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Į Katedros aikštę įžengė Trys karaliai.

ŠIAME NUMERYJE:

rijų karalių eitynės Vilniaus gatvėmis penktadienį iškilmingai užbaigė šventinį Kalėdų renginių ciklą. Trijų metrų aukščio karalių figūros:
Kasparas, Merkelis, Baltazaras bei jų palyda, iškilmingos teatralizuotos eisenos metu linkėjo derlingų ir
sėkmingų metų. Pavakarę eisena pajudėjo nuo Aušros
vartų Katedros link, kur atnešė dovanų į Katedros
aikštėje esančią prakartėlę.
Vėliau Trys karaliai užsuko į Mokytojų namų kiemelyje vykusią šventę visai šeimai ,,Lik sveika, Kalėdų
eglute”, kur visus palaimino ir palinkėjo sėkmingų
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Martyno Ambrazo nuotr.

metų. Nupuoštos eglutės bus išvežtos ir panaudotos biokurui gaminti.
Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, lydimi persirengėlių svitos, nešini žibintais ir karališkomis dovanomis
(auksu, smilkalais, mira) apsilankė ir Kaune, kur sveikino visus kelyje sutiktus, užgriuvusių žiemos šalčių nepabijojusius kauniečius.
Linksmame pasibuvime Rotušės aikštėje taip pat
buvo galima atsisveikinti su namuose ar darbovietėse
džiuginusiomis, jau nupuoštomis kalėdinėmis eglutėmis.
ELTA

Svarbu, kad turėtum ką mylėti
aip Čikaga ir gyvenimas
šiame mieste atrodo jaunam iš Lietuvos atvykusiam žmogui? Kaip jam matosi Lietuvos dalis, esanti čia –
spalvinga, sudaryta iš tų pačių
lietuvių, menanti tuos pačius
Lietuvai svarbius istorinius įvykius, tačiau sulipdyta kitaip,
tarsi perkurta mozaika? Ką tas
jaunas žmogus išsiveža savyje
iš Amerikos grįždamas atgal į
tėvynę?
Apie tai kalbamės su studente iš Lietuvos Ieva Astromskaite. Ji prieš Kalėdas išskrisdama atgal į Lietuvą, pasidalino mintimis su ,,Draugo”
skaitytojais. Mūsų pokalbis – ne
tik apie Ievos viešnagę Čikagoje, bet ir apie ją pačią.
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Tikintis lietuvybės
prasme – 3 psl.

2017-ieji: iškilių asmenybių
peizažas – 10 psl.

– Ieva, prisistatykite taip,
kaip norisi jums pačiai ir pasakykite, kodėl atsiradote ČikaI. Astromskaitė jaučia aistrą ne tik istorijos studijoms, bet ir kelionėms po pasaulį.
goje?
Asmeninio albumo nuotr.
– Trumpai ir sausai
mos mano studijų programoje antrų
apie mane ir darbus Čikagoje: Esu gistrė Vilniaus universitete.
Mano akademinių interesų sfera – metų magistrantams praktikos. Ją atIeva Astromskaitė. Baigiau Vilniaus
Juozo Tallat-Kelpšos konservatori- sovietologija. Tai yra sovietmečio lai- likau Lituanistikos tyrimo ir studijų
joje džiazo vokalą, vėliau įgijau kul- kotarpis, sovietinė kasdienybė, ideo- centre ir Lietuvos generaliniame kontūros istorijos ir antropologijos ba- logija, politika, režimas ir t. t. Bakalaurą sulate Čikagoje. Iš viso čia buvau kekalaurą Vilniaus universitete. Šiuo apsigyniau sovietinės ateizacijos tema. turis mėnesius.
– 7 psl.
Atvykau į Čikagą atlikti privalometu esu antrų metų Istorijos ma-
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Trys išminčiai
KUN. KĘSTUTIS DVARECKAS

Šiandienos iškilme vėl beldžiasi į mūsų gyvenimus Dievas, gležnomis žmogaus,
vaikelio rankomis, kviesdamas atpažinti Jį ir apglėbus mažutėlį, pakelės, paribių
žmogų, patirti Dievo artumą. Šios dienos Šventojo Rašto skaitiniais Dievas duoda mums konkretų kelionės į gaivinantį, gydantį susitikimą pavyzdį.
irma – išminčiai palieka namus ir leidžiasi į kelionę. Tenka pripažinti,
kad kartais palikti namus, įprastas mąstymo schemas, išankstinias nuostatas, palikti komfortą ir leistis į Gelbėtojo paieškas išties iššūkis
mums, šio amžiaus žmonėms. Daug patogiau, labiau mums įprasta, pamaldžiai
lūkuriuoti už namų ar šventyklų sienų, vengiant kelionės neprognozuojamumo. Ir vis gi išmintingai elgiasi ne tie, kurie stato sienas siekdami netikro saugumo, o tie, kurie geba viską palikti dėl susitikimo su Juo.
Antra – drąsa klausti. Mums norisi žinoti, aiškinti, mokinti, kai tuo tarpu
link išlaisvinančios Tiesos judama klausimų ir skausmingo nežinojimo labirintais. Išminčiai eina į pasaulį klausti, o ne aiškinti, mokintis, o ne mokinti.
Išmintingą žmogų atpažinsi iš drąsos pripažinti, kad daug ko nežino, kad rei-
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kia pagalbos. Paieškų kelyje Dievas veda
ir lydi, dovanodamas žmones ne kaip
priešus ar konkurentus, kuriuos reikia
įveikti, o kaip kelrodžius, kaip kryptį nurodančius ženklus. Kalėdų patirčiai –
Dievo artumo patirčiai mes reikalingi
vienas kitam labiau, nei įsivaizduojame.
Trečia – nuolankumas eiti į urvus, į
paribius, į tvartus ir tvartelius. Dažniausia Dievo ir išminties ieškome kilmingųjų ir daug pasiekusiųjų artumoje,
kai tuo tarpu Gelbėtojas į pasaulį žengia
paprastumo takais. Žavi išmintingųjų
nuolankumas pasikliauti ne savo įsivaizdavimais (juk retas ieškotumėm Mesijo tvarte, urve, tarp galvijų, retas Gelbėtoją atpažintumėm trapiame Kūdikyje), o Vedančiojo išmintimi.
Dievas, broliai ir seserys, kviečia žengti išminčių pramintais takais į susitikima su Juo, dieviškuoju Kūdikiu. Drąsa nusilenkti Dievui daro mus išmintingais. Tikroji išmintis gimsta klūpant.
Kun. Kęstutis Dvareckas – Vilniaus Visų Šventųjų parapijos kunigas rezidentas, „Aš Esu” bendruomenės vadovas.

Baltuosiuose rūmuose lankėsi daktaras Jonas Prunskis

Trečiadienį, 2017 m. sausio 4 d., daktaras Jonas
Prunskis, Illinois Pain Institute direktorius, lankėsi Baltuosiuose rūmuose, kur susitiko su Prezidento Barack
Obama vyriausiąja patarėja Valerie Jarrett ir jos štabo nariais. Numatoma, kad daktaras Prunskis naujoje administracijoje bus paskirtas vienu iš patarėjų.
usitikimo tikslas buvo pasidalinti mintimis
apie sveikatos draudimo įstatymą, kuris vadinasi ,,Affordable Care Act”, aptarti jo detales. Jo metu buvo kalbama, kad išmokos už medicinines ir chirurgines paslaugas skirtingose paslaugų teikimo vietovėse įvairavo, nors paslaugos
buvo teikiamos tokios pačios. Taip pat buvo pasidalinta mintimis apie tai, kad darbuotojai turi mokėti didesnius atsiskaitymo mokesčius (deductibles),
o darbdaviai didesnes draudimo įmokas (premiums).
Susitikime aptarta, kaip ligoninės įgyja medicininę
praktiką, kokius sunkumus sukelia elektroninių medicininių įrašų naudojimas, kaip vyksta kamieninių
ląstelių tyrimai, kaip siekiama kokybiškesnės pacientų priežiūros. Taip pat buvo diskutuojaųma apie
svarbą išsaugoti draudimą už medikų jau įvertintą
pacientų sveikatos būklę, aptarta prevencinė priežiūra. Pokalbio metu pažymėta, kad svarbu mažinti narkotinių opiatų išrašomų receptų skaičių, paliesta draudimo bendrovių, kurios peržengia valstijų ribas, tema, kalbėta apie jų konkurenciją, aptarta
ir daugiau temų.
Daktaras Prunskis taipogi išreiškė dėkingumą
Barack Obama administracijai už paramą Lietuvai
ir kitoms Baltijos valstybėms.

S

Dr. Jonas Prunskis prie Baltųjų rūmų Washingtone.
Po susitikimo daktaras Prunskis pareiškė, kad jo
nuomone, gydytojams, dirbantiems privačiai, taip pat
turi galioti JAV strateginiai sveikatos draudimo pokyčiai. Jie taipogi turi būti pacientų gynėjai, kurie
rūpintųsi, kad medicininės paslaugos būtų labiau prieinamos. Daktaras Prunskis taip pat mano, kad
sveikatos apsaugos lobizmo grupės, kurios stengiasi daryti įtaką Kongreso ir Senato nariams, tuo pačiu gali trukdyti gerinti sveikatos paslaugų teikimą.
Illinois Pain Institute, įsteigtas 1992 metais, dabar turi septynias įstaigas Čikagos priemiesčiuose.

Asmeninio albumo nuotr.
Instituto daktarai rūpinasi pacientais, kurie kenčia
nugaros, kaklo, galvos ir kitokių skausmų. Institutas aštuonis kartus gavo Castle Connolly ,,Geriausio
daktaro” (Top Doctor) premiją.
Žurnalas ,,Chicago Magazine” 2017 m. sausio laidoje paskelbė Čikagos ir jos apylinkių geriausius vėžio ligų gydytojus. Tarp jų yra daktaras Jonas Prunskis, kuris vėl skelbiamas geriausiu skausmo medicinos srities gydytoju Čikagos rajone.
lIlinois Pain Institute info
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DIDYSIS POKALBIS

Tikintis lietuvybės prasme
ietuvybė, muzika ir bendruomenės, – tai temos, kuriomis susirašinėjo JAV studijavęs, šiuo metu Londone gyvenantis pianistas, Santaros-Šviesos judėjimo aktyvistas, aktyvus
lietuvybės per kultūrą puoselėtojas Rimantas Vingras
ir žurnalistas Ramūnas Čičelis.

„

L

– Papasakokite apie savo kūrybinį kelią: kas lėmė, kad
gyvenate ir kuriate Anglijoje, Londone? Ar išgyvenote daugeliui emigrantų būdingą nostalgiją, jausmą, kai nesijauti tikras anglas, bet jau ir nesi labai prie savo šaknų prisirišęs lietuvis, ir pagaliau adaptaciją Londone? Ar būtų galima sakyti, jog Jums pasisekė, nes muzikos kalba šiuolaikiniame pasaulyje daug lengviau priimama, nepriklausomai nuo tautybės? Gal galite palyginti Anglijos ir JAV lietuvių muzikų savo terpės paieškas?
– Gimiau Šiauliuose. Mokiausi M. K. Čiurlionio
meno mokykloje. Baigiau Maskvos konservatoriją.
Vėliau studijavau University of Ohio valstijoje.
Amerikoje pragyvenau septynerius metus. 2005 metais persikėliau į Londoną. Nuo to laiko čia ir gyvenu.
Groju, mokau. Tai, kad persikėliau iš JAV į Londoną nulėmė keletas dalykų. Iš vienos pusės, taip susiklostė mano asmeninio gyvenimo aplinkybės.
Kita vertus, dauguma mano kolegų Cincinnatyje persikėlė į didesnius muzikinius centrus – kas į New
Yorką, kas į Bostoną. Pradėjau žvalgytis ir aš. Dar
viena aplinkybė, kuri nusvėrė Londono naudai,
buvo ta, jog Lietuva yra žymiai arčiau. Man svarbi
galimybė dalyvauti ir Lietuvos muzikiniame gyvenime. Kiek išgaliu, darau tai. Na, o JAV jau turbūt
kokie dveji ar treji metai, kai negrojau. Turėčiau apsilankyti šių metų vasario mėnesį – grosiu su smuikininke Edita Orlinyte.
Aš negaliu niekuo kitu būti – tik lietuviu. Be abejonės, integracija gyvenamoje šalyje yra būtina, ir
kiekviena šalis, kurioje gyvenau, palieka atspaudą
– Lietuvoje draugai jau sako, jog kalbu su akcentu.
Bet pabūnu savaitę Lietuvoje, ir tas akcentas sumažėja. Kai dabar žvelgiu į tuos metus, kuriuos praleidau JAV, pastebiu, jog ten daug pasisėmiau – optimizmo, veiklumo, pasitikėjimo. Įdomiausia, jog to
universitete nemokė. Tačiau to mokė patys žmonės.
Beje, nuoširdumo taip pat.
– Esate savotiškas tarpininkas tarp Lietuvos ir Anglijos muzikantų ir muzikinės kūrybos. Neseniai Londone
vyko Baltijos muzikos festivalis, kuriame atlikti Vlado Jakubėno, kompozitoriaus, gyvenusio Čikagoje, unikalūs kūriniai. Pasidalinkite su „Draugo” skaitytojais šiomis patirtimis.
– Praėjusių metų lapkričio 5 – gruodžio 10 dienomis Londone surengėme jau antrąjį Baltijos muzikos festivalį. Klausytojams pasiūlėme aštuonis koncertus. Lietuvių muzika skambėjo penkiuose festivalio koncertuose. Festivalio programą sudariau taip,
jog jame klausytojas galėtų susipažinti su įvairių laikotarpių mūsų muzika: skambėjo Juozo Gruodžio,
Broniaus Kutavičiaus, Vytauto Barkausko, Onutės
Narbutaitės, Jurgio Juozapaičio, Vidmanto Bartulio,
Anatolijaus Šenderovo, Loretos Narvilaitės ir Vykinto Baltako kūriniai.
Vieną koncertą paskyrėme mūsų išeivijos kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybai. 1948 metais
Vladas Jakubėnas iš Vokietijos atvyko koncertuoti į Angliją. Tai buvo tam tikros žvalgytuvės – bandymas įsitvirtinti Anglijoje. Jakubėnui tai nepavyko. Jis išvyko į Čikagą. Tačiau jis nuostabiai aprašė tą 1948-ųjų metų koncertinę kelionę. Tie tekstai yra paskelbti. Rengdamas šį koncertą, bendradarbiavau su Vlado Jakubėno draugija – ji iš dalies
parėmė šį renginį. Dirbome su jos pirmininke Irena Skomskiene. Koncertas tikrai pavyko: nuostabiai
kompozitoriaus kūrinius atliko žymusis violončelininkas, Aukštosios Guildholo muzikos ir dramos mokyklos profesorius Olegas Koganas bei
pianistai Polina Kogan, Rokas ir Sonata Zubovai.
Klausytojai patyrė neišdildomą įspūdį. Visiems
mums buvo gilus šokas, kai kitą rytą gavom žinią
iš Lietuvos, jog I. Skomskienė dieną prieš šį koncertą mirė. Tiesą sakant, aš niekada nebuvau jos gyvai sutikęs, vis kalbėdavome telefonu, bet jos frazė
įstrigo atmintyje: „Jaučiu pareigą jums padėti”. Gaila, kad nespėjome pasidalinti su ja Jakubėno muzikos koncerto sėkme.

