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Ryt – Sausio 13-oji. Laisvės gynėjų
dieną jau pradėjome minėti.
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Čikagos ,,Laumės” šokėjai – NBA
arenoje. – 9 psl.  
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Praėjusį mėnesį, 2018 metų
gruodžio 27 dieną ,,Globalios
Lietuvos” apdovanojimas už

ilgametę veiklą buvo įteiktas
,,Amerikos balso”  redakcijos lie-
tuvių skyriui, veikusiam nuo 1951
iki 2004 metų. ,,Net ir sunkiausiais
sovietų okupacijos metais JAV
lietuvių ir JAV vyriausybės pa-
stangomis įkurtas ,,Amerikos bal-
so” radijas buvo laisvės spindulėlis
pasiekdavęs už geležinės uždan-
gos įkalintus Lietuvos žmones ir
jungęs juos su po pasaulyje iš-
blaškytais tautiečiais. Tai buvo
ypatingas ryšys tarp okupuotoje
Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje
gyvenusių lietuvių. Jis padėjo ko-
voti, jis palaikė persekiojamus, jis
demaskuodavo sovietinį melą, jis
žadino viltį, kad vieną dieną Lie-
tuva vėl bus”, – rašoma ,,Amerikos
balso” radijo nominacijos prista-
tyme. 

Šį garbingą legendinių radijo
laidų įvertinimą priėmė ilgametė

V. Vengrienė:

legendiniame ,,Amerikos balso”
radijuje dirbome prasmingai 
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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 181 diena

,,Amerikos balso” redakcijos lietuvių skyriaus darbuotojai: pirmoje eilėje iš k. – Kristina
Nakienė, Virginija Vengrienė, Jolanta Raslavičiūtė. Antroje iš k.: V. Būtėnas, J. Bradūnas,
R. Kasparas, L. Rimkus, J. Blekaitis ir A. Petrutis.

,,Amerikos balso” lietuvių skyriaus
bendradarbė Virginija Vengrienė, kuri
specialiai šiai progai iš Washingtono
buvo nuvykusi į Lietuvą. Numatoma,
kad ,,Globalios Lietuvos” apdova-

nojimo ženklas – skulptūrėlė sausio
pabaigoje iškilmingai bus perduota
JAV nacionalinio radijo ,,Voice of
America” („Amerikos balso”) vado-
vybei.                                   – 3 psl.

Dėl Prezidento 
A. Smetonos 
mirties priežasties 
vis dar diskutuojama

Galima sakyti, kad tik šiemet įvyko persilau-
žimas dėl Prezidento Antano Smetonos
(gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnyje, Tau-

jėnų valsčiuje, Vilkmergės apskr. – žuvo 1944 m.
sausio 9 d. Clevelande, JAV) oficialaus pripažini-
mo – 2019-ieji paskelbti Antano Smetonos metais.
Tai Prezidento žūties 75-mečio metai. Iki šiol iš daž-
no istoriko lūpų galima buvo išgirsti, pvz., kad An-
tanas Smetona „pabėgo” į Vakarus, o ne pasi-
traukė, protestuodamas prieš okupaciją, kai Vals-
tybės taryba atsisakė priešintis sovietams. Kaip
sako istorikas Algimantas Kasparavičius, požiū-
rį į A. Smetoną „įmušė 50 metų sovietinės oku-
pacijos per sovietinius vadovėlius, spaudą, so-
vietinę, komunistinę žiniasklaidą”. Istorikas Al-
fonsas Eidintas, paskelbęs studiją apie A. Sme-
toną, sako, kad šis prezidentas dar nėra pakan-
kamai įvertintas iki šiol.                           – 7 psl. „Draugas”, sausio 10 d. 1944 m.



ties keliu”. Simbolinio bėgimo
Washingtone trasa drieksis nuo
JAV Kapitolijaus link A. Lincoln
memorialo ir atgal. Bėgimo da-
lyviams bus įteikti atminimo
medaliai, kuriuos gauna ir visi
bėgikai Vilniuje įveikę bėgimo
„Gyvybės ir mirties keliu” at-
karpą nuo Antakalnio kapinių
iki Televizijos bokšto. Visus da-
lyvausiančius bėgime ambasa-
da kviečia sausio 13 d., sekma-
dienį, 9:50 val. r. susitikti prie
JAV Kapitolijaus laiptų.

LR ambasados Washingtone inf.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje!
KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Žengdami į naujus metus dauguma
žmonių nusipirko kalendorius ir pradėjo
planuoti būsimų metų veiklą. Džiau-
giamės, kad turėsime dar vie nerius
metus ir su viltimi tikimės, jog pa vyks
įgyvendinti kalendoriuje už si brėžtus
tikslus. Vienur bei kitur tenka nugirsti
kaip kokį burtažodį tariamus žodžius –
„kad tik nebūtų blogiau!”

Kiekvienas suprantame – žymė ka-
lendoriuje dar nieko negaran-
tuoja, gali būti kitaip, o gali ir vi-

sai nebūti. Jei sakome „kad nebūtų blo-
giau”, turime pripažinti: buvo ir yra ne-
blogai. Todėl dabar yra geras laikas
kiek vienam dėkinga širdimi pasverti
tuos gerumus, kuriuos turėjome, tu ri-
me ir  kurių prarasti nenorime. Vėl ir
vėl turime juos sau  priminti, nes ki-
 taip, nors ir gyvename neblogai, ta me
džiaugsmo neberandame. Džiaugs mo
temos tokios margos, kaip ir pats gy-
venimas, tik reikia jų nepamiršti, ir gy-
venti jomis, o ne pergyvenimais dėl to,
ko neturime, nebeturime, ar ko nie-
kada net nebus...

O kokią džiaugsmo temą turėtų
nuolat prisiminti ir apgalvoti kiek-
 vienas krikščionis? Dauguma mano
kalbintų žmonių, save laikančių krikš-
čionimis, atsakė, kad labiausiai džiau-
giasi savo gerais darbais, per me tus at-
liktomis labdarybėmis, tar nystėmis
ir panašiomis veiklomis. Bet pana-
šiais džiaugsmais džiaugiasi ir neti-
kintys!  Gal čia ir yra atsakymas, kodėl
tiek daug krikščionių nepatiria tos
tikrosios ramybės ir per gyvenimą
eina nelaimingais veidais? Jie sako,
kad yra tikintys, bet gyvena taip pat
piktai ir nelaimingai, kaip ir netikin-
tys. Nenuostabu, nes jų džiaugsmo
centras yra jie patys bei jų veikla, o ne
Dievas ir amžinybės perspektyva.

Apie tai Jėzus mums primena is-
torijoje, kurioje jis išsiuntė į misiją sep-
tyniasdešimt du mokinius, suteikda-
mas jiems įvairių galių (Luko 10:1–20).
Kuomet mokiniai sugrįžo, jie džiaugėsi
galiomis ir nuveiktais darbais, o Jėzus
perspėjo, kad jie džiaugtųsi ne savo dar-
bais, bet tuo, kad jų vardai įrašyti
danguje. Tai turėtų būti ir kiekvieno
krikščionio pirminis džiaugsmas.
Džiaugsmas Dievu, kuris visų pirma
duoda visą galėjimą šiame pasaulyje ir
rašo mūsų vardus į naujojo pasaulio
knygą. Kuomet su pranti, jog tavo am-
žinasis likimas yra išspręstas ir saugus
Dievo rankose, prasideda visai kita
gyvenimo kokybė, ateina  ramybė.

Kad būtų šiek tiek aiškiau apie

kokį jausmą kalbu, pasidalinsiu vie nu
savo pastebėjimu iš Lietuvos. Su tinku
Lietuvoje man jau iš anksčiau pažįs-
tamą žmogų ir pastebiu didelį pasi-
keitimą  – jis neįtikėtinai ramus,
džiaugsmingas ir pozityvus, nebede-
juoja, nebesiskundžia. Suku galvą, kas
jam pasidarė, nes lyg niekas jo gyve-
nime nepasikeitė – tas pats darbas, bu-
tas, alga, mašina, sveikata ir t. t. Stai-
ga pokalbio metu pašnekovo veidas
dar labiau nušvinta ir iš plaukia nau-
jiena, kad kažkoks žmogus Amerikoje
pradėjo jam tvarkyti „žaliosios korte-
lės” reikalus. Nors mano pašnekovas
dar tos kortelės neturi ir nežinia kiek
reikės laukti, vien žinojimas, kad pro-
cesas vyksta, visiškai pakeitė jo gyve-
nimo kokybę. Džiaugsmas dėl ateities
paskandino visus jo esamo gyvenimo
nepasitenki nimus. Turbūt Dievas nori,
kad kaž ką panašaus krikščionys jaus-
tų čia ir dabar, kasdienio gyvenimo ke-
lyje.  Kad nepaisant šio trapaus gyve-
nimo įvykių ir situacijų, mus ramintų

bei stiprintų ateities džiaugsmas, kad
ne pamirštume, kas esame ir kur eina -
me!

Šį sekmadienį bažnyčiose minė-
dami Šventojo Krikšto temą turime pri-
siminti, kad mes ne buvome pa krikš-
tyti, bet esame pakrikštyti. Todėl mes,
krikščionys, visų pirma turime džiaug-
tis, kad per krikštą iš Dievo malonės
įgijome dvigubą – žemės bei dangaus –
pilietybę ir peržengus laiko ribą ne-
būsime svetimi amžinajam pasauliui.
Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar
mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi
ar gyvename, ar mirštame, esame Vieš-
 pa ties (Rom. 14:8). Mes ne buvome, bet
esame krikščionys, todėl turime po
kryžiaus ženklu drąsiai žengti į naujus
Viešpaties metus. 

Tegul pasaulis renkasi savo mė ne-
 sių ar metų ženklus, bet krikščio nys,
kaip apaštalas sako, neturi to mėg-
džioti. Ir nemėgdžiokite šio pa sau lio, bet
pasikeiskite, atnaujindami savo mąs-
tymą, kad galėtumėte suvokti Dievo va-

lią  kas gera, tinkama ir tobu la. (Rom.
12:2) Nieku per daug nesi rūpinkite, bet
visuose reikaluose mal da ir prašymu su
padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi
Dievui.  Ir Dievo ramybė, pranokstan-
ti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis
ir mintis Kris tuje Jėzuje. (Fil. 4:6–7).

Minint Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos
ambasada Washingtone prisijungė
prie visoje Lietuvoje organizuoja-
mos akcijos ,,Atmintis gyva, nes liu-
dija”.

Lietuvos valstybingumo tęstinu-
mo XX amžiuje simboliu tapusios
ambasados languose buvo už-

degtos žvakutės ir tylos minute pa-
gerbti žuvusieji už Tėvynės laisvę.
Prisiminta tautos vienybė ir nepa-
laužiamas tikėjimas laisvės idea-
lais. Ambasados darbuotojai iš žva-
kučių suformavo Neužmirštuolės
žiedą, simbolizuojantį, jog didvyriš-
kas žmonių pasiaukojimas ginant
Lietuvos laisvę niekuomet nebus pa-
mirštas.

„Didžiuojamės ir džiau-
giamės, kad Lietuvos žmo-
nių ryžtas padėjo apginti ir
iškovoti laisvę. Tačiau tuo
pačiu tai yra diena, kuri
mums primena apie didelę
laisvės kainą. Prisimename
ir pagerbiame tuos žmones,
kurie už laisvę buvo pasi-
rengę atiduoti savo gyvy-
bes”, – sakė Lietuvos amba-
sadorius Rolandas Kriščiū-
nas.

Sausio 13 d.  ambasada
taip pat organizuoja pagar-
bos bėgimą „Gyvybės ir mir-

Ambasadoje Washingtone įvyko akcija „Atmintis gyva, nes liudija”

LR ambasados darbuotojai. LR�ambasados�Washingtone�nuotraukos



tuviško krepšinio žvaigždes – Arvydą
Sabonį, Šarūną Marčiulionį, Šarūną
Jasikevičių. Esu dariusi interviu ir su
ledo ritulininku Dariumi Kasparai-
čiu. 

Kultūrinėse laidose pasakojau apie
emigracijoje ir Lietuvoje gyvenančių
lietuvių kultūrinę veiklą – Santaros-
Šviesos suvažiavimus, išeivijoje vy-
kusias dainų šventes ir kt., taip pat esu
kalbinusi režisierių Joną Jurašą, ra-
šytoją Tomą Venclovą, operos solistę
Violetą Urmanavičiūtę-Urmaną, jos
pirmojo pasirodymo Metropolitan sce-
noje proga ir daugelį kitų menininkų. 

