
Baigėsi 32-osios Lietuvių dienos, kurios, kaip visada,
buvo ryškios, spalvingos ir labai lietuviškos.
Joms ruošiantis mes ilgai sukome galvą, ką pa-

rodyti losandželiečiams, kad atkurtos Lietuvos nepri-
klausomybės šimtmečio proga būtų pristatytas mūsų
valstybės nueitas kelias – istorija, tradicijos ir mo-
dernumas. Tikiuosi, kad mums pavyko. Rūbų ir pa-
puošalų dizainerė Jolanta Talaikytė su kolege Diana Ro-
čiene pristatė šiuolaikinę Lietuvą – drąsią, kūrybišką,
patriotišką, besiremiančią ilgaamžėmis vertybėmis.
Tautodailininkės Laima Kondratienė ir Aušra Stei-
kūnienė atvežė unikalius šiaudinius sodus, kurių tra-
dicijos siekia ikikrikščioniškus laikus. Nesitikėjau, kad

tiek daug žmonių susirinks dalyvauti viešnių kūrybi-
nėse dirbtuvėse Lietuvių dienose ir privačiuose ren-
giniuose. Dėkoju šimtmečio rėmėjams – jūsų dosnumas
padėjo įgyvendinti mūsų viziją. Didžiulis ačiū rėmė-
jams, kurių dėka sodai nuo šiol puoš mūsų Šv. Kazi-
miero bažnyčią. Didžiulis ačiū kūrybinių dirbtuvių šei-
mininkėms San Diege ir Los Angeles. Ir dar vienas di-
džiulis ačiū Lietuvių dienų organizatoriams, talki-
ninkams ir savanoriams – jūs esate nuostabūs!

LR gen. konsulas Darius Gaidys  

Daugiau įspūdžių – 4 psl. 

LR Seimas spalio 18 d. nu-
spren dė, kad referendu-
mas dėl dvigubos piliety-
bės instituto išplėtimo vyks
kitų metų gegužę drauge
su prezidento rinkimais.
Už šį Seimo nutarimą bal-
savo 66 parlamentarai, ke-
turi susilaikė.

Nutarimas priimtas val-
dančiųjų balsais, nes
anksčiau Seimo salę pa-

 liko opozicijos atstovai, pro-
testuodami prieš procedūri-
nius pažeidimus priimant
įstatymo pataisas, susijusias su gynybos ir naujų partijų
finansavimu.

Pagal priimtą nutarimą, privalomajame referendume
bus balsuojama dėl tokio Konstitucijos 12 straipsnio pa-
keitimo teksto: „Lietuvos Respubli kos pilietybė įgyjama
gimstant ir ki tais konstitucinio įstatymo nustatytais pa-
grindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs
konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos
pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kri-
terijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Res-
publikos pilietybės ne pra randa. Kitais atvejais Lietuvos
Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pi-
lietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir neteki-
mo tvarką nustato konstituci-
nis įsta tymas.”

Valstybių europinės ir
transatlantinės integracijos
kriterijai bus nustatyti kons-
tituciniame Pilietybės įstaty-
me.

Referendumas dėl dvigu-
bos pilietybės instituto išplė-
timo vyks kitų metų gegužės
12 dieną ir gegužės 26 dieną,
kai planuojami prezidento rin-
 kimų pirmas ir antras turai.

Seimui priėmus nutari-
mą su reng ti referendumą, pla-
nuojama kreiptis į Konstitu-
cinį Teismą (KT), kad šis įver-

tintų referendumo atitikimą pagrindiniam šalies įstaty-
mui. Tačiau ketvirtadienį kreipimosi projektas Seimui ne-
buvo pateiktas.

Opozicijos atstovai ir buvęs KT teisėjas Vytautas Sin-
kevičius yra iš sakę abejones, jog Seimo sprendimas re-
ferendumą vykdyti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka
gali pažeis ti konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą.

Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus įstaty-
mo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu
Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

Referendumu priimti Konstituci jos pakeitimai įsi-
galiotų 2020 metų sausio 1 dieną.
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Korp. ,,Giedra” metinė šventė – 6 psl. 

Dovas Lietuvninkas apie save,
muziką ir Lietuvą – 7 psl.
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www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Seimas skelbia referendumą
dėl dvigubos pilietybės

Kokia mūsų ateitis? Portlando LB archyvo nuotr.

Labai lietuviškos Lietuvių dienos

Los Angeles lietuvių bendruomenė ir svečiai džiaugiasi pavykusiomis Lietuvių dienomis. Kęsto Kazlausko nuotr.



KUN. GINTARAS 
ANTANAS JONIKAS

Evangelija pagal Morkų 10:35–45
35 Čia prie Jėzaus prieina Zebe die-

jaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir krei-
piasi: „Mokytojau, mes norime, kad pa-
darytum, ko prašysime”. 36 Jis atsakė:
„O ko norite, kad jums pada ryčiau?” 37

[i4] Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam
tavo šlovės dešinėje, ki tam – kairėje!” 38

Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko pra-
šote. Ar galite gerti taurę, kurią aš
gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, ku-
riuo aš būsiu krikštijamas?” 39 Jie
sako: „Galime”. Bet Jėzus jiems pasa-
kė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs ger-
site, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pa-
krikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. 40

Tačiau ne mano reika las duoti vietą
savo dešinėje ar kairėje, – tai bus tiems,
kuriems paskirta”.[i5] 41 Tai išgirdę, de-
šimtis supyko ant Jokūbo ir Jono.

42 Pasišaukęs mokinius, Jėzus pra-
bilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie lai-
 komi tautų valdovais, engia jas ir jų di-
 džiūnai rodo joms savo galią. 43 Tarp
jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti di-
džiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, 44

ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų,
tebus visų vergas. 45 Juk ir Žmo gaus Sū-
nus atėjo ne kad jam tarnau tų, bet
pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti
kaip išpirkos už daugelį”.

Šios savaitės Evangelija yra tikrų
ambicijų istorija. Iškart reikia
pasakyti, vengiant bereikalin-

gos spe kuliacijos, Zebediejaus sūnų in-
tencija yra pagrįsta gerais ketinimais.
O kiekvienas tėvas ir mama nori, kad
jų sūnūs ar dukros būtų geriausiose
vietose, kad jų vaikai perimtų iš tėvų
geras, stiprias ambicijas. Gero, kilnaus
tikslo siekis karjeros perspekty voje
yra dorybė. Štai tie orientaciniai tiks-
lai: 

1) asmens atžvilgiu – puoselėjimas
dvasinių ir fizinių galių, asme nybei su-
teikiama galimybė plėtoti humanisti-
nes žmogaus vertybes; 

2) visuomenės, valstybės atžvilgiu
– užtikrinimas kultūrinio ir so cialinio
visuomenės integralumo su randant
bendrą kalbą, vertybių ir žinių bran-
duolio visuomenėje formavimas, ini-
cijavimas vertybinių pokyčių;

3) kultūros atžvilgiu – kultūros ta-
 patumo išsaugojimas, perteikimas tra-
dicinių vertybių išsaugant tautos ir as-
mens tapatybę;

4) krikščionybės atžvilgiu – natū-
 ralus ėjimas į pasaulį atsiremiant į Iš-
ganytojo Jėzaus Kristaus mokymą;
tikėjimas, kad Jėzus Kristus numirė už
žmogaus nuodėmes, tuo suteikda mas

žmonijai dvasinio pirmumo pra dą;
asmenų santykio papildymo principas,
paliekant absoliučiai laisvos va lios
teisę.

Viešpaties mokiniai-apaštalai ma -
to Jokūbą ir Joną norinčius kartu su
Jėzumi būti tautos valdymo mecha-
nizme. Jėzus sutinka su jų karjeros
nuostata, bet iš karto leidžia pažinti,
žinoti, kad jų laukia ne pagoniško pa-
 saulio valdymo modelis, o tikros arti-
mo meilės tarnystė, meilės pagal Kris-
tų, Dievo pateptąjį, valdymas tarna-
vimu – tai reiškia, kad dėl žmogaus ir
tikėjimo reikės kentėti, nusižeminti iki
vergo statuso.

Daug kartų mes tai girdime evan-
gelijose: duodamas ištroškusiam puo-
 delį šalto vandens – atlieki tarno dar-
 bą, plaudamas svečių kojas – darai tar-
no darbą. Jėzaus tarnavimo arti mui
mokymas ir asmeninis pavyzdys yra
dar gilesnis – tarnauti žmogui, kaip Jis
tarnauja, vadinasi, tarnauti Dievui,
savo Tėvui. Ši tarnavimo misija pas
mus, į Bažnyčią, atėjo tik Jė zaus dėka,
ir tai yra krikščionybės esmė! Stebė-
dami šių dienų bažnyčios žmonių žaiz-
das net plika akimi ma tome tarnavimo
dovanos praradi mą...

Mes dažnai girdime – Katalikų
Baž nyčia turi tarnauti visiems! Po pie-
žius Pranciškus, su apaštališkuoju vi-
zitu lankydamasis mūsų Tėvy nėje
Lietuvoje, tai priminė visam pa sauliui.
Jokių išlygų – Jėzaus pase kėjų ben-
druomenė tarnauja žmo nėms: gerina
gyvenimo sąlygas, ugdo švietimą, gy-
vena ir dalijasi gailes tin gumu, maži-
na skurdą ir kitų sunkumus, rūpina-
si žeme ir saugo planetą ateinančioms
kartoms. Krikščionys yra tarnavimo
žmonės, ir to mes iš mokome iš Jėzaus
Kristaus. Dievo tarnystė tapo mūsų
tarnyste. Jei toje misijoje užmirštamas
Jėzus, mūsų Išganytojas neteisingai
suprantamas ar neteisingai aiškina-
mas – tokia in dividuali ar organizuo-
ta „bažnyčia” galiausiai miršta, nes tai
ne Jėzaus bažnyčia, tai kažkokia kita
žmogaus sukurta ir administruoja-
ma struktūra.

Dieviškos ir žmogiškos bažny čios
skirtumai labai kontrastingai išryš-
kėja po Jėzaus nukryžiavimo. Net gi po
Jėzaus mirties mes matome Jį kaip tik-
rą apaštalų tarną, gyvos Bažnyčios sta-
tytoją – apaštalai išsigandę, užsidarę,
o Jis ateina pas juos nuraminti, su-
stiprinti, apdovanoti tikruoju džiaugs-
mu, uždegti jų širdis drąsa. 

Siekdami pasidalinti savo gyvo
tikėjimo džiaugsmu ir malonumu,
mes iš naujo turime mokytis krikš čio-
niško tarnavimo ir nusižeminimo. Aš
pats šį gyvą jausmą išgyvenau švęs-
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

Visų tarnas damas Dievo Apvaizdos parapijos Det-
roite 110 metų jubiliejų – tiek daug pa-
rapijiečių visa širdimi ir siela įsi-
traukė į šventės ruošą, kad parapija
būtų graži vidumi ir išore, kad žmo-
 nėms čia būtų gera, kad vysku pui ir
svečiams gražiai patarnautu me, kad
jaunimui tarnavimu parodytume savo
meilę parapijai, mūsų lie tuviškiems
namams. Ir svarbiausia – kad Jėzus
priimtų mūsų nuoširdų tarnavimą
vienas kitam, taip sujungdamas mus
kaip brolius ir seseris, nes ne visuomet
taip anksčiau buvo... Aš, kaip kunigas,
dėl tokių parapijiečių išgyvenau nuo-
stabiausius jausmus, matydamas savo
žmones ne fasadinius, bet tikrus krikš-
čionis.

Jėzus buvo tas, kuris su žmo nė mis
vaikščiojo ir klausė jų abejonių, matė
jų skirtumus, baimes ir nusivy limus...
Jis surado jų pasitikėjimą ir tikėjimą,
sujungė kaip šeimą po baž nyčios sto-
gu, kai atskleidė gailestin gumo ir tar-
navimo vienas kitam do vaną. Gilių
prieštaravimų ir agresyvaus pykčio
verdančiame šių dienų pa saulyje ne-
paprastai reikalinga Jė zaus atnešta
tarnavimo artimui do vana, nes taip

mes išaukštiname sa vo gyvenimą.
Pagalvokite šiandien ar visą šią sa-

vaitę:
1) Viešpats pasiūlė tau didelę ir

visą gydančią malonę – būti visiems
tarnu;

2) Viešpatie, ar aš galiu tau tar-
nauti ir būti su Tavimi visame, ką da-
rau ir rūpinuosi?

Užsienyje gyvenantys lietuviai reikalauja
TS-LKD grąžinti jiems balso teisę

JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Norvegijoje Lietuvių Bendruomenės (LB) ini-
cijavo peticiją, reikalaujančią suteikti jiems balsavimo teisę atviruo se pir-
miniuose Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD)
partijos rinkimuose, kuriuose bus iš rink tas jos remiamas kandidatas į Lie-
 tuvos Respublikos prezidento postą. 

„TS-LKD vadovybė nusprendė, kad pirminiuose atviruose partijos kan-
didato į LR Pre zidento rinkimus užsienyje gyve nantys lietuviai dalyvauti ne-
galės. Manome, kad tai yra neteisingas sprendimas, kuris didina atskirtį tarp
Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bei daro žalą pačiai TS-
LKD partijai. Tai diskredituoja ir paneigia pačią intenciją pristatyti save kaip
visų Lietuvos žmonių partija”, – sakoma peticijoje, kurią per porą dienų pa-
sirašė šimtai užsienyje gyvenančių Lietuvos pilie čių. Kaip žinia, viena įta-
kingiausių Lietuvos politinių partijų turi oficia liai veikiančius skyrius JAV sos-
tinėje Washingtone, Šveicarijoje ir Lon done, tačiau iki šiol neranda galimy-
bių užtikrinti visų partijos narių (ne paisant jų gyvenamosios vietos) dalyva-
vimo išankstiniuose Lietuvos Pre zidento rinkimuose, taigi šiuo metu ir to-
liau svetur gyvenantys lietuviai pa sirašinėja peticiją internetinėje svetainė-
je www.musulietuva.com.