Pianistas Rimantas Vingras. Vilmanto Dambrausko nuotr.
– Vaidinate svarbų vaidmenį Didžiosios Britanijos Santaros-Šviesos judėjime. Kiek šiandieniai santariečiai ir jų
kūrybinis, kultūrinis veiksmas dar siejasi su Jungtinių Amerikos Valstijų santariečių judėjimo pradmenimis – Vytautu Kavoliu, kuris ir sukūrė šį judėjimą, ir jo bendraminčiais?
– Mano ėjimas į Santaros-Šviesos judėjimą buvo
per didžiules apylankas. Besimokydamas University of Cincinnati, susidomėjau Theodor Adorno darbais. Kaip žinia, Adorno buvo ne tik filosofas, sociologas, kultūros kritikas, bet daug rašė ir apie muziką. Mane domino tai, kaip jis formulavo šiuolaikinės muzikos organizacinius principus: „beformės” muzikos – organizacijos be organizacijos – principą. Mažiausiai tikėjausi, jog atrasiu išeivijos lietuvių organizaciją, kuri veikia tuo pačiu principu.
Taigi, įvyko gana keistai: nors Cincinnatyje dažnai
bendraudavau su Horstu Žibu, mes apie Santarą-Šviesą niekada nekalbėjome. Ir iš vis, gyvendamas JAV,
neieškojau ryšių su santariečiais ir nedalyvavau jų
veikloje. Tuo metu buvau paskendęs Frankfurto
mokyklos veikalų skaityme. Taip dažnai nutinka:
žvelgi į toli ir nematai to, kas panosėje.
Jau gyvendamas Londone, pastebėjau, jog tarp
lietuvių yra poreikis turėti diskusinę erdvę. Turėjome
pasirinkimą – kurti visiškai naują organizaciją,
arba Londone kurti Santaros-Šviesos skyrių. Dabar
eina jau septinti metai, kai mes aktyviai veikiame.
Per tą laiką surengėme beveik keturiasdešimt renginių. Labiausiai įsimintini buvo Čiurlionio muzikos
maratonas Londone (2011), Cambridgo-Londono simpoziumas (2013), Chiune Sugiharos paminėjimas
Londone (2014), dalyvavimas britų Parlamento rengiamose diskusijų programose (2015 ir 2016). Labai
aktyviai bendraujame su santariečiais Lietuvoje, daugeliu atvejų kartu dirbame, tariamės, klausiame patarimo. Deja, darbinių ryšių su santariečiais JAV šiuo
metu neturime.
Man sunku pasakyti, kiek esame artimi šio judėjimo pradmenimis JAV. Mes iš jo gavome labai
daug. Kai dirbau prie Santaros renginių, organizavau lietuvių muzikos pristatymus Londone, galų gale,
rengiau Baltijos muzikos festivalį, ne vieną kartą atmintyje iškilo Vytauto Kavolio suformuluotas moderniosios lietuvių kultūros manifestas: Mes tikime
lietuvybės prasme. Tikime, kad lietuvybėje mes galime būti pilnais žmonėmis, ir kad jinai gali duoti tai,
ko pažangiam dvidešimtojo amžiaus vidurio (dabar
jau reikėtų sakyti dvidešimt pirmo amžiaus pradžios
– R. V.) žmogui reikia. Ir tikime, kad ko jai trūksta, tai
mes duosime. [...] Šį tikėjimą lietuvybės verte žmogui
ir žmogaus įsipareigojimą lietuvybei vadiname savo
lietuviškumu.
– Sakoma, geriausia mokytis iš svetimų klaidų. Daugeliui Lietuvos ir JAV tautiečių miglotai žinomos Didžiosios
Britanijos lietuvių bendruomenės nykimo peripetijos. Ką pa-

tartumėte JAV lietuviams, kad tai neištiktų ir jų bendruomenės? Ar galėtumėte palyginti Anglijos ir JAV lietuvių šiandienes galias burtis į laisvanoriškas organizacijas ir veikti
kartu? O gal šiandieniai emigrantai iš Lietuvos, patyrę sovietinį gyvenimą, yra praradę bet kokį visuomeninės veiklos interesą? Ar globalios Lietuvos, lietuvių kaip diasporinės tautos, identitetas tikrai gyvybingas ir perspektyvus?
– Mano supratimu, bendruomenės susikuria iš
žmogiškųjų saitų – iš ryšių tarp žmonių. Tie saitai,
nelyginant kokie kapiliarai, sujungia mus į visumą,
suaudžia į vientisą audinį. Šių ryšių aižėjimas ne tik
apsunkina bendruomenių kūrimąsi, bet, tam tikra
prasme, sąlygoja ir pačią emigraciją. Taigi, šio reiškinio apimtys, mano galva, yra žymiai gilesnės ir platesnės nei viena ar kita lietuvių išeivių grupė. Sunku pasakyti, kas lemia, jog žmogus praranda tikėjimą savo bendruomene. Turbūt yra išoriniai veiksniai
– tarkime, globalizacija; tačiau kartu yra ir vidiniai
– nusivylimas, netikėjimas savo ateitimi toje bendruomenėje.
Norėčiau pasidalinti vienu išgyvenimu, kuris,
mano supratimu, labai aiškiai atspindi tai, apie ką
kalbu. Pavasarį su mokytojų iš Lietuvos grupe lankiausi nedidelio Anglijos miestelio pradinėje mokykloje. Trečdalis mokinių šioje mokykloje yra lietuviai. Jų tėvai dirba žemės ūkyje. Dirba daug – nori
uždirbti. Taigi, vaikų ugdymas paliekamas mokyklai. Mokykla irgi nelabai džiaugiasi tais mūsų vaikais: mokyklos reputacija priklauso nuo mokymosi
rezultatų – pabandykite pasiekti gerų mokymo rezultatų, kai į jūsų mokyklą kas mėnesį įrašomi angliškai nekalbantys mokiniai. Pinigų tam, kad mokykla papildomai mokytų lietuvių vaikus anglų
kalbos irgi niekas neskiria – mokyklos direktorius
turi išsiversti su tiek pinigų, kiek yra. Mūsų apsilankymas toje mokykloje baigėsi graudžiai – vienas
iš mokinių įsikabino į mokytojo iš Lietuvos ranką ir
paprašė parvežti jį į Lietuvą. Ką tam vaikui gali pasakyti? Neparvešim mes to vaiko į Lietuvą – čia jo
tėvų sprendimas išvažiuoti iš Lietuvos. Tačiau sunku buvo matyti, kaip dalykai, kuriais turėtų pasirūpinti suaugusieji, užkraunami vaikams, o tie vaikai su visomis savo problemomis – anglų mokytojams. Vizituojantys mokytojai iš Lietuvos tai labai aiškiai pajuto – atsisveikindami savo anglų kolegoms vis
kartojo: „Ačiū, kad rūpinatės mūsų vaikais”.
Grįšiu prie savo samprotavimų. Kaip manote, tie
lietuvių vaikai toje mažo Anglijos miestelio pradinėje
mokykloje jaučiasi lietuvių bendruomenės dalimi? Žinoma, kad ne. Ir tai yra tas ryšių suirimas, apie kurį
aš kalbu. Tie vaikai juk tų ryšių neužmegs – suaugusieji turi tai daryti. Po šio įvykio aš pagalvojau, jog
reikėtų, kad kažkas iš Baltijos muzikos festivalio dalyvių nuvažiuotų pas tuos vaikus – kad jie pasijustų
mūsų kultūros dalimi. Pradėjau klausinėti, kaip tai
padaryti. Pasirodo, panašią mokyklą turime ir pačiame Londone – ten irgi kas trečias mokinys yra lietuvis. Esu labai dėkingas pianistui Rokui Zubovui, kuris sutiko atvažiuoti į mokyklą Londone ir kalbėtis
su lietuvių mokiniais ir jų bendramoksliais anglais
apie M. K. Čiurlionį. Ėjau į lietuvišką šeštadieninę mokyklą vaikams pasakoti apie Vladą Jakubėną. Norėčiau pabrėžti, jog kultūros vaidmuo, išlaikant tuos
mūsų lietuviškuosius saitus, yra nepaprastai svarbus.
Reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitą dalyką. Politinis žemėlapis tiek senajame, tiek ir naujajame žemyne
per praėjusius metus pasikeitė. Atrodo, jog tie pokyčiai sukurs nestabilumo periodą. Tokioje aplinkoje
bendruomenės institucijos, jų efektyvumas tampa
svarbūs. Nežinau, kaip mes galime sukurti efektyvias
bendruomenės institucijas, jei patys negerbsime tų
institucijų ir jas atstovaujančių žmonių. Nežinau, ar
galime sukurti stiprią bendruomenę, jei žmogų vertinsime ne pagal tai, kokią jis funkciją atlieka bendruomenėje, bet pagal tai, kuo jis išsiskiria iš kitų kitų
žmonių masės. Nežinau, ar įmanoma sukurti stiprią
bendruomenę, neatsikračius autoritarinės sąmonės,
kuri nesugeba susiformuoti autoritetų: ji lyderius arba
dievina, arba niekina. Tačiau akivaizdu viena – bendruomenių institucijų stiprumas ir efektyvumas yra
visų mūsų interesas. Ir jeigu mums pavyktų padaryti bent dalį to, ką JAV padarė vadinamoji „dipukų”
karta, tuomet galėčiau sakyti, jog mums pavyko.
– Ačiū už pokalbį.
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Naujųjų metų šventė
Dievo Apvaizdos parapijoje
REGINA JUŠKAITĖ ŠVOBIENĖ
Dievo Apvaizdos parapijos Southfield,
MI, parapijiečiai ir svečiai sekmadienį,
sausio 1-ąją, buvo susirinkę švęsti 2017ųjų metų pradžios. Šventė prasidėjo klebono kun. Gintaro Antano Joniko aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis.
Vargonavo Ada Simaitytė. Giesmes
vedė Asta Jurgutytė-Piestienė. Mišioms
patarnavo Juozas Orentas. Šv. Raštą
skaitė Algis Kaunelis. Savo prasmingame pamoksle kunigas kalbėjo apie Švč.
Mergelės Marijos gimdytojos šventę –
motinystę. Taip pat kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus paskelbtus palaimintojo arkivyskupo Teofilio Matulionio metus. Mūsų parapijoje visus metus
bus skelbiama žinių apie šį dvasininką.
un. G. A. Jonikas pasveikino parapijiečius ir svečius, linkėdamas gražių Naujųjų metų, ragino džiaugtis tuo, ką turime, ir būti dėkingiems už kiekvieną mums skirtą
dieną. Taip pat palietė parapijos uždavinius ir linkėjo išsipildyti mūsų
visų norams. Padėkojo visiems geradariams už paramą parapijai.
Po šv. Mišių būrelis parapijiečių,
arti penkiasdešimt, susirinko į šventiškai papuoštą parapijos svetainę suneštinėms vaišėms. Ant stalų svečiai
rado ir informacijos apie lietuvių liaudies naujametinius papročius, spėliojimų. Informacijos šaltinis – žurnalistės Danutės Bindokienės knyga „Lietuvių papročiai ir tradicijos”.
Šventės programą vedė šių eilučių
autorė, primindama, kad naujametinė
šventė šioje parapijoje tapo tradicija –
susirenkame jau ketvirtą kartą. Tylos
minute buvo pagerbti mirusieji. Ant li-