Kokie įvykiai ar susitikimai iš šios di-
delės darbo patirties Jums labiausiai įstri-
go į atmintį?

Įsidėmėjau savo pirmąjį interviu
su legendiniu Lietuvos baleto šokėju
Petru Skirmantu. Jis buvo pirmasis
meno žmogus iš sovietinės Lietuvos,
kuris sutiko duoti interviu priešingos
ideologijos ,,Amerikos balsui”. Dau-
gelis kitų tuomet iš Lietuvos į JAV at-

vykusių žymių žmonių bijojo tą daryti. O P. Skir-
mantas sutiko. Pamenu, atėjau pas jį į viešbučio kam-
barį, o ten dar sėdi du saugumiečiai rusai. Mes pra-
dėjome kalbėtis lietuviškai, tiedu sutriko, nes, ma-
tyt, nesuprato apie ką kalbamės. 

Iš kultūrinių įvykių labai gerai prisimenu a. a.
Eimunto Nekrošiaus vadovaujamo Jaunimo teatro
gastroles JAV.  Tai buvo labai svarbus kultūrinis įvy-
kis. Man, kaip korespondentei, teko lydėti per kelis
Amerikos miestus keliavusią teatro trupę, daryti in-
terviu su režisieriumi, kai kuriais aktoriais. 

Iki šiol negaliu pamiršti ir to jausmo, kai į Lie-
tuvą trims mėnesiams komandiruotas Romas Sa-
kadolskis atsiuntė pranešimą apie Sąjūdžio suva-
žiavimo atidarymą. Aš priėmiau tą pranešimą, klau-
sau ir negaliu savo ausimis patikėti. Jame Vytautas
Landsbergis-Žemkalnis pasveikino visus susirin-
kusius ,,Nepriklausomą Lietuvą atkurti”. Man buvo
sunku patikėti, kad tai vyksta. Tie Lietuvoje sparčiai
besikeičiantys įvykiai atrodė svaiginantys. Apie
juos laidas rengdavo Romas Sakadolskis. 

Ar rengdami laidas turėjote kokių atsiliepimų iš savo
klausytojų? Ar jautėte, kad pasiekiamas tas tikslas, dėl ku-
rio dirbote?

Ilgą laiką vesdami laidas neprisistatydavome pa-
vardėmis. Tuometinio redakcijos vadovo Romo Sa-
kadolskio siūlymu pradėjome prisistatinėti jau Lie-
tuvos laisvėjimo laikotarpiu, nes buvo kiti laikai ir
pasisakydami pavardes, mes tuo  jau nebegalėjome
kelti pavojaus savo giminėms, likusiems Lietuvoje.
Tuo metu jau buvo kitas laikas, atsirado ryšys su Lie-
tuva – telefoniniai pokalbiai, laiškai, mes savo laidose
skaitydavome ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kroni-
ką”… Ir žmonės iš Lietuvos mums rašydavo. Savo laiš-
kuose dėkodavo už laidas. Net po to, kai 2004 metais
buvo nutrauktos mūsų laidos, žmonės dar tebera-
šydavo laiškus ,,Amerikos balso” redakcijai. Tie
laiškai ir atsiliepimai buvo labai svarbus įrody-
mas, kad mes buvome klausomi ir girdimi, kad atli-
kome savo misiją. Mūsų radijo laidų tikslas buvo at-
sverti sovietinę propagandą, Lietuvoje gyvenan-
tiems žmonėms pasakoti apie išeivijos veiklą ir
kovą už Lietuvos laisvę, apie sovietų okupacijos ne-
teisėtumą. ,,Amerikos balsas” – oficialus JAV vals-
tybinis radijas, todėl savo laidose pristatydavome ir
JAV politinius įvykius. Vienas iš svarbių įrodymų,
kad JAV Lietuvą laiko neteisėtai okupuota šalimi,
buvo kasmetinis JAV valstybės departamento svei-
kinimas Lietuvos žmonėms Vasario 16-osios proga.
Tai buvo didelis moralinis Lietuvos siekių palaiky-
mas. Džiaugiuosi, kad dirbau šioje redakcijoje, buvau
jos dalis, kad galėjau prisidėti prie tos misijos, kurią
atliko ,,Amerikos balso” redakcijos lietuvių skyrius.
Mes, redakcijos darbuotojai, jautėme savo darbo
prasmę.

Nukelta į 14 psl.
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Atkelta iš 1 psl.

Šiandien ,,Draugo” skaitytojų
dėmesiui – pokalbis su Virginija Veng-
riene apie tai, kokiais keliais ji atsirado
legendinėje redakcijoje, kurioje pa-
rengtų laidų slapta klausydavosi
kone visa Lietuva, apie ten sutiktus
žmones, apie laisvės radijo valandėlių
svarbą Lietuvai ir šiek tiek – apie ne-
paprastą pačios mūsų pašnekovės
likimą.

Gerb. Virginija, kaip jautėtės, kai lipote
į sceną pasiimti apdovanojimo už visos re-
dakcijos daugiau nei pusės amžiaus nuo-
širdų darbą, už save ir žmones, kurių dau-
gelio jau nebėra?

Tai buvo ypatingas jausmas. Kai
Lietuvos Nacionalinės filharmonijos
salėje buvo paskelbta, kad ,,Globalios
Lietuvos” apdovanojimas skiriamas
,,Amerikos balso” redakcijos lietuvių
skyriui, pradžioje atsistojome trys mo-
terys – aš, a. a. Jurgio Bradūno sesuo Elena Bradū-
naitė ir a. a. Romo Kasparo žmona Nerija Kasparie-
nė. Mes trys buvome toje ceremonijoje dalyvavusios
atstovės. Nors jos ir nedirbo redakcijoje, tačiau at-
stovavo ten dirbusiems savo artimiesiems, kurie ne-
besulaukė šios dienos ir neatvyko į šį garbingą ap-
dovanojimą. Tuomet plodami atsistojo visi salėje
buvę žmonės. Tai buvo labai gražus viso mūsų
,,Amerikos balso” lietuvių redakcijos darbo įverti-
nimas ir pagerbimas. 

Kaip atsiradote ,,Amerikos balso” radijo redakcijos lie-
tuvių skyriuje? Kiek metų teko čia darbuotis?

Pradėjau dirbti 1976 metais, baigiau 2004, kai pa-
skutinėje laidoje atsisveikinau su ištikimais laidų
klausytojais. Iki šiol prisimenu, kad negalėjau su-
tramdyti jaudulio – mano balsas virpėjo. Tą pasku-
tinę laidą vedėme kartu su Linu Rimkumi. Ji truko
10 minučių ir buvo skirta trumpai peržvelgti lietu-
viškų laidų istoriją. Pirmoji lietuviška transliacija
buvo 1951 metų vasario 16 dieną iš New Yorko. Pa-
skutinioji – 2004 metų vasario 27-ąją iš Washingtono.
Joje paleidome kelias trumpas buvusių svarbiausių
transliacijų ištraukas, anksčiau padarytą interviu su
vienu iš buvusių redakcijos vadovų – Alfonsu Pet-
ručiu. 

Aš pati ,,Amerikos balso” redakcijoje dirbau
bene ilgiausiai iš visų bendradarbių – net 28-erius me-
tus. Patekau čia atsitiktinai. Studijuodama Univer-
sity of  Pennsylvania (Philadelphia), radau skelbimą,
kad ieškoma diktoriaus ,,Amerikos balso” radijo re-
dakcijos rusų skyriuje. Kadangi tuo metu studijavau
slavistikos fakultete, man ši galimybė pasirodė pa-

V. Vengrienė: 

legendiniame ,,Amerikos balso” radijuje dirbome prasmingai 

traukli. Tačiau kai susisiekiau su redakcija, man
buvo pasiūlyta dalyvauti konkurse į vietą lietuvių
skyriuje. Taip aš ir pradėjau savo darbą ,,Amerikos
balse”. 

Prisiminkite, kaip pradėjote, kokias laidas rengdavo-
te?

Aš užaugau Lietuvoje, todėl prisimenu, kaip so-
vietiniais metais mano dėdė, Anykščių rajono vy-
riausias veterinarijos gydytojas, vakarais palinkdavo
prie radijo imtuvo ir imdavo gaudyti radijo bangas,
kad galėtų pasiklausyti ,,Amerikos balso”. Man tas
vaizdas ir įspūdis įsirėžė ilgam. O kai pati pradėjau
dirbti toje redakcijoje, ten susitikau ir susipažinau
su žmonėmis, kurie rengdavo tas laidas – rašytoju
Jurgiu Blekaičiu, aktoriumi Henriku Kačinsku,
nepriklausomos Lietuvos žurnalistu ir tuometiniu
radijo lietuvių skyriaus vadovu Alfonsu Petručiu,
Vladu Būtėnu, jaunesnės kartos bendradarbiais
Romu Sakadolskiu, Jolanta Raslavičiūte, Linu Rim-
kumi, Romu Kasparu, Jurgiu Bradūnu, kalbininku
Antanu Dambriūnu ir kt. Tos pažintys buvo kažkas
neįtikėtino. Tuo metu, kai aš atėjau dirbti, nedide-
lei, keliolikos žmonių lietuvių redakcijos grupei va-
dovavo rašytojas Antanas Vaičiulaitis. Mes reng-
davome dvi pusvalandines laidas. Tačiau dirbdavo-
me visus reikiamus darbus – buvome įvairių ama-
tų meistrai. Man teko būti ir diktore, ir vertėja, ir re-
daktore, ir korespondente. Vėliau gavau rengti dvi
savaitines laidas – viena jų buvo skirta kūrybai, kita
– sportui. Stengdavausi jose pasakoti apie tai, kad
Lietuvos žmonėms yra įdomu. Kai Lietuvos krepši-
ninkai pradėjo žaisti NBA, teko laidose kalbinti lie-

V. Vengrienė ,,Amerikos balso” radijo redakcijoje tais laikais, kai dar kompiuterių nebu-
vo. V.�Vengrienės�asmeninio�archyvo�nuotr.

,,Globalios Lietuvos” apdovanojimų įteikimo iškilmėse V. Vengrienė – trečia iš k., šalia – prezidentas Valdas Adamkus,
už jo – LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.                            ,,Globalios�Lietuvos”�internetinės�svetainės�nuotr.�
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TELKINIAI

LOS ANGELES,CA

AMANDAS RAGAUSKAS

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos parapijiečiai, už-
baigę senuosius 2018 metus gražiu jaunos solistės Ag-
 nės Giedraitytės koncertu, naujuosius 2019 metus pra-
dėjo Trijų Karalių šventiniu sekmadieniu. 

Sekmadienis parapijoje, kaip ir dera, prasidėjo
šv. Mišiomis, kurias koncelebravo klebonas
kun. Tomas Karanauskas, o pamokslą sakė sve-

čias iš Kauno kunigas Artūras Kazlauskas, jau ne pir-
mą kartą viešintis pas Los Angeles lietuvius. Vi sada
malonu klausytis šio iš kalbaus kunigo pamokslų.
Kaip ir praėjusiais kartais, taip ir tą sekmadienį iš-
girdome puikų pamokslą, pritaikytą Trijų Karalių
šventei. Savo pamoksle kun. Artūras sumaniai su-
siejo žvaigždę, atvedusią Karalius prie Betliejaus tvar-
telio, kuriame jie rado ką tik gimusį Pasaulio Išga-
 ny toją, su mūsų pačių misija būti „žvaigždėmis”, ro-
dančiomis aplinki niams kelią pas Kristų. Nelengva
už duotis, tačiau tai yra pagrindinė kiekvieno kata-
liko pareiga.

