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JAV karių gerumo misija

Susitikimas su amerikiečių kariais Paparčių Šv. Juozapo
šeimos vaikams paliko nepamirštamų įspūdžių.
RASA SĖJONAITĖ
is dažniau kartojasi žinios apie luošinamus ir žudomus Lietuvoje vaikus. Praėjusią savaitę Lietuva
gedėjo patėvio žiauriai nužudyto keturmečio berniuko. Kėdainių tragedija sukrėtė visus, privertė susimąstyti ir dar kartą įvertinti, kokioje aplinkoje auga dažnas Lietuvos vaikas ir ar visose šeimose jis yra saugus?
Šiandien valdžios atstovai gali nurimti tik dėl tų vaikų, kurie užuovėjos sulaukia pas pavienius globėjus, nedideliuose
Lietuvos miestelių veikiančiuose vaikų dienos centruose
arba specializuotuose šeimų namuose.
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Grybai, grybai! – 5 psl.
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Vieni tokių yra Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai, įsikūrę Kaišiadorių rajone. Juose šiuo metu yra priglausti 24
vaikučiai, kurie čia gyvena nuolat. Dar 29 vaikai ateina kasdien ir po pamokų laiką leidžia vaikų dienos centre. Taip
pat Šv. Juozapo šeimos namuose iki pusės metų nuolat gyvena apie dešimt jaunų ką tik pagimdžiusių mamų. Šios
moterys, dažniausiai neturinčios socialinių įgūdžių, čia sulaukia tinkamos paramos ir patarimų, kaip prižiūrėti naujagimius.
Taigi, šią savaitę visos šios Lietuvą sukrėtusius tragedijos akivaizdoje be galo prasmingu tapo iš pirmo žvilgsnio gal visai ir nežymus, bet labai svarbus įvykis. – 3 psl.

Padalintas gyvenimas
Vaclovas Daunoras 80-metį pasitiko Lietuvoje
asario 1 dieną 80-ąjį gimtadienį atšventė
Lietuvos operos solistas Vaclovas Daunoras. Šis vienas iš ryškiausių ir talentingiausių, labiausiai pasaulyje išgarsėjusių lietuvių dainininkų, užburiančio skambesio bosas
savo jubiliejinį gimtadienį pasitiko Lietuvoje,
nors pastaruosius kiek daugiau nei 20 metų gyveno JAV. Šiuo metu V. Daunoras yra baigęs sceninę karjerą dėl diagnozuotos Parkinsono ligos.
V. Daunoro, talentingo atlikėjo nepamirštamas
balsas skambėjo dviejų– Europos ir Amerikos žemynų operos gerbėjams.
,,Aš patenkintas, kaip nugyvenau gyvenimą.
Buvo visko. Galėčiau sakyti, kad džiaugsmo buvo
labai daug – džiaugiausi kitų džiaugsmu, o savo
džiaugsmo beveik ir neturėjau. Keista. Senam
nieko daugiau ir nelieka, tik liežuviu malti”, – interviu su muzikologe Jūrate Katinaite Lietuvos
radijui sakė Vaclovas Daunoras.
– 7 psl.
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,,Kaip šuo su kate”: anglų
mastifas Karlas – 11 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500

2

2017 VASARIO 4, ŠEŠTADIENIS

DRAUGAS

GANY TOJO ŽODIS

Jūs pasaulio šviesa
KUN. GINTARAS JONIKAS
Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji
niekam netinka, ir belieka ją išberti
žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio
šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas
yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų
šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų
Tėvą danguje (Mt 5, 13–16).
ražus ir ypač šiam metui reikalingas Jėzaus palyginimas
apie druską ir šviesą. Šis Išganytojo palyginimas man skamba kaip
himnas žmonijos lūkesčiams ir vilčiai. Aplink mus (o gal ir mumyse pačiuose?) dabar tiek daug skausmo,
smurto, nepasitikėjimo ir nusivylimo,
kad net ir tie, kurie valdo milijardines
sumas, atokiose vietovėse statosi bunkerius pasislėpimui nuo technologinės,
žmogaus sukeltos pasaulio pabaigos.
Turtuolių bunkeriai tikrai ne išeitis
mūsų mažai lietuvių tautai, juolab visiems žmonėms. Mums nereikia galvoti
nei apie pragaištingus dalykus ar jausti baimę dėl ateities. Nereikia mums
būti ir naiviems, kad viskas kažkaip savaime susitvarkys. Yra šaltinis, kuris
maitina žmogaus širdį, protą, sielą.
Mes tikrai galime ir turime į ką atsiremti, kas neabejotinai mus daro žmonėmis, broliais ir seserimis, kas teikia
viltį – tai Jėzus Kristus! Jis yra pasaulio Išganytojas, turintis galią sunaikinti nuodėmes (blogį). Jis yra šviesa, kuri nugali tamsą žmogaus širdyje.
Visos žmonių teisės ir esminiai santykiai yra išsakyti kiekviename, lengvai suprantamame palyginime apie
druską ir šviesą – darykite vieni kitiems gerus darbus, kokius darė Jėzus:
Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda
daug vaisių; nes be manęs jūs negalite
nieko nuveikti… Jei pasiliksite manyje
ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs
prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta (Jn 15, 5–8).
Gyvenime ateina diena, kai mes
suvokiame, kad gerai gyventi nereiškia
vien džiaugtis ir jausti malonumą. Tai
– ir skausmo akimirkos, būtinos tam,
kad pajaustume visas gyvenimo spalvas
ir suprastume, jog skausmas kvepia
įvairiai… ne tik kava su grietinėle (plg.
Ilona Tamošiūnienė).
Sunkumai, skausmas, mums atrodo, ištinka staiga, visiškai netikėtai.
Tai gali atsitikti pačiam, šeimoje arba
sukrėsti visą visuomenę, kaip Lietuvą
sukrėtė baisus įvykis, kai patėvis ir
motina yra kaltinami žiauriai, mirtinai
nukankinę vos 4 metukų sulaukusį
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vaikiuką. Tačiau visos nelaimės nėra
tokios nekaltos ir netikėtos, jos turi
priežastį, kurios žmogus, šeima ar visuomenė nemato, neįžvelgia arba apsimeta, kad jokios bėdos nėra ir būti negali. Deja, užmaskavimas, informacinis
iškreipimas, manipuliavimas žmogaus
teisėmis, žmogiškosios gyvybės nuvertinimas, kūno kultas, nekreipimas
dėmesio į pasikartojančius įvykius,
auklėjimo spragos, materialinių vertybių iškėlimas aukščiau žmogiškųjų,
tarnavimas siauriems interesams, biurokratizmas, fanatizmas, populizmas
tarsi sprogdina mūsų perkaitusią visuomenę. Toks visuotinis šių dienų pavyzdys yra Jungtinės Valstijos, kur
po prezidento rinkimų aštriu pykčiu išsiveržė esamas šalies susiskaldymas.
Tai liečia ne tik politiką ar šalies saugumą, tai visų pirma liečia patį žmogų
kaip asmenybę, jo požiūrį į moralines
ir dvasines vertybes. Ir viskas prasideda nuo mažų dienų, kur, kokioje
erdvėje mes užaugame. Ir čia noriu pateikti šiek tiek statistikos apie vaiko
formavimąsi žiūrint televiziją.
Jei vaikas po gimimo (kai pradeda
stebėti televizijos laidas) iki trylikos
metų per dieną televizorių žiūri tris valandas, tas vaikas bus matęs daugiau
kaip 8000 žmogžudysčių ir daugiau
nei 100.000 kitų smurto scenų (Amerikos psichologų asociacija). Ar manote,
kad vaikai, matantys televizoriuje
smurtą, nebus paveikti? Atrodo, mažai
tikėtina, ar ne? Vedančios institucijos
visame pasaulyje patvirtino, kad yra
ryšys tarp televizijoje matomo smurto
ir agresyvaus elgesio. Vienas kraštutinis pavyzdys buvo praneštas „Daily
Telegraph” dar 1995 metais: veiksmo
filmą „Stok, arba mano mama šaus”
žiūrėjo šešerių metų mergaitė, kuri paskui netyčia nušovė savo senelį (jo paties revolveriu) – lygiai taip, kaip ji
matė filme. Visuotinės apklausos rodo,
kad visuomenė yra susirūpinusi dėl žalos, daromos jaunimui dėl televizijoje
rodomo smurto. Net 80 proc. amerikiečių tiki, kad televizija dabar daro
neigiamą poveikį visuomenei. Apklausos taip pat parodė, kad du trečdaliai visuomenės mano, jog smurtas
televizijoje yra tiesiogiai susijęs su
asocialiu elgesiu tarp vaikų. Dr. Williamas Belson Londone atliko tyrimą
su 1565 berniukais ir padarė išvadą,
kad smurto žiūrėjimas per televiziją ir
smurto pasireiškimas realiame gyvenime yra lygiai tas pat, kaip medicininis tyrimas – dėl susirgimo plaučių
vėžiu tarp rūkančiųjų. Lygiai taip pat
yra įrodomas akivaizdus ryšys tarp
pornografijos ir nusikalstamumo. Esu
įsitikinęs, kad mes tą patį galime pasakyti ir apie internetą, kuris yra ypač
lengvai prieinamas ir kurio dėka viešojoje erdvėje skleidžiama įvairiau-

sia, praktiškai neanalizuojama ir dažnai nekontroliuojama informacija. Be
abejo, viskas, kas rodoma, sakoma,
propaguojama, ir jei tai yra neigiama,
negatyvu, kryptinga, visa tai labai
greitai pasidaugins kasdieniame gyvenime.
Kalbant evangeline mintimi –
druska yra skirta palaikyti maisto kokybę, kad nesugestų ir duotų gerą skonį. Jokiu būdu negalima druskos pilti
ant žaizdos, nes druska žaizdą degina!
Todėl kviečiu – ugdykite vidinę
viltį. Tibete yra posakis: „Tragedija turėtų būti naudojama kaip stiprybės šaltinis”. Panašiai sakė ir sufijų mistikas
Rumi: „Žaizda yra vieta, pro kurią į jus
įeina Šviesa”. Todėl nesvarbu, kokie
sunkumai jus ištinka ar kokią skausmingą patirtį išgyvenate – nepraraskite
vilties. Jeigu ją prarasite, tai ir bus tikroji jūsų gyvenimo tragedija. Netektis,
rūpestis, liga, sudaužyta svajonė – nesvarbu, koks gilus jūsų skausmas ar kokie aukšti jūsų siekiai, padarykite sau
paslaugą ir bent kartą per dieną sustokite, priglauskite rankas prie širdies
ir garsiai ištarkite: „Čia gyvena viltis”.
Ir dar sakau – Eikite. Tiesiog eikite. Winston Churchill yra pasakęs:
„Jeigu patekai į pragarą, vienintelis kelias išeiti iš jo – eiti”. Kitais žodžiais –
niekada, niekada, niekada nesustokite. Betoninės užtvaros yra ne tam, kad
jus sulaikytų. Jos yra tam, kad suteiktų galimybę parodyti, kaip smarkiai jūs kažko norite. Betoninės užtvaros sukurtos tiems, kurie nenori gyventi geresnio, šviesesnio, laimingesnio gyvenimo. Ir tai – ne jūs.
Taipogi primenu – Jūs nesate
vieni. Aplink – daugybė žmonių, išgyvenančių panašias situacijas. Žmonių, pasiruošusių būti greta jūsų ir tiesiančių rankas. O jeigu į galvą atklysta mintis, kad esate vienišas, meskite
ją lauk. Tai – melas. Net jeigu šalia nėra
kito žmogaus, apsidairykite ir pamatykite, kaip gyvybe pulsuoja kiekviena
gyvenimo detalė.

Jėzus sakė: mes esame pasaulio
šviesa, todėl krikščionių paskirtis yra
šviesti visiems, kurie yra namuose, t.y.,
šiame pasaulyje. Taigi Jėzus ne tik
nori mūsų pasaulį išsaugoti nuo blogio,
bet jis nori per mus daryti įtaką pasauliui, nušviesti pasaulio tamsą. Besielė tamsa sukelia smurtą ir neša
skausmą, Jėzaus dvasia yra šviesa pagonims apšviesti. Kaip Evangelijoje
skaitome, stenkimės savo gerais darbais girti mūsų Tėvynę ir savo parapijas, savo šventą lietuvišką paveldą ir
Tėvą, esantį danguje. Mes galime leisti Jėzaus šviesai apšviesti tuos, su kuriais gyvename, šviesti tiems, su kuriais dirbame, ir apšviesti mūsų parapijų bendruomenes. Kiekviena parapija turi labai daug gerų žmonių, kurie
leidžia Jėzaus šviesai spindėti, kurie iškelia Evangeliją, kad šviestų visiems
namuose.
Išvada – mūsų gyvenime nutinka
tiek daug dalykų – dalykų, kurie pakeičia mūsų požiūrį, išmoko daug pamokų ir priverčia mūsų sielą augti.
Šiandien jūs – stipresnė vakarykštė
jūsų versija. Priimkite ją ir mylėkite.
Mylėkite ir švieskite.
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PLB vadovė D. Henke apie
dvigubą pilietybę:

esame spąstuose
asaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke nesitiki greitų sprendimų dėl daugybinės pilietybės įteisinimo, anot
jos, šis siekis dabar – teisiniuose spąstuose.
„Esame atsidūrę Konstitucijos spąstuose, nes
Konstitucinis Teismas jau tris kartus išaiškino,
kad kalbant apie dvigubą pilietybę visi sprendimai, be Konstitucijos keitimo per referendumą, neįmanomi”, – BNS sakė D. Henke po šią savaitę vykusių susitikimų su Lietuvos politikais bei Konstitucinio Teismo (KT) pirmininku Dainiumi Žalimu.
KT vadovas D. Žalimas po susitikimo pabrėžė, kad
įteisinti daugybinę pilietybę galima tik pakeitus Lietuvos Konstituciją – Pilietybės įstatymo pataisų tam
nepakanka. Tuo tarpu D. Henke sako, jog tarp išeivių
ir Lietuvos institucijų atstovų „yra ir tam tikras nesusišnekėjimas, kas apie ką kalba ir turi omenyje”.
„PLB kalba apie pilietybės išsaugojimą, kaip išlaikyti tą prigimtinę teisę. Konstitucijoje įrašyta, kad
Lietuvos pilietybė įgijama gimstant”, – pabrėžė pasaulio lietuvių atstovė.
Pasak jos, dėl Konstitucijos formuluotės, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus niekas
negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis,
aiškinimo dvigubos pilietybės galimybė tapo retorikos įkaite.
„Kas tas atskiras atvejis – KT išaiškino, kad tai
labai reti ir išimtiniai atvejai, bet tai retorika, kalbinis momentas. Ar kiekvienas pilietis, kuris turi Lietuvos pilietybę, ar jis kiekvienas asmeniškai ir yra
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PLB pirm. Dalia Henke

