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Į Pietų Korėją išlydėti 9 Lietuvos
olimpiečiai – 9 psl.

,,Mus vienija vienas žodis – Lietuva”:
Kristinos Prancūzija – 11 psl.

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

Dvigubos pilietybės įteisinimas – tarp 3 idėjų Lietuvai

Paskelbtos trys idėjos Lietuvai. Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

2018-ieji – ypatingi lietuviams, iš-
sibarsčiusiems po visą pasaulį. Mus vie-
nija  pasididžiavimas, kad gyvename
ypatingu laiku: šiais metais švęsime Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-metį.
Tikriausiai niekas nesuskaičiuos, kiek
įvairių šventinių renginių, parodų,
koncertų ir pačių netikėčiausių pami-
nėjimų vyks ta proga. ,,Draugas” savo
skaitytojams stengsis pateikti kuo
daugiau informacijos apie būsimus ir
įvykusius renginius. Visko papasako-
ti tikrai nepajėgsime, bet stengsimės
išsamiau pristatyti bent pa čius įdo-
miausius. –  10 psl. 

Ketvirtadienį, vasario 1 d., pradėdami „Didžiąją idėjų ir po-
kyčių konferenciją” Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis ir ministras pirmininkas Sau-
lius Skvernelis paskelbė tris idėjas Lietuvai. 

Iš 1500 registruotų idėjų Lietuvai išrinktos: dvigubos
pilietybės įteisinimas, mokytojas – prestižinė pro-
fesija iki 2025 m. ir pagalba jaunoms šeimos įsigyjant

būstus bei biurokratijos mažinimas skaitmenizuojant
valstybės paslaugas. Iniciatyva „Idėja Lietuvai” truko

penkis mėnesius, piliečiai ir organizacijos pasiūlė pu-
santro tūkstančio idėjų, ką daryti, kad šaliai ir tautie-
čiams gyventųsi geriau. 

Pirmąją idėją – mokytojas prestižinė profesija iki
2025 metų – paskelbusi Prezidentė D. Grybauskaitė sakė,
kad kiekvienam iš mūsų mokytojas – ar tai buvo mūsų
tėvai, šeima, draugai, mokytojas, ar vėliau mokiusie-
ji mus dirbti, gyventi – išlieka svarbiausias. Pasak Pre-
zidentės, nuo mokytojo priklauso, kokia bus Lietuva, ko-
kia bus valstybė. – 10 psl. 

Renginiai Lietuvos valstybės šimtmečiui

Taip atrodys R. Bartkaus meninė šviesos instaliacija 
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Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!

prisiliesti ir prašytis pas Jėzų. Mes tu-
rime pabūti su juo maldoje, su juo
Mišiose, su juo kontempliacijoje, mes
turime eiti pas Jį ir prašyti to, ko
mums reikia. Jėzus yra geriausias ir
svarbiausias šaltinis/gydytojas, ku-
ris gali mums duoti to, ko mums reikia.
Tuo prašymu mes irgi atsiduodame į
jo rankas ir pati kime, kad Jis mums
duos to, ko mums reikia. Ne visuomet,
ko galbūt mes patys norime, bet visa
tai, ko mums reikia. Mes turime eiti
pas Jį. Pagalvoju apie tai, kai aš gulė-
jau lovoje ir galėjausi savęs. Jeigu tik
būčiau nuėjęs pas gydytoją... 

Už kelių savaičių prasidės Gavė-
 nia. Tai ypač geras laikas eiti pas Jį ir
Jame atrasti viską, ko siekiame ir ko
mums reikia. Ir tuo pačiu atsi sakyti
visko, ko mums nereikia, arba to, kur
mes tikime atrasiantys laimę, bet at-
randame tuštumą. Tad nebū kime už-
sispyrę savanoriškai sergantys žmo-
nės, būkime pasitikintys ir Jėzaus ku-
pini švyturiai. 

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Būkime Jėzaus kupini švyturiai
KUN. LUKAS LANIAUSKAS

Atrodo, kad šiomis dienomis ne
vieną žmogų yra pagavęs vie-
noks ar kitoks gripas. Pats dirb-

damas ir mo kydamas gimnazijoje nuo-
lat esu ap sup tas moksleivių, kurie
ypač žiemos metu dažnai serga. Nors
jaučiu, kad turiu atsparią imuninę
sistemą, neseniai sirgau. Šį kartą gu-
lėjau lovoje. Gulėdamas turėjau ne-
mažai laiko gailėti savęs. Net ir pa-
bumbėti prieš Dievą. Jam išreikšti,
kad esu nusivy lęs ir nepatenkintas, jog
sergu. Paga liau paskambinau vienam
draugui pasiguosti ir pabumbėti, kad
blogai jaučiuosi. Draugas, pagarbiai iš-
klau sęs mano dejavimo, pagaliau iš-
tarė: „Ar buvai pas daktarą?” Pamur-
mė jau ir atsiliepiau, kad nebuvau.
„Tai gal nuvyk...” Nors ir nenorėjau,
pas daktarą pagaliau nuėjau. Patikri-
nęs mano plaučius ir pasiteiravęs apie
simptomus, jis išrašė vaistų, ir jau
kitą dieną pasijaučiau geriau. Pap ras-
 ta pamoka – jeigu sergi, eik pas dakta-
rą. 

Šiandienos Evangelija mus moko
to paties iš dvasinės perspektyvos: jei-
gu reikia vilties, meilės, tiesos, ti kėji-
mo, šilumos, gerumo, eik pas Jė zų.
Mes matome, kaip apaštalai bei visi
apylinkės žmonės vedė savo sergan-
čius, apsėstuosius, kenčiančius pas Jį.
Jie nedelsė savo kentėjimuose, išgirdę,

kad yra Jėzus, jie ėjo ir vedė kitus pas
Jį. Mes matome, kad Petro uošvė sirgo,
ir tuoj pat Petras prašė, kad Jėzus pri-
siliestų prie jos. Tai labai svarbi pa-
moka mums. 

Mes dažnai savo gyvenimuose sie-
 kiame ir ieškome vilties, meilės, tiesos,
tikėjimo, šilumos ir gerumo. Be siekda-
mi mes kartais tų vertybių pradedame

ieškoti kituose žmonėse, daiktuose ir
priklausomybėse. Ir kartais galvojame:
kokie esame nelai min gi ir nepaten-
kinti. Kad Dievas mūsų nemyli arba
mus yra apleidęs. Mes ieškome pagy-
dymo visur, tik ne pas gydytoją. Bet
šiandienos Evan gelija mums primena:
jeigu mes tų dalykų ieškome, jeigu
mes dvasiškai sergame, turime eiti ir

Sausio 31 d. Washingtono lietuvių profesionalų klubas Lietuvos ambasadoje surengė susitikimą su ambasadoriumi Rolandu
Kriščiūnu. Tai buvo pirmasis šiais metais surengtas Profesionalų klubo renginys, skirtas aptarti ne tik planuojamus klubo renginius,
bet ir pasaulinius įvykius.

Surengtoje diskusijoje ambasadorius pasidalino savo įžvalgomis apie saugumo ir politinę situaciją Lietuvoje, JAV ir pasaulyje,
pristatė ambasados renginius, skirtus pažymėti atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Kalbėdamas apie Lietuvos ir JAV santykius, R.
Kriščiūnas pasidžiaugė, kad šie santykiai yra kaip niekada geri, o JAV lietuvių bendruomenės indėlis į šiuos santykius visada buvo ir
išliks labai svarbus ir lemiamas. Ambasadorius pakvietė Profesionalų klubo narius ir visą JAV lietuvių bendruomenę entuziastingai
švęsti mūsų valstybės jubiliejų ir skleisti žinią apie Lietuvą amerikiečiams.                                                         LR ambasados info ir nuotr.

Ambasadoje – susitikimas su lietuviais profesionalais
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Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Pasaulyje parašoma ir išlei-
džiama tiek naujų knygų, kad
nežinia kiek gyvenimų pri-

reiktų, kad galėtume perskaityti
bent dalį šių leidinių. O kur dar anks-
čiau parašyta ir išspausdinta litera-
tūra? Kai ,,nugriebi” laiko knygos
skaitymui, supranti, kaip sunku išsi-
rinkti tą vienintelę, pačią geriausią,
kurią verta perskaityti. Kuo vado-
vaujasi žmonės, pasirinkdami knygą?
Renkasi mėgstamus autorius? Te-
mas? Literatūros žanrus? Klausosi
draugų patarimų ar literatūros kritikų
nuomonės? O gal tiesiog ištiesia
ranką į labiausiai akis patraukusį
viršelio piešinį? O jeigu pasirinkta
knyga nepakankamai sudomina?
Padeda ją į šoną, ar stengiasi būtinai
,,išsikankinti” jam neįdomų tekstą? 

O jeigu daugelio žmonių gyve-
nimo tempas yra toks greitas, kad ne-
belieka laiko kažkada buvusiam ma-
loniausiam užsiėmimui –  knygų
skaitymui? Taip jau yra, kad laiką,
kurį anksčiau skirdavome knygai,
neretai atiduodame interneto skai-
tiniams. Šiandienos pašnekovų at-
sakymai apie tai, kokią lektūrą jie ren-
kasi. 

Knygų skaitymas gaivina ir keičia mūsų gyvenimus

Daiva Valeria Karuža, 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
meno kuratorė: 

Aš mėgstu skaityti knygas nuo
mažens. Mano mama buvo knygų my-
lėtoja. Ji buvo mano įkvėpėja. Aš pati,
nuvažiavusi į knygyną ar biblioteką,
pasiimu šūsnį knygų. Esu įpratusi
vienu metu skaityti kokias tris ar ke-
turias. Paprastai kokia viena iš jų la-
biausiai ,,užkabina”. Kartais atsitinka,
kad knygos neperskaitau. Man mama
įkalė: jeigu knyga nesudomino nuo
pradžių, perskaityk jos nors 50 pusla-
pių. Jei ir tada nesuintrigavo, gali pa-
dėti į šalį. Aš mėgstu skaityti literatū-
rą dėl kalbos grožio, dėl rašytojų me-
taforų ir savito stiliaus. Patinka lite-
ratūra dvasinio tobulėjimo tema. Kar-
tais viena perskaityta knyga tarsi at-
veda prie kitos knygos. 

Kai perskaičiau Charles Rammel-
kamp ,,Mata Hari: Eye of  the Day”, ji
mane sužavėjo. Gal todėl vėliau per-
skaičiau biografinę knygą ir apie kitą
garsią šokėją – Isadorą Duncan. Kny-
gų skaitymas padeda tarsi pabėgti nuo
kasdienybės, įkvepia kurti. 

Teresė Pautieniūtė Bogutienė,
poetė, elektroninių knygų vaikams
ren  gėja, buvusi ilgametė, UIC medici-
nos mokyklos Psichiatrijos departa-
mento administratorė: 

Labai mėgstu skaityti knygas. Per-
ku jas ir popierines, ir elektronines. Pa-
starųjų perku apie 90 procentų, nes
elektroniniu būdu skaityti ir pigiau, ir
patogiau. Tačiau aš pati labiau mėgs-
tu skaityti popierinę knygą, nes joje
gali pasibraukti patikusią mintį, o vė-
liau prie jos sugrįžti. Skaitymui daž-
niausiai renkuosi knygas pagal te-
mas. Man įdomu istorija, teologija,
šventųjų raštai. Dabar sugrįžtu prie
savo pirmosios meilės – mokslinės
fantastikos. Dar patinka rašytojos Mar-
garet Atwood knygos. 

Mudu su vyru dar mėgstame klau-
sytis knygų. Tai labai geras būdas pa-
sisemti informacijos. Lengva klausytis,
o knygos skaitytojas balsu ir intonacija
pabrėžia  svarbiausias mintis. Klau-
sėmės Michailo Gorbačiovo biografi-
nės knygos, dabar klausomės istorinio
pasakojimo apie Staliną. Man retai
pasitaiko, kad nepatiktų pasirinkta
knyga. Esu padėjusi į šalį gal tik vieną
knygą, nes nepatiko autoriaus pasa-
kojimo stilius, nuobodi ir sausa kalba. 

Mes, grupelė moterų, kartais su-
sirenkame į knygų skaitymo grupę ir
joje aptariame knygą, kurią visos tuo
metu skaitome. Tai labai puikus būdas
pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis
apie tai, ką perskaitėme. 

Skaitymas mane lydi visą gyveni-
mą. Mama skaitydavo daug. Mano tė-
velis Juozas Pautienius, jis buvo dai-
lininkas, net nupiešė mamytę skai-
tančią knygą. Ji man perdavė knygų
skaitymo poreikį. 

Mindaugas Briedis,
humanitarinių m. daktaras, MRU pro-
fesorius, bardas:

Nuo studijų laikų išmokau skirti
laiko, o kad ir visą dieną, skaitymui.
Tai atrodė ne tik malonu, bet ir stilin-

Gerda Butkuvienė, 
žurnalistė, ryšių su visuomene specia-
listė, knygos ,,Titaniko lietuviai” ben-
draautorė:  

Knygai laiko stengiuosi rasti kas-
dien. Skaityti mėgstu nuo paauglystės.
Knygos padeda atsiriboti nuo kasdie-
nybės, įtraukia į įkvepiančias istorijas,
pamoko. Jos kupinos lobių. Niekada ne-
pamiršiu vieno garbaus amžiaus ver-
tėjo žodžių: „Kaip aš pavydžiu jau-
niems – jie dar turi tiek laiko skaityti
knygas!”

Idėjų, ką skaityti, pristingu retai:
naudojuosi draugių rekomendacijo-
mis, seku leidyklų naujienas (dabar di-
džiosios leidyklos itin aktyviai komu-
nikuoja apie naujas knygas sociali-
niame tinkle „Facebook”), dalyvauju
knygų mugėse, pasižymiu tarptauti-
nius apdovanojimus pelniusius arba
knygų rubrikose žurnaluose, interviu
su žinomais žmonėmis ar recenzijose
minimas knygas. Aptikusi įdomų au-
torių, stengiuosi rasti ir anksčiau jo pa-
rašytas knygas (pavyzdžiui, esu „su-
skaičiusi” absoliučiai viską, ką parašė
John Irving arba Herbjorg Wassmo). O
knygų ieškau ne tik knygynuose, bet ir
keičiuosi su draugėmis, naudojuosi
bibliotekomis.

