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Jei galimybė nesibeldžia, pastatyk duris – Afrikiečių patarlė

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 183 dienos

Artėjant Sausio 13-ajai žmonės vėl kviečiami segėti ne-
užmirštuolių žiedus. Akcijos iniciatoriai ragina įsigyti mels-
vus žiedus ir taip simboliškai paremti Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgas bei prisiminti brangiai iškovotą laisvę.

Neužmirštuolės papuošia ir Sausio 13-osios aukų

kapus Antakalnio kapinėse. Prisiminti ir nepa-

miršti laisvės kovų ir visų prisidėjusiųjų prie ne-

priklausomybės atgavimo akcijos organizatoriai kvie-

čia jau šeštus metus.

„Neužmirštuolės ašis yra žodis ‘neužmiršti’ – ne-

užmiršti aukų, jų artimųjų, tų, kurie tą naktį drąsiai sto-

vėjo prieš tankus. Kartu tai yra ir labai aiški žinia – ne-

užmiršti mums visiems, kad mes tą naktį atsilaikėm,

nes vis dėlto, tai yra gedulo diena. Bet vis dėlto tai

turi išmokti šitoje vietoje ir pasidžiaugti tam tikra pras-

me, kad dar kūdikiu buvusi lietuvių politinė tauta su-

gebėjo beginklė atsilaikyti prieš tankus. Tai, mano su-

pratimu, yra didžiulis laimėjimas mums, kaip 3 mili-

jonų valstybei”, – sakė akcijos koordinatorė Laura Juo-

zaitytė.

– 2 psl.

Kam nepatinka tapatintis su garsiais žmonėmis. Lietu-
viams – ne išimtis. Ir jeigu tas ar ta garsenybė dargi di-
džiuojasi turintis lietuviškų šaknų, tai jau saldu iki ašarų.
„Lietuvos ryto” žurnalistei Ritai Stankevičiūtei pasisekė
pakalbinti Hollywoodo žvaigždę Patricia Clarkson, kuri
apdovanota Auksiniu gaubliu kaip geriausia antraplanė
serialo, miniserialo arba televizijos filmo aktorė ir kuri
brangina savo lietuviškas šaknis. Pripažinimą 59-erių ame-
rikietė pelnė už Adoros Crellin vaidmenį psichologinia-
me trileryje „Sharp Objects”. 

„Lietuva – dalis manęs. Nesvarbu, kad prose-
nelė mirė dar prieš man gimstant. Augau gir-
dėdama pasakojimus, kad ‘babi’ buvo iš Lie-

tuvos, kaip ji vedžiojo mano mamą į teatrą, kokia
buvo asmenybė”, – sakė aktorė lietuvei žurnalis-
tei išskirtiniame interviu. Žurnalistė su nuostaba
prisimena: „Vieną pavakarę Hollywoodo žvaigždė
Patricia Clarkson prisėdo pailsėti istorinio ‘Cha-
teau Marmont’ viešbučio Beverly Hills kambary-
je. Tai buvo pertraukėlė tarp naujo filmo prista-
tymų ir susitikimų su pasaulio spauda. ...Bet ji su-
tiko iškeisti savo poilsį tarp darbų į pokalbį su ‘Lie-
tuvos rytu’, ...nes jaučia ypatingą ryšį su Lietuva”. 

– 10 psl.

Įsigijusieji neužmirštuolės žiedą remia 
Krašto apsaugos savanorių pajėgas

Patricia Clarkson dievina savo 
prosenelę iš Lietuvos

Patricia Clarkson ,,Golden Globes” apdovanojimuose.



veiksmų federaciją ir jai vadovavo.
Knygoje rašoma, kad per Sovietų Są-
jungos ir Afganistano karą A. Eiva iš-
gelbėjo apie 320 įvairių tautybių – lie-
tuvių, rusų, ukrainiečių, Krymo totorių
– kareivių, modžahedų, paimtų į ne-
laisvę. 

Viename interviu A. Eiva pasako-
jo, kad dar prieš tarnybą JAV kariuo-
menėje jis nusprendė pasiruošti parti-
zaniniam karui. Stengėsi patekti į įvai-

rius kursus, tarnauti tuose daliniuose, kur galėjo dau-
giau sužinoti apie partizaninį karą, reikalingą tak-
tiką ir ginkluotę. 

Minėtos knygos iniciatorius generolas leite-
nantas Arvydas Pocius Andrių Eivą atsimena kaip
vieną iš Aukščiausiosios Tarybos gynėjų, pasiūliu-
sių paruošti ,,Molotovo kokteilius”, patarusių, kaip
paruošti Aukščiausiosios Tarybos stogą, kad iš oro
negalėtų šturmuoti desantininkai, kaip geriau už-
minuoti Aukščiausiosios Tarybos prieigas, kad ne-
būtų pakenkta patiems gynėjams. ,,Jis visiems sa-
vanoriams buvo didžiulis moralinis autoritetas,
tarsi gyva legenda”, – sakė 1991 m. sausį Parlamen-
to gynybos štabui vadovavęs pulkininkas Jonas Ge-
čas. 

Pasikalbėjime su A. Reneckiu (,,Draugas”, 2011
m. vasario 12 d., Nr. 28) A. Eiva pasakojo, kad sovie-
tų planas buvo Televizijos bokštą užimti ne unifor-
muotų desantininkų jėga. Planas buvo nusiųsti tris
autobusus ,,jedinstvininkų”, kad jie susimuštų su lie-
tuviais patriotais. Tada atvyktų desantininkai, iš-
skirtų neva tarpusavyje besipešančius ,,lietuvius” ir
ramiai užimtų bokštą. Tačiau atsitiko, kad viena gru-
pė veikė pagal Maskvos laiką, o kita – pagal Vilniaus.
Tie autobusai atvažiavo po to, kai žmonės jau nešė žu-
vusius ir sužeistuosius. ,,Desantininkų karininkai
tuos jedinstvininkus iškoliojo, kad jie pavėlavo ir su-
griovė  visą planą.  O  Lietuvos  žmonių pasiaukoji-
mas sutrenkė Sovietų Sąjungai mirtiną smūgį” (psl.
174).

2010 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos am-
basadoje Washington, DC, Andrius Eiva buvo apdo-
vanotas  Vyčio  Kryžiaus  ordino  Riterio kryžiumi
už nuopelnus Lietuvos krašto apsaugai. Apdovano-
jimo dekretą pasirašė LR prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė.

Jau beveik trisdešimt metų, kai kas-
met prisimename 1991 m. sausio 13 d.
įvykius Lietuvoje. Tai pasiaukojimo ir
drąsos momentai atstatant ir ginant
Lietuvos nepriklausomybę. Šia proga
šiemet noriu išryškinti vieną iš tos die-
nos veikėjų – kapitoną Andrių Eivą.
Apie jį beveik nieko nebuvau girdėjęs iki
2014 m., kai Lietuvos kariuomenė išlei-
do knygą ,,Laisvės karžygiai”. Tai knyga apie lietu-
vių kilmės karius, tarnavusius Jungtinių Amerikos
Valstijų kariuomenėje. Viename knygos skyriuje, pa-
ruoštame dr. Aušros Junevičienės iš Baltijos instituto,
aprašomi Amerikos lietuviai kariai, padėję atkurti Ne-
priklausomos Lietuvos kariuomenę. Tai kapitonas
Andrius Eiva, pulkininkas Algimantas Garsys, majo-
ras Algirdas Vincas Kanauka, pulkininkas Romas
Kilikauskas, generolas majoras Jonas Kronkaitis ir pul-
kininkas leitenantas Donatas Skučas.

Pasinaudodamas knygoje sutelkta informaci-
ja, apsistosiu prie kapitono Andriaus Eivos.
,,Nors nežinome jo karinių Jungtinių Ame-

rikos Valstijų apdovanojimų, manome, jis vertas būti
šios knygos herojumi, kaip vienas iš pirmųjų Ame-
rikos lietuvių, atvykusių padėti ginti Lietuvos
Aukščiausios Tarybos rūmų. Jis pasiūlė paruošti
‘Molotovo kokteilius’ galimam sovietų kariuomenės
puolimui atremti. Tiesa, kaip mena patys Aukš-
čiausios Tarybos gynėjai, A. Eiva, kaip staiga pa-
sirodė, taip staiga ir dingo, supratęs, kad atliko savo
darbą” (psl.169).

Jis gimė lietuvių šeimoje 1948 m. spalio 26 d. Bo-
noje, Vokietijoje. Augo girdėdamas apie lietuvių re-
zistencijos judėjimą. Jo senelis generolas Kazimie-
ras Ladyga Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje ko-
vojo su bolševikais, o vėliau vadovavo Nepriklau-
somos Lietuvos kariuomenės vyriausiajam štabui.
1941 m.  gruodžio 19 d. Rusijoje jis buvo sušaudytas.
Rašoma, kad žinios apie senelį labai paveikė A. Ei-
vos pasaulėžiūrą. Jis nesuprato, kodėl Vakarai ne-
rėmė partizaninio judėjimo Lietuvoje, ir vėliau
pats ėmė domėtis įvairiais partizaniniais judėjimais
pasaulyje. 
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Kur buvo ir ką 1991 m. sausio 13 d.
veikė Andrius Eiva
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Andrius Eiva

1949 m. su šeima atvyko į Bostoną. 1968 m. įsto-
jo į „West Point” karo akademiją ir ją baigė 1972 m.
Po to buvo paskirtas dvejus metus vadovauti spe-
cialiam desantininkų būriui. Vėliau tarnavo JAV ka-
rinėse bazėse Europoje. 1980 m., jau būdamas ka-
riuomenės kapitonu, nutraukė ryšius su kariuome-
ne. Tai nusprendė, kai pamatė, kad dėl tolimesnės
savo veiklos su partizaniniais judėjimais turės reikalų
su JAV valdžios institucijomis. Po to keletą mėnesių
Afganistane mokė modžahedus kovoti su Sovietų Są-
jungos kariuomene. JAV įkūrė Amerikos afganų

Atkelta iš 1 psl.

Neužmirštuolės – palydovės ir daugelio bėgikų,
kurie kasmet leidžiasi į tradicinį pagarbos bėgimą
„Gyvybės ir mirties keliu”. Ir minia nuo karių gau-
sos žaliuoja.

Lietuvoje spaudos platinimo vietose įsigijusie-
ji neužmirštuolės žiedą gali paremti 1991 m. sausio
17 d. įkurtas Krašto apsaugos savanorių pajėgas.Ne-
užmirštuolės simboliškai parėmė ir Ukrainos gy-
nėjus, kuriems iškeliavo būtiniausių kario ekipuo-
tės daiktų. Lietuvos sausumos pajėgos už surinktus
pinigus įsigijo kelis naktinio matymo prietaisus. Per-
nai iš viso surinkta apie 2 tūkst. eurų.

Akcijos organizatoriai sako, kad neužmirštuo-
lė yra labai paprastas ir simboliškas būdas primin-

ti, kas vyko sausio 13-ąją. Ta-
čiau Lietuva jau džiaugiasi
nepriklausomoje šalyje už-
augusia karta, o jai tai – bū-
das padėkoti visiems iško-
vojusiems laisvę.

LRT.lt

Kaip simbolinių žiedų
galima įsigyti gyvenantiems čia, Amerikoje? Leng-
viausia – atsisiųsti iš internetinės svetainės www.ne-
uzmirsk.lt/

Lietuvių bendruomenės JAV taip pat jungiasi
prie tradicinio tarptautinio renginio – pagarbos bė-
gimo „Gyvybės ir Mirties keliu” (šiemet – jau

XXVIII), skirto žuvusiems už Lietuvos laisvę 1991 me-
tais pagerbti. 

Čikagoje sausio 13 d., sekmadienį, vyksiantį 9 km
bėgimą/5 km ėjimą organizuoja Lietuvos šaulių są-
junga išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo klubas, Či-
kagos skautų vietininkija, o renginį globoja LR ge-
neralinis konsulatas. Norintys dalyvauti renkasi 10:30
val. r. prie 31-osios gatvės paplūdimio. Dalyviams bus
dalinami ir simboliniai neužmirštuolių žiedai. 