Gerai, kad šį pamokslą išgirdo ir gausiai baž-
nyčioje susirinkę skautai, kurie kiekvienų metų pir-
mą sekmadienį švenčia savo gyvavimą vakarinėje
Amerikos pakrantėje. Tikiuosi, kad kunigo žodžiai
palietė ir jų širdis.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko 2018 metais išleis-
tos poeto Prano Lem ber to knygos „Pranas Lember-
tas. Poezi ja” pristatymas. Knygą pristatė kun. A. Kaz-
lauskas, papasakojęs Prano Lemberto gyvenimą
Lietuvoje ir po Antrojo pasaulinio karo pasi traukus
į Vakarus. Kartu su kun. A. Kaz lausku iš Lietuvos,
Kauno Muzikinio teatro buvo atvykusi so listė Rita
Preikšaitė su akompaniato re Dalia Jatautaite. Solistė
dainavo dainas, sukurtas pagal Prano Lem berto ei-
lėraščių tekstus. Poeziją skai tė „Just Millin’ Around”
teatro ak to rė Justina Brazdžionis. Į knygos prista-
tymo programą puikiai įsipynė lo sangelietės smui-
kininkės Gretos Ve ličkaitės atliekama muzika, akom-
panuojant pianistei D. Jatautai tei ir dar vieno svečio
iš Lietuvos, Klai pėdos miesto mero, trimitininko Vy-
tauto Grubliausko trimito garsai. Svečiui akompa-
navo parapijos vargo nininkas maestro Kęstutis Dau-
gir das. 

Gausiai į knygos pristatymą su sirinkę žiūrovai
šiltai priėmė kunigą A. Kazlauską ir programoje da-
lyvavusius atlikėjus. P. Lem berto sūnus Vitalis Lem-

Trijų Karalių 
šventinis sekmadienis 

Šv. Kazimiero 
parapijoje

bertas padė kojo parapijos šeimininkui klebonui
kun. Tomui Karanauskui, kun. A. Kazlauskui, vi-
siems programos dalyviams ir klausytojams. Kny-
gos sutiktuvių proga visi buvo pa kviesti į apatinę pa-
rapijos salę vaišėms.

Graži naujų metų pradžia visus maloniai nu-

teikė. Lauksime daugiau tokių skoningų, sielą pa-
maloninan čių renginių. 

Jau 2019 m. sausio 13 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje
šv. Mišių metu melsimės už Lietuvos laisvę žuvusius
tautie čius, o sausio 26 d. turėsime progą susitikti su
nuotaikinga muzikine grupe iš Lietuvos „Kitava”.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas

Justina Brazdžionis Kun. Artūras Kazlauskas

Nijolė ir Vitalis Lembertai dėkoja visiems už Prano Lemberto
pagerbimą.

Akompaniatorė Dalia Jatautaitė ir solistė Rita Preikšaitė A.�Ragausko�nuotraukosSmuikininkė Greta Veličkaitė
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Lietuvių menininkas, gyvenantis New Yorke, Julius Lu-
davičiaus pristato visuomenei naują savo darbų pa-
rodą, kurią pavadino ,,Zoom”. Parodos atidarymas vyks
sausio 17 d., ketvirtadienį, LR generaliniame konsu-
late New Yorke. Su būsimu žiūrovu menininkas dali-
jasi mintimis apie savąjį pasaulio suvokimą ir pašaliečio
akiai nematomą sudėtingą kūrybos procesą.

„Zoom” parodoje bus pristatoma keliolika mažo
dydžio tapybos darbu.̨ Visi darbai yra sukurti
šiame šimtmetyje, daugumos ju ̨ formatas

neviršija penkiasdešimties centimetru ̨ diametro. 
Savo tapybą apibūdinčiau kaip pusiau abstrak-

čią.̨ Visuminė darbų struktūra yra abstrakti, bet tuo
pačiu galima aptikti representacini ̨ aliuziju ̨ sluoks-
ni ̨. Tai atsitinka apžvelgus darbus iš arčiau, pagal
principą ,,zoom in”. Mano darbai yra sudaryti iš vaiz-
dų labirinto, iš žemėlapiu ̨, galvosūkių, architektū-
rinių planų, mokslinių/enciklopedinių piešinių,
diagramų ir išklotinių, vaizdų iš vakarykštės spau-
dos bei interneto. Visa tai sujungiama į vieną visu-
mą vartojant tapymo metodus. 

Nuo devyniasdešimtųjų pradžios mane ėmė
traukti maži formatai. Žiūrint iš laiko perspektyvos
man šiandien yra akivaizdu, kad interneto techno-
logijų vystymas̨is netiesiogiai sukūrė naują prasmę
intymiems ir mažiems meno kūriniams.   Galimybė
su talpinti beveik begalinį informacijos kiekį į ma-
žyčius ekranus leidžia žmonėms, pripratusiems prie
šių mažyčių erdvių, minimalizuoti, kondensuoti ir
kompresuoti informacija.̨ XXI amžiaus akis yra labiau
išlavinta atkreipti dėmesį į detales bei galimai įver-
tinti erdvines komplikacijas mažuose meno kūri-
niuose. Prieš trisdešimt metų tai būtų vadinama mažu
klaustrofobiniu pasauliu. Dabar tai yra įprastas ir

NEWYORK,NY

Mažas 
didelis 

pasaulis
Dailininkas Julius Ludavičius

apie savo naują parodą „Zoom”

mielas pasaulis didžiajai daugumai žmonių. Šis
pasaulis susideda iš mažyčiu ̨ vizualiniu ̨ ženkliuku,̨
ikonėlių: debesėliu,̨ langiuku,̨ emoji ir kitų panašių
,,appsiukų”/programėlių už kurių glūdi didelės
,,erdvės”, neišsemiami informacijos klodai. Gimus
absoliučiai moderniai programuojamai kodinei
kalbėsenai, kaip bendravimo bei informacijos ga-
vimo/dalinimosi formai, kinta vaizdinės sintaksės
iškodavimas. 

Dauguma svarbiausiu ̨ šiuolaikinio meno abst-
rakčių (ir ne tik) kūrinių yra didelio arba vidutinio
formato. Tiesą sakant, aš neprisimenu nei vieno ma-
žyčio darbo, kuris būtų toks svarbus, kaip kad Jo-
hannes Vermeer kūriniai. Šiuolaikinės architek-
tūros milžiniški masteliai ir minimalistinis, struk-
tūrinis erdvių ir medžiagu ̨ traktavimas yra dažnai
sutapatinamas su estetine ir moraline stiprybe.
Tai yra simbolis gero ir drąsaus, šiuolaikinio skonio.
Deja, dažnai šis šaltas minimalizmas atrodo labiau
tinka dekoruoti korporacijų paradinius fasadus ir
ofisus. Detalių kiekis ir jų specifiškumas, deja, ne-
buvo aukštai estetiškai vertinami pastarąjį šimtmetį.
Tai buvo priskiriama iliustratyvaus, komercinio,
arba dekoratyvaus meno sferai. Aš savo darbuose
vartoju bendra ̨ kompozicini ̨ struktūrizavima,̨ kuris
yra labai artimas tiek abstrakčiajam abstrakcio-
nizmui, tiek minimalistinei, tiek geometrinei ta-
pybai. Tai yra pagrindinis modernios tapybos prin-
cipas: paveikslo planas turi žiūrėtis kaip vientisas
,,laukas”. Tačiau, čia pat mano darbuose veisiasi rea-
listinės aliuzijos. Tikslas yra sukurti jausmą, kuris
yra artimas tam, kuris atsiranda bežiūrint Hiero-
nymous Bosh darbus. Tai darau dėl pagrindinės te-
mos praturtinimo, ne dėl abstrakcijos ironizavimo. 

Vaikystėje aš praleidau daug laiko piešdamas
fantastinius žemėlapius. Tai buvo arba žvaigždynai,
arba žemynai, arba civilizacijos, imperijos, salos,
miestai, o ir vėliau aš vartojau ląstelių ar neuronų
vaizdus. Tiek begalinio dydžio, tiek mikroskopinės
erdvės tapo lygiavertėmis struktūromis. Piešda-

mas šiuos ,,žemėlapius” nevartojau nei perspekty-
vos, nei specifinės istorijos pasakojimo, būdingo iliu-
zionistinei tapybai. Šių darbų atvira struktūra pa-
lieka galimybę darbams augti (išeiti už ,,rėmu ̨”) ir
kontaktuoti su aplinka. Darbu ̨ formatai yra daugiau
kaip organizmai, kuriuose yra užprogramuotas pa-
sikeitimo jausmas. Mano darbai niekada nėra ,,pa-
baigti”, jie būna ,,palikti”, kai jie nebereikalauja
mano dėmesio, nei ̨kyri ir detalės nebeerzina, susi-
liedamos i ̨ abstraktu ̨ lauka ̨ – į bendrati.̨ Dėl šios prie-
žasties jie niekada negali būti atlikti vienos sesijos
metu. Jie yra sukuriami ne iš daugybės dažų sluoks-
nių, bet per nuolatinį pataisymų ir pakeitimu ̨ pro-
cesa ̨, gal net begalini ̨. Kadangi kartais kuriami
daugeli ̨metu ̨ – kai kurie iš darbu ̨ ,,Zoom” parodoje
atrodo kitaip nei ankstesnėse ekspozicijose. 

Kaip minėjau, šie darbai yra kaip ma ̨stymo že-
mėlapiai ar labirintiniai, bet jie nėra mano asme-

istoriją ir visus jos struktūrinius elementus. Jie gali
būti kaip užuominos, nebūtinai kaip idėju ̨ demonst-
racijos, todėl juose gali būti arba nebūti: spalva,
arba jos nebuvimas… linija, arba jos nebuvimas…
tekstūra, arba jos nebuvimas… reprezentacija, arba
jos nebuvimas... geometrija, arba jos nebuvimas… ant
ko tapyta, arba jos nebuvimas… potėpis, arba jo ne-
buvimas… dydis arba jo nebuvimas... kompozicija,
arba jos nebuvimas... pasikartojimas, arba jo nebu-
vimas…  pavadinimas, arba jo nebuvimas... erdve,̇
arba jos nebuvimas... užbaigimas, arba jo nebuvimas... 

Julius Ludavičius, 2018 m. lapkritis

ninių patirčiu ̨ atspindžiai. Jei taikliau, tai yra tik
įrankiai ar kelrodžiai žiūrovo vizualinei kelionei pa-
gardinti. Jie gali būti traktuojami kaip meditacijos
priemonė tolygiai kaip kad yra vartojamos tibetie-
tiškos  mandalos, rožančiai, kryžiaus keliai, smėlio
smiltelių kūriniai ar kaligrafijos pratimai. 

Reprezentacinės detalės man yra svarbios, ne-
paisant to, kad žiūrovui gali atrodyti visai nereikš-
mingos ir nuteriotos drobėje. Jos veikia kaip gidai,
užuominos, rodyklės, kurių tikslas yra i ̨žiebti kaž-
kokį jausmą mūsu ̨ smegenyse. Reprezentaciniai
įvaizdžiai yra tolygūs Carl Jung pasąmoniniams ar-
chetipams vedantiems į mūsu ̨ pasąmonės klodus.
Galbūt tai yra praeities lobiai, relikvijos, prisimi-
nimų atspindžiai, o gal net didingos mąstymo sav̨ar-
tynų šventyklos, i ̨takojančios mūsų ateities, dabar-
ties ir praeities supratimą. Norėčiau tikėti, kad visa
tai transformuoja tapybos atsitiktinumus i ̨ kažkokia ̨
vizualią prasmę. Yra sakoma, kad miestų planai pie-
šiami iš paukščio skrydžio, o valstybė žemėlapiai iš
kūrėjo perspektyvos (abu atvejai yra žiūrint iš vir-
šaus). Gal de ̇l šios priežasties man patinka ekspo-
nuoti darbus šiek tiek žemiau žiūrovo akių lygio. 

Dauguma mano paskutinių trijų dešimtmečių
tapybos darbu ̨ yra triju ̨ dimensiju.̨ Aš visada mėgau
komplikuotus drobių formatus, jie man dažnai pri-
mena kubistinę formu ̨ kakofoniją. Ši ,,Zoom” paro-
dos darbų grupė yra sudaryta iš pirmo žvilgsnio iš
gana paprastu,̨ beveik keturkampės formos nedideliu ̨
kūrinių. Reikia pažymėti, kad šiu ̨ darbų perimetro
linijos yra šiek tiek lenktos ir dauguma kampų nėra
90 laipsnių statmens. Pasitikėjimo stoka, pastovus
nepastovumas suteikia erdvinio atvirumo iliuzijos
galimybes, kūriniai įgauna objekto savybių, jie
tampa erdvės dalimi (šiuo atveju galerijos sienų), kai
siena virsta jų tęsiniu. Fluorosensiniu ̨ dažų at-
spindžiai ant sienos, krintantys nuo darbų šonu,̨ pa-
brėžia meno objekto efemeriškumą ir laikinuma ̨. 

Aš tikiu, kad kiekvienas mano tapybos kūrinys
turi atsižvelgti į ilgą ir sudėtingą šios meno formos

Reach For The Stars, 2018. Oil on wood. 9 panels 96” x 25”.