Ypač atidi esu lietuvių autoriams,
stengiuosi susipažinti su išskirtinė-
mis naujienomis, domiuosi kasmet
vykstančiais geriausių knygų rinki-
mais. Pavyzdžiui, šių metų atradimas
– labai jautri ir netikėtu stiliumi iš-
leista knyga „Sibiro haiku”, taip pat –
juvelyrės Jurgos Lago knyga „Liucija”,
negirdėtų biografinių faktų kupina
„Žemaitės paslaptis”. Kadangi skaito ir
mano dukrytės, labai laukiame naujų
Kęstučio Kasperavičiaus ar Vytauto

Kęstutis Vaškelevičius, 
patarėjas Lietuvos Respublikos
ambasadoje JAV 

Kiekvieną rytą stengiuosi pradėti
valandą anksčiau. Taip galiu ,,įžengti”
į dieną žinodamas svarbias naujienas
ar būsimus įvykius, kad dienos metu
nereikėtų vytis to milžiniško naujienų
srauto. Pradedu nuo ,,bazės”– pagrin-
dinių Lietuvos, JAV ir tarptautinių
žiniasklaidos leidinių skaitymo. Tada
visuomet atlieku naujienų su žodžiu
,,Lithuania” paiešką. Ir galiausiai bai-
giu ,,Twitter” ir ,,Facebook” erdvės
peržvelgimu. Dienos metu neatitrūkti
padeda naujienų prenumeravimas, nes
būna sunku skirti papildomo laiko
vien naujienų skaitymui. Knygoms
lieka mažai laiko. Tik savaitgaliais 

ga, aristokratiška. Knyga atrodė kaip
savotiškas miesto bastūno atributas –
tomelis ant kavinės ar baro stalo pa-
keisdavo aplinką. Šiandien dažniau
atsisuku atgal – neretai iš naujo per-
skaitau jau ne kartą skaitytas knygas,
pavyzdžiui Marcel Proust romanų kai
kurias dalis arba Kobo Abe. Kitas po-
mėgis yra susirasti knygas, pagal ku-
rias buvo sukurti man patikę filmai.
Tai keistas potyris, nenuviliantis. Da-
bar skaitau tekstus, kurie įkvėpė A.
Tarkovskio filmus, mąstau apie lite-
ratūrą ir kiną kartu, pastebiu, ką reiš-
kia detalė skirtingoms meno rūšims.

Pastebėjau, kad jau vengiu groži-
nės literatūros, to viduriuko. Man pa-
tinka arba mokslinė, arba poezijos
kalba. Bet, pagaliau, mes juk renkamės
knygas, kurios mums jau padarė įtaką.

V. Landsbergio knygučių – labai džiu-
gu, kad jos verčiamos ir į užsienio kal-
bas. 

Labai mėgstu skaityti kelionėse,
tuomet į lagaminą dažniausiai talpinu
elektroninę skaityklę su knygomis
originalo kalba. Dabar joje – Barack
Obama rekomenduotas romanas „Moi-
ros ir Furijos”.  O vakarais į rankas
imu „Lopšinę” – už ją rašytoja iš Ma-
roko Leila Slimani pelnė Goncourt‘ų
premiją. Esu tikra, kad ruoštis atos-
togoms irgi pirmiausia reikia nuo
tinkamos knygos (ar kelių) pasirinki-
mo.

Elena-Alė  Namikienė,
skautų organizacijos aktyvi veikėja,
parengusi knygą ,,Per skautybę –
lietuvybei”:

Nuo vaikystės daug laiko praleis-
davau prie knygų ir laikraščių. Vo-
kietijoje, DP stovyklose, iš laikraščių
išrašydavau eilėraščius,  kuriuos te-
beturiu. Lietuviškų knygų mūsų na-
muose daugiau nei tūkstantis, kurios
buvo išleistos išeivijoje. Labai daug esa-
me gavę jų ir iš Lietuvos. Ir visas spė-
davom perskaityti. Gi dabar, senatvė-
je – mažai turime laiko...

Nukelta į 10 psl.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Kartą Amerikoje gimusi Jurgio Di-
džiulio iniciatyva „ToBeLT” pavirto į di-
delį visuomeninį judėjimą, kurio suvie -
nytos bendruomenės dėka sėkmingai
užbaigta pirmoji projekto orga nizuota
sutelktinio finansavimo (crowdfunding)
„Indiegogo” kampa nija. Šios kampa-
nijos metu buvo sie kiama surinkti pa-
kankamai lėšų do kumentinio filmo apie
JAV Vakarų pa krantėje gyvenančias lie-
tuvių bendruomenes gamybai. Visa fil-
mui rei kalinga medžiaga buvo surink-
ta pra ėjusių metų rudenį vykusios „To
Be LT” komandos kelionės pas JAV
Califor nijos ir Nevados lietuvių ben-
druo menes metu.

„ToBeLT” projektas  sėkmingai
užbaigė pirmąją sutelktinio fi-
nansavimo (crowdfunding)

„Indiegogo” kam paniją. Surinkta di-
delė dalis dokumentinio filmo apie
JAV Vakarų pakrantėje gyvenančias
lietuvių bendruomenes kūrimui rei-
kalingų lėšų.

,,Džiaugiamės, kad pridėjus Lie tu-
 vių Fondo skirtą dviejų tūkstančių
JAV dolerių paramą, beveik pasiektas
užsibrėžtas 10 tūkst. dolerių tikslas. Tai
įrodo, kad susitelkę mes, viso pa saulio
lietuviai, galime pasiekti bet kokį tiks-
lą”, – teigė projekto vadovė Agnė Ver-
telkaitė. Anot jos, kampanijos sėkmė
dar kartą paliudijo, kokia galinga gali
būti bendruomenė, kai veikia išvien ir
prisideda visais galimais resursais
bei skatina tai daryti kitus.

Dokumentinio filmo gamybą fi-
 nansavo ne tik individualūs asmenys,
tačiau ir verslo įmonės bei organiza-
cijos: Californijos lietuvių kredito są-
junga, Pasaulio lietuvių meno taryba,
Čikagos lietuvių įmonė „Solid Build”,
Californijos lietuvių tautiniai namai ir
kt.

„Be galo didžiuojuosi savo ko man-
 da!”, – sako J. Didžiulis. „Lietu voje
žmonės mėgsta ‘palaikyti’ tokias ini-
ciatyvas ir ploti per petį, bet labai
vangiai atidaro pinigines. Ir tai, ką
daro mūsų komanda, keičia žmonių po-
žiūrius ir įtikina, kad neužtenka vien
‘palaikinti’ ir pasidalinti socia liniuose
tinkluose – jeigu jums patinka tam
tikras visuomeninis projektas, tuo-

met reikia ir prisidėti finansais. Jau-
čiuosi lyg Kalėdų senelis pavėluotai ap-
lankė, nes rimtai ma nėm, kad gal ir ne-
surinksim. Bet kas tas Kalėdų senelis,
kai Lietuvių bendruomenė tokius ste-
buklus daro?!” – džiaugėsi projekto
sumanytojas.

Anot kūrėjų, šis filmas dienos
švie są išvys vasaros pradžioje, atsi žvel-
giant į tai, jog projekto komanda su Jur-
giu Didžiuliu priešakyje jau šios sa-
vaitės pabaigoje iškeliauja į dar vieną
misiją. Šį kartą – į Pietų Ameriką,
kur kartu su Kolumbijos ir Brazilijos
lietuviais švęs Lietuvos šimtmetį. Pro-
jekto autoriai prasita ria, jog ir toliau
rinks medžiagą apie Bogotoje ir San
Paule gyvuojančią lietuvybę bei kal-
bins iš Lietuvos kilusius asmenis apie
jų ryšį su tėvų že me, kultūra, paveldu.
Todėl šis filmas turėtų tapti tęstinio
projekto dalimi – formatu, kuris su-
pažindina lietuvius su Lietuva už jos
pačios ribų.

„ToBeLT” projektu siekiama su-
 telkti viso pasaulio (tarp jų ir Lie tu voje
gyvenančių) lietuvių bei iš Lie tuvos ki-
lusių žmonių bendruo menes, atrasti ir
atskleisti mūsų daugialypę tapatybę,
kuria galime didžiuotis, ją vertinti ir
dalintis su aplinkiniais.

„ToBeLT” Lietuvą mato kaip glo-
 balią bendruomenę, todėl siekia jos vi-
ziją paversti realybe: istorijomis ir gy-
vais pasakojimais iš viso pasau lio pa-
rodydami, jog mūsų Lietuva yra gyva,
kurianti, sienomis neapribota visuo-
menė.

Tad „ToBeLT” projektas toliau
ieško finansinės paramos, kad galėtų
tęsti savo misiją – telkti ir vienyti glo-
 balią lietuvių bendruomenę, kuriant
šiltą, žmogišką ryšį tarp viso pasau lio
lietuvių ir padedant vieniems kitus pa-
žinti ir geriau suprasti. Tuo tikslu or-
ganizuojami renginiai, ku rių metų su-
rinktos lėšos bus skirtos „To Be LT”
projekto plėtrai ir vystymui.

Vienas šių renginių – muzikinis
nuotykis „From Spectate to Partici pa-
te” vyko Vilniuje, vasario 2 d., penk-
tadienį. Apie jį sužinoti galite: https:// -
www.facebook.com/events/87003819649
1350/.

„ToBeLT” info

Pradedame kurti filmą
Lietuviška bendruomenė surinko 10 tūkst. dolerių dokumentiniam filmui „ToBeLT: Vakarų pakrantė, JAV” 

Californijos ir Nevados lietuviai ne tik įkvėpė ,,ToBeLT” komandą sukurti filmą, bet ir surado lėšų šio projekto įgyvendinimui. Filmavimo praėjusių metų rudenį akimirkos. 
,,ToBeLT” archyvo nuotraukos
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„Laisvės paukštis” praskris pro kai ku-
riuos lietuviškus telkinius, aplanky-
damas ten susibūrusius lietuvius, mi-

ninčius savo didžiąją Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo šventę.  O kas gi tas „Laisvės
paukštis”?  Tai rinkinys lietuviškų dainų iš 1918
metų Nepriklausomybės laikotarpio – daini-
ninkų Danieliaus Dolskio, Antano Šaba-
niausko, kompozitorių Juozo Naujalio, Stasio
Šimkaus   kūriniai. Okupacijos metu dai-nas
kūrė ne tik Lietuvoje, bet ir tremtyje, išeivijo-
je gyvenantys muzikai bei poetai. „Laisvės pa-
ukš-čio” programą atliks Liudas Mikalaus-
kas, Vytautas Lukočius ir Nida Grigalavičiūtė.

Liudas Mikalauskas gimė Tauragėje,  mokėsi
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno
fakultete ir Vytauto Didžiojo universiteto mu-
zikos akademijoje. Studijas baigė 2011 m.  Šiuo
metu yra Lietuvos nacionalinio operos ir ba-
leto teatro, Kauno valstybinio muzikinio teat-
ro solistas, įvairių tarptautinių festivalių Lie-
tuvoje meno vadovas.  Apie Liudą Mikalauską
rašoma:  ,,Tai vienas įžymiausių lietuvių jau-
nosios kartos bosų savo išskirtiniu balso tem-
bru ir artistiškumu pelnęs didžiulę publikos
meilę”.  Ne vieną kartą teko girdėti jo daina-
vimą operose ir koncertuose, visuomet palik-
davo puikius  įspūdžius.

Vytautas Lukočius yra talentingas Lietuvos
dirigentas, koncertmeisteris.  1999 m. Lietuvos
muzikos akademijoje įsigijo pianisto solisto ir
koncertmeisterio magistro diplomą, 2000 m.
baigė orkestrinio dirigavimo magistro studi-
jas. Helsinkyje  J. Sibelijaus akademijoje 2002
m. įgijo magistro operos ir simfoninio diri-

AMANDAS RAGAUSKAS

Poeto Bernardo Brazdžionio eilėraščio žodžiais pra-
sidėjo Lietuvos 100-mečio šventė Santa Monica Bay
Woman’s Club salėje, kurią Los An geles ir jo apylin-
kių lietuviams pa dovanojo Lietuvos Respublikos ge-
ne ralinis konsulatas Los Angeles. Sveikinimo žodį tarė
generalinis konsulas Darius Gaidys. 

Šventėje dalyvauti užsiregistravo apie 300 lie-
tuvių. Salėje lais vų vietų nebuvo. Konsulatui
šventę surengti padėjo Just Millin’ Around te-

atras, kurio vadybininkas Aman das Ragauskas pa-
sirūpino garso, video ir scenos apšvietimo įranga, o
teatro meno vadovė Justina Braz džionis surežisavo
ir vedė šventinio vakaro programą. Reikia pa si-
džiaugti, kad programai abejingų nebuvo.

Pirmoje programos dalyje Justi na kalbino Lie-
tuvos Nepriklauso my bės Akto originalo radėją, Vy-
tauto Didžiojo universiteto profesorių Liu dą Mažy-
lį. Jis papasakojo kaip pra eitais metais Vokietijoje jam
pavyko surasti prieš 99-erius metus pradingusį Lie-

tuvos gimimo liudijimą – Nepriklausomybės Aktą.
Per žingeidų chemijos profesorių ir Apvaizdos ma-
lonę, šiais metais Lietuvos ir viso pasaulio lietuviai
švenčia Vasario 16-ąją, turėdami Nepriklausomybės
Akto originalą, kuriuo, pagal sutartį su Vokietijos
valdžia, galės džiaugtis net penketą metų. Savo pa-
sakojimą profesorius iliustravo skaidrėmis. Paskui
atsakė į įdomiai parinktus programos vedėjos Jus-
tinos ir šventės dalyvių klausimus. 