A. Rasakevičiaus nuotr.

tas atskiras atvejis, kuris turėtų kreiptis į valstybę
dėl pilietybės išsaugojimo?” – retoriškai klausė PLB
pir mininkė.
Pasak jos, dėl dabartinio reguliavimo galimos visiškai kuriozinės situacijos, kai prie stalo susėdus šeimai, tėvams su vaikais, jie bus skirtingų šalių piliečiai.
„Vaikai, sulaukę 18 metų, nebeturi apsispręsti
(kurios valstybės pilietybę rinktis), jie gimimu gali
išlaikyti Lietuvos pilietybę. Kai prie vieno stalo sėdi
šeima, ir vaikai gali išlaikyti Lietuvos pilietybę, o tėvai – ne, tai kažkoks nesusipratimas”, – kalbėjo D.
Henke.
Šiuo metu ji mato vienintelę galimybę siekti dvigubos pilietybės įteisinimo – iš pradžių sumažinti reikalavimus referendumui, kuriuo būtų keičiamas
Konstitucijos 12 straipsnis dėl pilietybės.
Konstitucijos pirmojo skirsnio nuostatos gali
būti keičiamos tik referendumu, o Referendumo
įstatyme nustatyta, kad tokiems pakeitimams reikia,
jog už juos balsuotų daugiau kaip pusė rinkimų tei-
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sę turinčių piliečių.
„Visų pirma reikėtų pradėti nuo Referendumo
įstatymo pakeitimo, nes yra du slenksčiai tokiam referendumui. Vienas slenkstis – kad turi susirinkti
daugiau kaip 50 proc. piliečių į referendumą, kad jis
įvyktų. Antras žingsnis yra referendumo įstatymo
straipsnis, kuris reikalauja, kad 12 straipsnį keičiant
būtų 50 proc. už visų piliečių, antras slenkstis dar
daugiau neįmanomas”, – sakė D. Henke.
„Nei Referendumo įstatymas nėra paruoštas,
nei piliečiai tam (dalyvauti referendume) nėra pasirengę, tai didžiulis darbas, kuris turi būti padarytas.
Taigi dabar esame spąstuose”, – reziumavo PLB vadovė.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė siekia, kad užsienio valstybės pilietybę įgiję lietuviai galėtų išlaikyti ir Lietuvos pilietybę. Konstitucijos 12 straipsnis sako, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.
Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad iš esmės plačiau leisti dvigubą pilietybę galima tik pakeitus Konstituciją. Be to, straipsnį dėl pilietybės pakeisti galima tik surengus referendumą.
Nuogąstaudami dėl tokio referendumo baigties, išeivijos atstovai iki šiol siūlė ieškoti būdų išsaugoti Lietuvos pilietybę užsienyje gyvenantiems
tautiečiams nerengiant referendumo – pakeitus
įstatymus.
Šiuo metu dviguba pilietybė leidžiama tik tiems
piliečiams, kurie išvyko iš Lietuvos iki nepriklausomybės atkūrimo ir jų palikuonims, tačiau nėra suteikiama išvykusiems nepriklausomybės metu. Taip
pat yra numatytos išlygos, kad dvigubą pilietybę išlaikyti gali užsienyje gimę vaikai, jei kitos šalies pilietybę įgijo gimdami, taip pat tie, kurie kitą pilietybę
įgijo automatiškai per santuoką su kitos šalies piliečiu.
BNS

JAV karių gerumo misija
– pas pažeidžiamiausius vaikus

Toks ,,makiažas” reikalingas kariams, dalyvaujantiems karinėse pratybose.
Atkelta iš 1 psl.
,,Paparčių Šv.Juozapo šeimos namai sulaukė
neįkainojamos dovanos. JAV karių vizitas mūsų nedidelėje kaimo vietovėje tikrai ne metų, o turbūt amžiaus įvykis. Reikėjo pamatyti vaikų akis ir jų susižavėjimo kupinus žvilgsnius”, – neslėpė džiaugsmo
šeimos namų socialinė darbuotoja Rūta Kanclerytė.
JAV ambasados Vilniuje darbuotojų lydimas
JAV karių būrys iš 2D Battalion (Airborne) 503D Infanitry ,,The Rock” kartu su Šv. Juozapo šeimos
namų mažaisiais praleido įspūdžių kupiną popietę.
Amerikiečiai kariai vaikams pasakojo apie savo tarnybą, vaišino juos kareivišku sausu daviniu, leido pasimatuoti kareiviškus batus, kamufliažinius švarkus,

JAV ambasados Vilniuje nuotraukos

mokė maskuoti veidą nuo priešų.
,,Didžiausio vaikų dėmesio sulaukė JAV karių batai. Jie negalėjo atsistebėti, kaip tokia lengva ir iš plonos medžiagos pagaminta avalynė nepraleidžia vandens ir yra atspari šalčiams”, – pasakojo R. Kanclerytė.
Sulaikę kvėpavimą vaikai klausėsi pasakojimų
apie tai, kaip kariai įsirengia iš šakų guolį ir žiemą
sugeba miegoti miške po atviru dangumi. Amerikiečiai mažiesiems pasakojo apie savo artimuosius,
apie namuose laikomus gyvūnėlius, rodė šeimų
nuotraukas. Vaikai vaišino karius lietuvišku mieliniu pyragu ir arbata, o atminimui padovanojo
rankų darbo suvenyrus gaidelius, kad svečiai prisimintų, jog Šv. Juozapo šeimos namuose lankėsi Gaidžio metais. Vėliau JAV kariai kartu su auklėtiniais

Kai užaugsiu, būsiu kareivis ir pats dėvėsiu tokius batus.
lauke žaidė futbolą, lietuviškus ir amerikietiškus vaikų žaidimus. Susitikimas vyko JAV ambasados Vilniuje iniciatyva.
,,Šiltas ir jaukus susitikimas pralėkė lyg viena
akimirka, palikdama nuostabius prisiminimus, kurie Šv. Juozapo šeimos namų auklėtiniams, net neabejoju, liks giliai širdyje”, – pasidžiaugė R. Kanclerytė. Ji įsitikinusi, kad panašūs susitikimai padeda
ugdyti patriotines vaikų vertybes, skiepyti meilę Tėvynei ir leidžia suvokti kiekvieno piliečio pareigą ją
ginti. Tokie susitikimai ypač svarbūs tiems mažyliams, kurie yra gimę socialinės rizikos šeimose, kuriems nuo mažens teko patirti smurtą ir nepriteklių.
Po tokių susitikimų jiems kario įvaizdis siejasi su
teisingumu, gebėjimu apginti silpnesnį ir jokiu būdu nerodyti jėgos, skriaudžiant kitą.
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TELKINIAI

Prof. Algirdas Avižienis ir režisierius Arvydas Barysas (d.).

Popietės dalyviai. Dešinėje – Birutė Kliorienė su dukterimi Rima.

Filmo apie dr. Arvydą Kliorę premjera
lifornia Institute of Technology, Reaktyvinių variklių laboratorijos vyriauŠv. Kazimiero parapijos salėje, Los An- siasis mokslo darbuotojas, Saturno
geles, CA, sausio 15 dieną gausus bū- tyrimų programos „Cassini” vadovas,
Lietuvos mokslų akademijos užsienio
rys lietuvių atvyko į susitikimą su filmų narys, į JAV atvyko dar būdamas jaurežisieriumi ir operatoriumi Arvydu nuolis. Didžiulis žinių troškimas, smalBarysu iš Lietuvos. Šį kartą susitikimas sumas, darbštumas leido jam tapti pa– neeilinis. Režisierius losandželie- saulinio garso kosminės erdvės tyrimų
čiams atvežė savo 50 minučių filmą apie specialistu, ėjusiu net 9 NASA tyrimo
komandų pagrindinio tyrėjo pareigas. Tai iki šiolei vienintelis lietuvis,
pasiekęs pasaulinio pripažinimo
Saulės sistemos planetų ir jų palydovų tyrimo srityje.
Popietė prasidėjo prof. Algirdo
Avižienio įžanginiu žodžiu apie dr.
Arvydą Kliorę. Po to įvyko filmo
apie žinomą mokslininką premjera.
A. Baryso ir jo bendraminčių
kuriamo filmų ciklo „Žymiausi pasaulio lietuviai” tikslas – pristatyti
po visą pasaulį išsibarsčiusius garsius lietuvius: menininkus, mokslininkus, architektus, dvasininkus,
verslininkus. Filmas apie dr. A.
Kliorę – tai vienas šios serijos filmų.
Režisierius ne kartą buvo susitikęs
su garsiuoju lietuviu. Filmuota Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose 2006-tais, 2007-tais, 2011-tais ir
2013-tais metais. Sukaupta daug foto
ir video archyvo medžiagos, kuri paProf. Algirdas Avižienis prisimena dr. Arvydą mažu virto dokumentiniu filmu.
Kliorę.
Inos Petokienės nuotraukos Tai buvo premjera filmo, kuris bus
rodomas per Lietuvos televiziją A.
Baryso
rengiamoje filmų serijoje ,,Žyilgametį Los Angeles Lietuvių Benmiausi
pasaulio
lietuviai”.
druomenės ir Šv. Kazimiero parapijos
,,Patriotizmo, meilės Lietuvai,
narį a. a. dr. Arvydą Kliorę. Renginyje dakonkrečių darbų Tėvynės naudai įrolyvavo LA akademikai skautai.
dymų – tarp JAV lietuvių aptikau dar
daugiau nei namuose Lietur. Arvydas Kliorė Anapilin iš- voje”, – sakė Arvydas Barysas, pakeliavo 2014 m. gruodžio 7 d. klaustas, kodėl kuria filmus apie išeiLietuvių kilmės radiotechni- vijos lietuvius.
Arvydas Barysas – režisierius,
kos inžinierius, mokslų daktaras Ca-

LAIMA APANAVIČIENĖ

D

Prof. Algirdas Avižienis (d.) tarp popietės dalyvių.

operatorius, scenaristas, prodiuseris,
1992 m įkurtos savo vardo filmų kūrimo kompanijos vadovas. Jis yra sukūręs 100 įvairaus žanro filmų, tarp kurių yra pelniusių pripažinimą Lietuvoje ir gavusių tarptautinius įvertinimus.
Po filmo parodymo Los Angeles režisierius atsakė į susirinkusiųjų klausimus, pritardamas sau gitara atliko
lietuviškas folklorines bei populiarias

dainas. Neapsieita ir be vaišių: Birutė
Kliorienė renginio dalyvius vaišino
vynu ir pyragais.
Popietės rengėjai dėkingi Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Tomui
Karanauskui, o filmo kūrėjai taria
nuoširdų ačiū rėmėjams ir prisidėjusiems prie filmo sukūrimo: prof. A. Avižieniui, B. Kliorienei, Janinai Mikolajūnienei ir Vytautui Petruliui.

