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D. Trump sieks suvienyti šalį

Prisiekia 45-asis JAV prezidentas D. Trump: „Iškilmingai prisiekiu, kad ištikimai vykdysiu JAV prezidento pareigas ir geriausiai kaip
tik sugebu saugosiu, globosiu ir ginsiu JAV Konstituciją. Tepadeda man Dievas.”
EPA-ELTA nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

elaukiant išrinktojo prezidento inauguracijos iškilmių penktadienį JAV sostinėje Washingtone
vyko policijos ir agresyviai nusiteikusių juodai apsirengusių demonstrantų, protestuojančių prieš Donald
Trump inauguraciją, susirėmimai. Grupė manifestantų
ėmė daužyti parduotuvių, biurų ir automobilių langus. Be
kita ko, jie nusiaubė ,,Bank of America” skyrių ir ,,McDonald’s” užkandinę. Policija prieš tvarkos pažeidėjus panaudojo ašarines dujas. Panašūs policijos ir protestuoto-
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jų prieš D. Trump inauguraciją susirėmimai Washingtone vyko ir ketvirtadienio vakare.
Tuo tarpu išrinktasis JAV prezidentas savo inauguracijos išvakarėse paskelbė sieksiąs suvienyti politiškai ir
socialiai labai poliarizuotą šalį. Tai jis pareiškė sakydamas
kalbą koncerte, kuris ketvirtadienį Washingtone buvo
surengtas jo garbei. D. Trump pabrėžė, kad jis padarys taip,
jog kiekvienam amerikiečiui JAV bus „didi” šalis.

– 3 psl.

Kimo Arbas – garsios menininkų
šeimos palikuonis – 5 psl.

B. Obama surengė paskutinę spaudos konferenciją

Kadenciją baigiantis prezidentas Barack Obama pažadėjo netylėti.

adenciją baigiantis JAV prezidentas Barack Obama, po aštuonerių metų šiame poste, trečiadienį
paskutinėje savo, kaip Prezidento, spaudos konferencijoje pasižadėjo netylėti, jei būsimasis Prezidentas Donald Trump kels grėsmę pagrindinėms JAV vertybėms.
55 metų amžiaus B. Obama sakė šiuo metu pasitraukiantis, bet esant itin sudėtingai situacijai – sugrįšiantis. Jis pridūrė, kad bet kokios pastangos skatinti sistemingą diskriminaciją, naikinti balsavimo teises, nutildyti spaudą ir imtis kitų netinkamų veiksmų privers
jį prabilti. Rinkiminės kampanijos metu išrinktasis

K
Pasaulio Lietuvis iš
didžiosios raidės – 8 psl.

EPA-ELTA nuotr.

prezidentas D. Trump žadėjo uždrausti musulmonams
atvykti į Jungtines Valstijas ir deportuoti milijonus nelegalių migrantų, iš kurių didžioji dalis yra ilgą laiką šalyje gyvenantys lotynų amerikiečiai.
Spaudos konferencijos metu politikas teigė, kad
kalbėdamasis su išrinktuoju prezidentu D. Trump davė
jam geriausių patarimų.
,,Galiu jums pasakyti tai, ką sakiau D. Trump, kad
šis darbas yra toks svarbus ir didelis, jog negali jo atlikti
vienas. Esi itin priklausomas nuo komandos”, – sakė JAV
prezidentas ir teigė įspėjęs D. Trump apsvarstyti užsienio politikos sprendimus.
ELTA
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Maldų savaitė už krikščionių vienybę yra puiki proga...
KUN. JAUNIUS KELPŠAS
Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus,
kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. 1 Kor 1, 10
ievas norėjo vienos bažnyčios visiems, deja,
mes, krikščionys, šiam Jėzaus troškimui nebuvome ištikimi. Mūsų susiskaldymas daugeliui tampa kliūtimi pažinti Kristaus malonę. Sausio 18–25 dienomis pasaulio krikščionys gyvena
maldų už krikščionių vienybę savaitę, kad susigrąžintume bendrystę ir Dievo Karalystės garbę. Senajame Testamente Dievas buvo ištikimas ir gailestingas Izraelio tautai, su kuria buvo sudaręs sandorą. Ta sandora išlieka: Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami (Rom 11, 29). Jėzus, kuris
savo krauju davė pradžią naujai sandorai, buvo Izraelio sūnus. Pernelyg dažnai mūsų Bažnyčios istorijoje užmiršdavo atsižvelgti į tai.
Tamsa apgaubia mūsų dvasios akis ir ausis, mes
negirdime ir nesuprantame, ko Dievas iš mūsų nori
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ir todėl nustojame tikėti, kad Dievas mus myli, o per
tai nustojame mylėti vienas kitą. Nustodami mylėti nustojame ir būti santykyje vienas su kitu ir taip
pat su Dievu. Santykiuose atsiranda įtrūkis, kuris vis
labiau mus atskiria vieną nuo kito ir nuo Dievo. Ir
čia reikalingas atsivertimas, kuris duoda galimybę
vėl iš naujo sugrįžti į bendrystę. Jėzus yra šviesa,
kuri perskrodė pasaulio tamsą, jam keliaujant ta šviesa sklinda per jo buvimą ir yra patvirtinama jo žodžiais, kurie meta iššūkį ir surengia akistatą. Jo žodžiai yra susieti su darbais: jis paliečia sergančiuosius, negaluojančiuosius ir silpnuosius, netgi nuodėminguosius. Žmonės ima kirsti sienas, kad galėtų jį pamatyti, išgirsti ir išgyti nuo jo prisilietimo bei
buvimo tarp jų. Pasaulis išalkęs vientisumo. Geroji dangaus Karalystės naujiena yra Tėvo meilė ir gailestingumas kiekvienam iš mūsų, o kelias pas Tėvą,
į Jo meilę ir gailestingumą, yra pats Jėzus. Jis skelbia, gydo, šalina negales; ir mes, būdami krikščionys,
Jėzaus sekėjai, turime elgtis panašiai – nešti Gerąją Naujieną kiekvienam, nešti Dievo meilę ir gailestingumą per tarpusavio santykius: guosti, atjausti, padrąsinti, iškęsti kitų netobulumus, atleisti neteisybes, kitaip sakant, gyventi praktikuojant

gailestingumo
darbus.
Šį, trečią eilinio laiko sekmadienį, girdėdami
mokinių pašaukimą būti žmonių
žvejais, melskime
malonės išgirsti,
ko Dievas laukia
iš
šiandienos
krikščionių. Dievas mus kviečia pirmiausia patirti
Jo meilę ir gailestingumą. Jis nori išlieti savo šviesą į mūsų širdis, kad galėtume pažinti ir pamilti jį ir
šalia esantį žmogų. Pašaukimas kyla irgi iš atsivertimo. Žvejai palieka savo tinklus, valtis, tėvą ir eina
paskui Viešpatį. Šitas visko palikimas, arba nuo visko nusigręžimas ir atsigręžimas į Viešpatį, ir yra atsivertimas. Nustoti taip elgtis, mąstyti kaip iki šiol
ir eiti paskui Tą, kuris kviečia ir mokytis mąstyti,
elgtis, mylėti naujai – taip kaip Jis. Maldų savaitė už
krikščionių vienybę yra puiki proga viešai priminti pasauliui krikščionių tikėjimo esmę – Dievo meilę žmonijai ir kūrinijai Kristuje.
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Po rinkimų audros
JERONIMAS TAMKUTONIS
epaisant daugumos „specialistų” ir žiniasklaidos nuomonės,
įtemptus ir aršius rinkimus
laimėjo respublikonų kandidatas Donald Trump, kuris daugiau dėmesio
skyrė „Electoral College”, o ne rinkėjų balsams. D. Trump yra be politinės
ar karinės patirties, bet gabus verslo
srityje asmuo, kurio galvojimo būdas
yra pagrįstas verslo logika. Stebėtina,
kad po rinkimų laimėjimo jo galvosena nepasikeitė ir nepriartėjo prie valstybinio galvojimo: jis į viską žiūri per
verslo prizmę. Amerikoje yra tuzinai
„specialistų”, kurie aiškina, ką D.
Trump darys. Visa bėda, kad Trump
turi savo nuomonę ir jų visiškai neklauso. To geras pavyzdys gali būti ir
kandidato į valstybės sekretorius pasirinkimas. Visi „specialistai” ir žiniasklaida minėjo aštuonis galimus
kandidatus, o jis pasirinko R. Tillerson.
Po rinkimų daugelis amerikiečių
apsidžiaugė, kad pagaliau baigėsi
įtempta ir įkyri rinkimų kampanija. Iš
tikrųjų nuo liepos mėn. jau nebuvo galima suvokti, apie ką buvo kalbama TV
žinių metu, nes visas žinių laikas būdavo užpildytas politinių reklamų. Norintys ką nors sužinoti buvo priversti
pirkti laikraščius ir juos skaityti. Tačiau ir po rinkimų, kai juos pralaimėjo demokratai, liberalai nenurimo. Jie
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organizavo demonstracijas ir susirinkimus, kur viešai nepripažino Trump
laimėjimo ir skelbė, kad prezidentu jis
yra išrinktas Putino. Iš tikrųjų per
rinkimus demokratai surinko daugiau
balsų, bet Trump laimėjo „Electoral
College” narių balsus.
Pradėjus aiškėti, kad prieš demokratų rinkimų štabą galėjo būti
vykdomos kibernetinės atakos, iškilo
klausimas – kas jas vykdo? Septyniolika Amerikos saugumo kompanijų
teigia, kad tai vykdė Putino komanda,
nes Rusijoje mažai kas vyksta be Putino žinios. D. Trump tai griežtai neigia, sakydamas, kad nėra tikrų įrodymų – tai galėjo atlikti kinų ar šiaurės
korėjiečių programišiai. „Cyber” atakos (hacking) yra naujas ir visuomenei dar nelabai suprantamas kompanijų ar priešų puolimo būdas, panašus
į slaptų žinių dekodavimą, kai maža gabių programišių grupė žalos gali padaryti bet kam. Pagal „Time” žurnalą,
visi ateities karai prasidės kibernetinėmis atakomis. Programišiai turi
išskirtinių talentų, panašių į šachmatų žaidėjų sugebėjimus. Priminsime,
kad rusai yra geri šachmatų žaidėjai.
Lygiai kaip sovietų kompartija,
išrinktasis Prezidentas D. Trump daug
dėmesio skiria teisybei ar „demokratiniams dalykams” ir kartais vartoja
žodžius, nekreipdamas dėmesio į jų

reikšmę. Jo rinkimų pažadai – grąžinti iš užsienio į Ameriką darbo vietas ir
į Meksiką išsiųsti apie 11 mln. nelegalių imigrantų – tai patvirtina. Sudarydamas savo būsimą kabinetą jis daugiau dėmesio kreipia į jų ankstesnius
pasiekimus, negu į jų kultūrą ar „demokratiškus” polinkius. Jis yra palankiai išsireiškęs apie buvusį Irako
vadovą Hussein, Libijos valdytoją Gaddafi ir Rusijos ,,carą” Putiną. Kurdamas būsimąjį kabinetą jis apsistatė
įvairių sričių žinovais, tarp kurių yra
žydų ortodoksų. Demokratai, o ypač liberalai, Trump laiko savo mirtinu
priešu. Juos ypač gąsdina jo galimybė
paskirti vieną ar daugiau Aukščiausiojo Teismo teisėjų, kurie aiškintų
konstituciją ir kitus įstatymus dešiniesiems palankia prasme. Tai liestų
Amerikos švietimą – palaikyti „chartered schools” prieš valstybines mokyklas ir abortų varžymą sveikatos srityje.
Pažinojau vieną amerikietį (jau
miręs), kuris turėjo magistro laipsnį istorijos ir muzikos srityse. Pokalbiuose
jis tvirtindavo, kad kai kiti kraštai kelia revoliucijas ir perversmus, kad pakeistų valdžios kryptį, Amerika tai
atlieka rinkimų pagalba. Prezidentu išrinkus D. Trump – Amerikoje beveik
garantuoti drastiški, radikalūs pasikeitimai tiek vidaus, tiek užsienio politikoje.
Vidaus politikoje yra laukiamas
„Obamacare” atšaukimas ar drastiškas
jo pakeitimas. D. Trump nusistatymas
mažinti ir švelninti federalinius gam-

tosaugos ir klimato kaitos reguliavimus Wall Street akcijas jau pakėlė
apie 20 proc. Bus sustabdyti Amerikos
kompanijų ir darbų perkėlimai į užsienį. Užsienio politikoje laukiama D.
Trump suartėjimo su Rusija. Prezidentas vien savo galia gali panaikinti
Amerikos sankcijas, uždėtas Rusijai dėl
Krymo užėmimo ir Ukrainos draskymo. Pasikeis taip pat Amerikos politika Izraelio ir palestiniečių reikaluose,
nes D. Trump palengvins Izraelio veržimąsi į palestiniečių žemes. Stebėtina,
kad su D. Trump išrinkimu sutampa ir
Amerikos vaidmens bei viešpatavimo
pasaulyje pasikeitimas. Ekonominėje
ir karinėje srityse iškilus Kinijos galiai, didžioji Azijos žemyno dalis jau išsprūdo iš Amerikos vadovavimo, Kinijos kaimynai jau krypsta į jos pusę.
Artimuosiuose Rytuose susikūrusios
islamistų teroristų grupės sumažino
Amerikos įtaką visame regione.
Yra galimybė, kad įsismaginęs
arogantiškasis D. Trump gali kur nors
„perlenkti lazdą” ir nustatyti Amerikos
visuomenę prieš save. Kaip lietuviška
patarlė sako, ir gudriausia višta kartais
išsidilgina uodegą. Pirmasis D. Trump
prezidentavimo patikrinimas bus 2018
metų rinkimai. Demokratai turi daugiau kaip metus organizuoti savo kampaniją. Kaip rodo 2012 metų rinkimai,
demokratai gali būti geri ir efektingi
melagiai – jų visas choras tuomet šaukė, kad Mitt Romney „exported all
jobs overseas”. Gali vėl pabusti Bernie
Sanders ar prieš D. Trump atsirasti
naujas demokratų vadovas.
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JAV senatorių klausimai apie NATO ir Rusiją