Portlande, Oregone bėgimas taip pat vyks sek-
madienį, sausio 13 d., nuo 9 val. ryto NW Leif  Erikson
Trail. New Yorko lietuviai kviečiami bėgti šeštadie-
nį, sausio 12 d., 10 val. r. miesto Centriniame parke.       

,,Draugo” inf.

Įsigijusieji neužmirštuolės
žiedą remia Krašto apsaugos
savanorių pajėgas
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I S T O R I J O S  U Ž K U L I S I U O S E

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 3-ąją sukako 75 metai nuo tos dienos, kai Kau-
ne buvo nužudyta Elena Spirgevičiūtė (1924–1944),
Dievo tarnaitė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja,
gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir oru-
mą. Minint šią sukaktį, Kauno šv. konvento (pranciš-
konų) koplyčioje vyskupas Algirdas Jurevičius aukojo
šv. Mišias, po to surengta konferencija, kurioje  pri-
simintas jos trumpas, bet prasmingas gyvenimas, jos
aktyvi veikla skautijoje, tragiški 1944 metų sausio įvy-
kiai. 

Lietuvos ypatingasis archyvas neseniai parengė
virtualią parodą, skirtą paminėti kandidatės į pa-
laimintąsias Elenos Spirgevičiūtės 75-ąsias žūties

metines. Parodoje eksponuojami Lietuvos ypatingojo
archyvo, Kauno regioninio valstybės archyvo, Kau-
no „Saulės” gimnazijos muziejaus saugomi doku-
mentai ir fotonuotraukos, kurie supažindina su pa-
čioje jaunystėje negailestingai nutraukto E. Spir-
gevičiūtės gyvenimo epizodais, jos pasaulėžiūra,
lėmusia tvirtą laikyseną mirtino pavojaus akivaiz-
doje bei žūties 1944 m. sausio 3 d. aplinkybėmis. Pa-
rodoje taip pat apžvelgiamas Lietuvos komunistų par-
tijos inicijuotas ir sovietų saugumo 1958–1959 m. at-
liktas tyrimas E. Spirgevičiūtės ir jos tetos Stasės Žu-
kaitės žudikams nustatyti.

Mergaitė, panaši į kitas

2000-aisiais metais aukodamas šv. Mišias Kauno
arkikatedroje arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius pristatė kandidatę į palaimintąsias
Eleną Spirgevičiūtę, teigdamas, kad ji buvo „viena
iš mūsų – vos gimnaziją baigusi kaunietė, mergaitė,

panaši į kitas to amžiaus mergaites, besižavinti
gražia žmogiška meile, bet drauge besiveržianti į dva-
sinio gyvenimo aukštumas”.  

Jis teigė, kad „Elenos Spirgevičiūtės beatifika-
cijos byla ypač svarbi šiandien, nes masinė kultūra
per televiziją, žurnalus, diskotekas perša hedonistinį
gyvenimo būdą, kuris sunaikina žmogaus orumą, iš-
kreipia tikrą žmonių meilę ir palieka sunkiai gy-
jančias dvasines žaizdas. Šiandien jaunimui yra
sunku susiorientuoti, kaip reikia gyventi laisvėje ir
kokias vertybes pasirinkti, kad nebūtų prarasta
dvasinė jaunatvė ir Kūrėjo įdiegtas dvasinis kilnu-
mas”. 

E. Spirgevičiūtė gimė 1924 m. gruodžio 22 d. tar-
nautojų šeimoje, 1931 m. pradėjo lankyti Kauno
pradžios mokyklą, vėliau mokslus tęsė Kauno Šv. Ka-
zimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazijo-
je. 1938 m. Elena įstojo į Lietuvos skautų sąjungą ir
aktyviai joje veikė. 1940 metais mergina perėjo mo-
kytis į Kauno 8-ąją gimnaziją, kurią baigė 1943 m. Po
gimnazijos baigimo E. Spirgevičiūtė norėjo stoti į Vy-
tauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą ir tap-
ti vaikų gydytoja, tačiau Vokietijos okupacinė valdžia
universitetą uždarė. 

Elena, norėdama dirbti su vaikais, pradėjo lan-
kyti mokytojų kursus, kad vėliau galėtų dirbti pra-
dinių klasių mokytoja. Baigusi kursus ji buvo pa-
skirta mokytojauti į Jonavos valsčiaus Skarulių
pradžios mokyklą, tačiau dėl karo suirutės į pasky-
rimo vietą neišvyko. 

Ką byloja Ypatingojo archyvo dokumentai

Artėjant E. Spirgevičiūtės kankinystės 75-mečiui,
Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų sky-
riaus vyriausioji specialistė Edita Škirkaitė surin-
ko ir paskelbė išsamią medžiagą apie tragiškas jos
žuvimo aplinkybes. Toliau pateikiame tos medžiagos

Lietuva siekia turėti dar
vieną palaimintąją

Elena Spirgevičiūtė.
.

santrauką.
Tą 1944 m. sausio 3 dienos vakarą į Stasio ir Ele-

nos Spirgevičių šeimos namus Kaune, Tvirtovės alė-
joje pasibeldė keturi vyrai ir, prisistatę policininkais,
pareikalavo įsileisti. S. Spirgevičius grįžo į namus
paimti vartelių rakto, perspėjo šeimą, kad atėjo po-
licija ir išėjo jų įleisti. Baimindamasi, kad Elena ne-
būtų paimta ir išvežta darbams į Vokietiją, mama jai
liepė slėptis. Tačiau į kiemą išbėgusi Elena pasislėpti
nebespėjo – nieko blogo neįtaręs jos tėvas S. Spir-
gevičius jau buvo atrakinęs kiemo vartelius. Į kam-
barį įsibrovę keturi ginkluoti, civiliais drabužiais vil-
kintys vyrai S. Spirgevičiui liepė iš kiemo atvesti lo-
jantį šunį, o visą šeimą susodino viename kambaryje. 

Išgirdusi triukšmą atbėgo netoliese gyvenusi E.
Spirgevičienės sesuo Stasė Žukaitė. Ją užpuolikai pa-
sodino kambaryje prie kitų. Suradę virtuvėje deg-
tinės, užpuolikai ją atsinešė į kambarį ir pareikala-
vo užkandžių. Ištaikiusi progą S. Žukaitė mėgino pa-
bėgti, deja, nesėkmingai. Užpuolikai kieme nušovė
jos tetą S. Žukaitę, o netrukus ir E. Spirgevičiūtę.  

Jos abi tų metų sausio 6 d. buvo pašarvotos Kau-
no Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, palaidotos
Kauno senosiose kapinėse. Sovietų valdžiai 1957 m.
likvidavus kapines, palaikai buvo perkelti į Kauno
Eigulių kapines. Pirmojo užpuoliko asmenybė pa-
aiškėjo praėjus vos trims savaitėms nuo žudynių, kai
1944 m. sausio pabaigoje policija apsupo Kaune,
Siūlų g. gyvenusių Čeponių namą. Susišaudymo
metu nusišovė name buvęs vyras – sovietinis parti-
zanas Alfonsas Čeponis.

Užpuolikas – Sovietų Sąjungos didvyris

Kai 1958 m. tuometė sovietų valdžia nutarė su-
teikti  Sovietų Sąjungos didvyrio vardą A. Čeponiui,
į Lietuvos komunistų partijos Kauno miesto komi-
tetą kreipėsi Elena Spirgevičienė-Kilčiauskienė,
kuri prisiminė dukters nužudymą. Deja, jos pareiš-
kimas liko be atsako, tada moteris kreipėsi į Sovie-
tų Sąjungos komunistų partijos centro komitetą. 

Tyrimas buvo atnaujintas, bet sudarytos komi-
sijos tyrimo tikslas nebuvo bandymas objektyviai iš-
tirti 1944 m. sausio 3 d. įvykius ir nustatyti tikruo-
sius nusikaltėlius, o siekta surinkti įrodymus, pa-
neigiančius E. Spirgevičienės-Kilčiauskienės pa-
reiškime nurodytus faktus, apsaugoti A. Čeponio,
kaip herojiškai žuvusio sovietinio didvyrio, vardą ir
kitų sovietinių partizanų reputaciją. Tyrimo, tru-
kusio kelis mėnesius, metu komisija apklausė dau-
giau kaip 100 asmenų, susijusių su 1944 m. sausio 3
d. įvykiais bei Kauno aps. veikusiais sovietinių
partizanų būriais ir padarė išvadą, kas buvo tikrie-
ji žudikai. Buvo paskelbta, kad E. Spirgevičiūtę ir jos
tetą nužudė sovietiniai partizanai Lukjanovas, Ci-
bizovas, „Griška”, dalyvaujant Čeponiui. 

Kaip teigiama tyrimo dokumentuose, visi so-
vietiniai partizanai, dalyvavę Spirgevičių šeimos už-
puolime, žuvo iki „Didžiojo Tėvynės karo” pabaigos.
Tikrųjų nužudymo priežasčių sovietinė teisėsauga
vienareikšmiškai neįvardijo. Versijos, kad tai buvo
įvykdyta dėl asmeninių santykių ar prievartos tiks-
lais, taip pat kad dvi jaunos merginos žuvo, kadan-
gi nesutiko būti išniekintos užpuolikų, buvo atmes-
tos kaip nepasitvirtinusios.

Paminklas 
atkreipė dėmesį

Medžiaga E. Spirgevičiūtės beatifikacijai pradėta
rinkti dar sovietų okupacijos metais. Sovietų sau-
gumo pareigūnams, tyrusiems 1944 m. sausio 3 d. įvy-
kius, kunigas Pranas Račiūnas 1960 m. sausio mėn.
nurodė, kad E. Spirgevičiūtės ir S. Žukaitės nužu-
dymo istorija jis susidomėjo dar 1947 m., Kauno se-
nosiose kapinėse pastebėjęs žuvusioms merginoms
pastatytą gražų paminklą su iškaltu užrašu „Jums
– kankinių vainikas, mums – tautos garbė. Jų tauri
garbė ir plieninė valia buvo galingesnė už mirtį”. Ne-
trukus prie žuvusių merginų kapo jis susipažino su
Elenos motina ir sužinojo apie E. Spirgevičiūtės 1939–
1942 m. rašytą dienoraštį. Gavęs E. Spirgevičienės su-
tikimą, kunigas P. Račiūnas dienoraštį perspausdi-
no, padaugino, parašė E. Spirgevičiūtės biografiją,
surinko nemažai medžiagos ir aprašė 1944 m. sausio
3 d. įvykius. 

Nukelta į 10 psl.

Paminklas E. Spirgevičiūtės ir jos tetos žūties vietoje.
Lietuvos�ypatingojo�archyvo�virtualios�parodos�nuotraukos
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T E L K I N I A I

GINTĖ GENENDER

2018-aisiais gerai žinomam patriotui, filantropui ir vers-
lininkui Juozui P. Kazickui (1918-2014) būtų sukakę 100
metų. Kartu su žmona Aleksandra jis nugyveno iš-
skirtinį gyvenimą ir parašė atsiminimų knygą „Vilties
kelias”, kurioje aprašo savo gyvenimo istoriją – nuo
gimimo mažame Čiornaja Padina kaimelyje Rusijoje,
Sibire, ir metų, praleistų Amerikoje, iki džiugaus su-
grįžimo į Tėvynę – ir taipogi dalijasi vertybiniu požiūriu
į gyvenimą bei pasaulį.

Minint šiuos neeilinius metus, Kazickų šeimos
fondas išleido trečiąjį knygos lietuvišką lei-
dimą: „Vilties kelias niekada nesibaigia”, ku-

riame galima rasti naujos informacijos. Ši knyga pa-
dovanota Lietuvos mokykloms ir bibliotekoms bei li-
tuanistinėms mokykloms JAV. 

Simboliška, kad didžio Lietuvos patrioto, net tam-
siausiais okupacijos metais tikėjusio nepriklausomos
valstybės atkūrimu, šimtmečio sukaktis sutampa su
Lietuvos Respublikos šimtmečiu. Kazickas dosniai
rėmė išeivijos intelektualų darbą, o po nepriklauso-
mybės atgavimo, 1991-aisiais, savo gausius resursus
skyrė Lietuvos valstybės stiprinimui ir visuomenės
gerovės kūrimui.

Kalbamės su Juozo Kazicko dukra Jūrate Kazic-
kaite, Kazickų šeimos fondo prezidente.