JAV LB Portlando apylinkė kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės
šventę, kuri vyks kovo 4 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
Latvių namuose, 5500 SW Dosch Rd., Portland, OR 97239
Paminėsime du Lietuvos gimtadienius – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.
Sveikinimo žodžius tars LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
ir LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys.
Meninę programą atliks Seattle lietuvių bendruomenės choras ,,Vakarai” (vadovė Asta Vaičekonienė) ir Tarptautinių konkursų laureatė, Lietuvos Nacionalinės filharmonijos solistė Judita Leitaitė.
Bus suneštinės vaišės – atsineškite pagrindinį patiekalą ir desertą, jei
pageidaujate, vyno arba alaus. Kava, arbata ir nealkoholiniai gėrimai bus
patiekti.
Šventės metu rinksime JAV LB metinį solidarumo mokestį ir aukas.
Šie įnašai padeda išlaikyti Portlando apylinkės, kuri apima Oregono ir Pietvakarių Washingtono lietuvius, veiklą ir taipogi prisideda prie jos vystymosi. Surinktos lėšos suteikia galimybę organizuoti renginius, nuomotis
patalpas bei padengti išlaidas, susijusias su Bendruomenės veikla.
Jei turite klausimų ar pasiūlymų, kreipkitės info@portlandlithuanians.com arba tel. 503-974-6407.
JAV LB Portlando apylinkės valdybos info
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Dievo Apvaizdos parapijos žinios
Grybai, grybai, grybai! Žiemos grybų pietūs Dievo Apvaizdos parapijoje

Iš k.: Elena Alkuvienė, Vandutė Šiurkaitė Shottroff, Dana Naujokaitienė, Marytė Andrijošytė, Roma Radzevičienė ir Izabelė Korsakienė.
R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Sekmadienį, sausio 29 d., tuojau po šv.
Mišių, parapijiečiai ir svečiai skubėjo į
parapijos svetainę, kur laukė Krikščioniškos tarnybos komisijos pirmininkės, šeimininkės ir grybautojos Elenos
Alkuvienės ir Krikščioniškos tarnybos
komiteto šeimininkės bei grybautojos Izabelės Korsakienės, talkininkių
Marytės Andrijošytės, Rasos Karvelienės, Jūratės Maier, Danos Naujokaitienės, Romos Radzevičienės ir Vandutės
Šiurkaitės-Shottroff paruošti Michigan
valstijoje surinktų grybų pietūs. Vaišinomės kugeliu su grybais bei padažu,
bulvėmis ir grybais. Dalyviams maistas
labai patiko ir buvo parduotas vos per
porą valandų!
arapijos svetainė ir salė buvo išpuošta miško grybų tema. Ant
kiekvieno stalo buvo padėti moliniai puodai ir iš jų „dygo” įvairūs mediniai, moliniai, iš akmens ir gintaro
padaryti grybai bei grybukai. Buvo net
iš gintaro sukurtas grybų „miškelis”.
Po vaišių parapijos tarybos pir mininkė Laima Maziliauskienė ir klebo-

P

nas kun. Gintaras Antanas Jonikas šeimininkėms ir talkininkėms dėkojo už
pasišventimą ir paramą parapijai. Jų
garbei buvo sudainuota „Buvo gera
gaspadinė”.
Sužinota, kad tą dieną buvo I. Korsakienės gimtadienis. Jos garbei sugiedota „Ilgiausių metų”. Po to parapijos Pastoracinės tarybos pirmininkė L.
Maziliauskienė parapijiečiams ir svečiams papasakojo apie šeimininkių,
grybautojų pasišventimą grybauti,
ruošti ir prekiauti miško gėrybėmis.
Kasmet jos daug laiko, meilės ir energijos įdeda į grybų projektą. Parapijiečių vardu L. Maziliauskienė šeimininkėms ir talkininkėms padėkojo už
darbą. Kadangi E. Alkuvienė ir I. Korsakienė jau daug metų ruošia grybų
pietus, jos paskelbtos mūsų parapijos
„grybų karalienėmis”. O karalienes
reikia karūnuoti! Ta proga šių eilučių
autorė atnešė specialiai šiai progai
menininkės iš Californijos Valerijos
Ruzgienės padarytas karūnas, kurias
puošia iš medžio ir gintaro padaryti
grybukai, gėlytės, šakelės. Klebonas
kun. G. A. Jonikas karūnavo I. Korsakienę, o šių eilučių autorė – E. Alkuvienę.
Buvo gera proga smagiai praleisti sekmadienio popietę ir pagerbti
mūsų grybautojas bei šeimininkes. Visas šio renginio pelnas bus skirtas parapijos reikalams.

Ruošiamės Pasaulio cepelinų
dienai –
„World Zeppelin (Zep) Day”

Sėdi mūsų „grybų karalienės” Elena Alkuvienė ir Izabelė Korsakienė. Už jų (iš k.): Regina Juškaitė-Švobienė, Dana Naujokaitienė, Marytė Andrijošytė ir Roma Radzevičienė.

Kasininkės Rasa Karvelienė ir Jūratė Maier
laukia svečių.

cepelinų diena (World Zep Day) Superbowl Sunday 2014”. O 2015 m. buvo
suprojektavęs baltus marškinėlius –
„World Zep Day – Pasaulio cepelinų
diena – 2015”. J. Vaičiūnas sako: „Super
Bowl Sunday” nėra oficiali šventė JAV,
ir Pasaulio cepelinų diena galėtų tapti neoficialia visų pasaulio lietuvių
švente.
Šiai šventei parapijos nuolatinė
šeimininkė Regina Greenhalgh išvirs
cepelinų su įvairiu įdaru, kad parapijiečiai ir svečiai galėtų kartu atšvęsti
Pasaulio cepelinų dieną.
Švęskime kartu Pasaulio cepelinų
dieną, tegul visas pasaulis kvepia cepelinais! Taip siūlo cepelinų šventės
iniciatorius Juozas Vaičiūnas. O vėliau
pasidalinkime šventės įspūdžiais. Skanaus, mieli tautiečiai!

Sekmadienį, vasario 5 d., vyks visiems žinomos „Super Bowl Sunday”
futbolo rungtynės. 2013 m. vasarą buvęs Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
administratorius Juozas Vaičiūnas dalyvavo „Heritage” stovykloje Dainavoje, Manchester, MI. Ten mokytojai
kalbėjo apie savo šeimas, lietuviškus
papročius bei įvairius ir ypatingus
patiekalus. Cepelinai buvo vienas iš
mėgiamiausių patiekalų. J. Vaičiūnas
pagalvojo, kad cepelinas atrodo panašus į amerikietiško futbolo kamuolį, o
tinkamiausia diena pagerbti cepelinus būtų per „Super Bowl Sunday”.
Taip ir prasidėjo Pasaulio cepelinų
dienos – „World Zep Day!” tradicija.
Taip pat J. Vaičiūnas sukūrė „Facebook” puslapį ir kvietė visuomenę
siųsti nuotraukas, receptus ir žinutes
apie cepelinus, apie lietuvių telkinių
šventes su cepelinais. Jis taip pat suprojektavo juodus marškinėlius su Vyčiu, Trispalve bei užrašu „Pasaulio

Mieli tautiečiai,
Lietuvių Fondas sveikina Jus

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Vasario 16-oji – tai amžinas mūsų tautos tvirtybės liudijimas
ir gyvas įsipareigojimas ateities kartoms.
Saugokime savo tautos orumą, kalbą, raštą,
branginkime lietuvišką tapatybę,
ugdykime pilietiškumą, puoselėkime tradicijas
ir tautinį sąmoningumą.

Tapkite Lietuvių Fondo nariais!

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 USA • Tel: 630-257-1616
www.lithuanianfoundation.org • E-mail: admin@lithfund.org
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MAS Žiemos kursai kursantų akimis. 2
Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

nors situacijoje); paskutinė malda buvo apie organizaciją, kuri padėjo mums. Visas maldas sudėjome į labai gražias mažas dėžutes, kurias
pasigaminome patys. Buvo labai įdomu, ir ši paskaita tikrai pakeitė
mano požiūrį į maldą.
– Gilius Aleksa

5 diena: ,,Priešinimasis blogiui”
Andrius Kazlauskas kalbėjo apie blogį, kodėl jis egzistuoja pasaulyje.
Šiame pasaulyje yra daug blogio, ir ypač tikinčiam žmogui kyla klausimas – kodėl? Kodėl egzistuoja blogis, jeigu mes visi gyvename pagal Dievo planą? Dr. Kazlausko paskaita siūlė mintis ir diskusijas
apie mūsų vaidmenį – kaip mums kiekvienam priešintis blogiui ir
išvengti kasdienių gundymų. Paskaitininkas siūlė valdyti savo norą
būti turtingiems materialine prasme, bet siekti būti turtingiems savo
vidumi, kad galėtume surasti laimę, kurią mums Dievas dovanoja. „Viešpats yra mano Ganytojas, man nieko netrūksta” (Ps 23:1).
Dr. Kazlauskas ragino mus matyti, kad žmonės turi galimybę pasirinkti būti geri ar blogi, tačiau Dievo akyse jie vis tiek išlieka mylimi. Ši idėja skatina mus pasitikėti Dievu ir jo planu, nors mes jo
ir nesuprantame. Tikime, jog Dievo mums duoti įrankiai padės kovoti prieš blogį žemėje ir padės pasiekti laimės!
– Karolina Usavičiūtė

salėje.
lyviai paskaitų
Žiemos kursų da

oksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai vyko 2016 m. gruodžio 26 – 2017
m. sausio 1 d. Dainavoje. Patys moksleiviai trumpai pasakoja apie kursų dienas
ir paskaitas. Praėjusią savaitę skaitėme apie kursų pirmąsias dienas, o čia – kursų savaitės antroji pusė.

M

4 diena: ,,Dievo rankos”
Viktutės Siliūnienės paskaitoje mes kūrėme mišrios technikos meno projektus,
naudodami Dievo įrankius – savo rankas. Pradžioje išgirdome apie tradicinę
techniką, įvairias medžiagas, metodus bei projekto išdėstymą. Kurdami savo
meno kūrinį bandėme atsakyti į klausimus – ką mes matome, jaučiame, kaip
mes mąstome ir suprantame grožį. Taip pat išmokome apie centrą, harmoniją, vaizdo judėjimą ir balansą. Šie gabumai mums padėjo sukurti savo kompozicijas ir išplėsti savo mintis apie dovanas, kurias Dievas mums suteikia kuriant žavingus meno kūrinius.
– Jokūbas Baranauskas

,,Tikėjimo branduolys”
Kas yra spindintis branduolys katalikų tikėjime? Tai yra klausimas, kurį dr.
Vainis Aleksa mums uždavė paskaitos metu. Jis kalbėjo apie maldą ir kaip ji
mums padeda tobulėti, būti panašiais į Kristaus apaštalus. Klausydami paskaitos
galvojome – kaip kiti mus mato? Kaip atpažįsta, jog esame krikščionys? Priėjome prie bendro atsakymo – mūsų elgesys ir darbai turėtų rodyti mūsų tikėjimo išpažinimą. Paskaitininkas teigė, jog padėdami kitiems mes pradedame
matyti, kiek daug žmonių padeda mums. Parašėme tris maldas: pirmoji buvo
apie tai, ką Dievas mato mumyse, ko kiti nemato ir kaip jis džiaugiasi dėl mūsų;
antroji buvo dėl artimo ir mažiau pažįstamo (kuris yra mums pagelbėjęs kokioje

Vakaronė su Ramune ir Vytautu V. Landsbergiais
Vasario 27 d., pirmadienį, 6:30 val. v., visi kviečiami į Čikagos ateitininkų rengiamą vakaronę Ateitininkų namuose. Svečiai iš Lietuvos, Ramunė ir Vytautas V. Landsbergiai, pasakos 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.

Ateitininkai prisimena savo narį,
poetą Kazį Bradūną
Š. m. vasarį sukanka 100 m. nuo Kazio Bradūno gimimo. Poetas, redaktorius, visuomenininkas, ateitininkas ilgus metus gyveno, dirbo, kūrė Čikagoje. Čikagos ateitininkai prisimins savo garbingą narį šv. Mišių aukoje sekmadienį, vasario 12 d., dviejose parapijose – 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14915 E 127th St; Lemont, ir 11. val. r. – Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago. Visi kviečiami Mišiose dalyvauti.

Filmas: ,,The Good Lie”
Mes žiūrėjome filmą pavadinimu „Geras melas” (The Good Lie). Pradžioje buvo
daug smurto ir liūdesio, nes visų pagrindinių veikėjų tėvai buvo nužudyti, ir
vaikai turėjo prisiimti atsakomybę ne tik už save pačius, bet ir už jaunesnius
brolius, seseris. Penkių vaikų grupelė keliavo link Kenijos, kur buvo saugu, nes
ten nebuvo karo. Iš jų kelionės išmokome, jog dirbant išvien ir padedant kitiems
yra geriausias būdas išlaikyti viltį savo gyvenime. Supratome, jog emigrantams
yra tikrai nelengva įsitvirtinti kitoje šalyje, šiuo atveju – Amerikoje, bet tuo pačiu aplinkos pakeitimas suteikia galimybės įgyvendinti savo svajones (pavyzdžiui, Mamere, kuris troško tapti gydytoju). Daug džiaugsmo, meilės ir sunkumų
buvo šiame filme, ir visa tai mums siejosi su paskaitose girdėta mintimi, jog padėdami kitiems geriau pažįstame patys save.
– Gustė Savukynaitė

6 diena: ,,Katalikų tikėjimas ir pašaukimas”
Sesers Ritos Clare Yocches sulaukėme šeštadienį popiet. Nuo pat pradžių ji užkrėtė savo pozityvumu. Sesers Ritos gyvenimo istorija ir pasidalinimas, kaip
ji artėjo prie savo gyvenimo pašaukimo, mums visiems padarė įspūdį. Supratome, jog ypač svarbu atsiliepti į Dievo kvietimą, melstis ir veikti siekiant būti
laimingiems. Taip pat mums iškilo daugybė klausimų: kaip atskirti, kada į mano
širdį kalba Dievas? koks turėtų būti mūsų, krikščionių, požiūris į LGBT? kokia
dienotvarkė būna vienuolynuose? ir pan. Po paskaitos kartu su sesute ir atvykusiu kunigu šventėme šv. Mišias ir meldėmės už artėjančius Naujuosius metus, kad 2017-ieji būtų palaiminti!
– Brigita Petrauskaitė

Kitą savaitę skaitykite apie Žiemos kursų vakarines programas

Korp! „Giedra“ istorija
Ateitininkių korporacijos ,,Giedra” istorijos ruošimas eina į pabaigą. Jei kuri iš
narių dar neatsiuntė savo biografijos, prašome siųsti iki vasario mėn. pabaigos
Ramintai Marchertienei, 1380 Chestnut Crossing Dr. Lemont, IL, 60439 arba el.
paštu: ramintam@hotmail.com.

Ateitininkų namų Knygų klubas rinksis
ir dienomis, ir vakarais
Pasirinkite sau patogų laiką ir dalyvaukite
Vasario 16 d., ketvirtadienį, 7 val. v.

Kviečiame visus dalyvauti pirmajame 2017 m. vakarinio knygų klubo susitikime. Būrelis rinksis Ateitininkų namuose, prie liepsnojančio židinio. Bus diskutuojama apie
Frederick Backman romaną ,,A Man called Ove”. Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Malonėkite apie savo dalyvavimą pranešti Dainei Quinn el. paštu: dainequinn@gmail.com
Vasario 22 d., trečiadienį, 10 val. r.