Antroje programos dalyje koncertavo džiazo at-
likėjai – dainininkė Giedrė Kilčiauskienė, muzikan-
tai Vy tis Nivinskas (kontrabosas), Da rius Rudis (mu-
šamieji), Andrej Pole vikov (klavišiniai). Reikia pagirti
kon sulato darbuotojų sumanumą pa kviesti šiuos ga-
bius atlikejus, kurie pakerėjo ne tik Los Angeles ir jo

apy linkių lietuvius, bet ir jų draugus amerikiečius
savo sceniniu profesionalumu bei nuoširdumu ben-
draujant su šventės dalyviais po koncerto. Pasiteisi-
no ir jų atliekamos muzikos stilius. Po gana rimto,
nors ir subtiliu humoru atmiešto profesoriaus Liudo
Mažylio ir Justinos Brazdžionis po kalbio (Justina pa-
siūlė Vilniaus Lu kiškių aikštę papuošti Liudo Mažylio
maža skulptūra, kad ne tik suaugusieji, bet ir vaikai
eidami pro šalį galėtų paglostyti profesoriaus skulp-
tūros galvą idant atsirastų jų pamesti daigtai, ir jis su
tuo maloniai sutiko), muzikantų džiazavimas tiko ir
norintiems atsigaivinti prie baro ir norintiems labiau
įsijausti į džiazo mu zikos subtilybes.

Didžiulė padėka konsulato darbuotojams už
puikiai surengtą šventę. 

Lietuvos šimto metų sukaktį švęsime ir Detroite

Lietuvos 100-mečio šventė Santa Monica, CA
Man Lietuva – Šešiolikta Vasario
Plačiajam vidury tautų žiemos,
Ir koplytėlė dievdirbio stebukladario
Rūpintojėlio rūpesčiu už mus prie kryžkelės rymos.

Bernardas Brazdžionis

Džiazo muzikos atlikėjai (iš k.): Andrej Polevikov (klavišiniai), Vytis Nivinskas (kontrabosas),
Giedrė Kilčiauskienė (vokalas), Darius Rudis (mušamieji). Kęsto Kazlausko nuotr.

Iš k.: antrasis sekretorius Gedi minas Šereika, profesorius Liu-
das Mažylis, LR generalinis konsulas Darius Gaidys. 

Kęsto Kazlausko nuotr.

Po koncerto (iš k.): Andrej Polevikov, Darius Rudis, Amandas Ragauskas, Giedrė Kilčiauskienė,
garso režisierius Mantas Tamulionis ir Vytis Nivinskas.

Justina Brazdžionis kalbina profesorių Liudą Mažylį. 
Amando Ragausko nuotr.

gavimo diplomą. Tarptautiniuose dirigentų kon-
kursuose yra pelnęs ne vieną  premiją.  Šiuo
metu yra Suomijos orkestro „Saimaa Sinfo-
nietta” ir Lietuvos orkestro „Vilnius Sinfoniet-
ta” meno vadovas ir vyriausias dirigentas.

Nida Grigalavičiūtė (sopranas)  Čikagos lietu-
viams gerai pažįstama  nuo 1999 m. Ji Čikagos lie-
tuvių operos pastatyme ,,Carmen” atliko pa-
grindinę partiją. Lietuvoje gimusi solistė čia su-
sipažino  su savo būsimu vyru ir apsisprendė at-
vykti į Ameriką nuolatiniam gyvenimui.  2009 m.
Nida pradėjo dirbti Čikagos simfoniniame or-
kestre (CSO), kurio chore dainuoja iki dabar. Ji
atliko solo partiją Giuseppe Verdi „Requiem” (di-
rigentas Riccardo Muti), paruošė ir daugiau so-
linių partijų.     

Į JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Detroito
apylinkę „Laisvės paukštis” atskrenda sekma-
dienį, vasario 25-tą dieną.  Iškilmingai bus pami-
nėta šimtametė sukaktis – atvyksta generalinis
konsulas Mantvydas Bekešius iš Čikagos. Kon-
certas vyks  1 val. p. p. Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos Kultūros centre (25335 W. Nine Mile Rd.,
Southfield, MI). LB Detroito valdyba  kviečia da-
lyvauti visus lietuvius su   šeimomis, draugais ir
vai kučiais, kviečia organizacijų narius, skau-
tus, ateitininkus, šaulius, sportininkus, „Žiburio”
mokyklos mokinius.  Įėjimas nemokamas. 

JAV LB Detroito apylinkės valdybą sudaro:
pirmininkė Rigonda Savickienė, Daiva Rugie-
niūtė, Virga Šimaitytė, Rasa Karvelienė, Paulius
Butkūnas, Dana Jury, Raminta Vilkiene, Anta-
nas Galvanauskas, Artūras Stapušaitis.

Visi Detroito apylinkių lietuviai kartu pa-
minėkime šią  svarbią šventę, pasidžiaukime  iš-
kovota laisve ir 1918 m. sukurta demokratine
valstybe. 
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

VAK! VAM! skamba lyg du bokso smūgiai,
bet jų reikšmė toli gražu nesusijusi su
smurtu. Tai kun. Luko Laniausko SJ iššū-
kiai Žiemos kursų dalyviams: VAK! – At-
eitininkų šūkis – ,,Visa atnaujiname Kris-
tuje”, o jį pasiekiame su VAM!  – ,,Visa at-
naujindami meilėje”. Šie sutrumpinimai
nuskambėjo Moksleivių ateitininkų są-
jungos ruošiamuose Žiemos kursuose, ku-
rie vyko nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki
2018 m. sausio 1 d. Dainavoje. 

Tiems, kurie jau seniai nėra dalyvavę
Moksleivių ateitininkų sąjungos Žie-
mos kursuose, bus įdomu žinoti, kad

kursų dienotvarkė per dešimtmečius
yra mažai pasikeitusi. Kursų darbo die-
na prasideda 9:15 val. pirmuoju pašne-
kesiu, trunkančiu kone tris valandas. Po
to – pietūs ir visų laukiamas laisvalaikis,
kada visi kviečiami išsivėdinti apsnigtoje
Dainavos gamtoje. 2:30 val. p. p. progra-
mą tęsė kursantų kalbos. 3 val. p. p. – ant-
rasis dienos pašnekesys. Po vakarienės
– diskusijos, 8:30 val. v. – vakarinė prog-
rama. Diena baigėsi 9:45 val. v. susitel-
kimu maldoje ir 11 val. v. tyla. 

Nors kursų dienos ritmas yra išlai-
kytas nuo seno, kursų tematika pasikei-
tusi. Kun. Stasio Ylos sudarytas keturių
metų ciklas: pažiūrologija, logologija,
akciologija ir futurologija bei jo paruoš-
ti ,,konspektai” pasidavė laiko diktuoja-
moms srovėms. Gal tiksliau sakyti –
„prisiderino” prie šių dienų reikalavimų.
Tai joks nusigręžimas nuo kun. Ylos
minčių, bet tarsi nusilenkimas visų ger-
biamam kursų pradininkui, kuris nuolat
ragindavo ateitininkus nesustabarėti.
Jis pats dažnai išbandydavo naujus švie-
timo metodus, siekdamas patraukti jau-
nimo dėmesį ir yra ne vieną sykį sakęs,
kad ateitininkų šūkis turėtų būti ne visa
atnaujinti Kristuje, o visa ,,derinti” Jame. 

Šių metų kursų tema – ,,Pagarba” iš
tiesų davė progų kursantams atkreipti dė-
mesį į dabartinį pasaulį, kuriame vis daž-
niau reiškiasi neapykantos reiškiniai: ne-
toleruojami kitaip galvojantys, atstu-
miami migrantai, išnaudojami silpnieji,
teršiama gamta, atsisakoma amžinųjų
vertybių. Programos koordinatorės Dai-
va Kisielienė ir Viktutė Siliūnienė kur-
sų laikraštėlyje paaiškino, kodėl ši tema

itin svarbi ateitininkams: ,,Pagarba yra
Meilės išraiška, kuri ateina iš žmogaus
širdies ir pastangų matyti kiekvieną
žmogų kaip Dievo vaiką ir šią žemę kaip
dalį Jo kūrinijos. Pagarbi laikysena yra
kiekvieno iš mūsų pašaukimas, nes, bū-
dami Kristaus sekėjai, esam kviesti sek-
ti tą pavyzdį, kurį Jėzus parodo savo žo-
džiais ir elgesiu”.   

Paskaitininkų vedamuose pašneke-
siuose ir kursantų diskusijose buvo gvil-
denamos temos: pagarba Dievui ir Baž-
nyčiai, pagarba artimui, pagarba aplin-
kai bei pagarba savo asmeniui ir kūnui. 

Kursų laikraštėlyje, kurį pasigėrė-
tiani suredagavo Gintarė Daulytė ir Vai-
da Narytė, buvo išspausdintos kursantų
parašytos paskaitų santraukos. Jomis
(kiek sutrumpinus ir paredagavus) pa-
sidalijame su jumis.

Pirmoji paskaita:
,,Pagarba – kas tai?” 
– Viktutė Siliūnienė

Viktutė Siliūnienė aiškino, kad ,,pa-
garba” yra plati sąvoka, ypač svar-
bi mums, krikščionims. Pagarbos

jausmo išmokstame iš Jėzaus ir Jo šei-
mos gyvenimo pavyzdžių ir iš mums ar-
timų žmonių, kurie laikosi „auksinės tai-
syklės” – ,,Visa, ko norite, kad jums da-
rytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite”.
Paskaitininkė iškėlė klausimą: kaip ,,pa-
garbos parodymas” siejasi su mūsų krikš-
čioniškomis vertybėmis? Žinome, kad
meilė yra pagrindinė krikščionybės ver-
tybė. Jėzus mokė mylėti Dievą visa šir-
dimi ir savo artimą – kaip save patį. Pa-
garba – tai meilės veiksmas, kuris ug-
domas per pratybas ir sąmoningą veiklą.
Paskaita buvo pertraukta darbelio: kur-
santai buvo paprašyti suvesti sąžinės
sąskaitas. Svarstėme, kaip darome lem-
tingus dorinius sprendimus. Paskaiti-
ninkė priminė, kad kiekvienas mūsų
moralinis sprendimas ugdo tą žmogų, ku-
riuo mes tapsime.   

Antrojo pašnekesio dalyje V. Siliū-
nienė kalbėjo apie įvairius pagarbos
,,taikinius” – savo kūną, savo artimą, savo
aplinką ir mūsų Bažnyčią. Kurstantai iš-
sirinko vieną iš daugelio išdėliotų me-
niškų nuotraukų, kurios priminė jiems
pagarbos stokos problemą pasaulyje.

Savo užrašuose jie aprašė tą problemą ir
iš ko ji kyla. Turėjome progos grupėmis
dalintis, kaip spręsti iškeltas problemas
pozityviais veiksmais. (Autorius nepa-
žymėtas)

Klausimų ir atsakymų sesija
– t. Lukas Laniauskas SJ

Tėvas Lukas vedė pašnekesį – „Kodėl
atvykome į Žiemos kursus?” Priėjome
prie išvados, kad čia esame norėdami ge-
riau susipažinti su mūsų gyvenimo tiks-
lu, ateitininkų tikslu ,,Visa atnaujinti
Kristuje”. Kun. Lukas jį pavadino VAK!
Toliau kunigas sakė, kad mes VAK įvyk-
dome per VAM (visa atnaujinti meilėje).
Norint tai atlikti, reikia gyventi sąmo-
ningai. Pasak kun. Luko, visos Žiemos
kursų paskaitos mus augina geriau su-
prasti šį tikslą.

Pasibaigus pokalbiui kursantai su-
rašė po 3 klausimus kunigui. Galėjome
klausti, kas mums rūpi: ateitininkija, ne-
suprantami Bažnyčios mokymai, mora-
lės klausimai ir pan. Kun. Lukas į visus
klausimus atsakinėjo aiškiai ir supran-
tamai. Kartu mes svarstėme apie tikėji-
mą ir mūsų ateitininkų tikslą, VAK ir
VAM.

Arijus Kavaliauskas, Vitas Polikaitis,
Danielius Rekašius ir Matas Skeberdis

Vystydami empatiją
– Andrytė Siliūnaitė

Doktorantė Andrytė Siliūnaitė aiški-
no, kaip sociologai, tyrinėdami žmo-
gaus elgesį, naudoja kokybinius ir

kiekybinius nagrinėjimo metodus. Iš
kur žmoguje kyla empatija? Ar tai są-
moningas sprendimas? Ar renkamės už-
jausti kitą žmogų? Ar tai įgimta savybė
kiekviename? Paskaitininkė vedė dis-
kusijas apie stereotipus ir kaip skirtin-
gų kultūrų žmonės apibrėžia jiems ne-
pažįstamus ir nesuprantamus, už jų kul-
tūros esančius asmenis.

Daiva Daulytė, Laura Kiliūtė, Vasara
Kulbytė, Marisa Sadauskaitė ir Dominy-
ka Slišajėvaitė.

