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Valdovų rūmus papildys nauja D. Janutos dovana 

Prezidentas V.  Adamkus pagerbtas Laisvės medaliu

Lapkričio 14 dieną Komunizmo aukų memoriali-
nis fondas Washing to ne surengė konferenciją ir
iškilmin gą atminimo renginį, skirtą pa gerbti ko-

munizmo aukas ir pasmerkti milijonus gyvybių
kainavusius ko munistinių režimų nusikaltimus vi-
 sa me pasaulyje. Šių metų renginyje ypatingas dė-
mesys buvo skirtas Bal ti jos šalių, šiais metais pa-
žyminčių Nepriklausomybės paskelbimo šimtme-

čius, istorijai, kovai su komunistiniu režimu ir sėk-
mingam išsivada vimui iš sovietinės okupacijos.

JAV sostinėje surengtos iškilmių  metu kadenciją
baigęs Lietuvos Pre zidentas Valdas Adamkus buvo
apdo vanotas Truman-Reagan Laisvės me daliu. Ne-
galėdamas dalyvauti Wa shing tone vykusiame ren-
ginyje, Val das Adamkus į susirinkusius vakaro sve-
čius kreipėsi vaizdo įrašo pagalba.              – 2 psl.

,,Sunku įsivaizduoti, koks Vilniaus
kultūros lygis buvo prieš 400 metų,
– rašo Californijoje gyvenantis
advokatas, kultūros mecenatas
Donatas Januta. – Pavyzdžiui, sa-
koma, kad Vilniaus katedros lo-
byne išlikę tik pusantro procento
vertybių, buvusių ten iki XVII a. vi-
durio, kai Maskva užėmė, apiplė-
šė ir suniokojo Vilnių. Tik pusant-
ro procento! Todėl kiekviena ras-
ta vertybė, sukurta Vilniuje iki
XVII a. vidurio, įgauna ypatingą
vertę, leidžia mums šiek tiek pil-
niau suprasti, koks Vilnius tada
buvo.”

Pats D. Januta aktyviai pri-
sideda, kad tos vertybės
grįžtų į Lietuvos sostinę.

Šią vasarą Londono Sotheby
aukcione jis nupirko ir pado-
vanojo Valdovų rūmams Len-
kijos karaliaus ir Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Jono Kazimiero
Vazos portretą. O štai prieš keletą
dienų Vokietijos aukcione pavyko
nupirkti kitą dovaną Valdovų rū-
mams.

Tai laikrodis, sukurtas 1683
metais Vilniuje gyvenusio ir dir-
busio meistro Johann Klassen. Pa-
sak D. Janutos, tuo metu Vilniuje
gyveno ir dirbo ir kiti žinomi vo-
kiečių kilmės laikrodžių meistrai,
tokie kaip Jacob Gierke ir Johann
Scherer. ,,Meistrystės požiūriu, –

rašo adv. D. Januta, – Vilniaus dir-
biniai prilygo Augsburgui ir
Niurnbergui, svarbiausiems Eu-
ropos auksakalystės ir laikrodi-
ninkystės centrams. Kitas J. Klas-
sen pagamintas žinomas laikro-
dis yra saugomas Vavelio rū-
muose Krokuvoje, dar vienas
2010 m. buvo parduotas Sotheby
aukcione Londone.”

Advokatas taip pat pranešė,
kad laikrodžio pradinė kaina
buvo 6 000 eurų, o jį nupirkti pa-
sisekė už maždaug dvigubai di-
desnę galutinę kainą – 13 000
eurų. Dar, žinoma, prisidės val-
diški mokesčiai, muitas, trans-
porto ir kitos išlaidos. Kaip ir Va-
zos portretas, šis laikrodis nu-
pirktas Valdovų rūmų direkto-
riaus Vydo Dolinsko prašymu, o
rūmams aukcione atstovavo Vi-

lius Kavaliauskas.
Pasak V. Dolinsko, ,,Vilniaus dir-

biniai  yra  reti,  todėl kartais jie da-bar
rinkoje  ir  kainuoja  netgi šiek tiek dau-
giau, nei analogiški vokiški. XVII a. pir-
moje pusėje, ypač Vladislovo Vazos
laikais, valdovas Vilniuje buvojo labai
dažnai ir neabejotinai naudojosi žy-
miausių meistrų paslaugomis. Taigi,
toks laikrodis rūmų nuolatinei ekspo-
zicijai labai tiktų…”

Džiaugiamės, kad mecenato D.
Janutos dėka Vilnius turtėja!

,,Draugo” inf.



ARKIVYSKUPAS SIGITAS TAMKEVIČIUS

Kai mokiausi vidurinėje mokykloje, prancūzų kalbą dės-
tė pagyvenęs pedagogas; kai kuriems mokiniams at-
rodė, kad per jo pamoką galima pa išdykauti. Tuomet
mokytojas prieidavo prie nedrausmingo mokinio ir ra-
miai jam pasakydavo moralą – lotynišką patarlę: Quid
quid agis, prudenter agas et respice finem – „Ką da-
rai, daryk protingai ir žiūrėk į pabaigą”, – kuo viskas
baigsis.

Liturginių metų pabaigoje mums, tarsi išdyku-
siems vaikėzams, Bažnyčia taip pat primena apie
besi artinančią pasaulio pabaigą ir tokiu būdu ra-

gina į dabartinį gyvenimą ir savo elgesį žiūrėti rim-
tai, kad, atėjus pabaigai, nereikėtų gailėtis.

Trisdešimt trečiąjį eilinį sekmadienį Mišių Die-
vo žodis kalba apie paskutines valandas žemėje. Pra-
na šas Danielius kalba: Užeis metas tokių vargų, kokių
dar nėra niekad buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos.
Bet anuo metu tavo tauta bus išgelbėta, – visi, kurie tik
yra rasti įrašyti knygoje (Dan 12, 2). Panašiai kalba ir
Jėzus: Tomis dienomis, po didžio suspaudimo, saulė už-
tems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dan-
gaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos (Mk 13, 24).

Nepriklausomai nuo mūsų tikėjimo ar netikėji-
mo kiekviena tikrovė, turėjusi pradžią, turės ir pa-
baigą. Tačiau nuo mūsų dabartinio gyvenimo labai
priklausys, kokie mes bū sime laikų pabaigoje. Pra-
našas Da nielius kalba: Daugelis miegančiųjų žemės

dulkėse atsibus – kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti
gėdai ir am žinajai negarbei. <...> Išmintingie ji švytės
dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisu-
mą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius (Dan 12, 3). 

Mes nežinome pasaulio pabaigos meto; Dievo žo-
dis skelbia: Tos dienos ir tos valandos niekas nežino,
nei an gelai danguje (Mk 13, 32). Tačiau tik rai žinome:
tos pabaigos metu tikrai susitiksime Tą, kuris atsisėdo
Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti
tarsi pakojis po jo kojų (Žyd 10, 14). Susitiksime už mus
mirusį ir prisikėlusį Jėzų, su kuriuo gyvendami že-
mėje draugavome, o gal bėgome nuo jo ar bandėme iš-
keisti į kokius nors stabus.

Dievo žodis primena, kad susitikimas su Vieš-
pačiu įvyks greičiau, nei manome. Jėzus primena:
Žmo gaus Sūnus visai arti, prie slenksčio (Mk 13, 30). 

Užsimerkti ir nemąstyti apie bū simąjį susitikimą
su amžių Teisėju ir neprotinga, ir net pražūtinga.  Kar-
tą mano akivaizdoje įvyko skaudi avarija: vairuoto-
jas nesuvaldęs savo motociklo rėžėsi į medį. Priėjęs
prie dejuojančio vyro, priminiau, jog esu kunigas ir,
jei norėtų, gal galėčiau patarnauti. Vyras tik nusikeikė
ir sakė, kad dabar svarbiausia pataisyti motociklą. Ne-
trukus jis ligoninėje mirė: jo paskutiniai žodžiai
buvo: „Kas dabar su manimi bus?” Sveikas protas pa-
taria, apie tai, kas su manimi bus gyvenimo pabaigoje,
pradėti mąstyti nuo pat jaunystės.

Dievo žodis skelbia, kad mūsų su sitikimas su Vieš-
pačiu tikrai įvyks, ragina rimtai jam ruoštis, bet mūsų
neprievartauja. Mes esame laisvi ap sispręsti už mei-
lę, už gėrį, už teisin gumą, bet visa tai galime atmes-
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

ti ir gyventi savanaudišką gyvenimą, mąs tydami,
kad visas gyvenimas yra tik čia ir dabar, o kas bus
po mirties nereikia rūpintis, nes, kaip bandoma
save įtikinti, tenai nieko nėra.

Nei pasaulio pabaigos, nei mirties nereikia bi-
joti; verta bijoti tik ne doro gyvenimo, kuriame nėra
nieko švento. Kai kurie žmonės elgiasi taip, tarsi
amžinai gyventų žemėje ir nie kada nereikėtų at-
siskaityti Kūrėjui, padovanojusiam mums gyve-
nimą žemėje ir amžinybėje. 

Baigiantis bažnytiniams metams kaip brangią
dovaną priimkime Jė zaus paraginimą: Visą laiką
budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte, kaip reikia
stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje (Lk 21, 36).

Paskutinės valandos

Atkelta iš 1 psl.

Prezidentas Valdas Adamkus pa-
brėžė Lietuvos žmonių drąsą ir pasi-
aukojimą kovoje prieš komunizmą ir
sovietinę okupaciją bei dė kojo Lietuvos
diasporai JAV už jos ypatingai svarbų
vaidmenį kovoje už laisvę ir demok-
ratijos vertybes. „Truman-Reagan Lais-
vės medalis sim boliškai įprasmina
mano gyvenimo kelią, o vertybės, ku-
riomis vado vavosi šie JAV prezidentai,
turėjo didžiulę įtaką ne tik man, bet iš-
tisoms kartoms”, – pažymėjo Valdas
Adamkus, dėkodamas Jungtinėms
Valstijoms už nuosekliai vykdytą Bal-
tijos šalių okupacijos nepripažinimo
politiką ir Komunizmo aukų memo-
rialiniam fondui už jo prasmingą veik-
lą.

Kartu su Valdu Adamkumi Tru-
 man-Reagan Laisvės medaliai taip pat
buvo įteikti Nacionalinio fronto įkū-
rėjai ir buvusiai Latvijos užsienio rei-
kalų ministrei, europarlamentarei
Sandrai Kalnietei ir Estijos atstovui –
vienam iš Estijos lyderių išsilaisvi-
 nant iš sovietinės imperijos, Nacio na-
 linės nepriklausomybės partijos įkū-
rėjui, europarlamentarui Tunne Kela-
mas. Renginyje taip pat dalyvavo Lie-

tuvos Respublikos Seimo narė, NATO
Parlamentinės Asamblėjos prezidentė
Rasa Juknevičienė, Seimo narys, Tran-
satlantinių santykių ir demokratinės
plėtros pakomitečio pirmininkas Žy-

gimantas Pavilionis ir Lietuvos garbės
konsulas Aspen, CO Jonas Prunskis.

JAV pre zidentas Donald Trump
lapkričio 7 dieną oficialiai paskelbė Na-
cionaline komunizmo aukų atminimo

diena. Bal tųjų Rūmų išplatintame JAV
pre zidento pranešime tei giama, kad
nuo totalitarinių komunistinių dikta-
tūrų pasaulyje žuvo daugiau nei 100 mi-
lijonų žmonių.

Pagarbos ir atminimo medalis,
kurį įsteigė Komunizmo aukų memo-
rialinis fondas, kiekvienais metais
įteikiamas pasižymėjusiems kovoto-
jams už laisvę. Šiuo medaliu pirmasis
1999 m. buvo įvertintas Lietuvos At-
kuriamojo Seimo pirmininkas profe-
sorius Vytautas Landsbergis, o 2010 m.
medalis įteiktas Nepriklausomos vals-
tybės atkūrimo akto signatarui, Seimo
nariui Emanueliui Zingeriui. Tru-
man-Reagan medaliais taip pat buvo
pagerbtos tokios asmenybės kaip Jonas
Paulius II, Čekijos prezidentas Vaclav
Havel, Lenkijos prezidentas Lech Wa-
lesa, kiti žymus Vi durio ir Rytų Euro-
pos bei kitų su ko munizmu kovojusių
ar tebekovojan čių šalių disidentai.

Komunizmo aukų memorialinis
fondas Washingtone veikia nuo 1994
metų. 2007 metų birželio 12 d. JAV sos-
tinėje buvo atidengtas paminklas ko-
munizmo aukoms  atminti  ir  įam žin-
ti.

LR ambasados Washingtone inf.

Prezidentas V.  Adamkus pagerbtas Laisvės medaliu

Iš k.: LR ambasados darbuotojai Tadas Kubilius ir Lyra Puišytė Bostroem, svečiai iš Lietu-
vos – Žygimantas Pavilionis ir Rasa Juknevičienė bei LR garbės konsulas dr. Jonas Pruns-
kis. LR�ambasados�archyvo�nuotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

,,Alatėjos” patirtis: geri darbai yra užkrečiami

Audrone, kuo bus ypatingas tryliktasis jūsų labdaros
renginys?

Taip jau tryliktasis, šio skaičiaus niekaip neiš-
eina ,,peršokti”. Jis bus ir tradicinis, ir tuo pačiu ki-
toks – teikian tis dar daugiau vilties, kad kuo toliau,
tuo labiau žmonės nori dalytis gerumu. Taip sakau
todėl, kad šiais metais atsirado tiek daug norinčių-
jų dalyvauti mūsų labdaros baliuje, kad jau prieš kurį
laiką nebeliko vietų. Gal dvidešimčiai žmonių teko
padėkoti ir atsakyti, kad bilietų, deja, jau nebeliko.
Antra vertus, pastebėjome, kad šiais metais ateis ne-
mažai tokių žmonių, kurių šeimoms ar giminėms
mes esame padėję. Nors niekada neklausiame, kodėl
žmonės ateina, bet turime tokią patirtį ir žinome, kad
tie, kuriems esame padėję sunkią akimirką, tarsi ,,už-
sikrečia” – nori ir patys kam nors padėti išgyventi
sunkumus. 