Ką tik išleistas trečiasis „Vilties kelias” leidimas ir Jūs
dovanojate šias knygas skaitytojams tiek Lietuvoje, tiek JAV.
Kodėl, manote, yra svarbu, kad ši knyga būtų prieinama vi-
siems, ypač jauniems žmonėms?

Šeima jaučia, kad Juozo Kazicko gyvenimo is-
torija gali tapti įkvepiančia įvairaus amžiaus žmo-
nėms. Jis rašo apie savo jaunystę Lietuvoje, karo laik-
metį Lietuvoje, okupuotoje nacių, o vėliau sovietų,
perkeltų asmenų stovyklas Vokietijoje, kur jo šeima
praleido trejetą metų, kol galiausiai emigravo į Jung-
tines Amerikos Valstijas. Kazickas nuoširdžiai pa-
sakoja apie jam, kaip verslininkui, kilusius iššūkius
ir pastangas padėti Tėvynei atgauti nepriklauso-
mybę ištisus 50 komunistinio režimo metų.

Prezidentas Valdas Adamkus rašė 2005-aisiais: „Ši
knyga atskleidžia tikrąją Lietuvos žmonių dvasią. Tai
istorija, pilna optimizmo, pasakojanti apie svarbą iš-
saugoti viltį ir tikėjimą netgi labiausiai išbando-
maisiais laikotarpiais”. 

Meilė skaitymui yra be galo svarbi žmogaus in-
telekto vystymuisi, ir kas gali būti vertingiau už žmo-
gaus, kuris pasiekė tiek daug, nors ir teko susidurti
su tiek sunkumų, istoriją. Tačiau svarbiausia, kad Ka-
zickas nuolat pabrėžė svarbą dalintis, rūpintis kitais
ir reiškė dėkingumą už visas mūsų dovanas – ypač už
dovaną gyventi. Jo moralinės vertybės yra svarbios

jaunam žmogui, kad jas įvertintų ir bandytų atkar-
toti.

Taipogi knyga labai mielai skaitoma! Kaip vie-
nas „Vilties kelio” skaitytojas rašė: „Juozo Kazicko
istorija galėtų būti įkvėpimas kinui. Kiekvienas is-
torijos vingis ir posūkis giliai įsišaknijęs Kazicko
troškimu, kad Lietuva vėl būtų laisva”.   

Gal galėtumėte papasakoti plačiau apie šį lietuviškąjį
knygos „Vilties kelias” leidinį? Kokios naujos informacijos
skaitytojai gali joje rasti?

Naujajame leidime „Vilties kelias niekada ne-
sibaigia” įtraukta visa ankstesniuose dviejuose lei-
dimuose naudota medžiaga – originalas buvo iš-
leistas 2002-aisiais ir „Vilties kelias po dešimties
metų” – 2013-aisiais, taipogi jame skaitytojas ras nau-
jų nuotraukų bei ištraukas iš Kazicko meilės laiškų
jo mylimai žmonai Aleksandrai, su kuria kartu nu-
gyveno 70 metų. Taip pat knygoje yra keletas naujų
skyrių: įžanga bei epilogas, pasakojantis apie mano
sugrįžimą 2017-aisias į Čiornaja Padina Rusijoje, jo
gimimo vietą.

Kur skaitytojai gali rasti šią knygą?
Knyga buvo padovanota visoms JAV lituanisti-

nėms mokykloms. Taip pat ją galima įsigyti Juozo
P. Kazicko jubiliejinės parodos, šiuo metu keliau-
jančios per Lietuvą ir greitu laiku atvyksiančios į
JAV, metu. Šioje parodoje lankytojai gali rasti šeimos
atrinktus Juozo P. Kazicko laiškus, nuotraukas, ap-
dovanojimus bei asmeninius reikšmingus daiktus.
Kiek vėliau parodą papildė naujas segmentas –

Tarp JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono apygardos Nantucket salos apylinkės narių – dauguma jauni žmo-
nės, auginantys vaikus, kuriuos nori išmokyti lietuvių kalbos. Todėl saloje veikia lietuviška šeštadieninė
mokyklėlė „Banginukas”. Šios mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai susibūrė prieš Kalėdas ir gražiai

atšventė didžiąsias metų šventes. Bendruomenės pirmininkė Inga Puodžiukynienė pasidžiaugė, kad visą didelį
būrį šventės dalyvių savo namuose svetingai priėmė Donata ir Saulius Vitai.                     „Banginuko”�archyvo�nuotr.

NEW YORK,NY

Skaitytojų laukia naujas Kazickų
knygos leidimas

Jūratė, Lucy, Augustine Kazickai, fondo darbuotojos N. Baumilienė ir A. Vertelkaitė su Panevėžio V. Žemkalnio gimna-
zijos mokiniais bei vadovybe. A.�Vareikos�nuotraukos

Jūratė, Lucy ir Augustine Kazickai šalia Aleksandros Kazic-
kienės nuotraukos Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje.

Nantucket,MA

„Visą gyvenimą kartu”, kuriame galima rasti iš-
traukas iš meilės laiškų jo mylimai žmonai Alek-
sandrai ir nuotraukas iš jų gyvenimo kartu.

Norintys įsigyti šią knygą JAV gali kreiptis į ar-
timiausią lituanistinę mokyklą arba į Gintę Ge-
nender ginte@kff.lt.

Kodėl „Vilties kelias” išleistas keturiomis kalbomis?
Knyga „Vilties kelias” yra išleista lietuvių, ang-

lų „Odyssey of  Hope” (2006); vokiečių „Wege der Hoff-
nung” (2014) ir rusų – „Oдиссея надежды” (2018) kal-
bomis. Visos šios šalys buvo be galo reikšmingos Juo-
zo P. Kazicko gyvenimo istorijoje. Daugiau infor-
macijos apie šiuos leidinius galite rasti: www.odys-
seyofhopethebook.com.

Kazickų šeimos fondo programos „Jaunimas gali” dalyvis
pasiruošęs skaityti.
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Alvydas Januševičius, 15min.lt aktualijų žurnalistas Šiau-
liuose, apie pažintį su Romualdu Zablecku, jau kelis de-
šimtmečius gyvenančiu JAV, daugiausiai Colorado valstijoje,
15min.lt išspausdinamame interviu rašo: „Pažin tis su šiuo
žmogumi prasidėjo 2018 m. vasarį, kai 15min žurnalistas
atostogavo JAV ir su savimi turėjo armoniką. Netrukus at-
sirado smuikas ir Romas su bosine gitara. Taip Colorado Lie-
tuvių Bendruomenės Lietuvos šimtmečio minėjimą papil-
dė smagi poros valandų vakaronė”.

„Draugo” skaitytojai Romualdo Zablecko pa-
vardę taip pat žino. Draugai jį vadina „Ko-
lorado Romu”, taip pavadinta ir jo interne-

tinė svetainė. R. Zableckas yra ne tik muzikantas, bet
ir koncertų organizatorius, jis į JAV yra pakvietęs
koncertuoti daug garsių Lietuvos atlikėjų. Žurnalistas
sako, kad Romualdas yra „emocijų ir energijos bom-
ba. Jis negali likti ramus, kai scenoje kažkas groja

„Šiandien už lango sninga Kalėdos! Ir lyg varvekliai tirps-
ta bėdos!” Gal tai ir nėra viena populiariausių kalėdi-
nių giesmių, tačiau Šv. Andriejaus parapijoje vykusios
Kalėdų šventės metu ją iš visos širdies traukė V. Krė-
vės mokyklėlės vaikai bei jų tėveliai. Kalėdų senelis ir
šiais metais nepamiršo nutupdyti savo rogių ant Šv.
Andriejaus parapijos stogo, taip be galo nudžiugin-
damas V. Krėvės mokyklėlės mokinius. Pastarieji jį pa-
sitiko su dailiausiais kalėdiniais kostiumais, lietuviš-
komis dainomis, skanėstais ir įvairiomis staigmenomis.

Atsakingai ruošęsi Kalėdų šventei, V. Krėvės li-
tuanistinės mokyklėlės mokiniai šiemet visus
nustebino pagal H. K. Anderseno kūrinį „Ka-

lėdų giesmė” pastatytu spektakliu. Spektaklio metu
mažieji nedrąsiai dėliojo lietuviškus žodžius, pasa-

„Kolorado Romas”
smerkia Lietuvos

dvigubos 
pilietybės politiką

roką. Toks pat emocionalus jis ir scenoje su gitara
ar prie mikrofono”.

Emocionaliai R. Zableckas dalyvauja ir pokal-
byje su naujuoju pažįstamu – žurnalistu apie politiką,
konkrečiai – apie Lietuvos dvigubos pilietybės po-
litiką, kurią jis smerkia ir teigia, kad Lietuvos įsta-
tymai atėmė iš jo gimtinę. Iš Lietuvos jis išvyko dar
tada, kai Lietuva tebebuvo okupuota ir tik tada, kai
Lietuvoje gimusi jo dukra panoro Lietuvos paso, jis
suvokė, kad ir pats nebėra Lietuvos pilietis, kad pi-
lietybė jam atimta, nes jis priėmė JAV pilietybę. 

„Mes gimėme Lietuvoje, kuri dabar yra Euro-
pos Sąjungoje. Na gerai – ne Lietuvoje, o Lietuvos
SSR. ...Aš į Ameriką išvažiavau dar su SSRS pasu.
Lietuvos Respublikos pasas, kurio užsimaniau vien

iš patriotizmo, pasirodo, buvo greitai iš manęs at-
imtas be jokių argumentų”, – sako Romualdas.
Nors dėl to gyvenime jis problemų neturi, bet jau-
čia moralinę skriaudą ir didžiulę nuoskaudą. Jis yra
aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys, vienais
metais buvo net Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
seimo narys ir esą iš pačios Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės girdėjo pažadą daryti viską, kad užsi-
enyje gyvenančių lietuvių pilietybės klausimas
būtų išspręstas. Deja, iki šiol neišspręstas... ir jis nu-
stojo tikėti politikais. 

R. Zableckas vardija šalis (Lenkija, Belgija,
Bulgarija), kurios dvigubą pilietybę leidžia (netgi Ru-
sija pripažįsta SSRS piliečius), ir, jo nuomone, Lie-
tuvos pilietybė jam priklauso nuo gimimo besąly-
giškai, visam gyvenimui! Be to, jis Lietuvos vardą
nuolat garsina. „Jaučiu, jog esu prisidėjęs nemažai
prie Lietuvos vardo garsinimo ir lietuviškos kultū-
ros puoselėjimo JAV. Jau 28 m. Lietuvos vardas yra
minimas kiekvieną kartą man užlipant į sceną.
Esu neetatinis muzikantas ir dalyvauju lietuviš-
kuose, amerikietiškuose ir lenkiškuose projektuo-
se... Lietuvos pilietybės klausimas Lietuvoje gimu-
siems žmonėms neturėtų net iškilti. Nesvarbu, kur
mus gyvenimas nubloškė – mes gimėme Lietuvoje!
Ir niekas neturėtų teisės šios pilietybės iš mūsų at-
imti!” – širdijasi Amerikos lietuvis. 

Jo nuomone, Lietuva, anot amerikietiško posa-
kio, šauna sau į koją. „Gal tai skamba per daug pe-
simistiškai, tačiau kol kas didelių pokyčių Lietuvai
dar šimtmečiui į priekį nematau”, – sako nusivylęs
Romualdas Zableckas, nors Lietuvą jis visada ne-
šiojasi širdyje.

Parengta pagal 15min.lt

R. Zableckas (d.) su JAV viešinčiu muzikantu ir kompozi-
toriumi Andriumi Mamontovu.  R.�Zablecko�archyvo�nuotr.�

Prisimename 
Kalėdas V. Krėvės

mokyklėlėje

Krėviukai sutinka Kalėdas.Skrudžui apsireiškė angelai.

kodami apie švenčių laukimą ir didįjį Kalėdų ste-
buklą, taip pat giedojo gražiausias Kalėdų giesmes,
kuriomis sušildė ne vieno širdį.