Paruošė V. Kuprytė

Bus daugiau

VAK! ir VAM! 
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sąjungos Centro valdyba

ir kitos temos
MAS ŽIEMOS KURSUOSE (1)

Andrytė Siliūnaitė praveda diskusijas 2017–2018 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursuose Dainavoje.       Vaidos Naraitės nuotr.
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Pradžia – 2017 m. gruodžio 16 d. ,,Drauge”

Kokia gi ta provincija 1918 m. žie-
mą? Štai ką pranešė žinutės au-
torius apie Šiaulėnuose sau-

sio 27 d. suvaidintą „Tadą Blindą”:
„Pas mus <...> Diktariškio dvare
amstsvorsteherio [Oberosto apskri-
ties viršininkas] ir vietinio mokytojo
triūsu buvo surengtas vakaras. <...>
Vaidinimą atliko šiauliškiai artistai.
Po spektaklio koras, vedamas vietinio
vargonininko P. Strimylos, padainavo
keletą dainelių. Toliau panelė Pauli-
kaitė gražiai padainavo pritariant for-
tepijonui. Viskas neblogai pasisekė.
Ant galo buvo šokių ir žaislų. Kalbant
apie mūsų vakarą, negalima nutylėti
dar vieno dalyko: mūsų apylinkėje
rodos buvo tai pirmutinis vakaras, tai-
gi lankytojai nekantriai laukė dienos.
Kada galės pamatyti, kas tai yra per
„teatras”, kas ten bus, ką darys ir t. t.
kunigai gi , ypačiai kamendorius [vi-
karas], jau iš anksto pradėjo biauroti
vakarą, atkalbinėti pasiruošusius jį ap-
lankyti. Tų kunigų karšti šalininkai,
ypač senesnieji žmonės, taip pat pri-
tarė jiems. Ir vis tik, nežiūrint karštos
„agitacijos”, publikos prisirinko per-
pilna. Tuojaus po vakaro pirmą sek-
madienį, per pamokslą Šiaulėnų kle-
bonas vidutinišku smarkumu iškeikė
įrengėjus ir patį vakarą, pasižadėda-
mas kitą sekmadienį daugiau sužino-
jus, dar baisiau „pabarti”. Matyt, kle-
bonas neturėjo lig šiol su Blinda pa-
žinties. Suaugusieji, seneliai-senelės ir
kai kurie jaunimo, ypačiai, kas vaka-
ro nebuvo aplankęs, rūsčiai vakarą
peikia. Kad, girdi, būtų liūtų, meškų,
tigrų, krokodilų, beždžionių ir t. t. , tai
bent būtų ko pasižiūrėti, o dabar...
Įdomu, kad vakaro priešininkai labiau
yra plėšriuosius žvėris pamėgę, kaip
žmonių gyvenimo apsireiškimus. Nie-
ko nepadarysi, – kam meilus kroko-
dilas, o kam teatras.”1 Klebonui už-
kliuvo „svieto lygintojo” istorija. Pa-
žangiu „Švyturio” pseudonimu prisi-
dengęs pranešėjas iš Meškuičių džiau-
gėsi vasario 3 d. surengtu vakaru:
„Vietinio pažangesniojo jaunimo rū-
pesniu <...> mūsų miestelyje dar pir-
mą kartą – tapo surengtas vakaras. No-
rint, su dideliu vargu, tačiau gabes-
niems mūsų apylinkės jaunuoliams ir
vietiniams mokytojams pasidarbavus,
visgi pavyko. Kad ir daug sunkenybių
teko pakelti, ir priešų pergalėti, nes lie-
tuvių vakaras mūsų miestelyje tai
pirmas ir negirdėtas dar daiktas. Net
ir tokių dar atsirado, kurie kreipėsi į
dvasinę vyriausybę, prašydami, jog
stačiai išbartų, ir „užgintų” šitokius,
anot jų, „nenaudingus prasimany-
mus”. Vietiniams artistams mėgė-
jams pavyko gana gerai sulošti dvi ko-
mediji: „Užkerėtas Jackus” ir „Apsi-
riko”.

Po vaidinimo dar buvo padeklia-
muota (kas publikai smarkiai patiko),
paskui žaislai, šokiai ir lakstomasai
paštas.

Nors iš artistų buvo tokių, kurie

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Vasario 16-osios link: sodžių jaunimas (8)
Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo. 

tik dar pirmą sykį stoja ant scenos, bet
abidvi komedijėli labai gerai nusisekė.
Kai kurie artistai ir tikrai „artistiškai”
atliko savo roles. Ypačiai pastaroji
kom. „Apsiriko” labai patiko žmo-
nėms. Ir tie, kurie prieš tai priešinosi,
ir norėjo kelią užkirsti vakaro rengė-
jams, paskui buvo labai patenkinti ir
džiaugėsi tokiais naudingais darbais.

Publikos prisirinko pilnutėlė se-
nosios mokyklos salė ligi trijų šimtų
žmonių, gaila tik, kad daugelis turėjo
grįžti namo, nes nebebuvo vietų. Salė
buvo labai puikiai išpuošta: priešais
scenos Lietuvos Vytis, sienos pada-
bintos vainikais ir lietuvių vėliavomis.
Gryno pelno (kaip pirmą sykį) liko vos
tik 22 marki, (kadangi išlaidos didelės);
jis bus skiriamas vietiniam „Meškui-
čių knygynui”.2 Vasario 10 d. Virbalyje
per vakarą, skirtą pavargėliams su-
šelpti, ugniagesių namų salę puošė
kunigaikščių portretai ir herbai, po
jais puikavosi šūkis: „Kas bus – tai bus,
bet Lietuva nepražus” „Varguolis” iš
Dusmenų Alytaus apskrityje, kurių pa-
rapijoje nebūta jokios mokyklos, dū-
savo: „Ir paaugęs jaunimas ne geresnis.
Vyrukai sveiki, kaip ridikai, įaugę, bet
samanoti, kaip tas miško medelis. No-
riai stveriasi už cigarų, bet knygos nė

laikraščio nemėgsta; buvo čia sutai-
sytas knygynėlis, bet neatsirado, kas jį
skaito. Už tai, kai tenka kartais pasi-
rašyti, tai vokiečiui tenka net prilai-
kyti raštininko ranką, kad per kreivai
neišvestų kryželio.”3

Kad ir karo metas jaunimas pra-
mogavo, skaitydamas kriminalinius
romanus. „Ateities” redaktorius Alek-
sandras Dambrauskas-Jakštas, atsa-
kydamas jauniems skaitytojams, ar
yra kokia nauda iš „kriminališkų kny-
gų” ir ar galima jas skaityti, dėstė: „Jei
kriminališkų knygų” vardu suprantate
knygas, išdėstančias juridišką moks-
lą apie prasikaltimus <...>, tai tokių
knygų skaitymas kai kam (pav[yz-
džiui] juristams), yra ne tik naudingas,
bet ir reikalingas. Jei kriminališkų
knygų vardu suprantate k r i m i n a l
i n i u s r o m a n u s, kur vaizdžiai ap-
ra šomi visokie baisūs prasikaltimai ir
kame veikiančiais asmenimis yra vi-
sokie sukti prasižengėliai ir dar suk-
tesni šnipai, tai tokių knygų skaitymo,
žinoma, tamstoms patarti negalime,
nes jos dvasios nepakelia, tik apteršia
skaitytojų vaidentuvę visokių moralių
purvų reginiais. Jaunimas, kurs tokių
knygų skaitymą pamėgtu, jai tuo pat
parodytu, kad jokių aukštesnių idealų

neturi, nei ieškoti neno-
ri.”4 Taigi, visų pirma
idealai, o ne pramoga,
išskyrus liaudies dainas,
tautinius žaidimus ir šo-
kius. Šiems dar nebuvo
draudimų ar tautinio
priešiškumo, galėjai pa-
kviesti partnerį polkai
arba krakoviakui. Si-
tuacija sodžių jaunimo
tarpe kaip realybėje ir
būna įvairiopa. Vienur
troškimas šviestis ir la-

vintis, veikti organizuotai, gi kitose vie-
tose tamsumas, prietarai, kortavimas,
girtuoklystė. Nauja tai, kad vaidinimus
(karo metu smagiausia ir psichologiš-
kai motyvuota statyti komedijas) ren-
gė saviškiai, iš savo tarpo išskirdami ir
režisierius, ir atlikėjus, ir scenos puo-
šėjus. Akivaizdus patriotinių eilių pa-
mėgimas. Matyti, kad retos pramogos
pareikalaudavo didelių pastangų, gerai,
jei pagelbėdavo vietinis mokytojas ar
palaikydavo klebonas. Teko priversti
kitaip mąstyti vyresniuosius, kad la-
vinimasis ir prasmingos pramogos ne-
veda jaunųjų į nepaklusnumą, o tokie
savarankiški svajokliai ir ėjo savano-
riais. Dažniau rašyta apie išėjusias į ko-
vas ištisas gimnazijų klases. Apdairaus
būta Mykolo Krupavičiaus, susiejusio
laisvę su žeme savanoriams iš sodžių.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Išlydėti šalies olimpiečiai
Vilnius (Preziden-

tūros info) – LR prezi-
dentė Dalia Grybaus-
kaitė, išlydėdama Lie-
tuvos sportininkų de-
legaciją į XXIII žiemos
olimpines žaidynes Pie-
tų Korėjoje, įteikė jiems
šalies trispalvę.

Valstybės vadovės
įteikta vėliava bus ne-
šama žiemos olimpia-
dos PyeongChange ati-
darymo metu. Sporti-
ninkai ją taip pat paža-
dėjo iškelti olimpinia-
me kaimelyje ir Vasa-
rio 16-ąją minint Lietu-
vos valstybės atkūrimo
šimtmetį.

PLB bendradarbiaus su VLKK
Vilnius („Draugo” info) – Valsty-

binės lietuvių kalbos komisijos
(VLKK) pirmininkas Audrys Anta-
naitis ir Pasaulio lietuvių bendruo-
menės (PLB) pirmininkė Dalia Henke
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Komisiją ir PLB LR Seimo Švietimo ir
mokslo komiteto vardu pasveikino
Komiteto narė Aušra Papirtienė.

Siekiant bendrų tikslų – didinti lie-

tuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių
kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti
prie lietuvių kalbos sklaidos pasauly-
je, telkti lietuvių bendruomenes Lie-
tuvoje ir užsienyje – sutarta bendra-
darbiauti organizuojant Lietuvių kal-
bos dienas, diskusijas, seminarus ir ki-
tus renginius, dalintis informacija ir
ją skleisti, tarpininkauti sprendžiant
organizacinius klausimus.

Suimti įtariami šnipinėjimu Rusijai
Vilnius (BNS) – Nuo gruodžio

mėnesio Lietuvoje yra suimti trys
Lietuvos piliečiai, įtariami už atlygį
šnipinėję Rusijai. Suimtieji įtariami
teikę informaciją apie karinius ir
strateginius objektus pagal Rusijos
žvalgybų tarnybų užsakymą.

Du iš įtariamųjų anksčiau tarna-
vo kariuomenėje, vienas iš jų dirbo
Lietuvos karinėse oro pajėgose.

Tyrimą Lietuvos teisėsauga pra-
dėjo pagal karinės žvalgybos infor-
maciją, tyrimo metu buvo atlikta de-
šimtys kratų. Surinkti įkalčiai rodo,
kad įtariamieji, iš kurių du anksčiau
tarnavo kariuomenėje, Rusijos žval-
gybai šnipinėjo už atlygį.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas
Šiaulių gyventojui, kuris yra civilis
tarnautojas, dirbęs karinėse oro pa-
jėgose, viename iš paramos padalinių.
Jis už atlygį teikė reikšmingą infor-
maciją Rusijos žvalgybos organizaci-
jai.

Antrasis įtarimas pareikštas as-

Vilnius (BNS) – Leidykla „Alma
littera” sutarė su Rūta Vanagaite, kad
autorei bus grąžintos visos leidyklos iš-
leistos jos knygos. Leidykla informavo
oficialiai nutraukusi bendradarbiavi-
mą su rašytoja. Dar spalio pabaigoje
leidykla pranešė, jog iš prekybos išims
visas R. Vanagaitės knygas dėl jos ne-
priimtinų pasisakymų apie su sovietų
okupacija kovojusį partizanų vadą
Adolfą Ramanauską-Vanagą.

Pati R. Vanagaitė socialiniame
tinkle „Facebook” teigia, kad jai bus
grąžinta 26,7 tūkst. egzempliorių.

„Alma littera” nurodo, kad grąži-
namos knygos: „Višta strimelės galva”,
„Mūsiškiai”. Anot leidyklos, visos au-
torinės teisės į knygas dar anksčiau
grąžintos autorei. Dabar knygų likimas
yra R. Vanagaitės rankose. Ji su jomis

galės elgtis savo nuožiūra.  
Knygų autorė pernai spalio pa-

baigoje sulaukė daug kritikos, kai
remdamasi KGB dokumentais pareiš-
kė, esą A. Ramanauskas – Vanagas ne-
buvo kankinamas, o pats bandė nusi-
žudyti. Istorikai teigia, kad šie teiginiai
neatitinka tikrovės.

Alytaus mokytojų seminarijoje
dėstęs A. Ramanauskas partizanu tapo
1945 metais. Po poros metų jis ėmė va-
dovauti Dainavos apygardai, o 1948
metais paskirtas Pietų Lietuvos parti-
zanų srities vadu. 1956 metais Kaune A.
Ramanauskas ir jo žmona buvo suim-
ti.  Po metų A. Ramanauskas nuteistas
mirties bausme.

Minint jo šimtąsias gimimo meti-
nes, Seimas šiuos metus paskelbė Adol-
fo Ra manausko-Vanago metais.

Leidykla grąžins R. Vanagaitei knygas

Iškeltos vėliavos olimpiniame kaimelyje 
Gangneung, Pietų Korėja (BNS)

– Pietų Korėjoje, besirengiančioje žie-
mos olimpinėms žaidynėms, suplevė-
savo Šiaurės Korėjos vėliava.

Pasirengimas žaidynėms vyko tvy-
rant didžiulei įtampai dėl Šiaurės Ko-
rėjos branduolinės ir raketų progra-
mos, o pastarasis reginys ir tarp kai-
mynių vykusios diskusijos rodo, kad
dvišaliai santykiai pastebimai page-
rėjo.

Gangneung įsikūrusiame olimpi-
niame kaimelyje savanoriai pozavo
po Šiaurės Korėjos vėliava, kuri šaly-

je buvo iškelta pirmą kartą nuo pra-
ėjusio balandžio. Šiaurės Korėjos vė-
liavos buvo iškeltos ir PyeongChange,
kur apsistos kiti sportininkai, bei
PyeongChange ir Gangneung stadio-
nuo se, kur varžysis šiaurės korėjiečių
sportininkai.

Šiaurės Korėja į PyeongChange
žaidynes atsiųs 22 atletus. 

Šiaurės ir Pietų Korėjos taip pat
susitarė, kad jų delegacijos per vasario
9-ąją vyksiančią olimpiados atidarymo
ceremoniją žygiuos su bendra „suvie-
nijimo” vėliava.