Rex Tillerson, kandidato į Valstybės sekretoriaus postą, apklausinėjimas
JONAS HOWES
2017 m. sausio 11 d. JAV Senato Užsienio reikalų komitetas Washingtone surengė Rex Tillerson, buvusio „Exxon Mobil” bendrovės pirmininko, apklausinėjimą. Rex Tillerson yra siūlomas naujuoju JAV
Valstybės sekretoriumi. Apklausinėjimo metu iškilo
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių saugumo klausimas.
Rex Tillerson paskyrimui JAV Valstybės sekretoriumi reikalingas Senato pritarimas.
pklausinėjimas truko devynias valandas.
Senatoriai teikė klausimus apie naujosios administracijos požiūrį įvairiais JAV užsienio
politikos klausimais. JAV Lietuvių Bendruomenė,
kuri yra Vidurio ir Rytų Europos koalicijos („Central and East European Coalition” – CEEC) narė, kartu su Jungtiniu Baltijos-Amerikos nacionaliniu
komitetu („Joint Baltic American National Committee” – JBANC) prieš apklausinėjimą senatoriams pasiūlė klausimus apie JAV įsipareigojimą
NATO organizacijai, apie NATO organizacijai priklausančių valstybių suverenitetą ir apie būdus, kuriais JAV priešinsis Rusijos agresijai ir propagandai.
Apklausinėjimo metu kandidatui Tillerson
buvo pateikti konkretūs klausimai, liečiantys Lietuvą ir Baltijos valstybes.
Per praėjusių dvidešimt penkerių metų laikotarpį būtent pastaruoju metu labiausiai iškilo klausimai apie JAV paramą NATO organizacijai, kuriai
priklauso JAV, Baltijos valstybės ir daugelis kitų Europos demokratijų. 2014 metais Rusija aneksavo Krymą. Rusija tęsia kibernetinius puolimus ir dezinformacijos žygius kaimyniniuose kraštuose, taip pat
ir Baltijos kraštuose. Rusija įtariama mėginimu slaptai paveikti neseniai įvykusius JAV prezidentinius
rinkimus. Be to, rinkimų kampanijos metu Donald Trump iškėlė abejonių dėl JAV paramos NATO
priklausiančioms valstybėms, pareikšdamas, kad,
jo nuomone, JAV yra apiplėšiamos („ripped off ”).
Praėjusį savaitgalį Trump pareiškė, kad NATO yra
pasenusi („obsolete”), nors pridėjo, kad jam NATO
yra labai svarbi.
Daugeliui senatorių prieš apklausinėjimą ir apklausinėjimo metu rūpėjo sužinoti, kokie yra kandidato Tillerson santykiai su Rusija, ypač su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kadangi „Exxon
Mobil” bendrovei priklauso daugelis naftos ir dujų
projektų Rusijoje, o 2013 metais Tillerson buvo apdovanotas Rusijos Draugystės ordinu („Order of
Friendship”).
Turbūt aštriausias apklausinėjimo momentas
buvo, kai senatorius Marco Rubio (R-FL) paklausė
kandidato Tillerson, ar jis dėl Rusijos karinių veiksmų Sirijoje, remiančių Assad režimą, pavadintų Putiną „karo nusikaltėliu” („war criminal”). Tillerson
atsakė, kad tokio termino nenaudotų („I would not
use that term”). Senatorius Bob Menendez (D-NJ) paklausė Tillerson, ar jis kalbėjosi su Trump apie Rusiją. Tillerson atsakė, kad tai dar nėra įvykę.
Atsakydamas į senatoriaus Rob Portman (R-OH)
klausimą Tillerson tvirtino, kad jis palaikytų JAV
įsipareigojimą NATO organizacijai, nes NATO sutarties penktoji pastraipa įpareigoja visus Sąjungos
narius teikti pagalbą kiekvienam Sąjungos nariui,
patyrusiam agresiją, nepaisant to, koks būtų valstybės dydis ar jos geografinė padėtis. Senatorius
Todd Young (R-IN) paklausė, ar JAV užstotų NATO
sąjungos narius, jeigu įvyktų NATO sąjungos narių,
pvz., Estijos, Latvijos ar Lietuvos užpuolimas –
analogiškas Krymo užpuolimui. Tillerson atsakė,
kad 5-osios pastraipos įsipareigojimas yra neliečiamas („inviolable”) ir kad JAV laikytųsi to įsipareigojimo.
Tillerson sutiko, kad Rusijos įvykdyta Krymo
aneksija buvo neteisėta ir tiesiogiai pažeidė Ukrainos suverenitetą. Senatorius Portman užsiminė,
kad ilgą laiką JAV laikėsi nepripažinimo politikos Baltijos valstybių sovietinės okupacijos atžvilgiu ir
klausė, ar JAV taip pat nepripažins Krymo aneksijos.
Tillerson atsakė, kad jis nepripažintų Rusijos veiks-
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Rex Tillerson.
mų Kryme, nebent būtų sudaryta platesnio pobūdžio
sutartis, kuri būtų priimtina Ukrainos žmonėms.
Kai kur Tillerson atsakė kitaip negu buvo pareiškęs Trump. Trump yra išreiškęs abejonių, ar JAV
sankcijos po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos yra
naudingos. Keli senatoriai klausė, ar Tillerson ir „Exxon Mobil” bendrovė stengėsi įtaigoti valdžią („lobby”) prieš sankcijas. Tillerson pareiškė, kad jis
veiktų naujų sankcijų, kurios verstų Rusiją savo pozicijas keisti, kūrimo kryptimi. Be to, jis remtų dabartinių sankcijų tęsimą, kol bus galima su Rusija
tartis („engage”) ir geriau suprasti rusų tikslus.
Senatorius Portman pabrėžė, kad besilankydamas Baltijos valstybėse ir Ukrainoje jis sutiko pareigūnų, kurie išreiškė baimę dėl didėjančios rusiškos dezinformacijos ir propagandos. Senatorius
Chris Coons (D-DE) pažymėjo, kad yra svarbu pasinaudoti amerikietiškomis įstaigomis, pvz., „Laisvosios Europos radiju” („Radio Free Europe”) ir Valstybiniu demokratijos labdaros fondu (National Endowment for Democracy), siekiant atsverti Rusijos
propagandą ir rusišką žiniasklaidą, kuri yra valdžios
nuosavybė. Tillerson sutiko. 2016 m. gruodžio mėn.

CNBC nuotr.
JAV Kongresas pravedė įstatymą, kurį rėmė senatorius Portman ir senatorius Chris Murphy (D-CT),
taikomą atsverti dezinformacijai ir propagandai ir
sudarantį naują agentūrą Valstybės departamente
JAV antipropagandinei veiklai koordinuoti.
2016 m. gruodžio mėn. 27 senatoriai, paskatinti
senatorių Portman ir Dick Durbin (D-IL), kuris yra
lietuvių kilmės, pasiuntė laišką Trump, smerkiantį Rusijos agresiją ir raginantį tęsti sankcijas dėl Krymo aneksavimo. Šį mėnesį senatorius Ben Cardin (DMD), kuris taip pat yra lietuvių kilmės, pasiūlė įstatymą, pavadintą „The Countering Russian Hostilities
Act”. Šis įstatymas įvestų sankcijas Rusijai už kibernetinius puolimus ir agresiją prieš JAV ir jos sąjungininkus. Įstatymo rėmėjais pasiskelbė dar devyni
senatoriai.
Senatui svarstant Tillerson kandidatūrą Baltijos valstybių saugumas ir suverenumas liks svarbūs
klausimai.

Vertė Rimas Černius
Jonas Howes – advokatas Maryland valstijoje,
JAV LB specialiųjų projektų direktorius.

D. Trump sieks suvienyti šalį
Atkelta iš 1 psl.
D. Trump koncerte, kuriame, be kitų, pasirodė country muzikos atlikėjai Lee Greenwood ir Toby
Keit bei roko grupė „3 Doors Down”, lydėjo jo šeima. Ketvirtadienį taip pat D. Trump ir būsimasis
viceprezidentas Mike Pence Nacionalinėse kapinėse Arlingtone padėjo vainiką ir taip pagerbė kritusius amerikiečių karius.
Penktadienio vidudienį D. Trump prisiekė
prie Kapitolijaus, kur įsikūręs JAV Kongresas. Tada
jis pasakė savo inauguracinę kalbą. ,,Mes sieksime
dialogo su visomis šalimis, kurios to panorės, – pareiškė D. Trump. – Mes niekam nesistengiame primesti savo gyvensenos. Tegul ji bus geriausias pavyzdys kitiems. Mes šviesime tiems, kurie žengs
paskui mus”. Kartu jis žadėjo vadovauti Jungtinėms Valstijoms, paisydamas tik savo šalies interesų.
,,Nuo šios dienos pirmojoje vietoje bus tik Amerika, – pabrėžė D. Trump. – Mes padarysime, kad
Amerika vėl būtų didžiuojamasi. Taip, mes padarysime Ameriką vėl didžią!”. Vėliau vyko didelis
paradas Pennsylvania Aveniu iki Baltųjų rūmų, kuriame dalį kelio ėjo ir D. Trump.
Apklausos rodo, kad milijardierius nekilnojamojo turto magnatas pradeda eiti pareigas turėdamas istoriškai žemą gyventojų paramą. Šiuo
metu jį teigiamai vertina tik 40 proc. piliečių. Jo
pirmtakas Barack Obama tuo tarpu Baltuosius rūmus palieka būdamas labai populiarus.
Dešimtys Kongreso atstovų paskelbė boiko-

tuosiantys D. Trump ir M. Pence inauguracijos iškilmes. Šeštadienį sostinėje planuojamas „moterų
žygis” prieš naująjį JAV prezidentą, į kurį laukiama susirenkant šimtų tūkstančių žmonių.
Pats D. Trump reiškia norą kuo greičiau pradėti darbą Baltuosiuose rūmuose. ,,Viskas prasideda šiandien! Judame į priekį – darbas prasideda!”
– parašė jis penktadienį savo ,,Twitter” paskyroje.
Jo duktė Ivanka prašo kantrybės. „Suteikite
mano tėvui šansą”, – pareiškė 35 metų moteris interviu stočiai ABC, kuris buvo parodytas naktį į
penktadienį.
ELTA

EPA-ELTA nuotr.
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Kelionė: žodžiai ir vaizdai
Pokalbis su Ziono lietuvių liuteronų parapijos kunigu dr. Valdu Aušra

tymas, kas yra gyvenimas, kas esu aš, ir eilėraščiai iš
dalies yra vidinės atsiskyrimo dramos pasekmė.
Antrajame eilėraštyje tą ir sakau: „Sustojau vidur lauko/ Jau žingsnio žengt nebegaliu/ Nekyla kojos/ nusviro rankos/ Sustingo visas kūnas/ Šaknų savųjų ieškau – nerandu”.
Esate lietuviškam pasauliui mažiau pažįstamo, liuteronų, tikėjimo parapijos kunigas. Ar Jūsų kūrybai svarbi Mažosios Lietuvos kilmė?
Tikėjimas įtakoja mūsų gyvenimą, tai sakau plačiausiąja prasme, ne tik religine, nors tai dalis tikėjimo. Labai daug kas mūsų gyvenime remiasi tikėjimu, mes tikime, kad rytoj bus geriau, na, gal poryt. Tikėjimas formuoja požiūrį į gyvenimą, į aplinką, į save.
Tikėjimas formuoja, kaip tu elgiesi, priimi
sprendimus, kaip pasielgi situacijose, kaip turi gyventi, kas yra svarbu.
Be abejonės, mano požiūris į gyvenimą suformuotas mano šaknų. Klaipėdos kraštui būdinga
specifinė pasaulėžiūra, pasaulio matymas kitomis
akimis. Mano kūryboje yra ir šiam kraštui būdingas
žodynas, prisimenu Omą, mūsų senolę.

Kunigas dr. Valdas Aušra.

Kelionė.

Valdo Aušros nuotr.