Bus diskutuojama apie Frederick Backman romaną ,,My Grandmother asked me to
tell you she’s sorry”. Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Kviečiami visi, net ir nespėjusieji knygos perskaityti.
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Padalintas gyvenimas
Vaclovas Daunoras 80-metį pasitiko Lietuvoje

Brangūs tautiečiai,
JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu visus Jus Vasario 16–osios ir artėjančios kovo 11–osios progomis!

Po įspūdingo koncerto Carnegie Recital Hall New Yorke, sol. V. Daunoras pasirašo autografą muzikui chorvedžiui Viktorui Raliui.
Vyt. Maželio nuotr.
Atkelta iš 1 psl.

bergienė, Giedrė Kaukaitė, Jūratė Vyliūtė, Sofija Jonaitytė, Jolanta Čiurilaitė, Ričardas Daunoras, Edmundas
Gedgaudas, Robertas Bekionis, Vytautas Laurušas, Vaclovas Daunoras
jaunesnysis, Eglė Marija Daunoras,
Jurgis Birutis ir kt. Šalia intensyvios
dainininko karjeros V. Daunoras visą
gyvenimą didelį dėmesį skyrė tapybai.
Knygoje gausu informatyvių, unikalių
fotografijų ir V. Daunoro tapybos darbų reprodukcijų”, – taip būsimą monografiją pristato pati redaktorė J.
Katinaitė.

Šiuo metu J. Katinaitė rengia monografiją ,,Vaclovas Daunoras: karalių
vaidina aplinka”, kuri, tikimasi, pasirodys šiais metais. Tai bus tikra dovana nepamirštamojo operos solisto
gerbėjams. Knygoje gal kai kas suras
sau atsakymą, kodėl V. Daunoras turėjo
dalinti savo gyvenimą į dvi dalis –
Lietuvai ir Amerikai.
,,Unikalaus talento menininkas
sukaupė milžinišką artistinę ir vokalinę patirtį, kurią išdėstė savo memuaruose. Dainininko
tekste spalvingai vaizduojami sovietinės nomenklatūros veikėjai,
menininko ir totalitarinės sistemos konfliktas, dramatiški ir kurioziški artisto biografijos puslapiai.
Monografijos pavadinimą ir struktūrą
inspiravo jos herojaus
moto: ‘Karaliui nereikia vaidinti karaliaus.
Jam išėjus į sceną, iš
aplinkos reakcijos ir elgesio publika turi suprasti, kad įėjo karalius. Karalių kuria aplinka, jam nereikia vaidinti savo didybės’.
Knygoje V. Daunoro – karališkų vaidmenų kūrėjo – paveikslą
taip pat kuria aplinka –
kolegos, bičiuliai, mokiniai ir artimieji. Tai
Saulius Sondeckis, V. Daunoras prie New Yorko Metropolitan operos rūmų.
Gražina Ručytė-LandsAsmeninio albumo nuotr.

1957–1962 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Zenono Paulausko klasėje. 1960–1971 m., 1973–
1975 m. ir 1980 m. LTSR operos ir baleto teatro, 1971–1973 m. LTSR filharmonijos,
1975–1976 m. Kauno muzikinio teatro solistas. 1966–1968 m. stažavo Milano teatre „La Scala”, kur dainavo Monterone G. Verdi operoje „Rigoletto” ir Didįjį žynį W. A.
Mozarto „Idomeneo”. 1967 m. „Rigoletto” spektaklyje dainavo su Luciano Pavarotti. Nuo 1968 m. dėstė Lietuvos valsrybinėje konservatorijoje, 1983 m. profesorius. Sovietmečiu jis buvo tituluočiausias tarptautinių konkursų laureatas Lietuvoje. 1971
metais tarptautiniame Toulouse konkurse Prancūzijoje V. Daunoras laimėjo „Grand
Prix”.
1970 m. V. Daunoras koncertavo Chicago Orchestra Hall (dabar –Symphony Center), 1979 m. – Čikagos Jaunimo centre.
1993 m. išvyko į JAV. Dainavo Houston Grand Opera.1995 m., būdamas 58-erių, pradėjo dainuoti New Yorko „Metropolitan opera” teatre. Dainavo S. Prokofjevo operoje ,,Karas it taika” (Andrejaus Končialovskio pastatymas), G. Verdi ,,La Traviata”, G.
Puccini ,,Tosca” ir kt.

Šios datos iškilios – menančios atgautą laisvę, sunkiai nueitą kelią, kurį
įveikėme tik būdami dvasiškai stiprūs, orūs ir vieningi. Kad ir kokie visi
būtume skirtingi, mus jungia bendra istorija, bendros tradicinės vertybės.
Tegul mūsų visų prasmingų darbų pamatu būna meilė ir pagarba savo tėvynei.
Linkiu puoselėti bendrumo jausmą, tegul Jūsų niekada neapleidžia pilietiška dvasia, pareiga, tolerancija vienas kitam. Išlikime verti mūsų siektos
laisvės kainos ir išsaugotų istorijos vertybių.
Lietuva mus, toli išsibarsčiusius,vienija, įkvepia santarvei, kūrybai. Būkime
laisvi pirmiausia savyje. Linkiu vilties, kantrybės ir tikėjimo rytdiena einant
nesibaigiančiu laisvės keliu. Kuo geriausios kloties Jūsų gražiuose, iškiliuose
darbuose, skirtuose Lietuvos labui.
Mokykimės, dirbkime, padėkime vieni kitiems taip, kad ir Lietuva mumis
didžiuotųsi!

Su meile,
Sigita Šimkuvienė
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė

Mokykime vaikus skaityti lietuviškai
VŠĮ „Brolio knygos” naujiena –
nemokamai platinama interaktyvi garsiai skaitoma knygele „Pupa”. Tai gera priemonė mokytis skaityti lietuviškai
arba pagalba norint neužmiršti
gimtosios kalbos ir gimtinės.
„Pupa” sukurta epub3 formatu, kurį atveria modernios eknygų skaitymo programos. MacOS ir IOS (Ipad, Iphone) skaityti
geriausia įdiegtoje iBooks programoje. Windows ir Android aplinkose geriausia naudoti Adobe
Digital Edition programą.
Daugiau informacijos apie
„Pupą” rastite čia: http://www.gudruciai.lt/leidiniai/2-pupa. Jei turite pastabų,
pastebėjimų ar pasiūlymų, rašykite: lina@gudruciai.lt
Tikimės, kad ši elektroninė knygelė ne tik padės išmokti skaityti, bet
ir pasės vaikų širdyse pomėgį skaityti, meilę knygoms ir lietuvių kalbai.
Nemokamą elektroninę knygelę rasite čia:
MacOS ir IOS versijoms –
https://itunes.apple.com/us/book/id1176922572
Windows ir Android – http://www.gudruciai.lt/resursai/pupaaw.php
Taip pat jau išleidome „Pupą” papildančias žaidimų užduočių elektronines knygeles „Gudručių žaidyklės”. Kol kas jas siūlome tik MacOS ir
iOS versijoms:
Žaidyklė 1: https://itunes.apple.com/us/book/id1181454817
Žaidyklė 2: https://itunes.apple.com/us/book/id1181502074
Žaidyklė 3: https://itunes.apple.com/us/book/id1181513252 .

Mūsų naujienas sekite www.facebook.com/gudruciai.lt/

VŠĮ „Brolio knygos” info
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L I E T U vA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Atvyko pirmieji kariai iš NATO bataliono
Kar mėlava
(BNS) – Karmėlavoje esančiame
Kauno oro uoste
dviem kariniais
lėktuvais atskrido apie 70 Vokietijos karių, dalyvausiančių Lietuvoje kuriamame
tar ptautiniame
NATO batalione.
Vėliau kariai išvyko į Ruklą.
Vokiečiai ketino į Lietuvą treVasario 1–10 dienomis į Lietuvą lėktuvu ir traukiniais iš Vokietijos
čiadienį atsiųsti
atvyksta mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai su technika.
140 karių, tačiau
KAM nuotr.
jų atvyko mažiau.
Karius oro uoste pasitiko praėjusią sa- šešis tankus „Leopard 2A”, 20 pėstivaitę į Lietuvą atvykęs bataliono vadas ninkų kovos mašinų „Marder”.
Savo tankus ir kitą techniką atsiiš Vokietijos Christoph Huber.
Iki vasario pabaigos iš viso į Lie- gabens ir kitų bataliono sudėtyje būtuvą turėtų atvykti apie 450 Vokietijos siančių valstybių kariai. Birželį pilnai
karių su tankais, pėstininkų kovos susiformuosiantį tarptautinį bataliomašinomis ir kita technika. Ch. Huber ną sudarys daugiau nei tūkstantis kasakė, jog vokiečiai į Lietuvą atsigabens rių iš kelių NATO valstybių.

Grėsmių geografija plečiasi
Vilnius (BNS) – Grėsmių aprėptis
keičiasi ir pagrindiniu taikiniu tampa
Europos Sąjunga (ES) bei NATO, po išvažiuojamojo posėdžio į Valstybės saugumo departamentą sakė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Vytautas Bakas.
„Galbūt pagrindinis siekis – suskaldyti ES, darant intervencijas į politinius procesus, siekiant parodyti,
kad NATO yra nebepajėgi įveikti tų iššūkių, dėl kurių buvo sukurta”, – sakė
V. Bakas.
Pernykščiame žvalgybos tarnybų parengtame dokumente buvo nurodyta, kad didžiausią grėsmę Lietuvos

nacionaliniam saugumui kelia Rusijos
imperinės ambicijos, agresyvi užsienio
politika, pasirengimas naudoti karinę
jėgą, ypač aktyvi prieš Lietuvos interesus nukreipta žvalgybinė veikla,
priešiška informacinė politika, pastangos kurstyti Lietuvos tautinių
bendruomenių priešiškumą Lietuvos
valstybei.
Veiklos ataskaitas ir grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą Valstybės saugumo departamentas bei
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos skelbia kartą per metus,
įprastai – pavasarį.

Įsigyti žemę Lietuvoje bus paprasčiau
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vyriausybė siūlo supaprastinti žemės
įsigijimo procedūras. Planuojama atsisakyti kvalifikacinių reikalavimų
fiziniams ir juridiniams asmenims, kai
šie žemės ūkio paskirties žemę perka
ne pirmumo teise.
Anksčiau įsigyjant žemę buvo
reikalaujama 3 metus vykdyti žemės
ūkio veiklą, užpildyti žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių deklaraciją, registruoti ūkį, turėti žemės ūkio išsilavinimo diplomą, įrodyti, kad 50
proc. pajamų gaunama iš žemės ūkio
veiklos, ir pagrįsti ekonominį gyvybingumą.
Žemės naudotojams ir kaimyninių
žemės sklypų savininkams paliekama pirmumo teisė įsigyti parduodamą
žemę. Siekiantiems pasinaudoti pir-

mumo teise siūloma palikti šiuos reikalavimus: fiziniams asmenims būtų
keliamas tik registruoto ūkininko
ūkio, o juridiniams asmenims – 50
proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos reikalavimas.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m.
gruodžio 31 d. žemės ūkio paskirties žemės savininkai pateikė 64 622 pranešimus dėl žemės ūkio paskirties žemės
pardavimo. Tik 2 užsieniečiai, kurie
nebuvo Lietuvos piliečių sutuoktiniai,
kreipėsi dėl leidimo įsigyti žemės ūkio
paskirties žemę. Apie 70 proc. žemės
ūkio paskirties žemės pardavimo atvejų asmenys pageidavo pasinaudoti
pirmumo teise.
Siūlymai parengti atsižvelgiant į
Europos Komisijos pastabas. Naujai
tvarkai dar turės pritarti Seimas.

Gedimino kalną atidarys Vasario 16-ąją
Vilnius (BNS) – Turistams ir kitiems lankytojams kol kas draudžiama
patekti ant Gedimino kalno Vilniuje,
jį atidaryti tikimasi iki Lietuvos valstybės atkūrimo dienos.
Gedimino kalnas uždarytas 2016
m. gruodžio pabaigoje dėl nuošliaužų,
jame vykdomi tvarkybos darbai: ketinama įrengti geodinaminius detektorius, sutvirtinti kalną juosiančias betonines juostas, kurios šiuo metu ir kelia daugiausiai problemų.
Kultūros ir aplinkos ministrai

taip pat sutarė, jog Gedimino kalnas ir
jo prieigos turi būti perduotos Aplinkos ministerijos priežiūrai.
Gedimino kalno būkle ypač susirūpinta po pernai vasarį ir spalį įvykusių didelių nuošliaužų. Nacionalinis
muziejus kalno tvarkymo darbus planuoja pradėti pavasarį, kai bus tinkami orai. Kultūros ministerijos duomenimis, visiems numatytiems Gedimino kalno tvarkybos darbams pernai
skirta 300 tūkst. eurų, o šiemet planuojama skirti dar per 800 tūkst. eurų.

D. Trump nutraukė pokalbį su Australijos premjeru
Washingtonas („Draugo” info) –
JAV prezidentas Donald Trump, per pokalbį telefonu su Australijos premjeru
Malcolm Turnbull nesusivaldė. Valandą turėjusį trukti pokalbį jis staiga
nutraukė po 25 minučių, numetęs ragelį.
Per pokalbį Trump ypač piktinosi
dėl JAV įsipareigojimo iš Australijos
stovyklos Papua Naujojoje Gvinėjoje

priimti 1 250 pabėgėlių. Šį Barack Obama prezidentavimo metais pasiektą
susitarimą jis pavadino „blogiausiu
visų laikų sandoriu”.
JAV prezidentas australų premjerui sakė, kad tądien kalbėjo telefonu su
keturių šalių vadovais, tarp jų – Vladimiru Putinu. Tačiau jo pokalbis su
M. Turnbull esą buvęs „neabejotinai
blogiausias iš visų”.