Atvykusiems po „Brexit” bus blogiau 
Londonas (LRT.lt) – Europos Są-

jungos (ES) piliečiai, atvykę į Didžią-
ją Britaniją prieš „Brexit”, po Londo-
no išstojimo iš Bendrijos turi išlaiky-
ti savo ligšiolines teises. Tačiau dabar
bręsta ginčas dėl to, ką reiškia prieš
„Brexit”.

Britų premjerė Theresa May savo
pasisakymu kelionėje po Aziją įžiebė
diskusijas. „Bus skirtumas tarp tų,
kurie atvyko į Didžiąją Britaniją iki
mūsų išstojimo ir tų, kurie atvyks ži-
nodami, kad mes išstojame”.

Tai tiesiogiai kertasi su ES „Bre-
xit” derybininkų pozicija. Jie yra už
pereinamąjį laikotarpį iki 2020-ųjų
gruodžio po 2019 metų kovą numatyto
Didžiosios Britanijos išstojimo – iki

tada ES piliečių teisės Didžiojoje Bri-
tanijoje negalėtų būti keičiamos.

Neįvardytas ES šaltinis teigia, kad
Bendrija ryžtingai atmes bet kokį mė-
ginimą apkarpyti „keturias laisves”.
Tai yra prekių ir asmenų judėjimo, ka-
pitalo ir paslaugų laisvė. 

Susierzinimą dėl „Brexit” Didžio-
joje Britanijoje šią savaitę, be to, kelia
iki šiol paslaptyje laikyta vyriausybės
analizė apie galimus neigiamus išsto-
jimo iš ES padarinius. Dabar doku-
mentas bus pristatytas parlamentui.

Remiantis „Brexit” ministerijos
dokumentu, skirtu vidiniam naudoji-
mui, visi išstojimo iš ES scenarijai rodo
neigiamą rezultatą Didžiosios Brita-
nijos ekonomikai.

Įvardintas atsakingas už lėktuvo katastrofą 
Čikaga (Delfi.lt) – Ukrainos ry-

tuose 2014 metų vasarą numušto Ma-
laizijos lėktuvo „Boeing” aukų arti-
mieji viename JAV teisme laimėjo
bylą prieš Igorį Strelkovą (Girkiną), ku-
ris tuo metu vadovavo separatistų pa-
jėgoms apsišaukėliškoje „Donecko liau-
dies respublikoje”. Teismas priteisė ieš-
kovams daugiamilijonines kompensa-
cijas, tačiau aukų artimieji nesitiki,
kad jas kada nors gaus. 

Bendra ieškovams priteistų kom-
pensacijų suma siekia 500 mln. dolerių.

Byla buvo nagrinėjama Illinois
valstijos Federaliniame Šiaurės apy-
gardos teisme Čikagoje, kur bilietą į
MH17 reisu skridusį „Malaysia Airli-
nes” lėktuvą pirko vienas iš žuvusiųjų. 

Byla prieš I. Girkiną buvo nagri-
nėjama jam nedalyvaujant.

Ieškinio pareiškime buvo rašoma,
kad I. Girkinui sankcijas yra paskel-
busios Jungtinės Valstijos, Europos
Sąjunga, Kanada, Šveicarija ir Naujo-
ji Zelandija.

„MH17 reiso lėktuvas skrido virš
rajono, kuriame maištininkų armija
vykdė karinius veiksmus. Ši armija,
vadovaujama I. Girkino, numušė lėk-
tuvą”, – bylos tekste tvirtino ieškovai.

Pasak ieškovų, I. Girkinas davė nu-
rodymą numušti lėktuvą iš Rusijos
atgabenta raketų sistema „Buk”. 

Laineriui sudužus, I. Girkinas,
nurodė surinkti visus žuvusių keleivių
asmeninius bei vertingus daiktus ir nu-
gabenti juos į separatistų štabą.

„Boeing” buvo numuštas iš zeni-
tinių raketų komplekso „Buk”, kuris į
Ukrainą buvo atgabentas iš Rusijos.

Incidentas tarp Rusijos ir JAV lėktuvų  
New Yorkas (BNS) –

JAV karinių jūrų pajėgų 6-
ojo operatyvinio laivyno
spaudos tarnyba paskelbė
penkių sekundžių trukmės
vaizdo įrašą  sausio 26 dieną
virš Juodosios jūros įvyku-
sio incidento, kai Rusijos
naikintuvas perėmė JAV
žvalgybos lėktuvą. 

Vaizdo įraše matosi,
kaip Rusijos naikintuvas
Su-27 praskrido arti JAV ka-
rinių jūrų pajėgų žvalgybos
lėktuvo „EP-3 Aries” ir ma-
nevruodamas demonstravo
po sparnais kabančias raketas „oras-
oras”.

JAV karinės jūrų pajėgos šį Rusi-
jos naikintuvo įsikišimą į JAV žval-
gybos lėktuvo skrydį tarptautinėje oro
erdvėje pavadino nesaugiu, nes Su-27
buvo priartėjęs iki 1,5 metro ir pra-
skrido tiesiai prieš EP-3, priversdamas
orlaivį skristi per naikintuvo sukeltos
turbulencijos sritį.

Pentagono paskelbtame įraše ma-
tyti, kad Rusijos naikintuvas skrido ge-
rokai didesniu atstumu nuo JAV žval-
gybos lėktuvo – kelių dešimčių metrų
atstumu.

JAV Valstybės departamentas iš-
platino pareiškimą, kuriuo Rusijos
reikalaujama nutraukti jos karinių
lėktuvų „nepagrįstai nesaugius” skry-
džius arti JAV orlaivių.

Pirmieji iš Lietuvos sportininkų PyeongChang pasiekė sli-
dininkai Marija Kaznačenko, Modestas Vaičiulis ir Mantas Stro-
lia. Nepaisant gabenamo nemenko 330 kg bagažo (slidžių,
tepalų ir pan.), kelionėje jokių nesklandumų nepatyrę spor-
tininkai penktadienį jau tyrinėjo olimpinį kaimelį ir fotog-
rafavosi su žaidynių talismanu.                               LTOK nuotr.

Rusijos naikintuvas praskrido, demonstruodamas ra-
ketas.        AFP/Scanpix nuotr.

meniui, Lietuvos valstybės piliečiui,
kuris turi nuolatinę leidimą gyventi už-
sienio Rusijoje. Jis prisidėjo ir pagel-
bėjo pirmajam asmeniui.

Trečiasis ikiteisminis tyrimas pa-
reikštas civiliui Lietuvos piliečiui, ku-
ris už atlygį teikė informaciją apie
karinius objektus, susijusius su kari-
niu oro laivynu. Informacija buvo ren-
kama tiek apie karinius, tiek strategi-
nius objektus Lietuvoje.

Pažymima, kad įtariamieji ben-
dra vo su jų aplinkoje esančiais žmo-
nėmis. „Tai reiškia, kad jie rinko in-
formaciją apie jų aplinkoje esančius pa-
žįstamus ir iš esmės rinko informaci-
ją apie galimus būsimus užverbuoja-
mus taikinius”, – sakė tyrėjai.

Atliktos kratos leido surinkti pa-
kankamai įkalčių, rodančių nusikals-
tamą veiklą. Pareigūnai nepasakojo,
kaip įtariamieji buvo užverbuoti, ta-
čiau užsiminė, kad tai yra žinoma.
Pareigūnai nepaneigė, kad gali būti ir
daugiau įtariamųjų. 
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Visi devyni sportininkai, kurie po kelių
dienų varžysis žiemos olimpinėse žai-
dynėse Pyeongchang (Pietų Korėja),
šliuoš slidėmis. Lietuvos tautinis olim-
pinis komitetas (LTOK) patvirtino, kad
2018-ųjų olimpiadoje Lietuvai atstovaus
keturi biatloni ninkai, trys slidininkai ir
du kalnų slidininkai.

Lietuvos biatlono olimpinį ket-
 vertą sudarys patyrę sportinin-
kai. 33 metų Dianai Rasimovičiūtei

– tai jau penktosios olimpinės žaidynės.
Aukš čiausią vietą iš Ignalinos kilusi
spor tininkė užėmė 2006 metais Turine
(18-ta vieta sprinto rungtyje), tačiau pa-
staraisiais metais taip aukštai nebekilo
ir kitose varžybose. 

27 metų biatlonininkas Tomas Kau-
kėnas prieš ketverius metus Sočyje
buvo išgąsdinęs varžovus, kai 20 km
lenktynėse po trijų šaudymo serijų

buvo antras, o galutinėje įskai toje buvo
23-ias. Šį mėnesį pasaulio taurės etape
jis pateko į penktąjį dešimtuką. Būtent
T. Kaukėnas neš trispalvę per olimpinių
žaidynių atidarymą Pietų Korėjoje.

Kitas biatlono olimpietis – Vytautas
Strolia. 85-tą vietą biatlono pasaulio
taurės įskaitoje užimantis 25 metų
biatloninkas kovoje dėl vie tos olimpi-
nėje rinktinėje įveikė Ka rolį Domb-
rovskį. Tai bus antrosios olimpinės žai-
dynės V. Stroliai, bet 2014 m. Sočyje jis
dalyvavo ne biatlono, o slidinėjimo
varžybose. Po Sočio buvęs slidininkas
kasmet vis tvirčiau jaučiasi ir sporto
šakoje su šautuvu. 

Vienintelė olimpinė biatlono de-
biutantė bus Natalija Kočergina. 32 metų
biatlonininkė prieš ketverius metus
bandė patekti į žaidynes kaip slidi-
ninkė, bet paskui vėl užsimetė šautu-
vą ant peties. Lietuvos biatlonininkai
varžysis ne tik asmeni nė se, bet ir miš-

Pittsburgho „Pirates” klubui atstovau-
jantis 25-erių metų lietuvis Dovydas Ne-
verauskas 2017 metais debiutavo MLB
lygoje, bet didesnę sezono dalį pralei-
do dublerių komandoje. 

Vasario 24 d. „Pirates” pradeda
ikisezoninių rungtynių seriją,
kuri tęsis iki kovo 29 d., o vėliau

prasidės MLB sezonas, per kurį, iki at-
krintamųjų varžybų, komandos su-
žais po 162 rungtynes. Šiame tarpse-
zonyje įvykę labai dideli mainai „Pi-
rates” komandoje nėra palankūs D.
Neve rauskui. „Pirates” išmainė du
savo populiariausius žaidėjus: lauko
gy nėją (OF) Andrew McCutchen į du
žaidėjus iš San Francisco „Giants” bei
startinės sudėties metiką Gerrit Cole
į net keturis žaidėjus iš MLB čempio-
nės Houston „Astros” komandos. Iš še-
šių gautų žaidėjų net trys yra metikai.

Šiais metais D. Neverausko lau kia
labai įtempta kova dėl vietos pagrin-
dinėje sudėtyje. Dovydo tėtis, beisbolo
treneris Virmidas Neve rauskas mano,
kad sūnaus atsidavimas treniruotėse ir
sunkus darbas Pittsburghe leis jam

įsitvirtinti tarp geriausių planetos žai-
dėjų. „Nors 2017 metų sezonas Dovydui
buvo sėkmingas, dabartinėje situacijoje
rei kės labai stipriai įrodinėti savo gerą
žaidimą ikisezoninėse rungtynėse. Žie-
mos treniruočių darbas Lietuvoje vyko
sėkmingai ir manome, kad Dovydas yra
pasiruošęs patekti į pagrindinę ko-
mandą”, – teigė V. Neverauskas. 

Pats D. Neverauskas prisipažino,
kad pastarosiomis savaitėmis dau-
giausiai tobulino taiklumą. Pasak be-
isbolininko, „Pirates” klubas kaž kokių
išskirtinių nurodytų tarpsezonio metu
nedavė, bet norint demonstruoti gerą
formą jau ikisezoninėse rungtynėse,
reikėjo intensyviai tre niruotis ir Lie-
tuvoje. „Iki sezono pra džios dar geri du
mėnesiai, todėl dar sunku nuspėti, ką
klubas nuspręs, kokia bus situacija
su žaidėjų pasirinkimu. Būtų įdomu iš-
bandyti savo jėgas ir kokioje Japonijoje,
bet ten kviečiami žaidėjai tik su pa-
tirtimi ir nėra lengva gauti pasiūlymų.
Bet skautai dirba savo darbą, kartais
stebi mūsų rungtynes ir domisi žaidė-
jais”, – pasakojo D. Neveraus kas. 

Stipriausioje dublerių komandų ly-
goje (AAA) D. Neverauskas atstovavo

D. Neverauskas ruošiasi naujajam beisbo-
lo sezonui ir tikisi užsitarnauti vietą pa-
grindinėje „Pirates” komandos sudėtyje.

Lietuvos misijos vadovai kartu su savanoriais Pyeongchang vieni pirmųjų savo šalies vė-
liavomis nuspalvino olimpinį kaimelį.

Į žiemos olimpines žaidynes vyksta 9 Lietuvos sportininkai

D. Neverauskas sieks įsitvirtinti pajėgiausioje lygoje

rios estafetės varžybose.
Slidininkų komandą sudarys trys

sportininkai: Modestas Vaičiu lis, Mantas
Strolia ir Marija Kazna čenko. 24 metų bu-
vusi biatlonininkė M. Kaznačenko de-
biutuos žaidynėse, o 28 metų M. Vai-
čiulis ir 31 metų M. Strolia į olimpines
žaidynes grįžta po aštuonerių metų
pertraukos. Jie da lyvavo 2010 metų
Vancouverio olimpi nėse žaidynėse, bet
praleido žaidynes Sočyje. Pietų Korėjoje
M. Stro lia planuoja varžytis net pen-
kiose rungtyse, M. Vaičiulis – trijose.

Kalnų slidinėjimo varžybose Lie-
 tu vai atstovaus Ieva Januškevičiūtė ir
Andrejus Drukarovas. 23 metų I.  Januš-
kevičiūtė prieš ketverius metus Sočy-
je užėmė 71 vietą didžiojo slalomo
rungtyje pirmajame nusileidime, bet
antrojo įveikti nepavyko, tad galutinės
pozicijos neužfiksavo. Sla lo mo rungties
ji nebaigė dėl pamestos slidės. 