VILMA KAVA
LIETUS
Lyjant lietuj krenta lašai

Kap kap kap
Ant sudžiūvusios žemės
Suskirdusi žemės oda
pamažu užsitraukia
žaizdos gyja ir išnyksta randai –
pamažu pamažu jie siaurėja
kap kap kap
kol ženklo nelieka.
Lietuj lyjant krenta lašai
Kol užgydo žemės žaizdas
Kap kap kap
Ir pasiekia gilumoj pasislėpusią sėklą.
Sudžiūvusi skiedra išbrinksta
Gelmėse užsislėpus gyvybė pabunda
Ir sulaužiusi karsto lentas
Išsiveržia į laisvę
Kap kap kap
Gležnas daigas iškelia galvą.
Kap kap kap
Krenta gyvybės lašai
Langu bėga upeliai
Ašaros – skruostu
Kap kap kap
Gyja žaizdos
Sveiksta kūnas
Traukias mirtis
Kap kap kap
Tai kas buvo numirę
Prisikėlė gyventi.
2016 m. balandžio 20 d.
Čikaga

iono lietuvių liuteronų parapijos kunigo dr. Valdo Aušros eilėraščių ir fotografijų knygos „Kelionė: žodžiai ir vaizdai” sutiktuvės vyks sausio 28 d., šeštadienį, 5 val. p. p., Ziono liuteronų bažnyčioje (9000 Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453). Knygą pristatys ir autorių kalbins Vytas Čuplinskas, pianinu skambins Nojus Aušra, bus skaitomos eilės. Albumą bus galima įsigyti, autorius jį pasirašys. Renginys nemokamas.
Jeigu skaičiuotume faktografiškai, tai būtų antroji kunigo dr. Valdo Aušros knyga, pirmoji – parašyta
anglų kalba teologine tema ir skirta gauti daktaro
laipsnį.

Z

Iš kunigo galima tikėtis eilėraščių apie Dievą. Tačiau
Kristijonas Donelaitis, kurio 300-osioms gimimo metinėms
esate surengęs puikiai įvertintą renginį, rašė apie būrus,
Antanas Vienažindys poezijoje dainavo apie meilę, Maironis
– apie didingą praeitį. Kokios Jūsų kūrybos temos?
Noriu sakyti, kad rašau ne per intelektą, o išreiškiu jausmus. Man rūpi egzistencinės prasmės. Eilėraščiuose ryškiai išreikštas mano tikėjimas, mano
supratimas, mano santykis su Dievu. Juose mano apmąstymas, mano pasaulėjauta ir pasaulėžiūra, reakcijos į pasaulį.
Knygoje jungiami du kūrybos žanrai – poezija ir fotografija. Tai tarsi solidus vidinio matymo albumas.
Norėjau, kad fotografijos būtų papildymas, o ne
iliustruotų eilėraščius. Knygai buvau atrinkęs du su
puse tūkstančio vaizdų, susiaurinau iki keturiasdešimties ir atidaviau dizainerei, sakau, tu išrink.
Man jos visos kalba, visos kažką sako. Fotografijose

Knyga pavadinta „Kelionė”, į
ją sudėti 39 eilėraščiai. Ką Jūs vadinate kelione, ką Jums šis įvardijimas reiškia?
Kiekvienas žmogus yra
kelionėje, mūsų gyvenimas
yra kelionė. Knyga yra kaip
vienas mano gyvenimo laikotarpis, eilėraščiai sudėti pagal
datas.
Pirmasis parašytas 2010
metų kovo mėnesį, pavasarinis. ,,Iškrito” netikėtai, užrašiau. Jis yra iš ankstesnio laikotarpio, suteikiantis tam tikros svarbos. Antrojo data yra
po pertraukos, 2013 metų kovo Kun. Valdas Aušra didžiuojasi savo šeima. Iš k.: jaunėlis Nojus, žmona Nora ir Jokūbas.
pradžia.
Šeimos archyvo nuotr.
Jie visi turi tarpusavio
ryšį, visi susiję. Tai tarsi pasakojimas, mano atsi- taip pat užfiksuotos nuotaikos, kaip ir poezijoje, vievėrimas visiems kitiems.
nos su tiesmukiškesne žinia, kitos – jausminės.
Knygą Lietuvoje išleido „Naujoji Romuva”, spausdino
Knygą skyrėte broliui. Esat vedęs, auginate tris vai- Morkūno spaustuvė Kaune. Tekstą tvarkė Julius Kekus. Kiek Jums svarbi šeima?
leras, maketavo dizainerė Algė Varnaitė.
Brolis man yra artimas, bet kartu ir nutolęs dėl
Sausio mėnesį knygą pasitiksiu Čikagoje, tada vamūsų gyvenimo skirtinguose kraštuose, atstumo, gy- sario mėnesį važiuosiu į Lietuvą, pristatysiu Kaune,
venimo patyrimų, kiekvienas ,,įkritęs” į savo veik- Klaipėdoje, net žinau, kad čia ją skaitys aktorė Virlą ir verslus. Mamai mirus jis yra tas artimiausias ginija Kochanskytė, ruošiama visa programa, tada bus
žmogus, kuris mane sieja su Lietuva.
Tauragė ir Vilnius, Knygų mugė bei Vilniaus parapija.
Mama man buvo aktyviausias ryšys su gimtine,
Kai atiduodi savo vaiką į pasaulį, jis pradeda pats
ji informuodavo, pasakodavo apie giminę, bažnyčią. Ji savarankiškai gyventi. Reikia pasitikėti ir paleisti.
išėjo 2015 metų balandį, ir kai jos nebėra, jaučiu didelį
Kviečiu visus dalyvauti šiame kelyje.
trūkumą. Kiek anksčiau, 2011-aisiais, Mama patyrė pirmą insultą, ir daug kas jos gyvenime tapo ribota.
Linkime geros kelionės!
Kai šis mūsų ryšys pradėjo trūkinėti, atsirado mąsAčiū už pasidalinimus.

Jonas Kimo Arbas –
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garsios menininkų šeimos palikuonis

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
Vilniuje netikėtai teko susipažinti su įdomiu žmogumi
– Jonu Kimo Arbas. Visi šioje šeimynėlėje yra vienas
už kitą įdomesni.
lė Rūta – Elena Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė buvo žinoma lietuvių rašytoja, Edmundas Arbačiauskas-Arbas – architektas ir
dailininkas. Jauniausioji jų dukra Rasa ArbaitėChamberlain – dailininkė, sūnus Arimantas Arbas, PHD, profesorius (miręs 1995 m.), neorobiologas
mokslininkas. Vyriausioji – Vijolė, paauglystėje ir
jaunystėje maištavusi prieš tėvų išpažįstamą tarnavimo Tėvynei ideologiją, subrendusi 1990 m. atvyko į atsikūrusią Lietuvą jos vykdyti – Kauno Vytauto Didžiojo universitete dėstė anglų kalbą, o kai
1991 m. sausio 13-ąją sovietų armija pradėjo ginkluotą
puolimą prieš nepriklausomos Lietuvos institucijas,
ji nuėjo į vienintelę likusią laisvą Kauno televiziją
vertėjauti, iš kur pasauliui buvo pranešamos žinios
apie įvykius Lietuvoje, taip pat organizavo studentus, kurie versdavo žinias radijui (už tai buvo apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi). Taigi Kimo yra šios įdomios šeimos palikuonis, menininkas, muzikantas, gyvenantis tarp
Amerikos ir Europos. Prieš Kalėdas jis iš Vokietijos,
kur vykdo meno projektą, buvo atvykęs aplankyti
Kaune gyvenančios savo mamos Vijolės Arbas.
Kimo puikiai kalba lietuviškai. Apie save jis
sako: „Gimiau Havajuose, kaip ir Barack Obama.
Mano pirma lietuviška mokykla buvo mama. Po to
trupučiuką teko mokytis šeštadieninėje mokykloje
Los Angeles ir, žinoma, pas senelius. Vienu metu Vokietijoje mokiausi Vasario 16-osios gimnazijoje, Los
Angeles studijavau California Institute of the Arts.
Californijoje jis studijavo trigubą specialybę –
šiuolaikinį meną ir kritiką bei kino režisūrą ir muziką. Jam taip pat teko studijuoti Vokietijoje, Berlin
University of the Arts. Kimo dalyvavo daugelyje projektų – su muzika, filmais, instaliacijomis, performansais ir kt. Yra surengęs personalinių ir dalyvavęs daugelyje kolektyvinių parodų: „Kelias parodas
rengiau pas Joną Meką su Karin Finley. Europoje –
Vokietijoje, Olandijoje, Gruzijoje, Ukrainoje, Lietuvoje. Praėjusią vasarą buvau pakviestas dalyvauti
Ciuriche vykusioje vienoje stipriausių šiuolaikinio
meno bienalių MANIFESTA 11”.
Kimo ir mene, ir gyvenime mėgsta netikėtumus.
Praėjusį pavasarį jis pakvietė mamą Vijolę į savo koncertą ir savo parodą Kaune, jos apie tai iš anksto neįspėjęs. Išvydusi sūnų ji buvo labai nustebusi, nes
manė, kad jis yra kitame pasaulio krašte. Tai buvo
dovana mamai gimtadienio proga. „Matydamas jos
veidą pagalvojau, kad verta buvo stengtis, – juokiasi Kimo. – Dabar galvoju jau apie du būsimus festivalius Europoje – video ir instaliacijos”.
Dar iš netikėtumų temos. Kimo Arbas yra pa-

A

rengęs „startup” „Pilot Angel”, kuriame pabandė prasibrauti į žmogaus pasąmonės gelmes. Už šį projektą
jis pelnė AT&T prizą „Developers Summit at CES in
Las Vegas”. „Turiu truputį savo dėdės Arimanto, kuris buvo neurobiologas, genų”, – sako Kimo.
JAV alternatyviosios muzikos gerbėjams Kimo
Arbas žinomas ir kaip reperis, avangardinio meno
kūrėjas, muzikinio projekto „Fungal Kingdom” lyderis ir radijo laidų vedėjas, kartais prisistatantis slapyvardžiu K984.
Bet ir tai dar ne viskas apie Kimo Arbas, – jis yra

Jonas Kimo Arbas.

Vyto Juškio nuotr.

romuvietis, Lietuvoje veikiančios senojo baltų tikėjimo religinės bendrijos ,,Romuva” narys. „Man
prie širdies buvo prigimtinė baltų pasaulėžiūra, tradicijos. 1998 m., kai studijavau Berlyne, atvažiavau
aplankyti Lietuvos ir ieškojau ‘Romuvos’, – sako menininkas. – Tuo metu Vilniuje vyko pasaulio etninių
religijų kongresas. Nuėjau tenai, susipažinau su ‘Romuvos’ vadovu Jonu Trinkūnu ir kitais pasaulio religijų atstovais. Vilnius turi tolerancijos religijoms
autoritetą. Mes tuomet daug keliavome po Lietuvą,
lankėme šventkalnius, alkakalnius, dalyvavome
apeigose. Po kelių metų Jonas Trinkūnas ir Inija
Trinkūnienė mane pakrikštijo prigimtiniškai, taip
pat ir mano mamą, kuri to norėjo. Septyneri metai
dalyvauju ‘Romuvoje’, 2005 m. Trinkūnas mane
įšventino vaidila, patikėdamas globoti Šiaurės
Amerikos regioną, globoti lietuvius ir visus kitus,
kurie domisi prigimtiniais tikėjimais. Nuo to laiko
esu vaidila. Nuo 2011 m. turim alkakalnį ir Los Angeles. Ten rengiame susibūrimus, atvyksta svečių iš Europos, kurie gieda su mumis. Netoli yra
Hollywoodo kalnas, laukinė vieta, kur kaukia kojotai, laksto kalnų liūtai, labai įdomi gamta, galima
matyti ir vandenyną, ir milžinišką Los Angeles. Labai įdomu. Susirenka kartais daugiau, kartais mažiau žmonių. Viena problema – pasaulyje vykdoma
didžiulė propaganda prieš prigimtines religijas.
Mes gerbiame visas kitas religijas, deja, kitos religijos negerbia mūsų. Budizmas ir induizmas yra jaunesnės religijos už mūsų prigimtinę, kuri yra tokia
pat sena kaip ir mūsų kalba. Kaip iš lietuvybės negalima išimti mūsų kalbos, taip negalima išimti ir
senosios bočių pasaulėžiūros. Ji yra lietuvybės dalis”, – sako Kimo Arbas.
Bandymas perprasti senovės tikėjimus ir įsijausti į praamžių pasaulėjautą atsispindi ir menininko kūryboje, ypač jo performanse „Awakening”
(Prabudimas), kuris buvo parodytas ir Kaune.

Jonas Kimo Arbas pristato savo meno kūrinį „Awakening” (Prabudimas).

K. Valasevičienės nuotr.
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2016–2017 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursų dalyviai Dainavoje
MAS Žiemos kursai vyko nuo 2016 m. gruodžio 26 d. iki 2017 m. sausio 1 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje. ,,Kur kylančioji generacija kyla” pramintuose kursuose dalyvavo 49 moksleiviai ateitininkai iš visos Amerikos. Moksleiviai praleido savaitę klausydami paskaitų apie ateitininkų misiją bei dalyvaudami diskusijų būreliuose, o laisvalaikiu – linksmai bendraudami. Kursų paskaitininkai buvo Darius Polikaitis, Kristina Wayne, Vytas Čuplinskas,
Regina Čyvaitė, Vainis Aleksa, Viktutė Siliūnienė, Andrius Kazlauskas ir ses. Rita Clare Yoches, T.O.R. Kursus vedė Viktutė Tijūnėlienė ir Andrėja Siliūnaitė.
Kursų metų vyko Moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas. Moksleiviai patvirtino naują MAS Centro valdybą, susidedančią iš Danos Balčiūnaitės, Daivos
Kisielienės, Edžio Razmos, Viktutės Siliūnienės ir Viktutės Tijūnėlienės. Kun. Lukas Laniauskas SJ, sutiko eiti dvasios vado pareigas.