K

JURGITA WARREN
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos 3–12 klasių moksleiviai eilinį lapkričio šeštadienį dalyvavo neeilinėje istorijos pamokoje.
iešnią iš Lietuvos mokiniai pasitiko aktų salėje, pripildydami
ją jaunatviško klegesio ir nekantrumo. Projekto „Misija Sibiras’16”
dalyvė Justina Bezaraitė savo pasakojimais bei video ir foto reportažais
puikiai sugebėjo sudominti tokią dinamišką auditoriją.
Susitikimo tikslas – supažindinti
moksleivius ir visus norinčius su unikaliu jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektu „Misija Sibiras”, kurio metu rengiamos jaunimo
ekspedicijos į lietuvių tremties, įkalinimo vietas Rusijoje, Kazachstane,
Tadžikistane ir kitur. Projekto „Misija Sibiras” dalyviai tremties vietose
tvarkė apleistas lietuvių kapines, bendravo su Sibire tebegyvenančiais lietuviais. Projekto „Misija Sibiras’16”
dalyviai rengia projekto pristatymus
Lietuvos bei išeivijos ugdymo ir kultūros įstaigose.
Justina su grupele savanorių eks-

V

ninės staltiesės uždegtos trys Trispalvės spalvų žvakutės: už Lietuvos ir JAV
dvasinininkus, už lietuviškas parapijas, parapijiečius bei geradarius žvakutę uždegė klebonas kun. Gintaras A.
Jonikas; už JAV Lietuvių Bendruomenę ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenę – valdybas, narius ir geradarius – uždegė Liuda ir Algis Rugieniai;
už labdaros veiklą Lietuvai – uždegė
Detroito skyriaus Lietuvos Dukterų
draugijos pirmininkė Ramunė Mikailienė.
Po klebono invokacijos ir vaišių pašventinimo buvo sugiedotas Lietuvos
himnas. Klebonas linkėjo Dievo palaimos, ramybės, taikos ir ypač geros
sveikatos, būti vieningiems, dalintis artimo meile. Kėlėme šampano taures,
vienas kitam linkėjome sėkmės ir sveikatos, vaišinomės, bendravome. Skambėjo lyriškos melodijos. Po to dainavome dainas, vedamas kun. G. A. Joniko.
Parapijos tarybos vardu buvo padėkota klebonui už Mišias ir gražius
linkėjimus, parapijiečiams – už gardžias vaišes, Susan Bubnelis, Vandutei
Šiurkaitei-Shottroff ir šių eilučių autorei – už pagalbą organizuojant šią
šventę, svečiams – už aktyvų dalyvavimą!
Jau praeitis ir ši šauni Naujųjų
metų šventė. Dievo Apvaizdos parapija sveikina visus lietuvių telkinius išeivijoje, laikraščio „Draugas” darbuotojus ir linki prasmingų, sveikų
metų, kad vėl visi susirinktume švęsti 2018-ųjų!
...Lai skamba paskutinis gruodžio
dūžis / tyliais, tyliais akordais, /švelniausiais pustoniais paliesdamas jausmus. / Lai skamba taip, kad jie sujungtų žmones šilčiausiais ryšiais ištisus me(Aleksandra Kemužurienė)
tus.

Iš k.: Liuda ir Algis Rugieniai, Danutė Petronienė, Juozas ir Ramunė Mikailos, Jonas ir Birutė Sverai.
R. Švobienės nuotraukos

Iš k.: Aldona Čerskienė, Vandutė Šiurkaitė-Shottroff, Susan Bubnelis ir Carol Butrum.

Iš k.: Dana Naujokaitienė, Elena Alkuvienė, Vanda Raulickienė ir Teresė Vaitkūnaitė.
Kun. G. A. Joniko nuotr.

Unikali istorijos pamoka
pedicijos „Misija Sibiras’16” metu nuo
Vilniaus iki Igarkos įvairiomis transporto priemonėmis nukeliavo net 5
548 km! Neprityrę jaunuoliai metė iššūkį rūsčiai Sibiro gamtai, kuri bėgant
dešimtmečiams pasiglemžė ne vienas
lietuviškas tremtinių kapinaites. Nepaisant nuovargio, traumų, neįprastos
poliarinės nakties ir įkyrių uodų, ap-

siginklavę kirviais ir kastuvais jie dirbo vardan savo tautiečių atminties,
vardan Lietuvos istorijos išlaikymo.
Žemesniųjų klasių mokinukus labiausiai domino kelionės į tokį tolimą
kraštą detalės, o vyresnieji norėjo sužinoti, kaip tapti projekto dalyviu, tikėdamiesi, kad svajonės prisijungti
prie šio projekto taps realybe. Gera

Projekto ,,Misija Sibiras’16” dalyvė Justina Bezaraitė (d.) atrado raktą į vaikų širdis.

buvo matyti įkvėpimo pilnas akis…
Mes niekada iki galo negalėsime
suprasti tikros tremtinių kančios, bet
tokia jaudinanti, tikrų įvykių bei emocijų kupina istorijos pamoka perteikia
daugiau nei pats įdomiausias istorijos
vadovėlis… Drąsiai galiu teigti, kad ne
vieno susitikime dalyvavusio moksleivio, mokytojo ir tėvelio širdyje sukirbėjo pasididžiavimo jausmas. Mes
esame stiprūs, kai esame vieningi,
kai gerbiame praeitį, tikime dabartimi
ir su viltimi žiūrime į ateitį.

Jurgitos Warren nuotr.
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Lietuvos darželis ilsisi po snaigių patalu
DANUTĖ BARTULIENĖ
…Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.
Ak, jau ben ir reik; Kalėdų didelė šventė
Artinas, ir atpentai nor poryt pasibaigti…
Kristijonas Donelaitis –
Metai. Žiemos rūpesčiai

Žiemos užburta karalystė, tyliai priimanti krintančius
trupinius – baltas snaiges, šiurpų šaltį arba atlydžius, kur aplinkui viskas balta: ir medžiai balti, ir dangus šviesus. Tai Lietuvos darželis Michigan City, Indianoje, kurį Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) narės taip puoselėjo vasarą. Žiemą tarsi
susiaurėja mūsų erdvė – glaudžiamės apie namus ir
kantriai laukiame pavasario. Mename vasaros darbus
darželyje. Žiemą šalta tik tiems, kurie neturi šiltų prisiminimų.
ors šaltukas pagnaibo nosį, tačiau tai mums
netrukdo pamąstyti apie padarytus darbus ir
ateities planus. LUMA Šiaurės Amerikos
skyriaus moterys pradėjo galvoti, kaip 2018 metų vasario 16 dieną švęsime Lietuvos Nepriklausomybės
100 metų jubiliejų, datą, turėjusią didžiulę reikšmę
Lietuvos valstybingumui XX amžiuje. Tada, 1918
metų vasario 16 dieną Lietuvoje buvo atkurta ir apginta šalies nepriklausomybė. Planuojame surengti
tikrai didelę, iškilmingą šventę, kuri išliktų kiekvieno
dalyvio širdyje ilgam.
Pavasarį LUMA organizuos Lietuvos kultūros
(Heritage) darželio komitetą šiai šventei ruošti. Ji
vyks atkurtame Lietuvos darželyje, esančiame
„Friendship Botanic Gardens/International Friendship Gardens”, Michigan City, Indianoje.
Kai mes tą darželį atradome, jis buvo labai sunykęs: tik trys eglės ir trijų nepriklausomos Lietuvos prezidentų – Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus paminklai belikę. Skujom
nuklota dykynė, besidriekiantys žolių patalai ir
aukštos eglės tartum drebėjo nusigandę. Toks buvo
likęs Lietuvos darželis, įkurtas Michigano miesto pašonėje, Indianoje, kur nepriklausomos Lietuvos prezidentas Antanas Smetona apsilankė 1941 m. spalio
12 d. ir pasodino pirmąją eglę.
Atgimstantis Lietuvos darželis pasipuošė ne tik
žydinčiomis gėlėmis, bet ir smulkiosios architektūros dirbiniu – stogastulpiu. Šį stogastulpį projektavo ir pagamino dr. Romualdas Povilaitis, o jo kūriniui
įsigyti pinigų paaukojo Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos nariai. Tai labai puošnus, maždaug
keturių metrų aukščio keturkampis stogastulpis. Prie
jo keturiomis atramomis pritvirtinti trijų pavidalų

N

didelis, kad jie stovėjo
kiekvienoje kaimo, miestelio aikštėje, sankryžoje, jų buvo pilnos pakelės
ir laukai.
Galima manyti, kad
stogastulpiai ir koplytstulpiai daugeliui asocijuojasi su religiniais simboliais. Vargu ar daug kas
iš tų žmonių susimąsto,
kodėl būtent tokių, o ne
kitokių formų yra šie statiniai. Apie tikrąją jų
funkciją įvairūs šimtmečiais vykdomi tyrimai įrodė, kad būtent piramidė
yra pirmapradės kosminės energijos šaltinis, kurioje užkoduota visa informacija apie Visatą ir
Akimirka po stogastulpio pašventinimo. Iš k.: LUMA pirmininkė Rima Binder, lumietė ir žmogų. Jų misija – žmoJAV LB Marquette Parko skyriaus pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, Margarita Stiglich, JAV gaus gyvenamąją aplinLB Lemonto skyriaus pirmininkė Violeta Valaitytė, lumietės Birutė Deltuvienė ir Marija ką daryti kuo švaresnę
LUMA archyvo nuotraukos energetiškai. Štai kodėl
Boharevičienė, LUMA iždininkė Danutė Bartulienė.
ši forma kartojasi viso
stogeliai. Ant viršutinio stogelio – viršūnė su gražiu pasaulio statiniuose, ir mes nesame išskirtiniai. Jau
kryžiumi, o po stogeliais pritvirtintos medinės skulp- labai labai seniai turime savo stogastulpius ir koptūrėlės. Stogelių kraštai gausiai puošti kiaurapjū- lytstulpius. Jie nuo pat savo atsiradimo buvo mūsų
viais, stilizuotu augaliniu ir geometriniu motyvu. apsauga, vėliau tapo ir religijos simboliu. Kita verLietuvoje stogastulpiai statyti dažniausiai pake- tus, tai savotiškos puošmenos.
Žemė, mūsų planeta, graži ir unikali, kurią
lėse, prie sodybų, kartais kapinėse. Pagal stogelių
skaičių būna vieno, dviejų arba trijų aukštų. Isto- puošia žmonės ir jų sukurti darbai. Kūryba suartiriškai geriausiais laikais paminklų tankis buvo toks na žmones, tautas, pasaulius. Ieškome, kas mus
vienija, kuo esame panašūs, kokie mums bendri yra
ženklai ir simboliai.
Dabar darželis užmigo, ramiai ilsisi po šiltu sniego patalu, bet jį galima pamatyti nufilmuotą. Iš Lietuvos atvykusi žurnalistų grupė nufilmavo visą botanikos sodą. Bet svarbiausia, buvo padarytas interviu su LUMA nare Margarita Stiglich ir LUMA
Šiaurės Amerikos skyriaus pirmininke dr. Rima Kašubaite-Binder, mūsų visų mylima ir gerbiama darželio atkūrimo iniciatore ir energinga vadove. Ji yra
„Friendship Botanic Gardens/International Friendship Gardens” tarybos vicepirmininkė. Rima vaizdingai pateikė sodo ir Lietuvos darželio, esančio jo
dalele, istoriją, darbų apimtis, planuojamą šventę. Visas reportažas buvo parodytas per Lietuvos televiziją
laidoje „Pasaulio lietuvių žinios”. Jeigu norite pamatyti dabartinį darželio vaizdą, paspauskite ant žemiau esančios nuorodos:
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/156146

Paminklinė plyta.

Lietuvos darželio projektas yra dvejų metų darbas puoselėjant Lietuvos kultūros paveldą, garsinant
Lietuvos vardą. Dar liko daug nenuveiktų darbų.
Trūksta rankų ir lėšų, kad planai būtų įvykdyti. Laukiame ne tik aukų, bet ir žmonių, kurie galėtų prisidėti dirbant šį kilnų darbą. Buvę didžiai gerbiami
prezidentai dar turi savo palikuonių. Maloniai laukiame – gal ir jie panorėtų prisidėti prie Lietuvos darželio atkūrimo.
Mūsų nedidelis būrelis negalėtų padaryti tiek
daug be gerų žmonių ir organizacijų pagalbos.
Aukas gavome iš Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos. Vyčiai pažadėjo skirti aukas dar
trejus metus. Aukotojai: W. ir R. Binder, N. ir M. Stiglich, dr. R. Padlecko, G. Montvilos, L. Maskaliūno, A.
Morkuvienės, L. Dambrausko, G. Brazaičio, G. Arbačiausko, J. Neverausko, V. Markevičiaus, Kappa-Kappa, Delta Mu Chapter, Neale Family Foundation, E.
Budrys, B. Vilutis, JAV LB East Chicago apylinkės,
K. Sidabro, Lietuvos vyčių 82 kuopos, E. Šalčiūno, B.
Bulotos, J. ir I. Polikaičių, R. ir B. Shutka, P. ir S. Binkis, S. Daulys, D. Bartkus, L. Hoffman ir Chicago Lithuanian Women’s Club.
Dėkojame visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo, kad pagal lietuviškas tradicijas papuoštas žemės lopinėlis Amerikoje vėl atgimtų. Džiaugiamės
Lietuvos pilietinės visuomenės vienybe.
Norintys vienaip ar kitaip paremti, prisidėti dar
kartą maloniai prašome, rašykite ar skambinkite:
LUMA pirmininkei Rimai Binder, tel. 847-3102139, el. paštas: rimabinder@comcast.net

Stogastulpis. Projekto autorius dr. Romualdas Povilaitis.