Agent Orange, 2015-2018 18 1/2” x 13 3/4”. Oil and mixed
media mounted on shaped panel. 

Parodos atidarymas –  sausio 17 d., ketvirtadienį,

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. Visi norintys atvykti gali pra-

nešti: ny.renginiai@urm.lt.

Julius Ladavičius (k.) su Tim Steele Dumbo studijoje.                                                                                Asmeninio�archyvo�nuotr.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

2018-2019 m. MAS Žiemos kursai 

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai vyko nuo 2018 m. gruodžio 26 d. iki 2019 m. sau-
sio 1 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Dainavoje. ,,Kur kylančioji
generacija kyla” pramintuose kursuose dalyvavo 41 moksleivis ateitininkas. Moksleiviai pra-

leido savaitę klausydami paskaitų apie ateitininkų misiją bei dalyvaudami diskusijų būreliuose, o lais-
valaikiu – linksmai bendraudami. 

Kursantams paskaitas skaitė  Matas Čyvas, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorė Rita Janz,
dr. Andrius Kazlauskas, kun. Lukas Laniauskas SJ, dr. Audrius Polikaitis, dr. Dalia Sadauskienė, dr.
Marius Tijūnėlis ir studentų grupė. Kursų programą sudarė MAS Centro valdybos paskirtas komite-
tas – Viktutė Tijūnėlienė, Viktutė Siliūnienė, Marija Čyvaitė, Šarūnas Daugirdas ir Daina Polikaity-
tė. Daugiau apie kursus skaitykite kitos savaitės ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje.

Žiemos� kursuose� buvo� išleistas� laikraštėlis� ,,Uraga�-
nas”,�kurį�sumaniai�suredagavo�studentės�Nerija�Čup�-
linskaitė�ir�Ona�Žekonytė.�Jame�išspausdinti�kursantų
rašiniai,�dienotvarkės�ir�nuotraukos.�Kursuose�vyko�ir
kursantų�apklausa.�Štai�dvi�statistinės�lentelės�apie�41
kursuose�apklaustą��moksleivį.

Kiek kartų buvote Lietuvoje?

Ateitininkų Šalpos Fondo Metinis
susirinkimas ir tradicinė vakarienė

įvyks šeštadienį, kovo 23 d. 
Ateitininkų namuose, Lemonte

Tapkite AŠF nariu! 
Čekius rašyti Ateitis Relief Fund vardu  ir 

siųsti  1380 Castlewood Dr. • Lemont, IL 60439

Vasaros stovyklų datos
Planuokime vasaros atostogas! Jau paskelbtos ateitininkų stovyklų datos. Į�visas�stovyklas�kviečiami�ir�laukia-
mi�ir�ne�ateitininkai.�Tai�puiki�proga�susipažinti�su�Ateitininkų�veikla.�Apie�registraciją�bus�paskelbta�vėliau.

ALRKF stovyklavietėje Dainavoje:  Moksleivių ateitininkų stovykla – birželio 30–liepos 7 d. Stovykla��moksleiviams,
kurie�yra�baigę�8-tą�skyrių�ir�dar�nepradėję�universiteto�studijų.•�Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 7–14 d. Ši
stovykla�yra�skirta�lietuviškai�kalbančiam�jaunimui�nuo�9�iki�14�metų.�•� Sendraugių II stovykla (Jaunų šeimų sto-
vykla) – liepos 15–20 d. Kviečiamos�šeimos�su�vaikais�ir�pavieniai�asmenys.�•��Sendraugių I stovykla – liepos 21–28
d. Kviečiamos�šeimos�su�vaikais�ir�pavieniai�asmenys.�•�JAV  Darbo dienos  savaitgalį  planuojamas Atei tininkų Stu-
dijų savaitgalis. Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Sendraugių poilsio savaitė
vyks rugpjūčio 3–9 d. Kviečiamos�šeimos�ir�pavieniai�asmenys.

2018–2019 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursų dalyviai Dainavoje.  Onos�Žekonytės�nuotr.

Žiemos kursų apklausa

Studentų ir sendraugių diskusijos
Ar sendraugiai ir studentai gali susikalbėti?  Ketvirtadienį, sausio 10 d. vakarą Studentų ateitininkų sąjungos pir-
mininkės Marijos Čyvaitės ir Sendraugės Elenutės Tijūnėlytės-Harris sumanymu, įvyko pirmos vyresnių ir jaunes-
nių ateitininkų diskusijos, Ateitininkų namų salone, Lemonte. Diskusijose, vykusiose net dvi valandas, gvildenta,
kokios Amerikoje gyvenančio lietuvio pareigos lietuvių tautai, koks ryšys tarp meilės ir pagarbos sąvokų. Nuot -
raukoje diskusijų dalyviai. Sėdi iš k.: Ona Daugirdienė, Vaida Narytė, Marisa Sadauskaitė, Marija Čyvaitė ir Saulius
Čyvas. Stovi: Dalia Sadauskienė, Mykolas Daugirdas, Elenutė Tijūnėlytė-Harris, Marius Polikaitis, Vaiva Čyvienė,
Daina Polikaitytė, Ramunė Kubiliūtė ir Vidas Kulbis.                                                      Dainos�Čyvienės�nuotr.
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Prieštaringos nuomonės ir dėl Pre-
zidento Antano Smetonos žūties Cle-
velande aplinkybių. Daugeliui atrodo
savaime suprantama, kaip buvo pa-
skelbta Clevelando policijos pranešime
– užduso gaisre. Bet yra ir tokių, kurie
tuo abejoja. Minint A. Smetonos žūties
75-metį ši abejonė iškilo vėl.  Štai „Lie-
tuvos žiniose” žurnalistas Aras Lukšas
žuvimo įvykį aprašo kaip buvo įpras-
ta: 

„1944 metų sausio 9-osios rytą gre-
timame name gyvenusi Rose Steg iš-
girdo, kaip nuo Smetonų namo stogo at-
brailų su trenksmu krenta varvekliai.
Pažvelgusi pro langą, moteris pamatė
iš namo besiveržiančius dūmus ir
liepsnas. Nubėgusi į degantį namą, R.
Steg rado į sieną atsirėmusią S. Sme-
tonienę. Šioji papasakojo, kad dūmus
užuodė besišnekučiuodama su vyru
savo kambaryje. Sutuoktiniai puolė
laiptais žemyn, tačiau vieną akimirką
atsigręžusi S. Smetonienė pamatė, kad
vyro šalia nėra. Prezidento kūną sū-
naus Juliaus virtuvėje aptiko atvykę
ugniagesiai. Jis gulėjo po sunkiais
kailiniais. Matyt, neseniai gripu per-
sirgęs A. Smetona sugrįžo jų pasiimti,
nenorėdamas peršalti, o paskui bevil-
tiškai mėgino jais apsiginti nuo tirštų
dūmų. Taip tragediją aprašo jau mi-
nėtas dienraštis ‘Cleveland Plain Dea-
ler’. Gaisro priežastis tyrę ugniagesiai
jokių tyčinio padegimo pėdsakų ne-
aptiko. Nors lietuviškoje Amerikos
spaudoje netrūko spekuliacijų, kad
namą neva padegė sovietų agentai,
nelaimės priežastimi nurodyta prastai
veikusi namo šildymo sistema”.

Tame pat leidinyje (naudojantis
LRT vykusios diskusijos medžiaga)
esama ir kitos nuomonės. Kalbintas is-
torikas Algimantas Kasparavičius
sako: „Bet kuriuo atveju yra akivaizdu,
kad A. Smetonos, pirmojo prezidento,
mirtis JAV nebuvo natūrali. Tai vienas
dalykas. Aplinkybės (tokios platesnės
ar siauresnės) buvo labai keistos. Vie-
na vertus, į pabaigą ėjo Antrasis pa-
saulinis karas, artėjo Lietuvos reoku-

Dėl prez A. Smetonos mirties priežasties vis dar diskutuojama

Anksčiau nematytą Prezidento Antano Smetonos nuotrauką iš jo apsilankymo Clevelando ,,Cultural Gardens” prieš kelias dienas
paskelbė Clevelando Lietuvių klubas savo ,,Facebook” paskyroje.

pacija ir, tiesą sakant, JAV politinėje
emigracijoje gyvenęs pirmasis Lietu-
vos prezidentas buvo labai nepatogi dar
formaliai, juridiškai politinė figūra
besirengiant tai antrai sovietų invazi-
jai. Kas dabar galėtų paneigti tokią ti-
kimybę, kad sovietų specialiosios, slap-
tosios tarnybos [to nesuplanavo], kad
išvengtų išties nemalonios situacijos?
A. Smetona buvo vienintelis tuo metu
dar gyvas prezidentas iš visų trijų
Baltijos valstybių prezidentų. Forma-
liai jis galėjo atnaujinti savo politinę
veiklą, baigiantis ar pasibaigus Ant-
rajam pasauliniam karui. Sausio 9 d.,
naktį iš 8 d. į 9 d, Klivlende kilo visiems
gerai žinomas keistas gaisras. JAV ad-
ministracija, gaisrinės tarnybos į tai
pažiūrėjo kaip į buitinį formalų daly-
ką. Bet, tiesą sakant, bent jau aš neži-
nau ir, man atrodo, nėra Lietuvos is-
torikų ar apskritai istorikų, kurie būtų
bandę žiūrėti to meto JAV specialiųjų
tarnybų ar gaisrinės tarnybos doku-
mentus. Buvo tiesiog atliktas formalus
gaisro tyrimas ir konstatuota mirtis.
Keista dar yra ir tai, kad iš visų tame

name gyvenusių kelių šeimų ir gyve-
nusių keliolikos asmenų gaisro metu
užduso, formaliai žiūrint, vienas 70-me-
tis žmogus – prezidentas A. Smetona.
Keistenybių išties yra, bet, kita vertus,
akivaizdu, kad A. Smetonos mirtis
buvo labai naudinga šiuo atveju artė-
jančiai sovietinei reokupacijai, nes
formaliai žuvo paskutinis juridinis
tarpukario Lietuvos arba pirmosios
respublikos suvereniteto nešėjas ir
laikytojas”.

Dar 2016 m. vasarą valstybinėje te-
levizijoje Virginijus Savukynas laido-
je „Istorijos detektyvai”, pasikvietęs is-
torikę Ingridą Jakubavičienę (dviejų
knygų apie Smetonas autorę), suabejojo
oficialiąja Prezidento A. Smetonos bui-
tine žūties versija. A. Smetonos mirtį
jis pavadino paslaptim. Laidos anonse
galima dar rasti istorikės frazę: „Ma-
noma, kad ir tarnaitė ar viena iš name
gyvenusių kaimynių buvo užverbuota
sovietų agentų. Bet vėlgi jokių doku-
mentų mes negalime surasti apie tai”,
– teigė istorikė I. Jakubavičienė.

Laidoje buvo minėta, kad 1942–

1944 m. SSRS konsulate New Yorke
dirbęs Povilas Rotomskis privačiuose
pokalbiuose nevengdavęs pasigirti, jog
tai jis pašalino Lietuvos prezidentą. Iš
tikrųjų Rotomskis galėjo turėti ne tik
aukštesnių institucijų nurodymus, bet
ir asmeninius interesus, nes būtent
Smetonos valdymo metais už nelegalią
komunistinę veiklą jis dešimt metų ka-
lėjo.

„Yra manoma, kad galbūt jam ir
teko atlikti tą operaciją, kaip sukelti
gaisrą, arba įvykdyti nelaimingą atsi-
tiktinumą, o iš NKVD visų tų darbo
metodų mes žinome, kad daug žmonių
buvo pašalinta įvykus nelaimingam at-
sitikimui”, – sakė I. Jakubavičienė.

1918 m. vasario 16-osios nepriklau -
somybės aktą rado ne istorikas. Reikia
manyti, kad ir skraistę nuo Preziden-
to Antano Smetonos žūties nuims ne is-
torikai (kurie neįstengia ar nenori pa-
kedenti, pvz., minėto Rotomskio veik-
los), nes didelė dalis jų į šią asmenybę
žiūri asmeniškai – jos nemėgsta. Ir tik-
riausiai yra dar tik vienas Lietuvos po-
litikas, kuris vertinamas taip diamet-
raliai priešingai – arba labai myli-
mas, ar labai nemylimas – tai pirmasis
atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas
Landsbergis. Nėra abejonės, kad prie
šių pavardžių yra specialiai dirbama.
O šias asmenybes jungia pagrindinis
bruožas, kuris kai ką labai erzina – kie-
ta pozicija dėl Lietuvos nepriklauso-
mybės.