Eitynės ,,už gyvybę”
raėjusį sekmadieni, sausio 15
d., tūkstančiai žmonių dalyvavo
metinėse „Eitynėse už gyvybę”
Čikagos miesto centre. Eitynes organizuoja įvairios krikščionių, tarp jų –
ir katalikų, organizacijos. Jų tikslas –
ne tik atreipti politikų dėmesį į tai, kad
daug piliečių pasisako prieš abortus,

P

Kristina Barškėtytė su plakatu.
bet taip pat ir suburti dalyvius maldoje
bei juos padrąsinti ryžtis keisti ,,mirties kultūrą” į gyvybę gerbiančią ir palaikančią.

Eitynėse dalyvavo ir ateitininkai.
Tarp jų – ,,Draugo” darbuotoja Audronė Kižytė, kuri dalyvius kalbino ir fotografavo. Dalyvavo ir moksleivė Kristina Barškėtytė su plakatu ,,Adoption
rocks” (Įvaikinimas yra nuostabus).
Kristina sakė, kad nori išreikšti meilę ir padėką dviem savo motinoms –
vienai, suteikusiai jai gyvybę, antrai, Ofelijai
Barškėtytei, ją įvaikinusiai ir davusiai galimybę
augti ir bręsti šeimoje.
Čikagos eitynės yra
lyg preliudas kasmetiniam „Žygiui už gyvybę”
(angl. „The March for
Life”), kuris vyks š. m.
sausio 27 d. Amerikos sostinėje Washingtone. Ši eisena pirmą kartą vyko
1974 m. sausio 22 d., praėjus lygiai metams po tos
dienos, kai Aukščiausiojo Teismo sprendimu
Jungtinėse Amerikos
Valstijose buvo įteisintas
abortas. Žygyje dalyvavo
šimtatūkstantinė minia.
„’Žygis už gyvybę’ yra ypač svarbus reiškinys, nes žmonės dažnai jaučiasi vieniši. Tačiau vienybėje ir ži-

Čikagos ateitininkų
Kalendorius
Vasario 22 d., 10 val. r. – Ateitininkų namų knygų klubo susitikimas Ateitininkų namuose. Bus
diskutuojama apie Fredrik Backman romaną ,,My Grandmother
Asked Me to Tell You She’s Sorry”.
Diskusijos vyksta lietuvių kalba.
Daugiau žinių suteiks Dainė Quinn
el. paštu dainequinn @gmail.com.

Tėvas marijonas, kun. Allen Alexander.
A. Kižytės nuotraukos
nioje, kurią mes nešame – kad nenuleisime rankų tol, kol kiekviena gyvybė, nuo jos užsimezgimo iki natūralios mirties bus apsaugota – slypi didžiulė jėga”, – teigia „Žygio už gyvybę”
prezidentė Jeanne F. Mancini.
Visi ateitininkai yra raginami šiame žygyje dalyvauti.
V. K.

Vasario 27 d., pirmadienį, 6:30
val. v. – Čikagos ateitininkų rengiama vakaronė Ateitininkų namuose. Svečiai iš Lietuvos – Ramunė ir Vytautas V. Landsbergiai
– papasakos apie savo meninę
veiklą, dabartinius projektus, ateities planus. Atliks ir meninę programą. Bus pabendravimas su vaišėmis. Daugiau žinių suteiks Marius Kriaučiūnas el. paštu mjk654@
gmail.com arba Pranutė Domanskienė: fld85@aol.com.
Kovo 18 d. 4 val. p. p. – Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) metinis susirinkimas. Bus renkami trys AŠF
tarybos nariai. Norintys kandidatuoti yra prašomi kreiptis į valdybos pirmininką Audrių Rušėną el.
paštu rusenas@ya hoo.com. Po susirinkimo, 6 val. v. – tradicinė AŠF
metinė vakarienė. Visi kviečiami
dalyvauti.
Ateitininkų namų adresas:
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
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DR AUGO FO NDAS

Nedidelė jėgainė,
kuri tempia didelį vežimą
MARIJA REMIENĖ
Draugo fondo tarybos pirmininkė

Tokia mintis kilo sausio 18 d. Draugo
fondo posėdyje, kai posėdžiavo nedidelis, vos kelių darbščių asmenų būrelis. Draugo fondas atlieka svarbią misiją,
nes išlaiko seniausią lietuvišką laikraštį Amerikoje. Per 22-ejus metus Draugo fondas „Draugo” leidybą parėmė 2
milijonais 380,607 doleriais. Be šios
paramos „Draugo” laikraštis nebūtų
sulaukęs šių metų. Tai buvo kun. Viktoro
Rimšelio, tuometinio tėvų Marijonų
provincijolo, kuriam ypač rūpėjo „Draugo” laikraštis, mintis – steigti Draugo
fondą.
osėdis pradėtas malda, kurią sukalbėjo „Draugo” tarybos direktorius Vytas Stanevičius. Posėdį vedė DF tarybos pirmininkė Marija Remienė, pasidžiaugdama darniu
praėjusių metų narių suvažiavimu,
padėkojusi tiems Draugo fondo nariams, kurie sutiko dar bent dvejus metus darbuotis „Draugo” laikraščio labui
be jokio atlyginimo. Rūtai Jautokienei
pasitraukus iš DF sekretorės pareigų
(ji lieka toliau dirbti taryboje), protokolus rašyti maloniai sutiko Ramunė
Račkauskienė. Už tai joms abiem Draugo fondo direktoriai reiškia nuoširdžią padėką.
„Draugo” tarybos pirmininkas
pranešė apie einamuosius reikalus:
nuo vasario 1-mos dienos „Draugo” patalpose ne mūsų noru nutraukiama
pašto paslauga. Tokiu būdu „Draugas” praranda 10,000 dol. uždarbio per
metus. Vėl prakiuro pastato stogas,
teko prašyti 12,000.50 dol. Draugo fondo paramos.
Buvo pristatyta nauja redaktorė
Virginija Petrauskienė, kuri vyr. redaktorei padės tris dienas per savaitę.
Administracijoje kai kurioms tarnautojams yra mažinamos darbo valandos. Kad išlaikytų laikraštį, Taryba

P

įvairiais būdais bando mažinti išlaidas,
tuo pačiu stengdamasi, kad laikraštis
liktų įdomus. „Draugas” turi 10 tarnautojų, iš jų – 6 „part-time”. Kiekvienais metais „Draugas” praranda 200
prenumeratorių dėl jų mirties, o naujų skaitytojų tiek neatsiranda. Nereguliarus laikraščio pristatymas, deja,
nepriklauso nuo ,,Draugo” tarybos
norų, tai yra vis blogėjančio pašto tarnybos darbo išdava.
Po to buvo pasidžiaugta iždininko
Leopoldo von Braun sumaniai tvarkomu iždu. Praėjusiais – 2016 metais –
„Draugo” leidyba buvo paremta 45,000
doleriais. Nors „Draugas” gauna tiesioginių aukų, rengia pokylį, išleidžia
gražius kalendorius bei kalėdinius
sveikinimus, bet ir šios pastangos nepadeda padengti visų laikraščio leidybos išlaidų. Praėjusių metų DF vajai
padidino iždą 34,734. dol., „D/News” vajus – 10,260 dol., parduota knygų už
6,275 dol. DF išlaidas sudaro vajaus laiškų spausdinimas ir vokai – 1,711.65 dol.,
paštas – 1,480 dol. Kitų išlaidų nėra. Iš
viso Draugo fondas savo ižde turi
653,165.56 dolerius.
Apsvarsčius finansinius reikalus
nutarta skelbti pavasario vajų, kuris
prasidės kovo mėn. pradžioje. Draugo
fondas kreipiasi į visus laikraščio skaitytojus pagal išgales aukoti Draugo
fondui. Draugo fondas taip pat prašo
lietuviškų organizacijų dėmesio, primindamas, kad be „Draugo” užnugario
jos negalėtų ruošti savo didžiųjų renginių, organizuoti šalpos vajų bei išlaikyti fondų. „Draugo” paramą, nors
ir ne finansinę, jaučia ir lituanistinės
mokyklos, nes jų veiklos aprašymai ir
nuotraukos mirga laikraštyje. Būtų
solidaru, jeigu mokyklos ir mokinių tėveliai prenumeruotų „Draugo” laikraštį.
Posėdis truko porą valandų, jame
aktyviai dalyvavo visi Draugo fondo direktoriai.
Nepamirškite sudarydami testamentą dalį turto skirti Draugo fondui. Aukos nurašomos nuo federalinių
mokesčių.

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

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

LIETUVOS RESPUBLIKOS
UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJA

GLOBALI LIETUVA

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2017 m. sausio 23 d. pradedamas
Valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

KONKURSAS
Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija (mėnesinis
dydis 123,5 Eur) ir/ar socialinė išmoka (vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus
į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319
Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.
Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys
gauti valstybės paramą 2017 m. pavasario semestre, nuo 2017 m. sausio 23
d. iki 2017 m. vasario 20 d. privalo:
1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu
užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje, autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
2. studentas, kuris kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.
Studentas turi pateikti:
– krašto Lietuvių Bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių
kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą
jo kopiją;
– arba dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra
gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne
žemesnėje nei aštunta klasėje.
3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino
pabaigos Fondui privalo pateikti socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.)
arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai
Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.
Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti
į Fondą.
Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama
tel. +370 5 2639158 ir Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.
Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose
skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160.
URM Užsienio lietuvių departamentas
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L I e T u vA I r PA S A u L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Prezidentė ragina sumaniai minėti valstybės gimtadienį
Vilnius (Prezidentūros
info) – LR prezidentė Dalia Grybauskaitė visus Lietuvos piliečius kviečia prisidėti prie jau
penktą kartą vykstančios akcijos „Vasario 16-ąją švęsk
linksmai ir išradingai”.
„Tegul Vasario 16-oji bus
džiaugsminga, skambi ir daugiabalsė šventė, tarsi Trispalvė
banga, užliejanti Lietuvą ir pasaulį, kur tik yra mūsų piliečių.
Įtraukianti kiekvieną, kuris Prezidentė ragina prisidėti prie akcijos „Vasario 16didžiuojasi, kad jau beveik 100 ąją švęsk linksmai ir išradingai”.
Diena.lt nuotr.
metų turime atkurtą savo valstybę. Švęskime savo šalies gimtadienį Valstybės gimtadienis buvo sumaniai
linksmai ir išradingai”, – skatina Lie- minimas įvairiuose pasaulio kampeliuose. Ketvirtieji akcijos metai buvo
tuvos vadovė.
Sumanymus, kaip linksmai ir iš- rekordiniai – per dvi savaites oficialioje
radingai pasveikinti savo šalį 99-ojo Prezidentės interneto svetainėje buvo
gimtadienio proga, valstybės vadovė užregistruota 650 originalių Valstykviečia registruoti interneto svetainėje bės gimtadienio šventimo sumanymų.
adresu www.lrp.lt/vasario16. Tuos, Žmonės organizavo šventinius rengikurie originaliausiai paminės Vasario nius, žygius, ėmėsi labdaringos veiklos,
16-ąją, Prezidentė apdovanos trispal- inicijavo įvairias akcijas, kurios sutelkė ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų
vėmis.
Per ketverius akcijos „Vasario 16- gyvenančius mūsų šalies piliečius,
ąją švęsk linksmai ir išradingai” gy- puoselėjo pilietinį mąstymą bei tauvavimo metus buvo paskelbta dau- tiškumo ir bendruomeniškumo jausgiau kaip pusantro tūkstančio idėjų. mą.

M. Gorbačiovui įteiktas šaukimas į teismą
Vilnius („Draugo” info) – Sausio
13-osios bylą nagrinėjančiam Vilniaus
apygardos teismui pavyko įteikti šaukimą buvusiam Sovietų Sąjungos prezidentui Michailui Gorbačiovui.
Liudytoju šaukiamam M. Gorbačiovui buvo išsiųsti trys šaukimai – du
pernai išsiuntė teismas, o dar vienas
išsiųstas per Teisingumo ministeriją.
Teismas elektroniniu ir įprastiniu
paštu informavo liudytoją apie kvietimą dalyvauti byloje.
Pasak teisėjos Ainoros Kornelijos
Macevičienės, teismui grįžo vienas
pranešimas apie šaukimo įteikimą.
Teismui adresuotame rašte yra M.
Gorbačiovo parašas. Šiame šaukime
nurodytos visos suplanuotos posėdžių
datos. Teismas nurodė, kad sutinka surengti vaizdo konferenciją šio liudytojo

apklausai.
Šaukime taip pat paprašyta, kad 85
metų M. Gorbačiovas nurodytų asmenį, su kuriuo galima būtų palaikyti
ryšį dėl nuotolinės apklausos. Vilniaus apygardos teismas buvusiam
politikui pranešė, kad jo pavardę per
posėdžius minėjo kiti liudytojai, todėl
jo prašoma papasakoti, ką jis žino
apie Sausio įvykių aplinkybes.
Nepaisant to, kad gavo Vilniaus
apygardos teismo šaukimą liudyti Sausio 13-osios byloje, buvęs Sovietų Sąjungos prezidentas teigia neketinąs
jokiu statusu dalyvauti procese.
„Prie to, ką anksčiau esu sakęs, neturiu ką pridėti, – Rusijos naujienų
agentūrai ‘Interfax’ sakė M. Gorbačiovas. – Todėl jokiu atveju neketinu
dalyvauti teismo procese Vilniuje”.