Siekdami, kad visi būtų ne tik sušildyti, bet ir
pamaitinti, prie šventės prisidėjo ir darbščiųjų tėčių
komanda, kuri nuo pat ankstyvo ryto plušėjo garuose
paskendusioje virtuvėje, kepdama gardų šventinį ku-
gelį. Mamos irgi nenorėjo atsilikti: kepė, raitė, puo-

šė skaniausius kalėdinius kepinius, o mažieji talkino
gaminant gražiuosius meduolinius namelius. Visų
šių gėrybių buvo galima paskanauti kalėdiniame ren-
ginyje ir taip paremti V. Krėvės mokyklėlės veiklą.
Renginio metu taip pat buvo organizuojama loteri-
ja, į ją buvo kviečiami norintys išbandyti sėkmę. V.
Krėvės mokyklėlė dėkoja visiems, prisidėjusiems
prie šios gražios šventės įgyvendinimo!

,,Miestelėnai” linksminasi. Domanto�Zinkevičiaus�nuotraukos
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Molėtų rajone, miškų ir ežerų apsup-
tame Balninkų miestelyje, gyvena lė-
lių kūrėja Irena Pusvaškienė. Jei įsi-
vaizduojate, kad lėlės yra skirtos tik
žaidimui, labai klystate. Menininkės
kuriamos lėlės – gracingos, valiūkiškos,
svajingos ir rimtos panelės bei ponios,
pasipuošusios įvairių istorinių laiko-
tarpių įmantriais apdarais ir papuo-
šalais. Tie, kas sugeba įvertinti tokių

Užburiantis lėlių pasaulis

Irenos Pusvaškienės lėlės, sukurtos lietuviškais motyvais.

Balninkų bendruomenės kuriami angelėliai. Menininkė Irena Pusvaškienė.

Gerb. Irena savo profesine veikla pasirinko
įdomų bibliotekininkės darbą Balninkų
miestelio bibliotekoje, tačiau meno niekados

nepamiršo. Moteris lėlių kūryba susidomėjo 2009 m.,
o visa kita, kaip sakoma, jau istorija. Lėlių kūrėja Ire-
na Pusvaškienė per pastaruosius dešimtį metų yra
surengusi septynias personalines lėlių parodas,
eksponavusi savo meno kūrinius jungtinėse tauto-
dailės parodose, taip pat moteris su Balninkų ben-
druomenės grupe kuria suvenyrinius angelėlius ir
priklauso garbingai Molėtų rajono tautodailininkų
draugijai. 

Ponia Irena maloniai sutiko papasakoti apie savo
darbą. Juk tikrai įdomu, kaip gimsta tokie netradi-
ciniai ir išraiškingi meno kūriniai, žadinantys tiek
daug gerų emocijų.

Kas Jus atvedė prie tokios nepaprastos meno rūšies
kaip lėlių kūryba?

Piešimas, rankdarbiai lydėjo mane visą gyve-
nimą. Tik kai auginau vaikus, savo mėgiamus už-
siėmimus paverčiau šeimai ir buičiai naudingais da-
lykais, o ir parduotuvėse tuo metu nebuvo didelio pa-
sirinkimo. Mergaites puošiau nertomis suknelėmis,
megztomis kojinaitėmis ir kepurytėmis, namus –
savo siuvinėtais kilimais, servetėlėmis, nėriniuo-
tomis  užuolaidomis. Lėlės į mano gyvenimą atėjo la-
bai atsitiktinai, tiktai prieš 10 metų. Vyko ben-
druomenės projektas, kurio metu siuvomės lietuvių
tautinius kostiumus. Mane taip įtraukė tas procesas,
kad ir pasisiuvus rūbus negalėjau sustoti galvojus
apie šio, man mielo darbo tęsimą.  Atsitiktinai per
televiziją pamačiau reportažą apie lėlininkų ir žy-
mių Lietuvos žmonių labdaros akcijai kurtas lėles.
Tos lėlės nebepaliko manęs ramybėje nė minutei. Su-
pratau – tai mano tolesnis kelias – išmoksiu daryti
lėles ir rengsiu jas tautiniais drabužiais. Susiradau
kursus Vilniuje, kuriuos vedė lėlininkė Milda Nor-
vaišaitė, juose perpratau lėlių kūrybos technologi-
ją, sužinojau apie reikalingas medžiagas ir įrankius.
Sugrįžusi iš kursų į savo miestelį visų nuostabai pra-
dėjau neįprastą kaimui veiklą. Pirmuosius dvejus-
trejus metus dirbau labai intensyviai, o kuo toliau,
tuo mažiau, nes tapau daug kritiškesnė sau. Lėlės
rengėsi ne tik tautiškai, bet šalia jų radosi ir bale-
rinos, ir rūmų ponios, ir pasakų herojai bei mano my-
limi angelai. Polinkį menams, manau, paveldėjau iš
tėvelio, kuris buvo geras stalius, o mums, vaikams,
lipdydavo žaisliukus:  žiemą – iš miltinės tešlos, va-
sarą – iš molio.

Ką laikote savo didžiausiu įkvėpėju?
Mano didžiausias įkvėpėjas – senkantis laikas.

Už kiekvieną dieną, už kiekvieną sukurtą lėlę ir už
tą ramybę šeimoje aš labai dėkinga Dievui, kad jis
vis dar atseikėja laiko. Kai man buvo 30 ar 40 m., aš
jo taip nebranginau ir neskaičiavau. Tada man at-
rodė, kad to laiko begalybė… Kūrybai įkvepia ir kitų

nepaprastų lėlių grožį ir geba su jomis
susidraugauti, atranda šių mažų kūri-
nių žavesį ir jaukiai jas apgyvendina
savo namuose. Nors visose šiose ža-
vingose būtybėse galima įžvelgti savitą
kūrėjos braižą, vis dėlto kiekviena į pla-
tųjį pasaulį išleista Irenos Pusvaškienės
lėlė yra unikali ir vienintelė. 
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žmonių domėjimasis mano pomėgiu.
Vedžiau lėlių kūrybos kursus Lietu-
voje, dalyvavau Grundtvig senjorų sa-
vanorystės projekte ,,Bendradarbiavi-
mas tarp Rytų ir Vakarų” Vokietijoje,
su savo miestelio moterimis penke-
rius metus kūrėme suvenyrinius an-
gelėlius labdarai ir bendruomenės
reikmėms. Reikia pamatyti kurian-
čius žmones iš šalies, reikia matyti jų
akis, besidžiaugiant savo pirmąja lė-
lyte, kad patirtum savo kūrybos pras-
mę ir reikšmę. Parodos, sutinkami
žmonės jose, bendravimas – tai toks di-
džiulis stimulas ir įkvėpimas dirbti ir
kurti. 

Kokį kelią turi nukeliauti Jūsų idėja, kad
įsikūnytų į nuostabų kūrinį?

Idėjos pas mane atkeliauja, tūno,
laukia savo eilės. Kartais sulaukia – pa-
sikviečiu ir pradedame dirbti, o kartais
pratūnojusios keletą metų išeina… Jei
jos atkeliauja iš perskaitytų knygų,
tada didžiausias darbas sumąstyti,
kaip sukurti, kad tas personažas būtų
pažįstamas ne iš padėto šalia užrašo, o
pats save sugebėtų pristatyti kažkokia
ypatinga detale, judesiu, apranga ir
pan. Kartais žmonės lėles įsimyli pagal
prototipą. Taip atsitiko su Barbora
Radvilaite ir  Žygimantu Augustu. Ne-
siekiau išorinio panašumo, bet nie-
kas į tai nekreipė dėmesio – užteko to
laikmečio aprangos puošnumo ir vi-
siems žinomos jų meilės istorijos. Lėlę
sukurti užtrunka nuo vieno iki dviejų
mėnesių. Trijų-keturių savaičių už-
tenka tautiniais drabužiais rengiamai
lėlei, nes ten svarbu nenuklysti nuo
tautinio kostiumo reikalavimų ir ne-
bereikia tiek derinti ir galvoti.

kurti lėlės istoriją, pasirinkti vardą.
Savo vardus turi tik tos, kurios atėju-
sios iš mano idėjų pasaulio, kurios
kurtos ne užsakymams, o savo malo-
numui. 

Jūsų lėlių rūbai – unikalūs. Ar sunku
jas aprengti?

Rengti lėlę man labai didelis ma-
lonumas, bet iki to malonumo eiti rei-
kia apie savaitę: renku, derinu me-
džiagas, piešiu, modeliuoju fasoną.
Turiu knygų apie įvairių amžių stilius,

Balninkų bendruomenės grupė. Irenos�Pusvaškienės�archyvo�nuotraukos

Kam skirtos Jūsų kuriamos lėlės?
Didžiausia dalis lėlių yra perka-

mos kaip interjero detalė, tačiau, ti-
kiuosi, kad turės išliekamąją vertę, nes
tai vis dėlto vienetiniai, brangūs ran-
kų darbo kūriniai. Dalis lėlių yra pa-
pildžiusios kolekcijas. Viena aukštaičių
pora įsikūrė privačiame Benkaster-
Kiues (Vokietija) lėlių ir laikrodžių
muziejuje. Tautiniais drabužiais ren-
giamas lėles aš priskiriu prie suveny-
rinių, nes jas mėgsta užsienyje gyve-
nantys lietuviai arba veža į svečias ša-
lis važiuojantys kaip dovanas.

Ar Jūsų lėlės turi ypatingų istorijų? 
Esu sukūrusi per pusantro šimto

lėlių ir tik pora lėlių turi savo „gimi-
mo“ istorijas, bet tai labai asmeniškos
ir nenorėčiau jų pasakoti. Man patin-
ka palikti žmogui laisvę pačiam susi-

kaip vaikų žaislą ir dar tokį nepatva-
rų, niekada nepirks.

Ar kuriate tik savo malonumui ar ir pa-
gal užsakymus?

Kuriu ir savo malonumui, ir pagal
užsakymus. Pirmenybę skiriu savo
minčių įsikūnijimui, tai man teikia di-
džiausią malonumą ir atgaivą. Gera
man gyventi tame kūrybos pasaulyje.
Tos lėlytės, atėjusios iš mano vidaus ir
pasąmonės, gimsta pačios gražiausios,
jas noriai renkasi ir perka žmonės. Ne-
mėgstu daryti portretinių lėlių, man at-
rodo, tam būtina labai gerai pažinti
žmogų. Kaip buvusi bibliotekininkė, o
dabar lėlininkė, su dideliu malonu-
mu dalyvauju Šiaulių viešosios bib-
liotekos Lieporių filialo projekte, kuris
tęsiasi jau 6 m. ir kur kaupiamas lėlių
muziejus pagal literatūrinius kūri-
nius. Ten „apsigyveno” ir mano su-
kurti devyni literatūriniai persona-
žai. Tai man patys mieliausi užsaky-
mai.

Kuri lėlė Jums brangiausia?
Negaliu išskirti nei vienos – jos

man visos kaip kūdikiai. Juk visą mė-
nesį į jas žiūriu, kalbuosi, šlifuoju, da-
žau, glostau, rengiu, šukuoju, puošiu.
Pats svarbiausias momentas, kai lėlė
„atsimerkia”. Tas akių kontaktas
mane visada labai stipriai veikia,
tai lyg gimimas ir jausmas, tarytum
kažkokia mano pačios dalelė apsigy-
vena joje. Prisimenu savo vieną iš pir-
mųjų lėlių – „Kanklininkę” Po kelerių
metų pamačiau jos veido netobulumą,
bet niekaip nekilo ranka išgramdyti
jos akis, veidą… Džiaugiuosi, kai
žmonės, pas kuriuos apsigyveno
mano lėlytės, sako, kad jos kaip šei-
mos nariai, arba, kad jos skleidžia
gerą energiją, kad norisi užeiti į tą
kambarį ir pan. Man tai labai malo-
nu.

Kaip Jums atrodo, ar lėlės – dalykas,
skirtas ne tik vaikams?

Tokios lėlės, kurios gimsta mano
namuose, tikrai nemanau, kad skirtos
vaikams, jos nepaslankios, rūbai ne-
nurengiami. Tokios lėlės skirtos in-
terjerui pagyvinti, papuošti. Na, ne-
bent, jau paaugliui, kuris įvertins ir
priims tokią lėlę ne kaip žaislą. Esu pa-
dovanojusi savo anūkėlei buduarinę
(saloninę) lėlę. Ji daugiau panaši į
žaislinę, nes juda rankos ir kojos, ga-
lima pasodinti, paguldyti, bet žinau,
kad ji jos nepadėjo į žaislų dėžę, o pa-
puošė savo kambarį.