LB užsienyje atstovai pabrėžia, kad pasirengimas pirminiams atvi riems
rinkimams vyko pusę metų ir klausimas dėl galimybės užsienio lie tuviams
aktyviai dalyvauti šiame procese buvo keltas ne kartą. „Mums nesupran-
tamas argumentas, kad už sienio lietuviai vadinamojoje ‘Demo k ratijos
šventėje’ negalės dalyvauti dėl techninių kliūčių, neva partija ne  gali surengti
balsavimo JAV ar Didžiojoje Britanijoje. Esame įsitikinę, kad XXI amžiuje yra
užtektinai technologinių priemonių tai užtik rin  ti, kad Lietuvos piliečiai nebebūtų
skaldomi į gyvenančius ‘čia’’ ir ‘ten’ ”, – sakome peticijoje.

LB užsienyje siūlo TS-LKD atidė ti atvirus pirminius rinkimus iki 2018 m.
gruodžio mėnesio, o per tą laiką surasti technologinius sprendi mus, kurie
užtikrintų užsienio lietuviams galimybę dalyvauti balsavime.

„MusuLietuva” inf.
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Š E Š TA D I E N I O   p O k A l b I A I

Šiandien kviečiame dar kartą prisiminti praėjusį sa-
vaitgalį vykusį ,,Draugo” pokylį. Tie, kurie jame da-
lyvavote – gal nuotraukose surasite save (daugiau

renginio fotografijų žadame talpinti mūsų ,,Facebook” sve-
tainėje Draugas). Tie, kurie šiais metais negalėjote atvykti
– gal mūsų šventės fotografų Jono Kuprio ir Audros Ki-
žytės pagautos akimirkos jus paskatins apsilankyti kitą-

met, kai ,,Draugas” švęs 110-ąsias savo gyvavimo me-
tines. Juk sakoma, kad ir tūkstantis žodžių neatstoja sa-
vomis akimimis pamatyto vaizdo.

Šiemetinio pokylio svečiai mielai fotografavosi prie
specialiai šiam renginiui sukurtos sienelės. Jai netikėtai
išraiškingas gėles iš senų ,,Draugo” ir ,,Draugas News”
laikraščių sukūrė menininkė Birutė Šostakaitė. Laikraš-

tinės gėlės puošė ir pietų stalus. Daugelis svečių, išeidami
iš renginio, atminimui pasiėmė Birutės pagamintų il-
gaamžių ir nevystančių ,,draugiškų” (iš ,,Draugo” puslapių
suklijuotų) žiedų. Dėkojame Birutei, kuri paaukojo nemažai
savo laisvalaikio, kad papuoštų ir paįvairintų mūsų
šventę. 

Vaizdas – vietoj tūkstančio žodžių

Grupė šventės svečių. Iš k.: Lietuvos garbės konsulas dr. Jonas Prunskis, Elizabeth Ros-
kam, JAV Kongreso narys Peter Roskam, Irena Polikaitienė, (antroje eilėje iš k.) Algis Kaz-
lauskas, ,,Draugo” tarybos narys Juozas Polikaitis, ,,Draugo” administratorius Vytas Sta-
nevičius.

Prieš prasidedant renginiui – vyrų pokalbis. Iš k.: ,,Draugo” rėmėjas Donatas Januta, do-
kumentinių filmų kūrėjas Arvydas Reneckis, kandidatas į Lietuvos prezidentus Vygaudas
Ušackas ir advokatas Saulius Kuprys.

Marytė Prunskis-Brizgienė (antra iš d.) panoro išbandyti, ką reiškia dėvėti aukštaitišką nuo-
metą. 

Prie rožių sienelės – visos moterys pražydo kaip rožės. 

Ištikimieji ,,Draugo” skaitytojai vėl susirinko pabūti kartu. Nuotaikingas pokalbis. Iš k.: kunigas Valdas Aušra, Jonas Kuprys ir dr. Linas Sidrys.

PLC atstovai Artūras Žilys ir Elytė Reklaitis daug padėjo, kad
,,Draugo” šventė vyktų sklandžiai.

Sienelės iš gėlių autorė Birutė Šostakaitė. Močiutė iš Lietuvos Vitalija Klimašauskienė su savo Amerikoje gyve-
nančiais anūkais Antanuku ir Anele.
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VA k A R I S

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Kuomet prieš septynerius metus Lie-
tuvos estradinės muzikos grupė „Vairas”
daug kam netikėtai pateko į Clevelan-
de esantį rokenrolo šlovės muziejų
(Rock’N’Roll Hall of Fame), kažin ar kas
tikėjosi, kad legendinė šiauliečių grupė
savo gerbėjus nustebins vėl. 2010 m.
pirmąsyk koncerta vę Amerikos lietu-
viams Orlande (Floridos valst.), vairie-
čiai šiemet rudenį antrą sykį grupės is-
torijoje da lyvavo JAV Lietuvių Ben-
druome nės tarybos sesijoje – tik šį-

kart kitoje pakrantėje, Šiaurės Vaka-
ruose esan čiame Portlande. Iškart po
rugsėjo mėn. paskutiniojo savaitgalio
Orego no valstijoje muzikantai leidosi į
ke lionę po magiškąją Vakarų pakrantę,
aplankė garsųjį Las Vegas, o spalio
mė nesio pirmąjį savaitgalį jau koncer-
tavo 32-ųjų Lietuvių dienų lankyto-
jams „Angelų” mieste. 

Tačiau didžiausia staigmena gru-
pės lyderio Rolando Janušo su
kompanija laukė kelionės atga-

lios į Europą išvakarėse – kelių žinomų

Dalyvaudamas ir būdamas tradi cinės
Los Angeles Lietuvių dienų ve dėju,
jaučiau didelį kokybinį šventės pokytį.
Yra gera lietuvių liaudies pa tarlė: „Se-
nas jautis vagos negadina”. Taip išėjo
ir su tradicine Lietuvių die nų švente, ku-
rios organizavimu jau antri metai iš
eilės rūpinasi JAV Lietuvių Bendruo-
menės (LB) Los Angeles vyresnieji na-
riai, o taip pat aktyviai prie šventės vyks-
mo prisideda ir Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Los Angeles. 

Dar kartą apie 100-mečio Lietuvių dienų šventę

Hollywoodo alėjoje – ir „Vairas”

32-ųjų Lietuvių dienų šventė Los Angeles.            Rūtos Raudytės-Muldowney nuotraukos 

LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys su dizainerėmis Jolanta Talaikyte (k.) ir Dia-
na Ročiene. 

Lietuvos kultūros centrų vadovų choras.

Pianistė Eglė Janulevičiūtė (Santa Barbara)
ir tenoras Vaidas Vyšniauskas (Kristian Be-
nedikt).               R. Stanelytės archyvo nuotr.

Anksčiau šventės organizavimas
buvo patikėtas jaunimui, su
viltimi, kad jie savo jaunatviš-

ka energija pritrauks daugiau ben-
draminčių, šventė pagyvės, įgaus nau-
jų spalvų. Deja,  „eksperimentas” ne-
pavyko. Jauni mui pritrū ko suprati-

 tų tik atsakingiems, lietuvybės tęsti nu-
mo prasmę suprantantiems asme nims.

O dabar savo įspūdžiais iš 32-osios
Lietuvių dienų šventės Los An geles  da-
linasi aktyvi jos dalyvė Rima Stane-
lytė.    

Los Angeles lietuvių linksmybės
visagavio mėnesį

Didžiausiuoju rudens gėrybių me -
tu, pirmąjį spalio mėnesio (seno viniai
vadinto septintiniu, visagaviu, spali-
niu, lapkrisčiu) savaitgalį, jau 32-ąjį ru-
denį Los Angeles LB tradiciškai susi-
būrė į smagią Lietuvių dienų šventę.

Savo meile, norais, aktyviais sie-
 kiais, laisvanoriškomis pastangomis, ta-
lentais, gebėjimais, išmone, kūryba ir
kitais darbais, tautiniu menu, kul tūra,
istorija, kalba, dvasingumu, sa vo žmo-
giškosiomis ir etninėmis vertybėmis, jų
puoselėjimu, sklaida lie tuviai vis labiau
pritraukia pasaulie čius, gyvenančius
Californijoje ir at vykstančius pasisve-
čiuoti, vis plačiau garsina Lietuvos
vardą pasaulyje. Ir tai vyksta nuolat, ne
tik kalendorinių ar kitų švenčių metu...,
juolab kad ir Saulė savo spinduliais čia
džiugina gausiai ištisus metus...

„Kalendorius – ne tik botagėlis, ge-
nantis žmogų nuo vieno darbo prie
kito. Lietuvis, gilios praeities tautos at-
stovas, gyvena tarsi dviejuose lai kuose:
istoriniame, įsukančiame kasdien į
naujausių įvykių sūkurį ir ar chainia-
me, kuris tarsi sustingęs ties tautos
šaknimis, įsismelkęs į mus per motinos
lopšinę, močiutės pasakas, tėviškės
gamtą ir visą kultūros pa veldą. Tin-
kamai tuos abu laikus derinant, gali-
ma pasijusti tautos istori nio kelio žy-

geiviais, nors istorijos
lemtis labai supainiojo
tradicinius ka lendori-
nius lietuvių papročius,
išbarstė juos po skirtin-
gas datas...”, – teigia et-
nologas, profesorius Li-
bertas Klimka.

Malonu, kad šven-
čiant Lietuvių dienas
Los Angeles jau net ke-
lios lietuvių kartos už-
augo..., o tradicijos tę-
siamos...

Šiemet šventiniai
renginiai – ypa tingi –
minime Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmetį,

todėl visi gausiai susirinkusieji į Lie-
tuvių dienas,  2018 – ir dalyviai, ir ak-
tyvieji bei išmonin gieji rengėjai, gar-
būs kviestiniai ir vi si kiti svečiai tai pa-
jautė, buvo sveikinami šia iškilia pro-
ga, patyrė daug nuostabių nepakarto-
jamų šventinių akimirkų...

Dailininkas ir aktorius Rolandas Dabrukas. 
K. Kazlausko nuotr.

mo apie šventės prasmę, or ganizacinio
patyrimo, šventės programa buvo su-
vulgarinta  ir jos vakari nė dalis virs-
davo tiesiog išgertuvė mis.

Linkiu, kad JAV LB Los Angeles
vadovai nesiimtų panašių eksperi-
mentų ir šventės vairą visada pati kė-

Kol jaunimas šoks ir dainuos, tol gyva bus tarp mūsų lietuviška dvasia!
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GRETA GUOGAITĖ

Spalio 5–14 d. Montevidėjuje vyko Urugvajaus lietuvių
organizuojami renginiai, skirti Lietuvos valstybės
nepriklausomybės atkūrimo šimtme čiui paminėti.

Lietuvos garbės konsulatas Urug vajuje bei
Urugvajaus lietuvių kultūros draugija vals-
tybės atkūrimo šimtmečio proga suorganiza-

Kitame pasaulio krašte: 
Urugvajaus lietuviai mini Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį

Ant bažnyčios slenksčio – spalvinga šventės dalyvių ir svečių minia.

vo keletą renginių, kurie ne tik sutelkė čia gy venan-
čius lietuvius, bet taip pat miesto gyventojus supa-
žindino su vietinės bendruomenės veikla bei Lie  tuvos
istorija, kultūra ir papročiais. Renginių ciklas pra-
sidėjo spalio 5 d. lietuviškos virtuvės pristatymu ir
degustacija, kurios metu susirinku sieji galėjo pa-
skanauti šaltibarščių, kugelio, bulvinių blynų bei va-
karo pa baigai patiekto deserto – skruzdėlyno. Vir-
tuvėje darbavosi bendruo me nės narė ir profesiona-
li virtuvės šefė Virna Vilimavicius su kulinarijos mo-
kyklos mokiniais bei Lietuvos garbės konsulė Urug-
vajuje Cecilia Hernandez Svobas.

Spalio 11 d. Urugvajaus užsienio reikalų mi-
nisterijoje buvo surengti du svarbūs renginiai. Va-
karas prasi dėjo nuo dailininko, Urugvajaus lie tuvio
Gabriel Vuljevo sukurto pašto ženklo, išleisto Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga, prista-
tymo. Ceremonijoje dalyvavo ir sveiki nimo žodžius
tarė Lietuvos garbės konsulė Cecilia Hernandez
Svobas, Urugvajaus pašto prezidentė Solange Mo-
reira, generalinis kultūros vicedirektorius Užsienio
reikalų ministerijoje Nestor Rosa, Lietuvos genera-
linė konsulė San Paule Laura Tupe, Urug vajaus lie-
tuvių kultūros draugijos sek retorius Alberto Kalu-
ževičius, prel. Edmundas Putrimas.

Tą patį vakarą Užsienio reikalų ministerijoje
buvo atidaryta paroda „Lietuviai Urugvajuje”, kurioje
foto grafijomis ir trumpais tekstais buvo atskleista
Montevidėjaus lietuvių istorija nuo pirmųjų atke-
liavusiųjų iki šių dienų bendruomenės narių. Fo-
tografijose parodyti svarbiausi bendruomenės gy-
vavimo momentai: pir mųjų Urugvajaus lietuvių
darbai, veikusi mokykla, tautinių šokių grupės, lie-
tuvių kino teatras, nepriklausomybės šventės minė-
jimai ir kt. Pašto ženklo pristatymo ceremonijoje ir
parodos atidaryme kartu su Montevidėjaus lietuviais

dalyvavo kitų šalių garbės konsulai bei kiti svarbūs
Urugvajaus užsienio reikalų ministerijos atstovai.

Dar vienas svarbus įvykis – spa lio 11–12 d.
Montevidėjuje vykusi konsulinė misija, kurios
metu buvo registruojami čia gyvenančių lietuvių
prašymai gauti Lietuvos Respub likos piliečio pasą
bei gimimai ir santuokos. Konsulinėje misijoje dir-
bo Lietuvos generalinė konsulė San Paule Laura
Tupe ir konsulinio de partamento atstovė Kristina
Nepaitė. Joms padėjo Lietuvos garbės konsulė Cecilia
Hernandez Svobas, bendruo menės narys Alejandro
Hernandez Svobas ir šiuo metu Urugvajaus kul tūros
draugijoje praktiką pagal Švie timo mainų ir para-
mos fondo organizuojamą programą atliekantys
Alek sandr Poniatajev ir Greta Guo gaitė.