Pagal įvairią spaudą parengė 
A. V. Škiudaitė

Prezidento Antano Smetonos žūties 75-osios metinės buvo paminėtos Kauno istorinės prezidentūros sodelyje.               Rengėjų�nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Sudaryti 2019-ųjų šauktinių sąrašai
Vilnius (KAM inf.) – Krašto ap-

saugos ministerijoje sudaryti 2019-ųjų
karo prievolininkų sąrašai.  Į juos
įtraukti kiek daugiau nei 31 tūkst.
jaunuolių nuo 19 iki 26 metų. Šiemet
devynių mėnesių karo tarnybai bus pa-
šaukti 3 827 karo prievolininkai.

Šauktinių sąrašas sudarytas atsi-
tiktine tvarka, naudojantis kompiute-
rių programa.

Šauktinių sąrašus ir nurodymus
dėl atvykimo datos planuojama pa-
skelbti iki sausio 18 dienos interneto
svetainėje https://sauktiniai.karys.lt.

Į sąrašus galėjo patekti ir tie jau-
nuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo
bus pateikę prašymus savo noru atlikti
tarnybą. Jiems ir toliau galios visos su
savanoriškumu susijusios skatinimo
priemonės – tarnybos vietos ir laiko pa-
sirinkimo galimybė bei didesnės so-
cialinės garantijos. 

Sudarius ir paskelbus karo prie-
volininkų sąrašus, į juos nepatekę vai-
kinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir
toliau galės teikti prašymus savo noru
atlikti nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą.

Inicijuoja Seimo narių skaičiaus mažinimą
Vilnius (BNS) – Valdančiosios

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
nariai rinks parašus surengti refe-
rendumą dėl Seimo narių skaičiaus
mažinimo.

Vyriausioji rinkimų komisija įre-
gistravo 18 piliečių iniciatyvinę grupę
privalomajam referendumui surengti.

Jie siekia referendumu pakeisti
Konstituciją, kad Lietuvoje būtų ren-
kami ne 141, o 121 Seimo narys.

Per šešis mėnesius iniciatyvinė
grupė turi surinkti ne mažiau kaip 300
tūkst. rinkimų teisę turinčių Lietuvos
piliečių parašų, kad referendumas
būtų surengtas.

Siūlymą mažinti parlamentarų
skaičių iki 121 motyvuoja sumažėjusiu
šalies gyventojų skaičiumi. 1992 me-
tais, kai buvo priimta Konstitucija, Lie-
tuvoje gyveno 3,7 mln. gyventojų, šiuo
metu – 2,8 milijono.

Lietuvos įvaizdį kurs ir visuomenė
Vilnius (LRV inf.) – Ministrų ka-

binetas nutarė sudaryti vyriausybės
komisiją – Lietuvos įvaizdžio strate-
ginę tarybą, kuri svarstys strategi-
nius šalies įvaizdžio formavimo klau-
simus, teiks pasiūlymus dėl valsty-
bės pristatymo užsienyje, aktyviai da-
lyvaus kuriant Lietuvos įvaizdžio stra-

tegiją.
Strateginė įvaizdžio taryba spręs

dėl prioritetinių užsienio rinkų sąra-
šo, įvardins šalies įvaizdžio formavimo
prioritetus ir pagrindines kryptis, di-
delis dėmesys bus skiriamas svarbių
Lietuvai švenčių pasirengimui, svar-
bių valstybei datų paminėjimui. 

Siūlo su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes
Vilnius (Teisingumo ministeri-

jos inf.) – Vyriausybės posėdyje pri-
tarta Teisingumo ministerijos pa-
rengtiems siūlymams, kuriuose nu-
matoma išplėsti bausmių, nesusiju-
sių su laisvės atėmimu, taikymą.

„Net 62 proc. į laisvę išėjusių nu-
teistųjų padaro naujus nusikaltimus ir
kali pakartotinai”, – sako Teisingumo
ministras Elvinas Jankevičius.

Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų
tenka 235 nuteistieji, tai yra maždaug
dvigubai daugiau negu Europos Są-
jungos vidurkis. Mūsų šalyje įkalinimo
bausmės skiriamos maždaug trečdaliui
nuteistųjų, kuomet, pavyzdžiui, Vo-
kietijoje, reali laisvės atėmimo bausmė
skiriama maždaug 5 proc. nuteistųjų,
Lenkijoje – 9 proc., Prancūzijoje – 18
proc. nuteistųjų.

Pataisose siūloma dažniau taiky-
ti probaciją (bausmės vykdymo atidė-
jimą, lygtinį paleidimą), ir laisvės at-
ėmimui alternatyvias bausmes: baudą,
laisvės apribojimą, baudžiamojo po-
veikio priemones. Probaciją siūloma
taikyti ir arešto bausme nuteistiems
asmenims. Šie asmenys probacijos
metu būtų intensyviai prižiūrimi elekt-
roninio stebėjimo priemonėmis ir tai
prilygtų areštui namuose. Taip pat
siūloma supaprastinti lygtinį paleidi-
mo taikymą gerai besielgiantiems nu-
teistiesiems, t. y. numatant galimybę to-
kius nuteistuosius paleisti iš patai-
sos įstaigos su intensyvia priežiūra, at-
likus didesnę dalį bausmės.

Pataisas priėmus Seime, iki 15
proc. gali sumažėti nesunkius nusi-
kaltimus padariusių kalinių skaičius.

Plakatai Šiauliuose – pagarba pasaulio lietuviams 
Šiauliai (Šiaulių naujienos) –

Šiauliečiai pastebėjo mieste kaban-
čius plakatus, kuriuose užfiksuoti žy-
mūs, užsienyje gyvenantys šiaulie-
čiai. 

Tai duoklė pasaulio lietuviams,
siekiant parodyti, kokie jie brangūs
mūsų šaliai ir miestui. 

Socialinės reklamos idėja buvo
pakviesti akcijoje sudalyvauti šiau-
liečius, kurie šiuo metu gyvena užsie-
nyje, tačiau nėra nutraukę ryšių su
gimtaisiais Šiauliais, aktyviai daly-
vauja miesto kultūriniame gyvenime. 

Dabar plakatuose įamžintos trys
asmenybės: smuikininkė Augustė Emi-
lija Janonytė, pianistas Rimantas Ving-
ras, rašytoja, literatūros vertėja Dalia
Staponkutė.

Po kurio laiko plakatuose pui-
kuosis kiti veidai. 

Prie Pasaulio lietuvių metų minė-
jimo prisidės ir daug kitų Šiaulių įstai-

gų. Bus kviečiama kurti atvirlaiškius su
ekslibrisais, kurie paštu bus siunčiami
įvairioms pasaulio lietuvių bendruo-
menėms, išvykusieji iš šalies galės rašyti
linkėjimus Lietuvai, „Aušros” muziejus
surengs parodą apie lietuvių išeivijos
kultūros istoriją iš savo muziejaus rin-
kinių, o tarptautinis folkloro konkur-
sas-festivalis „Saulės žiedas” dalyvau-
ti pakvies užsienio lietuvių folkloro

D. Trump išėjo iš susitikimo 
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump išėjo iš Bal-
tuosiuose rūmuose vykusio susitikimo
su demokratų mažumos Kongreso Se-
nate lyderiu Chuck Schumer ir Atsto-
vų Rūmų pirmininke demokrate Nan-
cy Pelosi, kai šie neigiamai atsakė į jo
prašymą skirti lėšų sienai Amerikos ir
Meksikos pasienyje statyti, jeigu jis at-
naujins federalinės vyriausybės darbą. 

Anot Ch. Schumer, D. Trump po
neigiamo N. Pelosi atsakymo trenkė
kumščiu į stalą ir pareiškė: „Tada
mums nėra apie ką su jumis kalbėti”.
„Mes vėl tapome (prezidento) įniršio
liudininkais, nes jis negavo, ko norėjo,
ir išėjo iš susitikimo... Prezidentas

tiesiog atsistojo ir išėjo”, – atskleidė de-
rybų detales senatorius.

Prieš tai, sausio 8 dieną, prezi-
dentas D. Trump kreipęsis į tautą per
televiziją, pakartojo savo reikalavimą
skirti 5,7 mlrd. dolerių tvoros pasienyje
su Meksika statybai, tačiau liovėsi
grasinęs skelbti nacionalinę nepa-
prastąją padėtį.

Jungtinėse Valstijose nuo gruo-
džio 22 d. nedirba dalis federalinės vy-
riausybės institucijų, nes respubliko-
nams ir demokratams kol kas nepa-
vyko susitarti dėl valstybės biudžeto,
į kurį D. Trump nori įtraukti dau-
giau kaip 5 milijardus dolerių sienai
JAV ir Meksikos pasienyje statyti. 

Atsistatydins JAV generalinio prokuroro pavaduotojas 
Washingtonas (BNS) – JAV ge-

neralinio prokuroro pavaduotojas Rod
Rosenstein, gynęs nuo Baltųjų rūmų ir
respublikonų žodinių atakų šalyje vyk-
domą tyrimą dėl įtariamo Rusijos ki-
šimosi į rinkimus, planuoja atsistaty-
dinti po numatomo William Barr pa-
skyrimo naujuoju Teisingumo depar-
tamento vadovu.

R. Rosenstein 2017 metais pavedė
R. Mueller vadovauti nepriklauso-

mam tyrimui, kuriuo siekiama išsi-
aiškinti, ar D. Trump rinkimų kam-
panijos štabas buvo susimokęs su
Maskva prieš 2016-aisiais įvykusius
prezidento rinkimus.

Tokį sprendimą R. Rosenstein
priėmė penkios dienos po to, kai D.
Trump, supykęs dėl planų pradėti
tyrimą, atleido tuometį Federalinio
tyrimų biuro direktorių James Co-
mey.

JK parlamentas vėl smogė Th. May planams
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos vyriausybė sulaukė dar vieno
parlamento smūgio, įstatymų leidė-
jams nubalsavus už nutarimą, kad
tuo atveju, jeigu „Brexit” sutartis kitą
savaitę būtų atmesta Westminsterio,
ministrų kabinetas turėtų per tris die-
nas paskelbti, kokių žingsnių bus to-
liau imtasi.

Įstatymų leidėjai sudavė premjerei

Theresa May kitą smūgį, nubalsavę
prieš vyriausybės  galimybę naudoti
mokesčių mokėtojų lėšas priemonėms,
kurių reikėtų imtis, jeigu Britanija iš-
stotų iš Europos Sąjungos be jokio
susitarimo.

Bendruomenių Rūmai balsuos dėl
Th. May vyriausybės su Briuseliu su-
siderėtos „Brexit” sutarties, bet vei-
kiausiai ją atmes.

Artėjant „Brexit“ sprunka iš Londono
Amsterdamas (BNS, ELTA) – Eu-

ropos Sąjungos vaistų agentūra pra-
dėjo keltis iš Londono į Amsterdamą –
tai yra artėjančio Didžiosios Britani-
jos išstojimo iš bloko viena iš konkre-
čių pasekmių.

Atidarymo ceremonija išryškino
vieną reikšmingiausių pokyčių, iš-
provokuotų Britanijos pasitraukimo iš
Bendrijos, liekant mažiau nei trims
mėnesiams iki numatytos „Brexit”

datos – kovo 29 dienos.
Dar viena Londone įsikūrusi ES

kontrolės institucija, Europos banki-
ninkystės institucija, ketina balandį
perkelti savo biurą į Paryžių.

Didžiosios Britanijos verslo rei-
kalų sekretorius Greg Clark pareiškė,
kad jo šalies pasitraukimas iš Europos
Sąjungos be jokio susitarimo būtų
„tragedija”.

Kas labiau linkę dalytis netikromis naujienomis
Washingtonas (Fak-

tai.lt) – Vyresni nei 65
metų ir  konservatyvių
pažiūrų „Facebook” var-
totojai labiau nei jaunes-
ni ar liberalesnių pažiū-
rų šio socialinio tinklo
naudotojai  linkę  daly-
tis netikromis naujieno-
mis (angl. fake news) šio-
je platformoje. 

Nuorodą į viename
iš tų tinklalapių pa-
skelbtą medžiagą pasi-
dalijo kiek mažiau nei
8,5 proc. respondentų. Ta-
čiau tai padarę asmenys
yra vyresnio amžiaus ir
save identifikuoja kaip
konservatyvių politinių pažiūrų.  