A. Drukarovas konkurencinėje ko-
voje įveikė 2014 m. Sočio žaidynėse da-
lyvavusį kalnų slidininką Roką Za-
vecką. 18-metis kalnų slidininkas bus
jauniausias Lietuvos rinktinės atle-
tas Pietų Korėjoje. Ir A. Druka rovas, ir
I. Januškevičiūtė varžysis slalomo ir di-
džiojo slalomo rungtyse.

Liko tik teorinė galimybė dėl dai-
liojo čiuožimo poros. Ji galėtų daly-
vauti olimpiadoje tik jei dėl kokios nors
priežasties nečiuožtų kuri nors kita
pora. 

Žiemos olimpinės žaidynės
Pyeong chang vyks vasario 9–25 d. (17
dienų). Jose dalyvaus apie 3 tūkst.
sportininkų iš 95 pasaulio šalių, bus iš-
dalinti 102 medalių komplektai.

Olimpiados sostinę
pasiek pirmieji lietuviai

Iki žiemos olimpinių žaidynių liko
vos kelios dienos. Į Pietų Korėją atvy-
kusius Lietuvos slidininkus ir biatlo-
nininkus pasitiks pirmieji nu vykę Lie-

tuvos misijos vadovai Einius Petkus ir
Vida Vencienė. Jie jau užregistravo Lie-
tuvos rinktinę ir vieni pirmųjų savo ša-
lies vėliavomis nuspalvino olimpinį
kaimelį. Lietu vos olimpinei delegaci-
jai talkins 6 savanoriai – 3 korėjiečiai
ir 3 lietuvės. 

Žaidynių atidaryme
spaus rekordinis šaltukas

Vasario 9 dieną Pietų Korėjoje
prognozuojamas didelis šaltis, dėl ku-
rio ši olimpiada gali tapti žiemos žai-
dynių rekordininke. Į atidarymo iš-
kilmes atvyksiantiems žiūrovams bus
dalijamos priemonės sušilti, kurios
turėtų padėti ramiai stebėti trijų va-
landų renginį. Atidarymą pagrindi-
niame stadione turėtų stebėti 43 tūks-
tančiai žiūrovų. Visi jie ga li pajusti že-
miausią temperatūrą žaidynių istori-
joje. Pyeongchang temperatūra gali
kristi iki -13,5 pagal C. Kol kas šalčio re-
kordas priklauso 1994 metų Lilleham-
merio žaidynėms Norvegijoje, kai tem-
peratūra buvo -1 1 pagal C. 

Bestogis olimpinis Pyeongchang
stadionas negelbės nuo skrodžiančio
vėjo, kuris atkeliaus iš Sibiro ir Man-
džiūrijos lygumos. Kadangi ši vietovė
yra kalnuose, nebus skirtumo iš kur
pučia vėjas – vis tiek bus šalta. Itin di-
delį šaltį gali pajusti 160 VIP žiūrovų,
kurie sėdės aukščiausiame taške. Pie-
tų Korėjos prezidentas Moon Jae In ten
priims aukščiausio statuso svečius –
Japonijos premjerą Shinzo Abe bei
JAV viceprezidentą Mike Pence.

Organizatoriai stadione jau įtai sė
didelius šildytuvus ir polikarbonato
sienas, skirtas sulaikyti vėją. 58 mili-
jonus JAV dolerių Pietų Korėjai kai-
navęs stadionas ne tik neturi stogo.
Jame nėra centrinio šildymo. Stogo
nėra, nes šalis norėjo stadioną pastatyti
greitai ir pigiai. Po žaidynių jis gali
būti nugriautas.

Geriausias Lietuvos beisbolinin-
 kas mano, kad patirtis praėjusiame se-
zone MLB lygoje jam padės ruo šiantis
naujam sezonui, nes tai jau nebebus
naujiena, o ir drąsos turėtų atsirasti
daugiau. D. Neverausko sutartis su „Pi-
rates” galioja dar dvejus metus, bet tai
negarantuoja vietos pagrindinėje ko-
mandoje, kurioje yra 25 žaidėjai. Žai-
džiant žemesnėje lygoje, uždarbis yra
gerokai mažesnis. 

Šių metų birželio 29–liepos 1 die-
nomis Lietuvos beisbolo rinktinė žais
dvejas rungtynes su Austrijos ko-
manda dėl patekimo į Europos čem-
pionato A divizioną, kuriame bus ko-
vojama dėl vietos olimpinėse žaidy-
nėse. D. Neverauskas prisipažino, kad
galimybių jį išvysti vilkint nacionali-
nės komandos aprangą yra mažai, nes
tuo metu vyks MLB sezonas.

„Kaip rinktinės treneris, puikiai
suprantu Dovydo situaciją. Kandi da tų
sąraše jis išliks iki paskutinės minu-
tės, bet viskas priklausys nuo to, kokia
bus situacija. Jeigu jis žais MLB, tuo-
met šansų beveik nebus. Čia būtų tas
pats, kas viduryje NBA sezono pasi-
kviesti į krepšinio rinktinę Joną Va-
lančiūną. Jeigu Dovydas rungtyniaus
dublerių lygoje, tuomet pabandysime
kalbėtis”, – aiškino V. Neverauskas.

Indianapolio „Indians” rinktinei. Jis
supranta, kad naujame sezone jam vėl
gali tekti vilkėti šio klubo aprangą. „Iš
tiesų dublerių lygoje net labiau galima
patobulėti, nes ten mažiau svarbus re-
zultatas, o visas dėmesys yra skiriamas
tam, kad būtum pasiruošęs žaisti pa-
grindinėje komandoje. Tuo tarpu MLB
čempionate jau reikia rodyti rezultatą.
Aišku, tobulėji ir ten, bet eksperi-
mentams jau nėra laiko, o klaidos kai-
na didelė”, – kalbėjo D. Neve rauskas. 

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS
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LR ambasados Washingtone
tikslas  – parodyti Amerikai

Lietuvos talentus

Kalbėdamiesi su diplomatais Lyra
Puišyte Bostroem ir Tadu Kubiliumi apie
būsimus renginius, išgirdome pati-
kinimą, kad Amerikoje jie vyks ištisus
metus. Tose valstijose, kuriose yra
įsikūrusių lietuvių, tautiečiai pla-
nuoja paminėti svarbią datą, tuo pačiu
Amerikai primindami apie tai, kad
yra tokia laisva šalis Lietuva, o lietu-
viai yra darbšti, kūrybinga ir talen-
tinga tauta. ,,Didžiuojamės, kad turė-
sime progą amerikiečiams pristatyti

pasaulinį meistriškiumo lygį pasi-
ekusių lietuvių menininkų”, – sakė L.
Puišytė Bostroem. 

Vienas iš ambasados kuruojamų
renginių – New Yorke gyvenantis lie-
tuvių kilmės menininkas Ray Bart-
kaus projektas ,,Sodai”. Jis kuria meni-
nę šviesos instaliaciją, skirtą Lietuvos
gyvavimo 100-mečiui. 

Ray Bartkus ,,Draugui” pasakojo,
kad instaliacijos idėja kilo iš lietuvių
liaudies tautodailės – šiaudinių
,,sodų”. Tačiau pasirinkęs tradicinę
liaudišką kūrinio formą menininkas
ją žada transformuoti ir perteikti
šiuolaikiškai, sukurdamas šviečiančią
6 metrų aukščio lengvai surenkamą
bei išardomą aliuminio ir LED lem-
pučių konstrukciją. 

,,Šis Lietuvos 100-mečiui skirtas
mano darbas bus tarsi tradicinio lie-
tuvių meno perkėlimas į modernųjį
am žių”, – sakė Ray Bartkus. Talpi
me no simbolika: sunkiai savo valsty-
bingumą iškovojusi Lietuva per 100

metų pasikeitė, tačiau išlaikė savyje
tai, kas per amžius buvo, yra ir bus
svarbiausia. 

Dalis kūrinio bus gaminama Lie-
tuvoje, dalis – Amerikoje. Planuojama,
kad šviesos instaliacija ,,Sodai” turė-
tų būti eksponuojama ne viename
JAV mieste. Pradžioje kūrinys iškils
Washingtone, vėliau bus perkeltas į
New Yorką, planuojama ir siekiama,
kad instaliacija būtų parodyta ir kitose
valstijose – Pennsylvanijoje, Ohio
(Clevelande), Michigane (Detroite),
Illinojuje (Čikagoje). Kūrinio kelionės
ir eksponavimo maršrutas tebederi-
namas. Žinoma, kad Clevelande ins-
taliacija turėtų būti eksponuojama
oro uoste. Kituose miestuose tariamasi

dėl vietos trauki-
nių stotyse, nes
būtent šioje erd-
vėje praeina dau-
giausiai žmonių.
Jie visi galės su-
žinoti apie meni-
ninką Ray Bartkų
ir jo tėvynę Lie-
tuvą. 

****
Lietuvių kilmės

atlikėjų pasirodymai
prestižiškiausiose
JAV vietose – vie-
na iš LR ambasa-
dos Washingtone
organizuojamų
renginių krypčių.

,,Įtakingiau-
siu užsienio ta-
lentu” Briuselyje
esančio leidinio
,,Politico” nese-
niai paskelbta lie-
tuvė dirigentė Mirga
Gražinytė-Tyla vasa-
rio 10 dieną diri-
guos Philadelphi-
jos orkestrui. 

New Yorke
gyvenantis vargo-
nininkas Virginijus
Barkauskas vargo-
nuos ypatingoje
vietoje – Was-

hingtono nacionalinėje katedroje bei
Nacionalinėje Bazilikoje. Amerikiečiai
turės progą pasiklausyti lietuvio, var-
gonų virtuozo, atliekamos muzikos. 

Kovo 7 dieną Washingtone, Ro-
nald Reagan centre (Ronald Reagan
Building and International Trade Cen-
ter) LR ambasada Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-ųjų metinių proga ren-
gia priėmimą, į kurį bus pakviesta
JAV politikų, Lietuvos ir kitų šalių dip-
lomatinio korpuso atstovų. koncer-
tuos muzikinė grupė ,,Subtilu-Z ”.

Birželio mėnesį trijų Baltijos šalių
žmonės Washingtone švęs Jonines.
Šventės metu amerikiečiams bus pri-
statyta mūsų šalių kultūra, tradicijos. 

Metų pabaigoje planuojamas Šv.
Kristoforo kamerinio orkestro iš Lietuvos
koncertas Bostone. Tikimasi, kad mu-
zikantai pasirodys ir dar keliuose
Amerikos miestuose.

,,Draugo” info

Atkelta iš 3 psl.

Pernai perskaičiau Kristinos
Sabaliauskaitės ,,Silva Rerum”. Buvo
sunku skaityti. Vienas sakinys vos ne
per puslapį, kad imi ir pasiklysti
mintyje. Vistiek buvo įdomu. Dabar
neseniai gavau ,,Taip, laimingas”
Antano Gailiaus knygą apie kardi-
nolą Audrį Juozą Bačkį, bet dar ne-
pradėjau skaityti. Iš angliškų knygų
man labai patinka biografijos, (ne au-
tobiografijos, ne ,,žvaigždžių” ar pa-
našių ,,įžymybių”), istorinės, religi-
nės, na ir romanai, kuriuos paskaitai
ir užmiršti. Mano amžiuje skaudus

rūpestis yra turimų knygų likimas.
Angliškų knygų 15 maišų atidaviau
mūsų miestelio knygų mugei (o su
dukra nuvažiavusios vėl pirkome),
sau dar pasilikau istorines, biogra-
fines ir pan. O lietuviškos? Dabar, Va-
sario 16 išvakarėse, pasiimu Mairo-
nio jau trupančias 1946 m. Vokietijo-
je išleistas knygeles, ar Justino Mar-
cinkevičiaus rinkinius ir gaivinuosi.
Ir ne aš viena, kuri turi daug lietu-
viškų knygų. Daugeliui iš mūsų
jos yra nepaprasta brangenybė ir po
mūsų jų jau niekam nebereikės, kaip
man teko patirti.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I
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„Kaip žiūrėsime į mokytoją, priklausys
visų mūsų ateitis”, pabrėždama, kad
mokytojo profesija – lyg lakmuso po-
pierėlis, sakė Prezidentė. D. Grybaus-
kaitės žodžiais, išsilavinusi tauta nie-
kada nebus pavergta, nei šmeižtu, nei
šantažu, nei žodžiu, nei veiksmu. 

„Šis projektas – tai galimybė pa-
žvelgti į mūsų valstybės ateitį piliečių
akimis. Drąsios, skatinančios prover-
žį ir pokyčius, o svarbiausia – vieni-
jančios tautą idėjos yra stipriausia
valstybės varomoji jėga. Džiaugiuosi,
kad dauguma visuomenės idėjų turi
bendrą vardiklį su Vyriausybės užsi-
brėžtais tikslais ir atliekamais dar-
bais. Viliuosi, kad sutelkę pastangas ir
nukreipę energiją teigiama linkme,
visuomenei svarbiausias idėjas pa-
versime kūnu”, – konferencijos daly-
vius sveikino S. Skvernelis. 

Pristatydamas idėją įteisinti dvi-
gubą pilietybę, V. Pranckietis sakė,
kad ji bręsta jau kurį laiką. 

„Gera žinoti, kad ją pradėjome
įgyvendinti dar gerokai iki šio rengi-
nio – esame pažengę, nes kalbėjome
apie tai jau seniai. Galiu tik pasi-
džiaugti, kad visuomenė šį klausimą iš-
kėlė prioritetu, tai tik parodo, kaip la-
bai mums rūpi Lietuvos žmonės. Visi
pasaulio lietuviai”, – sakė Seimo pir-
mininkas. 