Spalio 14 d. renginių ciklą užbai gė Montevidė-
jaus Nekaltojo Prisikė limo, Šv. Filipo ir Šv. Santia-
go katedroje aukotos Mišios, skirtos padėko ti už Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę. Mišias
aukojo kar dinolas Daniel Sturla, kuris šiuo me tu vie-
ši Romoje, paskirtas vyskupas Luis Eduardo Gon-
zalez, katedros klebonas kun. Juan Gonzalez ir
LVK dele gatas užsienio lietuviams katali kams prel.
Edmundas Putrimas. Bai giant Mišias Lietuvos gar-
bės konsulė vyskupui ir kardinolui įteikė Lietu vos
valstybės istorijos knygas ispanų kalba bei gintarą.
Galiausiai po Mi šių visi buvo pakviesti priešais ka-
tedrą esančioje Matriz aikštėje stebėti vaikų šokių
grupės „Rintukai” bei suaugusių šokių grupės
„Gintaras” pasirodymų.

Šie išeivijoje gyvenančių lietuvių organizuoja-
mi renginiai rodo Lietu vos valstybės ir tradicijų svar-
bą Urug vajuje gyvenantiems lietuviams bei jų indėlį
į Lietuvos valstybės gar sinimą svetur.

Užsienio reikalų ministerijoje iškilmingai pristatytas spe-
cialiai Lieruvos 100-mečiui sukurtas pašto ženklas.

Paroda domino įvairaus amžiaus lankytojus.

Skamba muzika, sukasi poros.          Organizatorių nuotr.

vietinių lietuvių ryšių dėka „Vairas” buvo įamžintas
ne kur kitur, o Hollywoodo žvaigždžių alėjoje! Tarp
daugiau kaip du su puse tūkstančio penkiakampių
žvaigždžių formos keramikinių plytelių, įspaustų į
šaligatvio grindinį palei penkiolika kvartalų besi-
tęsiantį Hollyvoodo bulvarą Californijos didmiesty-
je Los Angeles, spalio 7-ąją, sekmadienį, atsirado ir
„Vairo” žvaigždutė. Šios žvaigždės – tai ilgalaikiai pa-
minklai visuomenei, simbolizuojantys įamžintųjų pa-
sieki mus pramogų industrijoje. Žvaigždė se įamžin-
ti įvairių asmenybių – akto rių, muzikantų, režisie-
rių, prodiuserių, taip pat miuziklų ir teatro grupių
ar fiktyvių veikėjų vardai. Kasmet šią žvaigždžių alė-
ją (Hollywood Walk of  Fame) aplanko iki 10 mln. žmo-
nių, čia nuo 2006 m. puikuojasi garsiausios lietuvių
kilmės aktorės Rūtos Kilmonytės-Lee vardinė žvaigž-
dė, taip pat šioje alėjoje įamžinta keletas kitų garsių
Amerikos lietuvių kino pasaulio atstovų – Jason Su-
deikis, Robertas Žemeckis, Karolis Bučins kis (plačiau
žinomas pseudonimu Charles Bronson). Vis dėlto kad
į to kią solidžią kompaniją paklius nors ir lietuviškoje
estradoje daugiau kaip 50 m. skaičiuojantis bei nuo-
širdumu, melodingumu į klausytojų atmintį ir širdis
įsirėžęs „Vairo” kolektyvas, Šiaulių miesto ir šios gru-
pės gerbėjai kažin ar kada būtų susapnavę.

„Vairas” šalia savo vardinės žvaigždės Hollywoodo alėjoje.

Šių eilučių autorius su „Vairo” muzikantais Los Angeles.



6 2018 SPALIO 20 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

TERESĖ BOGUTIENĖ

Rugsėjo 30 d. Čikagoje vyko metinė Ateitininkių moterų Korp! „Giedra”
šventė. Į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją Lemonte susirinko bū-
rys parapijiečių, korporacijos draugų bei šeimos narių. 

Iškilmės bažnyčioje prasidėjo procesija, kurioje buvo nešama korporacijos
vėliava, o paskui ją sekė keturios naujos kandidatės ir daugiau kaip 30 korpo-
rančių. Mišias atnašavo misijos klebonas kun. Algis Baniulis, kuris gražiai pa-

sveikino korporaciją, mininčią 92-uosius gy-
vavimo metus. Per pastaruosius metus kor-
poracijos narių veik padvigubėjo. Nuo 2013
m. įstojo ir davė įžodį net 42 naujos narės.
Korp! „Giedra” narės atliko visas Mišių tar-
nystes – skaitė skaitinius, dalijo komuniją,
nešė aukas. 

Pirmą auką nešė kandidatė Lidija Bi-
lius. Tai buvo šventosios Teresėlės iš Li-
sieux atvaizdas. Ši šventoji yra „Giedros”
korporacijos ir misijų globėja ir taipogi vi-
suotinės Bažnyčios mokytoja. Po to ėjo kan-
didatės Daiva Valeria Karužaitė ir Daiva Pe-
tersonaitė. Jos nešė „Giedros” narystės
ženklus: kepuraites ir juostas. Juostos spal-
vos – geltona, balta, raudona – ženklina ti-
kėjimą, dorą ir ryžtą susieti savo gyvenimą
su Kristumi. Teresė Pautieniūtė-Bogutienė
(kandidatė) ir Regina Idzelienė (narė) nešė
vyno ir duonos aukas. Buvo išreikšta tokia
mintis: ,,Aukojame savo troškimus, kad Eu-
charistija maitintų ir stiprintų ateitininkų
sąjūdį ir visus jos narius ir mums visiems
padėtų tapti tvirta, gyva tikinčiųjų ben-
druomene”. 

Po šv. Mišių buvo pereita į Ateitininkų
namus, kur vyko kandidačių įžodis, meninė
programa ir vaišės.

Programos vedėja Laima Nainytė-Gar-
bonkienė pasakė pagrindinę kalbą, kurioje
akcentavo ateitininkiškus principus, jun-
giančius šią organizaciją. Ji taipogi įdomiai
papasakojo apie savo susitikimą su Aliute
Malinauskiene. A. Malinauskienė buvo šių
metų Korp! „Giedra” laureatė. Jai buvo
įteikta ,,Lietuvės moters, ypač pasižymėju-
sios krikščioniškų idealų tarnystėje” pre-
mija. Moteris, šešių vaikų motina, pasak
Laimos, buvo nepaprastai sujaudinta ir
priėmė žymenį bei premiją su dideliu kuk-

lumu ir nuostaba. Ant stendų Laima buvo parengusi nuotraukas iš to susiti-
kimo ir nuotraukas iš įdomios, mažai žinomos piligriminės vietovės – kalno,
kuriame stovi liaudiškais motyvais išskaptuotos angelų stovylos. Tai projek-
tas, kurį sugalvojo ir įgyvendino moterų katalikių grupelė.

Kandidačių įžodį vedė dr. Petras Kisielius, Ateitininkų šalpos fondo pir-
mininkas. Kandidatės, sukalbėjusios įžodį, pabučiavo vėliavą ir gavo po kor-
porantės kepuraitę, juostą, „Ateities” žurnalo numerį ir baltų rožių puokštes.

Visų kandidačių vardu padėkos žodį tarė Teresė Bogutienė. Ji trumpai ap-
žvelgė naujų narių ryšius su ateitininkų organizacija ir su pačia Korp!
„Giedra”. Teresės mama Stasė Pautienienė, Lidijos mama Virgina Chodec-
kaitė-Bilius ir Daivos Karužaitės močiutė Krikščiūnienė – visos buvusios gied-
rininkės. Teresė, Lidija ir Daiva Petersonaitė buvo ateitininkės nuo jaunų
dienų, o Daivos mama, nesenai mirusi Stasė Petersonienė, buvo šatrijietė ir il-
gametė rašytojų draugijos pirmininkė. T. Bogutienė sakė, kad stojimas į
„Giedrą” yra tarsi grįžimas į savo šeimą, į savo dvasinius namus. 

Naujas nares šiltai pasveikino korporacijos pirmininkė Rita Venclo-
vienė ir paskatino sekti organizacijos moto ,,Į kalnus, į viršūnes”, ku-
ris buvo pasiūlytas ateitininkijos vado Stasio Šalkauskio. Buvo atsiųsti

sveikinimai iš Clevelando giedrininkų pirm. Violetos Leger ir Šiaurės ateiti-
ninkų tarybos pirm. dr. Tomo Girniaus.

Ypač įdomi ir prasminga buvo meninė programa, kurią paruošė narė
Giedrė Gillespie. Minint 100 metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą buvo
suvaidintas istorinis momentas su Nepriklausomybės Akto trimis signata-
rais. Irena Satkauskienė buvo pasakotoja. Vida Gilvydienė vaidino žurnalistę,
kuri kalbėjosi su trimis signatarais – Kazimieru Bizausku, Prezidentu Alek-
sandru Stulginskiu ir Pranu Dovydaičiu. Signatarus vaidino Violeta Valai-
tytė, Ramunė Motekaitienė ir Ramunė Račkauskienė. Įdomus faktas – R. Rač-
kauskienė yra prezidento Stulginskio anūkė.

Popietė praėjo jaukiai ir smagiai. Visos esamos narės sveikino naująsias,
džiaugėsi naujomis pažintimis, atnaujino senas, vaišinosi ir fotografavosi.
Buvo pranešta apie lapkričio mėnesį ruošiamą parodą. Tai „Giedros” narių
meno paroda, kurios atidarymas vyks penktadienį, lapkričio 16 d., 7 val. v., „Sie-
los” galerijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Korp! „Giedra” 2018-ųjų metinė šventė
Čikagos Korp. „Giedra“ narės su naujomis narėmis priešakyje.  Dainos Čyvienės nuotraukos.

Laima Garbonkienė veda „Giedros“
metinės šventės programą Ateiti-
ninkų namuose.

Teresė Bogutienė kalba naujų narių
vardu.

Dėmėsio, studentai! 
Lapkričio 9–11 d. rengiamas Studentų ateitininkų savaitgalis, Epworth Forrest

Con fe rence Center (netoli Fort Wayne, Indiana). Savaitgalio tema: ,,Atgaivinimas”.

Kviečiame jaunimą 18–30 m. amžiaus dalyvauti. Vyks diskusijos, praturtinantys

pokalbiai, dainavimas, pabendravimas su naujais ir senais draugais.

Registruokitės parašydami Kovui Kulbiui  el. paštu kovaskulbis@gmail.com. 

Laukiame visų!    

Studentų ateitininkų centro valdyba
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Šiemetiniame Lietuvių Fondo
(LF) po kylyje meninę programą
atliks du jauni muzikantai – tri-
mitininkas DovasLietuvninkas
ir akordeonistas TadasMotie-

čius.

Šiandieną – arti mesnė pažintis su 
Dovu Lietuvnin ku.

Muzika Tave supa nuo ma žens. O kas
paskatino rimtai ja už siimti – tai tėvų ar Tavo
noras?

Nors mama gan muzikali (ji iš
muzikalios Polikaičių šeimos), ir t ė vai
nuo mažens pirma mane, vėliau sesę
pradėjo vesti į pianino pamokas, pro-
fesionalaus muziko kelią pasirin kau
pats, be jokio ,,stūmimo”. Anksti su-
pratau, kad muzika bus mano gy veni-
mas.  Esu be galo dėkingas savo tėvams
už jų paramą ir pagalbą man einant
tuo keliu. Be jų tikrai nebūčiau tiek pa-
siekęs. Ne visi gali džiaug tis tokiais
nuostabiais tėvais.

Dovai, kad Tavo gyvenimo kelias susijęs
su muzika, turbūt daugelio, kurie Tave pa-
žįsta, ne ste bina. Tačiau, kodėl pasirinkai bū-
tent trimitą?

Mano istorija su trimitu nei la bai
ypatinga, nei įdomi. Besimokant penk-
toje klasėje prasidėjo pučiamų jų  ir
mušamųjų  instrumentų programa.
Reikėjo rinktis instrumentą – pa teik-
tame sąraše eiliškumo tvarka pažy-
mėti, kokiu instrumentu noriu moky-
tis groti. Pabandžiau pūsti trimitą.
Man gana neblogai pavyko, be to, pa-
tiko jo skaidrus garsas. Tad šį instru-
mentą įrašiau pirmuoju duotame są-
raše. Antroje vietoje įrašiau perkusi-
nius – matyt, jau buvo pa bodę pianinas
ir smuikas. Norėjau kažkuo labai gar-
siai groti!

2016 metais baigei East man School
of Music, University of Rochester, tačiau,
trumpai pa dir bęs pedagoginį darbą, nuta-
rei prašyti paramos tolimes niems moks  lams.
Laimėta J.  Wil liam Fulbright stipendija Tau
at vėrė duris stažuotei Lietuvoje. Ko dėl pa-
sirinkai būtent Lietuvą?

Pradėjęs savo pedagoginę prakti-
ką 2016 metų rudenį, užpildžiau pra-
šymą Fulbright stipendijai gauti, ku-
 rios dėka galėjau keliauti į Lietu vą.
Kai 2017 m. kovą sužinojau, kad gavau
stipendiją, nepaprastai apsi džiau giau
ir pradėjau ruoštis kelio nėn.  O pasi-
rinkau Lietuvą dėl gana paprastos
priežasties – tai mano se nelių gimtinė,
mano tikroji tėvynė, ku rios muzikinė
kultūra yra neat skir tina dalis jos is-
torijos ir žmonių.  

Atskridau į Lietuvą, kad susipa-
žinčiau su instrumento raida Lie tuvoje
– pradedant grojimu mediniais ragais,
baigiant muzikoje trimito vaidmeniu
šiandienos Lietuvoje. Ta mintis man
nedavė ramybės nuo to laiko, kai 2014
m. grįžau namo po paskutinės kelio nės
į Lietuvą. Vis ieškojau progos grįž ti, ir
Fulbright stipendija buvo pats pui-
kiausias būdas.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijo-
je (LMTA) Lauryno La pės klasėje toliau gi-

linaisi į grojimo trimitu paslaptis. Kuo ski-
riasi amerikietiška ir lietuviška mokymo sis-
tema? Ko naujo išmokai Lie tuvoje?