Posėdžių metu parlamentarai atostogauja
Vilnius (LRT.lt) – Kelios Seimo kadencijos niekaip nesiryžta įteisinti
parlamentarų atostogų, nors Konstitucinis teismas dar prieš dešimtmetį
yra paskelbęs, kad Seimas privalo priimti jų darbo sąlygas nustatantį įstatymą. Nepaisant to, kai kurie Seimo
nariai per neeilinius posėdžius net
neslepia atostogaujantys užsienyje,
Etikos komisija jų bausti negali, nes
poilsiaujantys neretai yra gavę Seimo
valdybos pritarimą.
Socialdemokratas Algirdas Sysas
sako, kad visi privalo turėti galimybę
pailsėti ypač tarp sesijų, bet tik sude-

rinę su valdyba. Jis pats neslepia praleidęs vieną posėdį, nes ilsėjosi Austrijoje.
„Yra tokia tvarka, kad mes planuojam iš anksto savo keliones. Kadangi neeilinis posėdis nebuvo planuotas, buvau nusipirkęs kelialapius,
kreipiausi į valdybą. Kadangi buvo
trumpas posėdis, valdyba mane išleido”, – teigia Seimo Socialdemokratų
frakcijos narys A. Sysas.
Konservatorė Agnė Bilotaitė nepasirodė abiejuose neeiliniuose posėdžiuose. Ji dar prieš Kalėdas išvyko į
Afriką dalyvauti ralyje.

Lietuva vilioja jaunas užsienio įmones
Vilnius (ELTA) – Užsienio reikalų ministerija trečiadienį pakvietė
Lietuvoje reziduojančius ir Lietuvai
akredituotus užsienio šalių ambasadorius susipažinti su Lietuvoje sudarytomis palankiomis sąlygomis jaunoms ir inovatyvioms technologijų
įmonėms kurtis ir plėtoti veiklą.
Daugiau kaip 30 aukščiausio rango diplomatų iš Europos, Azijos, Šiaurės bei Pietų Amerikos valstybių lankėsi informacinių ir komunikacinių

technologijų įmonių parke „Vilnius
Tech Park”. Diplomatai išgirdo apie
Lietuvos siekį tapti finansinių technologijų (fintech) regioniniu centru,
šiam tikslui pasiekti kuriamą pažangią finansų sektoriaus teisinio reguliavimo bazę, taip pat gyvai išvydo jau
esamos infrastruktūros pavyzdį.
Šis Sapiegų parke įsikūręs technologinių įmonių miestelis yra tapęs
namais daugiau kaip 40 startuolių, rizikos kapitalo ir konsultacinių įmonių.

NATO vis dažniau atakuoja programišiai
Briuselis (ELTA) – NATO vis dažniau tampa kibernetinių atakų taikiniu. „Naujausiais mūsų duomenimis,
pernai kas mėnesį nustatyta vidutiniškai 500 grėsmingų kibernetinių atakų
prieš NATO objektus, kurios reikalavo
intensyvaus mūsų ekspertų įsikišimo”, – sakė Aljanso generalinis sekretorius Jens Stoltenberg. Tai esą yra 60
proc. daugiau nei 2015 m.
Daugumą šių atakų, anot J. Stoltenberg, organizavo ne privatūs asmenys, jos buvo finansuojamos kitų ša-

lių valstybinių institucijų. Tai esą akivaizdžiai įrodo dideli išteklių kaštai.
Be karinio pavojaus NATO, kuris
kyla dėl šių kibernetinių atakų, J.
Stoltenberg baiminasi ir politinių problemų, pirmiausiai – galimai manipuliuojant duomenimis per rinkimų kampanijas.
„Taip jie pakirstų demokratiją”, –
teigė Aljanso vadovas. Anot jo, NATO
jau kurį laiką siūlo savo narėms krizių
valdymo grupes, kurios turėtų joms padėti geriau apsaugoti savo tinklus.

Davose diskutuota apie ES ateitį
Davosas (ELTA) – Augantis populizmas galėtų sukelti grėsmę Europos Sąjungos (ES) ateičiai – tokia nuomonė vyravo antrąją Pasaulio ekonomikos forumo Davose dieną, aptariant
ES projektų įgyvendinimą.
Pokalbių metu ES ekonomikos reikalų komisaras Pierre Moscovici aptarė Jungtinės Karalystės išstojimo iš
ES poveikį blokui. „Žinoma, Europa išliks, ir (...) greičiausiai, liks euras”, –
teigė P. Moscovici.
Kadenciją baigiantis JAV vice-

prezidentas Joe Biden taip pat atvyko
į Davosą ir paskutinės, kaip viceprezidento, pasakytos kalbos metu pabrėžė, kad Rusija – didžiausia grėsmė
tarptautinei liberaliai tvarkai.
„Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas turi kitokią ateities viziją. Jis
siekia grįžti į tokį pasaulį, kuriame
stiprieji vadovaujasi karine galia, korupcija ir nusikalstamumu, o silpnesnės tautos turi paklusti”, – teigė viceprezidentas.

„Facebook” blokavo Rusijos televizijos kanalą
Maskva („Lietuvos žinios”) – Rusijos televizijos kanalo RT („Russia
Today”) socialinio tinklo „Facebook”
puslapis buvo blokuotas tada, kai per
jį buvo transliuojama postą paliekančio JAV prezidento Barack Obama paskutinė spaudos konferencija.
„Facebook” RT uždraudė skelbti
bet kokią vaizdo medžiagą. Draudimas galios tuo metu, kai vyks išrinktojo JAV prezidento Donald Trump

inauguracija. Naktį iš sausio 18 dienos
į sausio 19-ąją Rusijos žiniasklaidos
priemonė RT pranešė, kad šio kanalo
puslapiui, kuris yra skirtas anglakalbei auditorijai, socialinis tinklas „Facebook” uždraudė publikuoti bet kokią
vaizdo medžiagą – nuotraukas, vaizdo
įrašus ir nuorodas į juos, rengti tiesioginę transliaciją.
Draudimas galioja iki sausio 21
dienos 9 val. 25 min. Lietuvos laiku.

Vokietijoje įspėta apie teroro išpuolių grėsmę
Berlynas (Alfa.lt) – Vokietijos vidaus žvalgybos agentūros vadovas
įspėjo, kad Europa turi išlikti budri dėl
jai kylančios ekstremistinių išpuolių
grėsmės.
Agentūros vadovas Hans-Georg
Maassen sakė, kad jo agentūra stebi 548
ekstremistus, laikomus pakankamai
pavojingais, kad galėtų surengti išpuolius.
Nors žvalgybos agentūros ir stebėjo tunisietį Anis Amri, jam tai ne-

sutrukdė gruodį pagrobti sunkvežimį
ir jį įvairuoti į Berlyno Kalėdų miestelyje susirinkusius žmones. Per išpuolį žuvo 12 žmonių, dešimtys buvo
sužeisti. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavusi ekstremistinė ataka Vokietijoje.
H. G. Maassen taip pat sakė, kad
Vokietijoje gyvena apie 9,7 tūkst. islamiškam salafitų judėjimui priklausančių asmenų, tačiau toli gražu ne
visi jie kelia grėsmę visuomenei.

JAV parduodamas brangiausias namas
Los Angeles (Faktai.lt) – Bel Air Californijos valstijoje už
250 mln. dolerių parduodama prabangi vila
su 21 vonios kambariu,
penkiais barais ir
dviem vyno rūsiais.
Tai yra brangiausias
privatus namas, kada
nors pasiū-lytas JAV.
Moderni vila Los Angeles kalvose buvo statoma daugiau kaip ketverius metus.
Ieškoma prabangiausio namo pirkėjo.
Pasitelkus šūkį
LaCurbet.com nuotrauka
„Aštuntasis pasaulio
stebuklas yra čia”, dabar ieškomas vi- 40 žiūrovų, kūno rengybos centras,
los pirkėjas. Tai tinkamas objektas baseinas ir kėglių takas. O kur dar aumilijardieriui, „kuris gyvenime nori tomobilių parkas su prabangiais autik tai, kas geriausia”, – sakoma agen- tomobiliais už 30 mln. dolerių, meno
tūros pranešime. Namas pastatytas kūriniai ant sienų ir vaizdas į Los
lyg didžiulė jachta. Keturiuose aukš- Angeles dangoraižius horizonte iki
tuose yra 12 miegamųjų ir trys gourmet pat Ramiojo vandenyno. Į kainą taip
virtuvės. Gyvenamasis plotas siekia 3 pat įskaičiuotas sraigtasparnis bei
septyni patarnautojai, kurie dvejus
530 kvadratinių metrų.
Be to, yra poilsio zona, kino teatras metus rūpinsis vila.
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S P O r TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Istorinis debiutas: vyrų komandoje – moteris
Naujuosius krepšinio sezono metus
pasitikusi Čikagos lietuvių krepšinio
lyga (ČLKL) nestokoja staigmenų krepšinio aikštelėje. Sausio 14 d. vykusiose
rungtynėse tarp „Radviliškio” ir „Aukštaitijos” komandų aikštelėje kartu su vyrais pirmąkart ČLKL istorijoje rungtyniavo ir moteris: „Radviliškio” gretose
debiutavo Iveta Šalkauskienė, kuri savo
debiutą keturiskart lygos čempionų
gretose pažymėjo taikliu tritaškiu metimu ir padėjo savo komandai iškovoti pergalę rezultatu 81:47.

turėjo pripažinti „Atleto” pranašumą.
Beje, įdomu tai, kad tai buvo paskutinės ČLKL senbuvės „Atleto” komandos rungtynės krepšinio aikštelėje –
vangiai į rungtynes besirenkantys „Atleto” krepšininkai nutarė pasitraukti iš
tolimesnių varžybų net nepasibaigus
sezonui ir tuo pačiu pateikė nemažą
akibrokštą ČLKL vadovams.
Dvejomis pergalėmis naujuosius
metus pasitiko nuo pat pirmojo ČLKL
sezono lygos varžybose dalyvaujantys
„Lituanicos” krepšininkai. Pirmose
rungtynėse jie rezultatu 79:55 nugalėjo
„Aukštaitiją”, o antrame susitikime, tik
pačioje rungtynių pabaigoje – 72:70 palaužė ambicingai rungtyniavusius
„Stumbro” krepšininkus.
Rungtynėse su aukštaičiais savo geriausias
sezono rungtynes sužaidė
„Lituanicos” vidurio puolėjas Paulius Riškus, kuris į varžovų krepšį įmetė 31 tašką ir atkovojo 19
kamuolių!
Dar vieneriose praėjusio šeštadienio rungtynėse nauja ir originalia
apranga pasidabinę Panevėžio „Liet kabelio”
krepšininkai 67:61 nugalėjo vienus iš šio sezono
autsaiderių „Lietavos”
krepšininkus ir į savo
sąskaitą įsirašė ketvirtąją pergalę.

Pergalę iškovojo
keturiese

ČLKL turnyrinė lentelė

10. „Vynera”
11. „Kaunas”
12. „Lietava”

(vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai):
1. „Juodkrantė”
2. „Švyturys”
3. „Lituanica”
4. „Atletas”
5. „Jaunimas”
6. „Radviliškis”
7. „Stumbras”
8. „Lietkabelis”
9. „Aukštaitija”

8
8
8
7
6
6
5
4
3

2
2
1
2
5
4
5
4
5

1
1
1

10
10
8

ČLKL turnyrinė lentelė
1. „Panevėžys”
2. „Kaunas”
3. „Arka”
4. „Ąžuolas”
5. „Alytus”
6. „Vytis”
7. „Savas LT”

5
6
6
5
5
3
2

5
2
2
4
3
8
8

Jis gali tapti
pasaulio čempionu
28-erių Lietuvos boksininkas Egidijus
Kavaliauskas sulaukė gražių žodžių –
„Boxnation.com” puslapis įtraukė lietuvį
tarp penkių kovotojų, kuriuos reikia stebėti 2017 metais.
Kavaliauskas svajoja tapti
pirmuoju lietuviu, tapusiu
profesionalaus bokso čempionu ir turi visas galimybes tą padaryti!”, – rašo puslapio autoriai.
Vienas garsiausių JAV trenerių
Robert Garcia, treniruojantis lietuvį,
komentavo, kad E. Kavaliauskas – stipriausiai smūgiuojantis boksininkas,
kurį jis pažįsta.
Boksininkas per savo karjerą jau
kovojo 15 profesionalų kovų ir visas jas

„

E.

laimėjo. 12 iš jų jis baigė nokautais.
„Boxnation.com” teigia, kad E.
Kavaliauskas savo stiliumi primena
bokso superžvaigždę Genadijų Golovkiną.
Praėjusiais metais E. Kavaliausko
agentas Egidijus Klimas sakė, kad Egidijų mato bokso viršūnėje. „Iki čempiono kovos aš jį tikrai nuvesiu, o
kaip bus toliau – nežinau. Bet turiu dideles viltis ir tikiu juo”, – teigė E. Klimas.
E. Kavaliauskas dalyvauja vienos
garsiausių JAV kovų organizatorių
„Top Rank” rengiamose kovose. Po
šios organizacijos vėliava kovėsi ir
legendinis Muhammad Ali, o dabar jai
atstovauja ir garsusis Manny Pacquiao.