Ką dar be lėlių kūrybos mėgstate veik-
ti laisvalaikiu?  

Mano laisvalaikis – dviejų dalių:
vasaros ir žiemos. Žiema beveik visa
skirta lėlių kūrybai, dalyvavimui pa-
rodose, kitų kūrėjų parodų lankymui.
Vasarą skiriu dar vienam labai man
mielam pomėgiui – rožėms. Jų turiu
per 160 krūmų. Nuo ankstyvo pavasa-
rio iki vėlyvo rudens aš gyvenu rožy-
ne. Jas prižiūriu, džiaugiuosi, geriu ry-
tinę kavą ar arbatą, kalbuosi… Vasarą
lėles kuriu tik pagal užsakymą. Mies-
telyje vyksta įvairūs kultūriniai ren-
giniai – lankausi juose. Esu Lietuvoje
populiaraus Trečiojo amžiaus univer-
siteto dalyvė, todėl dalyvauju įvairio-
mis temomis organizuojamose pas-
kaitose, susitikimuose su įdomiais
žmonėmis, pažintinėse ekskursijose,
kelionėse. Sekmadienis – šventa diena,
skirta maldai – dalyvauju šv. Mišiose
Balninkų arba kitose bažnyčiose. Su
vyru Andriumi užauginome dvi dukras
– Egidiją ir Lauryną bei sūnų Justiną,
kurie mums padovanojo šešis vaikai-
čius. Taigi nemažą dalį laisvalaikio ski-
riu jų šeimoms.

kostiumų istorijas ir fasonus, labai
daug renkuosi detalių iš interneto pus-
lapių, domiuosi kitų lėlininkų kūryba.
Rūbų spalvą ir atspalvius lėlė ,,pasi-
renka” pagal akių spalvą, lūpų, veido
tonus. Didžiausią malonumą jaučiu
siuvinėdama karoliukais, todėl daug
mano lėlių yra puošnios, turtingos,
ryškios. Labai patinka rengti tauti-
niais drabužiais. 

Lėlėms skiriate daug laiko ir meilės, ar
vėliau nebūna sunku išsiskirti su savo dar-
bais?

Pirmąją dieną išgyvenu kažkokį
nenusakomai keistą vidinį jausmą,
bet visada tikiu, kad jos patenka pas jas
mylinčius žmones. Taigi ir tas išsi-
skyrimas nebūna skausmingas. Ne
kiekvienas sugeba įvertinti lėlę kaip
meno kūrinį, o tas, kas lėlę supranta tik

Geiša

Princesė

Rožinės pilies burtininkė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Per rinkimus tikėtinos Rusijos kibernetinės atakos 
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės vadovaujama Valsty-
bės gynimo taryba (VGT) apsvarstė ša-
lies saugumo padėtį ir metinę grėsmių
apžvalgą, patvirtino žvalgybos tarny-
bų ilgalaikes veiklos strategijas.

VGT apsvarstyta grėsmių apžval-
ga rodo, kad jų lygis 2018 metais, pa-
lyginti su ankstesniaisiais, nėra reikš-
mingai pakitęs, pagrindiniai grėsmių
šaltiniai ir toliau išlieka tie patys.
Trečiųjų šalių galimybės daryti įtaką
Lietuvai yra ribotos, nepaisant tobu-
lėjančių į mūsų šalį nukreiptų galios
bei įtakos instrumentų.

Šiais trejų rinkimų Lietuvoje me-
tais tikėtinos agresyvesnės trečiųjų ša-

lių, pirmiausiai – Rusijos kibernetinės
atakos, siekiant paveikti rinkimų eigą
ir rezultatus.

Prezidentė pabrėžia, kad, laiky-
damasi aukštų saugos prieš kiberne-
tines atakas standartų, kuriuos verti-
na ir kitos Europos valstybės, tokioms
grėsmėms Lietuva yra pakankamai
atspari.

VGT taip pat patvirtino žvalgybos
tarnybų – Valstybės saugumo depar-
tamento ir Antrojo operatyvinių tar-
nybų departamento prie Krašto ap-
saugos ministerijos – ilgalaikes veik-
los strategijas, leisiančias joms efek-
tyviai veikti besikeičiančioje aplin-
koje ir užtikrinti šalies nacionalinį sau-
gumą.

Nagrinėjama šnipinėjimu Rusijai kaltinamojo byla 
Klaipėda (BNS) – Klaipėdos apy-

gardos teismas pradėjo nagrinėti šni-
pinėjimu Rusijai kaltinamo  kaltina-
mo  Lietuvos piliečio Roman Šešel
bylą.

Jis savo kaltės nepripažįsta ir su
pareikštais kaltinimais nesutinka.

Į kitą posėdį bus kviečiami liudy-
tojai.

Teismas yra priėmęs sprendimą
bylą nagrinėti uždaruose posėdžiuose,
nes viešas bylos nagrinėjimas prie-
štarautų valstybės paslapties saugoji-
mo interesams.

Kaip skelbė Generalinė prokura-
tūra, 1974 metais Rusijoje gimęs ir
ilgą laiką gyvenęs vyras buvo užver-
buotas Rusijos žvalgybos organizaci-
jos ir vykdė užduotis, susijusias su in-
formacijos rinkimu bei jos perdavimu
šios užsienio valstybės žvalgybos or-
ganizacijai.

Pasak prokuratūros, surinkti duo-
menys leidžia manyti, kad kaltina-
masis nuo 2015 metų iki jo sulaikymo
2017 metų gruodį rinko ir perdavinė-
jo informaciją apie Lietuvos kariuo-
menės karines jūrų pajėgas, NATO
karo laivus bei jais gabenamą karinę
techniką, Klaipėdos mieste ir Klaipė-
dos jūrų uoste esančius objektus, įskai-
tant ir tuos, kurie turi strateginę reikš-
mę valstybės nacionaliniam saugu-
mui.

Įtariama, kad vykdydamas Rusijos
žvalgybos organizacijos užduotis R. Še-
šel rinko informaciją apie suskystin-
tų gamtinių dujų (SGD) terminalą,
bendrovę „Klaipėdos nafta”, šių ob-
jektų infrastruktūrą, rezervuarus, ap-
saugos sistemas ir jų pasikeitimus.

Prokuratūra pabrėžia, kad R. Še-
šel nerinko ir neperdavinėjo įslaptin-

Interneto ryšys Lietuvoje – vienas pigiausių ES
Vilnius (ELTA) – Lietuva yra vie-

na iš keturių ES valstybių, kuriose fik-
suotas plačiajuosčio interneto ryšys
yra pigiausias, atskleidžia Europos
Komisijos (EK) paskelbto tyrimo duo-
menys. Kitos į pirmą ketvertuką pa-
tenkančios šalys yra Rumunija, Latvija
ir Vengrija.

EK užsakymu atliktame tyrime iš-
analizuotos 2017 m. plačiajuosčio in-
terneto ryšio kainos 28 ES valstybėse,
taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Ja-
ponijoje, Pietų Korėjoje, Kanadoje ir
JAV. 

Tyrimo duomenimis, ES valsty-
bėse fiksuotas plačiajuostis interneto
ryšys palankiausiomis kainomis tei-
kiamas Rumunijoje, Latvijoje, Veng-
rijoje ir Lietuvoje. Po jų pagal kainas

eina Prancūzija, Slovakija ir Lenkija.
Pačios brangiausios interneto pa-
slaugos – Ispanijoje, Maltoje ir Portu-
galijoje.

Įvertinus kitas pasaulio šalis, pagal
mažiausias kainas visose minėtose pa-
slaugų grupėse pirmauja Pietų Korėja –
čia net pigiausi pasiūlymai užtikrina di-
desnį nei 100 Mbps duomenų perdavi-
mo greitį. Itin greito (daugiau kaip
100 Mbps) interneto ryšio paslaugos ES
valstybėse kainuoja panašiai kaip Ja-
ponijoje. JAV ir Kanadoje fiksuotas
interneto ryšys, ypač greitesnis nei
100 Mbps, yra brangesnis nei ES.

Pagal plačiajuosčio ryšio skvarbą
(abonentų  skaičių  100 gyventojų)
2017 m. Lietuva buvo trečia Europoje
ir 13-a pasaulyje. 

Dėl „Brexit“ balsuos sausio 15-ąją
Londonas (BNS) – Didžiosios

Britanijos įstatymų leidėjai nutarė,
kad kritiškai svarbus balsavimas dėl
„Brexit” sutarties, suderėtos su Briu-
seliu ministrės pirmininkės Theresa
May vyriausybės, įvyks sausio 15 die-

ną.
Th. May per kabineto posėdį sakė,

kad balsavimas, kurį vyriausybė jau
yra kartą atidėjusi dėl didelio parla-
mentarų pasipriešinimo, įvyks kitą sa-
vaitę, nurodė atstovas.

Nutekinti Vokietijos politikų duomenys
Berlynas (BNS, ELTA) – Vo-

kietijos policija, nagrinėjanti gali-
mos kibernetinės atakos incidentą,
kai internete buvo paviešinta šim-
tų politikų, įskaitant kanclerę An-
gela Merkel, asmeninės informaci-
jos, pranešė suėmusi vieną 20-metį
įtariamąjį.

Praneša, kad vakarinėje Hes-
seno žemėje sulaikytas įtariamasis
prisipažino pareigūnams. Mano-
ma, kad jis veikė vienas.   

Pirmą kartą pavogti duome-
nys, kuriuos sudarė gyvenamosios
vietos adresai, mobiliųjų telefonų nu-
meriai, laiškai, sąskaitos faktūros ir
asmens tapatybės dokumentų kopi-
jos, pasirodė socialiniame tinkle „Twit-
ter”, tačiau praėjusią savaitę jų vieši-
nimas įgavo pagreitį. 

Tarp maždaug tūkstančio nuken-
tėjusių žmonių yra Vokietijos parla-
mento žemųjų rūmų ir Europos Par-
lamento narių, taip pat regioninių ir
miestų tarybų deputatų.  

Nuo kibernetinės atakos nuken-
tėjo visų Bundestage atstovaujamų
politinių jėgų, išskyrus kraštutinių
dešiniųjų partiją „Alternatyva Vokie-
tijai” (AfD), kuri yra didžiausia opo-
zicinė partija parlamente, deputatai. 

Policija nustatė įtariamąjį pagal
liudininkų parodymus ir „skaitmeni-
nius įrodymus” internete. Anot poli-
cijos, įtariamasis prieš atvykstant pa-

reigūnams sunaikino savo kompiute-
rį.    

Šis nutekinimas buvo itin nema-
lonus politiniam sluoksniui. Jis dar
kartą pademonstravo, kaip nemokšiš-
kai, o kartais ir neatsakingai naudo-
jami kompiuteriniai tinklai.  

Be politikų, buvo nutekinti ir kai
kurių garsenybių bei žurnalistų as-
meniniai duomenys, taip pat pokalbiai
ir balso pašto žinutės nuo sutuoktinių
bei vaikų. 

Praėjusį mėnesį ,,Twitter” pa-
skyroje @_0rbit buvo paskelbtos nuo-
rodos, kurių kiekviena vedė prie nau-
jos informacijos, paslėptos už kalėdi-
nio Advento kalendoriaus „durelių”.  

Ši paskyra, kurią ,,Twitter” jau su-
spendavo, buvo sukurta 2017 metų vi-
duryje ir tariamai turėjo daugiau nei
18 tūks. sekėjų.

Rusiškos dujos aplenks Lietuvą
Maskva (ELTA) – Vladimiras Pu-

tinas atidarė pirmąjį Rusijos suskys-
tintųjų gamtinių dujų (SGD) termi-
nalą-saugyklą, teigdamas, kad šis
žingsnis sustiprins šalies energetinį
saugumą.

Maršalo Vasilevskio vardu pava-
dintą terminalą Kaliningrade valdys
Rusijos dujų milžinė „Gazprom”. Taip
Rusija siekia apeiti dujų tranzitą per
Lietuvą.