Su Laurynu susipažinau kelio nės
į Vilnių 2014 m. metu. Ir kai teko rink-
tis pas ką studijuoti, pasi rin kimas
man buvo aiškus. Esu labai dėkingas,
kad Laurynas sutiko su manim dirbti,
nes iš jo tikrai daug ko galėjau pasi-
semti.  Iš tikrųjų, Laury no išsilavini-
mas ir mokymo būdas yra labiau mo-
dernus ir vakarietiš kas, nei kitų mo-
kytojų Lietuvoje. Stu dijavęs Švedijoje
ir pasimokęs pas daugelį Vakarų žy-
miausių trimitininkų, jis skiriasi nuo
kitų, labiau sovietiniu būdu dėstančių
pedagogų. Pats įsigilinęs į gausią tri-
mitininkų įvairovę ir išstudijavęs įvai-
rių pedagogų metodikas, Laurynas
man buvo puikus šaltinis, leidžiantis
man  pra plėsti savo išsilavinimą.

Šalia trimito, gilinaisi į tradi cinės lie-
tuvių liaudies muziką, ta ve domina lietuvių
liaudies instrumentai. Gal klystu, tačiau, ma-
nau, kad čia Tau nemažai padėjo pažintis
su Sauliumi Petreikiu. Kur Jus suvedė ke-
liai ir ką nulėmė judvie jų pažintis?

Nors šiais metais neteko tiek daug
gilintis į liaudies muziką kiek norėjau,
vis tik šiek tiek prie jos pri siliečiau.
Saulius man labai pa dė jo. Jis paskoli-
no įvairių liaudies pučia mųjų instru-
mentų taip pat ir kankles, Sekmi nių ra-
gelį, lumzdelį, birbynę), kuriuos galė-
jau parsinešti namo ir juos pastudi-
juoti. Be to, Saulius maloniai mane
įtraukė į vieną savo pasirodymus. 

Jį sutikau 2015 m. Dainų šventėje
Čikagoje, kai, grodami ragais sutarti-
 nę, atidarėme antrąją koncerto da -
lį. Užkulisiuose lengvai radome bendrą
kalbą tiek apie trimitą, tiek apie lie-
tuvių liaudies muzikos instrumentus
ir susidraugavome.  Kai, tapęs Fulb-
right stipendininku, paprašiau jo pa-
galbos, jis labai mielai sutiko tap ti
mano mokytoju.

Kuo Tave sužavėjo muzikinė kultūra Lie-
tuvoje?

Mane sužavėjo bendroji kultū ra –
Lietuvoje visi dainuoja, čia visi ži no
Čiurlionį, vertina muziką. Kul tū ra yra
labai svarbi mūsų tautos da lis.  Vilniuje
yra tiek daug mu zikos ir meninių ren-
ginių, kad tiesiog nesuspėju į vi-
sus.  Paprasti žmo nės lanko įvairiau-
sius koncertus, valdžia remia muziką
ir kitus menus. Džiugu matyti, kokia
svarbi muzika lietuvių gyvenime.

Būdamas LMTA laisvasis klau sytojas
dar spėji groti akade mijos simfoniniame ir
pučiamųjų orkestruose, varinių pučiamųjų
kvintete „Brasspalvos”, LMTA „Brass” an-
samblyje, taip pat „Sun day Brass Band”?
Kaip visur suspėji? Ar „neišbarstysi” save?

Kaip visur spėjau ir dar turiu lai-
ko savo užsiėmimams (o kartais dar ir
su draugais reikia pasimatyti!) tiksliai
negaliu net pasakyti... bet groti įvai-
riuose ansambliuose vienu metu yra
dalis muzikanto-profesionalo gyveni-
mas.  Kai muzika yra tavo gyvenimas,
turėti tiek daug progų groti įvairią mu-
ziką yra ne tik smagu ir įdomu, tai la-
bai padeda lavinant meistriškumą,
priverčia vis kitaip galvoti ir groti.

20-tus metus gyvuojantys „Su grįžimai”
nutiesė kelią į Lietu vą ne vienai ryškiai mu-
zikos as me nybei. Šių metų „Sugrįžimuo se”
dalyvavai ir Tu. Kas Tave pa kvietė į šį fes-

tivalį? Koks jausmas koncertuoti lietu-
viams Lietuvoje?

Mane pakvietė Liucija Stulgie nė,
Lietuvių muzikos rėmimo fondo di-
rektorė. Man buvo labai didelė gar bė
dalyvauti šiam festivalyje, ypač kai
teko pasirodyti su nuostabiu Čiur-
 lionio kvartetu ir su dvylikos tarp tau-
tinių konkursų laureatu, Šiaulių ber-
niukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis”.
Atlikti gražią programą žiūrovais už-
pildytoje auditorijoje, ku rioje tarp
klausytojų sėdėjo ir LR mi nistras pir-
mininkas Saulius Skver nelis,  buvo ne-
pakartojama. 

Man visada buvo ir yra labai sma-
 gu dalintis savo muzikiniais sugebėji-
mais su kitais lietuviais, ypač Lietu-
voje.   Jaučiu, kad su kiekvienu pasi-
rodymu stipriai artėju prie savo šaknų.

Be muzikos   Lietuvoje užsiimi įvai-
riausia veikla. Štai š. m. ko vo 27 d. Prezi-
dento Valdo Adam kaus bibliotekoje-mu-
ziejuje dalyvavai Pasaulio lietuvių univer-
siteto surengtoje diskusijoje: ar gerai su-
prantame išeivijos bangų skirtumus ir kas
lemia susikalbėji mą? Kas paskatino dalyvauti
šioje diskusijoje? Ką manai apie lietuvių, gy-
venančių abiejose Atlanto pusėse, susikal-
bėjimą?

Į šią diskusiją mane pakvietė In-
grida Celešiūtė, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Pasaulio lietuvių universite-
to koordinatorė. Pats jaučiausi nelabai
kvalifikuotas diskutuoti su profeso-
riais ir profesionalais, tačiau, manau,
kad kaip antros kartos Ame rikos lie-
tuvis, gyvenantis Lietuvoje, turėjau
kuo pasidalinti... 

Amerikoje esu pastebėjęs susi kal-
 bėjimo skirtumų tarp skirtingų kar tų
lietuvių. Nenoriu apibendrinti, bet
dažnai jaučiu skirtumą tarp JAV LB
narių – mano senelių kartos ir jų pali-
kuonių bei naujosios bangos emig-
rantų (atvykusių į JAV po nepriklau-
somybės atkūrimo Lietuvoje). Nors
vi si kartu dalyvauja bendruo menės
veikloje, kartas nuo karto pa matai,
kad vertybės šiek tiek skiriasi. 

Manau, kad mano kartai būtų
naudinga, labiau pažinti lietuvius, gy-
venančius Lietuvoje, daugiau tarpu-
savyje  bendrauti. Dabar – nors mes
visi mylime Lietuvą ir didžiuojamės
savo lietuvybe – dažnai mažai žinome
apie dabartinę situaciją Lietuvoje ir
kaip geriausiai galime padėti lietu-
viams, kad Lietuva drąsiai keliautų pir-
myn.

Lietuviai gyvenantys Lietu voje, sako,
kad ten neįdomu, nėra veiklos, maža šalis.
Ką jiems galėtum pasakyti?

Nesiginčysiu, kad šalis maža –
vien Čikagoje gyvena daugiau žmo nių
nei visoje Lietuvoje. Man tas ma žumas
patinka. Viskas yra taip koncentruota,
ir jei veiklos negali rasti, tai čia tavo as-
meninė problema. Mūsų mažoje šaly-
je yra ir pajūris, ir miš kai, ir upės, ir
net visus metus vei kian tis slidinėjimo
takas, o Druski ninkai iš viso yra pa-
saulinio lygio ku rortas.  

Vasaros metu yra daugybė mu zi-
kos festivalių, skirtų įvairiam mu ziki-
niam skoniui. Ištisus metus vyksta
festivaliai, koncertai, renginiai, spek-
takliai, parodos – ir ne tik Vil niuje, bet
ir kituose Lietuvos miestuo se. Tokią
turtingą kultūrą tokiame mažame plo-
te būtų labai sunku rasti Amerikoje.   

Ir dar man, amerikiečiui, atstumai

Dovas Lietuvninkas:
„Su kiekvienu pasirody mu stipriai artėju prie savo šaknų”

Lietuvoje – visai nedideli: vos ne per
visą kraštą gali nuvažiuoti per ke-
 turias valandas. Tad man Vilnius ir Pa-
langa atrodo visai šalia.

Kiek ilgai žadi užsibūti Lie tu voje? Ko-
kie ateities planai?

– Šiais metais planai truputį pa si-
keitė. Galvojau, pabūsiu metus ir grį-
 šiu namo, tačiau taip lengvai pa sprukti
iš Lietuvos neišėjo. Esu labai laimin-
gas, kad būnant Lietuvo je, ne tikėtai at-
silaisvino vieta Lietu vos na cionali-
niame simfoniniame orkestre. Laimė-
jau skelbtą šiai vietai užimti konkur-
są ir jau š. m. rugpjūtį pradedu dirbti
orkestre. Tai bus pirmoji mano gast-
rolinė kelionė su or kestru į Šveicariją. 

Esu nepaprastai dėkingas liki mui
už tokią progą likti Lietuvoje, ku rioje
galėsiu toliau puoselėti savo lietuvybę,
gyventi šalia savo gero draugo Laury-
no. 

Taip pat netrukus turėčiau įsigy-
 ti dvigubą pilietybę, tada jau  neliks
kliūčių čia pasilikti dar ilgesniam lai-
kui.

Šį kartą esi pakviestas koncertuoti su
Tadu Motiečiumi LF pokylyje. Du vaikinai
lietuvaičiai – vienas iš Lietuvos, ki tas iš JAV
– koncertuos vienoje scenoje Pasau lio lie-
tuvių centre. Ar kažkada ga lėjai apie tai pa-
gal voti? Kokie jaus mai apima, kai pa-
 galvoji, kad vėl koncertuosi tiems, kas Tave
pažįsta jau seniai?

Tikrai niekada nebuvau pagal vo-
jęs, kad aš būsiu tas, kuris koncertuos
LF pokylyje. Aš lab ai vertinu šią pro-
gą – grįžti į namus ir dalintis savo mu-
zikiniais pasiekimais su šeima ir drau-
gais, kurie ma ne palaikė visą gyveni-
mą.  Esu be ga lo dėkingas LF ir visai
bendruomenei (ir ypač savo  tėvams ir
seneliams), kad padėjo man išlai kyti ta-
patybę ir kultūrą, kuri yra mums tokia
brangi. 

Šio koncerto metu aš ir Tadas tu-
 rime puikią progą atstovauti moder nią
Lietuvą. Manau, kad mums abiem bus
ir smagu, ir vertinga kartu pakoncer-
tuoti. Labai laukiu šitos šventės, ir ti-
kiuosi, kad muzikos pa galba galėsiu at-
sidėkoti visiems, ku rie kažkada padė-
jo man.

Do vas Lietuvninkas 
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Kremlius kiršina kaimynines valstybes
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė sako nematanti pagrin-
do, kodėl Europos Sąjungos taikomos
sankcijos Rusijai turėtų mažėti. Pasak
šalies vadovės, Kremlius nesiliauja
savo agresyviais veiksmais toliau kir-
šinti ne tik kaimynines, bet ir kitas pa-
saulio valstybes. 

Kartu prezidentė tvirtino, kad,
nepaisant kai kurių Europos valstybių
išlaikytų ryšių su Rusija, ES pozicija
Kremliui taikomų sankcijų atžvilgiu
nesikeičia. 

„Aš esu pasirengusi kalbėti, kodėl
negalima silpninti sankcijų Rusijai”, –
sakė šalies vadovė. Ji pabrėžė, kad
vykstančiame Europos Vadovų Tarybos
susitikime Lietuvos pasiūlymai dėl ki-
bernetinio saugumo yra ES girdimi ir
aptariami Europos Vadovų Taryboje. 

„Mums nebereikia priminti ir kal-

bėti apie grėsmes (kibernetines), nes
jau ir kitos Europos šalys – tiek mūsų
kaimynės, tiek Jungtinė Karalystė,
tiek Vokietija  akivaizdžiai mato mūsų
kaimynės (Rusijos) agresyvius veiks-
mus”, – kalbėjo šalies vadovė.

D. Grybauskaitė dalyvauja Euro-
pos Vadovų Tarybos susitikime, kur ta-
riamasi, kaip sustiprinti Europos Są-
jungos vidaus saugumą. Lietuvos,
Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir
kitų šalių iniciatyva svarstoma su-
kurti naują sankcijų mechanizmą, ku-
ris padėtų visai ES efektyviau ir ryž-
tingiau reaguoti į kibernetines atakas.

Šalies vadovės teigimu, dažnė-
jantys kibernetiniai išpuoliai prieš
ES valstybių institucijas, strateginę
infrastruktūrą, tarptautines organi-
zacijas rodo, jog kibernetinės atakos
tapo sudėtine Rusijos agresijos dalimi. 

Užsieniečių įvaikinti lietuviai bus Lietuvos piliečiai?
Vilnius (ELTA) – Seimas spręs

įvaikintų Lietuvos piliečių padėtį jiems
sulaukus pilnametystės. Siūloma pa-
naikinti senąją tvarką, kuomet tapę pil-
namečiais asmenys turi pasirinkti,
kurios šalies piliečiais tapti. 

Bus balsuojama dėl dvi situacijas
reguliuojančių įstatymo projektų –
mišrių, Lietuvos piliečio ir užsienio ša-
lies piliečio, šeimų įvaikintų vaikų
teisinės padėties bei atvejų, kuomet
abu Lietuvos pilietį įsivaikinę asmenys
yra ne Lietuvos piliečiai. 

Įstatymo projekto rengėjai tiki-
na, kad visiems Lietuvos piliečiais gi-
musiems vaikams reikia suteikti vie-
nodas galimybes išsaugoti mūsų šalies
pilietybę visą gyvenimą. Tuo tarpu
mišrių ar užsieniečių šeimų įvaikin-

tiems vaikams sulaukus 21-erių metų
reikia rinktis Lietuvos ar iš kito šei-
mos nario gautą pilietybę. 

Nepriėmus jokio sprendimo, mūsų
šalies pilietybė panaikinama automa-
tiškai. Tuo tarpu jei vaikas nėra įvai-
kinamas, o gimsta mišriai šeimai, jis
turi teisę išsaugoti dvigubą pilietybę
visą gyvenimą. 