Botanikos sodo „Friendship Botanic Gardens/International
Friendship Gardens” plano dalis.

LUMA iždininkei Danutei Bartulienei, tel. 219923-3036, el. paštas: danuteb@att.net arba bet kuriai
LUMA narei.

6

DRAUGAS

2017 SAUSIO 7, ŠEŠTADIENIS

I š AT e I T I N I N K ų G Y v e N I m O

Virtuali paroda apie Prano Dovydaičio,

Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

šviesaus ir aktyvaus kataliko inteligento, gyvenimą
2016 m. gruodžio 2 d. sukako 130 metai
nuo ateitininkų sąjūdžio pradininko, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro,
ministro pirmininko, teisininko, filosofijos mokslų daktaro, redaktoriaus ir leidėjo, visuomenininko Prano Dovydaičio
gimimo.
ią progą paminėti Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA)
ir Lietuvos ypatingasis archyvas
(LYA) paruošė virtualią parodą apie
Prano Dovydaičio gyvenimą. Ją
galima pamatyti tinklalapyje
www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/dovydaitis.html. Parodoje pristatomi P.
Dovydaičio asmens, studijų, darbo
Vytauto Didžiojo universitete, ateitininkų sąjūdyje, pedagoginės, visuomeninės bei politinės veiklos dokumentai, kurie yra laikomi Lietuvos
valstybės archyvuose. Rodomos ir P.
Dovydaičio nuotraukos iš ateitininkų
veiklos.
Dalį parodos dokumentų sudaro
Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) dokumentų
fonduose saugomi po 1940 m. pasirašyti nutarimai areštuoti, ištremti P. Dovydaitį ir jo šeimos narius, taip pat jo
kalinimą, mirties bausmės skyrimą ir
įvykdymą patvirtinantys dokumentai.
Parodos įvade surašytos P. Dovydaičio gyvenimo detalės, kurias kiek
sutrumpinus pateikiame ir čia. Net ir
dalykiškas jo gyvenimo aprašas atskleidžia šviesaus ir aktyvaus kataliko inteligento gyvenimą, kuris pasibaigė kraupia kankinio mirtimi. Tai
pavyzdys kiekvienam ateitininkui.

Š

Prano Dovydaičio
gyvenimo faktai
Pranas Dovydaitis gimė 1886 m.
gruodžio 2 d. Runkiuose, Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje. 1912 m. Maskvos universitete baigė
teisės studijas. Tais pačiais metais
įstojo į Istorijos-filologijos fakultetą, tačiau vėliau studijas nutraukė.

Grupelė moksleivių ateitininkų gamtoje. Viduryje sėdi profesorius Pranas Dovydaitis. Data nenustatyta. (LCVA, P-09079.)
Profesorius Pranas Dovydaitis
Išrašas iš Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato
(NKVD) protokolo Nr. 85-m dėl bausmės Pranui Dovydaičiui skyrimo. 1942 m. spalio
17 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba. Didžiosiomis raidėmis parašyta „RASTRELIATJ” – sušaudyti. (LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, t. 1, l. 85. )
Studijuodamas Maskvos universitete rašė ir spausdino mokslinius
straipsnius laikraščiuose „Viltis”,
„Draugija”, „Šaltinis”. 1911 m. pradėjo leisti „Ateitį”.
1916–1922 m. buvo pirmasis lietuviškos Kauno „Saulės” gimnazijos direktorius.
Dovydaičio politinė veikla buvo
palyginus trumpa. 1917 m. Vilniaus
konferencijoje išrinktas Lietuvos Ta-

rybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės
aktą.
1920–1922 m. dėstė senovės filosofijos istoriją Aukštuosiuose kursuose.
1922–1940 m. buvo profesorius Lietuvos
universitete (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas), ėjo Senato sekretoriaus, Religijų istorijos katedros vedėjo pareigas. 1935 m. tapo filosofijos
mokslų daktaru.

1918–1940 m. P. Dovydaitis redagavo ir leido įvairius žurnalus: pedagoginį žurnalą „Lietuvos mokykla”,
gamtos mokslų žurnalą „Kosmos” ir jo
priedą „Gamtos draugas”, filosofijos
žurnalą „Logos”, mergaičių moksleivių žurnalą „Naujoji vaidilutė”, religijos mokslo žurnalą „Soter”. Nuo
1931 m., įkūrus „Lietuviškosios enciklopedijos” redakciją, buvo jos viceredaktorius.
Dar studijuodamas Maskvoje P.
Dovydaitis daug laiko skyrė katalikų
pasaulėžiūros skleidimui, ateitininkų susirinkimams. 1921 m. ateitininkų
kongrese Kaune buvo išrinktas vyriausiuoju sąjūdžio tarybos pirmininku, 1925 m. – pirmuoju ateitininkų
vadu, o 1927 m. Palangos konferencijoje paskirtas federacijos garbės pirmininku.
P. Dovydaitis buvo Katalikų veikimo centro ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos Centro valdybos vicepirmininkas, Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos Centro valdybos narys, aktyviai dalyvavo katalikų jaunimo organizacijos „Pavasaris” veikloje. 1934–1940 m. – Lietuvos krikščionių darbininkų profesinės sąjungos
pirmininkas.
1932 m. pusantro mėnesio buvo kalintas Bajorų ir Marijampolės kalėjimuose. 1936 m. laikinai nušalintas
nuo profesoriavimo universitete už
atvirą kritiškos nuomonės reiškimą ir
aktyvų dalyvavimą ateitininkų veikloje. 1940 m. sovietams uždarius Teologijos-filosofijos fakultetą, P. Dovydaitis buvo galutinai atleistas, pradėjo ūkininkauti Paprieniuose.
Kartu su šeima tapo pirmosios sovietinės okupacijos auka – 1941 m.
buvo ištremtas į Starobelsko miestą
Ukrainoje, vėliau pateko į Šiaurės
Uralą – Gario lagerį (Rusija). 1942 m.
liepos 13 d. išvežtas į Sverdlovsko kalėjimą. Šiame kalėjime P. Dovydaitis už
„aktyvią kovą su revoliuciniu judėjimu ir antisovietinę agitaciją” 1942 m.
lapkričio 4 d. buvo nuteistas mirti, paskiriant bausmę – sušaudymą.
Parengta pagal LVCA informaciją

Los Angeles ateitininkai nuotraukose

Los Angeles sendraugiai. Iš kairės sėdi: Danguolė Navickienė, Violeta Gedgaudienė, Rita Bureikienė,
Dalilė Polikaitienė, Antanas Polikaitis, Stovi iš kairės: Inga Rugienienė, Elina Venckienė, Mindaugas
Gedgaudas, Marytė Newsom, Vita Vilkienė, Inga Newsom, Jūratė Venckienė, Sigita Newsom, Andrėja Memėnienė.

Los Angeles kun. St. Ylos kuopos moksleiviai ateitininkai. Prie stalo iš k.:
Karina Ruplėnaitė, Erika Gedgaudaitė, Saulė Baipšytė, Elina Kunickaitė ir
Laura van der Sluys. Dešinėje: Aurelija Bruožytė, Ema Rugieniūtė, Sofija Žukaitė ir Kristina Labutytė.
Ingos Rugienienės nuotraukos
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Svarbu, kad turėtum ką mylėti

Atkelta iš 1 psl.
– Kaip jūs pati vertinate tą laikotarpį,
praleistą dirbant Amerikos lietuvių sukauptuose archyvuose? Ką naujo išmokote, o gal
pavyko ,,atkasti” ką nors naujo ir įdomaus,
ko iki šiol nežinojote?
– Jaučiuosi gal ne tiek kažko naujo išmokusi, kiek šį tą sužinojusi. Ir tikrai įgavusi tam tikros darbinės patirties. Besidarbuodama archyve turėjau
progą susipažinti su išeivijos istorija,
ypač organizacijų ir atskirų asmenų
veikla. Bet itin vertinga manau tai, kad
tvarkydama konsulo Petro Daužvardžio archyvą, galėjau tarsi gerą kino
juostą stebėti tris vienas kitą persmelkusius bei atspindinčius valstybės,
tautos ir asmens gyvenimus. Daugiau
nei tris dešimtmečius Nepriklausomos Lietuvos diplomatu dirbusio, intelektualo asmeniniai ir diplomatiniai,
tarnybiniai laiškai, nuotraukos, prašymai, pareiškimai, rezoliucijos, tekstai apie Lietuvą, antikomunistiniai pareiškimai pasakoja be galo įdomią Lietuvos istoriją Amerikoje nuo 1937 iki
1971 metų.
Man prieš akis iškilo Lietuvos diplomatų bičiulystė ir kitokių tarpusavio
santykių vidinės peripetijos, atsiskleidžiančios P. Daužvardžio susirašinėjimuose su diplomatais Juozu Kajecku,
Povilu Žadeikiu ir Stasiu Lozoraičiu.
Labai įdomūs laiškai žmonai Juzei,
kurie pradedami kreipiniu ,,Brangi
mylimoji”, susirašinėjimai su žmonėmis DP stovyklose, su giminėmis, likusiais sovietų okupuotoje Lietuvoje,
Vinco Krėvės Mickevičiaus siųsti ultimatuimai...
Galėčiau vardinti ir vardinti man
didelį įspūdį padariusius dalykus. P.
Daužvardis buvo ne tik lietuvių bendruomenės, bet ir kitų šalių diplomatų
labai gerbiamas žmogus. Turiu mėgs-

Ievai įdomiausia atvykti į svetimą šalį ir ją ,,prisijaukinti”.
tamiausią jo nuotrauką, kurioje jis atrodo toks nepastebimas nedidelis žmogus. Bet mano akimis, jo charakteringa laikysena, žvilgsnis ir gudri šypsena slepia kažką nepaprasto.
Praktika konsulate buvo vertinga
ne akademine, bet labiau mano minėta
darbo patirties prasme. Teko ir spaudai
pranešimus rašyti, ir maratonininkams sutikimą parengti, ir A. Smetonos
rankšluosčio perdavimo Kauno Prezidentūrai detektyve sudalyvauti, ir Seimo rinkimų metu pasidarbuoti. Abi
praktikos puikiai susisiejo.
Na, o kalbant apie naudą, atradimus konkrečiai mano akademinių interesų sferai, ne tiek buvo vertingai
praktikos darbai, kiek pats buvimas
Amerikoje. Pirmiausia dėl bibliotekų,
kuriose praleidau išties nemažai laiko
skaitydama sovietologinę literatūrą,
tokią, kuri Lietuvoje nepasiekiama
arba studento kišenei per brangi. Ir taip
pat be galo naudinga buvo susipažinti
su šioje Atlanto pusėje vyravusiu po-

Žygiai gamtoje – gera proga ramiai stebėti save.

žiūriu į sovietinį režimą Lietuvoje. O
ypač mane nustebino labai įdomus
JAV lietuvių santykis su informacija,
kuri čia gyvenančius žmones pasiekdavo iš sovietinės Lietuvos. Taigi, jaučiuosi gerokai praplėtusi akiratį, gerokai pagilinusi žinias.
Praktikos laikotarpis buvo, žinoma,
visoks. Įvairių etapų buvo, bet esu labai
laiminga, kad tiek konsulate, tiek Lituanistikos centre turėjau puikius kolegas. Tad gera atmosfera palaikė stabilų pasitenkinimą tuo ką dariau ir
kaip jaučiausi įsisukusi į darbinę rutiną. Ir žinoma, tikra dovana buvo
mano geradarė Salomėja Daulienė, kuria negaliu atsižavėti. Neįtikima, kaip
laiku ji atsirado mano gyvenime ir
kiek daug aš iš jos išmokau. Taip pat
esu be galo dėkinga Ramunei Kubiliūtei, kuri manimi labai rūpinosi ir tapo
puikia bičiule.
– Kodėl pasirinkote gilintis į sovietologiją? Kodėl jaunam žmogui įdomu tirti, atrodytų, šį pilką ir nuobodų Lietuvos istorijos laikotarpį?
– Ilgas mano kelias buvo į sovietologiją, ir jis dar tęsiasi. Baigusi muzikos
konservatoriją, kurioje atsidūriau manydama tapti free džiazo muzikante,
įstojau mokytis Kultūros istorijos ir antropologijos VU. Tuo metu buvau be
galo susižavėjusi kultūrine antropologija, modernizmo ir postmodernizmo
muzika ir menais, kuriems labai daug
įkvėpimo buvo semiamasi iš primityvių, autentiškų ir neva autentiškų
menų. Taip pat domėjausi etnologija, visokiom religijom, tikėjimais, kultūrom.
Studijuodama, daug skaitydama
patyriau netikėtą lūžį. Supratau, kokia
yra turtinga ir gili bažnyčios istorija,
apie kurią aš visiškai nežinojau. Šis atradimas man buvo tikra egzotika. O Lietuvoje bažnyčios istorija yra ypatinga
savo sovietine patirtimi. Masinio ateizavimo mechanizmas visu pajėgumu