D. Trump: ,,Kietų pokalbių reikia”
Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Donald Trump ketvirtadienį
vykusiuose Nacionaliniuose maldos
pusryčiuose tvirtino, kad kitos šalys
naudojasi JAV. Be to, jis pridūrė, kad pastarieji jo pokalbiai telefonu – kieti, nes
taip jis stengiasi išspręsti problemas.

,,Kai girdite apie kietus mano pokalbius telefonu – nesijaudinkite dėl to.
Tiesiog nesijaudinkite, – sakė Prezidentas. – Pasaulis yra patekęs į bėdą,
bet mes tai išspręsime, gerai?” – kalbėjo D. Trump, prieš tai pareiškęs,
kad religijos laisvei iškilusi grėsmė.

Senatas patvirtino R. Tillerson pareigoms
Washingtonas (BNS) – JAV Senatas patvirtino buvusį naftos milžinės
„ExxonMobil” vadovą Rex Tillerson
naujuoju valstybės sekretoriumi, o šis
sprendimas yra didelė paspirtis Prezidentui Donald Trump, formuojančiam savo kabinetą.

64 metų R. Tillerson buvo aštriai
kritikuojamas demokratų: jie nuogąstavo, kad šio veikėjo verslininkiškas požiūris ir darbo vyriausybėje patirties stygius gali pabloginti
Amerikos pozicijas tarptautinėje arenoje.

Neramios žinios iš Rytų Ukrainos
Kijevas („Draugo” info) – NATO
generalinis sekretorius Jens Stoltenberg perspėjo, kad Ukrainai gresia didžiausias per ilgesnį laikotarpį smurtas, kai per visą pasaulį pasklido pavojaus signalas apie susirėmimus, nusinešusius daug gyvybių Europos Sąjungos kaimynystėje.
Vyriausybės pajėgos ir Rusijos remiami separatistai jau ketvirtą parą
šaudo vieni į kitus iš minosvaidžių, leidžia raketas Avdijivkos apylinkėse,
šiek tiek į šiaurę nuo faktinės separatistų sostinės Donecko. Jie mini, kad
žuvo daug civilių.
Kijevo centrinėje aikštėje Maidane susirinko šimtai žmonių su gėlėmis,
kai maskuojamais žaliais apdarais vil-

kintys kariai karstuose nešė rytuose
žuvusius savo kovos draugus.
Per susirėmimus Avdijivkoje daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų liko be šildymo ir vandens žiemos sąlygomis, ir
nėra jokių ženklų, kad padėtis pagerės.
NATO generalinis sekretorius J.
Stoltenberg paragino Rusiją panaudoti savo įtaką prorusiškiems separatistams Ukrainos rytuose, kad būtų nutrauktas smarkiausias per ilgesnį laikotarpį kovų pliūpsnis. Pranešama,
apie didžiulius sunkiosios karinės
technikos judėjimus iš Rusijos Ukrainos kryptimi.
Skubiai sušaukta JT Saugumo Taryba taip pat paragino nedelsiant nutraukti kovas.

Ukrainoje vyks referendumas dėl narystės NATO
Kijevas (ELTA) – Ukrainos prezidentas Petro Porošenko paskelbė apie
referendumą dėl savo šalies narystės
NATO. Jis atkreipė dėmesį į apklausų
rezultatus, kuriais remiantis, 54 proc.
ukrainiečių yra už narystę Aljanse.

Prieš ketverius metus šis rodiklis buvo
16 proc.
Kartu P. Porošenko pripažino, kad
kiekvienas žingsnis Ukrainos narystės
NATO link smarkiai padidins įtampą
su Rusija.

Neregėto dydžio protestai Rumunijoje
Bukareštas („Draugo” info)
– Į Rumunijos gatves vasario 1
dieną išėjo beveik pusė milijono
žmonių, protestuojančių dėl vyriausybės sprendimo dekriminalizuoti įvairius korupcinius
nusikaltimus. Jie skandavo „Vagys!” ir „Atsistatydinkit!”. Antrą
vakarą iš eilės protestai vyko ir
kituose miestuose.
Nurodoma, kad pagal vy- Šimtai tūkstančių rumunų protestavo prieš vyriausybės priimtą nepaprastąjį riausybės planus švelninti antikorupcinius įstadekretą bus dekriminalizuoti pa- tymus.
EPA-ELTA nuotr.
reigūnų nusižengimai, jei jų padaryta finansinė žala yra mažesnė nei jo, kad šalis negali žengti nė žingsnio
atgal kovoje su korupcija.
200 000 lėjų (beveik 45 000 eurų).
„Kova su korupcija privalo žengti
Kritikai teigia, kad naujosios pataisos leis baudžiamosios atsakomybės į priekį, o ne būti atšaukiama. Su diišvengti socialdemokratų vedliui Liviu deliu susirūpinimu stebime naujausius
Dragnea. Šiuo metu jis ir dar keli kai- įvykius Rumunijoje “, – sakoma Euriojo sparno politikai teisiami už įga- ropos Komisijos pirmininko JeanClaude Juncker pareiškime.
liojimų viršijimą.
Šie protestai yra didžiausi šalyje
Europos Sąjunga išreiškė susirūpinimą dėl įvykių Rumunijoje, ir įspė- nuo komunizmo žlugimo 1989 metais.
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S P O R TA S
Parengė Dainius Ruževičius

Po J. Valančiūno ir
D. Motiejūno akistatos – ir vėl
kalbos apie naujus klubus

ČLKL liko 10 komandų
Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate praretėjo
dalyvių gretos: iš 2016–2017
metų sezoną pradėjusių 12-os
komandų, beliko 10. Iš tolimesnių varžybų pasitraukė „Atleto” ir „Aukštaitijos” komandos.
ausio 28 d. vykusiose
rungtynėse dar vieną įtikinamą pergalę iškovojo praėjusio sezono ČLKL čempionai ir šio sezono lyderiai „Juodkrantės” krepšininkai. Pastarieji be didesnio vargo
rezultatu 67:41 nugalėjo paskutinėje
vietoje žengiančią „Lietavos” komandą,
kuri per pirmąjį rungtynių kėlinį pelnė vos 3 taškus, be to, nė vienas šios komandos žaidėjas nepelnė daugiau nei 7
taškų.
Dvi nesėkmes patyrė „Lietkabelio”
krepšininkai, kurie pirmoje dvikovoje ilgai pirmavę išleido pergalę iš savo
rankų kovoje su amžinais varžovais
„Stumbro” krepšininkais ir nusileido
jiems rezultatu 61:69. Kitame susitikime „Lietkabelio” komanda nerado jokių priešnuodžių pakiliai rungtyniavusiems „Radviliškio” krepšininkams,
kuriems pralaimėjo gan skaudžiai –
36:68.
Dar vieneriose ČLKL rungtynėse
„Lituanicos” komanda, vedama 24 taškus pelniusio ir net 20 kamuolių atkovojusio Šarūno Skado, 83:77 nugalėjo
iš tolimesnių ČLKL varžybų pasitraukusią „Atleto” komandą.
II rato varžybose ČLKL komandos
tarpusavyje susitiks dar po kartą, po to
8 stipriausios kovą dėl medalių pratęs
atkrintamosiose varžybose.
Vasario 4 d. nuo 3:30 val. p. p. ir vasario 5 d. nuo 11:20 val. r. ČLKL numatyta sužaisti šešerias rungtynes. Kviečiame žiūrovus apsilankyti rungtynėse!

S

Senjorų lygoje staigmenų nėra
ČLKL senjorų varžybų lyderiais,
po dviejų pergalių iš eilės, tapo praėjusio sezono finalininkai – „Arkos” ir
„Alytaus” krepšininkai.

Vėl į ČLKL medalius nusitaikę
„Arkos” krepšininkai sulaukė rimto
„Kauno” ir „Ąžuolo” komandų pasipriešinimo, tačiau sugebėjo įveikti
šiuos varžovus, atitinkamai – 61:57 ir
46:39.
Žymiai lengviau krepšinio aikštelėje sekėsi praėjusio sezono čempionams „Alytaus” krepšininkams, kurie
be didesnio vargo, rezultatu 72:33 nugalėjo „Vyčio” ir 72:48 – „Kauno” komandas.
Trečioje vietoje žengianti „Ąžuolo”
komanda 45:34 nugalėjo „Panevėžio”
krepšininkus, kurie po šios nesėkmės
iš pirmosios turnyrinės lentelės vietos
nusirito į 5-ąją.

ČLKL turnyrinė lentelė
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Atkaklios dvikovos
tinklinio aikštelėje
merikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) čempionate dalyvaujančios komandos sausio 29 d.
pradėjo II varžybų ratą. Pirmose naujųjų metų rungtynėse tinklinio aikštelėje virė atkakli kova, o visos trejos
rungtynės baigėsi vienodais rezultatais
– 2:1, o turnyrinėje lentelėje jokių pakitimų neįvyko.
2016–2017 m. sezono antrąją varžybų pusę nesėkmingai pradėjo nė
karto per pirmojo varžybų rato varžybas nesuklupę „Panevėžio” tinklininkai. Jie rezultatu 1:2 (18:25, 25:19, 21:25)
pralaimėjo gan prastai šį čempionatą
pradėjusiai tituluočiausiai ALTL komandai – „Atlantic Express” ir patyrė
pirmąjį pralaimėjimą per šešerias žaistas rungtynes.
Šiaulių miesto komandų susitiki-

A

me „Šiauliai” rezultatu 2:1 (22:25, 25:19,
25:18) antrą kartą šiame sezone įveikė
„Gubernijos” tinklininkus.
Taip pat antrąja pergale šiame sezone prieš tuos pačius varžovus džiaugėsi paskutinėje vietoje esanti „Nemuno” komanda, kuri rezultatu 2:1
(25:21, 25:22, 18:25) dar kartą įrodė savo
pranašumą rungtyniaudama su „Pilėnų” tinklininkais.

ALTL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, taškai):
1. „Panevėžys”
14
2. „Šiauliai”
12
3. „Gubernija”
9
4. „Pilėnai”
8
5. „Atlantic Express” 6
6. „Nemunas”
5

Š

D. Motiejūnas – tikras lobis

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

įkart J. Valančiūnas per 32 minutes pelnė 20 taškų (dvitaškiai:
9/17, baudų metimai: 2/2), atkovojo 12 kamuolių, tačiau prasižengė
penkiskart. J. Valančiūnui tai buvo
devynioliktasis dvigubas dviženklis šį
sezoną.
D. Motiejūnui „Pelicans” strategas
suteikė 25 minutes, bet jam jų išnaudoti
nepavyko. Lietuvis surinko 4 taškus
(dvitaškiai: 2/6, tritaškiai: 0/1), atkovojo 4 kamuolius, padarė 2 klaidas, perėmė kamuolį ir keturiskart prasižengė.

dabar pastebima, kad Lietuvos krepšininkas tampa ne visada pastebimu,
bet esminiu „Pelicans” ramsčiu aikštėje, tad jo vertė NBA rinkoje taip pat
kyla į viršų. New Orleans klubas kitą
sezoną jam gali pasiūlyti 120 procentų
jų dabartinio atlyginimo, kuris šį sezoną sieks apie milijoną dolerių, tačiau
solidų žaidimą demonstruojančiam
lietuviui, kurio uždarbis būtų nesunku gauti ir vertingesnį sandorį.
Vos prieš du mėnesius Brooklyno
„Nets” D. Motiejūnui pateikė 32 mln.
dolerių pasiūlymą ketveriems metams,
tačiau dėl griežtų sąlygų ir nevisai
aiškios aukštaūgio sveikatos padėties
sutartis pasirašyta nebuvo. Bet dabar
išsisklaidžius visoms abejonės klubas
gali ir vėl siekti prisivilioti lietuvį, sudarydami jam dar palankesnes sutarties sąlygas. Tik pasibaigus sezonui pamatysime, kam prioritetą teikia „Pelicans” ir koks bus D. Motiejūno sprendimas.

J. Valančiūnas paliks Torontą?

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

Donatas Motiejūnas ir Jonas Valančiūnas sausio 31 d. vėl stojo vienas priešais
kitą. Šįkart J. Valančiūnas savo aikštėje šventė dramatišką pergalę, kurią Toronto „Raptors” iškovojo per pratęsimą.
„Raptors” 108:106 (23:25, 23:35, 31:15,
19:21, 12:10) nugalėjo New Orleans
„Pelicans”, o J. Valančiūnas sužaidė
galingai, nors sugebėjo nepataikyti 8
metimų.