Siūloma įtvirtinti, kad įvaikinimo
metu dvigubą pilietybę įgiję vaikai
teisę į dvigubą pilietybę turėtų visą gy-
venimą, o ne tik iki 21 metų. Teigiama,
kad siūlomos pataisos panaikins šei-
moje gimusių bei įvaikintų vaikų di-
ferencijavimą dvigubos pilietybės at-
žvilgiu ir abi šios vaikų grupės teisę į
dvigubą pilietybę išlaikys visą savo gy-
venimą. 

Paroda ,,Lietuvos valstybę kūrėme kartu“
Vilnius (URM inf.) – Lietuvos už-

sienio reikalų ministerijoje atidaryta
JAV lietuvių bendruomenės paroda
„Lietuvos valstybę kūrėme kartu”.

Atidarydamas parodą preziden-
tas V. Adamkus akcentavo, kad viso pa-
saulio lietuvių bendruomenė ir Lie-
tuvos Respublikos diplomatinė tarny-
ba buvo, yra ir išlieka idealus derinys
efektyviausiai ginant mūsų valstybės
interesus užsienyje.

Tardamas sveikinimo žodį užsie-
nio reikalų ministras L. Linkevičius
teigė: „JAV lietuvių bendruomenę ypa-
tingai vertiname, teikiame kaip pa-
vyzdį besikuriančioms lietuvių orga-
nizacijoms. JAV lietuviai visada kryp-
tingai dirbo ir kovojo už Lietuvos lais-
vę, už mūsų tradicijų ir kultūros iš-
laikymą. Švenčiame Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmetį, minime Lie-
tuvos-Amerikos partnerystę ir džiau-
giuosi, kad būtent šiais metais JAV lie-
tuvių bendruomenę apdovanojome
Garbės ženklu „Lietuvos diplomati-

jos žvaigždė”.
Paroda skiriama JAV lietuvių ben-

druomenės veiklai 1951–2018 metais ap-
žvelgti, ji atspindi garbingą JAV lie-
tuvių bendruomenės istoriją ir supa-
žindina su šiandienine lietuvius vie-
nijančios organizacijos veikla. 

Parodos rėmėjas – JAV Lietuvių
fondas.

MO muziejus atidarytas
Vilnius (ELTA) – Spalio 18 d. įvy-

ko Metų kultūros reiškiniu vadinamo
MO muziejaus atidarymas. MO atida-
rymo diskusijoje dalyvavo 20 mln. eurų
į šį projektą investavę mokslininkai
Danguolė ir Viktoras Butkai, muziejaus
architektas Daniel Libeskind, pirmo-
sios parodos „Visas menas – apie mus”
kuratorė prof. Raminta Jurėnaitė.

Visi bilietai į atidarymą buvo iš-
pirkti jau seniai.

Mecenatai ir meno kolekcininkai
Butkai kapitalą susikrovė 2010 me-

tais sėkmingai pardavę biotechnolo-
gijų bendrovę „Fermentas” JAV moks-
linių technologijų milžinei „Thermo
Fisher Scientific”.

Parodoje eksponuojami 346 kūri-
niai, pristatoma 71 autoriaus kūryba.

Vienoje didžiausių Lietuvoje pri-
vačioje meno kolekcijoje – apie 5 tūkst.
kūrinių, kurie ir taps naujo moder-
naus ir šiuolaikinio meno muziejaus
branduoliu. MO muziejuje planuojama
eksponuoti Lietuvos modernaus meno
kolekciją nuo 1960 metų iki šių dienų.

Grasina uždaryti JAV ir Meksikos sieną 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pagrasino už-
daryti Jungtinių Valstijų sieną su
Meksika, jei jai nepavyks suvaldyti
migrantų iš Centrinės Amerikos ant-
plūdžio.

„Privalau kuo griežčiausiai pa-
prašyti Meksikos sustabdyti šį puolimą,
o jei (ji) negalės to padaryti – pakviesiu
JAV kariuomenę ir UŽDARYSIU MŪSŲ
PIETINĘ SIENĄ!” – socialiniame tink-
le „Twitter” parašė JAV vadovas.

Tuo tarpu Meksikos valdžia nu-
sprendė papildomai nusiųsti prie sie-
nos su Gvatemala 500 federalinės po-
licijos pareigūnų, reaguodama į artė-
jantį migrantų iš Hondūro „karavaną”.

Migrantų iš Hondūro srautas iš-
augo iki 4 tūkstančių žmonių ir pasi-
dalijo į dvi grupes, kurios artėja prie
Gvatemalos ir Meksikos sienos. Ame-
rikos pasieniečiai stebi šių grupių ju-
dėjimą, kadangi Hondūro piliečių ke-
lionės tikslas yra JAV teritorija. Vals-
tybės departamentas daro spaudimą
Meksikos valdžiai, kad ši sustabdytų
migrantus Meksikos ir Gvatemalos
pasienyje.

JAV prezidentas Donald Trump in-
formavo Hondūro, Gvatemalos ir Sal-
vadoro vyriausybes, kad nutrauks fi-
nansinę pagalbą šioms šalims, jeigu ne-
bus imtasi priemonių nelegaliai mig-
racijai į JAV per jų teritoriją apriboti.

Vokietijoje užkirstas kelias dideliam išpuoliui
Berlynas (ELTA) – Saugumo tar-

nybos per daugiau nei metus trukusią
operaciją užkirto kelią „Islamo vals-
tybės” (IS) planams surengti išpuolį
Vokietijoje. 

Anot duomenų, 2016-aisiais į Vo-
kietiją turėjo atvykti iš viso trys tero-
ristų būriai, kad pasirengtų atakai ir
ją įvykdytų. Tikslas galimai buvo mu-
zikos festivalis.

Federalinė prokuratūra patvirtino
išpuolio planus. „Mes labai anksti su-

žinojome apie išpuolio planus, todėl
2016 metų spalį pradėjome baudžiamąjį
procesą, – sakė generalinis prokuroras
Peter Frank. 

Pagrindinį vaidmenį turėjo atlik-
ti vokiečių sutuoktinių pora, kuri 2015
metų rudenį išvyko į Siriją ir čia pri-
sijungė prie IS. Moteris, atsivertėlė, bū-
dama Sirijos Rakos mieste, ieškojo
moterų Šiaurės Vokietijoje, kurios su-
tiktų ištekėti už potencialių teroristų
ir taip atverti jiems kelią į Vokietiją.

Žurnalistas J. Khashoggi buvo kankinamas ir nukirsdintas 
A n k a r a / Vi l n i u s

(ELTA, BNS, „Draugo”
inf.) – Saudo Arabijos žur-
nalistas Jamal Khashoggi
buvo kankinamas ir nu-
kirsdintas Saudo Arabi-
jos generaliniame konsu-
late Stambule. Tokia išva-
da daroma remiantis iš-
analizuotais garso įrašais,
kurie buvo padaryti žu-
dant žurnalistą.

Tvirtinama, kad  J.
Khashoggi buvo „žiauriai
kankinamas”. Per ap-
klausą jam buvo nupjau-
nami pirštai, o paskui – nukirsta gal-
va.

Pažymima, kad yra „daug nužu-
dymo garso įrašų”. Viename iš jų Sau-
do Arabijos generalinis konsulas Mo-
hammed Ibrahim Al-Otaibi esą prašąs
susidoroti su J. Khashoggi už diplo-
matinės atstovybės ribų ir „neuž-
traukti jam bėdos”. Kitame įraše dip-
lomatas neva ištaria: „Jeigu nori lik-
ti gyvas, kai grįši į Saudo Arabiją, nu-
tilk”.

Saudo Arabijos žurnalistas J.
Khashoggi, žinomas kritiškais pa-
reiškimais apie dabartinę Riyadho
politiką, spalio 2 d. nuvyko į savo šalies
generalinį konsulatą Stambule įfor-
minti dokumentų ir dingo. Manoma,
kad J. Khashoggi buvo nužudytas dip-
lomatinės misijos pastate. 

Po kelių dienų Turkijos pareigū-
nai, tiriantys J. Khashoggi dingimo
bylą, atliko kratą Saudo Arabijos ge-
neralinio konsulo rezidencijoje Stam-

bule. 
Krata rezidencijoje turėjo būti at-

likta anksčiau, bet Turkijos krimina-
listai nebuvo įleisti į vidų. 

Skandale dėl dingusio Saudo Ara-
bijos žurnalisto J. Khashoggi JAV de-
mokratai daro spaudimą prezidentui
Donald Trump. Demokratų senatoriai
atvirame laiške pareikalavo atskleisti
D. Trump  finansinius ryšius su Sau-
do Arabija ir įspėjo dėl galimų prezi-
dento „interesų konfliktų”.

Demokratų senatoriai reikalau-
ja, kad D. Trump ir jo sūnūs, kurie da-
bar vadovauja jo įmonių imperijai,
pateiktų „pastarųjų dešimties metų fi-
nansinių srautų iš Saudo Arabijos
Karalystės kompanijai ‘Trump Orga-
nisation’ dokumentus”. Senatoriai
taip pat nori informacijos apie derybas
dėl galimų sandorių tarp Saudo Ara-
bijos ir „Trump Organisation” bei in-
formacijos apie Saudo Arabijos pilie-
čių dovanas prezidentui.

Rusija sparčiai modernizuoja ginkluotę Kaliningrade
Washingtonas (BNS) – JAV nau-

jienų televizija CNN paskelbė iš paly-
dovų padarytų nuotraukų, esą rodan-
čių, kad Rusijos kariuomenė vykdo
reikšmingą modernizaciją mažiausiai
keturiuose objektuose šalia Karaliau-
čiaus miesto.

Yra duomenų, kad Kaliningrado
srityje buvo renovuotas bunkeris, skir-
tas laikyti branduoliniams užtaisams.

Kitos nuotraukos grupė rodo, kad
Rusija pradėjo statyti 40 naujų bun-
kerių.

Modernizuojami ir Čkalovsko oro
pajėgų bazės teritorijoje esantys ob-
jektai bei karinis objektas Įsrutyje
(Černiachovske), kur vasarį buvo dis-
lokuotos mažo nuotolio balistinės ra-
ketos „Iskander”, galinčios nešti bran-
duolines kovines galvutes.

Parodos atidaryme kalbą pasakė prezi-
dentas V. Adamkus.         URM nuotr.

J. Khashoggi užfiksuotas įeinantis į ambasadą ir dingo.
The Romanian Journal nuotr. iNews nuotr.
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Spalio 16 d. prasidėjo NBA čempiona-
tas, kuriame puikiai pasirodė abu stip-
riausioje pasaulio krepšinio lygoje
rungtyniaujantys Lietuvos krepšininkai
– Jonas Valančiūnas ir Domantas Sa-
bonis. Jie pateko į gražiausių epizodų
rinkinius, o efektingas startas stipriau-
sioje krepšinio lygoje atnešė pergales
jų komandoms.

Įspūdingą žaidimą po krepšiu pa-
demonstravo D. Sabonis. 22-ejų lie-
tuvio atstovaujama Indianos ,,Pa-

cers” 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25) ne-
paliko vilčių Memphis ,,Grizzlies”
krepšininkams. Nuo suolo rungtynes
pradėjęs Sabonis iškart primetė vi-
siems savo žaidimo taisykles. Dar iki
pertraukos tvirtai stovėdamas bau-
dos aikštelėje aukštaūgis savo sąs-
kaitoje turėjo 10 taškų ir 9 atkovotus
kamuolius. Dvigubam dubliui užfik-
suoti jam prireikė vos 18 žaidimo mi-
nučių. D. Sabonis taip pat dar rung-
tynių pradžioje prisistatė galingu dė-
jimu ir pateko į gražiausių epizodų iš-
traukas.

Per 29 minutes D. Sabonis įmetė 14
taškų (7/11 dvit., 0/2 baud.), sugriebė 15
atšokusių kamuolių, iš kurių 6 – puo-
lime, atliko 2 rezultatyvius perdavimus,
suklydo ir prasižengė po 3 kartus. Jam
būnant aikštėje „Pacers” pelnė net 26
taškais daugiau nei „Grizzlies”. Tai
buvo geriausias +/ – rodiklis šiose
rungtynėse.

„Visa komanda labai norėjome
eiti į aikštę ir pasirodyti sirgaliams.
Juk viskas vyksta dėl jų. Tad buvo nuo-
stabu grįžti namo, – po pirmųjų rung-
tynių namuose ‘FOX Sports’ televizijai
kalbėjo D. Sabonis. – Tiesiog ėjau į aikš-
tę agresyviai nusiteikęs. Bet prisidėjo
visi – komanda man palengvino dar-
bą.”

„Tikras Sabonio dominavimas!” –
paspaudęs ranką po interviu, atsi-
sveikino „FOX Sports” reporteris.

Tą patį vakarą pasižymėjo ir J. Va-
lančiūnas, o jo Toronto ,,Raptors” ko-
manda naujojo NBA sezono pradžioje
rezultatu 116:104 (28:25, 32:22, 30:28,
26:29) susidorojo su Clevelando ,,Ca-
valiers”. 

Antrojo kėlinio pabaigoje kamuo-
lį priėmęs J. Valančiūnas gražiai jį per-
davė po krepšiu įkirtusiam OG Anu-
noby. Kažkuo Arvydą Sabonį priminusį
perdavimą komandos draugas reali-
zavo lengvu dvitaškiu. Internete J. Va-
lančiūną iškart praminė „lietuvių ju-
velyru”.

Starto penkete susitikimą pradėjęs
J. Valančiūnas per 20 minučių pasižy-
mėjo 6 taškais (3/6 dvit., 0/2 trit.), at-
kovojo 12 kamuolių, atliko 3 rezulta-
tyvius perdavimus ir prasižengė 2 kar-
tus.

Jam būnant aikštėje „Raptors”
įmetė 13 taškų daugiau nei priešinin-
kai. Rezultatyviai pasirodė „Raptors”
naujokas Kawhi Leonard, pelnęs 24
taškus (9/22 met.) ir atkovojęs 13 ka-
muolių. Daugiau taškų už jį įmetė tik
labai efektyviai žaidęs Kyle Lowry,
kurio sąskaitoje buvo 27 taškai (10/12
met.) ir 8 rezultatyvūs perdavimai.