paleistas sovietmečiu, man pasirodė
neįtikėtinai įdomus fenomenas. Juolab,
aš atradau savo antibažnytinio ir pseudopagoniško nusistatymo ištakas, o
prieš akis turėjau dar labai gyvas sovietinės visuomenės apraiškas, visuomenę su gajais visokiais sovietinio režimo padariniais.
Sovietmetis yra be galo kontraversiškas ir dabar labai aktualus istorijos etapas. Taip pat labai painus, turintis ir savitą estetiką ir stereotipus,
ir sentimentus. Tyrėjui jis kelia daug
iššūkių. Man ypač patiko tai, kad tirdama sovietinę ateizaciją turėjau būti
labai budri, tyrimas reikalavo nuolatinės savirefleksijos. Be to, sovietmetis
reikalauja lakios vaizduotės, kartais tai
yra tikras intelektualinis žaidimas.
Begalinis ironiškas džiugesys apimdavo kai ilgai spręsdama kokį nors
reiškinį, bandydama ir niekaip negalėdama jo paaiškinti arba atvirkščiai,
su giliu įsitikinimu paprastai jį ,,išlukštenusi”, staiga suprasdavau, kad atsidūriau paprasčiausios nežinia kur pasigautos klišės spąstuose. Tikrovė, kurią randu tirdama sovietmetį, nenustoja manęs stebinti.
– Kodėl apskritai susidomėjote tokiu,
daugelio nuomone, nepraktišku mokslu, istorija?
– Istoriją aš traktuoju ne kaip specialybę ar profesiją, bet kaip išsilavinimą. Turėti išsilavinimą, o ne specialybę, šiais laikais yra didelė prabanga. Tad kaip pasisuks mano gyvenimas ir kokio darbo imsiuos – nežinia. Ne kartą įsitikinau, kad turint istoriko, tyrėjo gebėjimus, nuovoką,
smalsumo ir įvairių ineresų, dirbti
gali beveik viską. Humanitarų atvirumas ir sugebėjimas plačiai ir įvairiai
mąstyti, daug aprėpti, matyti ryšius,
daug dirbti, o dar ir domėtis beveik viskuo, tikiu, yra vertinami bet kurioje
sferoje. Bet štai mes vertinam laiką,
kurį galim skirti knygoms, kinui, parodoms, menams, vertinam erdves, atmosferą, kurioje gyvenam, žmones su
kuriais tenka bendrauti ir dirbti. Ir
mano prioritetai, man atrodo, kiek kitokie. Nesunkiai iškeičiu geresnį atlyginimą į įdomesnę kasdienybę. Be to,
esu linkusi įsijausti į Mercel Proust manieringumą, tada nesunku romantiką
įžvelgti bet kokioje buityje. Šiaip be
galo mėgstu keramiką, mezgimą, siuvimą, visokius amatus. Dažnokai pagalvoju, kad jeigu neišdegs ambicijos
ir nepavyks svaiginanti karjera, lipdysiu puodelius, megsiu šalikus, auginsiu avis, pardavinėsiu bandeles ir
būsiu visiškai patenkinta, svarbu turėti
ką mylėti.
Nukelta į 14 psl.
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L I e T U vA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Paskirtas ambasadorius Astravo AE klausimams
Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministerija diplomatą Darių
Degutį paskyrė ambasadoriumi ypatingiems pavedimams darbui Astravo
atominės elektrinės (AE) klausimais.
Pareigybė sukurta siekiant stiprinti atsakingų Lietuvos institucijų pozicijas ir veiksmų koordinaciją dėl Baltarusijos (AE) projekto.
D. Degutis teiks pasiūlymus formuojant Lietuvos poziciją dėl Astravo
AE projekto branduolinės saugos ir aplinkosaugos problemų, taip pat dėl
Lietuvos veiksmų ir priemonių bei situacijos pristatymo nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu, prisidės koordinuojant Lietuvos institucijų veiksmus.
Skirti ambasadorių ypatingiems

D. Degutis rūpinsis Astravo AE projektu.
Juliaus Kalinsko / 15min. nuotr.
pavedimams darbui Astravo AE klausimais nuspręsta surengtame Lietuvos
užsienio reikalų, aplinkos ir energetikos ministrų susitikime.

Mokyklų vadovai nebus amžinai
Vilnius (Prezidentūros info) – Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo, kad
mokyklų vadovai negalėtų dirbti ilgiau
nei dvi kadencijas po penkerius metus.
„Prezidentė šią savaitę pateiks
Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis
siūloma riboti mokyklų vadovų kadencijas toje pačioje įstaigoje”, – sakė
D. Grybauskaitės patarėja švietimo
klausimais Saulė Mačiukaitė-Žvinienė.
D. Grybauskaitė siūlo mokyklų
vadovus vertinti kasmet, jis privalės
būti nepriekaištingos reputacijos. Dvejus metus iš eilės nepatenkinamai
įvertintas vadovas būtų atleidžiamas

iš pareigų.
Pagal Prezidentės teikiamas pataisas, mokyklų vadovų atrankos komisijos nariais nebegalės būti politikai
ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Į šias komisijas privalės būti
įtraukiami tėvų atstovai ir socialiniai
partneriai. Komisijos nariams būtų taikomas nepriekaištingos reputacijos
reikalavimas.
Taip pat siūloma, kad politikai
negalėtų būti ir mokyklų tarybų nariai. Į šias tarybas būtų įtraukiami mokinių, mokytojų, tėvų ir vietos bendruomenių atstovai.

Leis gimdyti namuose
Vilnius (Mano vyriausybė) – Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pranešė sudarysiantis darbo grupę gimdymui namuose reglamentuoti.
Ministras pabrėžė būtinybę pasirūpinti, kad egzistuojanti gimdymo namuose praktika būtų saugi. Jo teigimu,
gimdyti padedančių gydytojų persekiojimas teisme nėra tinkamas būdas
spręsti problemą.
A. Veryga žadėjo, kad nagrinėjant šį klausimą prioritetas bus teikiamas kūdikių ir motinų saugumui,
bus vertinamos kitų šalių praktikos.
Vilniaus miesto apylinkės teismas
gruodį dėl gimdymo namuose kalta
pripažino bendrosios praktikos gydytoją 50-metę Dalią Jakaitę.

Dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla ji įpareigota būti namuose nuo 10
val. v. iki 6 val. r.
Gimdymo namuose šalininkai teigia, kad jis suteikia dvasinį saugumą ir
yra leidžiamas daugelyje užsienio šalių.
Jie ragina įteisinti akušerių ir ginekologų pagalbą gimdyvėms ne ligoninėse.
Kritikai sako, kad gimdyti namuose yra nesaugu, kyla pavojus ir
motinos, ir kūdikio sveikatai ir gyvybei, ypač jei gimdymo metu atsiranda
komplikacijų.
Gimdymo namuose įteisinimą remia ir socialinės apsaugos ministras
Linas Kukuraitis, kurio visi penki
vaikai yra gimę namuose.

Kultūros ministrei patarinės kolegija
Vilnius (Kultūros ministerijos
info) – Kultūros ministerijoje pradeda
veikti patariamoji institucija – ministerijos kolegija. Ji patars ministrei
kultūros politikos bei kultūros administravimo klausimais.
Kolegiją sudarys ministrės Lianos
Ruokytės-Jonsson politinio pasitikėjimo komandos nariai, ministerijos
kancleris bei kultūros profesionalai iš
Lietuvos ir užsienio, pranešė Kultūros

ministerija.
Kolegijoje bus svarstomi svarbiausi ministerijos veiklos klausimai,
aptariamos pagrindinės veiklos kryptys, funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, išklausomi ministerijos administracijos padalinių, jai pavaldžių
įstaigų vadovų pranešimai ir ataskaitos,
jų darbo organizavimo ir kiti klausimai.
Ministerijos kolegija Kultūros ministerijoje suformuota pirmą kartą.

Paskelbs apie rusų programišių atakas
Washingtonas („Draugo” info) –
JAV žvalgyba kitos savaitės pradžioje
ketina pateikti ataskaitą apie galimas
Rusijos programišių atakas prieš JAV
taikinius. Tai paskelbė JAV nacionalinės žvalgybos vadovai.
Prezidento Barack Obama vyriausybė, remdamasi spalio žvalgybos duomenimis, tikina, kad Rusijai
tenka kaltė dėl elektroninių laiškų
nutekinimo iš Demokratų partijos
kompiuterių. Tai esą turėjo įtakos JAV
prezidento rinkimų rezultatams Donald Trump naudai. Šis tuo abejoja, o
Rusija tai neigia.
Senatas buvo informuotas, kad kibernetinių atakų grėsmė iš Rusijos
išaugo, tačiau yra požymių, jog sumažėjo bandymų šnipinėti iš Kinijos.
JAV nacionalinės žvalgybos vadovas James Clapper pareiškė, kad
jam didelį nerimą kelia Rusijos televizijos kanalo RT veikla, nukreipta
prieš Jungtines Valstijas.
„Rusijos vyriausybė labai remia, finansuoja televizijos kanalą RT. Ir jis labai aktyviai propaguoja tam tikrą požiūrį, niekinamai žiūrėdamas į mūsų

JAV nacionalinės žvalgybos vadovas James
Clapper ketina skelbti apie Rusijos įtaką
prezidento rinkimams. SRN News nuotr.
sistemą”, – sakė J. Clapper per posėdžius
Senate, kuriuose buvo tariamasi, kaip
priešintis kibernetinėms grėsmėms.
Pasak jo, prie Rusijos informacinės veiklos prieš JAV galima priskirti ir melagingų naujienų skelbimą, socialinių tinklų naudojimą.

B. Obama atsisveikino su ginkluotosiomis pajėgomis
Washingtonas (LRT.lt) – JAV prezidentas Barack Obama oficialiai atsisveikino su šalies ginkluotosiomis pajėgomis. „Mano, kaip vyriausiojo kariuomenės vado dienos baigiasi”, –
pareiškė jis Arlingtone (Virginijos
valstija) susitikęs su visų kariuomenės
dalių atstovais.

B. Obama pabrėžė, kad jokiu būdu
negalima skubotai reaguoti į ginkluotus konfliktus. „Siųsti jus į kovą – tai
turi būti paskutinioji, o ne pirmoji išeitis”, – sakė jis.
B. Obama kadencija baigiasi sausio 20-ąją.

Išpuolio prieš „Charlie Hebdo” metinės
Paryžius (Diena.lt) – Praėjus beveik dvejiems metams po teroristinių
išpuolių prieš „Charlie Hebdo” redakciją ir košerinio maisto parduotuvę Paryžiuje, Prancūzijos vidaus reikalų ministras Bruno Le Roux ir Paryžiaus merė Anne Hidalgo pagerbė 17
aukų atminimą.
Jie sausio 5 dieną prie buvusio satyrinio laikraščio redakcijos pastato ir
dar dviejose išpuolių vietose sostinėje
padėjo gėlių puokštes. Trumpose ceremonijose dalyvavo ir aukų artimieji.

Du radikalūs islamistai Cherif ir
Said Kouachi 2015 metų sausio 7-ąją įsiveržė į „Charlie Hebdo” redakciją. Tą
dieną žuvo 12 žmonių. Dar vienas teroristas sausio 9 dieną žydų prekybos
centre nušovė policininkę ir dar keturis žmones.
„Charlie Hebdo” redakcija po išpuolio persikėlė ir dabar dirba akylai
saugomose patalpose slaptu adresu.
Kruvinos atakos prieš redakciją ir
parduotuvę pradėjo precedento neturinčią teroro seriją Prancūzijoje, nusinešusią per 200 žmonių gyvybių.

Berlyno teroristas – 14 skirtingų tapatybių
Berlynas (Alfa.lt) – Išpuolį Berlyno Kalėdų mugėje surengęs Anis
Amri Vokietijos tarnyboms buvo žinomas 14 skirtingų tapatybių. Tai pareiškė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės kriminalinės tarnyba.
Žemės landtago Vidaus reikalų
komitete pasakota apie tarnybų pastangas įrodyti, kad tunisietis ruošiasi teroristiniam išpuoliui. Tačiau nei
šalies, nei žemių tarnyboms esą nepavyko surinkti pakankamai konkrečių
duomenų, kurie teisėsaugos galėtų

būti įvertinti kaip įtarimai nusikalstama veika.
A. Amri gruodžio 19-ąją užgrobtu
sunkvežimiu taranavo Kalėdų mugę
Berlyne – per išpuolį žuvo 12 žmonių. Už
tunisietį buvo atsakinga Šiaurės ReinoVestfalijos imigracijos tarnyba. Tačiau
A. Amri gyveno ne tik šioje federalinėje
žemėje, bet keliavo po visą Vokietiją.
Anot duomenų, jis nuo 2016-ųjų vasario
daugiausiai buvo Berlyne. Kelios saugumo tarnybos jau seniai jį buvo įvardijusios kaip pavojų keliantį islamistą.