Maskvos sprendimą iš dalies lėmė
noras sumažinti dujų tranzito į Kali-
ningradą grėsmes, Europos Sąjungai
didinant pastangas sumažinti ener-
getinę priklausomybę nuo Rusijos,

kalboje sakė V. Putinas.
„Pastaraisiais metais skyrėme itin

daug dėmesio energetiniams ištek-
liams, viso regiono energetikai ap-
skritai, įskaitant ir ES planus patraukti
Baltijos šalis iš Rusijos energijos žiedo”,
– tikino Rusijos prezidentas.

„Tai yra jų (ES šalių) reikalas.
Tam bus panaudoti papildomi mokes-
čių mokėtojų pinigai”, – Baltijos šalių
sprendimą atsijungti nuo Rusijos ener-
gijos žiedo kritikavo V. Putinas.

„Gazprom” atstovų teigimu, nau-
jasis SGD terminalas Kaliningradui
tieks iki 2,7 mlrd. kubinių metrų dujų
per metus. 

Rekordinė Californijos miškų gaisrų žala
Miunchenas (ELTA) – Praėjusių

metų Californijos miškų gaisrai pa-
darė daugiau žalos nei bet kuris kitas
gaisras istorijoje, teigia Vokietijos
draudimo bendrovės „Munich Re” kli-
mato tyrėjai.

„Munich Re” duomenimis, iš viso
ekonominė žala siekė 24 mlrd. dolerių.

„Šie gaisrai pasiekė naujus eko-
nominės žalos rekordus, o beveik 100

aukų reiškia, kad tai buvo katastrofa
ir visuomenei”, – sakė draudimo ben-
drovės klimato tyrimų departamento
vadovas Ernst Rauch.

Californija pastaraisiais dešimt-
mečiais yra vienas iš labiausiai šy-
lančių regionų. Svarbiausia ne gaisrų
skaičius, o gaisrų apimta teritorija, o
ji auga. Vis didesni plotai ir vis grei-
čiau miškai dega. 

Indijoje streikuoja apie 200 milijonų žmonių
New Dehlis (ELTA) – Apie 200 mi-

lijonų Indijos gyventojų dalyvauja na-
cionaliniame dviejų dienų streike, ku-
ris prasidėjo profsąjungų ir kairiųjų ju-
dėjimų raginimu. 

Protesto dalyviai reikalauja padi-
dinti minimalų darbo užmokestį ir
pensijas įvairiose pramonės šakose, pa-
gerinti socialines sąlygas, sukurti dar-
bo vietų jaunimui ir t. t.

Streikininkai kaltina centrinę vy-
riausybę nenoru ginti darbininkų in-
teresų. Prie akcijos prisijungė ir kai
kurie valstiečių bei ūkininkų susivie-
nijimai.

Daugelyje šalies regionų protesto
akcijos dalyviai užtvėrė geležinkelius
ir automobilių kelius. Vakarų Benga-
lijos ir Keralos valstijose kilo susirė-
mimų su policija.

Sulaikytas jaunuolis nutekinęs šimtų pačių
aukščiausių Vokietijos politikų duomenis. 

News�Bulletin�nuotr.�

Pradėta nagrinėti klaipėdiečio, įtariamo
šnipinėjus Rusijai, byla. „Klaipėda“�nuotr.�

tų dokumentų, tačiau jo veiksmai ver-
tintini kaip nusikalstami, nes jis veikė
vykdydamas užsienio valstybės žval-
gybos organizacijos užduotis.

Turima duomenų, kad kaltina-
masis taip pat vykdė ir kitas užduotis,
tarp kurių buvo pavedimas užmegzti
draugiškus santykius su Lietuvos ka-
riuomenės karinių jūrų pajėgų dar-
buotojais bei įgyti jų pasitikėjimą.

Lietuvos įstatymai už  šnipinėji-
mą numato laisvės atėmimą nuo trejų
iki penkiolikos metų.

Iš viso nuo 2014 metų Lietuvoje
penki asmenys jau yra nuteisti ir nu-
bausti laisvės atėmimo bausmėmis.
Kai kurie jų bausmes jau atliko.

Teisėsauga praėjusių metų pabai-
goje paskelbė atliekanti naują tyrimą
dėl galimo šnipinėjimo Rusijai, įtari-
mai pateikti neįvardijamam „visam
tinklui asmenų”, tarp jų – ir buvusiam
parlamentarui Algirdui Paleckiui. Jis
nuo spalio laikomas suimtas.
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VERSLO N AUJIENOS

Laukiamiausi metų telefonai 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019�metų�sausio�9�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,88�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,63�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,66�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,11�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,59�€

Dažniausiai programėlių išjungi-
mas neturės jokio poveikio telefono
akumuliatoriui. Daugelis mobiliųjų
programėlių, kai jų nenaudojame, iš-
saugo informaciją ir persijungia į lau-
kimo režimą – daugiau energijos prak-
tiškai nevartoja. Tiesa, kai kurios prog-

ramėlės pačios ir neišsijungia. Pavyz-
džiui, programėlės, kurios seka nau-
jienų srautą arba praneša apie skam-
bučius, nuolat veikia budėjimo režimu
ir naudoja energiją. Jas išjungus – te-
lefonas veiks ilgiau. 

Rasome.lt

Ar išjungdami programėles tausosime akumuliatorių?

81 cm įstrižainės televizorius nau-
doja maždaug 120 W energijos, kai
yra įjungtas, ir apie 5-6 W, kai išjun-
giamas nuotolinio valdymo pulteliu.
Populiariausios kompiuterinių žaidi-
mų konsolės naudoja apie 2–3 W ener-
gijos, kai yra įjungtas „miego” reži-
mas. Be to, yra ir tokių prietaisų, ku-
rie naudoja tiek pat energijos tiek
įjungti, tiek išjungti. 2013 m. Berkley
laboratorijos atlikti tyrimai parodė,
kad, pavyzdžiui, palydoviniai deko-
deriai išjungti naudoja 15,66 W ener-
gijos (įjungti jie naudoja 16,15 W).
Skaičiuojama, kad vidutiniškai namų
ūkis per metus papildomai išleidžia
apie 60 eurų, nes visiškai neišjungia
elektros prietaisų.

Rasome.lt

Ar naudojama energiją „miego“ režime?

Neliūdėkite netyčiai ištrynę nuotraukas. Androidai.lt�nuotr.�

„SAMSUNG” 

„Galaxy S” linijos flagmanai tra-
diciškai pasirodo metų pradžioje, ir
2019 m. netaps išimtimi. Pasak gandų,
jau vasario pabaigoje, MWC-2019 ren-
ginio metu Korėjos milžinas vienu
metu pristatys tris „Galaxy S10” mo-
delius: pagrindinę versiją, patobulintą
versiją su „Plus” ženklu ir supapras-
tintą „Lite” versiją. 

Visi įrenginiai turės berėmį „Infi-
nity-O” ekraną su priekine kamera,
kuri įmontuota viršutiniame kampe,
kaip ir anksčiau paskelbtame „Galaxy
A8”. 

Tiesa „Galaxy S10 Plus” įrenginy-
je dažnai minimas dvigubas priekinis
modulis, o tai reiškia, kad ekrane esan-
ti vieta kamerai, greičiausiai bus ova-
li. „Galaxy S10 Plus” ekrano dydis bus
6,4 colių, „Galaxy S10” – 6,1 colių ir „Ga-
laxy S10 Lite” – 5,8 colių. Manoma, kad
pirmųjų dviejų išmaniųjų telefonų
pirštų atspaudų skaitytuvai bus įreng-
ti tiesiai po ekranu, o ant mažiausio
modelio šis elementas bus patalpintas
šone. 

Pagrindinis „Galaxy S10 Plus” fo-
toaparatas bus trigubas, su horizonta-
liu objektyvų išdėstymu. Įprastos „Ga-
laxy S10” ir „Lite” versijos turės dvi-
gubą modulį. Išmanieji telefonai veiks
pagal aštuonių nanometrų „Exynos
9820” arba septynių nanometrų „Qual-
comm Snapdragon 855” procesorių.
Atminties kiekis – iki 8 GB, vidinė at-
mintis – iki 512 GB. 

Pranešama, kad kai kuriose šaly-
se naujus įrenginius bus galima įsigyti
jau nuo kovo 8 d. 

Preliminarios kainos: „Galaxy
S10” – nuo 660 USD, „Galaxy S10 Lite”
– nuo 790 USD, „Galaxy S10 Plus” – nuo
920 USD.

„SONY” 

Kompanija „Sony” vasario mėne-
sį taip pat planuoja pristatyti naują
„Xperia XZ4” flagmaną. Sprendžiant iš
naujausios informacijos, tai bus pir-
masis išmanusis telefonas, turintis 21:
9 ekrano formatą. Pirštų atspaudų
skaitytuvas grįš į šoninę dalį, nors vi-
suose naujausiuose bendrovės išma-
niuosiuose telefonuose jis yra integ-
ruotas įrenginio nugarėlės centre. 

Kalbant apie charakteristikas, kol
kas žinoma, kad įrenginys turės 3900
mAh bateriją, „Snapdragon 855” pro-
cesorių ir 6 GB RAM. 

Pagrindinis fotoaparatas bus tri-
gubas, su vertikaliu modulių išdėsty-
mu. Pagrindinis jutiklis gali būti 48 me-
gapikselių IMX586, kuris jau debiuta-
vo „Huawei Nova 4” išmaniajame te-
lefone. 

Pristatydama „Xperia XZ4”,
„Sony” dar kartą pabandys atnaujinti
visą liniją, sutelkdama dėmesį į naują
dizainą. 

„HUAWEI” 

Pavasarį kompanija „Huawei” tu-
rėtų pristatyti naujus išmaniuosius
telefonus. Kalbame apie modelius P30
ir P30 Pro, informaciją apie tai jau pa-
sirodė internete. 

Jei tikėti gandais, pirmasis va-
riantas gaus trigubą pagrindinę ka-
merą, o antrasis – visą kvartetą jutik-
lių. Abiejų įrenginių moduliai bus iš-
sidėstę vertikaliai kairėje korpuso pu-
sėje. Sprendžiant iš dangtelių vaizdų,

Kaip susigrąžinti netyčia ištrintas nuotraukas 

Tikriausiai kiekvienas esame su-
sidūrę su problema, jog netyčia ištry-
nėme vieną ar kitą svarbią nuotrauką
iš savo išmaniųjų telefonų. Naudojan-
tis asmeniniais kompiuteriais, ypa-
tingai su „Windows” operacine siste-
ma, susigrąžinti taip prarastas aki-
mirkas nėra sudėtinga. Tačiau gerokai
sudėtingiau viskas, kai ištriname nuo-
traukas iš savo telefonų.

Pirmiausia Jums reikėtų parsi-
siųsti programėlę „DiskDigger”, kurią
rasite „Play Store” parduotuvėje. Tai
tikrai nėra vienintelė aplikacija, kuri
gali pagelbėti atkurti ištrintas fotog-
rafijas, tačiau „DiskDigger” turi bene
mažiausiai reklamų tarp visų tokio
tipo veikiančių sprendimų.

Aukščiau paminėtu atveju, prog-
ramėlė stengiasi atkurti prarastą nuo-
trauką pagal anksčiau išsaugoto mi-
niatiūrą. Dėl šios priežasties Jums
gali pavykti atkurti tik žemesnės ko-
kybės paveikslėlį. Žinoma, jeigu Jūs tu-
rite root privilegijas savo išmaniajame
– tuomet yra labai didelė tikimybė, kad
pavyks atkurti ir originalią nuotrauką.

Tiesa, jeigu „DiskDigger” nepavy-

ko rasti Jūsų ištrintų nuotraukų – re-
komenduojame nustatymuose nuimti
varnelę nuo punkto, kuris susijęs su mi-
nimaliu failo dydžiu. Dar vienas dalykas
į kurį reikėtų atkreipti dėmesį – norint
atkurti prarastas nuotraukas Jums teks
įsigyti mokamą šios aplikacijos versiją.   

Susiduriate su tokia situacija itin
dažnai? Tuomet reikėtų apsisaugoti ir
pradėti naudoti programėles, kurios
gali patalpinti Jūsų nuotraukas į at-
skirą saugyklą. Bene geriausias pasi-
rinkimas šiuo atveju būtų „Google
Photos”, kurios leidžia talpinti neri-
botą kiekį nuotraukų, tol kol jos yra
tinkamo dydžio.