Pagyros Domantui Saboniui

Spalio 16 d. prasidėjus NBA čem-
pionatui daugelis specialistų bei krep-

šinio analitikų spėlioja, koks jis turė-
tų būti. Nagrinėjamos komandų su-
dėtys, būsimas žvaigždžių pasirody-
mas, mąstoma, kam šis sezonas taps iš-
skirtinis. Ir dalis ekspertų žvilgčioja į
Indianos ,,Pacers” žaidėją lietuvį D. Sa-
bonį. Ir ne tik žvilgčioja, tačiau ir ža-
visi juo bei prognozuoja nerealų se-
zoną. 

Pro tinklalapio hoopshype.com
žurnalisto Bryan Kalborsky akis ne-
praslydo galingas Lietuvos krepši-
nio rinktinės bei Indianos ,,Pacers”
vidurio puolėjo 22-ejų 208 cm ūgio D.
Sabonio žaidimas. „Antrasis Doman-
to sezonas visiems jo gerbėjams ir jam
pačiam turi būti labai įdomus. Ypač
po tokių galingų pasirodymų ikise-
zoninėse rungtynėse”, – rašė B. Kal-
borsky.

Ikisezoninėse rungtynėse lietu-
vis vidutiniškai per 23 minutes aikš-
tėje pelnė po 15,3 taško ir atkovodavo
po 11,8 kamuolio bei atlikdavo po 2,5 re-
zultatyvaus perdavimo. Pagal atkovo-
tus kamuolius jis buvo trečias visoje ly-
goje. Jį lenkė tik Los Angeles ,,Clip-
pers” aukštaūgis Boban Marjanovic
bei New Yorko ,,Knicks” žaidėjas Enes
Kanter. 

„Turi kautis iki galo ir atiduoti vi-
sas jėgas. Kautis dėl kiekvieno ka-
muolio, kiekvienos pozicijos. Negal-
voti, kad šį kartą turiu grįžti į gynybą
ir tiek”, – vietiniam Indianos naujienų
tinklalapiui savo kovą po krepšiais
aiškino lietuvis.

B. Kalborsky stebėjosi, kaip gerė-
ja lietuvio statistika, lyginant su anks-
tesniais sezonais. Žvelgdamas į tai jis
spėjo, kad D. Sabonio laukia puiki
ateitis. „Visa tai žingsnis į priekį. O kad
tik jis nesustotų ir reguliariajame se-
zone. Indiana taip pat turi Myles Tur-
ner, tačiau jeigu Domantas nenustos to-
bulėti, ‘Pacers’ turės puikų duetą”, –
rašė žurnalistas.

J. Valančiūnas sulaukė JAV 
žiniasklaidos įvertinimo 

JAV tinklaraštis „Bleacher Re-
port” paskelbė 100 geriausių lygos žai-
dėjų sąrašą. Jame vietos atsirado ir vie-
nam iš dviejų NBA lygoje žaidžiančių
lietuvių. 26-erių Toronto ,,Raptors” vi-
durio puolėjas J. Valančiūnas reitinge
užėmė 75-ąją vietą. 22-ejų D. Sabonis į
geriausiųjų sąrašą nepateko. 

„J. Valančiūnas jau po truputį
tampa fosilija Toronte, be to, ‘Raptors’
juda link žaidimo mažesniu penketu.
Tačiau lietuvis yra stabiliausias cent-
ras komandoje. J. Valančiūnas gali
būti pranašesnis už savo oponentus dėl
išplėsto žaidimo ties tritaškio linija”,
– rašoma apie Lietuvos rinktinės žai-
dėją. 

„Bleacher Report” nuomone, ge-
riausias NBA vidurio puolėjas yra
Anthony Davies, kuris bendrame rei-
tinge užima antrąją vietą. Į priekį jis
praleido tik NBA karalių – LeBron
James. Trečias rikiuojasi čempionų
„Golden State Warriors” žaidėjas Step-
hen Curry, o ketvirtoje vietoje yra jo ko-
mandos draugas Kevins Durant. 7-ąją
vietą užima J. Valančiūno kolega Kaw-
hi Leonard. 

Įdomu, kad JAV sporto žurnale
„Sports Illustrated” paskelbtame ki-
tame geriausių NBA žaidėjų 100-uke
vietos atsirado ir J. Valančiūnui, ir D.

NBA čempionato pradžia: puikus lietuvių žaidimas!

J. Valančiūnas ir D. Sabonis naująjį NBA sezoną pradėjo daug žadančiai ir sulaukė NBA eks-
pertų liaupsių.

Saboniui, kurie atitinkamai užėmė 63-
ąją ir 79-ąją vietas. 

Geriausi europiečiai NBA: 
J. Valančiūnas – dešimtas

Prasidėjus naujam NBA sezonui
„Eurohoops” surikiavo geriausius stip-
riausioje pasaulio krepšinio lygoje žai-
džiančius europiečius. Į 30-uką pateko
ir abu lietuviai.

Iš viso NBA žaidžia 108 užsienie-
čiai, iš jų – 65 europiečiai. Prancūzija
turi daugiausiai – net devynis atstovus
NBA. Už Atlanto taip pat žaidžia sep-
tyni ispanai, šeši vokiečiai ir po pen-

kis kroatus, serbus ir turkus. NBA se-
zoną pradėjo ir du lietuviai – Jonas Va-
lančiūnas ir Domantas Sabonis. Abu
jie pateko į „Eurohoops” sudarytą ge-
riausių europiečių sąrašą. Toronto
klubo senbuvis J. Valančiūnas užėmė
devintąją vietą. „Nors lietuvis žaidė
mažiausiai savo karjeroje (vidutiniš-
kai 22,4 min), jis praėjusį sezoną rin-
ko po 12, 7 taško, atkovojo 8,6 kamuo-
lio ir blokavo 0,9 metimo. Jis galės
rinktis: po šio sezono pasilikti To-
ronte ar kelti sparnus. Tai, kaip jį iš-

(Milwaukee ,,Bucks”, Graikija), 2. Ni-
kola Jokic (Denverio ,,Nuggets”, Ser-
bija), 3. Rudy Gobert (Utah ,,Jazz”,
Prancūzija), 4. Marc Gasol (Memphis
,,Grizzlies”, Ispanija), 5. Kristaps Por-
zingis (New Yorko ,,Knicks”, Latvija),
6. Ricky Rubio (Utah ,,Jazz”, Ispanija)
7. Clint Capela (Houstono ,,Rockets”,
Šveicarija), 8. Dario Šarić (Philadelp-
hijos ,,76ers”, Kroatija), 9. Jonas Va-
lančiūnas (Toronto ,,Raptors”, Lie-
tuva), 10. Nikola Vucevic (Orlando
,,Magic”, Juodkalnija).

naudos naujasis treneris Nick Nurs,
nuspręs jo likimą”, – rašo „Euro-
hoops”.

Indianos ,,Pacers” žaidžiantis D.
Sabonis tarp 30-ies geriausių užimą 29-
ąją vietą. „Savo debiutiniame sezone
Indianoje D. Sabonis darė tai, ko iš jo
buvo tikimasi. Sabonis rinko po 11,6
taško, atkovojo po 7,7 kamuolio per 24
minutes ir iš viso pelnė net 15 dvigubų
dublių. Po sėkmingo sezono D. Sabonis
gali nuveikti didelius darbus trečiaja-
me savo sezone”, – taip lietuvį aprašė
„Eurohoops.com”.

Geriausi NBA žaidžiantys eu-
ropiečiai: 1. Gianni Antetokounmpo
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Šviesios odos, mėlynakės, šviesiaplau-
kės lietuvaitės Sandros Šukytės-Assaraf
gyvenimo keliai nuvedė ją į Izraelį. Į šalį,
kurią ji šiandien vadina antrąja tėvyne,
nes čia gimė jos dukrytė, čia ji pažino
savo mylimo vyro gim tinę ir visai kito-
kią, kontrastų kupiną aplinką, čia ji ir
pati bando įleisti savo šaknis. 

Gimė ir užaugo Sandra Mažei-
 kiuo se, vėliau studijavo ir gy-
veno Kaune. Tame pačiame

mieste, Kauno medicinos universitete,
mokėsi ir jos bū simas vyras. Sandra
nesigaili pa dariusi sprendimą kurti
šeimą, juolab dabar, kai ant rankų sū-
puoja nuosta bią, greitai vienerių metų
gimtadienį švęsiančią dukrytę. 

Kokiomis aplinkybėmis Tau teko įsikurti
įspūdingoje Šventąja žeme vadinamoje ša-
lyje? 

Baigusi studijas persikėliau į Vilnių.
Ten tęsiau mokslus ir dirbau projektų,
kurie būdavo finansuojami ES struktū-
rinių fondų, vadove, vėliau prisidėjo
dar sveikos gyvensenos ir natūralios me-
dicinos rūmų direktorės pareigos. Tuo
metu draugystė su mylimuoju Eranu per
atstumą turėjo daug privalumų ir ne-
kliudė karjerai. Mūsų draugystė užsitęsė
iki studijų pabaigos, o po studijų bendra -
vome per atstumą, keliaudami vienas
pas kitą maršrutu Vilnius – Izraelis – Vil-
nius. Taip susitikinėjome 10 m., kol

galų gale atėjo metas apsispręsti ir pri-
imti sprendimus. Man šeima buvo svar-
besnė nei karjera, norėjau būti su my-
limu žmogumi ir darbas to kompen-
suoti negalėjo. Eran Izraelyje jau buvo
aplankiusi profesinė sėkmė. Vyras iki
šiol sėkmingai dirba ortopedijos chi-
rurgu. Dabar jau esame trise ir bando-
me savo ateitį sieti su Izraeliu.

Kiek metų gyveni šioje šalyje ir kuo šiuo
metu užsiimi?

Izraelyje gyvenu nuo 2013 m. Vos
atvykusi patyriau, ką reiškia gyventi
šalyje, kuri nuolat yra puolama ne drau-
giškų valstybių, kaip žmogus jau čiasi
nuolat gaudžiant sirenoms, kurios vis
informuoja apie atskriejančias bombas.
Žydai gyvena išskirti nėmis sąlygomis,
nes yra apsupti kelių šimtų milijonų
nedraugiškai nusiteikusių kaimynų,
kurie kaskart garsiai deklaruoja savo
ketinimus nušluoti Izraelį nuo žemės
paviršiaus. Kad ir kaip keistai skam-
bėtų, vis pagalvodavau – ar esant ka-
rinei situacijai Lietuvoje galėčiau jaus-
tis tokia saugi? Izraelyje man saugu,
nes namuose ir biuruose įrengtos slėp-
tuvės, viešo naudojimo slėptuvių yra
kiekviename gyvenamajame kvartale.  

Dėl kalbos barjero darbą susiras-
 ti buvo sunku, bet neilgai trukus įsi-
darbinau tarptautinėje kompanijoje,
kuri teikia finansines paslaugas „cross
border payment solutions”. Šiuo metu
esu motinystės atostogose.

Lietuviui Izraelis labiau pažįstamas iš

litvakų kultūrinio ir isto rinio palikimo. Kokį
Tau teko pa žinti Izraelį ir matyti ne turistės
akimis? Gal yra tokių dalykų, prie kurių nėra
lengva priprasti?

Nežinau, ar yra tokių labai jau ri-
binių dalykų, prie kurių neįmano ma
priprasti. Jeigu jau pripratau prie nuo-
lat gaudžiančių pavojaus sirenų, tai kiti
dalykai gal tik verčia stebėtis, bet tik-
rai nėra mano griežtai kritikuojami.
Kaip ne turistė jau pastebiu žmonių
temperamentą bei jų bendravimo tar-
pusavyje ypatumus. Jie sako tai, ką gal-
voja, rėžia į akis tiesmukai, nevaržo
jausmų, daug gesti ku liuoja, garsiai
kalba. Santykiuose tarp žmonių visko
vyksta daug ir viskas vienu metu. Oro
uoste ar turguje atrodo, kad eilių nėra,
nes kas apsukresnis, tas ir pirmesnis. 

Galiu vertinti košerinį maistą ir jo
sertifikatus. Beje, griežtos košeri nio
maisto taisyklės Izraeliui kiek vie nais
metais kainuoja šimtus milijonų dole-
rių ir tai kiekvienam tikin čiajam,
praktikuojančiam judėjui yra be galo
svarbu, nes košerinis maistas privalo
atitikti žydų teisės, kurią apibrėžia
Tora, reikalavimus. 

Sunku priprasti prie išskirtinio
karščio, kuris ypač alinantis tampa va-
sarą. Dėl ypatingos drėgmės karš tis
būna pavojingas, tad tomis vasa ros
dienomis žmonės tiesiog tūno įstaigo-
se arba namie.

Labai stebina Izraelyje esantys at-
virkštiniai dalykai. Pavyzdžiui, sušalus
reikia atsidaryti langą, nes patalpoje
veikiantys kondicionieriai dažnai at-
šaldo orą, kurį gali sušildyti lauko
karštis. Stebina, kad savaitės pradžia
žymima sekmadieniu, rašoma ir skai-
toma iš dešinės į kairę, o hebrajų kal-
bos raidės turi skaitines reikšmes.

Reta šalis gali pasigirti tokiais turtais
ir kontrastais – religinės ištakos, įspūdingi
istoriniai pa minklai, žaliuojantys slėniai, dy-
 ku mos, Negyvoji jūra. Izraelis iš tiesų pri-
lygsta patiems įvairiau siems reginiams,
skoniams, kvapams ir sielos potyriams. 

Tikrai taip – tai kontrastų ku pi na
šalis. Izraeliečiai juokauja, kad atvykus
į šalį verta padaryti nuodė mę Tel Avi-
ve, karštai dėl jos atgailauti Jeruzalė-
je tam, kad pabaigoje at vyktum į Eila-
tą ir kaip reikiant nuo viso to pailsė-
tum.

Vos nusileidus lėktuvu Tel Avive
supranti, kad tai pasaulietiškas mo-
dernus miestas, didžiausias Izraelio
uostamiestis, svarbus finansų ir pre ky-

Sandra prisipažįsta, kad jai iki šiol sunku priprasti prie alinančio Izraelio vasarų karščio,
tačiau Pažadėtos Žemės grožis ir architektūra atperka visus nepatogumus.

Sandra savo gyvenimą sieja su Izraeliu – čia jos mylimi ir jai brangūs žmonės: vy-
ras Eranas ir neseniai gimusi dukrytė.