Idėjų Lietuvai trejetas buvo at-
rinktas įvertinus jų populiarumą, skai-
tomumą, pasikartojimą, taip pat atli-

kus profesionalų ir visuomenės ap-
klausas. Dviem idėjoms iš vienos sri-
ties – padėti jaunoms šeimos įsigyti
būstus ir mažinti biurokratiją skait-
menizuojant valstybės paslaugas – su-
rinkus vienodą balų skaičių ir gavus
aukščiausius įvertinimus tiek eks-
pertų, tiek visuomenės apklausose,
jos abi buvo sujungtos kaip viena ben-
dra idėja. 

„Didžiąją idėjų ir pokyčių konfe-
renciją” ketvirtadienio vakarą užbai-
gė autorių apdovanojimų iškilmės, ku-
riose pagerbti labiausiai iniciatyvai nu-
sipelnę žurnalistai ir kiti prie jos pri-
sidėję asmenys. 

Už svarbiausių idėjų Lietuvai įgy-
vendinimą apdovanojimas įteiktas
„Žmogui-idėjai Lietuvai” – prof. Vy-
tautui Landsbergiui. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkui, fakti-
niam Lietuvos vadovui lemtingu šaliai
metu iniciatyvos vardu padėkota už
drąsą turėti idėjų ir siekti jų įgyven-
dinimo.

Apibendrindamas „Idėjos Lietu-
vai” iniciatyvą V. Landsbergis pasiūlė
„sutarti, kad dar galim dėl kažko su-
tarti”. Profesorius išskyrė, jo nuomo-
ne, svarbiausią idėją Lietuvai – mo-
kytojo profesijos prestižo kėlimą. 

V. Landsbergis taip pat ragino gal-
vojant apie idėjas Lietuvai nepasi-
duoti asmeniniam pragmatizmui. „Pa-
bandykime grįžti į didžiuosius laikus
ir semtis stiprybės iš praeities”, – kal-
bėjo profesorius. 

Renginiai Lietuvos 
valstybės šimtmečiui

Dvigubos pilietybės įteisinimas –
tarp 3 idėjų Lietuvai

Už svarbiausių idėjų Lietuvai įgyvendinimą apdovanojimas įteiktas prof. Vytautui Lands-
bergiui. Gedimino Bartuškos nuotr.
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RASA SĖJONAITĖ

Niekada neplanavusi ir nesvajo-

jusi gyventi užsienyje, vieną

dieną netekusi darbo Vilniuje, fi-

nansininkė ir scenaristė Kristina
Šimkuvienė nusprendė jėgas iš-

bandyti svečioje šalyje. Kristinos vy-

ras ir nemažai šei mos draugų jau kurį

laiką dirbo statybų sektoriuje Pietų

Prancūzijoje, todėl ji nedvejodama

nusprendė išvykti pa gyventi į šią

šalį. „Visada buvau fran kofonė, sva-

jojau išmokti prancūzų kal bą, žavė-

jausi kultūra, menu, kino filmais”, –

prisimena apsisprendimo emigruoti

sąlygas Kristina. 

Kuo ypatinga toji vieta, ku-
rioje esate įsikūrę?

Įsikūrėm pietrytinėje ša-
lies dalyje, Antibo mieste,
kuris išsidėstęs prie pat Vi-
duržemio jūros. Antibas –
buvęs gynybinis graikų, vė-
liau – ro mėnų miestas (Ant-
ipolis) ir aktyvus prekybos
uostas. Šiais laikais tai ku-
rortas, kuriame įsikūręs di-
džiausias Europoje privačių
laivų ir jachtų uostas. Mies-
tas didžiuojasi, kad jame kurį
laiką gyveno ir kūrė tapyto-
jas Pablo Picasso, o Nikos
Kazantzakis parašė savo žy-
mųjį ,,Graiką Zorbą”. Stra-
tegiškai Antibas yra pato-
gus, nes ranka pasiekiami
itin populiarūs Ka nai, Nica,
miestas-valstybė Monakas.
O jei nori pakeisti aplinką,
Alpių kal nai visai pašonėje,
iki Italijos vos valanda kelio
automobiliu. Laivu gali ma
nukeliauti ir į Afrikos žemy-
ną, pasigrožėti spalvinguoju
Maroku ar ba laiką leisti Kor-
sikos saloje.

Vieta, kurioje mes įsi-
kūrę, priklauso Provanso re-
gionui ir yra populiari netgi
tarp pačių prancūzų. Pro-
 vansas – tai kvapų ir skonių jūra su be-
galiniais alyvmedžių laukais, citrin-
medžių giraitėmis, levandų aromatais
ir cukruotais vaisiais. Regio ne gali
paragauti iki penkiasdešim ties rūšių
ledų su natūraliais vaisiais ir uogomis.
O kur dar nesuskaičiuojama daugybė
pyragėlių, šokolado ga minių, sūrių.
Provanse gaminamas ypatingas roži-
nės spalvos vynas rosé, kurio retai ap-
tiksite kitose pasaulio vietose. Regione
gausu parfumerijos gamyklėlių, kurios
tiekia sudeda mąsias dalis garsiems
kvepalų kūrėjams. Traukos centras, ži-
noma, pajū rys, kuris dėl savo neį-
prastos spalvos dar vadinamas Žyd-
ruoju krantu. Todėl Nica – antras la-
biausiai lankomas miestas po Pary-
žiaus. Puikus klimatas (per metus iš-
krinta labai nedaug kritulių) nuo seno
traukė ne tik turistus, bet ir norinčius
pataisyti sveikatą. 

Nicoje veikiantis oro uostas su tei-
kia galimybę lengvai susisiekti su ki-
tomis Europos valstybėmis. Ir mū sų
Lietuva, regis, jau nebėra taip toli,
nes pradėjus vykdyti tiesioginius rei-
 sus į Vilnių, pasiekti gimtinę ir apka-
binti artimuosius dabar galima per
geras tris valandas.

Kaip sekėsi integruotis į naują aplinką?
Net nežinau, ar čia tinka žodis in-

tegruotis. Prancūzai garsėja tuo, kad
nemėgsta nieko integruoti. Juo lab ne-
kalbančių prancūziškai. Jie dievina
savo šalį ir savo tautą, o at vykėliai iš ne-
žinomų kraštų sukelia gana priešta-
ringą reakciją. Blogiau sio varianto
galima tikėtis, jeigu prasitari, jog čia
dirbi. Tai traktuojama kaip nusitai-
kymas į jų darbo vietas, o auganti be-
darbystė – mėgstama dejo nių tema.

Kai mano vyras prisijungė prie kieme
vykstančios kaimynų die nos, vakarė-
lio dalyviai su juo noriai bendravo tol,
kol nesužinojo, kad šis lietuvis nėra tu-
ristas. 

Yra sakoma, jei prancūzas tave
pa kvietė vakarienės, vadinasi, jau pri-
pažino kaip lygų sau. Deja, nors darbe
puikiai sutari su kolegomis, tokio kvie-
timo gali tekti laukti mėnesius. O ma-
žuose miesteliuose asmenį gali igno-
ruoti ir dvejus metus, nepai sant to, kad
su tais pačiais žmonėmis susiduri kas-
dien. Na, bet negalima visko absoliu-
tinti, visur yra ir drau giškų, ir supra-
tingų, ir netgi pasisiū lančių padėti.

Ar prancūzai daug žino apie Lietuvą?
Lietuva vis dar lieka nežinomoji,

ir retas vietinis gyventojas žino tokią
šalį. Kai kurie pasitikslina, ar tai Eu-
ropos Sąjungos valstybė. Įdomu, kad aš-
tuoniasdešimtmečiai tiksliai įvardi-

ja, kad Lietuva yra prie Balti jos jūros.
Bet dažniausiai supratingai linguoja-
ma galva: „A, supratau, jūs rusai”.
Rusų čia iš tiesų daug, jie akty viai tu-
ristauja, perka daug nekilnojamojo
turto. Bet kai man pakvimpa geogra-
finiu neišprusimu, niekada nepasi-
kuklinu patikslinti, iš kur at vykau.
Tuo tikslu pasikartojau Lietu vos isto-
riją ir dar kartelį pagilinau žinias,
kuo ypatinga yra lietuvių kal ba. Ir
apie gintarą papasakoju. Jis čia žino-
mas ir vertinamas, gintaro karoliais
prekiaujama netgi vaistinėse. Lie tuviš-
kas medus taip pat prancūzų gurma-
niškam skoniui įtinka, nepai sant to,
kad čia gausu tokių įmantrybių, kaip
levandų, rozmarinų, beveik juodo eu-
kaliptų medaus. Kartą pažįstamai
prancūzei dovanų nešėme ša kotį. Vie-
nos kepyklos pardavėja ilgai negalėjo
atsistebėti šiuo konditerijos kūriniu, o
mūsų pažįstama skonį įver tino labai
gerai.  

Beje, už šalies vardo populiarini mą
tikrai turime būti dėkingi mūsų krep-
šininkams. Krepšinis čia nėra popu-
liari sporto šaka, vietiniai labai domi-
si beisbolu ir futbolu, tačiau čempio-
natų metu krepšinis nelieka nepaste-
bėtas, ir po jų visada sulaukiu klausi-
mo: ar tu iš tos pačios šalies, kaip tie
žaidėjai?

Kiek laiko jau gyvenate Anti be? 
Jau bus pustrečių metų, kaip ma-

nyje įsigyveno žavioji Prancūzija su vi-
somis keistenybėmis. Pirmus metus la-
biausiai rūpėjo perprasti, kas tas pran-
cūziškasis art de vivre (pranc.: „menas
gyventi” – aut. past.). Man, regis, kad
tai jau įvyko ir netgi pradeda man pa-

tikti. Menas gyventi – tai neskubėti,
leisti pasimėgauti, persisemti tau duo-
ta akimirka ir kuo ilgiau pagyventi joje.
Viskas, ką tau perteikia aplinka, žmo-
nės, bendravimas, maistas, bet kas,
kas su tavimi vyksta duotuoju laiku,
turi teikti tik pozityvias emocijas.
Toks savotiškas egzistencijos lengvu-
mas. Bet šito irgi reikia mokytis.

Kas Jus stebina naujoje vietoje iki šiol
ir prie ko veikiausiai taip ir nepavyko pri-
prasti? 

Man gyvenimas pietuose – tai su-
stojusių laikrodžių karalystė. Lie tuvoje
tempas daug didesnis, dažnas kūl-
versčiais bėga savaitinį maratoną dar-
bas – namai. Ir dar sugeba pabambėti,
kad įvairūs popierizmai apsunkina
gyvenimą. Ir kad internetas per lėtas,
o neduok, Dieve, sekundei dar buvo
dingęs!

Čia viso to nėra. Kaip nėra ilgų
darbo valandų, tačiau yra labai ilgų
pie tų pertraukų, kurios gali trukti
nuo 2 iki 4 val.  p. p. Aš tokias valandas
juokais vadinu šventąja siesta, kuomet
niekur nenueisi ir nieko ne padarysi.
Tiesiog turi sustoti, nes neveikia ka-
vinės, kai kurios parduotuvės, įstaigos.
Čia neįmanoma įkal bėti net santech-
niko padirbėti viršvalandžių ir jo nė
kiek nesugraudins faktas, kad iki ryto
negalėsi naudotis tualetu. Motyvas
bus neatremiamas – dabar aš einu gy-
venti, manęs laukia šeima ir draugai.
Čia nuolat įstaigose pasimeta doku-
mentai, du, kartais net tris kartus. Ir
tai tik tavo problema.

Nukelta į 14 psl.

Menas gyventi prancūziškai

Ypatinga Žydroji pakrantė labai mėgstama ir turistų, ir pačių išrankių prancūzų.
Asmeninio albumo nuotraukos

Kristina Šimkuvienė ir jos menas gyventi prancūziškai.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChIrurgAI

VIDAuS LIgoS 

oDoS LIgŲ SPECIALIStAI

AKIŲ LIgoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AuSŲ, NoSIES, gErKLĖS LIgoS 

AMBER HEALTH CEnTER
Funkcinė ir Naturali Medicina

DR. VILIJA R. KERELIS
6420 W. 127th St. #106,
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-567-6718
Funkcinė Medicina gydo pagrindinę ligos priežastį!

FuNKCINĖ – NAturALI  MEDICINA

StuBuro Ir SKAuSMo LIgoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I  773-585-9500



Sudoku nr. 126
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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DRAUGAS
— nuo 1909 metų —

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį

Mano laikraštis – nuolatinis
– patikimas – mus siejantis! 

Naujiems prenumeratoriams
$120 metams $65 pusei metų
$115 internetinė (pdf) metams
$30 internetinė (pdf) trims mėnesiams 

www.draugas.org

�

�
�
�

W W W. D r A u g A S . o r g

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

$99

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DANtŲ gyDytojAI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos

PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį

turtą Floridoje, Tampa

Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!
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Atkelta iš 11 psl.

Biurokratizmas palyginus labai iš-
si ke rojęs. O tų popierių, popierėlių, po-
 pieriukų kas kartą reikia labai daug,
todėl visur vaikštom su storais segtu-
vais. Čia nuolat kas nors streikuoja, to-
dėl nieko negali planuoti iš anksto. Bai-
siausia, kai streikuoja visas vie ša sis
transportas. O tai jis mėgsta, kartais
nepatikslinęs datos, iš vaka ro. Tada au-
tobusų stotelės ir trauki nių
stotys prisipildo miniomis
negalinčių nuvykti į darbą
miestelėnų. Čia niekas ne-
vyksta sutartu laiku, vėluo-
ja visi iki vieno, net oficialių
įstaigų darbuotojai. Čia par-
duotuvės kasi nin kė gali de-
šimtis minučių plepėti su
viena kliente, demonstruoti
savo augintinio nuotraukas
ar aptarinėti madas, nepa-
isant to, kad eilė jau nu si-
driekusi iki parduotuvės
galo. Ta čiau jeigu pradėsi
bambėti, ji viešai tave ap-
šauks nemandagiu. Keis-
čiau sia, kad bambėti la-
biausiai norisi man, visi
kiti stovi ramūs.