Vyresni nei 65 metų vartotojai, ne-
priklausomai nuo jų politinių pažiūrų,
pasidalijo beveik septynis kartus di-
desniu skaičiumi straipsnių iš netik-
rų naujienų domenų nei 18–29 metų
,,Facebook” vartotojai.  

Nustatyta, kad respublikonai daž-
niau nei demokratai dalijosi melagin-

gomis naujienomis, o tarp pasidaliju-
siųjų didžiausiu skaičiumi netikrų
naujienų daugiausiai buvo konserva-
torių. Tačiau tam, anot tyrimo autorių,
tikriausiai turėjo reikšmės faktas, kad
dauguma išgalvotų naujienų, pa-
skelbtų per 2016-ųjų prezidento rinki-
mų kampaniją, buvo palankūs Donald
Trump. 

Socialinės reklamos akcija tęsis visus metus.
Artūro�Staponkaus�nuotr. Netikromis naujienomis dažniausiai dalijasi ir tiki vyresnio

amžiaus amerikiečiai. Ingflip�nuotr.�
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Juozas Balčiūnas yra 24-erių metų, tačiau Lietuvos
krepšinio gerbėjai veikiausiai apie šį žaidėją sužino-
jo tik šį sezoną, kuomet gynėjas papildė Nacionalinės
krepšinio lygos (NKL) „Telšių” komandą ir dabar yra
vienas jos lyderių.

188cm ūgio įžaidėjo ir atakuojančio gynėjo po-
zicijose rungtyniaujantis sportininkas pra-

ėjusių metų rudenį po keturiolikos metų pertraukos
sugrįžo nuolat gyventi į Lie tuvą ir pradėjo profesio-
nalaus krep šininko karjerą.

2004 metais, kuomet „Telšių” žai dėjui buvo 10
metų, Balčiūnų šeima laimėjo „žaliosios kortos ” lo-
teriją ir gavo galimybę iš Juozo gimtųjų Šiau lių iš-
vykti gyventi į Jungtines Ame rikos Valstijas.

Lietuvoje J. Balčiūnas nelankė krepšinio, tačiau
visada mėgdavo pa žaisti su draugais ir artimaisiais.
Kieme jis dažnai mėtydavo į krepšį kartu su dabar-
tiniu „Šiaulių” puolė ju Ignu Vaitkumi, kuris yra me-
tais vyresnis.

Padėtis pasikeitė išvykus gy venti į Čikagos prie-
miestį, kai J. Balčiūnas panoro nueiti į krepšinio aka-
demiją. „Pradėjau sportuoti 12–13 metų. Suži nojome,
kad Čikagoje yra nemaža lietuvių bendruomenė, įkur-
tas lietuvių krepšinio klubas. Mane tai labai sudo-
mino, aš norėjau turėti lietuvių draugų, todėl pra-
dėjau lankyti krep šinio akademiją ‘Lituanica’”, – pa-
sa kojo J. Balčiūnas.

Krepšininkas dažniausiai kas dve jus metus va-
saromis grįždavo į Lie tuvą ir nuo tėvynės neatitrū-
ko. Visa jo giminė buvo likusi Lietuvoje.

Metai bėgo ir Juozui žaisti krep šinį sekėsi vis ge-
riau. Tuomet jis su prato, kad ši sporto šaka jam gali
pa dėti baigti mokslus JAV.

Krepšininkas mokslus pradėjo Weatherford ko-
ledže Texas, kuriame praleido dvejus metus. Vėliau,
2015–2016 m. sezone, jis persikėlė į Malone universitetą
Ohio valstijoje, tačiau NCAA pirmenybėse dėl traumos
su žaidė tik dvejas rungtynes. Po trečių jų metų studi-
jose krepšininkas nusprendė grįžti arčiau namų ir dve-
jus metus rungtyniavo Čikagos Trinity Chris tian ko-

ledže Čikagos priemies tyje Palos Heights.
2016–2017 m. sezone jis viduti niškai pelnė po 13,1

taško (antras rezultatas komandoje) ir atliko po 3,7 re-
zultatyvaus perdavimo (geriausias rezultatas).

Lietuvoje – nauji iššūkiai

Lygiai pusę savo gyvenimo, 12 iš 24 metų, J. Bal-
čiūnas žaidė krepšinį JAV, o pradėti profesionalią kar-
jerą jis nusprendė Lietuvoje. Amerikoje Juozas paliko
ne tik savo tėvus ir brolį, tačiau ir žmoną Tomą, su
kuria susipažino pradėjus mokslus koledže Texas.

„Žmona tikrai nepyko dėl mano išvykimo, ... ji
mane palaiko 100 proc. ...Nuo pat pradžių palaikė ir
norėjo, kad siekčiau savo tikslų. Dabar ji JAV turi gerą
darbą ir pasiliko, bet anks čiau ar vėliau atvažiuos gy-
venti kar tu”, – pasakoja J. Balčiūnas.

Krepšininkas atsidūrė vienas po kito į Europą
plūstančių amerikiečių žaidėjų kailyje – jam reikė-
jo prisiderinti prie visiškai kitokio žaidimo stiliaus,
o tai, pradėjus profesionalaus krepšininko karjerą,
buvo nemažas iššūkis.

„Buvo galimybių ir į kitas šalis išvažiuoti, į že-
mesnes lygas. Man pa tiko, kad galėsiu žaisti Lietuvoje,
be to, Telšiai yra netoli mano gimtojo miesto Šiaulių,
aplink gyvena giminaičiai. Norėjosi Lietuvoje pradėti
karjerą.

Dabar prie žaidimo Lietuvoje jau pripratau, bet
ir toliau visko mokau si. Sunkiausia buvo skaityti si-
tuacijas, nes kiekvienoms rungtynėms turime kitaip
derintis prie varžovų. Puolime irgi turime visada įver-
tinti varžovų silpnąsias ir stipriąsias puses.

... Labai padeda treneris Povilas Šakinis, mes su
juo kartu žiūrime video įrašus ir aiškinamės situa-
cijas. Daug ko galima iš trenerio pasimo kyti. Jis pats
yra buvęs metikas ir krepšininkams leidžia žaisti ir
mesti, stumia tai daryti. Niekuo negaliu skųstis. Man
tikrai pasisekė..., – teigė kairiarankis gynėjas.

NKL pirmenybėse J. Balčiūnas vidutiniškai per
23 minutes pelno po 11,9 taško (52 proc. dvit., 35,6 proc.
trit., 76,1 proc. baudos), atkovoja po 3,2 kamuolio ir
atlieka po 2,7 rezultaty vaus perdavimo.

Šiomis dienomis „Facebook” paskli-
dęs vaizdo įrašas paskatino dar kartą
prisiminti įvykį, apie kurį „Drauge” jau
trumpai rašėme 2018 m. gruodžio 22
dieną. 

JAVrungtyniaujantis Lietuvos
krepšininkas Domantas Sa-

bonis gruodžio 16 d. sulaukė daugiau
lietuviško palaikymo nei eilinėse NBA
rungtynėse. Indianapolio „Bankers
Life Fieldhouse” arenoje susirinko
neįprastai daug Lietuvos krepšinio
aistruolių, kurie „Pacers” tribūnas
nuspalvino lietuviškomis trispalvė-
mis.

Tądien Indianapolyje, rungty-
niaujant vietos „Pacers” ir New Yorko
„Knicks” komandoms, buvo minima
Lietuvos ir Latvijos paveldo diena.
Būtent ši diena, dar kartą suartinusi
dviejų broliškų Baltijos valstybių tau-
tas, pasirinkta neatsitiktinai: Indianos
klubo garbę gina lietuvis Domantas Sa-
bonis, o niujorkiečių komandos žvaigž-
dė – Kristups Pozringis (tiesa, dėl trau-
mos jis nerungtyniavo).

Atsidėkodami savo šalių krepši-
ninkams, tiek Lietuvos, tiek Latvijos
sirgaliai prieš rungtynes arenoje su-
rengė visus sužavėjusį tautinių šokių
ansamblių pasirodymą. Indianapolio
Lietuvių Bendruomenės ir kapelos
„Biru Bar” kvietimu krepšinio žaidė-
jus ir sirgalius ant parketo linksmino

Daugiau sporto 14 psl.

Čikagos „Laumės” šokėjai įkvėpė D. Sabonį puikiam žaidimui

Viename būryje – lietuviai ir latviai šokėjai.         ,,�Laumės”�archyvo�nuotr.

Buvęs „Lituanicos” auklėtinis krepšinio aukštumų siekia Lietuvoje

11 metų gyvuojanti tautinių šokių gru-
pė „Laumė” (vadovė – Vaida Indriliū-
nas).

Emocingas puošniais tautiniais
kostiumais pasidabinusių „Laumės”
šokėjų porų šokis „Rusnietis” sužavė-
jo rungtynes atvykusius stebėti žiūro-
vus, kurie lietuviams nepagailėjo karš-
tų plojimų. „Renginys buvo išties labai
gražus. Amerikiečiams parodėme lie-
tuviškas tradicijas, tautinius kostiu-
mus, iš arčiau supažindinome su Lie-
tuva”, – itin sėkmingu ansamblio pa-
sirodymu džiaugėsi viena iš „Laumės”
grupės šokėjų Jolita Vilimienė. Pasak

jos, „Laumė” itin atsakingai ruošėsi
šiam neeiliniam renginiui, o organiza -
toriai pasirūpinto šiltu priėmimu.

Dar prieš rungtynes į vieną darnų
ansamblį susibūrusios trijų Baltijos ša-
lių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos šokėjų
poros čia pat, „Bankers Life Fieldhou-
se” arenoje, surengė dar vieną, nepa-
kartojamą, „Draugystės” šokį, kuriuo
pralinksmino į rungtynes atvykusius
krepšinio lietuvių-latvių sirgalius.

Savo tautiečių nepamiršo ir vienas
iš šio įsimintino įvykio „kaltininkų” –
D. Sabonis, kuris susitiko ir nuoširdžiai
pabendravo su jo atvykusiais palaiky-

ti sirgaliais ir šokėjais. O ir pats tau-
tiečių dėmesio pakylėtas krepšinin-
kas jiems atsidėkojo puikiu žaidimu:
Indianos „Pacers” iškovojo pergalę
prieš New Yorko „Knicks” klubą 110:99,
o 21 minutę aikštelėje praleidęs D. Sa-
bonis įmetė 13 taškų, atkovojo 12 ir per-
ėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius
perdavimus.

Beje, „Laumės” šokėjų pasirodymą
„Facebook” tinkle peržiūrėjo per 16
tūkstančių žmonių! O tie, kas nespėjo
pamatyti šio nuostabaus lietuvių pa-
sirodymo, tai gali padaryti šiuo adre-
su: www.bit.ly/laume.

Per rungtynes jis vidutiniškai iš žaidimo atlieka
po 9,7 metimo ir pagal šį rodiklį „Telšiuose” yra ne-
 pra lenkiamas. J. Balčiūnas yra tre čias rezultaty-
viausias savo komandoje, nusileidžiantis tik Deivi-
dui Rasiui (12,5 taško) ir Ovidijui Kaminskiui (12,7).

„Žaidžiu 1–2 pozicijose, bet labiau esu metikas.
Užaugau JAV ir man patinka greitas krepšinis, grei-
tos atakos, greiti metimai. Žaidžiant pirmoje pozi-
cijoje, labiau esu imantis iniciatyvos, todėl galiu su-
žaisti ir atakuojančiu gynėju”, – kalbėjo šiau lietis.

Žvelgiant į ateitį, J. Balčiūnas nori siekti pačių
aukščiausių tikslų, tačiau pats krepšininkas pa-
brėžė, kad kilti reikia laiptelis po laiptelio. „Noriu
pasiekti aukščiausią lygį – Eurolygą. Iš pradžių į
LKL, vėliau galbūt į pajėgesnę lygą, viskas turi vyk-
ti palaipsniui. Nesakau, kad save matau tik Euro-
poje. Krepšinis yra po puliarus visame pasaulyje. Ir
Austra lijoje, ir Kinijoje lygis yra aukštas. Daug kur
yra gerų lygų, o man norisi žaisti kuo aukštesnia-
me lygyje”, – pareiškė krepšininkas.