Pasirodo, kad pergalių krepšinio aikštelėje
Pirmąkart ČLKL istorijoje, oficialiose lygos rungtynėse galima siekti ir rungtydebiutavo moteris – Iveta Šalkauskienė apsivilko „Radvi- niaujant keturiese! Tą
liškio” komandos marškinėlius ir padėjo iškovoti pergalę puikiai pademonstravo
„Juodkrantės” ir „Švyturio” komandų. Jų dvikova pasižy- ČLKL senjorų (daugiau
nei 35 metų amžiaus) lymėjo ypatingu atkaklumu.
gos varžybose rungtyavaite anksčiau vykusiose rung- niaujanti „Panevėžio” komanda.
Sausio 15 d. vykusiose rungtynėse
tynėse „Radviliškio” komandos
puolimo mašinos nesustabdė ir su „Savas LT” komanda, vienam iš
„Lietavos” krepšininkai, kurie krep- panevėžiečių gavus traumą, aikštelėje
šinio aikštelėje įsismaginusiems var- liko rungtyniauti vos 4 „Panevėžio”
žovams nusileido perpus, net 50-ies krepšininkai, tačiau tai jiems nesutrukdė pasiekti pergalę rezultatu 57:52
taškų santykiu – 50:100.
Naujųjų metų puošmena tapo ir tuo pačiu įsitaisyti pirmoje turnyČLKL „Juodkrantės” ir „Švyturio” ko- rinės lentelės vietoje.
Tos pačios dienos rytą „Savas LT”
mandų dvikova, kuri krepšinio gerbėjams suteikė be galo daug emocijų. krepšininkai rezultatu 48:74 turėjo priNuožmioje ir permainingoje kovoje pažinti ir praėjusio sezono čempionų
paskutinėmis rungtynių sekundėmis „Alytaus” sportininkų pranašumą. Kipergalę iš varžovų rankų išplėšė ČLKL tose rungtynėse ČLKL debiutantė
čempionų vardą ginantys „Juodkran- „Kauno” komanda rezultatu 45:37 nutės” krepšininkai. Po rezultatu 76:73 lai- galėjo „Ąžuolą”, o „Arkos” penketukas
mėtų rungtynių pastarieji iškopė į tur- – 53:34 įveikė „Vyčio” komandą.
Lietuvos boksininkui E. Kavaliauskui prognozuojamas pasaulio čempiono vardas.
nyrinės lentelės viršūnę, kurioje nuo
pat šio sezono pradžios karaliavo „Švyturys”.
Svarbią pergalę „Juodkrantės” komandai garantavo sėkmingas Manto
Dubausko (26 taškai) bei Justino Mažeikos (18 taškų, 5 tritaškiai) žaidimas. „Švyturio” gretose pasižymėjo
20 taškų pelnęs komandos legionie2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
rius Julian Sctott – 20 taškų bei 16 taškų pelnęs Lukas Žebrauskas.
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Prieš tarpusavio dvikovą „JuodStephen M. Oksas, President
krantės” krepšininkai rezultatu 72:66
nugalėjo „Stumbrą”, o antrą pralaimėjimą iš eilės po aštuonių laimėjimų sePatarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
rijos patyrusi „Švyturio” komanda 69:71
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Pasaulio Lietuvis iš didžiosios raidės
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DRAUGAS

Į ,,užtarnautą
pensiją” išlydėjus
Bronių Nainį (1)

1992–1997 m. PLB valdyba. Pirmoje eilėje (iš k.): Vacys Garbonkus, dr. Petras Kisielius ir Kostas Dočkus. Antroje eilėje: Baniutė Kronienė, Rimas Česonis, Milda Lenkauskienė, Bronius Nainys, dr. Vitalija Vasaitienė ir Vytautas Kamantas.

Milda Lenkauskienė:
Tėvynę išlaisvinome …nebeturime ką veikti!
asaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos nesuskaičiuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose, daugelio kraštų bendruomenių
lankymuose buvome kartu.
Broniui Nainiui pirmininkaujant PLB v-bos posėdžiai buvo nenuobodūs, dalykiški, tuščiažodžiavimui dalyviams nebuvo vietos. Jo rankose buvo tiksli darbotvarkė ir gerai apgalvotas veiklos planas, nes,
tikino Jis mus visus: „... mūsų pagrindinis tikslas,
dėl kurio mes visą gyvenimą draskėmės, buvo lietuvių tauta, jos kalba ir laisva, nepriklausoma valstybė!” Kai Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma, PLB
teliko pareiga kraštui padėti Lietuvos laisvę įtvirtinti
ir po pasaulį pasklidusius Lietuvos vaikus sutelkti
po trispalve vėliava.
Pasitraukus mums abiem iš aktyvios veiklos, susisiekdavome telefonu ir elektronika vis „vaduojant
Tėvynę Lietuvą” nuo viso pikto... Sielojosi Bronius, kad kartu su naikinimu lietuvių tautos, naikinama lietuvių kalba... ją teršiant dabar madingais
svetimžodžiais. Jis rašė man: „Lietuvoje kūdikiai nebegims, bet ‘startuos’, iš gyvenimo išeinantieji nebemirs, bet ‘finišuos’ ... nejaugi?”
Broniaus sumanumui ir darbštumui nebuvo ribos... ginant principus neturėjo atsargumo ir kartais
stokojo diplomatijos… Jo tartas ir rašytas žodis, nepaisant pasekmių, buvo „tiesiai-šviesiai”. Jis, kaip
ir jo pirmtakas, mano ir mano vaikų mokytojas, Bendruomenės patriarchas Stasys Barzdukas, vis siekė
į PLB veiklą įtraukti jaunosios kartos atstovus, – kad
Lietuvos ateitis būtų šviesesnė...
Vėliausiuose pokalbiuose, šeimyniškuose po-

P

Bronius Nainys
Kai mirtis pasibels į tavo duris,
Ką tu jai pasiūlysi?
Aš atnešiu šiai viešniai pilną taurę savo gyvenimo,
Aš jos jokiu būdu neišleisiu tuščiomis rankomis.
Rabindranath Tagore

alėdų savaitė. Šventinis pasiruošimas – eglutės puošimas, Kūčių valgių ruoša… Ir, žinoma, kasdieniniai darbiniai įsipareigojimai… Tik spėja užbaigti ,,Užburtosios fleitos” recenziją, kai į elektroninę mano pašto dėžutę atkeliavo žinutė apie Broniaus Nainio laidotuves. Jo
duktė Laima Garbonkienė rašė: ,,Juk Tavo tėveliai artimai draugavo su mano…” Šie paprasti žodžiai kažkodėl giliai palietė mano širdį. Prieš akis
iškilo laimingos vaikystės dienos ir vėlesnis, jau
labiau ,,kolegiškas” bendravimas su Broniumi
Nainiu. Nesu reporteris ar metraštininkas, kad aprašyčiau atsisveikinimo su velioniu ir laiduotuvių eigą, bet tikrai jaučiu savotišką ,,šeimyninę”
pareigą užrašyti pluoštą prisiminimų apie šį neeilinį žmogų. Nujaučiau, kad neskambės vien tik
gražios natos – kieto charakterio buvo a. a. Bronius, ,,buldozeris” – kaip ir dr. Kazys Bobelis, apie
kurį taip pat teko rašyti. Abu šie ąžuolai buvo nepalaužiami vėjo, abiems priešų netrūko, bet, kaip
sakoma, ,,ne šventieji puodus lipdo”… Nenustebau, kad ne visi kalbinti prisiminti Bronių Nainį į šį mano prašymą atsiliepė. Vienas žmogus labai aiškiai leido suprasti, kodėl atsisako: ,,Apie mirusį – arba gerai, arba nieko”…Bet juk mes norim
palikti kitoms kartoms tikro žmogaus portretą,
prisiminti viską – ,,the good, the bad, the ugly”.
Tegu visokie vertinimai lieka Nainio ,,pažymių
knygutėje” (jis pats juk drąsiai rašydavo ir trejetus, ir dvejetus, ir kuolus, ar ne?). Ar Bronius Nainys buvo tas drąsusis Tamino, kuris pūsdamas
savo užburtąją fleitą sugebėjo suvaldyti ,,lietuviškąjį žvėryną”, dabar ir sužinosime.

K

Raimundas Marius Lapas

būviuose (lankydama Čikagą – Lemontą) prašydavau
buvusio PLB pirmininko Broniaus Nainio saugoti
savo sveikatą, taupyti jėgas ir bandydavau Jam priminti, kad Lietuva jau laisva ir nepriklausoma, bet
Bronius nenurimo, vis norėdamas tą Lietuvos laisvę labiau ir labiau įtvirtinti ir savo darbo patirtimi
su bendraminčiais dalintis.
Tuo tarpu gyvenimas ritasi į galutinį tikslą ir
iš žmonių lieka tik jų skelbtos idėjos ir gyvųjų prisiminimai… Reikia tikėti, kad „kieto žodžio” specialistas Bronius Nainys, dabar Anapilyje sukvietęs
bendraminčius, rūpinasi Lietuva ir Tauta, nes į Anapilį Jis nusinešė pilną taurę savo prasmingo gyvenimo...

Algimantas Gečys:
Kovotojas už pavergtos tautos išlaivinimą
rtėjant Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 50-ajai sukakčiai, 1967 m., Bronius
Nainys buvo išrinktas JAV LB Krašto valdybos pirmininku. Jam vadovaujant JAV LB Taryba priėmė nutarimą, įpareigojantį JAV LB darbuotis Lietuvos laisvinimo veikloje. Iki priimto sprendimo JAV-se laisvinimo veikla buvo patikėta Amerikos Lietuvių Tarybai (ALT’ui). Tai buvo viena iš
sąlygų 1950-aisiais metais steigiant JAV Lietuvių
Bendruomenę (JAV LB). JAV LB veikla privalėjo ribotis lituanistiniu švietimu, kultūrine bei socialine
veikla.
1970-aisiais metais išrinkta JAV LB VI Taryba
krašto valdybos pirmininko pareigas patikėjo rytiniame JAV pakraštyje gyvenančiam Vytautui Volertui. Jo sudaryta valdyba ėmėsi stipriai orientuotis
į Lietuvos laisvinimo veiklą. Man buvo patikėtos vi-

A

IX PLB Seimui Vilniuje pasibaigus valdybos pirmininkas Bronius Nainys buvo apdovanotas ,,Rūpintojėliu”. Iš k.: PLB
atstovas Vilniuje Juozas Gaila, PLB valdybos vicepirmininkė Kultūros komisijos pirmininkė dr. Vitalija Vasaitienė, PLB
atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaitė, Bronius Nainys ir Švietimo komisijos pirmininkė Milda Lenkauskienė.
M. Lenkauskienės archyvo nuotraukos

DRAUGAS
suomeninių reikalų vicepirmininko
pareigos su pavedimu įkurti JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybą. 1971
metų pabaigoje sulaukiau Broniaus
Nainio skambučio. Pastebėjęs, kad
1948 metais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje pasirašytas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos dokumentas plačiau imamas naudoti
siekiant apsaugoti pilietines, politines, socialines ir ekonomines visų
tautų bei rasių planetos gyventojų teises, jis patarė JAV LB-nei pradėti anglų kalba leisti leidinį, supažindinantį
su okupanto vykdomais žmogaus teisių pažeidimais sovietų pavergtoje
Lietuvoje. Pasisakė, kad yra kalbėjęs
su politologu prof. dr. Tomu Remeikiu,
ir šis sutinka tokį metraštinį leidinį parengti. Iš savo pusės Bronius Nainys
pasisiūlė talkinti leidinį spausdinant,
platinant, siuntinėjant. Pasiūlymą
priėmėme, ir 1972 m. vasario 16 d.
data buvo išleistas leidinys The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania – a Report for 1971.
Leidinyje išsamiai paliestas Jungtinėse Tautose keltas Baltijos valstybių klausimas, Simo Kudirkos byla, tikėjimo laisvės varžymai, kunigų persekiojimai, disidentų sustiprintas persekiojimas, teisės emigruoti paneigimas ir t.t. Leidiniu buvo aprūpinti
visi JAV Kongreso nariai, universitetų bibliotekos, Jungtinių Tautų organizacijos vadovai. Leidiniui sulaukus
netikėto dėmesio, JAV LB vadovybė ryžosi kasmet ruošti bei išleisti žmogaus
teisių Lietuvoje paneigimą dokumentuojantį leidinį. 1975 m. valstybėms priėmus Helsinkio konferencijos
nutarimus, žmogaus teisių klausimai
sulaukdavo dar didesnio dėmesio. Dr.
Tomas Remeikis pasiaukojančiai suredagavo vienuolika metraštinių leidinių, Broniui Nainiui rūpinantis
spaustuvės bei platinimo reikalais.
Bronius Nainys ne kartą padėjo ir parūpindamas dokumentinės medžiagos leidiniui. 1978 m. ataskaitoje Bronius Nainys figūruoja kaip koredaktorius. Ataskaitą, dokumentuojančią
1982 metus, redagavo kun. Kazimieras
Pugevičius, Marian Skabeikis ir Gintė Damušytė. Paskutinį JAV LB išleistą veiklos aprašymą, apimantį
1983–1986 metus, redagavo dr. Rasa
Mažeikaitė.
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Algimantas Gečys su dabartine PLB pirmininke Dalia Henke (k.) ir JAV LB Krašto valdybos pirmininke Sigita Šimkuviene.
,,Draugo” archyvo nuotraukos
Prisimenu Bronių Nainį kaip pareigos žmogų, pasišventusį visuomenininką, patriotą. Jo atlikti darbai tebūna kiekvienam lietuviui paskata
talkinti nepriklausomai Lietuvai.