Šių metų ,,Alatėjos” baliaus svečių laukia pui-
kus koncertas. O vakaro loterijai yra paaukota
daug gerų prizų. Mūsų klubo moterys pačios paga-
mino skanaus maisto, iškepė pyragų. Tie, kurie su-
skubo nusipirkti bilietus į renginį, tikrai neturėtų
nusivilti ar nuobodžiauti. 

Minėjote, kad ,,Alatėjos” labdaros baliaus pagrindi-
nė atlikėja taip pat ypatinga?

Kas atsitinka, kai bendramintės moterys su-

siburia į labdaros klubą, norėdamos ne tik

daryti gerus darbus, bet ir draugauti, kar-

tu leisti laisvalaikį? Jos ima taip prasmingai ir įdo-

miai gyventi, kad į žmonų veiklą pamažu įsijungia

ir jų sutuoktiniai. O kas gali būti stipriau už gerų

tikslų vienijamas šeimas? Tai apie vadinamųjų

,,trečiabangių” įkurtą klubą ,,Alatėja”, kuris

šeštadienį, lapkričio 24 d. Balzeko lietuvių kul-

tūros muziejuje rengia jau tryliktąjį savo labda-

ros balių. Apie  būsimą renginį ir klubo veiklą –

pokalbis su jo vadove Audrone Sidaugiene. 

Taip, tai jauna mergina Emilija Pukevičiūtė iš
Lietuvos, kuri yra labai talentinga, turi puikų balsą,
yra ne vieno konkurso nugalėtoja. Šiuo metu ji mo-
kosi vokalo pas Lietuvos teatro ir muzikos akade-
mijos docentę Juditą Leitaitę. Tos mergaitės gyve-
nimas taip susiklostė, kad kurdama savo ateitį, ji gali
pasikliauti tik savo pačios jėgomis. Ji  turi dirbti, o
muzikos mokytis gali tik laisvalaikiu. Tačiau Emi-
lija yra labai talentinga ne tik muzikos, bet ir dau-
gelyje kitų sričių – puiki pasakotoja, gabi matema-
tikė. Ji buvo Linkuvos gimnazijos pažiba. Tačiau,
kaip minėjau, jai tenka įveikti labai daug kliūčių, kad
galėtų savo jėgomis judėti į priekį. Mes ją pasikvie-
tėme, pasirūpinome jos kelionės išlaidomis, tuo pa-
čiu norėdamos jai bent šiek tiek pagelbėti. Emilija
pasirodys ne tik ,,Alatėjos” renginio metu. Dar ža-
dame padėti jai surengti kelis koncertus čia, Čikagoje.
Jos dainavimui akompanuoti sutiko šiuo metu Či-
kagoje Balzeko lietuvių kultūros muziejuje tiriamąjį
darbą dirbantis muzikologas prof. dr. Darius Ku-
činskas.

Emilija savo pasirodymu padės jums, jūs padėsite jai
– kažkaip tie geri darbai stebuklingai pasidaugina, tuomet
laimi visi. Ir tai ne vienintelis kartas, kai taip atsitinka. Kaip
jums taip pavyksta? Gal žinote kokių specialių taisyklių, kaip
to pasiekti?

Aš tikiu, kad pagrindinė taisyklė yra ta: kuris
kiek duoda, tiek ir pats gauna. Taip pat, kaip jau ir
kalbėjome, sunkią akimirką sulaukę pagalbos, vėliau
įveikę savo vargus, žmonės ima norėti patys kam nors
pagelbėti. Tai savo veikloje esame patyrę jau ne kar-
tą. Viena šeima – mama Danguolė, jos vaikai – sūnus
Agnius ir dukra Glorija jau ne vienerius metus yra
ištikimi mūsų pagalbininkai. Buvo laikas, kai Glo-
rija sunkiai susirgo, mes pirmieji tai šeimai padė-
jome kaip galėdami. Dabar Glorija yra nugalėjusi
sunkią ligą. Jie patys gali padėti ir padeda tiems, ku-
riems reikia tos pagalbos. Tikrai labai svarbu yra da-
lintis, kad ir po nedaug – tarkime, 20 dolerių, nes ga-
lutinė iš aukotojų surinkta suma gali būti ne tokia
jau maža. O padalinta kelioms šeimoms ji nors kiek
padės joms išgyventi sunkų tarpsnį, sulaukti ge-
resnių laikų. 

Kaip atsirado mintis įkurti labdaros ir paramos klubą
,,Alatėja”? 

Pamenu, susirinkome vienos draugės namuose.
Ten kažkaip spontaniškai nusprendėme visos burtis
ir dalį savo laisvalaikio skirti labdarai. Tuomet
kalbėjomės ir sakėme, kad reikia įkurti moterų
klubą.  Planavome, kad laisvalaikiu klubo narės dar
galėsime lankyti spektaklius, koncertus, į kuriuos
kartais taip sunku prisikviesti savo vyrus. Taip ir
pradėjome kaip moterų klubas ,,Alatėja”. Jo bran-
duolį sudarė Čikagos lituanistinės mokyklos mo-
kytojos. 

Pirmasis mūsų renginys buvo Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje surengta filmo ,,Dievų miškas”

peržiūra. Pirmoji mūsų parama buvo vienai Lietu-
voje gyvenančiai nuo gaisro nukentėjusiai šeimai.
Kažkaip greitai mes susisiekėme su draugėmis ir su-
rinkome aukų, kurias išsiuntėme į Lietuvą. 

Vėliau užmezgėme ryšius su Lietuvoje vei-
kiančiu labdaros ir paramos fondu ,,Rugutė”, kuris
rūpinasi onkologinėmis ligomis sergančiais vai-
kais, siunčiame paramą šiai organizacijai. Padeda-
me ir Linkuvos gimnazijai (aš pati esu iš Linkuvos,
dirbau šioje mokykloje iki atvykimo į Ameriką, to-
dėl atsirado šie ryšiai), taip pat esame ne kartą gel-
bėję čia, Čikagoje, gyvenantiems į sunkią padėtį pa-
tekusiems lietuviams. Visų paramos gavėjų neiš-
vardinsi, tiesiog darome tai, ką galime. Mes ne tik me-
tinio baliaus metu sukaupiame didesnę pinigų
sumą, bet pačios rengiame garažo (garage sale) iš-
pardavimus, geresnius surinktus drabužius siun-
čiame į Lietuvą. Labai džiaugiamės ir esame dėkingi
siuntinių bendrovei ,,Atlantic Express”, kuri mums
taiko dideles nuolaidas. 

Kaip atsitiko, kad jūsų moterų klube nepastebimai at-
sirado vyrų? 

Prieš kurį laiką nustojome vadintis moterų
klubu. Nes supratome, kad šalia mūsų pamažu sto-
jo mūsų vyrai. Jie padeda mums atlikti daug darbų.
Šiuo metu ,,Alatėjos” branduolį sudaro 12 šeimų. Mes
esame ne tik bendraminčiai, klubo bendradarbiai, bet
ir draugai, tarsi giminės, kurie kartu švenčia šven-
tes, keliauja. Mus jungia bendrystės jausmas. Kar-
tais mėgstame susirinkti ir leisti laiką kartu: vyrai
lošia pokerį, moterys pasižiūri kokį filmą. Jau ne pir-
mą kartą atsitinka taip, kad pokerio laimėtojas atneša
laimėtą sumą ir atiduoda ją ,,Alatėjai”. Atrodo, kad
kitaip ir būti negali – mes visi turime tą patį tikslą. 

Norėčiau mūsų pokalbį baigti  Laimos Petro-
nienes eilėmis. Ši poetė kartą pasidalijo savo nuo-
širdžia poezija ir leido naudoti eiles mūsų labdaros
vakare. Tad stebime jos kūrybą, džiaugiamės gražiu
lietuvišku žodžiu. Jau artėja Padėkos diena. Norėčiau
šiomis eilėmis padėkoti visoms toms moterims, ku-
rios jau kelis dešimtmečius darė gerus darbus įvai-
riose labdaros organizacijose išeivijoje. Iš jų mes mo-
komės, jos mums yra pavyzdys. Ir taip pat noriu tar-
ti ačiū mūsų draugams, rėmėjams, ir svarbiausia –
mano ,,Alatėjos” draugėms:

Už mūsų protėvius, už meilės šilumą, / Už tai,
kuo tikima,už tai, kas mylima. / Už šiltą šyp-
seną,apsikabinimą, / Už juoką, džiaugsmą,
rimtį, tylumą./Už tai, kas amžina, už tai, kas
artima/Ir už jaukumą tą, kuris suartina. / Už
tai, kas duodama ir kas aukojama, / Už tai, kas
Žemės šios dainoj dainuojama / Už tikrą ilge-
sį, už skausmo ašarą, / Už tai kad, kylame ir
meilę nešame/Už trapų žiedlapį vardu Gyve-
nimas, / Už būtį amžiną ir jos srovenimą.  

,,Alatėjos” bendramintės, bendradarbės ir draugės (iš d.)
Audronė Sidaugienė, Jurita Timošiūnienė ir Loreta Timu-
kienė.

Labdaros ir paramos klubo šeimos ne tik kartu dirba, bet ir poilsiauja, pramogauja. ,,Alatėjos”�archyvo�nuotr.
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VA k A R I S

INGA GREBLIKIENĖ

Kol politikai ir ekologai vis dar ginčijasi, ar yra klimato
atšilimas ir ar reikia jo bijoti, gamta nelaukia ir kiek-
vienais metais pateikia vis dides nių staigmenų. O su
stichija – vėju, vandeniu ir ugnimi kovoti yra labai sun-
ku. Kiekvienais metais girdime, kad šiemet vykęs gais-
ras ar potvynis yra pats didžiausias ir destrukty-
viausias, bet staiga kitąmet atsitinka dar didesnė ne-
laimė. Sunkiausia, kad tenka grumtis ne tik su pačia
ugnimi, vėju ar vandeniu, bet dar liūdnesnės būna įvy-
kių pasekmės: dar visiškai neatstatyti sudegę namai
ir vynuogynai, vyninės Napa ir Sonoma Califor nijoje,
Texas valstijoje įvykusio po tvynio prieš dvejus me-
tus padaryta žala iki šiol varo žmones į neviltį. O kur
dar Florida su savo uraganais… Tad tikrai skauda, kad
nespėjus net atsitiesti, gamta toliau kerta iš peties.

Mažiausiai 66 žmonės žuvo, o per 600 dingo be
žinios ug nies apimtuose ruožuose šiauri-
nėje ir pietinėje Californijos dalyse, kur tirš-

ti dūmai uždengė dangų ir saulę. JAV prezidentas Do-
nald Trump pa skelbė, kad Californijos valstiją išti-
 ko didelio masto gaivalinė nelaimė ir nurodė skir-
ti federalinį finansavimą. Šiaurės Californijoje siau-
čiantis gaisras dabar laikomas pražūtingiausiu per
visą valstijos istoriją. 

Camp Fire gaisras, kurstomas smarkaus vėjo,
kurio greitis siekė 100 km per valandą, yra di-
džiausias iš ke lių gaisrų, privertusių ketvirtį mili-
jono valstijos gyventojų palikti savo namus. Šis
gaisras taip pat pirmauja pagal naikinimo mastą –
ugnis su pleškino apie 6 500 gyvenamųjų na mų ir 240
komercinių pastatų Para dise miestelyje ir iš esmės

Gaisrai Californijoje –
nauja anomalija 

nušlavė šį miestelį nuo žemės paviršiaus. Su lieps-
nomis kovoja daugiau kaip 5 100 ugniagesių, atvy-
kusių net iš tokių valstijų kaip Washingtonas ir Te-
xas. Kruopščiai tikrinami sudegusių na mų griuvė-
siai, iš visų JAV suvažiavusios mobiliąsias DNR ty-
rimų laboratorijas turinčios gelbėtojų ir antro po logų
komandos kruopščiai naršo ir mėgina nustatyti
aukų tapatybes. Šis gaisras jau išdegino 142 000 ak-
rus teri torijos Šiaurinėje Californijoje. Vi sos prie-
glaudos perpildytos, žmonės yra visiškoje neviltyje,
oro kokybė de šimtis mylių aplinkui yra siaubinga.
Liūdniausia, kad šis gaisras kilo kažkokiems sto-
vyklautojams užsidegus laužą. Ir būtent šiuo metu,
pu čiant neprognozuojamiems karš tiems Santa Ana
vėjams, Califor ni joje kategoriškai draudžiama žais-
ti su ugnimi. Pasekmės tiesiog kvapą gniaužia, Ca-
lifornija gedi, tačiau net ir dabar greitkeliuose galima
pama tyti iš mašinų skraidančias neužge sintas ci-
garetes.

Dega ir pietinė Californija – nuostabusis ir ne-
pakartojamas Los Angeles miestas su priemies-
čiais, pasiglemžtas didžiojo Woolsey gaisro ir ma-
žesnio Hill gaisro. Pietinėje Ca lifornijoje Woolsey
gaisras apėmė dalį Thousand Oaks miesto, kurio gy-
ventojai tebėra sukrėsti šaudynių, praėjusį trečia-
dienį viename bare su rengtų buvusio jūrų pėstininko.
Deja, šaudymas kaip ir atsitraukė į antrą planą… Čia
ugnis nuniokojo apie 98 000 akrų plotą ir sunaikino
mažiausiai 616 pastatų. Taip pat degė ir Oak Park,
Agora Hills miesteliai. Iš Thou and Oaks, Oak Park,
Agoura Hills buvo evakuota apie 200 tūkstančių  gy-
 ventojų, Malibu legendinis mieste lis buvo privalomai
evakuotas absoliučiai visas. To dar niekada nebuvo
nutikę Californijos istorijoje. Buvo privalomai eva-
kuotos ir lietuvių šei mos – Thousand Oaks gyve-
nantis Los Angeles Lietuvių Bendruomenės pirmi-

ninkas Raimundas Šilkaitis su žmona Rasa, „Lie-
tuvos vaikų viltis” fondo pirmininke, taip Lietuvos
garbės konsulės, LWAC vykdančiosios direktorės
Daivos Navarrette 5 asme nų šeima, gyvenanti Oak
Park, Jani na Čekanauskienė, buvusio ilgame čio
garbės konsulo LA Vytauto Čeka nausko žmona,
gyvenanti Westlake Village.