Olandai saugos Baltijos šalių oro erdvę

Tuno kaina – 609 000 eurų

Šiaulių r. (ELTA) – Sausio 5 d. Zoknių aviacijos bazėje vykusios ceremonijos metu iš Lietuvos NATO Baltijos
šalių oro policijos misiją perėmė Nyderlandų kariškiai.
Olandai 4 mėnesius patruliuos su
keturiais F-16 naikintuvais. Prieš tai 4
mėnesius oro policijos misiją vykdė
Prancūzijos karinės oro pajėgos. Nyderlandai Baltijos šalių oro erdvę saugos trečią kartą nuo 2004 m., kai Aljansas priėmė sprendimą dėl oro poli-

Tokijas (ELTA) – Japonijos sušių tinklo „Sushi Zanmai” šefas Kiyoshi Kimura šiais metais tradiciniame
Naujųjų metų aukcione Tokijo žuvų
turguje įsigijo brangiausią tuną. Už 212
kg svorio tuną jis nepagailėjo 74,2 mln.
jenų (609 000 eurų).
Jei jis kaina pasidalytų su savo
klientais, gabaliukas sušio su tunu „Sushi Zanmai” restorane kainuotų 81 eurą.
Tačiau K. Kimura visų Japonijos žiniasklaidos priemonių stebimu aukcio-

cijos. Visą olandų kontingentą sudaro
apie 120 karių.
Estijos Emario oro pajėgų bazėje
kontingentas nesikeis – Vokietijos karinės oro pajėgos antrą kartą iš eilės
patruliuos su „Eurofighter Typhoon”
naikintuvais.
Oro policijos misiją vykdantys
orlaiviai paprastai palydi ir atpažįsta
Rusijos karinius orlaivius, skraidančius virš Baltijos jūros tarp Kaliningrado ir žemyninės Rusijos dalies.

nu pirmiausiai pasinaudoja, kad pareklamuotų savo restoranų tinklą. Jis
kasmet mėgina „Tsukiji” aukcione įsigyti geriausią raudonąjį tuną ir taip patekti į žiniasklaidos akiratį. 2013-aisiais
restoranų tinklo savininkas aukcione
rungdamasis su vienu Honkongo restoranu, kainą pakėlė net iki 1,2 mln. eurų.
Raudonojo tuno – jis dar vadinamas Šiaurės Atlanto tunu arba mėlynapelekiu tunu – atsargos Ramiajame
vandenyne sparčiai senka.
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S P O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Išrinkti geriausi planetos
sportininkai

Paskirstyti pinigai Lietuvos sportui
Lietuvos sporto federacijoms 2017 metais iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo (KKSRF) atiteks beveik 3,94 mln.
eurų. Ši suma – 350 tūkst. eurų didesnė nei olimpiniais 2016-aisiais metais,
kuomet federacijoms buvo išdalinta
3,59 mln. eurų. Iš viso paramos sulaukė 66 paraiškos.
radiciškai didžiausią finansinio pyrago gabalą gavo Lietuvos
krepšinio federacija (LKF) – 421

T

tūkst. eurų. Tiesa, šiemet jai parama
sumažinta kiek daugiau nei 100 tūkst.
Krepšiniui ant kulnų lipti ėmė Lietuvos plaukimo federacija (LPF), kuriai
šiemet skirta 337,1 tūkst. eurų.
Tačiau įspūdingiausią šuolį „turtingiausiųjų” sąraše padarė Lietuvos
irklavimo federacija (LIF). Olimpinį sidabrą ir bronzą atplukdinę irkluotojai
sulaukė pinigų dalintojų dėmesio –
LIF sąskaita banke šiemet bus papildyta daugiau nei dvigubai – ji gaus 253
tūkst. eurų.

Usain Bolt.

Simone Biles.

Wikimedia nuotr.

Tarptautinė sporto žurnalistų asociacija (AIPS) išrinko geriausius 2016 metų
planetos sportininkus. Jais šiemet tapo jamaikietis Usain Bolt ir JAV gimnastikos žvaigždė Simone Biles.
io de Janeiro olimpinėse žaidynėse sprinteris U. Bolt iškovojo tris aukso medalius, o S. Biles savo pergalių kraitį papuošė net keturiais tokiais apdovanojimais.
Balsavime U. Bolt aplenkė plaukiką Michael Phelps ir futbolininką Cristiano Ronaldo, o S. Biles buvo geresnė už vengrų plaukikę Katinka Hosszu
ir JAV tenisininkę Serena Williams.

R

Olimpinį sidabrą ir bronzą iškovoję irkluotojai sulaukė dėmesio – 2017 metais Lietuvos
irklavimo federacija gaus net 253 tūkst. eurų.

Pasakos pabaiga: D. Motiejūnas
pagaliau rado klubą

TOP-40 sporto šakų, kurių plėtrai skirta daugiausia lėšų
eurais (skliausteliuose – 2016 metų parama):
Krepšinis – 421 000 (532 580)
Plaukimas – 337 100 (289 980)
Irklavimas – 253 000 (106 280)
Aviacija – 227 500 (197 380)
Lengvoji atletika – 198 700 (207 280)
Šiuolaikinė penkiakovė – 191 000 (210 180)
Baidarių ir kanojų irklavimas – 171 000 (106 680)
Dviračių sportas – 138 800 (140 380)
Rankinis – 104 000 (101 580)
Gimnastika – 94 000 (84380)
Sportiniai šokiai – 90 000 (75 680)
Imtynės – 88 000 (93 780)
Sunkioji atletika – 85 000 (57 880)
Buriavimas – 81 900 (82 080)
Boksas – 81 500 (90 280)
Orientavimosi sportas – 75 500 (66 080)
Kiokušin karatė – 74 300 (61 080)
Tinklinis – 73 000 (65 480)
Automobilių sportas – 65 500 (59 480)
Stalo tenisas – 64 000 (68 480)
Motorlaivių sportas – 55 100 (42 380)
Šaudymo sportas – 55 000 (60 080)
Futbolas – 54 800 (54 980)
Ledo ritulys – 53 100 (45 580)
Biatlonas – 50 800 (41 980)
Regbis – 48 800 (40 480)
Žolės riedulys – 47 900 (47 480)
Dziudo – 47 400 (49 480)
Beisbolas – 43 100 (33 780)
Tenisas – 37 000 (40 080)
Šaškės – 35 900 (27 780)
Slidinėjimas – 35 800 (35 680)
Šachmatai – 35 500 (29 780)
Kultūrizmas ir kūno rengyba – 32 000 (24 380)
Motociklų sportas – 31 500 (25 980)
Universalios kovos – 30 500 (22 880)
Sambo – 29 100 (27 480)
Kikboksas – 28 500 (21 880)
Badmintonas – 28 800 (22 180)
Imtynės už diržų ir pankrationas – 21 500 (-)

Donatas Motiejūnas pagaliau padėjo parašą ant sutarties su NBA New Orleans ,,Pelicans” komanda ir užbaigė pusmetį užsitęsusią melodramą. 26 metų puolėjas įsipareigojo iki sezono pabaigos atstovauti New
Orleans klubui.
ssociated Press” žiniomis, D. Motiejūnas
per likusią sezono dalį uždirbs 600 tūkst.
JAV dolerių. Tiesa, pats klubas sandorio
detales laiko paslaptyje. Pranešama, kad lietuvis
Louisianos klube vilkės 12 numeriu pažymėtus
marškinėlius.
New Orleans D. Motiejūnas rungtyniaus sunkiojo krašto puolėjo ir vidurio puolėjo pozicijose. Jis
žais šalia Anthony Davis – bene ryškiausios kylančios NBA žvaigždės, kuri šį sezoną renka vidutiniškai 29,2 taško ir 11,6 atkovoto kamuolio.
Kokios Lietuvos krepšininko perspektyvos žaidžiant šalia A. Davis? Dabar viskas yra paties D. Motiejūno rankose. Naujoji sutartis baigiasi jau šią vasarą, todėl metas pasitempti, įrodyti savo vertę puikiu žaidimu ir galbūt ateityje sudaryti itin pavojingą
tandemą su grėsmingą statistiką renkančiu A. Davis. Tačiau kol kas D-Mo ir visa „Pelicans” komanda turi išlikti kantrūs, nes pergalingo krepšinio horizonte dar nematyti. Su 14 pergalių ir 21 pralaimėjimu New Orleans ekipa NBA Vakarų konferencijoje užima 11-ąją vietą.
D. Motiejūnas oficialių rungtynių nežaidė nuo
balandžio 27-osios, kai dar atstovavo komandai
Houstono ,,Rockets”. Praėjusį sezoną grįžęs po sunkios nugaros traumos puolėjas rinko vidutiniškai 6,2
taško ir 2,9 atkovoto kamuolio. Naujos sutarties derybos užtruko beveik šešis mėnesius – nuo liepos 1osios. Jis buvo susitaręs su Brooklyno ,,Nets” dėl ketverių metų 37 mln. JAV dolerių vertės sutarties, tačiau „Rockets” pasiūlymą permušė, o paskutinę akimirką po medicininės patikros nepatvirtino sutarties. D. Motiejūnas tapo laisvuoju agentu.

„

A

D. Motiejūnas New Orleans ,,Pelicans” komandoje rungtyniaus
šalia bene ryškiausios kylančios NBA žvaigždės A. Davis.
D. Motiejūnas JAV spaudoje vėl tapo apkalbų objektu. Lietuvis ir jo agentas pašiepiami dėl to, kad,
turėję galimybę sudaryti ketverių metų 37 mln.
JAV dolerių vertės sutartį su Houstono „Rockets”,
jie galiausiai sutiko su apgailėtinu New Orleans „Pelicans” 600 tūkst. JAV dolerių pasiūlymu.
Po sezono „Pelicans” klube lietuvis vėl žengs į
laisvųjų agentų rinką, tik kitaip nei šio sezono
pradžioje, nebebus priklausomas nuo „Rockets” ar
kurios kitos NBA komandos.
D. Motiejūnas dar dalyvavo Los Angeles ,,Lakers” ir Minnesotos ,,Timberwolves” peržiūrose, juo
taip pat domėjosi Bostono ,,Celtics” bei Washingtono ,,Wizards” klubai.
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Reikšmingos sukaktys
Pradedant Naujuosius metus, aktualu
pamąstyti, kokios reikšmingos sukaktys
laukia mūsų 2017 metais. Tokių sukakčių yra kelios, kurios ypač svarbios
išeivijoje gyvenantiems lietuviams.
Vertėtų pasvarstyti, kaip tas sukaktis tinkamai paminėti.
asario 11-tą dieną sueina šimtas metų nuo poeto Kazio Bradūno gimimo. Poetas, „žemininkas” Kazys Bradūnas gimė Kiršų
kaime, Vilkaviškio apskrityje. K. Bradūnas poeziją kurti pradėjo Lietuvoje,
bet didžiausią savo poetinės kūrybos
dalį parašė išeivijoje. Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, jis grįžo Lietuvon.
K. Bradūnas mirė 2009 metais vasario
9 d. Vilniuje.

V

kė savo pašaukimo: kūrė pats, taip
pat kolegijos studentams dėstė meną ir
tapybą. K. Var nelio kūryba apima ne
tik tapybą, bet ir bažnyčių altorių,
vitražų, ir mozaikų meną. Jo paveikslai pasižymi abstrakčiomis, daugiausia geometrinėmis formomis. 1998 metais K. Var nelis grįžo į Lietuvą ir Vilniuje įsteigė muziejų, kuriame eksponuojami jo paties darbai. K. Varnelis
mirė Vilniuje 2010 m. spalio 29 d.

2017 metais

versta į prancūzų ir anglų kalbas. A.
J. Greimas mirė Paryžiuje 1992 metais.

DRAUGAS

reiškėsi išeivijos lietuvių veikloje: dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimuose, prisidėjo prie tautinių šokių švenčių organizavimo, dalyvavo
Lietuvių Fronto bičiulių veikloje. Daktaras P. Kisielius mirė 2008 m.

„Apie dievus ir žmones” knyga.

Kazys Varnelis.

Kazys Bradūnas.
Yra išleista nemažai K. Bradūno
poezijos rinkinių, iš kurių daugelis
buvo premijuoti. Bradūnas taipogi buvo redaktorius, suredagavęs „Žemės”
antologiją, Vytauto Mačernio kūrybos
rinktinę, išeivijos lietuvių poezijos
antologiją „Lietuvių poezija III” ir kt.
Redaktoriaus darbą K. Bradūnas daugelį metų dirbo „Draugo” laikraštyje,
redaguodamas kultūrinį priedą. Čikagos lietuviai tikriausiai prisimena K.
Bradūno organizuotas poezijos dienas. Ar nebūtų gražu poeto šimto metų
gimtadienio proga suruošti jo poezijos
vakarą – minėjimą?

Liepos 8-tą dieną sueina šimtas
metų nuo režisieriaus, aktoriaus, poeto, vertėjo, literatūros kritiko Jurgio
Blekaičio gimimo. Jurgis Blekaitis
gimė Suomijoje. Lietuvoje jis įgijo teatrologo specialybę. Vilniuje, o vėliau
išeivijoje surežisavo daug veikalų. Jis
režisavo vaidinimus Čikagos ir Montrealio lietuvių teatruose ir kartu su
Henriku Kačinsku bei Antanu Škėma
įkūrė Lietuvių dramos studiją Brooklyne. Išeivijos spaudoje jis reiškėsi
kaip literatūros kritikas. J. Blekaitis
ruošdavo „Amerikos balso” laidas,
kuriose pasakodavo apie užsienio lietuvių kultūrinį gyvenimą, rengdavo
pasikalbėjimus su iškiliais išeivijos lietuviais menininkais, mokslininkais,
visuomenės veikėjais. J. Blekaitis mirė
Amerikoje 2007 metais.