Pažadėtoje žemėje bando
prigyti lietuviškos šaknys

bos centras. Izraelio sostinė kupi na gy-
vybės. Čia gausu verslo centrų, įspū-
dingiausių muziejų, o 2003 m. Tel Avi-
vo dalis, kurioje puikuojasi Bau haus
stiliaus pastatai, buvo įtraukta į UNES-
CO pasaulio paveldo sąrašą.                    

Tuo tarpu Jeruzalėje, kurioje nors
ir jaučiamos Artimųjų Rytų spalvos,
tiek religijos, tiek istorijos prasme
daug reikšmingų vietų ir žy dams, ir
krikščionims, ir musulmo nams. Įspū-
dinga Jeruzalės panorama, Siono kal-
nas bei Getsemanės so dai, kur žaliuo-
ja šimtmečius skaičiuojantys alyvme-
džiai. Nekalbu jau apie žymiąją Raudų
sieną, prie kurios kiekvienas apsilan-

Su savo būsimu vyru Sandra susipažino Lie-
tuvoje. Dešimt metų pora draugavo per at-
stumą, skraidydami vienas pas kitą maršrutu
Vilnius – Tel Avivas –Vilnius.

Negyvoji jūra – sveikatos ir grožio šaltinis.
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kęs neturė tų užmiršti palikti raštelio
su savo troškimais ir norais. Haifa – tre-
čiasis pagal dydį Izraelio miestas, esan-
tis šalies šiaurės vakaruose. Galima
drą siai teigti, jog šio miesto vizitinė
kortelė bei pagrindinis turistų traukos
centras – garsieji Bahajų sodai. Ba hajai
– viena iš jaunesnių pasaulio re ligijų,
kuri pasisako už Dievo, religijos ir
žmonijos vienybę.

Negyvoji jūra – dar viena vieta, ku-
rią lankantis Izraelyje tikrai būtina pa-
matyti ir pasimėgauti šio gamtos ste-
buklo siūlomomis galiomis. Jū ros van-
duo itin sūrus, jis padeda at gauti jėgas,
suteikia sveikatos, švytė ji mo bei ener-
gijos. Maudynės bus tikrai įsimintinos,
mat druskingas vanduo paverčia žmo-
gų besvoriu. Garsus Izraelio kurortas

negalvojau apie adaptacijos procesą,
ėjau atvira širdimi, bus kaip bus, ir štai
yra kaip yra. O yra gerai. Nors vis dėl-
to integracijos procesai tebe vyks ta.
Verta paminėti emigracinius biurok-
ratinius barjerus. Sunkumų kelia dar-
bo paieškos ir nuolat gyvenančio pi-
liečio statusas. Juk Izraelis nėra Eu-
ropos Sąjungos sudėtyje.   

Ar teko pažinti lietuvių, nuolat gyve-
nančių Izraelyje? Gal plėtojami tarpusavio
bendruomeniniai ryšiai, vyksta tam tikri ren-
giniai, prasmingi susitikimai? 

Izraelyje veikia aktyvi lietuvių
bendruomenė. Organizuojami įvai rūs
susibūrimai ir svarbių lietuviškų datų
paminėjimai, vyksta koncertai su my-
limiausiais muzikantais iš Lie tuvos.

Eilatas prie Raudonosios jūros, netoli
Egipto bei Jordanijos – puiki alterna-
tyva to kioms pamėgtoms kryptims
kaip Ka narų salos ar Egiptas. Plytinti
šilta jūra, pasakiško grožio koralinis ri-
fas, kaitri saulė  ir nuostabus povan-
deninis pasaulis. Iš čia patogu keliau-
ti po šalį – galima aplankyti Tel Avivą
bei Jeruzalę, Negyvosios jūros pa-
krantę. Taip pat patogu pasiekti ir
kaimyni nes šalis (pvz., Jordaniją ir joje
esantį archeologinį Petros miestą –
vieną iš naujųjų septynių pasaulio
stebuklų). Beje, Eilatas yra laikomas
karščiausiu Izraelio miestu – tai vieta,
kur amžinai šviečia saulė. 

Kaip pavyko adaptuotis svečioje ap-
linkoje? Kas buvo sunkiausia įveikiant es-
minius integracijos etapus?

Tik atvykusi pradėjau mokytis
hebrajų kalbos, nors vis dar iki šiol ten-
ka ieškoti „žodžio kišenėje”. Nė ne  nu-
manau, ar bus toks laikas, kai galėsiu
teigti viską suprantanti heb rajiškai
ir galėsiu laisvai rėžti kalbas audito-
rijoms.

Kadangi atvykau savo noru, net

Kiekvienas sutiktas tėvynainis čia –
kaip pats artimiausias draugas, susi-
tikę visi šypsomės, dalina mės savo is-
torijomis ir visad laukia me naujų su-
sitikimų.

Galiu drąsiai teigti, kad gyvenda-
 ma Izraelyje tapau patriotiškesnė. Man
labai svarbios mano šaknys, tė vų įdieg-
tos vertybės ir visa tai, ko iš mokau ir
patyriau gyvendama Lietu voje.

Tikrai nenorėčiau prarasti Lietu-
 vos pilietybės. Nesvarbu, kiek laiko
prabėgs gyvenant svetur, aš vis tiek šir-
dyje visada liksiu lietuve.

Ko pasiilgsti iš Lietuvos labiausiai?
Aš tiesiog pasiilgstu Lietuvos ir lie-

tuviško gyvenimo. Pasiilgstu pa pras-
 čiausių lietuviškų bulvių, obuo lių ir sū-
relių. Kai šis ilgesys tampa nebepake-
liamas, tiesiog sėdu į lėktuvą ir skren-
du pas mamą ir tėtį, kad ir trumpam sa-
vaitgaliui. Beje, grįžusi į Lietuvą vis pa-
galvoju – koks gražus mūsų Vilnius:
švarus oras, tvarkingos gatvės, nuo-
stabi senoji barokinė architektūra, gai-
vūs parkai ir įspū dis, kad net judriau-
siose gatvėse daugiau tylos ir ramybės.

Raudų siena, kurioje tikintieji palieka troškimų raštelius.

Izraelis – kontrastų šalis. Neveltui izraeliečiai juokauja, kad atvykus į šalį, verta padaryti
nuodėmę Tel Avive, karštai dėl jos atgailauti Jeruzalėje tam, kad pabaigoje atvyktum į Ei-
latą ir kaip reikiant  nuo viso to pailsėtum.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Spalio 6-ąją Čikagos centre buvo daug
pasipuošusių žmonių: tą vakarą savo
vienintelį spektaklį Auditorium Theat-
re rodė svečiai iš Lietuvos, miuziklo
,,Žygimanto Augusto ir Barboros Rad-
vilaitės legenda” kūrėjai, muzikinius
sezonus pradėjo Chicago Symphony Or-
chestra (CSO) ir Lyric Opera. 

Pastarosios sezono atidarymas –
visuomet labai iškilmingas: pri-
einančius ar privažiuojančis prie

ištaigingo Civic Opera House art deco
stiliaus pastato pasitinka raudonas
kilimas, fotografai, išpuoštas foje, ku-
riame – toks malonus ausiai ir akiai iš-
sipusčiusių ir pakiliai nusiteikusių
žmonių šurmulys. Visiems susėdus, už-
gesus šviesoms, dar vienas tradicinis,
bet visuomet jaudinantis momentas:
orkestras užgroja JAV himną.

2018–2019 metų sezono pradžiai
Lyric pasirinko Giacomo Puccini La
bohème (dalis spektaklių bus rodoma
kitų metų sausį). Atrodytų, saugus pa-
sirinkimas – ši opera jau daugiau kaip
šimtą metų yra viena populiariausių
pasaulio teatruose. Vienok, pastaty-
mas turi nemažai meninių ambicijų –
tai nauja operos traktuotė Lyric sce-
noje po daugiau nei keturiasdešim-
ties metų, ir naujai perskaityti žinomą
bohemų istoriją XIX a. Paryžiaus Lo-
tynų kvartale buvo pakviestas vienas
geriausių šių dienų operos režisierių –
britas Richard Jones (jo Jenůfa
2000/2001 m. sezoną, o vėliau ir Hansel
and Gretel, rodytos šioje scenoje, giliai
ir ilgam įstrigo man į širdį). Iškart
džiaugiuosi, kad šį sezoną bus gali-
mybė pamatyti dar vieną R. Jones re-

žisuotą operą. Tai George Frideric
Handel Ariodante, kuri Lyric scenoje
bus atliekama 2019 m. kovo 2–17 die-
nomis.

Istorija, papasakota La bohème, –
labai prancūziška, bet tuo pačiu ir
universali. Joje save turėtų atpažinti
visi, kurie nors kartą buvo įsimylėję,
visi, kurie yra patyrę mylimo žmogaus
išdavystę, visi, kurie kada nors gyve-
no nepritekliuje. Režisierius R. Jones
– emocijų meistras. Emocijos yra svar-
bios kiekvienoje operoje, o šioje – ypač,
nes jos herojai jauni, ir jų jausmai už-
aštrinti iki begalybės, kaip būna tik
jaunystėje. Vos susitikę, jau pirmajame
veiksme Mimi (italė sopranas Maria
Agresta, debiutavusi Lyric praėusį se-
zoną kaip Liu kitoje Puccini operoje –
Turandot) ir Rodolfo (amerikiečių te-
noras Michael Fabiano, debiutuojantis
Lyric scenoje) prisipažįsta meilėje,
vienas po kito sudainuodami savo gra-
žiąsias arijas, ir jausminėje įtampoje
pralaiko mus iki pat kūrinio pabaigos.

Ne mažesnėje įtampoje mus laiko
ir kita pora – Musetta (temperamen-
tingoji australų kilmės amerikietė sop-
ranas Danielle de Niese) ir Marchello
(baritonas Zachary Nelson, kurį pirmą
kartą taip pat girdėjome praėjusio se-
zono Turandot). Skirtingai nuo Mimi
ir Rodolfo, kurių meilė vystosi mūsų
akyse nuo pat jos užsimezgimo, Mu-
setta ir Marchello turi santykių isto-
riją, kurią talentingasis režisierius
leidžia mums suvokti jų netikėto su-
sitikimo scenoje Kalėdų išvakarėse, bo-
hemos pamėgtoje ,,Momus” kavinėje:
jie mylėjo ir tebemyli vienas kitą, šio
jausmo neužmušė joks ,,racionalus” po-
žiūris į gyvenimą, jokie siūlomi tur-
tai…                                

Nukelta į 14 psl.

Sezono pradžia – aukšta styga

I veiksmo scena ,,Momus” kavinėje. Iš k.: Musetta – Daniele de Niese, Marcello – Zachary
Nelson, Schaunard – Ricardo Jose Rivera, Rodolfo – Michael Fabiano, Mimi – Maria Ag -
res ta. Todd Rosenberg nuotr.

Scena iš I veiksmo. Rodolfo – Michael Fabiano, Mimi – Maria Agresta.
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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 
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

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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti  ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

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. 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. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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

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 

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

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



13DRAUGAS 2018 SPALIO 20 D., ŠEŠTADIENIS

,,Surašymo” nr. 88 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KOMBAINAS.

Kryžiažodį išsprendė:
Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL

Danguolė mackevičienė, Marietta, GA0
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

RemKime
DRAUGo

foNDą
Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraštį.
Prisiminkite Draugo fon-
dą savo testamente. Ke-
letas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

w w w . draugofondas.org skelbimai@draugas.org
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DF jubiliejaus proga 
rudens vajui aukojo:

Su 250 dolerių:
Algis ir Roma Vedeckai, Massa-

pequa, NY, garbės nariai, iš viso 1,350
dol.

Su 125-100 dolerių:
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

Burr Ridge, IL, garbės nariai, iš viso
4,950 dol.

Irena Amcerienė, Porter, IN, gar-
bės narė, iš viso 4,200 dol.

Gediminas ir Sigita Damašiai, Li-
bertyville, IL, garbės nariai, iš viso
4,059 dol.

Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,
Olympia Fields, IL, garbės nariai, iš
viso 3,700 dol.

Dr. Eugenius ir Regina Šilgaliai,
Willougby, OH, garbės nariai, iš viso
2,250 dol.

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, Le-
mont, IL, garbės nariai, iš viso 1,970
dol.

Nijolė Bražėnas-Paronetto, Spark-
lin, NY, garbės narė, iš viso 1,900 dol.

Kun. Vytautas Volertas, Maspeth,
NY, garbės narys, iš viso 1,700 dol.

Viktoras Kuraitis, Mokena, IL,
garbės narys, iš viso 1,600 dol.

Tautos Fondas, NY, garbės na-
rys, iš viso 1,600 dol.

Sofija Jelionienė, Lisle, IL, garbės
narė, iš viso 1,550 dol.

Julija Smilgienė, Chicago, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,430 dol.

Arvydas Tamulis, Chicago, IL, iš
viso 550 dol.

Msgr. Al. Bartkus, St. Betersburg
Beach, FL, iš viso 350 dol.

Antanas ir Vida Gilvydžiai, Homer
Glen, IL, iš viso 315 dol.

Regina Juškaitė-Švobienė, Madi-
son Heights, MI, iš viso 225 dol.

Juozas ir Sandra Dėdinai, Wood-
land Hills, CA, iš viso 100 dol.

Gražina Grink, Northridge, CA, iš
viso 100 dol.

Isabelle Laučka-Howes, Rockville,
MD, iš viso 100 dol.

Arvydas Gaigalas, Lockport, IL, iš
viso 100 dol.

Elena Calvino, Oak Lawn, IL, iš
viso 150 dol.

Su 75- 50-25  dolerių:
Vida Kuprytė, Riverside, IL, iš

viso 900 dol.
Ramutė Aidienė, Bethesda, MD, iš

viso 995 dol.
Danutė Surdėnienė, Turnersville,

MJ, iš viso 75 dol.
Daiva Kezienė, Oakland Gdns, NY,

iš viso 100 dol.
Lilija Jasas, Palos Hills, IL, iš viso

100 dol.
Juozas ir Pranė Mikuliai, West-

chester, IL, garbės nariai, iš viso 6,335
dol.

Benediktas ir Gražina Chatham,
IL, iš viso 50 dol.

Draugo fondas visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Su šimtinėmis – į Draugo fondo jubiliejų
Jeigu „Draugo” neberastume savo pašto dėžutėje...