Ir dar viena keistenybė:
čia šaligatviai panašūs į minų lauką.
Kadan gi praktiškai kas trečias gyven-
tojas su savimi vedasi šuniuką (į resto -
ra ną, parduotuvę, kirpyklą, banką taip
pat su juo įleidžia), tereikia įsivaiz-
duoti, kiek ,,gėrio” jie po savęs pa lie ka.
O madam ir mesje nelabai linkę ran-
kioti prastai kvepiančių dalykų. 

Liko papasakoti prie ko jau pri pra-
tau. Prancūzai sveikinasi lengvai su-
siliesdami skruostais ir pakšteldami
ore bučinį. Taip gali nutikti, net jeigu
ką tik susipažinote. Prisipa žin siu, kad
man šiek tiek palengvėjo, kai sužino-
jau, kad gyvenu ne tame regio ne, kur
įprasta apsikeisti oro bučiniais keturis
ar netgi penkis kartus.

Ar juntami kultūriniai, socia liniai ir eko-
 nominiai skirtumai tarp Lietuvos ir Pran-
cūzijos?

Tik atvykus į Prancūziją labiausiai
į akis krinta bendravimo kultūra ir
mandagumas. Nepasisveikinęs la bai ri-
zikuotumėte užsitraukti nema lonę ir
likti neaptarnautas ar net ap šauktas.
Vienas pažįstamas būtent dėl tokios
priežasties iš parduotuvės grįžo be il-
gojo prancūziško batono. Net praeivis
gatvėje dažnai nepatingi tarstelėti Bon-
jour (pranc. – Laba diena). Ir būtinai pa-
dovanoti šypse ną. Patys prancūzai la-
bai išdidūs žmo nės (neveltui jų sim-
boliu pasi rink tas gaidys), todėl visada
reikal auja pagarbos, bet ir patys ne-
gaili dėmesio. Ir dar jie dideli plepiai,
tai liečia ne tik moteris. Kartais atro-
do – neduok pavalgyti, bet leisk žmogui
pakalbėti. 

Bendravimas apskritai prancū-
 zams yra labai svarbus, ištisi vakarai
skiriami susitikimams, pasisėdėji-
mams restoranuose. Čia sunku likti
vienišam, net sėdėdamas ant suoliu ko
neliksi nepakalbintas. Nevengia ma
demonstruoti jausmų viešai, įsi mylė-
jėliai bučiuojasi tiesiog ant šaligat-
vio, nepažįstami vyrai ir moterys ne-
vengia koketuoti (ir jokių proble mų dėl
seksualinio priekabiavimo!), nes flirtas
laikomas geros nuotaikos užtaisu. Ir
dar labai gražu, kai seny vos poros lai-
kosi susikibę už rankų. 

Ar bendraujate su vietos lie tu vių ben-
druomene? 

Menas gyventi prancūziškai
Lietuvių bendruomenė egzistuoja,

tačiau ji nėra labai aktyvi, palyginus su
Paryžiaus bendruomene. Tu rime su-
sikūrę grupę socialiniame tinkle, iš-
kilus klausimams pasiklausiame pa-
tarimo, apsikeičiame aktualia infor-
macija. Dabar ypač populiarūs klau-
simai apie atvykimą, įsi kūrimą. Ret-
karčiais susibėgame gy vai. Labiau-
siai suvienija ir išjudina svarbių krep-
šinio varžybų stebėjimas. Net keptos

duonos su česnaku atsinešame ir už-
geriame ,,Švyturio” alumi. Jo galima
rasti kai kuriose specializuotose par-
duotuvėlėse. O štai juoda duonytė dar
neseniai prilygo deficitui, bet sura-
dom ir ją. Nepa mirštam Joninių, ku-
rias švenčiam ant jūros kranto. Deja,
pliažuose deg ti laužus draudžiama, o
palmių lapai vainikams pinti nėra pri-
taikyti, bet nors simboliškai susibu-
riam aplink lietuvišką Trispalvę. Ne-

seniai buvom surengę keletą sporto už-
siėmimų, lankėmės vietinėje kaštonų
šventėje, dabar laukiam artėjančio
karnavalo ir citrinų šventės. Norėtųsi
matytis dažniau, tačiau emigrantai
atvyksta ne pramogauti, jie iš tiesų la-
bai daug dirba. Kadangi daugėja šeimų
su ma žais vaikais ir tikrai žinau, kad
dėl per didelio noro greičiau integ-
ruotis kai kurios šeimos priima spren-
dimą namų aplinkoje nekalbėti lietu-
viškai (skaityti ir rašyti jau nebe-
svarsto ma), turiu svajonę įkurti lie-
tuvišką mokyklėlę. Gal tai paskatintų
tautie čius nepasiduoti ir išlaikyti savo
šaknis.

Ko pasiilgstate iš Lietu-
vos?

Pirmiausia pasiilgstu
ten likusių artimųjų. O
dar man norisi matyti se-
zonų kaitą. Trūksta spal-
votų lapų rudens, šaltos
sniego gaivos, vyšnių žy-
dėjimo, pušyno aromato,
minkštutės dobiliukų pie-
vos, kuria bėgtum basute
ir… storų, apvalių cepeli-
nų man irgi trūksta. Kar-
tą net pavydo gaidelę nu-
rijau, kai Paryžiaus lietu-
viams jų atvežė iš Angli-
jos. Taip, tai nauji cepelinų
maršrutai mūsų Euro poje.Antibas – tai miestas su nuostabia istorija ir gyvenimo būdu.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Mylimam vyrui
A † A

ALFREDUI ORENTUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai DAI VAI,
sūnui RIMUI, dukroms DIANAI ir INGRIDAI bei jų šei-
moms. Liūdime su jumis.

Washingtono Židinietės

Nors ir pavėluotai, su liūdesiu pranešame, kad po ilgai vargi-
nu sios ligos, sulaukusi 97 m. amžiaus, 2017 m. spalio 23 d., Arkiv.
Matulaičio slaugos namuose Thompson, CT mirė mūsų brangi pus-
se serė ir teta, buvusi Kauno valstybinio teatro operos solistė, Yale
universiteto bibliotekininkė

A † A
SALOMĖJA NASVYTYTĖ

VALIUKIENĖ
Ji buvo aktoriaus, inžinieriaus Vytauto Valiuko žmona. Salomėja

aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos kultūriniame ir visuomeni-
niame gyvenime.

Lietuvoje liko jos pusbrolis architektas  Algimantas Nasvytis
su šeima: JAV – dukterėčia Daina Gudauskaitė DeTorok ir sūnė-
nas  Sau lius Tomas Gudauskas su šeima,  pusbrolis Sigitas Banaitis
su žmona Daiva (Audėnaitė), pusbrolis Donatas Banaitis, pusseserė
Gintarė Irena (Banaitytė) Ivaškienė su šeima, a. a. pusseserės Ra-
mutės Banaitytės Hennings šeima, Australijoje – sūnėnas Sigi Gab-
rie su šeima bei daugiau Nasvyčių, Banaičių ir Pranaičių šeimų
giminaičių Amerikoje bei Lietuvoje.

Su meile dėkojame Salomėjos antros kartos dukterėčiai Vidai
Liutkienei, daugelį metų jai padėjusiai, kol Salomėja gyveno savo
namuose. Taip pat dėkojame jos pagalbininkėms Genovaitei, Rai-
mondai, Birutei ir Virginijai.

A. a. Salomėja buvo jos giminių, draugių ir Nekalto Mergelės
Marijos Prasidėjimo lietuvių seselių palydėta amžinam poilsiui į
Dangaus Vartų lietuviškas kapinaites Putnam, CT. Palaidota šalia
savo mylimo sielos ir gyvenimo draugo Vytauto,  netoli savo mirusių
tėvų kapo.

Nuoširdi padėka Salomėją nuolat lankiusiems ir guodusiems:
ses. Bernadetai, kun. Iz. Sadauskui,  soc. darbuotojai D. Kupčins-
 kaitei, o ypač Salomėjos draugei Aldonai Prapuolenytei, budėju-
siai prie jos atsiskyrimo su šiuo pasauliu valandą. 

Širdingas ačiū kun. Sadauskui už Matulaičio namų koplyčioje
aukotas šv. Mišias ir maldas kapinėse, vienuolyno viršininkei ses.
Ignei,   Elonai Vaišnienei ir visoms seselėms vienuolėms, giedo-
jusioms šv. Mišiose ir kapinėse. 

Dėkojame Ritai Bagdonienei Vileišytei ir Aldonai Prapuo le nytei
už jų nuoširdžius prisiminimus apie Salomėją, kuriais jos dalijo-
si seselių suruostu priešpiečių metu. Salomėjos vaikystės, gim-
nazijos ir viso gyvenimo artima draugė Rita  Bagdonienė, turbūt
vienintelė Salomėjos draugė nuo pat vaikystės, atskleidė mums ir
kele tą mažosios Salytės linksmų gyvenimo akimirkų. 

Dėkojame adv. Jonui Strimaičiui už teisinius patarimus ir Sa-
lomėjos valios vykdymą. Dėkojame visiems, atvykusiems palydė-
ti  a. a. Salomėją Amžinybėn.

Liūdintys artimieji

Sausio 28 d. Floridoje  praūžęs NhL „Visų žvaigždžių” savaitgalis turėjo ir lietuviš-
ką atspalvį. Vienas geriausių visų laikų ledo ritulininkų Aleksandras Ovečkinas ant
ledo čiuožė su keturmečiu Jonu Smailiu.
Draugystė tarp Rusijos ledo ritulininko ir lietuvių kilmės ameri kiečio užsimezgė dar

pernai. Tada A. Ovečkinas berniuko gimtadienio pro ga pakvietė jį kartu pačiuožinėti Was-
hingtono „Capitals” komandos arenoje.

Vėliau berniukas su tėvu buvo pakviestas į ruso namuose rengtą vakarėlį. Užsimezgusi
draugystė persikėlė į „Visų žvaigždžių” savaitgalį. Čia apšilinėdamas rusas žaidė su J. Smai-
liu. 

Jono tėvas Sigis tikina, kad jo sūnus to niekada nepamirš: „Man tik pasakė, kad pa-
imčiau Jono aprangą. Jonui tai buvo neįtikėtinas laikas.” Pats ledo ritulininkas neturi vai-
kų, bet džiaugėsi stebėdamas 4-metį: „Aš sakiau, kad jei pateksiu į ‘All Star’ savaitgalį,
pasiimsiu jį ant ledo. Tai gyvenimo patirtis. Žiūriu į jį, o jis visą laiką šypsosi. Tai šaunu.” 

Berniuko tėvas S. Smailys yra artimas A. Ovečkino draugas. Jis su šeima anksčiau
gyveno Washingtone, bet neseniai persikėlė į Texas, kur atidarė restoraną.

– Dainius Ruževičius

Ledo ritulio žvaigždės A. Ovečkino ir keturmečio lietuvio J. Smailio draugystė persi-
kėlė į NhL „Visų žvaigždžių” savaitgalį. S. Smailio albumo nuotr.

Žvaigždžių pasirodyme – keturmetis čiuožėjas
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

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

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

www.draugas.org

� Vasrio 4 d., sekmadienį, Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Le-
mont, IL) 11 val. r. šv. Mišiose giedos viešnia
iš Lietuvos Laima Žilytė. 1 val. p. p. ji kvie-
čia pasiklausyti dainuojamosios poezijos.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 7 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių centro Le-
monte skaityklą, kur bus rodomas LTV nufil-
muotas iškilmingas Vasario 16-osios 80-
osios sukakties minėjimas Lietuvoje.

� Vasario 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Maloniai visų
laukiame atvykstant į jaukią lietuvišką šven-
tovę. Po šv. Mišių – vaišės kavinėje.

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

� Pirmasis šių metų ,,Vaiko vartai į moks-
lą” renginys – vasario 11 d. įvyksiantis meti-
nis ataskaitinis pranešimas lietuvių visuome-
nei Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Pradžia
– 12:30 val. p. p. Popietės metu bus pateik-
ta finansinė ataskaita ir padėkota už fondų pa-
ramą, bus prisiminti 2017 m. projektai ir pa-
siekimai, rodomos skaidrės iš seminaro Kau-
ne, savanorių vykimo į Lietuvą. Dalyvaus ir kai

kurie 2017 m. vasaros savanoriai. Bus pro-
ga prisiminti praėjusių 20 metų veiklos svar-
besnius momentus. Organizacija ,,Vaiko var-
tai į mokslą”, kurios tikslas – remti rizikos šei-
mų jaunuolius ir vaikus Lietuvoje, formavosi
ir steigėsi 1997–1998 m. Visi kviečiami da-
lyvauti. Bus kava ir užkandžiai.

.�  Vasario 11 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių
centre Lemonte įvyks knygos ,,Pieno ežeras.
Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje trans-
liacijoje per ,,Skype” renginyje dalyvaus kny-
gos vertėjas ir sudarytojas t. Antanas Saulai-
tis SJ. 

� Vasario 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para-
pijos salėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės metinis susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti. 

� Lietuvių Fondas (LF) kviečia teikti paraiškas
2018 metų projektų paramai gauti. LF remia:
švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruo-
menes, jaunimą. Prašymai priimami iki š. m.
balandžio 1 d. Elektroninę paraišką rasite LF
tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje
,,Parama”).

� Lietuvių Fondo 55-asis metinis narių su-
važiavimas vyks š. m. balandžio 28 d. Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Registracija prasidės 8 val. r. Suva-
žiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai kviečiame
dalyvauti. Daugiau informacijos – tinklalapy-
je www.lietuviufondas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.10% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

     lemont, il. 60439
             (didzioji sale, prie “ziburelio”)

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

vaikas laivelyje - tai as
pradedu savo gyvenimo
kelione...
tad, stovekite salia 
manes ir stebekite, 
padekite man taip, 
kad galeciau pats 
vairuoti savo laiveli...
bukite kaip svyturiai!
bukite kaip dideli laivai!
tada as tikrai laimingai
pats - surasiu savo
uosta...

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

ievai (609) 271-7987
“zibureliui” (630) 257-8891