Petras Kisielius.
Prieš du šimtus metų, 1817 m. spalio 15 d. mirė žymus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės karo inžinierius, generolas, kovų
už JAV nepriklausomybę dalyvis Tadas Kosciuška (Tadeusz Kosciuszko).
T. Kosciuška mokėsi kadetų korpuse
Varšuvoje, toliau karo mokslų sėmėsi
Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje.

Algirdas Julius Greimas.
Kovo 9-tą dieną sueina šimtas
metų nuo profesoriaus, mitologijos
specialisto, kalbininko, publicisto Algirdo Juliaus Greimo gimimo. Al-

Tadas Kosciuška.

Jurgis Blekaitis.

Kazio Bradūno išleistos knygos.
Vasario 25-tą dieną sueina šimtas
metų nuo menininko Kazio Varnelio gimimo. Tapytojas, meno profesorius
Kazys Varnelis gimė Alsėdžiuose,
Telšių apskrityje. Pasitraukęs į vakarus, K. Varnelis gyveno Vokietijoje. Vėliau atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Amerikoje menininkas neatsisa-

girdas Julius Greimas gimė Tuloje,
Rusijoje. Kaip mokslininkas jis iškilo
Prancūzijoje, kur dabar laikomas Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėju.
A. J. Greimas buvo mitologijos, tautosakos specialistas. Jo knygoje „Apie
dievus ir žmones” tyrinėjama lietuvių
tautosaka ir mitologija. Ši knyga iš-

Rugpjūčio 17-tą dieną sueina šimtas metų nuo gydytojo, visuomenės
veikėjo ir ateitininko Petro Kisieliaus
gimimo. Petras Kisielius gimė Marijampolėje. Jis baigė Vytauto Didžiojo
universiteto medicinos fakultetą. Pasitraukęs į Vakarus, jis atsidūrė Amerikoje. Čia apsigyvenęs Cicero mieste,
dirbo gydytoju. Dr. P. Kisielius buvo uolus ateitininkas, vienu metu Ateitininkų federacijos vadas. Jis taip pat

Demokratinių idealų skatinamas, jis išvyko į Šiaurės Ameriką, kur dalyvavo
amerikiečių nepriklausomybės kovose
prieš britus. T. Kosciuška pasižymėjo
keliose Amerikos nepriklausomybės
karo kautynėse ir yra laikomas to karo
didvyriu. 1792 metais jis buvo apdovanotas Baltojo erelio ordinu. Grįžęs į Lietuvos-Lenkijos respubliką, jis priešinosi rusų, prūsų ir austrų vykdomam
Lietuvos ir Lenkijos padalinimui, tapo
sukilimo vadu. Rusijos kariuomenei
malšinant sukilimą, T. Kosciuška pateko į rusų nelaisvę ir kalėjime išbuvo dvejus metus. Paleistas iš kalėjimo,
T. Kosciuška išvyko į Prancūziją, kur
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Susijungs du universitetai

T. Kosciuškos paminklas prie Čikagos Adler Planetarium muziejaus.
pergyveno Napoleono gadynę. Jis mirė
Šveicarijoje, o palaidotas Krokuvoje.
Prie Krokuvos supiltas aukštas T. Kosciuškos vardo kalnas. Australijoje,
Kosciuszko National Park esantis aukščiausias kalnas taip pat pavadintas
šio mūsų tautos didvyrio vardu. Keli
JAV miestai turi T. Kosciuškos garbei
skirtus paminklus, tarp jų ir Čikaga:
netoli Čikagos Adler Planetarium muziejaus yra T. Kosciuškos statula.

tyno Mažvydo parašytas „Katekizmas”.
Taigi, šiais metais švęsime ir kitą sukaktį: 2017 metais sukanka 470 metų
nuo pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo.

Dar šiais metais gali susijungti Lietuvos edukologijos universitetas (LEU)
ir Vytauto Didžiojo universitetas
(VDU).

Martynas Liuteris.

Romanas „Lieptai ir bedugnės”.

Ypatinga istorinė sukaktis laukia
lietuvių evangelikų liuteronų ateinančiais metais. 2017 m. spalio 31 d. sueina 500 metų nuo tos dienos, kada
Martynas Liuteris paskelbė atsišaukimą, prikaldamas savo 95 tezes prie
Wittenbergo bažnyčios durų. Tuo įvykiu ženklinama Protestantų Reformacijos pradžia. Apie šio įvykio reikšmę
lietuvių tautai galima spręsti jau vien
iš to, kad po 30 metų, būtent 1547 metais, pasirodė pirmoji lietuviška knyga – evangelikų liuteronų kunigo Mar-

pie tokią politinę valią sausio
5 d. pranešė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis po
susitikimo su VDU tarybos pirmininku Prezidentu Valdu Adamkumi, LEU tarybos pirmininku Henriku Juškevičiumi ir kitais universitetų atstovais.
Prezidentas V. Adamkus tikisi,
kad iki metų pabaigos atsiras konkretus susijungimo planas. ,,Šiandien
įvykęs susitikimas mane be galo gerai nuteikė. Aš manau, kad mes ne tik
palietėme aktualias problemas, kurios mums buvo žinomos kurį laiką,
bet ir nusistatėme kryptį, kuriuo
būdu eiti. Drįstu pasakyti, kad išsikėlėme užduotį, kad iki šių metų pabaigos turėsime ką nors konkretaus”,

A

Aloyzas Baronas.

Martyno Mažvydo „Katekizmas”.

VDU tarybos pirmininkas Prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis džiaugiasi tarpusavio supratimu.
Martyno Ambrazo nuotr.

Gruodžio 12-tą dieną sueina šimtas metų nuo rašytojo Aloyzo Barono
gimimo. Aloyzas Baronas gimė Vabalninke, Biržų apskrityje. 1944 metais
pasitraukęs į vakarus, jis dar po kelerių metų atvyko į Čikagą, kur buvo vienas iš „Draugo” redaktorių. A. Baronas pasižymėjo literatūriniais gabumais. Jis parašė romanų, novelių, apsakymų. Šio lietuvių rašytojo knygos
ne kartą įvertintos premijomis. A. Baronas turėjo ir humoro gyslelę: „Draugo” laikraščio juokų skyriuje ,,Spygliai
ir dygliai” dažnai pasirodydavo Barono šmaikštūs straipsneliai ir eilėraščiai, pasirašyti daktaro S. Aliūno slapyvardžiu. Ar ne gražu būtų šiais metais suruošti ir Aloyzo Barono kūrybos
vakarą, paminėjimą?
Sukaktis ,,sužvejojo” Rimas Černius

– ketvirtadienį po susitikimo žurnalistams sakė V. Adamkus.
Seimo pirmininkas V. Pranckietis sako pritariąs universitetų susijungimui.
LEU tarybos pirmininkas H. Juškevičius pažymėjo, kad kalbų apie
universitetų susijungimą buvo labai
daug. ,,Abu universitetai jau seniai
kalba, kad reikia susijungti, bet reikalinga buvo politinė valia. Aš labai
džiaugiuosi, kad Seimo pirmininkas
labai aiškiai pasakė, kad Seimas palaikys. Mums reikalingas politinis
sprendimas. Mums nereikia biurokratinių tyrimų, mums aišku, kad tie
universitetai turi susijungti, ir bendruomenės, ir studentai yra už tai”,
– žurnalistams sakė H. Juškevičius.
Jo teigimu, susijungus universitetams jo pavadinimas bus Vytauto
Didžiojo universitetas. Jis veiks ir Vilniuje, ir Kaune.
ELTA
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STUbUrO ir SKAUSMO liGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS liGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, mD

www.SKyTRIP.nET
info@skytrip.net
SIŪLOmE:

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDrA PrAKTiKA

AKiŲ liGOS

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS
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

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

LInAS SIDRyS, mD

773-663-4363

• Pigiausi aviabilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

.

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

AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS liGŲ SPeCiAliSTAi

Tel. 815-723-1854

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

„DRAUGO”
internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

DRAUGAS • 773-585-9500

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

skelbimai@draugas.org

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

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net
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Sudoku Nr. 112
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skaičiai
nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.
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DAnTŲ GYDYTOjAi

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

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

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

REAL ESTATE

PASLAUGOS
PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

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

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,
PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Advance translations, Inc.
NOTARIzUOTI VERTIMAI • įgAlIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PIlDYMAS • VERTėjO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995
Faks. 630-756-4161
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

ĮVAIRŪS

■ Moteris ieško žmonių priežiūros dar-

bo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

SIŪLO DARBĄ

■ Vyras ieško nebrangiai išsinuomoti vie-

ną kambarį pietiniuose Čikagos rajonuose (Oak Lawn, Palos Hills, Hickory
Hills). Tel. 630-670-0813.

■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-369-8592.

SKELBImAI • 773-585-9500

Coast Connection, Inc. is hiring OTR drivers for long and short haul work. Company located in Franklin Park. Minimum
1 year experience required, tank endorsement a plus. Call Thomas 708-990-4901

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:

Remkime
Draugo fondą

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

www.draugofondas.org

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494
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kad turėtum ką mylėti

vAIKAI KALBA

Kai užaugsiu, būsiu labai gailestinga

I. Astromskaitė labiausiai mėgsta keliones į kalnus.
Atkelta iš 7 psl.
– Ar pirmą kartą esate Amerikoje? Kiekviena kelionė suteikia naujų patirčių ir apmąstymų. Kokie jums šios kelionės įspūdžiai?
– JAV esu pirmą kartą. Bet įsitikinau, kad tai nėra mano svajonių šalis. Kitą vertus, čia radau man labai patinkančių pirmos XX a. pusės, David
Lynch filmų ir devyniasdešimtųjų roko
žvaigždžių gyvenimų estetikos. Amerika masina vaizduotę, o tai – svarbiausia. Bet gyventi nuolatiniame, gan
psichodeliškame šios šalies kasdienybės ,,performanse” negalėčiau, tad tikrai labai pasiilgstu jaukiosios Europos.
Vis dėlto, kad gali už 7 dol. kiekvieną pirmadienį klausytis Amerikos dainininkės Patricia Barber koncerto, po
viešos paskaitos nuostabiam Art Institute asmeniškai susipažinti su menininke Laurie Simmons ar gerti rytinę arbatą klausantis, kaip prie gretimo staliuko garsus muzikantas Billy
Corgan garsiai pliauškia savo gyvenimo filosofiją – labai žavu.
Be to, mane ypač nustebino savanorystės ir aukojimo mastas JAV. Amerikiečių empatijos jausmas ir rūpestingumas yra fantastiški. Nuostabu, kokios sumos ir kokie laiko kiekiai yra
suaukojami. Sveikintina, kad tai yra
taip normalu čia.
Ir, žinoma, mane pakerėjo New
Yorkas. Išties nuostabus miestas, tikra
stebuklų šalis Alisai. O taip pat labai
norėčiau čia grįžti ir motociklu ar
dviračiu pakeliauti laukiniais Amerikos kraštais.
– Teko girdėti, kad esate aistringa keliautoja. Kas skatina atrasti sau naujus kraštus? Kokias šalis teko aplankyti, papasakokite ką nors įdomaus iš savo kelionių.
– Taip, turiu didelę aistrą menams, plaukimui ir tikrą silpnybę kelionėms. Labai mėgstu kelionės ir nuotykio jausmą. Kai tik randu progą ir turiu užtektinai pinigų bilietams, susikraunu kuprinę ir išvykstu į kokią tolimesnę kelionę, o kai tolimesnė per
brangi – Lietuva labai tinkama žygiavimui.
Man be galo patinka kiekviena
kelionės dalis, net planavimo ir pavojaus. O ypač ypatingas – tas pirmasis
pasimetimo kitoje šalyje jausmas, kai
atvyksti, atrodo, į kitokį pasaulį, kitą
sistemą, kurią reikia perprasti, prie kurios prisitaikyti ir rasti save joje ir ją
savyje. Tiesa, nekeliauju į šalis, apie kurias nieko nežinau, kurių kultūra ir istorija nesidomėjau ar nesidomiu. Esu
iš tų keliautojų, kuriems svarbu ne varnelę pažymėti prie aplankytos šalies,
bet kuo daugiau ir giliau patirti, susipažinti su vietinių gyvenimu, valgyti
tai ką valgo jie, klausyti to, ko klauso
jie ir pasistengti neturėti pretenzijų ar
reikalavimų. Vertinu tik motyvuotą ke-

liavimą į svečius kraštus.
Žygiai gamtoje yra visai kitokio pobūdžio kelionės. Tokiose kelionėse
daug atidžiau stebi save. Stebi kaip jautiesi tyloje, vienas, kaip reaguoji į tamsą miške arba tai, ar vis dar sugebi
džiaugtis rytiniais rūkais pievose. Kai
žygiuoji, pastebi, kaip per laiką praradai tam tikrus įgūdžius, kaip atbunka jausenos, o kartais maloniai
nusistebi savo ištverme ar sugebėjimais. Be galo mėgstu kalnus. Kalnai,
Šv. Petro bazilika Vatikane, Modigliani aktai ir R. Wagner operos yra keturi
stebuklai, be išlygų kaskart mane graudinantys savo grožiu ir didybe.
O kalbant apie labiausiai patikusias šalis, pirmi mintyse iškylantys
kraštai į kuriuos labai noriu sugrįžti –
Armėnija, Bosnija ir Hercegovina,
Turkijos Kurdistanas, Laosas, Meksika. O dabar labai traukia Argentina dėl
kultūros ir jos Patagonija dėl gamtos,
ir taip pat Centrinės Azijos šalys –
Iranas (nuostabiausios, tūkstantmečių senumo meilės lyrikos šalis), Uzbekija, Kirgizija, Šiaurės Indija. Jaučiu,
kad netrukus ateis Japonijos ir juodosios Afrikos laikas.
– Ar turite svajonių šalį, kurioje norite gyventi ir dirbti?
– Tiesą sakant, yra tokia šalis, ir ji
vadinasi Lietuva. Ir tikrai nė kiek nepataikauju. Esu kiek ilgesnį laiką praleidusi Slovėnijoj, kurioje tikrai galėčiau gyventi. Man ten tinka gana (kaip
bebūtų keista) skandinaviško draugiškumo, išsilavinę, Rytų Europos patirties užgrūdinti, nelepūs ir pietietiškas linksmybes mėgstantys žmonės. Ten nuostabi gamta, jie turi snieguotų kalnų, miškų ir buvusių Venecijos miestų Adrijos jūros pakrantėje,
pigų ir neblogą vyną, puikią kavą,
gražią istoriją, o ir šalies dydis bei kaiminystė labai simpatiški. Ir vis dėlto
Lietuva kažkokiais neobjektyviais pranašumais nusveria svarstykles.
– Ačiū Jums už pokalbį. Linkiu, kad
Jūsų planai pildytųsi ir visada turėtumėte
ką mylėti.
Kalbėjosi Virginija Petrauskienė