Aleksas Vitkus:
Išlydėjome taurų lietuvį
Retėja mūsų tautos vyresniųjų
gretos. 2016 m. gruodžio 23 d. į Pal. J.
Matulaičio misiją Lemonte gausiai
rinkomės palydėti didžiojo lietuvybės
puoselėtojo, Lietuvių Bendruomenės
veikėjo, karšto Lietuvos patrioto, žurnalisto, redaktoriaus ir kelių knygų autoriaus, mano gero, ilgamečio draugo
Broniaus Nainio.
Kaip susipažinau su Broniumi?
Sutikau Vokietijoje tuoj po Antrojo
pasaulinio karo. Tuo laiku laukiau
paskutinių dokumentų, reikalingų artėjančiai emigracijai į Ameriką. Nenorėdamas veltui gaišti laiko, pradėjau
lankyti Ludwigsburg miestelyje veikusius UNRRA/IRO automechanikų
kursus. Vieną gražią dieną kursų instruktorius paragino mane išlįsti iš po
taisomos mašinos ir susipažinti su
lankytoju, kuris pasirodė esąs kapitonas Nainys, 8724-os, JAV kariuomenei dirbančios lietuvių inžinerijos kuopos vadas. „Aš ieškau kuopai lietuvio
inžinieriaus, susikalbančio vokiečių ir

anglų kalba”, – kalbėjo Nainys, o gavęs
mano teigiamą atsakymą, paaiškino sąlygas ir tuojau pasiūlė keltis į netoli
Stuttgart miesto esančias kareivines.
Jau kitą dieną atsiradau Stuttgart kareivinėse, „Kelly barracks in Moehringen”. Nainys, buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas, tapo mano viršininku. Atvykę į Ameriką ir abu po
kiek laiko persikėlę į Čikagos miestą,
tapome ne tik artimi draugai, bet ir
bendradarbiai Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje (PLB).
Dar Vokietijoje Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) 1949
m. paskelbė vadinamają Lietuvių Chartą, kurios pagrindiniai tikslai buvo
kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės
ir išeivijoje išlaikyti lietuvybę. To

Aleksas Vitkus: ,,Drįstu nesivaržydamas
savo draugą pavadinti vienu iš tikrųjų lietuvybės apaštalų”.
principo vedama 1951 m. susikūrė JAV
Lietuvių Bendruomenė, o Nainys buvo
vienas iš jos entuziastų, kuris ilgainiui
ją praplėtė, sujungdamas viso pasaulio
lietuvius išeivius, pavadinęs PLB.
1950 m. atvykęs į JAV Nainys stengėsi įsijungti į lietuvišką veiklą, pradžioje veikdamas kultūros plotmėje, o
vėliau įsijungęs ir į Lietuvos laisvinimo politinę veiklą, kas senojo ALT’o vadovams atrodė nepriimtinas ir nepateisinamas dalykas. 1973 m. tapęs PLB
valdybos pirmininku, Nainys iškovojo,
kad Australijos vyriausybė atšauktų
savo ankstesnį nutarimą Sovietų Sąjungai pripažinti Baltijos valstybes.
Po tokio PLB laimėjimo ALT’as sušvelnino savo priešingybę PLB, tačiau
iškilo nesklandumai su didžiausia
krašto bendruomene – JAV, labiausiai
– dėl finansų.
Nesutarimai tarp PLB ir VLIK’o
bei ALT’o tęsėsi ir toliau dėl skirtingų
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pažiūrų į bendravimą su okupuota
Lietuva. Kai abi pastarosios grupės,
kartu su vadinamąja Reformuotąja
bendruomene, laikė bet kokį ryšį su
okupuota Lietuva kaip bendradarbiavimą su okupantu, PLB tokio ryšio ieškojo. Čia galima paminėti 1967 m. vykusią sėkmingą JAV lietuvių krepšinio
komandos išvyką į okupuotą Lietuvą.
Ne visuomet Broniaus ir mano
nuomonės sutapo. Pavyzdžiui, 2002 m.
vasarą „Drauge” vyko toks dialogas.
Bronius gyrė Floridos valstijos nutarimą vienai musulmonei išduoti vairuotojos pažymėjimą, ten įdėjus jos
nuotrauką uždengtu veidu, aiškindamas, jog JAV Konstitucija garantuoja
sąžinės laisvę. Perskaitęs JAV Konstituciją ir visas jos 25 pataisas, niekur neradęs žodžio apie „sąžinės teisę”, pamąsčiau: „Tai kam iš viso fotografuoti uždengtą veidą?”. Pasilikau prie
savo nuomonės, o Bronius – prie savo.
Bronius iš savo darbovietės į pensiją išėjo 1983 m., ir taip atrado dar daugiau laiko lietuvybei. Skyrė daugiau
laiko „Pasaulio lietuvio” redagavimui,
įsijungė į Pasaulio lietuvių centro Lemonto priemiestyje pirkimo vajų, bandė nesėkmingai įsijungti į „Draugo” leidybos reikalus, grįžo į PLB valdybą ir
vėl tapo jos pirmininku.
Artėjant Lietuvos nepriklausomybės deimantinei (75 m.) sukakčiai,
Nainys pasiryžo ją kuo iškilmingiau
paminėti išleidžiant šešiolikos tomų
Lietuvos kančios istoriją, kuri galutinai buvo pavadinta „Lietuvos kovų ir
kančių istorija” (LKKI). Bėgo mėnesiai,
ir gausūs prenumeratoriai jau nekantravo, laukdami pirmojo tomo pasirodymo, kol 1994 m. kovo mėnesį
skubos keliu buvo išleistas pirmasis tomas, be tinkamų komentarų talpinęs
šūsnį Lietuvos istorikams gana lengvai
prieinamų sovietinių trėmimo dokumentų. Neatidžiai tą tomą skaičiusiems atrodė, kad trėmimai buvo labai
humaniški. Tokiam suklaidinimui išvengti nepadėjo nei labai miglotas
trumpas leidėjų įvadas. Dėl reikiamų
paaiškinimų stokos knyga visuomenėje
sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Pasipylė protesto laiškai, pasigirdo knygą
smerkiančios kalbos, privedusios net
prie knygos deginimo ir grasinimų
pačiam Nainiui.
Po antrosios to tomo laidos pasirodymo klaida buvo atitaisyta, visuomenės atsiprašyta, ir kai buvo parašytas gerokai išsamesnis dokumentų
paaiškinimas, visuomenės įniršis blėso, knygų leidimas pajudėjo. Deja, Nainiui pasitraukus naujasis PLB valdybos pirmininkas panašaus entuziazmo
nerodė, ir po dar kelių knygų leidybą
sustabdė, o Nainį nežymiai „nuėmė”
nuo „Pasaulio lietuvio” redaktoriaus
posto.
Tą visą bjaurią suirutę Nainys,
visą gyvenimą pašventęs kovai už lietuvybę ir gryną, nesužalotą lietuvių
kalbą, labai skaudžiai išgyveno. Bet būdamas darbo žmogus, „Draugo” leidėjų tarybos ir valdybos prašomas, sutiko vėl bendradarbiauti „Drauge”, kur
jam buvo pavestos kai kurios skiltys.
Savo paskutinius metus Bronius
leido globojamas dukros Rūtos ir žento Kęstučio Sušinsko namuose, tvarkydamas savo gausių darbų archyvą.
Sulaukusį sveikatos trukdžių ir neišvengiamos brandžios senatvės, gruodžio 20 dienos ankstyvą rytą jį pasišaukė Dievas. Gal ne be reikalo vienoje savo knygoje Nainys savo širdį ir sielą sutapatino su Lietuva. Todėl ir aš
drįstu nesivaržydamas savo draugą
pavadinti vienu iš tikrųjų lietuvybės
apaštalų.
Tęsinys – kitame ,,Draugo” numeryje.
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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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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

,,Draugo” sudoku nr. 112
atsakymus atsiuntė:
Donatas Baniulis, Palos Hills, IL
Benas Karalius, Orlando, FL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

Tapkite

DRAUGO
skaitytojais

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

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
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

REAL ESTATE

3 mėn. – 30 dol.

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

Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

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

Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

www.draugas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

SKeLBiMAi

773-585-9500

PASLAUGOS
PARDAVIMASIRTAISYMAS

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

Siunčiu _____________ dol.

Tel. 773-585-9500

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

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.
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SIŪLO DARBĄ
Need relief caregiver one day
per week. Also need housekeeper.
Call Ruth at 312-951-8562

ĮVAIRŪS
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-369-8592.
■ Jums sunku atlikti buitinius darbus,
jaučiatės vieniša/as, jums reikalinga
slauga ar slegia įvairios problemos?
– Jums padės moteris, turinti patirties, rekomendacijas, vairuojanti automobilį
ir mylinti gyvūnus. Tel. 708-682-5329.

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:

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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ISTOrIJOS uŽkuLISIAI

Gamyklos muziejuje – daug įdomių eksponatų.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

110 metų švenčiantis „Stumbras” – vakar ir šiandien
ALGIS VAŠKEVIČIUS
2016 m. gruodžio mėnesį sukako lygiai
110 metų, kai Kaune buvo įkurtas ir iki
šiol sėkmingai veikia vienas didžiausių
stipriųjų gėrimų gamintojas Baltijos
šalyse „Stumbras”. Jame prieš septynerius metus buvo įkurtas unikalus vienintelis Lietuvoje stipriųjų gėrimų muziejus, kuris savo eksponatais maloniai
nustebina kiekvieną čia apsilankiusį
svečią. Šiomis dienomis „Stumbre” tikras darbymetis – prieš didžiąsias metų
šventes gerokai padidėja užsakymų,
darbuotojams tenka dirbti ir savaitgaliais.
tumbro” gaminiai puikiai žinomi ir lietuviams, ir užsieniečiams. Ši produkcija pasiekia
ir Jungtinių Amerikos Valstijų rinką,
kur ypač vertinama prekiniu ženklu
„Lithuanian vodka” pažymėta „Originali lietuviška degtinė” – tai Kaune gaminama degtinė, kurios geografinė
kilmė numatyta Europos Sąjungos Tarybos priimtame reglamente. Labai
populiarios ir „Trejos devynerios” ar
„Krupnikas”, kurie yra pripažinti Lietuvos kulinarijos paveldo produktais ir
kurių dažnas lietuvis parsiveža į Ameriką lauktuvių.

„

S

O viskas prasidėjo prieš gerokai
daugiau neu šimtą metų, kai dar 1894aisiais tuometėje carinėje Rusijos imperijoje buvo įvestas degtinės monopolis. Net trečdalį valstybės biudžeto
įplaukų sudarė degtinės gamyba ir
prekyba, tad degtinės pramonės sektorius buvo strategiškai labai svarbus
to meto valdžiai. Kaunas buvo visos gubernijos centras, jis išsiskyrė savo pramonės augimo tempais. Kauno gubernijoje tuo laikmečiu veikė 243 parduotuvės, turinčios teisę prekiauti alkoholiu. Iš visų gubernijos miestų Kauno mieste degtinės buvo parduodama
daugiausia, todėl 1901 metais buvo nutarta pastatyti naują degtinės gamyklą (valstybinį sandėlį) Kaune.
Po ilgų penkerius metus užtrukusių
politinių derybų dabartinių Bažnyčios
ir Gristupio gatvių sankirtoje pradėjo
kilti Kauno degtinės sandėlis (dabar
„Stumbras”). Tada jis kainavo 56 tūkstančius carinių rublių, kas dabar viršytų
milijoną eurų. Jis pradėjo veikti 1906-aisiais, bet Pirmojo pasaulinio karo metais
fabrikas kaip ir visas Kaunas buvo gerokai apgriautas. Pasibaigus karui
„Stumbro” gamykloje buvo laikomas
Lietuvos valstybės spirito atsargos (2 cisternos po 12 000 kibirų), kitose dviejose
cisternose Kauno miesto elektros stotis
laikė naftą (žibalą), o viename iš pastatų veikė net makaronų fabrikas.

„Stumbras” toje pačioje vietoje veikia jau 110 metų.