„Lapkričio 8-osios, ketvirtadienio pavakare pa-
skelbus privalomąją evakuaciją, visa šeima susipa-
kavome būtiniausius daiktus, pasiėmėme abu šu-
niukus ir išvažiavome pas mamą į Westlake Village,
nes atrodė, kad ten bus saugu, – pasakojo Daiva Na-
var ret te. – Deja, vėlai vakare gaisrinin kai pasibel-
dė į duris ir paskelbė privalomąją evakuaciją ir čia.
Dabar te ko padėti susipakuoti mamai ir vi siems ju-
dėti į Santa Monica, kur gyvena sesuo Vida su šei-
ma. Gerai, kad nebuvo didelių kamščių. Taip trys šei-
mos su visais augintiniais, Vidos ir Arūno  namuo-
se prigludę prie kompiuterių, praleido visą sa-
 vaitgalį, nes Oak Parke degė gyvena mieji namai ir
sugrįžti tebuvo leista sekmadienį vakare”. 

Šilkaičiai į namus grįžo penktadienį, bet po ke-
lių dienų, vėl iškilus didžiuliams ugnies ir dūmų stul-
pams, jie susirūpinę sekė vėjo kryptį. „Jei bus pa-
skelbta antroji privaloma evakuacija, ir vėl eva-
kuosimės”, – sa kė Rasa Šilkaitienė. Pamatę ugnies
stichijos padarinius turbūt niekas ne benori juokauti,
juolab kad eva kuo jantis iš Thousand Oaks mieste-
lio kamščiuose įstrigusios mašinos užsidegė ir daug
žmonių tiesiog grie bė vaikus ant rankų ir bėgo nuo
ug nies į nežinią…

Nors Malibu ir apylinkių gyventojams buvo leis-
ta grįžti namo vėlai sekmadienį, kiek toliau į šiau-
rės ry tus nuo kurorto esančiame Calabas mieste
buvo paskelbta evakuacija, nes antradienį vėjas
vėl sustiprėjo. Kaip minėjome, dūmai vėl matyti ir
iš Thousand Oaks miestelio, nes at sirado naujas ug-
nies židinys Simi Valley slėnio kitoje pusėje. Padė-
tis kas dien keičiasi, bet galime tik džiaugtis, kad kol
kas nei viena lietuvių šeima nenukentėjo. Prieš me-
tus, spa lio vidury, deja, po galingo gaisro Santa Ro-
soje visiškai sudegė žymaus džiazo pianisto lietuvio
Rudolf  Bud gino namas. Apie nelaimę buvo rašyta
„Draugo” laikraštyje.

„Tai nėra naujoji realybė – tai yra naujoji ano-
malija. Ir ši anomalija, be abejo, tęsis artimiausius
10, 15 ar 20 metų, – sekmadienį pareiškė Californi-
jos gubernatorius Jerry Brown, perspėjęs apie ti-
kėtiną klimato kaitos poveikį. – Deja, geriausi moks-
liniai tyrimai rodo, kad šiluma ir sausra intensyvės”,
– pridūrė jis.Degantis Malibu vaizdas, atsiveriantis iš Santa Monikos.                                                                          ,,Facebook”�nuotraukos

Pirmieji dūmai Oak Park, CA
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Šį šeštadienį, jau trečią kartą juvelyrė
Giedrė Kosė dalyvauja prestižinėje San
Francisco menų mugėje – West Coast
Craft, į kurią atrenkami įdomiausi ir ino-
vatyviausi kūrėjai iš visų JAV. O gruo-
džio pradžioje Giedrės kūryba pirmą
kartą bus pristatoma Los Angeles
– Echo Park Craft Fair. 

Su menininke, kurios kūryba jau
sulaukė dėmesio JAV rinkoje,
kalba mės apie jos kelią į Ameri-

ką ir perlų pasaulį.

Giedre, kokia Tavo atvykimo į Ameri-
ką istorija? 

Mano Amerikos istorija prasidė jo
prieš 25 metus,  Panevėžio 5-osios vi-
durinės mokyklos devintoje klasėje.
„Atviros Lietuvos fondas” organizavo
konkursą, kurio laimėtojai me tus galėjo
mokytis svajonių šalyje – Amerikoje.
Praėjau visus konkurso etapus ir buvau
pasodinta ant atsar ginių laimėtojų suo-
lelio. Tą kartą taip ir neišvažiavau, o tai
tik dar labiau sužadino „apetitą” Ame-
rikai. Pir mą kartą jos „paragavau”
antrame sociologijos bakalauro studi-
jų kurse su „Work and Travel” prog-
rama. At ra dau Californiją ir nebega-
lėjau jos ištrinti iš savo galvos. Vynuo-
gės be kauliukų, sultimis pertekę per-
sikai, kolibriai ir niekad neužtemstanti
sau lė. Jaučiau, kad turiu grįžti čia gy-
venti. Užtruko 15 metų, bet grįžau.

Spalvinga draugija ,,tyrinėjo” Washingtono valstijos miškus.

Kol Šiaurės Vakaruose puikus oras, o Washingtono bei Oregono vals-
tijų nekankina Californijoje vėl įsismarkavę gaisrai, 9 Portlando ir
Pietvakarių WA lietuvių bendruomenės nariai su 2 keturkojais – tai-

gi viso 11 grybautojų 11 mėn. 11 d. leidosi Gifford Pinchot mišku unikalios
gamtos tyrinėjimams. Einant gilyn į girią visiems reikia būti kuo ryškiau
apsirengusiems – saugumo ir matomumo sumetimais. Grupės organiza-
toriui, šių eilučių autoriui tam gerokai pasitarnavo trispalviai aprėdai, taip
pat ir neseniai uošvės padovanota megzta kepurė, kuri, beje, jau dalyva-
vo ir pirmojoje mikologų ekspedicijoje! 

Lauryno Misevičiaus inf. ir nuotr.

Lietuvoje tai vadinome grybavimu, 
čia – mikologų ekspedicija

Darbas su perlais – būdas grįžti į savo vidinę planetą
Man šie netobulai tobuli perlai sim-
bolizuoja vidinę moters planetą – lau-
 kinę, jautrią ir niekad nenuspėjamą.
Kuriant papuošalų dizainą man svar-
bus judėjimo/pokyčio elementas. „Pla -
net Kasumi” skatina moterį bendrau-
ti su perlu-planeta, jį liesti, žaisti su juo,
sukti perlą aplink pirštą ar keisti jo ka-
bėjimo ilgį pagal tos die nos nuotaiką ir
aprangą. Man interakcija su perlais –
tai savotiška medi tacija, būdas nusi-
raminti ir grįžti į savo vidinę planetą. 

Savo kūryboje mėgstu derinti kuk-
 lumą su prabanga: auksą, retus per lus
su spalvotomis virvelėmis, ku rios su-
teikia papuošalams lengvumo bei ska-
tina juos nešioti kasdien, o ne laukti
progos jais pasipuošti.

Kas Tau svarbiausia? 
Kaip kūrėjai man svarbu sukurti

kažką tokio, kas taptų moters kūno da-
limi, kurios ji nenorėtų nuo savęs nu-
siimti. Kaip moteriai man svarbu jaus-
tis mylima ir ypatinga.

Kas Tau yra laimė?
Laimė yra rytais bučiuoti miegu

kvepiančius vaikus, nuo medžio skin-
ti ir tiesiai į burną dėti prinokusias treš-
nes, laistytis vandeniu su vyru ir ras-
ti perlą, kurio dar niekada nema čiau. 

Ar pasiilgsti Lietuvos? Ko labiausiai? 
Pasiilgstu man artimų žmonių ir

šiltų vasaros vakarų Užupyje.

Ko Tave išmokė gyvenimas Ameriko-
je?

Susikurti save iš naujo. 

alui, vaistams, prieskoniams ir t. t. Ta-
 čiau giliai viduje visuomet jaučiau
poreikį rankų darbui. Mano močiutė,
tėčio mama Birutė buvo mezgimo vir-
balais virtuozė, kita močiutė, mamos
mama Gražina – piešė įspūdingus pei-
zažus, mano mama Asta kuria poeziją,
tekstus dainoms bei užsiima japoniš-
ka tapyba, o tėtis Romualdas operuoja
kaulus, nors baigęs mokyklą norėjo
būti juvelyru. Aš pati tarsi visų šių ta-
lentų rinkinys, ir atvykusi į Ameriką
turėjau progos iš esmės pa keisti savo
profesinį gyveni mą. Ma no kūrybinis
kelias JAV prasidėjo nuo prekinio
ženklo „Anchovy” – tai dra bužiai vai-
kams ir suaugusiems, daugiausia iš
lino, siuvami Lietuvoje. Jų išskirti-
numas – švarios geometrinės formos ir
netikėtos spalvų kombina cijos.

Vėliau netikėtai susidūrusi su
raukšlėtaisiais japoniškais perlais,
savo kūrybinę energiją nukreipiau į ju-
velyriką. Raukšlėtieji perlai pirmą-
 kart buvo atrasti 1930 m. Japonijos eže-
 re Kasumigauara. Savo unikalia forma
ir paviršiumi jie labiau pana šūs į me-
teoritus, nei į tradicinius perlus. Įkvė-
pė ir tai, kad šių perlų ieško moterys.

,,Man svarbu sukurti kažką tokio, kas tap-
tų moters kūno dalimi…”

Savo juvelyriniams dirbiniams kūrėja pasi-
rinko perlus.

Raukšlėtasis japoniškas perlas pasižymi
savo ypatingu žavesiu.

,,Kūryboje mėgstu derinti kuklumą su pra-
banga”.

Kokia buvo pradžia – pirmi mė nesiai,
metai?

Su šeima gyventi į Californiją at-
 sikraustėme prieš pusantrų metų. Jau-
čiuosi, kad vis dar esame pra džios eta-
pe ir mokomės prisitaikyti prie vietinio
mąstymo bei gyvenimo kultūros. Prie
kai kurių dalykų pri pra tome iš karto,
pvz., tobulo oro, skanaus maisto, besi-
šypsančių pada vėjų ir pardavėjų. Ta-
čiau prie kai ku rių dalykų priprasti
nėra taip paprasta. Pvz., Lietuvoje, jei
kažką pažadi, turi ir padaryti. O jei ne-
padarai, grau  žia sąžinė. Amerikoje pa-
žadai yra bendravimo forma, kuri pa-
skanina pokalbį, bet retai kada virsta
rea lybe. Ir niekas dėl to nepatogiai ne-
sijaučia. Šiandien pažadi, rytoj pa-
mirš ti ir žadi kažką naujo.

Kaip klostosi profesinis gyvenimas?
Prieš atvažiuodama į Ameriką 10

metų dirbau reklamos srityje: kūriau
prekinius ženklus bankams, rūbams,

Ama – tai  japonės perlų me džiotojos,
nuogos šokdavusios į ledinį vandenį
ieškoti perlų. Po vandeniu ne kvėpuo-
damos jos sugebėdavo išbū ti net dvi mi-
nutes ir nardydavo net sulaukusios 90
metų Taip gimė naujausias mano kū-
rinys „Planet Kasu mi”. 

Tai jautri minimalistinė juvelyri-
ka su retais perlais, kurie savo orga-
ninėmis formomis ir raukšlėtu pavir-
 šiu mi primena kosmines planetas.

Kuo, Tavo manymu, skiriasi lie tuvė mo-
teris nuo amerikietės?

Amerikietės skirtingose valstijo-
se yra skirtingos. Netgi lietuvės, gi mu-
sios ir užaugusios Amerikoje, yra labai
skirtingos nuo lietuvių, kurios yra gi-
musios ir užaugusios Lietuvoje. Man
atrodo, kad esminis lietuvės mo ters
skirtumas nuo amerikietės yra nuo-
širdumas ir alkis tikro bendravimo,
be jokio išskaičiavimo. 

Jei paprašyčiau save apibūdinti vienu
žodžiu, kokį pasirinktum?  

Kontrastai.

Kalbėjosi Diana Plačiakienė –
tinklaraščio „Mano Amerika” autorė.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Moksleivių Žiemos kursai – 2018

Moksleivių��ateitininkų��sąjungos��Centro�valdyba�gruodžio�26�d.�– sausio�1�d.�rengia
ateitininkų�pasaulėžiūros� kursus�ALRKF� jaunimo� stovyklavietėje�Dainavoje,�Man-
chester,�Michigan.�Kviečiami�visi�lietuviškai�kalbantys�moksleiviai,�lankantys�gimna-

zijos�9–12�klases�ir�norintys�praleisti�savaitę�su�kitais�lietuviais�katalikais�ateitininkiškoje�dva-
sioje.�

Žiemos� kursuose� siekiama�atitrūkti� nuo� kasdienybės,� pasinaudoti� proga�prisiartinti
prie�Dievo,�geriau�save�pažinti�ir�suprasti�ateitininkiškus�principus�savo�gyvenime.�Forma-
tas:�paskaitos,�pokalbiai,�diskusijos,�prakalbos,�įvairūs�pratimai.�Moksleiviai�aktyviai�dalyvauja
visose�programos�dalyse.�Žiemos�kursų�programa�skiriasi�nuo�vasaros�stovyklų.�Prašome,�kad
kursantai�nusiteiktų�rimtesniam�darbui.�Moksleivių�ateitininkų�sąjunga�siekia�ugdyti�visa-
pusiškai�išsilavinusią�asmenybę.

Kviečiame�visus� susidomėjusius�moksleivius� registruotis!� (Pirmenybė�dalyvauti� yra
duodama�įžodį�davusiems�vyresniesiems�moksleiviams�ateitininkams�užsiregistravusiems
iki�gruodžio�1�d.)�Platesnė�informacija�ir�registracijos�nuorodos�yra�paskelbtos�mesmas.org
tinklalapyje.�

Žiemos kursams ieškomi vadovai
Ieškomi vadovai MAS Žiemos kursams, ypač studentai ir neseniai studijas baigusieji.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje mesmas.org.

Įsivaizduokite sceną... Maldininkai susirinkę tamsioje bažnyčioje. Tyla. Vie-
nas uždega žvakutę. Uždega savo kaimyno. O kaimynas – kaimyno. Ne-
drąsiai švinta. Pradedama giedoti labai paprasta giesmelė, susidedan-

ti iš vienos nuolat kartojamos eilutės. Maldininkai – štai vienas, štai kitas,
štai tėvai su mažais vaikučiais – prieina prie altoriaus ir ten, smėliu pripil-
dytuose induose, įsmeigia savo žvakutes. Grįžę į savo vietas sėdi tyliai, ste-
bėdami stebuklingą sceną: šimtai mažų liepsnų apšviečia altorių. Kitos švie-
sos nėra. Nėra garso. Niekas nejuda, išskyrus liepsneles, kurios švelniai šoka.