Panašu, kad D. Motiejūnas savo
vaidmenį naujoje komandoje jau surado. Nepastebimas, bet svarus lietuvio
indėlis į New Orleans „Pelicans” žaidimą šįkart sulaukė ir teigiamo krepšinio analitikų dėmesio. JAV žurnalistai pastebėjo, kad „Pelicans” pergalių priežastimi dažniausiai tampa aktyvus žaidėjų dalinimasis kamuoliu,
prie kurio prisidėjo ir 26-erių lietuvio
atvykimas.
Tikriausiai nėra sutapimas, jog
D. Motiejūnas daugiausiai žaidimo laiko gavo būtent tuomet, kai jo komanda
iškovojo dvi įspūdingas pergales prieš
Clevelando „Cavaliers” ir San Antonio „Spurs” klubus. Nors puolėjas
gal ir nebuvo itin pastebimas ir nesurinko išskirtinių statistikos rodiklių,
tačiau jo perdavimai komandos draugams buvo itin reikšmingi.
Rungtynėse su „Cavaliers” D. Motiejūnas per 23 minutes pelnė 14 taškų
(3/5 dvit., 2/3 trit., 2/4 baud. met.), atkovojo 4 kamuolius, blokavo varžovo
metimą, perėmė kamuolį ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Būtent dėl
tokio lietuvio žaidimo „Pelicans” D.
Motiejūnu domėjosi jau praėjusį sezoną, o šiam tapus laisvuoju agentu nieko nelaukę pasiūlė jam sutartį.
„Jis keičia žaidimą. Prieš jam atvykstant komanda rengė daug atakų,
kurios remdavosi vienu ar kelias perdavimais. Tačiau mes taip žaisti nebegalėjome”, – D. Motiejūnui pagyrų negailėjo „Pelicans” strategas Alvin Gentry.
D. Motiejūnas po truputį įsibėgėja
„Pelicans” komandoje, tačiau artėjant
sezono pabaigai kyla vis daugiau abejonių, kad po ilgų dramų šį klubą pasirinkęs lietuvis jame ir liks?
Manoma, kad po šios vasaros ir D.
Motiejūnui „Pelicans” gali pasirodyti
per prastas variantas ir jis greičiausiai
jau žvalgosi į kitas komandas. Sudaryta
vienerių metų sutartis Donatui palieka plačias pasirinkimo galimybes. Jau

NBA užkulisiuose kuo toliau, tuo
dažniau skamba Jono Valančiūno pavardė, tačiau ne dėl sėkmingo žaidimo,
o dėl galimo persikėlimo kitur.
Toronto „Raptors” komandos vidurio puolėjas retai sulaukia perdavimų, kadangi pirmaisiais smuikais
groja DeMar DeRozan ir Kyle Lowry.
Taip pat Kanados komandos Achilo
kulnu pastaruoju metu tapo gynyba, o
J. Valančiūnas nėra pagarsėjęs kaip geras žaidėjas ginantis, ypatingai prieš
„du prieš du” derinį. Dėl skylėtos gynybos kalti prastai besiginantys gynėjai, kurie praleidžia savo dengiamuosius į baudos aikštelę, o ten lietuvis yra per lėtas, jog užlopytų visas paliktas skyles.
Akivaizdu, kad J. Valančiūnas
„Raptors” gretose nėra iki galo išnaudojamas, kadangi tiesiog netinka šiai
komandai. Dwane Casey prieš kurį
laiką aiškiai pasakė, kad Jonas turi dominuoti aikštelėje, priešingu atveju
jis sėdės ant suolo.
Iki mainų laikotarpio pabaigos
liko kiek daugiau nei 3 savaitės, todėl
sulig kiekviena diena pranešimų apie
galimą J. Valančiūno išvykimą tik
daugės. Lietuvio rinkos vertė yra mįslė NBA apžvalgininkams, bet jie teigia,
kad „centras” yra paklausus, nes uždirba palyginant nedidelę sumą – po 15–
16 mln. JAV dolerių per sezoną, kas augančioje „algų kepurėje” yra pakankamai kuklus rodiklis, atsižvelgus į tai,
kokią naudą komandai gali atnešti atletas.
Išmainius J. Valančiūną, „Raptors” už lietuvį galėtų gauti tikrai solidų žaidėją. Juolab kad ir išvykus Valančiūnui komandoje dar liks „centrai”
– Lucas Nogueira, Jakob Poeltl ar Pascal Siakam.
Vargu, ar su esama sudėtimi „Raptors” pajėgi pakartoti bent jau praėjusių metų sėkmę, ką jau kalbėti apie patekimą į NBA superfinalą. O ir pačiam J. Valančiūnui pokyčiai gali išeiti į naudą.
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Pranas Visvydas:
Rašymas – žaismingas santykis su pasauliu ir su savimi (I)
KORNELIJA JANKAUSKAITĖ
Poetui, eseistui, kultūros ir visuomenės
veikėjui Pranui Visvydui šiandien, vasario 4 dieną, sukanka 95 metai! Jis daugelį metų rašė „Draugo” laikraščiui,
yra paskelbęs eilėraščių, knygų ir teatro recenzijų, publicistikos straipsnių,
esė. Rašė ir kitiems leidiniams, tokiems
kaip: „Aidai”, „Darbininkas”, „Lietuvių
dienos”, „Akiračiai”, „Pradalgės”, „Šiaurės Atėnai”, „Literatūra ir menas”, „Nemunas”, „Metai”, o pastaruoju metu
bendradarbiauja ir su „Bernardinai.lt”.
Pažintis su poetu M. Gimbutienės
namuose Topangoje
Su poetu susipažinau 1989 m., per
Kūčias, mokslininkės archeomitologės Marijos Gimbutienės namuose Topangoje. Prieš tai profesorė svarstė, ką
pasikviesti iškilmingai vakarienei.
Pranas Visvydas, kaip ir istorikas Vincas Trumpa, buvo M. Gimbutienės artimi bičiuliai ir nuolatiniai pašnekovai,
tad jie iš viso svečių sąrašo pirmiausia
ir buvo pakviesti. Gyvenau Marijos namuose jau kuris laikas ir jai talkinau
namų ruošoje, padėjau tvarkyti archyvinę medžiagą. Tą vakarą susėdus
prie Kūčių stalo ir užkandus prasidėjo dainos, pasakojimai, pokštai. Atsimenu, kad Pranas tuoj padainavo arijos punktelį, kažką nuotaikingai papasakojo, visus pralinksmindamas, o V.
Trumpa pažėrė savo dėstytojo Levo
Karsavino anekdotų. Praną Visvydą
Marija pasikviesdavo pietums, dažnai
ir su Vincu Trumpa. Su Pranu Marija
aptardavo knygas, poeziją ar kultūrines
naujienas, o su V. Trumpa diskutuodavo daugiau apie politiką.
Su Marija važiuodavome į dykumą, nusidriekusią Liucernos slėnyje –
ten buvo antrieji mokslininkės namai.
Marija vykdavo tenai, kai Topangoje
prasidėdavo rūkai, pavojingi jos sveikatai. Kartą Pranas į dykumą atsivežė
viešnią iš Lietuvos. Vakare susėdę
prie vyno taurės visi maloniai šnekučiavomės: Marija prisiminė savo jaunystės metus Kaune, o Pranas pasakojo, kaip Operos teatro „galiorkoje” sėdėdavo su draugais susispietę; čia pat
padainavo keletą arijų ištraukų. Pranas
– nenuilstantis pasakorius, turintis
ypatingą humoro jausmą. Jis mokėjo
mintinai eilėraščių ir, esant atitinkamai nuotaikai, juos deklamuodavo.
Taip ir aną vakarą dykumoje Pranas
mums paskaitė elegiškas Jono Aisčio
eiles: Tik nueis tyruosna karavanas…/Ir nueis taip lekiančiu smėliu…/Ir nupūs vėjelis pėdsakus ten
mano/Ir nupūs kelius. Poetui šios eilės
plaukė kažkaip giliai iš širdies, lengvai
ir skaidriai… Jo beklausant mes su Marija išgyvenome tikrą vidinį katarsį. Ir
kitus kartus Pranui atvykus mes su
profesore Marija vėl prašydavome padeklamuoti J. Aisčio „Karavaną”. Vėliau man P. Visvydas padovanojo Jono
Aisčio poezijos tomelį, užrašęs: „Kornelijai, saulėtų Kalėdų prisiminimui,
nuo Prano Visvydo. Santa Monika,
1993 metai”. Poetas pamėgo J. Aisčio
poeziją dar jaunystėje. Kai įsigijo elektroninį pianiną, kurį vadino „Clavinova”, jis Aisčio eilėraščiui, pamėgtam
nuo jaunystės, net melodiją mėgino pritaikyti: Kasdieną ilgesį ir meilę,/ Ir tai
ne savo, kažkieno,/Pasaulį įžūlų ir

Susirinkimas Santa Monikoje gyvenusio dr. K. Pautienio namuose aptariant kultūrinių renginių programą. Sėdi pirmoje eilėje (iš k.):
Stasė Pautienienė, Pranas Visvydas, Dalia Jasaitytė, Vanda Zelenienė, Monika Lembertienė, prof. Vladas Juodeika, prof. Marija Gimbutienė, prof. Jonas Kuprionis, architektas Jonas Mulokas. Stovi (iš k.): Vyt. Zelenis, dr. Kazys Pautienis, Vladas Šimoliūnas, Gražina
Juodeikienė, Eleonora Budriūnienė, komp. Bronius Budriūnas, Elena Gedgaudienė, architektas Balys Geštautas, Gina Geštautienė,
Niuta Kaunienė, Rasa Zelenytė, Gedas Kaunas, Romas Švainauskas, Saulius Naujokaitis.
Asmeninio archyvo nuotr.
kvailą/dienų dienom turiu dainuot!
Nuo 1992 iki 1996 metų gyvenau
Santa Monikoje, nuomojau namelį Aštuonioliktoje gatvėje, o P. Visvydas gyveno per keletą gatvių, tad ir toliau bendravome. Pranas – kuklus, inteligentiškas ir draugiškas žmogus, su juo visada įdomu pasikalbėti visais gyvenimo klausimais, tad lengva buvo palaikyti gerus, bičiuliškus santykius. Su
poetu drauge nuvažiuodavome aplankyti profesorės M. Gimbutienės į Topangą; su ja praleidome ir paskutinę
jos gyvenime Padėkos dieną. O po keleto mėnesių, mirus M. Gimbutienei
(1994 m. vasario 2 d.), P. Visvydas, V.
Trumpa ir aš drauge vykome į atsisveikinimo popietę, skirtą mokslininkės atminimui.

Gyvenamoji vieta ir pomėgiai
Pranas Visvydas gyveno Santa
Monikoje, Šeštojoje gatvėje, savininkės
Gražutės Šlapelytės-Sirutienės name.
Ji – garsių lietuviškų knygų leidėjų Marijos ir Jurgio Šlapelių dukra. G. Sirutienė, protinga, guvi ir šneki moteris, rūpinosi tėvų namo-muziejaus Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, sutvarkymu,
o kadangi neturėjo vaikų, tai šį muziejų
nutarė vadinti „savo anūku” ir finansiškai dosniai jį rėmė. Ji mirė 2009 m.,
eidama 100-uosius metus. Pranas džiaugėsi gyvenimu šiame name, mat jame
gyveno ir daugiau lietuvių, o, be to,
nuoma už butą buvo mažesnė, nes čia
galiojo Santa Monikoje įvesta butų
nuomos kontrolė. Poetas gyveno vienas
antrame aukšte, saulėtame dviejų kambarių bute. Pats jį ir susitvarkydavo.
Prano namuose buvo ideali tvarka.
Ant sienų kabojo keli dideli, šviesių
spalvų paveikslai. Kadangi restoranų
nemėgo, tad pats ir valgį gamino. Valgė kukliai: daugiausia maistą iš skardinių, mėgo virtas bulves, išsikepdavo
blynų, mėgo vokiškas dešreles. Kava,
javainiai. Bananai. Sakė, juokaudamas, kol gyvena, tai ir valgo. Trečiadieniais Arizonos gatvėje vykdavo turgeliai, kur fermeriai parduodavo ekologiškas daržoves. Ten nuėjęs įsigydavo tik medaus stiklainiuką. Jis žaidė
lauko tenisą, atrodė sportiškos išvaizdos, buvo visados pasitempęs ir gero
ūpo. Poetas daug skaitė. Gaudavo lietuvišką spaudą: „Draugą”, „Akiračius”, „Kultūros barus”, „Metus”, „Literatūrą ir meną”, o dar užsisakydavo

vokiečių kalba leidžiamą laikraštį „California Staats Zeitung”, kad neatitoltų nuo gerai mokėtos vokiečių kalbos.
P. Visvydas domėjosi amerikiečių šiuolaikine poezija, prenumeravo „The
American Poetry Review”. Padiskutuodavom apie skaitymą svetima kalba. Prano nuomone, įdomus ir pastovus
bendravimas svetima kalba sutvirtina
intelektą, „atveria sielai naujus reginius”. Jis ne vieną atvykusį žmogų iš
Lietuvos pavežiodavo po miestą. Nors
jie ir nebuvo jo svečiai. Tai buvo daugiausia su kultūra susiję žmonės, bet ne
tik. Pranas stengėsi – ne kad jam kas
nors padėtų, bet kad jis galėtų pasitarnauti. To nesureikšmino. Jis nenumos ranka, jei ką iš pažįstamų reikia dėl ligos ar netekties paguosti, nueiti, dalyvauti... Ir aš prašydavau Prano kai kada kur nors pavėžėti, bet dažniausiai – į Šv. Kazimiero parapiją, kur
dainavau talentingojo Viktoro Ralio vadovaujamame chore. Vėlų Kūčių vakarą Pranas važiuodavo į Bernelių šv.
Mišias parapijoje. Nuveždavo ir mane,
nes Mišiose giedodavome. Važiuodami
kalbėdavomės apie Kūčių vakaro išskirtinumą ir tam tikrą dvasinę būseną, kurią kiekvienas išgyvena savaip.
Poetas yra minėjęs, kad ypač kalėdiniu
laikotarpiu jį apgaubianti šviesaus
liūdesio jausena, tuomet norisi pabūti vienam, pamąstyti... Paliesdavom
ir tikėjimo temą. Tikėjimas Pranui – tai
žmogui būtina normali etika: nedaryk
niekam blogo ir neužmiršk vargstančių. Pagal tokį principą jis ir gyveno:
buvo jautrios sielos žmogus ir stengėsi kitam padėti, jei tik galėjo. Jis gerbė
ir toleravo giliai tikinčius žmones, tik
jam nebuvo priimtinas fanatizmas. O
Dievas jam – gyvenimas, kuris remiasi gamta su visais cheminiais ir biologiniais procesais. Jei trumpai pratęsime mintį apie Dievo suvokimą, tai
viena žaviausių ir sudėtingiausių praėjusio amžiaus asmenybių, šv. Edita
Štein (1891–1942), dėsčiusi filosofiją ir
ėjusi egzistencinių tyrinėjimų keliu,
teigia, kad kiekvienas žmogus, kuris
ieško gėrio ir skleidžia jį, net ir to nesuprasdamas, ieško Dievo… Tai tiek.
Bet grįžkime prie žemiškesnių dalykų. Verbų sekmadienį su choru visuomet atlikdavome oratoriją Francois Dubois „Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai” su kviestiniais Los Angeles operos solistais ir kameriniu orkestru; daugelis parapijiečių, kaip ir