Naudojant šią ar panašią progra-
mėlę Jūs visada turėsite atsargines
savo nuotraukų kopijas ir net jei ne-
tyčia jas ištrinsite iš savo telefono – jos
vis tiek liks internetinėje saugykloje.
Jeigu naudosite būtent „Google Pho-
tos” – nepamirškite nukeliauti iki nu-
statymų ir pasirinkti kaip dažnai no-
rite, jog Jūsų nuotraukos būtų saugo-
mos virtualioje saugykloje.

Telefonai.eu

abiejuose įrenginiuose pirštų atspau-
dų skaitytuvas bus ant ekrano, nes
nėra jokios išpjovos nei galinėje, nei šo-
ninėje korpuso pusėje. 

Kalbant apie įrenginių paramet-
rus, galime pasakyti tik tiek, kad įren-
giniai bus aprūpinti „Kirin 980” pa-
tentuotu aštuonių branduolių proce-
soriumi. 

Šiuo metu tai galingiausias „Hua-
wei” lustas, kuris debiutavo su „Mate
20” flagmanu. 

„XIAOMI” 

Pirmąjį 2019 m. ketvirtį bus pri-
statytas naujasis „Xiaomi Mi 9”, kuris
vėl konkuruos dėl populiarausiojo iš-
maniojo telefono titulo. 

Planuojama jo kaina – maždaug
550 JAV dolerių, todėl naujiena taps vie-
na iš prieinamiausių sprendimų, tu-
rinčių naująjį „Snapdragon 855” pro-
cesorių. „Mi 9” turėtų gauti 6,4 colio
AMOLED ekraną su įmontuotu pirštų
atspaudų skaitytuvu ir trigubu pa-
grindiniu fotoaparatu, turinčiu 48 me-
gapikselių „Sony IMX586” jutiklį. Du
papildomi jutikliai bus skirti fotogra-
favimui plačiu kampu ir optiniam pri-
artinimui. 

Planuojama „Xiaomi Mi 9” aku-
muliatoriaus talpa – 3 700 mAh. 

Sklando gandai, kad įrenginys pa-
laikys belaidį įkrovimą ir „Qualcomm
Quick Charge 5.0” technologiją. 

Kai kuriuose šaltiniuose taip pat
paminėta įrenginio apsauga nuo drėg-
mės ir dulkių, kas yra naujiena šios se-
rijos įrenginiams. 

„NOKIA” 

2019 m. pradžioje kompanija „HMD
Global” gali pristatyti „Nokia 9 Pure-
View” modelį. Pasak gandų, tai bus pir-
masis išmanusis telefonas, kuris gaus
penkias galines kameras. Jos bus įreng-
tos galinio skydelio centre. Tai pa-
tvirtina vaizdai, nutekėję į tinklą, taip
pat silikoniniai dėklai su septyniais iš-
pjovimais. Penki iš jų skirti skirtin-
giems lęšiams, o dar du – blykstei ir pa-
galbiniams jutikliams. 

Apie įrenginio vidų kol kas nėra jo-
kios informacijos, tačiau, greičiau-
siai, tai bus visavertis flagmanas, ku-
ris stengsis kovoti už geriausio mobi-
liojo įrenginio skirto fotografavimui, ti-
tulą. 

„APPLE” 

2019 m. rudenį „Apple” pristatys
naują „iPhone” kartą. Laukti dar teks
ilgai, tačiau žiniatinklyje jau pasirodė
gandai apie pagrindines prietaisų sa-
vybes. Jei tikėti tuo, kas viešai neat-
skleista, tai kitais metais iš karto bus
pristatyti trys modeliai. 

Planuojama, kad numatomos nau-
jienos turės tris pagrindinius fotoapa-
ratus, naująjį „Apple A13” procesorių
ir netgi naujojo „Apple” pieštuko pa-
laikymą, o „Lightning” jungtis pasikeis
į USB tipo C. Du pagrindiniai modeliai
turės dar siauresnius ekrano rėme-
lius ir šį kartą jie gali netekti „iškir-
pimo”. Visi ten esantys jutikliai ir fo-
toaparatai bus integruoti tiesiai į ek-
raną. Tai reiškia, kad veido atpažinimo
funkcija (Face ID) išliks, taip pat grįš
„Touch ID” pirštų atspaudų skaitytu-
vas, kuris bus integruotas į ekraną.

Sugedo.lt

Shutterstock�nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

Lietuva siekia turėti dar 
vieną palaimintąją

Atkelta iš 3 psl.

Medžiagą apie E. Spirgevičiūtę ir
jos žūtį Kauno arkivyskupijos apašta-
liškojo administratoriaus vyskupo
Liudviko Povilonio pavedimu rinko
Darsūniškio (Kaišiadorių r.) parapijos
klebonas Pranas Genevičius. Kauno Šv.
Antano Paduviečio parapijos klebono
Krizanto Juknevičiaus iniciatyva 1984
m. buvo paminėtas E. Spirgevičiūtės ir
S. Žukaitės žūties keturiasdešimtmetis.
Tais pačiais metais jis pradėjo rinkti
medžiagą E. Spirgevičiūtės beatifika-
cijai. 1990 m. kunigo K. Juknevičiaus
iniciatyva Kauno Šv. Antano Paduvie-
čio bažnyčios šventoriuje esančioje
Kankinių sienoje įmūryta atminimo
lenta su užrašu: „Geriau mirti, bet ne-
nusidėti. Mergelė Elena Spirgevičiūtė,
studentė, skautė, 1924–1944”. 

2001 m. gegužės 23 d. Palemono
Švč. Mergelės Marijos Rožinio Kara-
lienės bažnyčios varpinėje buvo įkelti
trys naujai nulieti varpai, vienas iš ku-
rių dedikuotas Dievo tarnaitei Elenai
Spirgevičiūtei. Ant jo užrašyta: „Mer-
gelės kankinės Elenos Spirgevičiūtės
šlovės pradžiai pažymėti”. 1998 m. spa-
lio 13 d. Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius iškilmin-
gai pašventino E. Spirgevičiūtės brolio
Česlovo iniciatyva Kaune, Taikos pros-
pekto ir Studentų gatvės sankryžoje,
toje vietoje, kur ji žuvo pastatytą E.
Spirgevičiūtės ir S. Žukaitės atminimui
skirtą paminklą. „Niekas manęs ne-
pažemins, jei esu kilnios dvasios” – to-
kie E. Spirgevičiūtės žodžiai iš jos die-
noraščio įrašyti paminklo postamente. 

Jaunosios kankinės beatifikacijos
byla pradėta prieš 18 metų

Didžiojo Krikščionybės jubiliejaus
2000 m. sausio 15 d. Kauno arkikated-
roje bazilikoje iškilmingu Eucharisti-
jos šventinimu Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius ofi-
cialiai pradėjo Dievo Tarnaitės Elenos
Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą. Ar-
kivyskupo dekretu bylos postulato-

riumi paskirtas monsinjoras Pranciš-
kus Tamulevičius, suburta bylos pro-
cesui reikalinga specialistų koman-
da. Drauge su 30 tūkst. naujųjų tikėji-
mo kankinių pasaulyje ir 114 kankinių
Lietuvoje Elena Spirgevičiūtė įrašyta
į XX a. Bažnyčios martirologą (kanki-
nių sąrašą), popiežiaus Jono Pauliaus
II iškilmingai paskelbtą 2000 m. gegu-
žės 7 d. Romos koliziejuje. 

Palaimintaisiais Lietuvoje yra pa-
skelbti tik du asmenys: Jurgis Matu-
laitis ir Teofilius Matulionis.  J. Ma-
tulaičio beatifikacija pradėta 1953 m.,
o 1987 m. birželio 28 d. popiežius Jonas
Paulius II Jurgį paskelbė palaimin-
tuoju. Siekiant arkivyskupą T. Matu-
lionį pripažinti Bažnyčios kankiniu,
1990 m. Kaišiadorių vyskupo sprendi-
mu pradėta jo beatifikacijos byla, ir
2017 m. birželio 25 d. Vilniuje jis buvo
paskelbtas palaimintuoju. Šiuo metu
beatifikacijos procesas yra pradėtas
dar 8 lietuvių atžvilgiu, viena iš jų – E.
Spirgevičiūtė.

1940 metų spalio 13 d. dienorašty-
je Elena rašė: „Buvau bažnyčioje, ku-
nigas pasakė puikų pamokslą, susi-
graudinau iki sielos gelmių. Viskas
praeis, sakė jis, bet Dievo žodis – nie-
kada. Ak, tikrai, galvoju aš, viskas
buvo, viskas bus, kokios galybės vieš-
patavo pasaulyje, tas pats Napoleonas,
koks galingas buvo, dingo jis, beliko tik
dulkės iš jo puikaus kūno ir didingi pri-
siminimai. Todėl praeis ir dabartinė
valdžia, partijos, neteisybės, stos kiti
laikai, o Dievo žodis pasiliks tvirtas, ne-
nugalimas, ir joks priešas jo nesu-
griaus melagingu liežuviu iki pasaulio
pabaigos ir visada”. 

Čia dera prisiminti ir pernai rug-
sėjį Lietuvoje viešėjusio popiežiaus
Pranciškaus žodžius, kuriuos jis pa-
sakė Kauno arkikatedroje kalbėdamas
apie Lietuvos kankinius: „Neužmirš-
kite jų. Atminkime juos. Esate kanki-
nių vaikai! Tai jūsų stiprybė. Neleiskite
pasaulio dvasiai įtikinėti kažkuo, kas
priešinga tam, ką patyrė jūsų protėviai.
Atminkite savo kankinius! Jie neturėjo
baimės.” 

Aukojamos šv. Mišios minint E. Spirgevičiūtės žūties 75-ąsias metines.  
A.�Vaškevičiaus�nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Niekas nebūtų žinojęs, kad Pa-

tricia Clarkson turi lietuviškų šaknų
(interviu buvo užuomina, kad prose-
nelė Sophie gal buvo litvakė?), jeigu
apie tai ji pati nebūtų prakalbusi. Ir
tai įvyko 2013-ųjų rudenį, kai aktorė
vertino filmus Tarptautinio Mara-
kesho (Marokas) filmų festivalio ko-
misijoje. LR žurnalistė rašo: „Po lie-
tuviško filmo ‘Lošėjas’ premjeros P.
Clarkson atsisuko į kūrėjus, iškėlė
nykščius, iš rankų padarė širdį. Vie-
ną vakarą surengtame vakarėlyje pi-
lyje, kur svečius pasitiko kupranu-
gariai ir degantys fakelai, P. Clarkson
pamatė aktorių Vytautą Kaniušonį ir
prasiveržė pro savo apsaugą, kad tik
galėtų prie jo prieiti. Komisijos na-
riams neleidžiama kalbėtis su daly-
viais, bet tuo metu Patricia tai ma-
žiausiai rūpėjo, nes ji norėjo pagirti
V. Kaniušonį už vaidybą, pasakyti,
kaip ją sužavėjo ‘Lošėjas’ ir kad jos
promočiutė buvo iš Lietuvos”. 

„Lietuvos rytui” ji prisipažino:
„Tai nuostabus filmas! O tai, kad jis
yra iš ten, iš kur ir mano šaknys, buvo
nepaprasta. Bet maloniausia buvo
susipažinti su aktoriais ir bent trum-
pai juos pagirti. (Patiko) veikėjai ir
pati istorija. Širdį gniaužianti ir įti-
kinama. Žiūrėdama tikėjau aktoriais,
nes jie gyveno filmo sukurtame pa-
saulyje. O pagrindinis aktorius (Vy-
tautas Kaniušonis) beprotiškai iš-
vaizdus ir beprotiškai talentingas.
Tikra žvaigždė. ... ‘Lošėjas’ mane
įtraukė į savo pasaulį”.