J. Balčiūnas: „Žaisdamas krepšinį noriu pasiekti aukščiausią
lygį”.



JAV lietuvių bažnyčių žemėlapis, sudarytas ,,Tikslas – Amerika” metu. Tamsiausiai pažymėtos bažnyčios ,,Tiks-
las – Amerika” įtrauktos tarp 30 svarbiausių JAV lietuviškų vietų. Šviesesnės – kur lietuvybės išlikę daug (pa-
prastai bažnyčios – veikia kaip katalikiškos). Dar šviesesnės – kur lietuviškų belikusios tik detalės (pvz., ker-
tinis akmuo). Šviesiausiai pažymėtos bažnyčios, kur lietuviško nieko nelikę – nesvarbu, ar visai nugriautos,
ar kur, nors pastatas likęs, lietuviškų detalių nebėra.

Daugiau informacijos
Lietuviško paveldo JAV žemėlapis internete – http://www.tikslasamerika.lt
Lietuviško paveldo užsienyje internetinė enciklopedija – http://www.gabaleliailietuvos.lt 
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„Tikslas – Amerika 2018” prasidėjo Čikagoje.
Simboliška. Čikaga – Amerikos lietuvių sostinė, ir
tai ne tušti žodžiai. Prieš 100 m. Čikagoje gyve-
no daugiau lietuvių nei bet kuriame Lietuvos
mieste! Ne šiaip gyveno, o daug po savęs paliko:
didingus rūmus ir bažnyčias, kapines ir žymius ka-
pus, paminklus ir ištisus rajonus. Kai kurios tų vie-
tų, net jeigu stovėtų Lietuvoje, neturėtų lygių. Savo
įspūdžius apie jų lankymą ir dokumentavimą pa-
teikia ekspedicijos ,,Tikslas – Amerika 2018” da-
lyviai Aistė ir Augustinas Žemaičiai.

Augustinas: Dar gerokai iki mūsų lėktuvui nu-
sileidžiant Čikagoje, iš interneto užkaborių, M.
Mažvydo bibliotekos knygų bei susirašinėjimų el.
paštu su daugiau nei 100 Amerikos lietuvių jau bu-
vau surinkęs informacijos apie 170 tokių vietų Vi-
durio Vakaruose, kurias turėjome aplankyti, nufo-
tografuoti, aprašyti „Gabalėliai Lietuvos”
(http://www.gabaleliailietuvos.lt) lietuviško paveldo
internetinėje enciklopedijoje bei pažymėti „Tikslas
– Amerika” (http://www.tikslasamerika.lt) žemėla-
pyje. Realybė pranoko lūkesčius: aplankėme 230
vietų. Iš visų tų vietų net 98 (kone pusė) – Čikagoje
ir jos priemiesčiuose. Būtent čia ir pradėjome eks-
pediciją.

Čikagos lietuvių bažnyčios
– religijai ir ne tik

Augustinas: Įspūdingiausi Čikagos lietuvių pa-
statai neabejotinai – bažnyčios. Juk bažnyčia Ame-
rikos lietuviams prieš 100 m. nebuvo tik vieta pasi-
melsti. Prie jų įsikurdavo lietuvių mokyklos, lietu-
vių ligoninės, pokylių salės, draugijos, statyti lietu-
viški paminklai, jose susipažindavo būsimi jauna-
vedžiai. Aplinkui apsigyvendavo šimtai, kai kur
tūkstančiai ar net dešimtys tūkstančių lietuvių, su-
siformuodavo lietuvių rajonai.

Pirmąjį aplankėme Cicero – išvykome dar auš-
tant. Po skrydžio Vilnius-Helsinkis-Londonas-Čika-
ga turėjome tik keturias miego valandas, tačiau pri-
valėjome taupyti šviesų paros metą, kai galima fo-
tografuoti. 7 val. ryto išmėginome fotoaparatus bei
kitą įrangą: jos turėjome daugiau nei pernai, tad nuo-
traukos ir kita medžiaga – kokybiškesnė.

Aistė: Nufotografavę išlikusius pavadinimus ant
Cicero Lietuvių laisvės salės, Lietuvių Šv. Antano mo-
kyklos, susitikome su rajono senbuviais – ,,Draugas
News” redaktore Vida Kupryte ir advokatu Sauliu-
mi Kupriu, išgirdome kiekvieno namo istoriją: „Čia
veikė lietuvių bankas, čia veikė lietuvių graborius,
o lietuvių smuklių Cicero buvo dešimt”. Palyginus
su pernai, šiemet projektas platesnis: Amerikos lie-
tuvių bei lietuvybės Amerikoje puoselėtojų pasa-
kojimų video įrašai pamažu keliami į internetą, taip

pat rodomi ,,Pasaulio lietuvių žinių” laidoje LRT Kul-
tūra kanale.

Augustinas: 8:45 val. r. dalyvavome lietuviškose šv.
Mišiose Cicero, Šv. Antano bažnyčioje. Čikagoje
veikė 14 lietuvių parapijų ir beveik iki pat Sąjūdžio
laikų Čikagoje lietuviškos Mišios aukotos daugiau
bažnyčių nei bet kuriame pasaulio mieste – net Vil-
niuje, Kaune. Deja, nūnai lietuviškų Mišių net  Či-
kagoje aukojama žymiai mažiau: Cicero Šv. Antano
lietuvių bažnyčioje jos – tik kartą per savaitę. Užtat
keliolika kartų per savaitę aukojamos ispaniškos Mi-
šios, mat dauguma rajono gyventojų dabar – imig-
rantai iš Lotynų Amerikos.

Tačiau bažnyčia liko labai lietuviška – ilgai fo-
tografavome kryžius-saules, koplytstulpius, vitražus
(ant kurių daugelio, deja, lietuviškų užrašų nebesi-
mato, nes juos uždengė kondicionieriai). Bažnyčia –
neįtikėtinai didelė ir įspūdinga. Tiek kadaise čia gy-
veno lietuvių.

Kaip ir kiekvienoje JAV lietuvių bažnyčioje, po
Mišių laukė pasibuvimas parapijos salėje. Mūsų, Lie-
tuvos lietuvių, vis nesiliovė stebinti, kokie svarbūs
tie susitikimai yra Amerikos lietuvių parapijose: Lie-
tuvoje nelabai kas panašaus yra, žmonės susirenka
į Mišias ir išsiskirsto. O ruošdamasis „Tikslas – Ame-
rika” skaičiau, kad dar prieš 100 m. kai kurie JAV lie-
tuviai net skųsdavosi, kad kunigas per ilgai laiko Mi-

šias: verčiau greičiau eiti pabendrauti.
Aistė: Visi lietuviai susibūrime po šv. Mišių

mus priėmė nepaprastai šiltai, domėjosi ką darome,
kiek jau pavykę dokumentuoti. Atmosfera tokiuose
susibūrimuose – itin jauki, net žalią kortą po daug
metų bandymų laimėjusi imigrantė iš Lietuvos Ci-
cero pripažino, kad nors daug kas Amerikoje jai ne-
suprantama, šitie draugiški lietuvių kassavaitiniai
pasibuvimai – tai, ko Lietuvoje trūksta.

Gražiausia Čikagos lietuvių
bažnyčia žavi ir amerikiečius

Augustinas: Buvo sekmadienis. Vienintelė diena,
kai į daugelį Čikagos lietuvių bažnyčių gali patekti
laisvai. Ypač į tas, kurios nebepriklauso lietuviams.
Tad diena buvo labai intensyvi: kruopelytė po kruo-
pelytės iš įvairių interneto pakampių, jau tik ispa-
niškų buvusių lietuvių parapijų tinklalapių susi-
dėsčiau grafiką.

11:30 val. r. laukė lietuvių liuteronų pamaldos Tė-
viškės parapijoje (iki sovietinio genocido net 10
nuoš. Lietuvos žmonių buvo liuteronai ir Čikaga vie-
na paskutinių vietų užsienyje, kur lietuvių liutero-
nų dar daug). Tada – į Šv. Kryžiaus bažnyčią „Back
of  the Yards”, statytą prieš daugiau nei 100 metų. Vie-
ną įspūdingiausių visoje Čikagoje bažnyčių apskri-

T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis

Pokalbis su V. Kupryte ir su S. Kupriu prie Šv. Antano mokyklos ir bažnyčios Cicero, IL. Cicero lietuvių laisvės salė pastatyta 1921 metais.
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tai, aprašytą knygose apie Čikagos architektūrą. Ir
vieną įstabiausių lietuvių bažnyčių: daugelis Lie-
tuvos katedrų jai neprilygsta.

Tai Šv. Kryžiaus bažnyčios fasado grožis 2012 m.
įkvėpė mane pradėti lietuviško paveldo užsienyje en-
ciklopediją „Gabalėliai Lietuvos” ( http://www.ga-
baleliailietuvos.lt ) – kad tas paveldas (bent jo nuo-
traukos) būtų pasiekiamas ir žinomas visiems. Bet
į vidų tais 2012 m. nepatekau. Dabar ištaisyti „šią
klaidą” atrodė viena svarbiausių užduočių ir klys-
ti neketinau: sužinojau, kad bažnyčia atrakinta tik
per Mišias, kurios vyksta tik sekmadieniais, tik 11:30
val. r. ir 1 val. p. p. Spėjome kaip tik prieš pat Mišių
pabaigą ir, vos baigėme fotografuoti lietuviškus vit-
ražus, Kryžių kalno ir Aušros Vartų vaizdus, rado-
me Gedimino stulpus ir kita, lotynų amerikietis tar-
nautojas, išleidęs pro šonines duris, bažnyčią užra-
kino galutinai. Gaila, kad ten patekti taip sunku – in-
terjeras ten toks didingas, kad net mane, tuo metu jau
mačiusį apie 70 JAV lietuvių bažnyčių, pribloškė. Dar
nuostabiau žinant, kad tai – Čikagos skerdyklų ra-
jono bažnyčia: šitokį grožį užsakė tie lietuviai, ku-
rie nuo ryto iki vakaro skersdavo kiaules didžiau-
siose pasaulio skerdyklose.

Piečiausioji Čikaga, kur 
lietuvybės beveik nebėra

Augustinas: Nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios pasu-
kome į piečiausiąją Čikagą, į teritorijas, kur daugelis
ten negyvenančių lietuvių pataria nekišti nosies. Ten
dabar – juodaodžių rajonai, skurdūs ir
nesaugūs. Ir tenykštės lietuvių bažny-
čios beveik visos uždarytos: juodao-
džių katalikų labai mažai ir jiems ka-
talikų bažnyčių nereikia.

Nors tolimųjų pietų Čikagos lietu-
vių bendruomenės nebuvo tokios gau-
sios kaip Cicero ar skerdyklų rajone,
mus pasitikęs Gediminas Indreika,
daugelį dešimtmečių tyrinėjantis lie-
tuvių bažnyčias, turėjo ką nuostabaus
papasakoti ir apie tenykštes bažny-
čias. Štai Šv. Juozapo bažnyčios kunigas
turėjo žvėryną ir antrą pagal dydį visoje
valstijoje teleskopą. „Gal dėl jo polinkio
į mokslą bažnyčia liko tokia maža”, –
sakė pašnekovas. O Roseland Visų Šven-
tųjų lietuvių bažnyčia turi mažai ana-
logų, nes ji yra modernaus lietuviško
stiliaus, kurį sukūrė Amerikos lietuvių
architektai, pasitraukę nuo sovietų po
Antrojo pasaulinio karo – ypač Jonas
Mulokas. Pamenu, iš pradžių galvo-
jau, kad ir Roseland bažnyčią tikriau-
siai sukūrė J. Mulokas, kol „Gabalėliai
Lietuvos” komentatorius nepataisė,
kad tikrasis autorius – tarpukario Kau-
ne daug po savęs palikęs Stasys Kudo-
kas. Gediminas Indreika paaiškino kas
ir kaip: „Kudokas iš pradžių kritikavo
Muloką už tą modernų tautinį stilių, bet čia pats pa-
statė varinį koplytstulpį”. Uoliai viską užsirašinėjau
– įdomios mintys „Gabalėliai Lietuvos” internetinei
enciklopedijai.

Važiuojant toliau į pietus prisiliečiau prie dar se-
nesnės istorijos: prie „pirmykščių” Amerikos lie-
tuvių bažnyčių, kokias lietuviai pasistatydavo
XIX–XX a. sandūroje, vos atvykę į Ameriką. Tiksliau
tai – ne bažnyčios, o paprasti dviaukščiai namai, ku-
riuose – maldų salė, mokyklos klasės, pokylių salė…
Tokių piečiausioje Čikagoje likusios dvi. Žinoma, abi
seniai nebepriklauso lietuviams, bet dar atradome
fasaduose lietuviškų užrašų senąja kalba – „Lietuvių
mokslainė”.