Draugo fondas buvo įkurtas 1993 m., kai ,,Draugui” pritrūko lėšų mo-
dernizuotis, pereiti į kompiuterinę sistemą. Buvo įsteigta finansinės pa-
ramos institucija, kurios nariai stengiasi kaupti ir didinti pagrindinį ka-

pitalą. Fondo lėšomis buvo atnaujinta redakcijos, administracijos ir spaustu-
vės technika. Vienu metu fondas net prisidėjo prie išlaidų  paštui bei popieriui,
o taip pat išmokant darbuotojams atlyginimus.  Be Draugo fondo laikraštis tur-
būt būtų neišgyvenęs. Padėka visiems, kurie per pavasario ir rudens vajus savo
įnašais stiprina Draugo fondą. Buvo keli metai, kai DF ”Draugo” leidybai sky-
rė net 100,000 dol.

Dabar mūsų mylima tėvynė Lietuva yra laisva, bet ją dažnas vis dar kaip
nors remiame – ne tik kalbomis, bet ir darbais bei pinigais. Vis dėlto šiandien
mūsų svarbiausias tikslas – stiprinti lietuvišką kultūrą išeivijoje, o svarbiau-
sia – mūsų visų ryšininką – laikraštį „Draugą”, kad jis galėtų toliau gyvuoti ir
palaikyti išeivijos kultūrinį ir politinį gyvenimą. Kad laikraštis diasporoje gy-
vybiškai svarbus, suprato jau pirmosios išeivių kartos intelektualai. Taip prieš
109-erius metus gimė laikraštis „Draugas”, kuris buvo leidžiamas pasišventu-
sių žmonių ir išlaikomas vergišku darbu uždirbtais angliakasių, skerdyklų dar-
bininkų centais. Išeivijos lietuviai ir dabar dar turi pakankamai ir senosios, ir
naujosios kartos pajėgų, kurios energija ir naujomis idėjomis gali pratęsti mūsų
laikraščio egzistenciją. 

Net ir įsivaizduoti sunku, kas būtų, jeigu vieną dieną sustotų mūsų laik-
raštis ,,Draugas” ir kurį nors rytą nerastume jo savo pašto dėžutėje... Nebebū-
tų kur parašyti (ir paskaityti) apie organizacijų darbus, apie lietuviškas mo-
kyklas, sportą ir kultūrą, nesužinotume, kad kitoje Amerikos pusėje anapilin
išėjo mūsų pažįstamas ar draugas. Atrodytų, kad net mūsų pačių gyvenimas ne-
tenka prasmės.

Kad taip neatsitiktų, aukokime Draugo fondui įvairiomis progomis, kad šis
šaltinėlis neišdžiūtų. Dar yra galimybė Draugo fondą paremti savo šeimai įvai-
riomis progomis dovanas perkant per Amazon internetinėje parduotuvėje smi-
le.amazon.com Tai būtų Jūsų parama Draugo fondui. 

Tad šio rudens vajaus proga šimtinėmis sveikinkime jubiliatą Draugo fon-
dą.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Sezono pradžia – aukšta styga

Atkelta iš 11 psl.

Jausmų tikrumą, kurį solistams
padeda perduoti režisierius R. Jones,
sustiprina ir natūralistinė spektaklio
scenografija. Lyric debiutuojantis bri-
tas Stewart Laing scenoje kuria pilką
peizažą, sušvelnindamas jį krentančiu
sniegu, herojus rengia ,,neteatrališ-
kais” kostiumais, išskirdamas tik dra-
matiškąją Musetta, kurios suknelių
spalvos – ryški raudona ir ryški gel-
tona.

Dar vienas puikus debiutas – di-
rigento Domingo Hindoyan. Venesue-
loje gimęs Šveicarijoje dirbantis diri-
gentas D. Hindoyan šią operą mato
kaip puikiai subalansuotą simfoniją,
kurios pirmasis veiksmas – allegro,

antrasis – scherzo, trečiasis – adagio, o
ketvirtasis – pirmų trijų muzikinių pri-
siminmų puokštė, tik kitame kon-
tekste ir su tragiška pabaiga. 

Atrodytų, La bohème – jau tiek kar-
tų girdėtas kūrinys, o naujoms in-
terpretacijoms erdvės visada atsiran-
da. Ir kaskart iki ašarų jaudina. Ne vel-
tui ši opera – auksiniame muzikos
fon de.

Šiandien, šeštadienį, Puccini La
bohème vėl skambės po Civic Opera
skliautais, po to operą bus galima pa-
matyti sausio mėnesį. Teatro adresas
– 20 N. Wacker Dr., Chicago, IL. Visa in-
formacija apie prasidėjusį Lyric sezo-
ną ir bilietus – teatro internetinėje sve-
tainėje www.lyricopera.org arba tel.
844-494-0318.

Virš muzikos šventovės pakibę debesys išsisklaidė

Aukšta ir įtempta styga prasidėjęs naujasis Lyric sezonas iškart po prem-
jeros spalio 6 d. ėmė ir nutrūko – orkestro muzikantai paskelbė streiką. Be-
veik savaitę Civic Opera House neskambėjo muzika, buvo atšauktas antrasis
La bohème spektaklis ir Mozart Idomeneo premjera. Pagaliau, praėjusio šeš-
tadienio vakarą, muzikantai ir teatro vadovybė pasiekė kompromisinį susi-
tarimą – ir šią savaitę muzika vėl sugrįžo į istorinį pastatą. Sezonas atsinaujino
spalio 18 d., ketvirtadienį, su Idomeneo, kuris taip pat bus atliekamas ir šį sek-
madienį, spalio 31 d., 2 val. p. p. bei dar tris kartus iki lapkričio 2 d. 

Du papildomi La bohème spektakliai įvyks 2019 metais – sausio 29 d., ant-
radienį, ir sausio 31d., ketvirtadienį. Bilietai į šiuos spektaklius jau parduo-
dami. Daugiau informacijos – teatro internetinėje svetainėje www.lyricope-
ra.org

Per streiką muzikantams pavyko pasiekti, kad vietoje penkių orkestro na-
rių bus atleisti keturi, šį sprendimą atidedant iki kito sezono. Tuo tarpu te-
atro vadovybė išlaikė savo nusistatymą sumažinti pagrindinį operinį sezoną
nuo 24 iki 22 savaičių. Taip pat per tris ateinančius metus muzikantų savai-
tinė alga padidės 5,6 proc., o kitas sezonas pailgės penkiomis savaitėmis, nes
bus atliekamas Wagner ,,Ring” ciklas. Pavasariniam miuziklui (šiemet tai –
West Side Story) teatro vadovybė įsipareigoja samdyti 37 orkestro narius, mo-
kėdama jiems ženkliai didesnį atlyginimą. Nors tam tikri kompromisai buvo
pasiekti ir muzikantai išsikovojo geresnių sąlygų, jų atstovai pareiškė, kad
,,jie niekada nenustos kovoję dėl savo idealų”, nes ,,pasaulinio masto operai
reikia ir pasaulinio masto orkestro”.

,,Draugo” inf.

Masinė scena iš Puccini La bohème II veiksmo.
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

A † A
VACLOVAS MOMKUS

Mirė spalio 17 d. Lemont, IL. 
Gimė 1926 m. lapkričio 16 d.

Skuode, Žemaitijoje. Gyveno Le-
 monte, anksčiau – Marquette Par-
ke, Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Margarita
(Ivašauskaitė); sūnus Ed var das su
žmona Elizabeth Goltermann, anū-
kės Julia, Jennifer ir An nalisa;
duktė Vida Jasaitienė su vyru Al-
girdu bei giminės Lie tuvoje.

Būdamas 16 metų Vaclovas bu -
vo priverstas palikti Lietuvą ir sa -
vo šeimą – motiną Kazimierą bei
keturis brolius: Povilą, Al gi mantą,
Arūną ir Romą.  Mokėsi dipukų stovyklose Vokie tijoje, o 1949 m.
Amerikos lietuvių kvietimu išvyko į JAV. Čia sutiko būsi mą žmo-
ną Margaritą, su kuria susituokė 1952 m. gruodį. Netru kus buvo
pakviestas į kariuomenę ir išsiųstas į Korėjos karą. Ten buvo su-
žeistas (kulka pataikė į šalmą) ir keletą mėnesių praleido ligoni-
nėje Japonijoje, kol galėjo grįžti į namus pas žmoną ir nau ja gimį
sūnų Edvardą. Daug metų dirbo Norfolk and Western ge ležinkelio
bendrovėse. 

Velionis buvo aktyvus lietuviškoje veik  loje: dainavo Lietuvių
Operoje Čikagoje, ,,Dainavos” ansamblyje, Švč. M. Ma rijos Gimi -
mo bažnyčios chore, dažnai atlikdamas  solo partijas, bu vo ilga-
metis Jau nimo centro tarybos pir mi nin kas, vadovavo Lietuvių
Operai, priklausė Don Varnas American Legion #986 kuopai, bu -
vo JAV Lietuvių Bendruo me nės, Lietuvių Fondo, Drau go fondo,
,,Draugo” leidėjų tarybos, kitų organizacijų bei Švč. M. Marijos
Gi mimo pa rapijos narys. Už nenuilsta mą darbą ir nuopelnus lie-
 tuvybei LR Prezidento Valdo Adam kaus apdovanotas Didžiojo Lie-
tuvos Kunigaikščio Gedi mi no or dinu. 

A. a. Vaclovas bus pašarvotas spalio 20 d., šeštadienį, nuo 9 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. r. bus au  -
kojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus palaidotas Šv.
Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, gimines, pažįstamus ir artimuosius
dalyvauti lai dotuvėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Operai Čikagoje arba 
Alzheimers Association.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

Nuoširdžiai užjaučiame ,,Lituanus” patarėjų tary-
bos pirmininką GIEDRIŲ SUBAČIŲ ir artimuosius dėl
tėčio ADOMO SUBAČIAUS mirties.        

,,Lituanus” leidėjai

Brangiam Klumpininkui AUGUSTINUI mirus,
liūdime kartu su visa Idzelių šeima. 

Ilsėkis ramybėje, Augustinai.

Rimas, Stasys ir Živilė Rudžiai

A † A
VACLOVAS MOMKUS

buvo pašauktas į Viešpaties poilsio namus spalio
17 d. Amerikos lietuvių išeivija neteko dar vieno vi -
suo menininko, krikščionio, tėvynę mylėjusio, dau -
ge lio lietuviškų organizacijų rėmėjo, ,,Draugo”
laik  raš čio ilgamečio tarybos nario.

Šią tamsią valandą tebūnie suteikta jėgų, paguo-
dos, dvasios stiprybės ir tvirtybės jo žmonai solistei
MARGARITAI, dukrai ir sūnui, jų šeimoms bei vi -
siems mirusiojo artimiesiems.

Liūdime kartu su Jumis.

,,Draugo” tarybos direktoriai
Draugo fondo taryba

,,Draugo” redakcija ir administracija

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nariui

A † A
Dr. AUGUSTINUI IDZELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai REGI-
NAI, sūnums MINDAUGUI, AIDUI ir VYTUI su šei mo-
 mis, seseriai TERESAI BERŽINSKIENEI, giminėms
ir artimiesiems.

Kartu liūdime netekę brangaus idėjos draugo.

Šiaurės Amerikos ateitininkai
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Dr. Audrius Plioplys kviečia į meno parodos ,,Pillars of Thought” atidarymą, kuris
vyks spalio 24 d., trečiadienį, nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. Institute on the Formation
of Knowledge, University of Chicago, 5737 South University Avenue, Chicago, IL 60637.
Paroda veiks visą žiemą.

Pokylisvykslapkričio4d.,

sekmadienį,1val.p.p.

Palos Country Club, 

13100 Southwest Highway, Orland Park, IL.

Kaina asmeniui – 50 dol. 

meninė programa – muzika – loterija – mugė

Pokylio metu bus įteikta stipendija lietuvių kilmės,

Illinojuje gyvenančiai universiteto studentei.

Daugiau informacijos

ir vietų užsakymas

tel. 708-788-2781

California Lithuanian Credit Union
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 24 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, kur matysite  LRT filmą
,,Laisvės kaina, savanoriai”, pasakojantį
apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą
prieš 100 metų. 

� Spalio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Susitikime pa-
simelsti šioje gražioje lietuviškoje šventovėje.
Galima užprašyti šv. Mišias už mirusius gi-
mines ir draugus. Po šv. Mišių – vaišės Cent-
ro kavinėje. 

� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 3 d., šeštadienį,10 val. r.
,,Draugo” redakcijos patalpose, 4545 West
63rd Str. Čikagoje.DF nariai ir svečiai nuo-
širdžiai kviečiami dalyvauti. Negalintys at-
vykti nariai  prašomi įgalioti balsuoti kitą DF
narį.

� Lapkričio 16 d., penktadienį, 7 val. v. ga-
lerijoje „Siela” (14911 127 Str., Lemont, IL
) įvyks korp. „Giedra” narių kūrybos parodos
„Meno juosta” atidarymas. Paroda veiks iki
lapkričio 19 d. Maloniai kviečiame apsi-
lankyti!

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Kamerinis choras „Ave Musica” ruošia

Vėlinių koncertą
Lapkričio 1-ąją, ketvirtadienį, Visų Šventųjų dieną, 7 val. vakaro

visi, negalintys aplankyti savo artimųjų kapų, kviečiami

į Pal. J. Matulaičio misiją Lemonte.

Po iškilmingų šv. Mišių koncerto programoje dalyvaus:

Solistai: Nida Grigalavičiūtė, Vilma Skučienė, Gilija Grūmaitienė,

Danguolė Žibkutė, Rimantas Grabliauskas

Choras „Ave Musica”

Skaitovai Vilma Kava ir Evaldas Girdžiūnas

Akompanuos po daugelio metų 

vėl kartu susibūrusi instrumentinė grupė:

Virginijus Švabas (solo gitara)

Eimis Švabas (boso gitara)

Jeronimas Vitavičius (klavišiniai)

Nerijus Glezekas (mušamieji)

Koncertmeisterė – Lisa Kristina (vargonai)

Choro vadovė ir dirigentė – Jūratė Grabliauskienė

Po koncerto PLC Kryžių kalnelyje galėsite 

uždegti žvakutes savo artimųjų atminimui

Misijos adresas:

14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439

Čikagos lietuvių moterų
klubas švenčia 95 metų

labdarai skirtos veiklos sukaktį!