Tai Taizé pamaldų pradžia. Taip prasidėjo New Yorko lietuvių
Vėlinių paminėjimas.

Lapkričio 2 d. New Yorko Marijos Pečkauskaitės jaunųjų atei-
tininkų kuopos nariai kartu su savo draugais, Maironio šeštadie-
ninės mokyklos mokiniais bei jų tėveliais ir vietiniais lietuviais,
surengė Taizé pamaldų vakarą. Kadangi lietuvių Apreiškimo pa-
rapijos bažnyčia remontuojama, maldininkai susirinko amerikie-
čių Mt. Carmel parapijos bažnyčioje.

Jaunieji ateitininkai vedė maldas, skaitė Šv. Rašto skaitinius ir
prisiminė savo šeimų bei lietuvių bendruomenės mirusiuosius. Muz.
Simona Minns, pritardama kanklėmis, vedė Taizé giesmių giedo-
jimą. Šiose giesmėse – nei pradžios, nei pabaigos. Jos skirtos me-
ditacijai ir todėl ypač tiko Vėlinių susimąstymo nuotaikai.

Marijos Pečkauskaitės kuopos inf.

Kas yra Taizé?
Taizé – mažas kaimelis Burgundijos kalnuose, Prancūzijoje. Ten 1940 metais krikščionis brolis Ro-
ger Schutz įsigijo apleistą kaimą, kad jame priglaustų nuo karo nukentėjusius. Pasisekė priimti ir
vieną kitą nuo nacių besislapstantį žydą. Karui pasibaigus brolis Roger įsteigė ekumeninę krikš-
čionių broliją, į kurią įstojo įvairių konfesijų dvasininkai, pasiryžę gyventi bendrystėje su Dievu per
maldą. Dalis jų pašaukimo yra priimti maldininkus. Dabar į Taizé kaimelį plūsta jauni žmonės trum-
piems etapams. Kiekvieną dieną jaunimas yra kviečiamas į Šv. Rašto apmąstymų bei darbo gru-
pes. Rytą, vidurdienį ir vakare vykstančios pamaldos suburia Taizé brolius ir jaunimą į vieną dide-
lę bendruomenę. 

New Yorke: 
Vėlinių pamaldos
su žvakutėmis

Vėlinių vakaras New Yorke. Lauros�Vidžiūnaitės�nuotraukos

New Yorko Maironio lietuviškos mokyklos direktorė Rasa Sprindys su vaikučiais užde-
ga žvakutes.

Vėlinių vakaro ramybė.

Čikagos ateitininkų kalendorius
Renginiai�vyksta�Ateitininkų�namuose�1380�Castlewood�Drive,�Lemonte�

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 6:30 val. v. Ateitininkų� namuose� ,,Vakaras� prie� fortepijono”.
Naujiena!� Atnaujintas� Ateitininkų� namų� fortepijonas.� Skambins� Manigirdas� Motekaitis,
Kazys�Motekaitis,�Naglis�Subačius� ir�Rasos�Valančiūtės�piano�studijos�mokiniai.� �Malonus
pabendravimas,� vaišės,� fortepijono�garsai.� Auka� – 25�dol.� Ateitininkų�namams�paremti.
Apie�savo�dalyvavimą�praneškite�iš�anksto,�parašydami�žinutę:�moteram@hotmail.com

Gruodžio 5 d., trečiadienį, 10 val. r. Ateitininkų� namų� knygų� klubas� diskutuos� ,,The
Fugue”,� autorius:� Gint� Aras.� Diskusijos� vyks� lietuvių� kalba.� Kreipkitės� į� Dainę� Quinn
DaineQuinn@gmail.com.

Gruodžio 8 d., šeštadienį,  9 val. r. Advento�rekolekcijos�Ateitininkų�namuose.�Rekolek�-
cijas� ves� brolis� Pranciškus.� Registruotis� tel.:� 630-257-8087,� 630-888-5013� arba� el.� paštu
ritakm2@hotmail.com.�Rengia�Ateitininkų�namai�ir�Pal.�Jurgio�Matulaičio�misija.

Gruodžio 22 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Čikagos�ateitininkų�Kūčios,�Ateitininkų�namuose.

Įsidėmėkite:�nauja�vieta,�naujas�laikas.

2019 m. sausio 16 d., trečiadienį, 7 val. v. Ateitininkų� namų� knygų� klubas� diskutuos
knygą�,,Little�Fires�Everwhere”,�autorė�Celeste�Ng.�Diskusijos�vyks�lietuvių�kalba.�

Kalendorių parengė Ramunė Kubiliūtė
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Sekmadienį,  lapkričio  11  d. Atei-
ti ninkų namuose buvo pristatyta
prof. Juozo Skiriaus parašyta kny-

ga ,,JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”. Šio solidaus leidi-
nio sumanytoja – ilgametė Draugo
fondo tarybos pirmi ninkė Marija Re-
mienė. 

Iš Lietuvos atvykęs knygos auto-
rius pasidžiaugė, kad į knygos sutik-
tuves Ateitininkų namuose susirinko
nemažas būrys žmonių. Iš tikrųjų, vi-
siems atsisėsti nepakako iš anksto pa-
ruoštų kėdžių. Teko jų dar atnešti.
Da lis klausytojų, dar prieš praside-
dant knygos pristatymui, suskubo
pirkti leidinį, kurį renginio metu kal-
bėjęs  Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro (LTSC) tarybos pirmininkas  dr.
Robertas Vitas taikliai pavadino moks-
liniu Lietuvos istorijos paminklu. 

Visi JAV lietuvių darbai 
netilpo į knygą

J. Skirius, prisimindamas knygos
atsiradimo pradžią, pasakojo, kad šį
veikalą parašyti jam pasiūlė M. Re-
mienė. Profesorius pusę metų svarstė,
ar  imtis šio nelengvo darbo, abejojo, ar
pavyks suvaldyti visą archyvuose su-
kauptą informaciją apie labai aktyvią
JAV lietuvių veiklą, apimančią dau-
giau nei 100 metų. 

Knygos autorius pabrėžė, kad jo
darbas atskleidžia tik dalį JAV lietuvių
veiklos. Ir ta dalis yra pasakojimas, pa-
grįstas istoriniais dokumentais, to meto
spaudoje pasirodžiusiais straipsniais ir
liudininkų prisiminimais apie įvairia-
pusę tautiečių paramą Lietuvai.

,,Knyga buvo planuota ne tokia

stora ir ne tokia sunki. Ji turėjo būti
300 puslapių. Išėjo beveik 600 puslapių,
tačiau dar liko daug surinktos, bet ne-
panaudotos įdomios medžiagos”, –
sakė J. Skirius. Jis paminėjo, kad ne-
mažai JAV veikusių įvairių lietuvių or-
ganizacijų yra sukaupusios vertingos
istorinės medžiagos, kuri galėtų tapti
ne vieno mokslinio darbo ar istorinės
knygos pagrindu. 

Iš Amerikos į Lietuvą – 
milijardai dolerių 

Nežinančiam istoriko mokslinin-
ko kūrybinės ,,virtuvės”, sunku pati-
kėti, kad sunkiausia autoriui buvo pa-
rašyti trečiąją knygos dalį, kurioje pa-
sakojama apie naujausius – 1990–2018
Lietuvos nepriklausomybės metus.
,,Jokių to laikmečio tyrinėjimų mane
dominančia tema nebuvo. Teko man pa-
čiam tapti pionieriumi, pradėjusiam
žingsniuoti tuo keliu”, – kalbėjo knygos
autorius. 

Minėdamas šaltinius, kuriuose
rado daug įdomios ir naudingos savo
knygai, J. Skirius padėkojo už suteik-
tą galimybę padirbėti turtinguose JAV
lietuvių archyvuose – LTSC, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje, Ameri-
kos lietuvių kultūros archyve Putname.
Taip pat autorius yra dėkingas tautie-
čiams, gyvenantiems JAV, sutikusiems
pasidalyti savo namuose saugoma ar-
chyvine medžiaga, kurios nebuvo jo-
kiuose JAV ar Lietuvos archyvuose.

,,Per 100 metų iš Amerikos į Lie-
tuvą buvo siunčiami milijardai dolerių
įvairiomis paramos formomis – tai ir
dovanos giminėms, ir piniginė parama,
ir surinkta labdara”, – kalbėjo J. Ski-
rius. Jis sakė pastebėjęs, jog labdaros
ir  paramos  teikimo  tradicijos  yra
perimamos iš kartos į kartą – jos jau
prigijo ir tarp naujausios, vadinamo-
sios ,,tarybukų” bangos atstovų. 

Į renginį susirinko pilna salė žmonių, norinčių ne tik įsigyti pristatomą knygą, bet ir susitikti su jos autoriumi bei gauti autografą. Jono�Kuprio�nuotraukos

K. Skiriaus knyga – mokslinis paminklas JAV lietuvių veiklai 

J. Skirius: ,,Į knygą daug medžiagos nesutil -
po.”

Pasėjo sėklą: knygą reikia
išversti į anglų kalbą

Kas yra lietuvių tauta? Ar tai vien-
tisas audinys, ar įvairių gabalėlių mo-
zaika? Ar egzistuoja ta vadinamoji
globali ar pasaulinė Lietuva? Kaip lie-
tuviai kalbasi vieni su kitais? Šie ir
daugiau klausimų kilo R. Vitui, skai-
tant naująją knygą. Kokios mintys  ją
perskaičius? 

,,Gaila, kad nebėra daugelio kny-
goje aprašytų parapijų, pastatų, orga-
nizacijų, ir žinoma, žmonių. Bet nieko
šiame pasaulyje nėra amžino. Žvel-
giant į lietuvių tautos istoriją – kiek-
vienas mūsų žingsnis yra svarbus. Po
50 metų mūsų nebebus. Bet mes šiuo
metu kiekvienas atliekame savo vaid-
menį lietuvių tautos istorijoje”, – kal-
bėjo R. Vitas. 

Jis iškėlė mintį, kad J. Skiriaus
knygą ,,JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais” reikia išversti į ang-
lų kalbą: ,,Mes turime parodyti ame-
rikiečiams, kad lietuviai yra svarbi
Amerikos istorijos dalis.”

Panašu, kad tą popietę po R. Vito
kalbėjusi M. Remienė šią mintį ,,pri-
glaudė” ir ėmėsi ją brandinti ir auginti.
Grįždama mintimis į pristatomos kny-
gos atsiradimo ištakas, M. Remienė sa -
kė, kad jos neapleido mintis, kaip ge-
riau būtų paminėti Lietuvos nepri-
klausomybės 100-metį. Knyga apie JAV
lietuvių darbus jai pasirodė tinka-
miausias būdas tą padaryti. Ji ėmėsi
kaupti lėšas, raginti JAV lietuvius pri-
sidėti prie šio leidinio atsiradimo. Ir vėl
tautiečiai bei įvairios organizacijos
parodė savo susitelkimą: aukojo, kiek
kas galėjo – nuo 25 iki 10 000 dolerių.
Visų aukotojų sąrašas pateiktas knygos
pabaigoje. 

,,Nebūtų Lietuvos nepriklauso-
mybės ir Kovo 11-osios, jei nebūtų ant-
rosios Lietuvos, esančios JAV, už At-

lanto”, – įsitikinusi viena iš aktyviau-
sių šios Lietuvos visuomenės veikėjų
M. Remienė. Beje, ši knyga yra septin -
toji, išleista Draugo fondo tarybos pir-
mininkės iniciatyva ir paremta auko-
tojų pinigais. 

Kalbėjusieji paminėjo didžiuosius
knygos atsiradimo talkininkus: dr. Vi-
taliją Stravinskienę, dr. Dalią Cidzikai -
tę,  dr. Ramūną Kondratą, Laimą Zu-
lonę ir Audronę V. Škiudaitę, redaga-
vusią šį istorinį veikalą. Knygą išleido
leidykla „Savas takas”.

Pykosi ir taikėsi vardan 
tos Lietuvos

Popietės vedėjas advokatas ir Ame-
rikos lietuvių tarybos (ALT’o) tary-
bos pirmininkas Saulius Kuprys susi-
rinkusiems pristatė ALT’o archyve
saugomo filmo ištrauką, kuri puikiai
iliustravo renginio temą – apie JAV lie-
tuvių indėlį į Lietuvos nepriklauso-
mybę. 

Filme įamžinti visuomenės vei-
kėjo, žurnalisto Juozo Laučkos prisi-
minimai apie tai, kaip lietuvių orga-
nizacijų atstovų delegacija buvo nu-
vykusi pas JAV prezidentą Franklin
Roosevelt. Tai buvo autentiškas šių
istorinių įvykių liudininko pasakoji-
mas apie lietuvių atstovų didelius sie-
kius ir darbus bei žmogiškas silpnybes,
neretai pasireiškusias jų visuomeni-
nėje veikloje, kurias pavykdavo nuga-
lėti vardan tos Lietuvos. Beje, tarp po-
pietės svečių buvo ir filmo herojaus
dukra Pranutė Domanskienė. 

Popietės svečiai rikiavosi į eilę
prie J. Skiriaus autografų, vaišinosi,
bendravo ir išsiskirstė nešdamiesi į na-
mus ne tik solidų leidinį, bet ir mintį
kada nors jį skaityti anglų kalba ir pa-
kviesti  skaityti savo pažįstamus ame-
rikiečius. 

Adv. S. Kuprys: ,,ALT’as nuveikė didelį dar  -
bą.”

R. Vitas: ,,Knygą reikia išversti į anglų kal -
bą.”

M. Remienė: ,,Ačiū tiems, kurie parėmė šią
knygą.”
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

„Amazon“ įžeidė milijonus piliečių
Vilnius (LRS, „Draugo” inf.) –

Seimo nariai kartu su kolegomis par-
lamentarais iš kitų Baltijos šalių –
Europos Parlamento nariais Sandra
Kalniete (Latvija) ir Tunne Kelamu
(Estija) ir Estijos parlamento nariais
Tarmo Krusimae ir Raivo Aegu – krei-
pėsi į internetinės prekybos tinklo
„Amazon” vadovus nutraukti šios įmo-
nės internetinėje parduotuvėje par-
duodamų marškinėlių ir kitų gaminių
su sovietine simbolika prekybą.