Pranas, jo su malonumu klausydavosi.
Žinau tai iš atsiliepimų. Man tie koncertai išliko kaip gražus prisiminimas. P. Visvydas mėgo operą ir važiuodavo jos klausytis į Los Angeles
operos teatrą; yra klausęsis garsiausio
meksikiečių tenoro Ramon Vargas,
Violetos Urmanos (Urmanavičiūtės)
dainavimo.
Man atrodo, kad dauguma lietuvių
P. Visvydą mėgo, o pažįstami kviesdavo į gimtadienius ir vardadienius ar iškilmingų pietų. Santa Monikoje esame
drauge sutikę Kūčias, Kalėdas, Petrines
mūsų bendrų pažįstamų vietinių lietuvių rate, kur pasidalindavom naujienomis iš Lietuvos, pašokdavom ratelių. Pranas – nenuilstantis šokėjas.
Kūno judesiais jis sugebėdavo lengvai
išdarinėti visokius kankanus, kad kitiems sudarytų karnavalo nuotaiką.
Poetas mėgdavo išeiti pasivaikščioti į
Promenadą, kur groja Lotynų Amerikos muzikantai, šurmuliuoja ir kiti visokio plauko atlikėjai ir jaunimas.
Jam patinka Ramiojojo vandenyno pakrantė; jis kai kada eidavo pasivaikščioti riedlentininkų taku, o paskui,
radęs vietelę, mėgdavo pasėdėti saulėje ir paskaityti iš Lietuvos gaunamos
poezijos. Apie perskaitytas knygas ir
poeziją jis dažniausiai diskutuodavo su
poete ir rašytoja Ale Rūta, kuri buvo
taip pat labai apsiskaičiusi ir gyveno
Santa Monikoje. Kai vėliau poetė pradėjo netekti regėjimo (apie tai ji man
yra rašiusi pati, nes pradžioje su Ale
Rūta mes susirašinėjome) ir nebegalėjo
skaityti, tai ir Pranui nebebuvo su
kuo pagvildenti literatūrinių naujienų.
Jis ir tuomet aplankydavo Alę Rūtą, pasišnekučiuodavo apie šį bei tą prie kavos puodelio. Žinoma, tam tikrą laiko
dalį Pranas skyrė ir šeimos reikalams.
Pranas turėjo namuose elektroninį pianiną. Mėgo vienas sau ką nors pagroti, tyliai paniūniuoti ir padainuoti.
Parsinešdavo natų iš bibliotekos, mėgo
itališkas daineles, bet labiausiai jį žavėjo kalėdinė giesmė „Tyli naktis”...
Pranas dainuoja, nes anot jo, toks gyvenimas... Kai susiruošiau po penkerių
metų gyvenimo Californijoje išvykti į
Lietuvą, nuėjau atsisveikinti su Pranu.
Jis pagrojo ir padainavo vieną kūrinėlį.
Man tas jo dainavimas buvo ir gražus,
ir kažkoks labai jautrus sielos dalykas... O gražų balsą ir menišką sielą jis
paveldėjo iš savo mamos.
Bus daugiau
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K A I P š U O S U K AT E

NERINGA SMILGYTĖ

„inspekcijos”

las!

Šeimoje juokaujama, kad KarliuŠuo Karlas – nepaprastas šuo. Tai 95 kg kas „laikosi linijų”, tačiau apie jam pri(210 lbs) sveriantis anglų mastifo (Eng- klausomų kalorijų suvartojimą galima
spręsti ir iš Karlo mėgstamiausių užlish Mastiff) veislės „patinėlis”, dėl savo
siėmimų. Vienas jų – bėgioti, tiesa, tik
meilaus būdo dažnai vadinamas tiesiog per miegus ir dar aukštyn kojom braiKarliuku.
žant nagais sieną. Tokių šuniškų sapnų nutarkuotų „trasų” namuose yra
arliukas į mano sesers šeimą at- bent keletas. Be bėgiojimo per miegus
keliavo iš Kansas miesto, Mis- Karlas dar mėgsta keisti savo miegojisouri valstijos, būdamas dviejų mo vietą. Tai yra labai svarbi ir kruopmėnesių, prieš beveik aštuonerius me- ščiai atliekama Karlo dienotvarkės datus. Karlo tėtis bei broliai, kaip ir dera lis. Namuose per du aukštus jam yra
tokio įstabaus stoto šunims, taip pat tu- patiestos specialiai pagamintos trys
rėjo jų esamą ir būsimą „kubatūrą” „memory foam” šuniškos lovos, bet
puikiai atspindinčius vardus – Mr. Karlas nėra išrankus, tinka ir parketas,
Big, Dzeusas, Tankas, Herkulis…
ir plytelės, ir vienintelis praėjimas.
„Kiek jis ėda?” Tai tikriausiai pirTaip, baigėsi tie seni geri laikai,
mas ir dažniausiai sulaukiamas klau- kada Karlas sulakstydavo du kartus susimas iš Karlą sutikusių bei akis iš nuo- griebti numestą lazdą ar kitokį skraistabos išpūtusių žmonių. Ne vienas dar dantį daiktą. Šios veislės šunys dėl
labiau nusistebi sužinojęs, kad Kar- savo dydžio ir masės gyvena trumliukas iš tikrųjų tiek daug ir neėda. piau, vidutiniškai 8–10 m., tad KarliuDažnai net nepabaigia jam du kartus kas tikrai užsitarnavo savo 22 valandų
per dieną patiekiamos specialiai iš- per parą poilsio nuo... poilsio.
virtos košės. Tiesa, reikėtų paminėti,
Vis dėlto reikia nepamiršti ir trekad Karlas yra tikras gurmanas ir ne čio mėgstamiausio Karliuko užsiėmimo – eiti pasivaikščioti.
Vaikščiojimas su Karliuku yra gana subtilus dalykas. Daugumai sutiktų dėdžių ir tetų iškylantis, antras pagal populiarumą klausimas „kuris
kurį veda?” nėra visiškai iš uodegos laužtas. Iš
tikrųjų pasitaiko visaip.
Einant iš namų, veda
Karlas, grįžtant atgal,
vaidmenys dažniausiai
apsiverčia. Vienaip ar kitaip galima teigti, kad
tas pavadėlis yra labiau
ne vedžiojimo, o lengvos
paskatos ar nuorodos
priemonė. Jei Karlas tikrai norėtų ir nebūtų tokio
gero charakterio, galėtų
nutempti kad ir iki mėnulio...
O tas noras kartkartėmis iškyla į paviršių...
Pagrindinė priežastis –
nenustatyti judantys objektai. Dažniausiai Karlo
pasivaikščiojimai vyksta vakare, jau sutemus, o
Taip Karliukas rodo meilę savo „tėčiui” Edgarui.
tamsoje judantys objekvisai šuniškų skanėstų niekada neat- tai atrodo dar įdomesni ir tikrai versisakys. Bananai ir brokoliai užima la- tesni nuožmesnės „inspekcijos”.
bai aukštą vietą skanėstų grandyje, taViena iš įsimintinesnių „inspekcičiau niekas negali nurungti pelėsinio jų” kaip tik ir atsitiko vieną tamsų vasūrio! Ir kuo „mandresnis” ir labiau saros vakarą, kada netikėtai, tarsi iš
smirdi, tuo geriau. O jei dar ir ant kre- niekur, iš už gatvės kampo išniro dvikerio… Karliukui ir akys į kitą pusę ratininkas. Nespėjus susivokti ir panuo tokio skanėsto gali apsiversti.
siruošti (tvirčiau apie ranką apsivynioNesvarbu, kurioje namo dalyje ti pavadį, stipriai įsispirti ir griežtai sabūtų, pajutęs sūrio kvapą tuoj pat at- kyti „ne”), pavadėlis išsprūdo ir nukurnės į virtuvę. O čia reikėtų pridurti, skriejo paskui šuoliuojantį Karlą...
kad Karlas prie stalo kažko paska- Tuo metu atrodė – širdis iškris iš krūnauti pasirodys tik tuomet, jei ten yra tinės. Ne dėl to, kad Karlas padarytų
žmonių. Jei sūris ar kitoks Karlo aki- kažką daugiau, nei nelaimėlį apuosmis labai skanus maistas būtų padėtas tytų. Mastifai iš prigimties yra gana
ant stalo krašto, bet nebūtų ko tų gė- smalsūs ir žmonių niekada nepuola.
rybių „paprašyti” Karlui net mintis ne- Net ir pašaliniam žmogui įsilaužus į
kiltų jų nugvelbti, nors jam viskas ir namus mastifas jį įspraustų į kampą ir
būtų lengvai pasiekiama.
prižiūrėtų, kol pasirodys šeimininkas.
Per tiek metų Karliukas niekada
Tačiau dviratininkas šito nežinonieko nėra paėmęs, kuo jam nebuvo jo ir tikriausiai tamsoje gerai nematė,
duota. Ir tikrai, jei kažkas stebuklingai bet sprendžiant iš staigaus šuolio, – nuo
dingtų nuo stalo, greičiau būtų apkal- monotoniško pedalų mynimo iki olimtintas vaiduoklis, nei namuose vienas pinių žaidynių verto sprinto, – šalia atlikęs šuo. Štai koks geras tas mūsų Kar- siradusio „kalno” jis nepalaikė drau-

K

gišku. Silpnesnių nervų žmogus taip
gali ir infarktą gauti… Ir tikrai,
tamsoje galima pamanyti, kad tai iš
kokio zoologijos sodo pabėgęs liūtas!
Visa laimė – gal mano šauksmai,
o gal Karlo peržengtas savaitės bėgimo
limitas bei patenkintas smalsumas –
gaudynės baigėsi taip staiga, kaip ir
buvo prasidėjusios…
Šis įvykis, kad ir koks būtų buvęs
baisus dviratininkui, baigėsi visiems
gana laimingai. Deja, ne visi Karlo
„inspekcijų” subjektai pasirenka nešti kudašių, būna ir tokių, kuriems
Karliuko dydis nesukelia jokių rimtesnių emocijų ir vietoj bėgimo, jie pasirenka… puolimą!

dą debesį, kurį Karlas mėgino iš visų
pusių apuostyti. Man bandant įvertinti situaciją, debesis ne tik nesitraukė, bet pradėjo judėti link mūsų su
gana, kiek teko įžiūrėti, karinga strategija. Nemeluosiu, nors ir su „drambliu” pašonėje, kada tave puola toks
nematomas juodas tamsulys, visas pasitikėjimas išgaruoja… Karlui staiga

Portretas su „mama” Laima.
Taip ir atsitiko dar tamsesnį, puikiai tokiam baisiam nutikimui tinkantį debesimis nuklotą vakarą, kada
su Karlu išsukę nuo pagrindinio tako
nužingsniavome per pievą, virš kurios vingiavo kvartalą skirianti laidų
linija. Čia Karlui tikras rojus – šunų vedžiotojų pamėgta vieta pilna įvairiausių kvapų, visa pieva knibždėte knibžda įvairių gyventojų. Neilgai trukus,
mano užsisvajojusį žvilgsnį į pajuodusius tolius nutraukė rimtas timptelėjimas į šoną, o tai galėjo reikšti kelis
dalykus: A. – skraidantis maišelis
(daug alaso dėl nieko), B. – tamsus ir didelis kupstas (taip pat kaip ir A.), C. –
kitas vedžiojamas šuo (galimos įvairios
įvykio interpretacijos), D. – kojotas
(taip pat kaip ir C.) ir E. (nežinomas, neatpažintas objektas, interpretacijos
nenuspėjamos).
Mūsų nelaimei šį kartą pasitaikė
variantas E. – nežinomas ir visai nematomas objektas. Buvo taip tamsu,
kad įžiūrėjau tik kažkokį krutantį juo-

Asmeninio albumo nuotraukos
pradėjus kriokti ir leisti kitokius keistus garsus, puolimas greitai pavirto į
miklų atsitraukimą. Teko net panaudoti Karlo pavadį kaip ginklą, kad tik
juodoji dvasia daugiau nesiartintų.
Tik įėjus į namus, tarp keturių sienų vėjo nejudinamame ore atsiskleidė,
o greičiau užsiuodė mūsų užpuoliko tapatybė… Taip, visi namai pakvipo sodriu šeško aromatu… Nežinia, kiek
Karliukas tų šeško dovanotų bombų
gavo, bet tikriausiai gerą mėnesį jautęsis kvapas vis dėlto Karlo nuo „inspekcijų” neatbaidė. Kitas Karlo ir šeškų susitikimas įvyko visai netrukus,
dieną prieš mano dukterėčių krikštynas, kada visi svečiai po bažnyčios turėjo sugužėti į namus pratęsti tokios
svarbios šventės. Nors krikštynos ir
„kvepėjo” šeškais, šventė pavyko su
kaupu, o ir svečiams buvo ką papasakoti!
Daugiau apie Karlą galite pasižiūrėti youtube.com įvedę „English
Mastiff Carlos”.

Karliukas su savo „sesėmis” Paula (k.) ir Kamile.
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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

DRAUGAS
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Sudoku Nr. 113
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skaičiai
nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.
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DAntŲ GYDYtOjAi

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

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

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303
www.parkridgesmiles.com

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

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

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

Tel. 708-598-8101

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

REAL ESTATE

PASLAUGOS
PARDAVIMASIRTAISYMAS

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

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

PARDUODA
Lietuvių Tautinėse kapinėse
parduodamos dvi duobės.
Kaina 1,800.00 dol.
Tel. 708-636-9461.
ĮVAIRŪS
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-369-8592.
■ Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel. 708-897-6936.
■ Vyras ieško nebrangiai išsinuomoti vieną kambarį netoli Oak Lawn. Tel.
630-670-0813.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559
■ Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis. Tel. 708-299-6417.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 872-218-0098.