Apie Patricia promočiutę Sop-
hie Bass daug žinių nėra likę, bet pa-
likuonims ji paliko neišdildomą įspū-
dį. Dėl to Patricia motina Jacque-
lyn, ilgametė New Orleans politikė,
2014-ųjų rudenį tapo Lietuvos garbės
konsule Louisianoje. Žinoma tik tai,
kad Sophie atvyko iš Lietuvos į JAV
XX a. pradžioje. Patricia prisimena
savo motinos žodžius: „Kita mano
močiutė buvo ispanė katalikė, ji mus
klupdydavo ant kelių ir liepdavo mels-
tis. O ‚babi‘ pasiimdavo savaitgaliui į
savo namus prancūzų kvartale ir ves-
davosi į džiazo koncertus, baletą ir
operą, simfonijas. Buvau mažytė, o ji
mane jau buvo supažindinusi su pa-
čiu Tennessee Williamsu teatre, kurį
močiutė rėmė. Ji turėjo milžinišką
įtaką mano ir mano dukterų gyveni-
me. Ji buvo didesnė nei gyvenimas.
Galima pasakyti, kad ir Patricia mei-
lė menui atkeliavo iš Lietuvos”.

Žinoma, kad Sophie į JAV atke-

liavo su dviem seserimis po to, kai
buvo nužudyti abu jos tėvai. Seserys
atkeliavo į New Yorką laivu tuščiomis
rankomis. Čia Sophie sutiko būsimą
vyrą Joseph, kurio dėdė buvo Ispa-
nijos karalius Alfonsas XII arba XIII
(tiksliai niekas nebežino). Iš pradžių
emigrantė iš Lietuvos dirbo siuvėja,
o jos vyras mokė anglų kalbos. Vėliau
jie persikraustė į New Orleans, kur
pradėjo importo ir eksporto verslą ir
praturtėjo. Ji gyveno New Orleans
prancūziškajame kvartale, kalbėjo
septyniomis kalbomis ir buvo puiki
verslininkė. Močiutė primindavo anū-
kėms, kad reikia dėkoti Dievui už
Ameriką, nes ne visiems laisvė yra
garantuota. 

Nors Patricia gimė jau po prose-
nelės mirties, bet ji augo apsupta pa-
sakojimų apie žavingąją „babi” iš
Lietuvos. „Lietuvos rytui” Holly-
woodo aktorė prisipažino, kad reži-
sieriaus Igno Jonyno filmas „Lošėjas”
ją labai sujaudino ir priminė jai jos
šaknis. Ji norėtų daugiau sužinoti ne
tik apie savo prosenelę, bet ir aplan-
kyti Lietuvą, kur Sophie gimė, augo,
sužinoti, kas nutiko jai prieš pasi-
traukiant iš Lietuvos. 

P. Clarkson, vyresnio amžiaus ak-
torė, bet vis dar turinti balerinos fi-
gūrą, mano, kad ir dėl to kalti jos lie-
tuviški genai. Į žurnalistės klausimą,
kaip atsitiko, kad ji į šlovės viršūnę pa-
kilo jau vyresnio amžiaus, atsakė:
„Mano lūžis įvyko suėjus 38-eriems.
Man labai pasisekė. Nenusiritau nuo
skardžio ir vis dar kopiu aukštyn.
Dėkui Dievui, kad Hollywoode yra
dirbančių vidutinio amžiaus mote-
rų.” 

Kai žurnalistė priminė, kad lie-
tuviškų šaknų turi žymieji aktoriai Ja-
son Sudeikis, Charless Bronson, John
C. Reilly, Sean Penn ir Bob Dylan, ak-
torė apsidžiaugė: „Dabar žinau, kad
esu pačioje geriausioje kompanijoje!”

Nors Patricia Clarkson supo daug
nepaprastų vyrų, ji nė už vieno neiš-
tekėjo. Gyvena su šunimi New Yorke,
dažnai lanko šeimą. Jos yra labai ar-
timos su seserimis. „Daug žmonių Ho-
livude augo nedarniose šeimose. O aš
esu iš puikios šeimos ir visi artimai
bendraujame,–  sako Patricia Clark-
son. – Mes su mama galvojome, kaip
būtų įdomu nukeliauti (į Lietuvą) ir
pabandyti atkapstyti daugiau infor-
macijos apie Sophie. Ji buvo tokia ne-
paprasta asmenybė.”

Parengta pagal lrytas.lt

Patricia Clarkson dievina savo 
prosenelę iš Lietuvos

P. Clarkson apdovanojimą pelnė Adora Crellin vaidmuo psichologiniame trileryje
,,Sharp Objects”. Shutterstock�nuotr.
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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 akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarti�galima�angliškai�arba�lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

ADVOKATAI

Kauno senamiestyje,
Vilniaus gatvėje, pa-
statyta skulptūrinė

kompozicija „Nežiopsok!”,
pasakojanti unikalią šios
vietos istoriją. Skulptūros
autorius Kęstutis Balčiū-
nas neatsitiktinai savo kū-
riniui pasirinko berniuko,
važiuojančio dviračiu, ir
jį besivejančio šuniuko for-
mą. Nes norėta šmaikščiai
atvaizduoti Kauno sena-
miesčio urbanistinę raidą,
atskleidžiant vieną Vil-
niaus gatvės istorijos epi-
zodą. 

Seniausia Kauno gatvė
buvo viduramžių kelio nuo
Kauno pilies į sostinę dalis.
XIX amžiaus viduryje pra-
dėjus gatvių perplanavi-
mą pakoreguota ir Vil-
niaus gatvės trasa, rytinį jos ruožą pa-
kreipiant šiauriau, Savanorių pros-
pekto link. Perplanavus miestą, ant Vil-
niaus gatvės trasos buvo pastatytas gy-
venamasis namas, o 1985 metais per re-
konstrukciją senoji gatvės trasa buvo
nužymėta tašytų akmenų grindiniu,
kuris tarsi palenda po šiuo gyvena-
muoju namu.

„Šią unikalią urbanistinę situaci-
ją verta aktyviau pažymėti meninėmis
priemonėmis, taip ją aktualizuojant ir
paverčiant įdomiu miesto akcentu.
Skulptūrinėje kompozicijoje ‘Nežiop-
sok!’ vaizduojamas vaikas, pasisukęs
į šunį. Jis važiuoja senuoju Vilniaus
gatvės grindiniu ir nemato prieš jį
‘netikėtai išdygusio’ namo. Stebėtojui
lieka intriga, – ar pastebės berniukas
artėjančią namo sieną ir spės laiku su-
stabdyti”, – idėją komentavo jos auto-
rius K. Balčiūnas.

„Kauno akcentai”, pasak miesto sa-
vivaldybės administracijos atstovės
Aušrinės Vaščėgaitės, yra analogų Lie-
tuvoje neturintis idėjų konkursas. Jį
prieš trejus metus pradėjo rengti Kau-
no savivaldybė. Konkurso dalyviai
savo darbais gali papuošti įvairias
miesto vietas. Svarbiausia – kūrinių
unikalumas, savitumas, originalumas

Šmaikštus būdas papasakoti gatvės istoriją 
K. Balčiūno skulptūra ,,Nežiopsok”!  Kauno�miesto�savivaldybės�nuotr.

ir bendra jų dermė su aplinka. 
„Planeta X”, „Degantys akmenys”,

„Lenktynės” – tik maža dalis miestą
puošiančių meno kūrinių. Nuo kon-
kurso pradžios įvairiose miesto vietose
jau atsirado 18 akcentų. 

ELTA

Remkime Draugo fondą
Draugo fonDas

4545 W. 63rd st., Chicago, IL
60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Šioje vietoje senoji gatvė ,,palenda” po namu.
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,,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

�  2019 m. sausio 12 d., šeštadienį, 10 val.
ryto kviečiame dalyvauti tradiciniame New Yor-
ko Centriniame parke vyksiančiame bėgime
,,Gyvybės ir mirties keliu”, skirtame 1991 me-
tais žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti. Su-
sitikimo vieta: prie Columbus Circle gaublio,
Broadway ir Central Park West. Bėgimo or-
ganizatoriai: LR generalinis konsulatas New
Yorke, New Yorko Lietuvių atletų klubas, New
Yorko Maironio mokykla, ,,Neringos” ir ,,Tau-
ro” tuntų skautai, Vilniaus sveikuolių klubas
,,Gilužis”. Daugiau informacijos: ny.rengi-
niai@urm.lt. 

� Sekmadienį, sausio 13 d., 12:30 val. p.
p. po šv. Mišių Banys šeimos salėje (PLC) pri-
siminsime sausio 13-osios aukas, žuvusias už
Lietuvos laisvę.  Minėjimą ruošia JAV LB Le-
monto apylinkės valdyba. Po minėjimo vaišės
ir trumpa meninė  programa. Daugiau infor-
macijos tel. 773-719-1003. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti.

� Vakarų pakrantės mokytojų konferencija
#Šiuolaikiniai mokiniai vyks sausio 26–27 d. 
Šv. Kazimiero parapijoje Los Angeles, 2718
St George Str. Prelegentas – psichologas Ro-
mas Buivydas, PhD. Kaina – 30 dol. Šešta-
dienį nuo 9:15 val. r. iki 10:30 val. r. – tėvų
ir mokinių simpoziumas, sekmadienį nuo 9

val. r. iki 4 val. p. p. – mokytojų konferenci-
ja.

�  Vasario 10 d. 3 val. p. p. Carl Sandburg
High School Performing Arts Center, 13300
S. La Grange Rd., Orland Park, IL vyks lie-
tuviško miuziklo ,,Šnekučiai” premjera. Dau-
giau informacijos tel. 630-640-9817 ir 773-
547-0520. 

� Vasario 12 d., antradienį, 7 val. v. Scan-
dinavia House, 58 Park Avenue, New York,
NY 10016, bus rodomas Roko Darulio ir Ro-
naldo Buožio dokumentinis filmas ,,Rūta” apie
olimpinę plaukimo čempionę Rūtą Meiluty-
tę. Kviečia LR generalinis konsulatas New Yor-
ke.

� Vasario 16 d. 7:30 val. v. Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte minėdami savo 25-
metį scenoje koncertuos Irena Starošaitė ir
Žilvinas Žvagulis. Informacija tel. 312-
731-4524.

� Vasario 22–24 d. Nevados lietuviai kvie-
čia slidinėti drauge South Lake Tahoe, The Rid-
ge Resorts 400 Ridge Club Drive Stateline NV
89449. Daugiau informacijos – el. paštu nvlie-
tuviai@gmail.com arba tel. 775-303-4657.

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
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The Clinton Street Theater Portlande,
Oregono valstijoje šį sekmadienį, sau-
sio 13 d., 11 val r. bus galima pama-
tyti Anželikos Cholinos baleto ,,Anna Ka-
renina” HD transliaciją. Tai Maskvos
Vachtangovo valstybinio akademinio te-
atro pastatymas pagal A. Schnittke
muziką. Kostiumus, kaip ir lietuviškam
Cholinos pastatymo variantui, sukūrė
Juozas Statkevičius. Trukmė – 2 val.
15 min. su viena pertrauka.

NEMOKAMAS SEMINARAS ČIURLIONIO GALERIJOJE 

„Geresnis aš”
Seminaras skirtas tiems, kurie nori pagerinti
gyvenimo kokybę, atrasti savo stipriąsias
savybes, nugalėti įgimtus apribojimus,
išspręsti asmenines problemas, išsilaisvinti

nuo pasikartojančių nesėkmių. Seminarą veda
gamtos mokslų daktarė, docentė STANISLAVA  STASIENĖ.

JAUNIMO CENTRAS • 5620 S. Claremont Ave.  Chicago, IL 60636
Sausio 12 d., šeštadienį, 2–4 val. p. p. 

Atsidėkodami už kalendorių
„Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti aukojo:

100 dol. Elena�Calvano,�Oak�Lawn,�IL;�Albinas�Markevičius,�Santa�Monica,
CA;�Aldona�Cinga,�Los�Angeles,�CA;�Petras�V.�Kisielius,�Downers�Grove,�IL.

50 dol. Ramunė�M.�Miglinas,�Chicago,�IL;�Marija�Newsom,�Beverly�Hills,�CA;
Ligija�Simanavičius,�Poughkeepsie,�NY;�Roza�Razauskas,�Dearborn�Heights,�MI;
Roma�Kuprienė,�Riverside,�IL;�Aldona�Juozevičienė,�Oak�Lawn,�IL;�Dalia�K.�Stra-
sius,�Ann�Arbor,�MI;�Nijolė�Blistrabas,�Roselle,�IL;�Tamošiūnas,�Savannah,�GA.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą.