Kreipimesi reiškiamas susirūpi-
nimas dėl to, kad „Amazon” interne-
tinis prekybos tinklas suteikia plat-
formą tokių prekių gamintojams, ku-
rie negerbia sovietinio totalitarinio re-
žimo aukų atminimo. Politikų įsitiki-
nimu, prekyba tokiais gaminiais žei-
džia Baltijos valstybių gyventojų, pa-
tyrusių totalitarizmo represijas, jaus-
mus. Jie primena, kad Baltijos šalyse,
ištrūkusiose iš pusę amžiaus trukusios
sovietinės okupacijos, ir kitose vals-
tybėse sovietinė simbolika yra drau-
džiama, kaip draudžiama ir kito tota-
litarinio režimo – nacistinė simbolika.

„Kreipėmės į „Amazon Inc.” dėl
šios produkcijos, kuria iš esmės sie-
kiama pasipelnyti, nepaisant milijonų
sovietinio režimo represijų aukų ir
visų, kas išgyveno kankinimus, kali-
nimus, tremtis, jų artimųjų ir pali-
kuonių patirčių. Totalitariniai reži-
mai – blogis, kuriam pateisinimo nėra.
Todėl toks lengvabūdiškas sovietinės
simbolikos naudojimas komerciniams
tikslams yra ne tik moraliai ir etiškai
nepateisinamas, bet taip prisidedama
ir prie totalitarinio režimo nusikalti-
mų neigimo, sovietinės imperijos idea-
lizavimo”, – pabrėžia Seimo narė R.
Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Baltijos šalių politikai pažymi,
kad tokios simbolikos naudojimas žei-
džia ir gausią Baltijos šalių išeivijos
diasporą Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose. Taip pat jie primena, kad lapkri-
čio 6 d. Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se minint valstybinę komunizmo aukų
atminimo dieną, Baltieji rūmai išpla-
tino prezidentinį pranešimą, aukš-
čiausiu valstybiniu lygiu pagerbiant
100 milijonų gyvybių nusinešusių ko-
munistinių režimų aukas.

Kreipimosi autoriai prekybos tink-
lo atstovus ragina pademonstruoti at-
sakingą elgesį ir pagarbą sovietinio re-
žimo aukoms ir nedelsiant nutraukti
prekybą produkcija su sovietine sim-
bolika.

Primename, kad prieš kurį laiką
Baltijos šalių parlamentarai ir politi-
kai kreipėsi į „Walmart Inc.” – kitą pre-
kybos tinklą, kurio internetinėje par-
duotuvėje taip pat buvo platinami
marškinėliai su sovietine simbolika.
Neilgai trukus „Walmart” atstovai
pranešė, kad nutraukia prekybą šia
produkcija.

Surašinėtojai nelankys gyventojų
Vilnius (BNS) – Lietuva pradeda

pasirengimą 2021-ųjų gyventojų ir
būstų  surašymui – Vyriausybė nu-
mato apsieiti be surašinėtojų apsi-
lankymų pas gyventojus. 

Vyriausybė patvirtino, kad sura-
šymo apskaita vyks 2021-ųjų sausio 1 d.

„Surašymas atliekamas registrų
ir valstybės informacinių sistemų
duomenų pagrindu, registrų ir infor-
macinių sistemų tvarkytojai įparei-
gojami teikti administracinius duo-
menis Statistikos departamentui”,  –
sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Vyriausybė surašymo pasirengi-
mui numatė skirti beveik 740 tūkst.
eurų – lėšos numatytos  Lietuvos sta-
tistikos departamento reikiamai įran-
gai įsigyti, didžioji dalis jų skirta šiemet.

Lietuvos Vyskupų konferencija pa-
geidavo, jog surašyme būtų įvertinta ir

Laisvės premiją skirs buvusiems partizanams
Vilnius (LRS) – Laisvės premiją

siūloma skirti septynių buvusių par-
tizanų grupei, nusprendė komisija.

Laisvės premiją siūloma skirti Jo-
nui Čeponiui, Jonui Kadžioniui, Juo-
zui Jakavoniui, Bronislavui Juospai-
čiui, Vytautui Balsiui, Jonui Abu-
kauskui ir Juozui Mociui.

Seimo įsteigta Laisvės premija
skiriama žmonėms,  nusipelniusiems
laisvei, demokratijai ir žmogaus tei-
sėms. Taip pat ja įvertinamas asmenų
ir organizacijų indėlis skatinant tarp-
valstybinį bendradarbiavimą kovojant
už Rytų ir Vidurio Europos tautų lais-
vą apsisprendimą ir suverenitetą.

Kandidatą į laureatus atrenka spe-
ciali komisija, o galutinį sprendimą
priima Seimas. Laisvės premija tei-
kiama kasmet sausio 13-ąją per iškil-
mingą Laisvės gynėjų dienos minėji-
mą. Ji siekia 5 tūkst. eurų.

Šį apdovanojimą yra gavę Lietuvos
laisvės lygos įkūrėjas Antanas Ter-
leckas, pogrindinio leidinio „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos”
steigėjas, arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus, Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo pirminin-
kas, signataras Vytautas Landsber-
gis, disidentė Nijolė Sadūnaitė kt.

Lapkričio 25 d. ES pasirašys „Brexit“ susitarimą
Briuselis (ELTA) – Europos Va-

dovų Tarybos (EVT) pirmininkas Do-
nald Tusk pranešė, kad lapkričio 25
dieną bus surengtas neeilinis Europos
Sąjungos viršūnių susitikimas, per
kurį bus pasirašytas „Brexit” susita-
rimas su Didžiąja Britanija. 

„Jei nenutiks nieko netikėto, su-
rengsime Europos Vadovų Tarybos
susitikimą, kad galutinai užbaigtume
ir įformintume „Brexit” susitarimą.
Jis įvyks lapkričio 25 d., 9.30 val.” – in-
formavo D. Tusk. 

Apie tai paskelbta kitą dieną po to,
kai ES vyriausiasis „Brexit” derybi-
ninkas Michel Barnier ir Europos Ko-
misijos (EK) pirmininkas Jean-Claude
Juncker pareiškė, kad derybų procese,
kurio tikslas – užtikrinti, kad Didžio-

sios Britanijos pasitraukimas iš Ben-
drijos nebūtų chaotiškas, pasiekta „le-
miamos pažangos”. 

Anksčiau Didžiosios Britanijos
premjerė Theresa May užsitikrino
savo ministrų kabineto paramą „Bre-
xit” susitarimo projektui ir politinės
deklaracijos dėl būsimų Londono ir
Briuselio santykių metmenims. 

Toliau Th. May laukia nelengva
užduotis įtikinti Didžiosios Britanijos
parlamentą patvirtinti šį susitarimą. 

Nesudarius pereinamojo laiko-
tarpio sutarties, nuo 2019 metų kovo 29
dienos Didžiojoje Britanijoje nustotų
galioti ES įstatymai. Dėl šios priežas-
ties abiejose pusėse gali kilti chaosas,
jos gali patirti rimtų ekonominių sun-
kumų.

Rusija trukdė NATO pratyboms 
Briuselis (BNS) – NATO paskelbė,

kad vertina bet kokius veiksmus, su-
sijusius su Pasaulinės padėties nusta-
tymo sistemos (GPS) signalų blokavi-
mu, kaip pavojingus ir neatsakingus.

„Atsižvelgiant į tai, kad GPS nau-
dojamas taikiems tikslams, tokių trik-
džių sukėlimas yra pavojingas, dest-
ruktyvus ir neatsakingas”, – sakoma
Aljanso atstovės Oan Lungescu pa-
reiškime.

Pažymima, kad Norvegija nustatė,
kad Rusija atsakinga už GPS signalų
sutrikdymą Kolos pusiasalyje, kai
vyko (Aljanso) pratybos „Trident Junc-
ture”. „Suomija išreiškė susirūpinimą
dėl galimų trikdžių sukėlimo atvejų
Laplandijoje”, – pažymėjo Aljanso at-

stovai.
Oslas tiesiogiai apkaltino Rusiją

blokavus šios sistemos signalus Nor-
vegijos šiaurėje, kai ten spalio mėne-
sį ir lapkričio pradžioje vyko didelės
NATO pratybos.

Kiek anksčiau NATO vadovas
Jens Stoltenberg pabrėžė, jog „vis daž-
niau naudojami kibernetinių atakų
metodai” ir patikino, kad Aljansas
„vertina šiuos klausimus itin rimtai”.

Suomių premjeras Juha Sipila,
šiuo „kišimusi buvo siekiama pade-
monstruoti gebėjimą imtis tokių veiks-
mų”. Jis taip pat užsiminė, kad už tai
gali būti atsakinga Maskva.

Rusija tokius kaltinimus atmetė ir
pareiškė, kad jie neturi pagrindo.

Austrija nenutrauks ryšių su Maskva
Berlynas (BNS) – Austrijos kanc-

leris Sebastian Kurz pareiškė, kad jo
vyriausybė tęs dialogą su Rusija, ne-
paisant įtarimų, kad vienas armijos at-
sargos pulkininkas kelis dešimtme-
čius šnipinėjo Rusijai.

Anksčiau Austrijos žiniasklaida
pranešė, kad vienas Austrijos armijos
atsargos pulkininkas du dešimtme-

čius šnipinėjo Rusijai. Prokuratūra
paprašė teismo leidimo iki teismo
suimti šį įtariamąjį. Prokuratūros
pranešime sakoma, kad šis asmuo
įtariamas atskleidęs valstybės pa-
slapčių ir šnipinėjęs kitos valstybės
naudai.

Zalcburgo teismas atmetė proku-
ratūros prašymą.

Ispanija skelbia karą alternatyviajai medicinai
Madridas (BNS) – Ispanijos vy-

riausybė paskelbė karą alternatyvio-
sios medicinos metodams, tokiems
kaip akupunktūra ir homeopatija, pa-
vadino juos pavojingais sveikatai ir pa-
reiškė ketinanti uždrausti teikti tokias
paslaugas gydymo įstaigose.

Mokslo ir sveikatos ministrų pri-
statytu planu siekiama užkirsti kelią
tokios praktikos „potencialiai kenks-
mingam poveikiui”, kai jos „naudoja-
mos kaip alternatyva (moksliškai pa-
grįstam) gydymui arba kaip papildo-
mas gydymas”, sakoma vyriausybės
pareiškime.

Jame nedetalizuojama, kas laiko-
ma alternatyviąja medicina, bet kaip
pavyzdys pateikiama akupunktūra ir
homeopatija.

„Daug žmonių vis dar tiki, kad kai
kurie gydymo formos yra veiksmingos,
nors tai nėra moksliškai įrodyta”, – pa-
žymėjo vyriausybė.

Madridas leido suprasti, kad nori
eliminuoti alternatyviąją mediciną
gydymo įstaigose, kur visas paslaugas
nuo šios turės teikti „pripažinti” spe-
cialistai.

Taip pat planuojama palaipsniui
išstumti alternatyviųjų gydymo me-
todų dėstymą iš Ispanijos universite-
tų, sudarant susitarimus su aukštojo
mokslo įstaigų dekanais, kancleriais

arba Ispanijos regionų valdžios insti-
tucijomis nebeteikti diplomų, susiju-
sių su šiomis sritimis.

Be to, Madridas nori pakeisti įsta-
tymus, kad būtų sugriežtinta kova su
„klaidinančia reklama”, pavyzdžiui, al-
ternatyviosios medicinos liaupsini-
mu internete.

Kaip praneša Ispanijos „Asocia-
cija pacientams ginti nuo pseudo-
mokslinių terapijos priemonių” yra su-
dariusi ilgą sąrašą, į kurį įtraukė al-
ternatyviuosius gydymo metodus, to-
kius kaip aromoterapija, akupunktū-
ra ir netgi psichoanalizę, išvystytą
garsiojo austrų neurologo Sigmund
Freud.

Ispanija imasi netradicinės medicinos drau-
dimo.     Reuters�nuotr.�

Masiškai paliekama „Amazon“ tinklo Face-
book ir Twitter paskyrose žymenį #why-
notSwastika?. Facebook�nuotr.�

gyventojų išpažįstama religija, tačiau į
prašymą vyriausybė neatsižvelgė. 

„Pats būdas pasirinktas šiuolai-
kinis, surenkant duomenis iš visų re-
gistrų, tokios informacijos šiuo metu
nė viename valstybės registre apie
gyventojų išpažįstamą religiją ar kon-
fesinę priklausomybę nėra, todėl siū-
lytumėme į pasiūlymą neatsižvelgti”,
– sakė jis

Taip pat numatoma, kad Statisti-
kos departamentas bandomąjį  sura-
šymą  atliks 2019 metų sausio – 2020
metų birželio mėnesiais.

Surašymo rezultatus planuojama
skelbti 2022 metais.

2011 metais vykusiame  surašy-
me gyventojus lankė statistikai ir pil-
dė jiems surašymo lapus. Žmonės elekt-
roninį surašymo lapą internete galėjo
užsipildyti ir patys.

NUOTR
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Kaip jau skelbėme praėjusio ,,Drau-
go” sporto skiltyje, lapkričio 4 d.
New Yorke vykusiame didžiau-

siame pasaulyje maratone dalyvavo ir
jame sėkmingai bėgo trys Čikagos lie-
tuviai – Rimvydas Bilevičius, Darius
Mitkus ir Tadas Raudžius. Visi jie fi-
nišo liniją kirto drauge (atstumą įvei-
kė per tą patį laiką – 4:34:22 val.), tuo pa-
demonstruodami ne tik savo ištvermę,
bet ir vienybę!

Vienas iš šių maratoną baigusių
vyrų – R. Bilevičius ,,Facebook” in-
ternetinėje paskyroje paliko jautrią ži-
nutę, atskleisdamas, jog šiame mara-
tone iškovotą medalį skiria trečio vai-
ko besilaukiančiai žmonai Gražinai ir
būsimam, jau trečiajam šeimoje sūnui!