SKelbiMAi

773-585-9500

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

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

Mieli jAV
lietuviai!
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Lietuvoje įsteigta viešoji įstaiga ,,Kūrybos pieva” kuria dokumentinį filmą
,,Lietuvos vardo skonis”.
Tai bus filmas apie išeivijos lietuvius
visuose pasaulio žemynuose, apie jų ryšį
su tėvyne bei apie tai, kaip jie iki šiol išsaugojo lietuvišką kultūrą.
Filmo kūrėjai kviečia atsiliepti tuos,
kas neabejingas Lietuvai, jos istorijai ir
ateičiai.

orėtumėm išgirsti kuo daugiau
pasakojimų iš kuo įvairiausių
profesijų, amžiaus grupių, bendruomenių bei organizacijų atstovų,
meninės saviveiklos dalyvių ir kitų
JAV lietuvių.
Ypatingai domintų tie pasakotojai,
kurie gimę Lietuvoje, o į JAV atvyko po
Antrojo pasaulinio karo, iš Vokietijos
ir kitų DP stovyklų, ir norėtų
pasidalinti prisiminimais.
Filmo ,,Lietuvos vardo skonis” režisierė Venesa Urbienė surinktą
medžiagą norėtų paversti filmu, skirtu Vasario
16-osios jubiliejinėms, 100osioms metinėms, kurios
bus švenčiamos 2018-aisiais.
Kūrybinę komandą domina ne politikų, diplomatų, valstybių vadovų darbai Lietuvos
istorinių įvykių sūkuriuose,
o paprastų žmonių likimai, išgyvenimai, apmąstymai.
Kuriamame dokumentiniame filme ypač daug dėmesio bus skiriama Antrojo pasaulinio karo bei pokario istorijos posūkiams, išbarsčiusiems lietuvius kaip nutrauktų karolių
karoliukus po visus žemynus... Šeimoms ir ištisoms giminėms, kurias likimas išdraskė negailestingai, vienus
nublokšdamas į tremtį Rytuose, kitiems suteikęs galimybę emigruoti į Vakarus, užgrūdinęs DP stovyklose ir išsklaidęs po įvairias laisvas šalis. Apie
tų šeimų mėginimo rasti vieni kitus ir
grįžti į Lietuvą istorijas... Apie jausmus
ir pamąstymus tų lietuvų, kurie gimė
svetur, o po Nepriklausomybės atkūrimo apsilankė Lietuvoje ir pamatė ją
pirmą kartą gyvenime...
Kurdami šį filmą, ieškome ryšių,
asmenų, visokios įmanomos archyvinės medžiagos. Patirtis rodo, kad asmeniniuose bei šeimų archyvuose kartais slypi ištisi istorijos lobynai.
Tad gali būti, kad netgi kiekvienas
iš Jūsų asmeniškai galėtumėte prisidėti prie filmo kūrimo, suteikdami
vertingos informacijos, daiktų, nuotraukų, garso ar vaizdo įrašų.
Reikalinga įvairi archyvinė medžiaga: dokumentai, laiškų fragmentai,
atspindintys Rytuose bei Vakaruose
įstrigusių artimųjų bendrą Lietuvos ir
jos laisvės ilgesį; kokie nors išskirtiniai daiktai, menantys tiek DP stovyklose gyvenusius tautiečius ir jų
lietuvišką veiklą, tiek jų ryšį su giminėmis bei artimaisiais, ištremtais į
Sibirą, ar pasilikusiais Lietuvoje tame
sunkiame laikmetyje.
Tai galėtų būti patys įvairiausi
dalykai (pvz., emigranto kortelė ar laikinas pasas, gal senas lietuviškas vadovėlis, iš kurio seniau mokėsi lietuviukai emigracijoje, ar sena meninės
saviveiklos pasirodymo nuotrauka, gal
autentiška rankomis austa prijuostė,
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atkeliavusi dar iš Lietuvos, ar buvusi
duonos kepaliuke paslėpta lietuviška
maldaknygė, grįžusi iš Sibiro ir t. t. ir
pan.)...

!

Ypač reikalingos nuotraukos ir
video medžiaga, net jei labai
prastos kokybės.
Mums svarbūs kiekvieno žmogaus
asmeniniai prisiminimai ir informacija, kiekviena šeimos albumo nuotrauka, kadangi toks siūlo galiukas
gali nuvesti iki išskirtinių istorijų.
Jau atsiranda nemažai žmonių, kurie
nori tuo pasidalinti. Iš viso to, tarsi iš
smulkių šukių, bus mėginama lipdyti
bendrą Lietuvos istorijos paveikslą.
Taigi, būtų puiku, jei Jūs norėtumėte prisidėti prie projekto įgyvendinimo – įdomia informacija bei archyvine medžiaga, kurią projekto kūrėjai
norėtų perkopijuoti ir panaudoti filmo
kūrimui.
2016 m. gruodžio ir 2017 m. sausio
mėnesiais vyko filmo kūrimo darbai
Australijoje. Įsiamžino ir Singapūro lietuviai.
Pavasarį bus filmuojama Kanadoje, Anglijoje, Škotijoje, Vokietijoje. Vasarą – Sibire ir Kazachstane.
Vasarį ir kovą filmo
režisierė planuoja atvykti filmuoti į Čikagą, susitikti su norinčiais prisidėti prie filmo kūrimo, pasidalinti archyvine medžiaga ar įdomiais pasakojimais.
Informaciją ir archyvinę medžiagą prašome siųsti iki kovo 10 d. dienos adresu: LIETUVOS VARDO
SKONIS 14911 127th St. Lemont, IL 60439.
VšĮ „Kūrybos pieva”
dėkoja už pasitikėjimą ir garantuoja, kad visi nuotraukų, dokumentų originalai bei kiti daiktai bus sugrąžinti savininkams tuo pačiu keliu,
kokiu bus gauti.
Jei turite elektronines kopijas,
prašome siųsti filmo režisierei e-mail
adresu: kurybosprojektai@gmail.com
iki 2017 m. gegužės 15 d.
Kviečiame kartu su visais pasaulio lietuviais jungtis prie prie projekto,
skirto artėjančiam Lietuvos valstybės
atkūrimo jubiliejui paminėti. Tikimės
palaikymo ir sėkmingo bendradarbiavimo. Iš anksto dėkojame.
Informacija visuomenei talpinama
svetainėje www.kurybospieva.com,
skiltyje „Nauji projektai”.
Filmo kūrybinė grupė reiškia padėką visiems, kas aktyviai ir nesavanaudiškai prisideda prie projekto įgyvendinimo, padėdami spręsti finansinius, apgyvendinimo, transporto bei kitus organizacinius klausimus filmavimų metu.
Su geriausiais linkėjimais iš Lietuvos
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Projekto ,,Lietuvos vardo skonis”
kūrybinė grupė

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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A†A
SESUO CLEMENT
MAZGELIS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2017 m.
sausio 31 d., sulaukusi 93 metų.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 73
metus.
Sesuo Clement dėstė pradinėse ir
vidurinėse mokyklose Illinois, Pennsylvania, Nebraska, Massachusetts ir
Maryland valstijose. Už kalbų mokymą Maria High School, jai buvo įteikta Moderator of the St. Casimir Academy – Maria High School Alumnae
Association. Sesuo Clement dėstė anglų kalbą atvykusiems iš Lietuvos Maria High School ir Nativity BVM
School.
Nuliūdę liko: sesuo Margaret Mary Mazgelis, SSC, gyvenanti
Lemont, IL; brolis John (Claudette), gyvenantis Litchfield, New
Hampshire, brolienė Elaine, gyvenanti Brockton, Massachusetts, daug sūnėnų ir dukterėčių.
Velionė buvo duktė a. a. Clement ir Margaret Mazgelis, sesuo
a. a. Clement ir a. a. Vincent.
A. a. Clement bus pašarvota vasario 8 d., trečiadienį, 10:30 val.
ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr.., Lemont, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos atsisveikinimo šv. Mišios.
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, tel. 773-7761324.

A†A
Inž. HENRIKAS KALVĖNAS
Mirė 2017 m. sausio 31 d., Lake Thunderbird, Putnam, Illinois.
Gimė 1923 m. birželio 5 d., Kupiškyje, Lietuvoje.
Gyveno Lake Thunderbird, Putnam, IL, anksčiau Chicago
Gage Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: dukterėčia Rugilė Šlapkausienė su vyru Algimantu; sūnėnas Gediminas Rygertas su Joan O’Neill; antros kartos dukterėčia Rugilė Wathen su vyru Robert, antros kartos sūnėnas Gintas Šlapkauskas, trečios kartos sūnėnai Darius ir Maximilius Henrikas Wathen ir trečios kartos dukterėčia Ingrida
Wathen; dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje ir Amerikoje.
A. a. Henrikas buvo brolis a. a. Birutės Rygertienės, Zinos Kalvelienės ir Gedimino Kalvėno Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, vasario 6 d. nuo 3 val. p.
p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 7 d. Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Henrikas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko vartai į mokslą organizacijai.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

Šv. Kazimiero seserys

Su nuoširdžia pagarba prisimename
Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700

A†A
STASĘ PETERSONIENĘ

www.draugas.org/mirties

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai DAIVAI, sūnui
VYTUI, giminėms ir artimiesiems bei kartu liūdime.

Tapkite

„Knygų klubo” draugės
Silvija, Gražina, Ramunė, Danutė,
Dalia, Danguolė, Regina, Birutė,
Irena, Nelia ir Zita

DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

suteikė

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________

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

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org

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

,,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

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius vasario 8 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite filmą apie istorinį 1988 m. liepos mėn. Vilniaus Vingio parke Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio surengtą mitingą.
■ 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.
■ Vasario 12 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
PLC Fondo salėje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Vaikų festivalis. Festivalyje
dalyvaus tautinių šokių grupės „Lietuvos Vyčiai”, „Rusnė”, šokių studijos „DanceDuo”,
„Eglės Danceworld”, muzikinis ansamblis
„Gabija”, teatriukas „Užtrauktukas”, dailės
studija „Let’s try art”. Ateikite susipažinti, pasidžiaugti vieni kitų gabumais, pomėgiais ir
talentais! Daugiau informacijos paskambinus tel. 630-267-9010 (Lidija).
■ JAV LB Lemonto apylinkės valdyba maloniai kviečia visus dalyvauti Vasario 16-osios
minėjime, kuris įvyks š. m. vasario 19 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Pagrindinis pranešėjas – lt. plk. Kęstutis Eidukonis. Taip pat
bus meninė programa ir vaišės. Lauksime visų.
■ Vasario 25 d., šeštadienį, 12 val. r. Bend
Park (North lodge, 170 West Jefferson
Rd., Pittsford, NY 14534) vyks Užgavėnių
šventė. Žaidimai vaikams, muzika, šokiai,
skanus maistas. Už praėjimą prašome atsinešti patiekalą (blynai su obuoliais, duona su česnakais, sūris, kumpis, žagarėliai,
vaisiai ir t. t.) Daugiau informacijos paskambinus tel. 585-489-5668 (Skirmantė Juodeikytė-Philippone).

■ Vasario 25 d., šeštadienį, 5:30 val. p.
p. New Yorko Lietuvių Bendruomenės valdyba drauge su LR generaliniu konsulatu New
Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės
šventę. Apreiškimo bažnyčioje (259 North
5th St., Brooklyn, NY 11211). Sveikinamąjį
žodį tars Lietuvos generalinis konsulas New
Yorke Julius Pranevičius, muzikinę programą atliks Dariaus Polikaičio vadovaujamas
lietuvių meno ansamblis iš Čikagos „Dainava”. Vėliau šventė tęsis Mount Carmel bažnyčios salėje (North 8th St. ir Havemeyer St.
Corner, Brooklyn, NY 11211), kur jus linksmins DJ/VJ Rimas Samis. Bus vaišės. Daugiau informacijos el. paštu: zybuokle@
gmail.com arba paskambinus tel. 347415-6379.
■ Čikagos lituanistinės mokyklos 25 metų
jubiliejinis pokylis vyks kovo 4 d., šeštadienį, Jaunimo centro didžiojoje salėje. Renginys prasidės 5 val. p. p. šv. Mišiomis tėvų jėzuitų koplyčioje. Bus programa, vakarienė ir
šokiai. Kviečiame visus buvusius ir dabartinius mokinius, mokytojus, tėvų komiteto narius bei visuomenę gausiai dalyvauti. Vietas
užsisakyti ir daugiau informacijos tel. 630242-0493.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius 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. 630-968-0184.
■ Vydūno jaunimo fondas minės savo
veiklos 65 metų sukaktį 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.
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Julija Ozers nuotr.

vasario 19 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Švč. mergelės marijos gimimo bažnyčioje
6812 s. Washtenaw ave., chicago, iL 60629

Pirmą kartą
vienintelis koncertas
Čikagoje

DRAUGAS
773-585-9500
Kauno VDU
Kamerinis orkestras
vyr. dirigentas
jonas janulevičius

solistas
Liutauras
Janušaitis
soprano ir tenoro saksofonai

Tarpukario šlageriai • Lietuviškoji klasika • XXI a. skambesys

auka – 20 dol. • Daugiau info tel. 708-668-6214 arba 773-776-4600

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.85%
IRA
1.40%
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

Santa Monica, CA

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

3Y
Year
ear Term
Term
2.00%
5Y
Year
ear Term
Term
2.25%
3Y
Year
ear IRA Term
Term 2.25%
DRAUGAS • 773-585-9500 • www.draugas.org