Marijampolės jaunimas

Radvilė, 5 metai
– Baigėsi Gailestingumo jubiliejiniai
metai. Ar tau per šiuos metus pavyko nuveikti kokių nors gerų darbų?
– Aš gailestingumo darbus dariau
kartu su mama. Kai per televizorių
pasakė, kad reikia paaukoti pinigėlių
vaikų namuose gyvenantiems vaikams, mes paskambinome ten tokiu
numeriu ir paaukojome penkis eurus
tiems mažiems vaikams. O kai atėjome į parduotuvę, tai tokie žmonės rinko visokiausią maistą, kurį paskui dalijo tiems žmonėms, kurie neturi pinigėlių ir negali net varškės nusipirkti. Mes jiems nupirkome cukraus, aliejaus ir dar tris pakelius makaronų. Tegul pavalgo ir dar per Kalėdas saldžios arbatos atsigeria. Nuo
to visiems bus tik geriau.
– Kaip manai, o kodėl reikia padėti
tiems stokojantiems žmonėms?
– Žinok, todėl, kad padaryti ką
nors gera labai smagu, o tie žmonės
paskui dar padėkoja ir pasidaro daug
linksmesni. Va, mes vieną kartą kaimynei nupirkome miltų ir obuolių,
bet čia buvo anksčiau, rudenį, kai
obuoliai dar buvo visai nebrangūs.
Kitą dieną ji atnešė iš tų obuolių iškeptą obuolių pyragą. Na, labai skanus buvo. Aš tai prisivalgiau su pienu.

Arijus, 6 metai
– Gailestingi būna vienuoliai ir
tie žmonės, kurie ateina į bažnyčą.
Kiti tai nelabai. Kartą, kai važiavau
su mama į miestą, stotelėje mačiau
dėdę, kuris miegojo ant suoliuko. Ir
ką, ir nieko. Niekas į jį nekreipė dėmesio, tik viena moteris priėjo ir paklausė, ar jam nieko bloga nenutiko.
Jis nieko jai nepasakė, nes miegojo.
Paskui atsikėlė, priėjo prie tos moters
ir paprašė pinigėlių, nes norėjo kavos
atsigerti. Bet ji nedavė, sakė, jog neturi pinigų. Man to žmogaus buvo la-

„Facebook” nuotr.
bai gaila. Aš paprašiau mamos nupirkti jam kavos, bet mama sakė, kad
jis jos negers...
– Tai tavo gailestingumas nesuveikė.
Kažin kodėl?
– Nes tas dėdė dar truputį pavaikščiojo ir paskui kažkur nuėjo.
Mes su mama įlipome į troleibusą ir
važiavome pas mamos draugę. Kai atvažiavome aš papasakojau tą istoriją
su dėde, bet mamos draugė sakė, kad
irgi nebūtų padėjusi tam žmogui,
nes paprasčiausiai turbūt būtų bijojusi. Man tai visai nebuvo baisu, tik
labai gaila to dėdės.

Emilė, 5 metai
– Aš kai užaugsiu, būsiu labai
gailestinga, būsiu gydytoja ir išgydysiu visus vaikus ir žmones, kurie
serga, duosiu vaistų, paklausysiu,
kaip širdis plaka, vitaminų dar duosiu – ir visi greit pasveiks, būsiu labai
gailestinga.
– O dabar, kai dar neužaugai, tu esi
gailestinga, ar dar tik mokaisi tokia būti?
– Dabar tai gal tik mano mama
gailestinga. Kai susergu, ji neina į
darbą ir mane gydo. Duoda arbatos,
dar vitaminų ir tokios labai skanios
mikstūros. Tada aš jos pageriu ir nustoja skaudėti gerklę. Dar kartais
laižau medų. Tuomet irgi jau pasibaigia sloga ir net temperatūra pradingsta. Aš karais tik žaidžiu, kad esu
labai gailestinga. Kai žaidžiu ligoninę, gydau savo lėles ir meškutį. Jį paguldau į lovą, kartais jis net su manimi miega. Tada reikia truputį būti
gailestingai ir pasistengti, kad jo neprispausčiau arba iš lovos neišstumčiau. Ir man sekasi. Tik vieną kartą,
kai pamiegojus prabudau, meškiną
radau prie lovos, bet atrodo, kad neužsigavo, viskas pasibaigė laimingai.
Vaikus kalbino Aldona Atkočiūnaitė

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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Iškeliavus Amžinybėn

A†A
Advokatui BERNARDUI
VITUI NARUŠIUI
nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną REGINĄ, sūnaus VIKTORO NARUŠIO, dukrų dr. ELENOS NARUŠYTĖS-BEHRENS ir SUSANOS NARUŠYTĖS šeimas,
brolį STASĮ NARUŠĮ ir seserį MARYTĘ NARUŠYTĘHANRETTY, gimines bei artimuosius.
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

Buvusiam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkui

A†A
BRONIUI NAINIUI
mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame dukroms LAIMAI GARBONKIENEI ir RŪTAI SUŠINSKIENEI su šeimomis bei visiems artimiesiems.
Kartu liūdime netekus tauraus bendruomenininko.

Mylima Mama

A†A
MARIJA KREČMERAITĖ
NOREIKIENĖ
mirė 2016 m. gruodžio 22 d., sulaukusi 92 metų.
Gimė Jonavoje, Lietuvoje.
Atvykusi į JAV iki 1985 m. gyveno Baltimore, MD. Po to persikėlė į Putnam, CT. Įsikūrusi Nekalto Prasidėjimo seserų Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, talkino seselėms.
Palaidota Dangaus Vartų kapinėse Putnam, CT.
Nuliūdę artimieji

A†A
JUOZAS CECHANAVIČIUS
mirė 2017 m. sausio 4 d.
Gimė 1926 m. gegužės 20 d. Kaišiadoryse, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Rita, duktė Dana su
vyru Artūru, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvės privačios.
Nuliūdę artimieji

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir nariai

A†A
BERNARDUI NARUŠIUI
Buvusiam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkui

A†A
BRONIUI NAINIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukroms
LAIMAI GARBONKIENEI ir RŪTAI SUŠINSKIENEI
su šeimomis bei visiems artimiesiems ir kar tu
liūdime.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Valdovų rūmų paramos komiteto pirmininkę žmoną REGINĄ NARUŠIENĘ bei visus artimuosius.
Lietuvos Valdovų rūmų
atstatymo paramos JAV komitetas

Netekus brangaus vyro ir tėvelio

A†A
BERNARDO NARUŠIO
reiškiame gilią užuojautą buvusiai Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkei REGINAI
NARUŠIENEI ir visai šeimai. Liūdime kartu.
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.

A†A
BERNARDUI NARUŠIUI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, buvusiai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pir mininkei REGINAI NARUŠIENEI, šeimai bei
artimiesiems ir kartu liūdime.
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir nariai

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

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

www.draugas.org/mirties
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■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius sausio 11 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą pasižiūrėti poetinės dokumentinės juostos
„Skrydis per Lietuvą”. Filmas atskleidžia Lietuvos grožį iš paukščio skrydžio.

low Springs, IL 60558) 11:30 val. ryto vyks
pamaldos, kurių pabaigoje bus paminėtos dvi
svarbios datos – Sausio 13-oji ir Klaipėdos
krašto išvadavimas (1923 m. sausio 15
d.). Dalyvaus Mažosios Lietuvos draugijos nariai ir šauliai.

■ Sausio 13 d. minėsime 26-ąsias tragiškų, tačiau mūsų Laisvę subrandinusių ir mūsų
Tautą sutvirtinusių įvykių, metines. Pažymėdami šią sukaktį, LR gen. konsulatas New
Yorke ir Vilniaus Pilaitės sveikuolių klubas „Gilužis” kviečia jus jau antrą kartą dalyvauti
New Yorke organizuojamame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu”. Sausio 8 d., sekmadienį, 10 val. r. renkamės Centriniame parke prie Columbus Circle gaublio. Po žygio siūlome pabendrauti prie arbatos puodelio netoliese esančioje kavinėje ARGO TEA (1792
Broadway ir W 58 st., NY 10019). Taip pat
kviečiame dėvėti lietuvišką atributiką (marškinėlius, kepuraites). Prašome registruotis el.
paštu ny.renginiai@urm.lt arba tel. 212-3547840 (Aistė). Daugiau informacijos paskambinus tel. 347-268-6791 (Genovaitė).

■ Sausio 15 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių, JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia visus į pokylių salę paminėti tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Bus vaišės.

■ Sausio 13 d., penktadienį, 7 val. v. PLC,
Lietuvių dailės muziejuje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks Daivos Majauskas
Tanzanijos safario fotografijų parodos „Raštai” atidarymas. Daugiau informacijos el. paštu: daivam@comcast.net. arba paskambinus tel. 630-769-1010.
■ Sausio 15 d. lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje (5129 S. Wolf Rd, Wil-

■ Sausio 17 d., antradienį, 6:30 val. v. Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose
(307 W. 30th St. New York, NY 10001) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir
kino fakulteto Meno vadybos skyriaus docentė
dr. Irena Alperytė skaitys paskaitą ,,Welcome to Remote Vilnius”. Įėjimo auka – 10 dol.
Ruošia New Yorko miesto LB apylinkė ir Tautos fondas.

Įdomios Trijų karalių tradicijos Čekijoje: tradicinis plaukimas per sostinę Prahą vingiuoEPA–ELTA nuotr.
jančioje Vltavoje.

DOVAnOS
TieSiAi iš lieTUVOS

■ Sausio 19 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Montserrat Gallery (547 W 27th St., New York,
NY 10001) vyks grupinės parodos „Blending
Boundaries” atidarymas, kurioje bus eksponuojami ir Sigitos R. Pranevičienės grafikos darbai. Visi labai laukiami apsilankant!
■ Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejaus galerija ,,Siela”
(Pasaulio lietuvių centre, Lemonte) kviečia
į Giedrės Žumbakienės tapybos ir Povilo Žumbakio fotografijos parodą ,,Mes abu”. Paroda veiks iki vasario 12 d.

,,Syntheater” spektaklis

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.85%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

3 Year
Year Term
Term
2.00%
5 Year
Year Term
Term
2.25%
3 Year
Year IRA Term
Term 2.25%
Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

iuolaikinių teatrinių pastatymų grupę, pasivadinusią ,,Syntheater”, įsteigė režisierė, dainininkė ir kompozitorė Simona Minns. ,,Syntheater” teatras šiuo metu
ruošia spektaklį pagal rašytojo Franz Kafka novelę ,,A Hunger Artist” (,,Alkio
menininkas”).
Spektaklis vyks šių metų vasario 10 d., penktadienį, Sandpaper Factory patalpose, Rockland, Massachusetts mieste (Sandpaper Factory adresas: 83 East
Water Street). Spektaklio pradžia 7 val. v., įėjimo kaina 25 dol., studentams – 15
dol.
Spektaklio ,,A Hunger Artist” režisierė – Simona Minns. Pastatymas jungia groteskinius vaizdus, džiazo muziką, improvizaciją bei šiuolaikinio šokio ir teatro elementus. Jame dalyvauja dvi Bostono konservatorijos šokėjos ir trys Berklee muzikos kolegijos muzikantai.
iii
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Vasario 11 d., šeštadienį nuo 6 iki 9 val. v. ten pat, Sandpaper Factory, vyks
kūrybinė studija, paremta rašytojo Franz Kafkos novelės ,,A Hunger Artist” tekstu.
Kūrybinę studiją ves menininkė Renée Carouette ir muzikė, spektaklio režisierė Simona Minns. Įėjimo kaina 10 dol. Po studijos pakviesime pasivaišinti. Kviečiame atvykti.