,,11. 04. 2018 New York. Tūkstančiai
žmonių, vyrai ir moterys, jauni ir
seni, sveiki žmonės ir su negalia, pir-
mą kartą bėgantys ir net 93 maratoną
skaičiuojantys, su skirtingais moty-
vais, tikslais ir siekiais stojo prie di-
džiausio pagal bėgikų skaičių ir se-
niausio pagal istoriją New York ma-
ratono starto linijos. Buvo šaltas, labai
šaltas, rudens rytas. Ir tas 4-ių valan-
dų laukimas iki starto labai išvargino.
Visi sušalę ir susigūžę kaip piemenė-
liai laukėme kuo greičiau patekan-
čios saulės, o iki to laiko šildė tik
gurkš nelis kavos, kurią visiems dalino,
gera draugų Tado Raudžiaus ir Da-
riaus Mitkaus kompanija ir begalinis
noras bėgti bei dar kartą išbandyti

save. 
Daugelis bėgikų savo bėgimus kaž-

kam skiria ir dedikuoja, tai ir mano
visi be išimties bėgimai buvo ir bus
kažkam skirti, kažką pagerbti, įver-
tinti ir padėkoti. Šis maratonas buvo
skirtas mano trečiam sūnui, kuris
kartu skrido į New York ir papildys
mūsų šeimą tik pavasarį. 

Po starto pradžioje atsargus bėgi-
mas vėliau pasimiršo ir bėgdami visą
maratoną trise mėgavomės trasa, įspū-
dingais vaizdais, sirgalių palaikymu ir
gera kompanija, su kuria šauniai ir
smagiai įveikėme visą distanciją. 

Čia buvo pirmas maratonas, kai
beveik nežiūrėjome į savo laikrodžius,
tiesiog bėgdami drauge mėgavomės
maratonu. Jokių sunkumų ir lūžio
taškų šiame maratone nebuvo, kiek
sunkesnėmis akimirkomis kroviausi
energijos sveikindamasis ir spausda-
mas rankas mažiems vaikams, kurie
palaikė bėgikus trasoje, stiprybės davė
ir mintys apie sūnų, kuriam ir skyriau
šį medalį. Kaip visada, teko garbė nuo
pat starto nešti lietuvišką vėliavą, ku-
ria pasipuošėme prieš finišą ir didin-
gai visi trys finišavome!

Ačiu žmonai Gražinai ir Rasai
Mitkus už mūsų palaikymą ir gerą
kompaniją, T. Raudžiui ir D. Mitkui už
vienybę ir stiprybę ir visiems kitiems,
kurie mus sekėte, siuntėte linkėjimus
ir džiaugėtės mūsų visų pergale!!!”

New Yorko maratono medalis – būsimam sūnui!

Su lietuviška trispalve bėgime nesiskyręs R. Bilevičius New Yorko maratone iškovotą me-
dalį skyrė savo žmonai ir būsimam sūnui!

Lietuvos atstovė Julija Stoliarenko
nepateko į prestižinės pasaulyje
mišrių kovos menų organizacijos

UFC rengiamo realybės šou „Ultimate
Fighter 28” finalą. Lietuvos atstovė
pusfinalyje JAV kovų ringe vykusioje
dvikovoje teisėjų sprendimu pralai-
mėjo 26-erių metų švedei Pannie Kian-
zad. Du teisėjai pergalę švedei skyrė
taškais 30:27, vienas – 29:28.

„Visų pirma noriu pasakyti, kad
tikrai myliu šią kovą ir man patiko
kiekviena sekundė narve. Aš to norė-
jau, tuo mėgavausi ir iš to mokiausi.
Kovojau iš visos širdies, bet visiškai ne-
sinaudojau savo smegenimis. Nėra jo-
kių pasiteisinimų. Niekada neiškeis-
čiau tokios patirties į kitą. P. Kianzad

yra viena labiausiai patyrusių kovotojų
ir viena šio realybės šou favoričių.
Buvo didelė garbė kautis su ja. Esu tik-
ra, kad mes kada nors dar ‘pašoksime’
kartu”, – įspūdžiais dalinosi J. Stolia-
renko.

„The Ultimate Fighter” ketvirtfi-
nalyje 25-erių metų J. Stoliarenko ran-
kos laužimu nugalėjo Marciea Allen, o
P. Kianzad taškais nugalėjo Katharina
Lehner.

Per savo karjerą profesionaliame
MMA narve J. Stoliarenko iškovojo
keturias pergales, patyrė tris nesėkmes
ir vieną kovą baigė lygiosiomis. P.
Kianzad sąskaitoje – 11 pergalių ir
trys pralaimėjimai.

Lietuvė per plauką nepateko į finalą

Lietuvos kovotoja Julija Stoliarenko (d.) nepateko į UFC realybės šou finalą.

Lapkričio 14 d. Lietuvos ledo ritulio pirmenybių rung-
tynėse Vilniuje tarp šeimininkų „Hockey Punks” ir
„Kaunas Hockey” komandos debiutavo lietuvių kilmės

meksikietis Arūnas Bermejo.
A. Bermejo, kuris jau yra rungtyniavęs ir Meksikos

rinktinėje, turi lietuviško kraujo – jo mama lietuvė, o šei-
ma kartu gyveno Čikagoje.

„Hockey Punks” komandoje jau ir anksčiau žaidė le-
gionieriai iš tolimų šaliai kraštų. Prieš porą sezonų sėk-
mingai rungtyniavo japonas Naoki Kaneko. 

„Labai džiaugiuosi šia galimybe rungtyniauti Lietu-
voje ir būti ‘Hockey Punks’ komandos dalimi. Mano tiks-
lai tokie kaip visuomet – noriu būti komandos lyderis ir
iškovoti čempiono titulą”, – apie savo debiutą pasakojo
Arūnas.

,,Laukėme jo debiuto jau nuo sezono pradžios. Deja,
priešsezoninėse rungtynėse Arūnas gavo traumą. Tris pa-
skutinius sezonus žaidėjas gana sėkmingai rungtyniavo

JAV. Manau,
kad jeigu bus
sveikas jis turi
galimybių būti
vienu  geriau-
sių mūsų ko-
mandoje”, – žai-
dėjo būsimą pa-
sirodymą įver-
tino „Hockey
Punks” klubo
vadovas ir vie-
nas iš šalies
rinktinės trenerių Šarūnas Kuliešius.

„Hockey Punks” komanda vienintelė šių pirmenybių
čempionate sugebėjo įveikti praėjusio sezono čempionę
Elektrėnų „Energiją”, tačiau su kitomis komandomis
rungtyniauja banguotai. 

R.

Vilniaus ledo ritulio klubas prisiviliojo
lietuvių kilmės meksikietį

Iš JAV į Lietuvą grįžęs Arūnas Bermejo rung-
tyniaus Vilniaus „Hockey Punks” komando-
je.

D. Motiejūnas pasisiekė neįtikėtiną rekordą

Kinijos krepšinio čempionate
(CBA) Shandong „Golden Stars”
komanda, kuriai atstovauja lie-

tuvis Donatas Motiejūnas, namuose
99:96 (26:13, 29:26, 24:33, 20:24) įveikė
Shanghai „Bilibili”.

Nugalėtojų gretose rezultaty-
viausiai žaidęs D. Motiejūnas per 47
min. pelnė 32 taškus (dvitaškiai 10/19,
tritaškiai 1/7, baudos 9/13), atkovojo
net 32 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6
rezultatyvius perdavimus, blokavo 3
metimus, suklydo 2 ir prasižengė 3 kar-
tus. Tai naujasis lietuvio atkovotų ka-
muolių rekordas.

Iki tol geriausias lietuvio rezulta-
tas buvo 25 sugriebti kamuoliai. Šį ro-
diklį D. Motiejūnas buvo pagerinęs
jau sužaidus tris kėlinius. Lietuvis
dvikovoje žaidė beveik be keitimo – nuo
suolo stebėjo rungtynes vos vieną mi-
nutę.

„Golden Stars”, turinti septynias
pergales ir keturis pralaimėjimus, tur-
nyro lentelėje užima aštuntąją vietą.

D. Motiejūnas per 47 min. pelnė 32 taškus
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RASA KAZLAS                     

Netoli Škotijos sostinės Edinburgho
gyvenanti lietuvių Bagdonų šeima anks-
čiau bandė leisti šaknis tai Airijoje, tai
Anglijoje. Kai pastarojoje persikėlė gy-
venti į Oxfordo grafystę, atrodė, įsikurs
jau visiems laikams. Bet žmogus pla-
nuoja, o Dievas juokiasi. Visai netikėtai
šeimos galva gavo pasiūlymą dirbti
vienoje autotransporto kompanijoje
Škotijoje, ir štai jau daugiau kaip dve-
ji metai Bagdonai su savo trimis vaikais
gyvenimą kuria vienoje iš keturių Jung-
tinės Karalystės vienijamų šalių. 

Kaip sako mano pašnekovai, Ško-
tija, kuri užima šiaurinį  Di-
džiosios Britanijos salos  treč-

dalį bei Hebrides,  Orkney Shetland sa-
las, yra gražiausia ir įspūdingiausia
Britanijos dalis. Žadą atimantys Ško-
tijos gamtos peizažai, ūkanose pa-
skendusios pilys ir nuostabioji šalies
sostinė, kuri alsuoja neoklasicizmo ir

karalienės Viktorijos laikams būdinga
architektūra. O kur dar senosios moks-
lo įstaigos, primenančios Škotijos švie-
timo epochos Edinburgho ,,aukso am-
žių”! Juk neveltui seras Winston Chur-
chill, iškiliai sugebėjęs įvertinti škotų
tautą, yra pasakęs, kad „iš visų pa-
saulio mažų tautų turbūt tik senovės
graikai aplenkė škotus savo indėliu į
žmonijos intelektualinės minties krai-
tį”.

Priėmė kaip savus

Nors Vilana ir Giedrius Bagdo-
nai Škotijoje gyvena dar labai trumpą
laiką, jie tvirtina, kad čia jaučiasi kaip
gimtinėje. Vaikai lengvai pritapo mo-
kyklose, įkandama ir vietos kalbos
tarmė. Šeima pagaliau įsigijo nuosavus
namus, o su vietos gyventojais tiek kai-
mynystėje, tiek nedidelėje miestelio
bendruomenėje užmezgė glaudžius,
draugiškus ryšius. ,,Galiu tik pridur-
ti, kad aplinka mus priėmė labai šiltai.
Jaučiamės čia kaip niekur kitur saugūs
tiek dėl savęs, tiek dėl vaikų. Mus visi

Škotija lietuvių širdis 
paviliojo visiems laikams

pažįsta. Pavyzdžiui, mūsų vaikai vieni
gali eiti pasivaikščioti į parką, ir mes
visada ramūs, nes jeigu tik kokia bėda,
žinau, kad iš karto bus sureaguota ir
laiku ištiesta pagalbos ranka”, – apie
itin bendruomeniškus, šiltus santy-
kius pasakoja Giedrius, kuris kelis
kartus patvirtina, kad Škotijoje vai-
kams ypač gera aplinka augti ir mo-
kytis.    

Pradžia Airijoje

Iš tiesų šių lietuvių pažinties ir
bendro gyvenimo istoriją reikėtų pra-
dėti nuo Airijos. Vilana su dviem duk-
romis jau kurį laiką gyveno šioje šalyje,
į kurią geresnių gyvenimo sąlygų ve-
dina atvyko dar 2006-aisiais. ,,Prisi-
menu net dieną, kada atvažiavau  –
lapkričio 22-ąją. Emigrantė jau esu
dvylika metų! Kartais net sunku pati-
kėti, kaip lekia laikas”, – pasakoja Vi-
lana. 

Skirtingai nei Vilana, jos sutuok-
tinis Giedrius Bagdonas po pasaulį
blaškėsi nuo studijų laikų. ,,Į Airiją bu-
vau trumpam, tik 11-ai metų, užsukęs
padirbėti, na, ir ateičiai santaupų pra-
simanyti”, – juokauja Giedrius, ku-
riam taip šmaikščiai vadinamas trum-
pas emigracijos laikas ištirpo nejun-
tamai. Būtent Airijoje Vilana ir susi-
pažino su Giedriumi, čia sukūrė šeimą,
čia gimė jų sūnus. Būtent nuo čia, nuo
vėjuotos bei lietingos Airijos, prasidė-
jo ypač šviesus šios poros gyvenimo
periodas, kuris nuvilnijo net iki ūka-
notos Škotijos. Tiesa, dar buvo etapas
Anglijos Oxfordo grafystėje,
kur šeima dirbo, gyveno ir
net sapne negalėjo regėti,
kad vieną dieną, gavę vilio-
jantį darbo pasiūlymą, Gied-
riui, Vilanai bei trims jų šei-
mos vaikams teks kraustytis
į Škotiją ir iš esmės keisti ne
tik gyvenimo būdą, bet ir
mokytis anglų škotų tarmės.
Šiandien šeima savo ateitį
sieja su Škotija. Vilana, kad
neprailgtų motinystės atos-
togos, sukūrė nuosavą vers-
lą – plėtoja sparčiai augan-
čios natūralios kosmetikos
gamybą. Giedrius – sėkmin-
gas transporto kompanijos
Edinburghe valdytojas.

Išdidžioji kiltų praeitis
ir dabartis

Kaip nėra namų be
dūmų, taip nėra šalies, kuri
neturėtų savų problemų.
,,Kaip ir visur, yra tamsesnė
šalies pusė. Tenka susidur-
ti su didžiule narkomanijos
problema, ypač didesniuose
miestuose. Vairavimo kultūra irgi daž-
nai baigiasi iškalbingais žemą elgesį ro-
dančiais pirštų ženklais ir garsiai reiš-
kiamais keiksmais”, – sako Giedrius.
Ir nors škotai linkę atvirai ir triukš-
mingai reikšti savo jausmus ir ypač ne-
pasitenkinimą, vis dėlto ypatingų pa-
gyrų šiai tautai Bagdonai negaili. Jie
nuoširdžiai džiaugiasi, kad jų artimo-
je aplinkoje daug nuostabių gyventojų,
kurie tapo ištikimais jų šeimos bičiu-
liais. Bagdonų pora neslepia, kad pra-
džioje buvo nemažai įtampos, kai per
kelias savaites reikėjo palikti gana
ramų ir patogų gyvenimą Oxfordo gra-
fystėje ir po staigaus apsisprendimo
persikelti į Škotiją. ,,Atrodo, kad viena
karalystė ir atrodo, kad vieni juokai
pervažiuoti iš vienos salos į kitą. Tai
klaidinga nuomonė, nes visos Jungti-
nės Karalystės salos skirtingos, o ir jų
gyvenimo būdas skiriasi”, – sako Gied-
rius. 

