji ne lietuviška žuvienė, ku-
rią man teko paragauti, ir aš iki šiol puoselėju šiltus prisiminimus. Beje, Wa-
terzooi gaminama ir iš vištienos, tačiau originalus receptas yra būtent iš žu-
vies. Dažnai galima pamatyti Waterzooi su jūros gėrybėmis – midijomis, kre-
vetėmis, bet šiame recepte naudojama tik žuvis. 

MANO VIRTUVė

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 akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Darius Polikaitis, suprasdamas nelengvą „Draugo” finansinę
padėtį, išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Dėkojame už paramą.

Regina Smolinskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Irene Serapinas, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame, kad ne tik
skaitote, bet ir remiate laikraštį.

Inga Dembinskaitė, atsiuntė „Draugo” laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

A † A
ONA RAMIENĖ STEINERTAITĖ

Mirė š. m. sausio 15 d.
Gyveno Cicero, IL,  anksčiau Philadelphia, PA.
Gimė  1922 m. gruodžio 20 d. Kaune. 
Velionė buvo  a. a. Romualdo Steinerto ir a. a. Anastazijos Vir-

 ba   šaitės duktė.
Karo metu šeima išvyko į Vokietiją, kur Onutė dirbo vaisti nėje.

DP stovykloje ji sutiko anglų kalbos mokytoją Povilą Rama naus-
 ką ir už jo ištekėjo. Vokietijoje jiems gimė dukra Angelika.

1950 metais Povilas su Onute išvyko į JAV, o jos tėvai, du bro-
liai ir dvi seserys vėliau išvyko į Australiją. Kitos dvi seserys liko
Lietuvoje. Onutė su vyru iš pradžių gyveno Philadelphijoje, kur
jiems gimė antra dukra Rimgailė. Vėliau šeima persikraustė į Či-
 ka gą, IL. Čia, Cicero, Onutė su Povilu nusipirko mažą maisto krau-
tu vėlę. Vėliau Onutė 25 metus išdirbo laborante Franklin Boule-
vard ligoninėje.

Ji buvo labai švelnaus būdo ir daug padėdavo giminėms, li-
kusiems Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukros Angelė Ramaitė, Mary Rimgailė Ladas (Ja -
 mes), sesuo ir du broliai Australijoje su šeimomis, daug giminių
Kaune ir Tauragėje.

Velionė bus pašarvota sausio 19 d., penktadienį,  9 val. ryto Pal.
Jur gio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemonte, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių ve-
 lionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti  Pal. Jurgio Matulaičio misijai.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus

dalyvauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima

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

A † A
VYTAUTAS M. KOLIS

Mirė 2018 m. sausio 14 d., Palos Hills, IL. 
Gyveno Palos Hills, IL.
Gimė 1926 m. sausio 1 d. Lietuvoje, Kėdainuose.
Nuliūdę liko: žmona Ona Račkauskaitė, duktė Janina (Kolytė)

Kilty, sesuo Irena Kolytė Summers bei mirusio brolio Andriaus vai-
kai; taip pat žmonos dvi seserys, Aldona Matas ir Eleonora Ži do-
 nis; keturios pusseserės – Irena (Marchertaitė) Petravičius, Liū-
 da (Luinytė) Kuprėnas, Marilė (Kolytė) Fairbanks, Lilė (Koly tė) Slo-
bodin; trys pusbroliai – Vytautas Marchertas, Gediminas Mar cher-
tas ir Algirdas Marchertas, kiti giminės, draugai ir pa žįs  tami JAV
ir Lietuvoje.

Velionis buvo a. a. Vytauto tėvas ir  a. a. Andriaus Kolio brolis.
Velionis bus pašarvotas sausio 19 d., penktadienį, nuo 3 val. p.

p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemonte.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 20 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.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui
„Saulutė”.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com
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http://draugokalendorius.org

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 21 d. 10 val. r. švęsime 3-čiąjį ei-
linį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Lietuviškos
Mišios taip pat vyksta ketvirtadieniais 8:30 val.
r. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

�  Sausio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. daili-
ninkę Magdaleną Stankūnienę. Palaikykime šią
gražią tradiciją kartą per mėnesį susirinkti pa-
simelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po šv.
Mišių – vaišės Centro kavinėje. Maloniai
kviečiame dalyvauti. 

�  JAV LB New Yorko miesto apylinkė ir Su-
sivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) vasario
6 dieną 6:30 val. v. kviečia į Lietuvos Res-
publikos nepriklausomybės šimtmečiui skirtą
renginį – susitikimą su profesoriumi Liudu Ma-
žyliu. Renginys vyks SLA  patalpose, 307 W.
30th Street New York, NY 10001.

�  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

uRm užsienio lietuvių departamentas informuoja, 
kad Šimtmečio logotipą lietuvių kalba galima parsisiųsti: http://www.lietu-
va.lt/100/lt/lietuvai-100/identiteto-rinkinys. Logotipą anglų kalba:
http://www.lietuva.lt/100/en/lithuania-celebrates-100/identity-set

Taip pat kviečia visus Šimtmečiui skirtus renginius registruoti bendrame
Šimtmečio renginių kalendoriuje: http://www.lietuva.lt/100/lt/lietuvai-
100/renginio-registracija (anketa lietuvių kalba). http://www.lietuva.lt
/100/en/lithuania-celebrates-100/registration-form  (anglų kalba)

Jūs taip pat kviečiami šventiškai pasipuošti ir Facebookprofilio nuotraukas
– specialius Šimtmečio rėmelius galima rasti FB puslapyje @Lietuva.lt  – FB
rėmeliai (http://bit.ly/2CuhIol   http://bit.ly/2Fjj8D8 http://bit.ly/2iEXq1V )

Šimtmečiui skirta ir Twitter paskyrą – @Lithuania. Instagram profilis –
lithuania.lt

Šimtmečio vaizdo įrašas, kurį galite naudoti visose medijose:
https://we.tl/rqTlhbkJ3I 

Dainų šventės video lietuvių kalba http://bit.ly/2CRQifk  anglų kalba
http://bit.ly/2CTU9bJ 

Pasipuoškime!

www.draugas.org

Šimtmečio proga – išimtis!
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo

mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.

Pelenų diena prasideda Gavėnia, skirta pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir
prisikėlimo – Velykų šventei. Šis tikintiesiems svarbus susikaupimo laikas yra pa-
ženklintas atgaila, artimo meilės darbais ir malda. 

Viena iš konkrečių atgailos išraiškų yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių (abs-
tinencija). Todėl visais metų penktadieniais, o ypač Gavėnios metu, prisimenant
Jėzaus Kristaus kančią ant Kryžiaus, katalikai turi pareigą susilaikyti nuo mėsiš-
kų valgių. (žr. 2006 m. LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų).

Šiemet pirmąjį Gavėnios penktadienį švenčiame vasario 16-ąją, Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmetį. Ši mūsų Valstybės sukaktis labai svarbi ir Baž-
nyčiai. Nepriklausomą Lietuvą kūrė laisvi, tikintys žmonės. Atsižvelgdami į šią džiu-
gią ir reikšmingą mūsų Valstybės sukaktį, Lietuvos vyskupai kviečia visus jung-
tis į padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų Gavėnios penktadienį,
vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių
(abstinencijos). Pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir toliau galioja visais kitais
metų penktadieniais, o visi pageidaujantys nuo mėsiškų valgių galės susilaikyti
ir šių metų vasario 16 d. 

Dalinkimės vieni su kitais nepriklausomybės džiaugsmu! 

Te Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta (plg. Jn 15,11)!

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas
Vilnius, 2018 m. sausio 16 d.