„Stumbro” pasididžiavimas – „Lithuanian vodka” ir „Trejos devynerios”.
Po Nepriklausomybės karų besikuriančiai valstybei reikėjo skubiai atstatyti ir degtinės pramonę, turint galvoje jos svarbą biudžetui. Kauno degtinės sandėlis laikytas vienu iš svarbesnių ekonominių vienetų dar ir todėl,
kad jis teikė stambius užsakymus stiklo fabrikams, taip pat dailidėms, „Spindulio” spaustuvei, kur buvo gaminamos etiketės, todėl sandėlio veiklos
klausimais rūpintasi aukščiausiu valstybės lygiu.
1923 metais Lietuvos valdžios nutarimu buvo įvestas dalinis valstybinis
monopolis – kiekvienas degtinės sandėlis turėjo savo monopolį. Kauno degtinės sandėlis nedaug kuo pasikeitė, visa
jo teritorija užėmė 1.5 ha žemės sklypo,
išliko gamykliniai ir ūkio pastatai.
Tarp jų buvo ir iki šių dienų išliko Peterburgo gildijos pirklių už 5 tūkstančius carinių rublių statytas 26 metrų
aukščio kaminas, prie kurio mėgo fotografuotis Kauno ponai ir ponios.
1926 m. Kauno degtinės sandėlyje
dirbo 65 darbuotojai, kurių dalis gyveno pačioje sandėlio teritorijoje. Tarptautiniams santykiams aštrėjant, prasidėjo struktūriniai pokyčiai – pradėjo kurtis Kauno degtinės gamyklos
bendradalininkė. Lietuvos kariuomenės kūrėjo, buvusio krašto apsaugos
ministro verslininko Mykolo Velykio ir
jo verslo partnerio E. Olickio iniciatyva
tų pačių metų rugpjūčio mėn. buvo įregistruotas spiritinių gėrimų fabriko
ženklas, kuriame pirmą kartą buvo pavaizduotas didysis Europos gyvūnas –
stumbras.
1940 m. neatlaikęs sovietų režimo
taikomos nacionalizavimo politikos,
E. Olickis nusižudė. 1944-aisiais M.
Velykis buvo suimtas, po dvejų metų iš-

tremtas į Sibirą, Archangelsko sritį, iš
kur grįžo sirgdamas 1955-aisiais ir
kitą dieną mirė. Spiritinių gėrimų fabriko likimas klostėsi dramatiškai –
šeimininkus keitė okupacinių rusų ir
vokiečių valdžių atstovai.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam
karui Kauno degtinės gamyklos veikla iš karto nebuvo atkurta. Nors gamyklos pastatai karo metu nenukentėjo, bet buvo išgrobstytos žaliavos ir prekės, išgabenti rektifikacijos įrengimai, trūko žaliavos ir darbo jėgos. Gamykla oficialiai pradėjo veikti 1945 m.
rugpjūtį, o jau po dviejų dešimtmečių
„Stumbre” dirbo beveik 600 darbuotojų, vėliau jų skaičius siekė ir 700. Šiandien čia dirba 193 žmonės.
Susijungęs su Kauno likerių fabriku, Kauno degtinės sandėlis nuo 1948
metų pradėtas vadinti „Stumbru”. Sovietmečiu „Stumbre” buvo įgyvendinta daug naujovių – čia pir mą kartą
Sovietų Sąjungoje imta gaminti užsukamus, taip pat suvenyrinius butelius, gerokai išplėstas gaminių pasirinkimas. Per paskutinį sovietmečio
dešimtmetį „Stumbras” tapo viena
moderniausių bei didžiausių tokių gamyklų visoje Sovietų Sąjungoje.
Per visą savo ilgą veiklos istoriją
„Stumbras” yra gaminęs 250 pavadinimų gėrimų. Šiuo metu Lietuvos rinkai yra gaminama maždaug 80 pavadinimų gėrimų, dar apie 30–40 pavadinimų iškeliauja į daugiau kaip 30 užsienio šalių. Daugiausia eksportuojama į kaimynines Lenkiją, Latviją, bet
gėrimai iš šios Kauno gamyklos parduodami ir įvairiose Amerikos, Azijos,
šalyse. „Stumbro” privalumai – tai,
kad produktai čia kuriami pagal unikalias, XIX a. pabaigą siekiančias ir
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šiuolaikines, originalias receptūras. mėgo gerti krupniką, jis buvo ir PreAtkūrus Lietuvai Nepriklausomy- zidento Antano Smetonos žmonos Sobę, gamykla pradėjo veikti kaip vals- fijos Smetonienės mėgstamiausias gėtybinė akcinė bendrovė, o 2003 m. ją pri- rimas, be jo neapsieidavo valstybiniai
vatizavo susivienijimas MG BALTIC. priėmimai. Krupnikas – tai lietuviškas
Atėjus naujiesiems savininkams, buvo medaus likeris, kurio receptūros paatnaujinti visi pagrindiniai prekės slaptys šimtmečiais buvo perduodaženklai, skirtos milijoninės investicijos mos iš kartos į kartą. Likerį iš medaus
į jų rinkodarą, išleista naujų, itin pa- ir kvapiųjų žolelių pagamino dar Misiteisinusių rinkoje produktų tokių kalojaus Radvilos Našlaitėlio Nesvykaip „Devynerios Žalios”, „Devyne- žiuje (dabartinėje Baltarusijos teritorios Raudonos”, ar „Stumbro” šimt- rijoje) įkurdinti ber nardinų vienuolymečiui išleista „Šimtmečio” degtinė. no vienuoliai. Pir mą kartą oficialiai
Jau minėtas gamyklos pasididžia- krupniku buvo vaišinami svečiai 1593
vimas – degtinė „Lithuanian vodka”, m. Nesvyžiaus Radvilų pilies pastatykuriai skonį suteikia specifinė filtravi- mo proga. 10 tūkstančių litrų jo pagamo technologija, kai degtinė filtruojama per smėlį
ir beržo anglis bei gryninama per sidabro ir aukso
filtrus, tarptautinėse parodose yra pelniusi net 27
įvairius apdovanojimus
už skonį ir kokybę. Unikalūs riboto leidimo buteliai yra kuriami bendradarbiaujant su lietuvių
menininkais. Ši degtinė
apdovanota aukso medaliu Beverage Testing Institute 2005 metais Čikagoje,
po metų aukso medalį ji
gavo World Spirits Competition San Francisce, sidabro medalis jai skirtas
parodoje Wine & Spirits
WSWA 2010 metais Las
Vegas mieste.
Manoma, kad garsiojo „Trejų devynerių” gėrimo atsiradimas gali būti Gamyklos produkcijos galima paragauti.
susijęs su pagonišku pasaulio vaizdiniu, kuris dalijamas į tris minti reikia 2 tonų medaus.
mitologinio pasaulio sferas – požemį,
Įspūdinga „Stumbro” muziejaus
žemę ir dangų. Į „Devynerių” sudėtį įei- ekspozicija surinkta ir iš pačių jo darna visi trys šias sferas simbolizuojan- buotojų, ir iš kitų kauniečių, kurie sutys elementai: požemiui atstovaujan- nešė tai, ką rado – senus gėrimų butečios šaknys, žievės, žolelės bei lapai lius, etiketes, istorines nuotraukas,
(žemė), žiedai ir vaisiai (dangus) – iš kitus daiktus. Vienas unikaliausių ir
viso 27 natūralūs augaliniai ingre- seniausių muziejaus eksponatų – 1943
dientai.
m. datuojamas dailininko Juozo OliUnikalus ir „Starkos” gėrimas, ku- naro Penčylos šaržas, kuriame pario istorija gali siekti Lietuvos Didžio- vaizduotas žmogus, nešinas buteliu
sios Kunigaikštystės laikus. Manoma, gėrimo „999”. Šį šaržą „Stumbro” darkad „Starkos” pavadinimas kilęs nuo se- buotojai už didelę kainą įsigijo vienanojo lietuviško žodžio starkus, reiš- me Lietuvos antikvariatų.
kiančio gandrą. Pasakojama, jog „StarLankytojai čia gali pamatyti ir atka” senovėje būdavo gaminama pirmo- kurtą buvusio direktoriaus M. Velykio
jo sūnaus gimimo proga. Gimus sūnui, kambarį su jame buvusiais tikrais
kiemo arba giminės vyrai padarydavo antikvariniais tarpukario baldais. Čia
stipraus gėrimo, jį supildavo į ąžuolinę ir senas krupniko buteliukas su stikstatinę, apvaškuodavo ir užkasdavo tri- liukais, ir darbo stalas, ir senas telejų pėdų gylyje. Gėrimas būdavo bran- fonas bei Vytis ant sienos. Šis kambadinamas iki sūnaus vestuvių dienos.
rys atkurtas beveik toks, kokiame ŽaTarpukariu Kauno ponios itin liakalnyje ir gyveno M. Velykis.

A†A
ALBINUI KARNIUI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai ANGELEI KARNIENEI, sūnums: Lietuvos Garbės konsului
ALGIMANTUI su žmona NANCY ir RIMUI su žmona
MICHELLE KARNAVIČIAMS, kitiems giminėms bei artimiesiems.
Mes negalime pakeisti lemties, tačiau, prisimindami Albino draugystę, norime pasidalinti Jūsų liūdesiu
ir skausmu.
Jadvyga Giedraitienė
Aldona Grinienė
Dana Mažeikienė
Liutaveras Siemaška
Irena ir Mečys Šilkaičiai
Stasė ir Bronius Vaškeliai

Mylimo vyro, tėvelio, bendradarbio, nuoširdaus
kaimyno

A†A
ZIGMO PUIŠIO
1941.03.16–2017.01.04
netekus, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną MONIKĄ, dukrą EDITĄ ir šeimos
artimuosius.
JAV Cape Cod Lietuvių Bendruomenė
JAV Naujosios Anglijos apygardos LB

A†A
JONUI VYŠNIAUSKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ALBINAI,
giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Sunny Hills, FL, Lietuvių Bendruomenė
Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
Muziejaus ekspozicijos detalė.

Atkurtas direktoriaus M. Velykio kambarys.
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■ Sausio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Jaunimo
centro Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 South
Claremont Av., Chicago, IL). Mišias, skirtas
a.a.Stasės Petersonienės atminimui, atnašaus kun. Jaunius Kelpšas. Palaikykime šią
gražią, neseniai atgimusią tradiciją – kartą
per mėnesį susirinkti pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių bus vaišės JC
kavinėje. Laukiame visų.

■ Vasario 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į Pasaulio lietuvių centro didžiąją
salę pasiklausyti organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” metinio pranešimo. Bus apibūdinami
organizacijos projektai ir planai, pristatyta finansinė ataskaita ir rodomos skaidrės iš organizacijos remiamų centrų veiklos Lietuvoje bei JAV. Laukiame organizacijos narių, rėmėjų ir visų, kuriuos domina ,,Vaiko vartai į
mokslą” siekiai bei veikla.

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius sausio 25 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą
pasižiūrėti filmų apie istorinius Lietuvos dvarus ir dvarelius.

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius š. m. kovo 11 d., šeštadienį, rengia išvyką autobusu iš PLC į klasikinio kiniečių šokio ir muzikos ansamblio „SHEN
YUN” pasirodymą ,,Rosemont” teatre, Rosemont, IL. Norintieji pamatyti šią pasaulinio garso trupę prašomi skubiai užsisakyti
vietas. Daugiau informacijos sužinosite paskambinę Baniutei Kronienei tel. 630-9680184.

■ 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.
■ Vasario 3 d., penktadienį, 9 val. v. Desmond’s Tavern (433 Park Ave. S, New York,
10016) vyks Lietuvos-Amerikos roko grupės
„Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės
naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapusios dainos. Visi labai laukiami!

Popiežiui – lietuvių laiškas ant plakato

2017 SAUSIO 21, ŠEŠTADIENIS

■ Vydūno jaunimo fondas minės savo
veiklos 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje salėje. Maloniai prašome
pasižymėti šią datą. Lauksime vardinių
stipendijų steigėjų, rėmėjų ir svečių drauge
atšvęsti šią reikšmingą sukaktį. Daugiau informacijos pateiksime vėliau.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus
sausio 25, trečiadienį, 7 val. v.
kviečia į paskaitą

DRAUGAS

Italijos lietuvių naujienų tinklalapis itlietuviai.lt praneša, kad Romos lietuviai neįprastu būdu pasiuntė žinią popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“.
eliasdešimt lietuvių ir italų sekmadienį, sausio 15 dieną, į Švento Petro aikštę atsinešė tautines trispalves ir ilgoką plakatą su žinia itališkai: „Lituania ti aspetta“. Popiežius žinią greičiausiai pastebėjo, nes lietuviai sustojo vietoje tiesiog po rūmų
lankais, iš kurių jis kalbėjo ir meldėsi, o taip pat sveikino susirinkusius žmones.
Popiežiaus Pranciškaus kelionių planai paprastai skelbiami iš anksto, kartais jis pats
pasipasakoja apie planus, ar tik svajones, pvz. grįždamas iš pastoracinių kelionių yra sakęs, kad 2017 metais norėtų nukeliauti į Bangladešą, į Indiją ir į kurį nors Afrikos kraštą. Konkrečiau žinoma apie tris 2017 metais planuojamas popiežiaus keliones Europoje: kelionė į Portugaliją Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio proga, gegužės 12 ir
13 dienomis, ir į dvi svarbias šiaurės Italijos arkivyskupijas – į Milaną kovo 25 dieną ir į
Genują gegužės 27 dieną. Pastarųjų planuojamų kelionių programas paskelbė vietos
vyskupai, Vatikanas oficialiai dar nepatvirtino.
O gal 2018 metų popiežiaus kelionių horizonte nusimato ir Lietuva, švęsianti valstybės atkūrimo šimtmetį? Daug kas viliasi, kad tokia kelionė galėtų įvykti 2018 metais
minint Šv. Jono Pauliaus II istorinio apsilankymo Lietuvoje dvidešimt penkerių metų suitlietuviai.lt info ir nuotr.
kaktį.

K

,,The Narratives of Displacement in Post-Soviet
Diasporas: a Case Study of Lithuanians in Karelia”.
Ją skaitys Glasgow universiteto (Scotland, UK)
doktorantė Gintarė Venzlauskaitė.
Muziejaus adresas:
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

http://draugokalendorius.org
Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas vyks gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St. Lemont, IL 60439). Jo metu bus renkami 5
(penki) LF tarybos nariai (direktoriai) trejų metų kadencijai ir 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.
Pasiūlymai dėl kandidatų į LF tarybą ir Kontrolės komisiją priimami iki vasario 15 d.
Pasiūlymus teikti: LF Nominacijų komisijai elektroniniu paštu admin@lithfund.org; paprastu paštu adresu: 14911 127th Street, Lemont IL
60439 arba faku: 630-257-1647.
Daugiau informacijos rasite LF svetainėje www.lietuviufondas.org arba
sužinosite paskambinę tel. 630-257-1616.
Lietuvių Fondas nuo š. m. sausio 15 d. jau priima paraiškas 2017 metų projektų paramai gauti. Lietuvių Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes, jaunimą. Prašymai priimami iki balandžio 1 d. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”).

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

DRAUGAS • 773-585-9500 • www.draugas.org
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Santa Monica, CA

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