Žadą atimantys Škotijos gamtos peizažai vilioja nuolat keliauti ir atidžiau tyrinėti salos
grožį.  Asmeninio�albumo�nuotraukos

Škotijos paviliota Bagdonų šeima savo ateitį mato tik šioje šalyje.

Kai klausiu, kokie tie esminiai
skirtumai, Giedrius Bagdonas nepa-
liauja juokauti, sakydamas, kad ne vi-
sur kiekvieną dieną gali pamatyti vy-
rus, nešiojančius sijonus. Beje, kiltais
vadinami škotiški sijonai – tai svar-
biausias nacionalinis škotų vyrų pa-
sididžiavimo rūbas, kuris net kalen-
doriuje turi specialią paminėjimo die-
ną. Ši aprangos detalė žinoma nuo
XVI a. Anuomet tai buvo tradicinė
vyrų bei berniukų aprangos dalis, o
šiandien škotai mielai apsijuosia kiltais
per šventes ar sporto varžybas. Tiesa,
prašmatnesnį variantą iš brangesnių
medžiagų siūdintais kiltais  škotai juo-
siasi oficialių progų metu. Sklandan-
čios komiškos istorijos apie kiltus turi
vieną esminę priežastį. Visus nerami-
nantis klausimas – kas slypi po ško-
tiškuoju sijonu – kelia susirūpinimą
net patiems škotams. Tradicija ir se-
nasis karinis kodeksas teigia, kad kil-
tais privaloma apsijuosti be jokių apa-
tinių. Neįtikėtina ir tai, kad vieninte-
lės išimtys ne tik taikomos dūdų or-
kestrantų aprangai, sporto varžybų
dalyviams, bet ir renginiams, kuriuo-
se yra damų!

Beje, visiškai rimtas nacionalinis
pasipiktinimas kilo, kai 2009-ai-
siais viena pagrindinių kiltų gamintojų
kompanija ,,Slanj” paskelbė, kad po jų
kiltais privaloma dėvėti apatinius. Tai
papiktino Škotijos garsaus leidinio
„Tartan Army Magazine” redaktorių
Ian Emerson, kuris be jokių skrupulų
rėžė: „Škotai didžiuojasi pelnę daugy-
bę pergalių ir nugalėję mūšiuose

Vilana ir Giedrius Bagdonai užsiėmę verslininkai, tačiau
švenčių progomis visada dalyvauja Škotijos lietuvių ben-
druomenės renginiuose. 

nuo  Bannockburn  1314-aisiais  iki
Wembley 1977-aisiais, ir tai nesikeis.
Mūsų nacionalinė apranga padeda
mus atpažinti visame pasaulyje, ir
vien mintis kažką dėvėti po kiltu pri-
vers subyrėti  iliuzijoms ir sudaužys
moterų širdis!”

,,Iš tiesų verta įsiklausyti į šiuos re-
daktoriaus žodžius, nes kai tenka gir-
dėti iš kai kurių tautiečių, kad esame
provincialai ir kad mūsų liaudies dai-
nos, šokiai ar kitos tradicijos yra at-
gyvena, siūlyčiau to didingo patrio-
tizmo ir nacionalinio pasididžiavimo
pasimokyti iš škotų”, – sako Giedrius. 

Keltiškojoje gėlų kalboje nuo 
šiol girdėti ir lietuviškų žodžių

Škotijoje gyvena nemažai lietu-
vių. Edinburghe veikia savaitgalinė lie-
tuviška mokykla ,,Skruzdėliukas”. Vei-
kia aktyvus „Facebook” tinklalapis
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,,Edinburgo lietuviai”. Tautiečiai nuolat susirenka
švęsti Lietuvai svarbių švenčių.

,,Mes stengiamės dalyvauti, kiek tik leidžia ga-
limybės, bet kadangi abu dirbame intensyviuose vers-
luose, lietuviškai bendruomeninei veiklai laiko lie-
ka ne tiek daug”, – sako Vilana. Anot Giedriaus, jų
atžalos yra nuolat skatinamos ne tik kalbėti namuose
lietuviškai, bet ir skaityti ir rašyti gimtąja kalba. Bag-
donai tvirtai  puoselėja lietuviškas tradicijas, nepa-
miršdami ir škotiškųjų. ,,Juk gyvendamas svečioje
šalyje turi gerbti jos tradicijas. Gal todėl paminime
du kartus Mamos ir Tėvo dienas – pagal Lietuvos ir
pagal Škotijos tradiciją.”

Giedrius Bagdonas tvirtina, kad  Škotijoje vaikams sudarytos
saugios ir geros sąlygos augti ir  mokytis.

Likusį gyvenimą kurs Škotijoje

Škotija asocijuojasi ne tik su sijonuotais vyrais
ir garsėja ne tik išskirtiniu škotišku viskiu, Škotija
atvykėlį pirmiausia pakeri nepaprastais peizažais,
kuriuose susipina natūralus gamtos grožis, didinga
praeities istorija, įspūdinga architektūra ir kiti kul-
tūros lobynai. Škotija – tai šalis su nuostabiausia
praeitimi nuo princo Edvardo eros iki telefono iš-
radėjo Alexander Graham Bell, kuris gimė ir už augo
šioje šalyje. 

,,Škotija yra nepakartojama. Mūsų šeima sten-
giasi kuo daugiau keliauti po šią salą. Kiekvieną kar-
tą atrandame vis ką nora nauja ir netikėta. Nuo High-
lands aukštikalnių iki pat Šiaurės jūros – tai ištisas
didžiulis naujų atradimų lobynas. Senovinės pilys,
nuostabaus grožio gamta ir vietinių gyventojų šiltas
bendravimas nuolat kviečia mus tyrinėti šitą puikią
šalį. Būtent dėl šių savybių, gerų buities sąlygų ir ko-
kybės esame nusprendę likusį gyvenimą kurti tik
čia”, – sako Vilana Bagdonė. ,,Lietuva visada bus
mūsų gimtinė, savo grožiu ir skaniu maistu viliojanti
grįžti atostogų. Tačiau mes leidžiame šaknis Škoti-
joje ir neketiname grįžti į Lietuvą. Esame  susipažinę
su vietos įstatymais, kurie leidžia paprasčiau vykdyti
verslą nei Lietuvoje. O ir vaikų ateitis sietina su šia
šalimi, juolab, kai būsimus studentus vilioja nemo-
kami mokslai universitetuose ir koledžuose”, – sako
Giedrius.

Bagdonų šeima nesigaili iš Anglijos persikėlusi gyventi į
Škotiją.

Apie tris vyrus su skrybėlėmis
Naujas lietuviškas dokumentinis filmas atkeliauja į Čikagą

DALIUS VILIŪNAS

Arūno Matelio studijoje sukurtas režisierės
Ramunės Rakauskaitės dokumentinis fil-
mas  lapkričio 25-tą dieną, sekmadienį, 3:30
val. p. p. bus rodomas Jaunimo centre
esančioje Čiurlionio meno galerijoje.

„Trys skrybėlės” – tai pasakojimas apie tris
unikalius kūrėjus, kurie yra pamėgę dėvė-
ti skrybėles: žinomą aktorių Valentiną Ma-

salskį (nepamirštamas jo vaidmuo filme ,,Rau-
donmedžio rojus”), filosofą profesorių Algį Mic-
kūną, žymų Amerikos lietuvį, bei subtilų Vilniaus
dailininką Rimantą Olšauską.

Ohio universiteto profesoriaus Algio Mic-
kūno JAV lietuviams daug pristatinėti nereikia.
Šį daug knygų leidžiantį žvalų žmogų žino tiek
intelektualių tekstų skaitytojai, tiek Santaros-
Šviesos konferencijų dalyviai. Kasmet jis
lankosi Lietuvoje, pagyvindamas jos filosofinį
gyvenimą. Ypač noriai ir energingai profesorius
dėsto paskaitų ciklus šalies universitetų studen-
tams. Ne veltui pastarųjų yra mylimas, nuolat vi-
sur jų lydimas.  

Aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis
taip pat daug laiko skiria jaunimui. Jis lavina bū-
simuosius aktorius, vadovauja Klaipėdos Jaunimo
teatrui, tačiau nepaliauja džiuginti ir naujais
savo vaidmenimis Lietuvos teatre. Šis charizma-
tiškas, išskirtinio talento žmogus pakeri visus ir
visur savo įtaiga, mintimis ir charizma. Netgi Klai-
pėdos gatvėse. Režisierė  R. Rakauskaitė pasako-
jo, kad filmuojant vulkaniško temperamento Ma-
salskį, jis kūrybinę grupę tiesiog nuvarydavo nuo
kojų. 

Filmo kūrėjams būdavo malonu kiek atsi-
pūsti užsukus pas dailininką Rimą Olšauską – ma-
žakalbį, tylų ir ra mų žmogų. Rimas – ne tik pri-
pažintas tapytojas, bet ir talentingas kino filmų dai-
lininkas. Jis – keturių vaikų tėvas. Kai pūsdamas
dūmą jis žvelgia į amžinąją Vilnelės upę (yra
toks kadras filme) – galime būti tikri, jog regime
autentiško, senojo (šiandien jau kitokio) Vilniaus
dvasios paveikslą. Dar dera pastebėti, kad fil-
muoti iškalbingą filosofą ar patyrusį aktorių – kiek
lengvesnis darbas. Visiškai kitoks – filme parodyti
statišką personažą – tapytoją. Kaip tai pavyko – ra-
giname atvykti į filmo peržiūrą ir patiems įver-
tinti…    

Režisierė sako, kad visi filmo herojai šiek tiek
panašūs: savo brandžiu mąstymu, fundamentaliais
darbais, pasaulio samprata ir, be abejo, savo si-
luetais, kuriuos įformina ir puošia nuo jų įvaizdžio
neatskiriamos skrybėlės. Tuo pačiu visi jie – be
galo skirtingi. Nors Algis Mickūnas yra vyriausias
iš visos trijulės, tačiau šis žmogus spinduliuoja jau-
natviškumą. Filme jis taria žodžius apie ameri-
kietišką laisvę. Tai sąmojis: jis visuotinės laisvės

filosofijos šalininkas. Valentiną Masalskį dauge-
lis irgi galėtų pavadinti filosofu. Jo mintys apie ak-
toriaus darbą, kūrybą – tikro išminčiaus byloji-
mai; jis griežtai laikosi savo principų bei pažiūrų.
Studentams jis –  guru, mokytojas tikrąja to žodžio
prasme.

Ramusis Rimas Olšauskas gali ir žodžio ne-
pratarti, tik sėdėti ir lėtai traukti pypkę. Tačiau
jo įžvalgos apie meną ar nuoširdžios gyvenimo at-
vertys – tikros intelektualinės ir emocinės pro-
vokacijos.

,,Norėjosi sukurti šviesų ir prasmingą filmą
ir leisti žiūrovui pabūti su išskirtiniais kūrėjais,
kurių įvaizdis neatsiejamas nuo skrybėlės”, – sako
režisierė Ramunė Rakauskaitė, keletą metų gy-
venusi Čikagoje, dirbusi šio miesto lietuviškoje te-
levizijoje, radijuje ir spaudoje. Šiuo metu ji baigia
filmą apie Amerikos lietuvių keliones į sovietinių
laikų Lietuvą.

,,Trys skrybėlės” 2018 metais nominuotas
,,Sidabrinei gervei”, dar vadinamai lietuviškuo-
ju ,,Oskaru”, kaip geriausias šių metų trumpa-
metražis filmas. Vienoje geriausių Lietuvos do-
kumentikos studijų ,,Nominum” be režisierės
Ramunės, filmą kuriant darbavosi rinktinė drau-
gija: operatorius Audrius Kemežys, kompozitorius
Faustas Latėnas, prodiuseris Arūnas Matelis.

Tai šviesi, filosofiška istorija, kuri tikrai ne-
prailgs jokiam žiūrovui. Ji ne tik apie talentingas
asmenybes su vienoda apdaro detale – skrybėle,
bet ir apie gyvenimo bei kūrybos polėkį, džiaugs-
mą ir egzistencijos prasmę.

D. Viliūnas – filosofijos mokslų daktaras.
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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

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
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,,Surašymo” nr. 89 atsakymas
Pažymėtuose�langeliuose: GALAKTIKA.

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

Jonas Ruplėnas, Summit,�IL
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. 

,,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.�

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

SIŪLO DARBĄ

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

OTR DRIVERS
for the company needed

65¢/mile. Owner. Operators
90% from gross.
224-661-0893

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 
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KAIP ŠUO SU KATE

RASA SĖJONAITĖ

Tereikia  pamatyti katytę Laisvę, ir ja su-
sižavi iš pirmo žvilgsnio. Jud ri, šokli ir
svarbiausia – be galo, be krašto meili ir
prieraiši. O tas jos meilumas ir prie-
šraišumas visiškai paneigia bet kokius
stereotipus apie kačių giminę. Juk se-
niai manoma, kad katės vaikšto visur
vienos, ten, kur jos nori, yra visiškai ne-
priklausomos nuo savo šeimininkų, o
kartais net mėginančios akiplėšiškai
užimti jų vietą namuose. Negalima vie-
na reikšmiai teigti, kad šių savybių Lais-
 vė neturi, tačiau jos pasireiškia taip

retai ir taip nežymiai, kad jos meilumas
ir ištikimybė šeiminin kams ima viršų.

Netikėtai prašalaičių rasta pasi-
 me tusi kieme raina, puraus
kailiuko katytė vardą gavo pa-

gal kalendorinę datą. Į šiuos namus ke-
turkojė atkeliavo būtent tą dieną, kai
Lietuva šventė Nepriklausomybės,
Laisvės dieną ir, žinoma, be jokių
svarstymų buvo pakrikštyta Laisvės
vardu. Nežinia ar vardas, ar prigimtis
išugdė Lais vės savybes laisvai judėti į
visas ke tu rias puses, bet svarbiausia –
tai daryti protingai, per daug neerzi-
nant ap linkinių. Įdėmiai stebint Lais-
vės cha rakterį matyti, kad jai nepava-

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

REmKImE DRAUGO FOnDĄ
Nuo�1992�metų�Draugo�fon-
das�padeda�išlaikyti�mūsų�lie-
tuvišką,�katalikišką�„Draugo”
laikraštį.�Prisiminkite�Draugo
fondą� savo� testamente.� Ke-
letas� stambesnių� palikimų
užtikrins�„Draugo”�laikraščio
gyvavimą�daugelį�metų!�

www.draugofondas.org

Katytės Laisvės  laisvė

Nuostabioji Laisvė visada elgiasi laisvai.

dovau si, o jeigu šeiminin-
kė ir bando pykti už vieną
ar kitą neleistiną auginti-
nės poelgį, ji iš karto pa-
perka meilumu. Pavyzdžiui,
kiekvieną rytą lygiai penktą
valandą, vos prašvitus, Lais-
vė atbėga pas šeimininkę į
miegamąjį ir savo šiurkščiu
liežuvėliu „išprausia” jai
veidą. Nemokamas katiniš-
kas kosmetinis veido masažas
vyksta meiliai ir svarbiausia
– nuoširdžiai. Vargu ar kas
galėtų atsispirti tokiam mei-
lumui. Turbūt net didžiausias niurzg-
 lys ar pikčiurna ištirptų iš laimės po to-
kio gyvūnėlio dėmesio.

Nesupyksta šeimininkė, kai po ry-
 tinio meilumo valandėlės nutaikiu si
progą Laisvė įlipa į apatinių drabu žių
komodą ir vieną po kito iš jos trau kia
intymius apdarus. Tai jau di džiausia
Laisvės išdaigos paslaptis, nes tikrai ne-
malonu būtų šeiminin kei, jeigu sveti-
mos akys pro miega mojo rakto skylu-
tę pamatytų tai, ko pašaliniams tikrai
nereikia matyti. Kur kas maloniau šei-
mininkei, kai ji eina pasivaikščioti ir
Laisvė visada ir visur ją ištikimai lydi.

įdomesni ir priimtinesni, nei jos gimi-
nės broliams ir sesėms. Pavyzdžiui,
kiek žinau, šunys ir katės absoliučiai
ne pa kenčia netvaraus pagrindo po ko-
 jomis. Ant supynių ar kitokių judan čių
daiktų paprastai jie vengia lipti. Tačiau
tai visiškai negalioja Laisvei. Kieme ka-
bančiame hamake ji ne tik mėgsta pa-
sisupti, bet gali jame mie go ti ištisas va-
saros dienas ir jaustis itin patogiai. 

Laisvei būdingas nevaržomos lais-
 vės pojūtis atnešė nemažai rūpes čių
šeimininkams, kai jai motulė Gamta
padovanojo tris kačiukus. Ne planuotas
katiniškos šeimynos pa gau sėjimas

Laisvės meilumas. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Išdidžiai išrie tusi uodegą, aristokra-
tiška eisena ka tytė Laisvė kiekvieno to-
kio pasivaikščiojimo metu sulaukia
ypač daug meilių komplimentų ir šiltų
žvilgsnių. Žinoma, toks dėmesys iš-
 paikina, ir juo lakstydama kieme gali
pasinaudoti. Pavyzdžiui, iškapsčiusi
kaimynės gėles niekada negausi bar ti
– visada gali papirkti ją savo grožiu ir
murkimu. Arba namie – kai higienos
reikalavimai akivaizdžiai atsidu ria pa-
vojuje, vis tiek laimi užsispyrimas ir
vikrumas. Tai būna tada, kai vos atsu-
kus virtuvės ar vonios praustuvės čiau-
pą, Laisvė nešvariomis letenėlėmis už-
šoka ant indų ar kitų higienos prie-
monių ir siekia troškulį numalšinti
bėgančiu vandeniu. Iš sa vojo dubenėlio.
Laisvė niekada vandens negeria. Kodėl?
Turbūt jai neįdomu, nes tekantis van-
duo įnoringų manierų keturkojai at-
rodo kur kas eg zotiškiau. Kaip ir kiti jos
gyvenime nutinkantys dalykai kur kas

šiandien turi savų vaisių. Vienas jų –
gražuolis – jau rado naujus namus, kiti
savo išdaigomis dar vis kankina Lais-
vę ir visiškai nepa siduoda jos auklėji-
mui. Paprikas ir Čilis – tai du Laisvės
vaikučiai, ka čiukai patinėliai, kurie
šiandien be atodūsio verčia namus
aukštyn ko jom. Tai iš gėlių vazonų že-
mes iškasa, tai nuo stalo kokį skanės-
tą pavagia, tai vazą sudaužo. Ir taip iš-
tisom die nom – strimgalviais laksto be
atodūsio. Jeigu kažkada tekdavo nusi-
leisti Laisvei, kai ši nosį kišdavo į šei-
mi nin kų lėkštę, tai dabar šeimininkai
lėkštės turiniu turi dalintis su dar
dviem „piratais”. Mažieji keturkojai be
jokių skrupulų, įkyriai tikrina ir ra-
gauja visus patiekalus, kurie tuo metu
garuoja ant valgomojo stalo. Sakoma,
obuolys nuo obels netoli rie da. Ir neti-
kėk liaudies išmintimi, pa sirodo, ji
galioja ne tik žmonių, bet ir gyvūnų pa-
saulyje.

Laisvės vaikučiai Paprikas ir Čilis savo mėgiamoje vietoje – paukščių lesyklėlėje.
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draugas.org/mirties

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

Harley pasų indeksas atskleidė, kad, re-
miantis naujausiais tyrimo duomenimis,
2018 metais galingiausio pasaulio paso
titulas atitenka Japonijai. Su juo, kaip
skelbia CNN, galima kirsti daugiausia
pasaulio šalių sienų neturint vizos, šiuo
atveju, net 190. 

Labai nedaug nuo Japonijos teatsi-
liko ir Singapūras. Šios šalies gy-
ventojai su savo pasu be vizų gali

kirsti vos viena šalies siena mažiau –
189, tačiau to užteko, kad Singapūras
užimtų antrąją vietą. 

Vokietija, kuri 2018 metų pradžio-
je pirmavo, liko trečioje vietoje. Su
šios šalies pasu neturint vizos galima
kirsti 188 šalių sienas. Tiesa, prie tre-
jetuko prisijungia ir Prancūzija bei
Pietų Korėja. 

Ketvirtoje vietoje, su galimybe
laisvai kirsti 187 šalių sienas – Danija,
Suomija, Italija, Švedija ir Ispanija. O
penketuką užbaigia Norvegija, Jung-
tinė Karalystė, Austrija, Liuksenbur-
gas, Nyderlandai, Portugalija ir Jung-
tinės Amerikos Valstijos (JAV). Šių

šalių piliečiai be vizos gali kirsti 186 ša-
lių sienas. 

Šeštoje lentelės vietoje – Belgija,
Šveicarija, Airija ir Kanada su taip pat
,,galingu” pasu, leidžiančiu laisvai ke-
liauti po 185 valstybes. 

Septintoje vietoje puikuojasi Aust-
ralija, Graikija ir Malta su 183 valsty-
bėmis laisvoms kelionėms, o aštunto-
je – Naujoji Zelandija ir Čekija, su
laisvu judėjimu 182 valstybėse. 

Devintąją vietą užėmė Islandija
(181), o dešimtuką užbaigė Vengrija,
Slovėnija ir Malaizija (180). 

Tiesa, Lietuva šiame sąraše – 11
vietoje ir nuo dešimtosios vietos nusi-
leidžia vos viena šalimi. Turintys lie-
tuvišką pasą gali laisvai judėti 179 ša-
lyse, kuriose jiems nereikės vizos. To-
kią pat vietą, kaip Lietuva, užima ir
Slovakija. Rusijos piliečiams pasisekė
kiek mažiau, jie – 47 vietoje ir naudo-
damiesi beviziu režimu gali nuvykti į
119 šalių. Pačiame sąrašo gale – Pa-
kistanas, Somalis, Irakas ir Afganis-
tanas. Jie be vizos gali patekti tik į 30
valstybių.

Lrytas.lt inf.

A † A
JUOZAS A. GRINA

Mirė 2018 m. lapkričio 12 d. Houston,
Texas.

Gimė 1934 m. kovo 17 d. Vilkaviškyje,
Lietuvoje.

Gyveno Houston, TX, anksčiau Pitts-
burgh, PA ir Chicago bei Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: žmona Adelė Grina;
vaikai – Elytė Kosloff  su vy ru Thomas,
Paul Grina su žmona Melissa, Ilona Els-
worth, Vik to ri  ja Leiva su vyru Carlos,
Kristina Felten su vyru Christopher;
anūkai – Benjamin Elsworth, Kilian Gri-
na, Taylor Felten, Arian na Leiva, taip pat
brolis Antanas K. Grina su žmona Galina ir jų šei momis bei kiti
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės privačios. Aukos gali būti siunčiamos American Can-
cer Society.

Nuliūdusi šeima

Paaiškėjo ,,galingiausi” pasai pasaulyje. 
Lietuva –11-oje vietoje!

A † A
EUGENIJA PAŽERŪNIENĖ

LINGYTĖ
Mirė 2018 m. lapkričio 14 d. Melrose Park IL. 
Gimė 1922 m. spalio 18 d. Vaičiuose, Šilalės rajone, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Danguolė su vyru Anthony Pototzky, anū-

 kas Anthony; sūnus Remigijus su žmona Sandy, anūkai – Andrew
(žmona Jassica), Thomas, Patrick ir Lindsey; a. a. sūnaus Arūno
žmo  na Ellen, anūkai – Joseph (žmona Stephanie), Lisa (vyras Greg
Dicosola), Jillian (vyras Mike Mazzocchi); taip pat pro anū kai Oli-
via, Sam, Maia, Max ir Nicolette.

A. a. Eugenija buvo a. a. Elenos Jablonskienės, a. a. Antano Lin  -
 gio (žmona a. a. Regina), Aurelijos (vyras a. a. Kęstutis Kriau čiū-
nas) ir  Liucijos (vyras Algis Tirva) sesuo, daugelio sūnėnų ir duk-
terėčių teta.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 18 d., nuo 2 val.
p. p. iki 7 val. v. Carbonera Funeral Home, 1515 N 25th Ave., Mel-
rose Park, IL. 

Laidotuvės – pirmadienį, lapkričio 19 dieną. 9 val. ryto iš lai-
dojimo namų velionė bus palydėta į Sacred Heart bažnyčią Mel-
rose Parke, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už  jos sie-
lą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosiuss, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti organizacijoms ,,Vaiko vartai į
mokslą” (Childs Gate to Learning) arba ,,Saulutė”.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Carbonera Funeral Home, 
1515 N. 25th Ave., Melrose Park, IL 60160. Tel. 708-343-6161

A † A
JONUI PARONIUI

iškeliavus  į Amžinuosius namus,  reiškiame  gilią
užuojautą jo sesutei IRENAI (vyras Jim Kosiba), svai-
niui LINUI LAURUŠONIUI (žmona Ola), dukterėčioms
STEPHANIE ir ELISA bei kitiems artimiesiems. 

Pasigesime savo mielo šokėjo ir draugo, kuris taip ne-
seniai šoko su mumis, kartu su savo žmona, dabar jau
a. a. Aušra.

,,Grandies” vadovai, mokytojai ir šokėjai

http://calendar.draugas.org
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Istorikas, lituanistas, visuomenės veikėjas,
profesorius emeritus Benediktas Vytenis
Mačiuika mirė 2018 m. lapkričio 10 d. su-
laukęs 91 metų. Gyveno Storrs, Connecticut,
daug metų dėstė University of Connecticut.
Daugiau informacijos bus paskelbta vėliau.

�  Lapkričio 25 d., sekmadienį, po 11 val.
Mišių visus maloniai kviečiame į Padėkos pie-
tus Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Vyks metinis parapijos narių susirin-
kimas

� Lapkričio  25 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. galerijoje ,,Siela” (PLC, Lemonte) vyks
knygos ,,Lietuvos istorija” angliškojo leidimo

pristatymas. Knygą aptars dr. Robertas Vitas.
Leidinio vertimas buvo paruoštas prof. Vytauto
Černiaus redakcinės grupės ir išleistas JAV
Lietuvių Bendruomenės iniciatyva. Kviečia-
me gausiai dalyvauti.

� Pasižymėkite kalendoriuose – Jaunimo
centro tradicinis pokylis vyks gruodžio 9 d.
2:30 val. p. p. Jaunimo centro didžiojoje sa-
lėje (5620 S. Claremont Av., Chicago, IL.
60636). 1:30 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje
bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir miru-
sius jėzuitus bei centro rėmėjus. Informaci-
ja tel. 708-447-4501 (Milda Šatienė), 312-
493-8754 (Viktorija Šileika).

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

Lietuvos Nepriklausomybės vaikas

ONA GRADINSKIENĖ

Dėmesio filatelijos ir istorijos mėgėjams!

Šį savaitgalį Westin viešbutyje, 400 Park Blvd, Itasca, IL 60143, vei-
kia valstybinė filatelijos paroda CHICAGOPEX 2018, kurioje nema-
žai ir lietuviškų pėdsakų. Pašto istorijos tyrinėtojas Raimundas M.

Lapas joje pristato penkių rėmų (80 albuminių lapų) eksponatą
,,Lithuania’s Road to Democracy and Westernization as mirrored in
Postal History 1914–1940”, bet kituose eksponatuose taip pat galima
pamatyti atskirų lietuviškos filatelijos pavyzdžių. Paroda ir filatelijos mugė
veikia lapkričio 16–18 dienomis nuo 10 val. r. iki 6 val. v. Įėjimas ir
automobilių pastatymas – nemokami.

Daugiau informacijos apie šią jau 132-rą kartą vykstančią metinę
filatelinę šventę – internetinėje svetainėje www.chicagopex.org

Sveikiname Jus šio
gražaus Jubiliejaus

proga ir linkime daug
sveikatos, džiaugsmo,

ramybės, gausios Dievo
palaimos ir ilgiausių

metų!!!

Su meile ir pagarba

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės lietuviai

Gruodžio 2 d., 1 p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

6812 S. Washtenaw Ave • Chicago, IL 60629

Auka 25 dol. Bilietus galėsite įsigyti prie įėjimo prieš koncertą.

švenčia 100-ąjį gimtadienį!

http://calendar.draugas.org

Ray Bartkaus šiuolaikinio meno instaliacija 

,,Gardens” (,,Sodai”) 
bus eksponuojama nuo lapkričio 26 d., pirmadienio,

iki lapkričio 28 d., trečiadienio

Harold Washington Library Centre, 
9-ame aukšte, Winter Garden, 

400 S. State Str., Chicago, IL 60605.