Oro uostas, kur Darius ir Girėnas 
pirko „Lituanica”

Aistė: Daugelis Čikagos lietuvių bažnyčių ir lie-
tuviškų vietų – miesto pietuose. Tik Šv. Mykolo
bažnyčia stovėjo šiaurės Čikagoje, šalimais – Lietu-
vių liuosybės salė. Ilgų paieškų dėka radome jų vie-
tas, tačiau laukė nusivylimas: jokio lietuviško įrašo
ir apskritai nieko, liudijančio, kas ten buvo praeityje,
neradome. Bažnyčia apskritai nugriauta.

Augustinas: Optimistiškiau nuteikė pokalbis su
Audra Adomėnas, vadovaujančia Amerikos lietuvių
archyvų skaitmeninimo projektui (Lithuanian Ar-
chives Project). Optimistiškiau todėl, kad ji dar – gana
jauna, gimusi Čikagoje, o taip stengiasi. Kitose vie-
tose dažniau sutikdavome vyresnio amžiaus žmones,

ir jų pasišventimas lietuviškoms JAV vietoms ne-
galėjo nežavėti, bet visada mintyse kirbėjo klausimas:
„O kas po jų?” Be to, šiais laikas nepakanka infor-
maciją padėti į bibliotekas, reikia ja dalintis inter-
nete, kad būtų nemokamai pasiekiama visiems. Tai
daro ir Audra Adomėnas, ir mes.

Aistė: Čikagos šiaurėje dar apie keturiasdešimt
minučių lenkų kapinėse ieškojome garsiausio Lie-
tuvos fantasto Algio Budrio kapo – atrodo, interne-
te gana tiksliai radome nurodytą jo vietą, bet pagal
ją nustatyti koordinates – ne taip jau paprasta.

Augustinas: Kita užduotis buvo Palwaukee oro
uostas, kur Darius ir Girėnas pirko „Lituanica” ir ku-
rio ženkliuku pasidabinęs Darius pavaizduotas ant
10 litų banknoto. Oro uostas pritaikytas turizmui, yra
tikras amfiteatras lėktuvams stebėti – bet man to ne-
užteko. Radau informacijos, kad 2013 m. ten atidengta
jiems atminimo lenta, bet atvažiavęs supratau, kad
lengva nebus: oro uostas mažas, bet pastatų daug, kai
kurie užrakinti. Darbuotoja sakė, kad apie tokią at-
minimo lentą nieko nežino, pasiūlė ieškoti prie gė-
rimų automatų. Ten išties visokiausių lentų viso-
kiausiems aviatoriams kabojo gausybė, tik ne mū-
siškiams (tačiau net apsidžiaugiau, kad Dariaus-Gi-
rėno lenta nėra viena daugelio patalpoje, kur mažai
kas eina). Galiausiai darbuotoja pakvietė savo vir-
šininkę, o ši pasakė: „Štai, lenta prie įėjimo!” Neį-
sivaizduoju, kaip jos nepamatėme – turbūt pesi-
mistiškai pagalvojome, kad lenta mūsų lakūnams ne-
galėtų būti tokioje svarbioje vietoje.

Iš atrastos Čikagos į 
neatrastas lietuvių „kolonijas”

Aistė:Aptrūnijusius rajonų daugiabučius galu-
tinai pakeitė tvarkingi Amerikos priemiesčių namai,
tada – plati daugelio juostų magistralė Chicago-
Rockford. Į Čikagą turėjome grįžti tik po kelių sa-
vaičių.

Augustinas: Čikagoje daugelyje vietų gali nu-
spėti ką rasi – yra informacijos internete, knygose.
Tuo tarpu mažuosiuose Illinois miesteliuose miškas
tamsesnis: gal vietos ten nėra šitokios didingos, kaip
Čikagoje, bet atradimai ten laukė ne mažiau įdomūs.
Kai kuriose tų vietų buvome pirmi žmonės iš Lie-
tuvos po daugelio metų! Sužinoti apie tas vietas už-
truko ilgai; atrasti, kas galėtų apie jas papasakoti –
dar ilgiau, tačiau iš Čikagos išvažiavau jau turėda-
mas daugelio dešimčių vietų el. pašto adresų, kon-
taktų, susitikimo datų ir laikų lentelę. Viską pažy-
mėjome  www.tikslasamerika.lt  žemėlapyje, nufo-
tografavome, aprašėme, ir jei dar kas norės žengti
mūsų keliais, bent jau virtualiai – bus paprasčiau.

l l l

Pirmosios „Tikslas – Amerika 2018”
dienos grafikas

,,Tikslas – Amerika” virtuvę atskleidžia pir-
mosios ekspedicijos dienos grafikas. Dažna diena
buvo panašaus intensyvumo: tiek daug lietuviško pa-

veldo JAV ir norėjome spėti viską apžiūrėti. Smagu,
kad nepaisant didelių atstumų ir neprognozuojamo
eismo bei to, kad daugeliu kelių važiavome patys vie-
ni, niekur nepavėlavome, nepasiklydome, aplankė-
me ką sumanę: patirtis ir ilgas ruošimasis padėjo.

5:30 val. r. – kėlimasis, pusryčiai
7 val. r. – Cicero lietuviškų vietų fotografavimas

(Lietuvių laisvės salė, Lietuvių mokykla, Cicero baž-
nyčios išorė, Cicero koplytstulpis)

8 val. r. – susitikimas su Cicero lietuvių para-
pijos atstovais Vida Kupryte ir Sauliumi Kupriu

8:45 val. r – lietuviškos Mišios Cicero
9:45 val. r. – projekto pristatymas Cicero para-

pijos salėje, interviu su V. Kupryte ir S. Kupriu
11:30 val. r. – lietuviškos pamaldos Tėviškės liu-

teronų bažnyčioje
2 val. p. p.  – Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčia

3 val. p. p. – susitikimas su G. Indreika
3:15 val. p. p. – Dzialinskio-Kenkelio kapas
3:45 val. p. p.  – Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia
4:15  val. p. p. – Roseland Visų Šventųjų lietuvių

bažnyčia
4:55 val. p. p. – Senoji Šv. Petro ir Povilo lietu-

vių bažnyčia (papildomai įterptas objektas, apie
kurį tą dieną sužinojome G. Indreikos dėka)

5:15 val. p. p. – Naujoji Šv. Petro ir Povilo lietuvių
bažnyčia

6 val. p. p. – Chicago Heights Šv. Kazimiero lie-
tuvių bažnyčia

6:30 val. v. Pietūs-vakarienė
8 val. v. – Socialinė žiniasklaida, pranešimai

spaudai ir rytdienos planavimas

******

Senosios JAV lietuvių bažnyčios

,,Tikslas – Amerika” per dvi eks-
pedicijas aplankė 132 lietuvių bažny-
čias, koplyčias ir jų vietas.

Daugelis JAV lietuvių bažnyčių
statytos prieškariu ir tarpukariu, apie
1895–1930 metus.

38 lietuvių parapines bažnyčias
radome veikiančias kaip katalikų. Nors
lietuviškos Mišios aukotos tik 11 jų, o
daug parapijų sujungta – ir oficialiai ne-
belietuviškų lietuvių bažnyčių inter-
jeruose daug didingo lietuviško tautinio
meno, dažnoje – tvirtos lietuvių ben-
druomenės.

57 lankytos lietuvių parapijų baž-
nyčios uždarytos, bet pastatai išlikę.
Dauguma jų tarnauja kaip kito tikėji-
mo maldos namai. Antras pagal daž-
numą pastatų likimas – bažnyčios ap-
leistos (daugiausiai mažuose miestuo-
se). Bent 6 lietuvių bažnyčios persta-
tytos į daugiabučius, po vieną virto vit-
ražų dirbtuvėmis, ūkininko ūkiu, kino
studija, net alaus bravoru. Daugelį už-

darytų lietuviškų bažnyčių dar gali atpažinti pagal
kertinius akmenis, o kai kuriose išlikusios net lie-
tuviškos statulos, vitražai (ypač tose, kur tapo kitų
tikėjimų maldos namais). ”,,Tikslas – Amerika” su-
sitiko bei ėmė interviu ir iš nelietuvių šeimininkų,
įsigijusių lietuvių bažnyčias.

Žemėlapyje pažymėta ir 17 vietų, kur stovėjusios
lietuvių bažnyčios uždarius parapijas nugriautos; ke-
letą jų rasti buvo ypač sunku.

Žemėlapyje pažymėtos ir 3 lietuvių liuteronų,
2 lietuvių tautinių katalikų bažnyčios, kapinių ir sto-
vyklų koplyčios, ,,laikinosios bažnyčios”, vietoje
kurių vėliau parapijos pasistatė didesnes, nelietuvių
bažnyčios, turinčios lietuviškų detalių ir kt.

,,Tikslas – Amerika” nuomone, įdomiausios te-
beveikiančios prieškariu ar tarpukariu statytos
JAV lietuvių bažnyčios: Čikagos Šv. Kryžiaus, Cice-
ro Šv. Antano, Worcester Aušros Vartų, Dayton Šv.
Kryžiaus, Philadelphia Šv. Kazimiero, Elisabeth Šv.
Petro ir Povilo, New Britain Šv. Andriejaus, Balti-
more Šv. Alfonso, Brooklyn Apreiškimo, Philadelp-
hia Šv. Andriejaus (trys pastarosios – statytos ne lie-
tuvių, bet pirktos iš kitataučių).

Uždarytos lietuvių bažnyčios, į kurias pažvelgęs
dar gali lengvai suvokti buvusią lietuvybės didybę:
Pittston Šv. Kazimiero, Pittsburgh Šv. Kazimiero, Wor-
cester Šv. Kazimiero, Amsterdam Šv. Kazimiero.

Nugriautos lietuvių bažnyčios, kurių gaila la-
biausiai: Čikagos Šv. Jurgio, Shenandoah Šv. Jurgio,
Wilkes-Barre Švč. Trejybės, Kingston Šv. Marijos Ap-
sireiškimo.                                                     Bus daugiau

Ekspedicijos dalyviai prie atminimo lentos Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui Paulwaukee
oro uoste, kur šie pirko lėktuvą ,,Lituanica”.
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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
Libertyville: 847-984-2500 
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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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



,,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.�

SKELBIMAI 773-585-9500
www.draugas.org
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,,Surašymo” nr. 90 atsakymas
Pažymėtuose�langeliuose: BEISBOLAS.

Kryžiažodį�išsprendė:
Gražina Santoski, Orland�Park,�IL
Aurimas mikulis, Orland�Park,�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. 

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

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

REMKIME
DRAuGo

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

w w w . draugofondas.org

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

kurią šiemet išleido  Draugo fondas, galima įsigyti ,,Drau-
go” knygyne, 4545 W. 63th Str., Chicago, IL. Kaina – 50
dol. Pridėtinis Illinois valstijos vertės mokestis – 9,25 proc.
arba 4,63 dol. Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500.

Kirpimo ir 

grožio 

paslaugos

vyrams!

Orland Park, IL
708-981-6591

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuviš-
ką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą

savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

DRAUGAS

Atkelta iš 3 psl.

Pabaigai gal sutiksite nors trumpai
papasakoti apie tai, kokiu būdu atsidū -
rė te Amerikoje?

Apie save mieliau pasakoju
kaip apie ,,Amerikos balso” redak-
cijos dalį. Aš pati užaugau Lietu-
voje. Mano tėveliai Antanas ir Ma-
rija Koncės karo metu pasitraukė į
Vakarus. Jie, kaip ir kiti jų likimo
žmonės, tikėjo, kad netrukus galės
sugrįžti atgal į tėvynę. Todėl mane,
dar penkių mėnesių kūdikį, paliko
pas gimines. Tačiau jie nebegalėjo
grįžti. Aš iki 10 metų augau Pane-
vėžyje, vėliau mane pasiėmė kiti gi-
minės į savo namus Anykščiuose.
Ten baigiau mokyklą, įstojau į Vil-
niaus universitetą mokytis chemi-
jos. Tik būdama paauglė sužinojau,
kad turiu kitus, tikrus tėvus ir tris
seseris bei brolį, kurie gyvena Ame-
rikoje. Būdama 21-erių, gavau so-
vietų valdžios leidimą važiuoti pas
tėvus į JAV. Beje, to leidimo teko
laukti penkerius metus. Čia atvy-
kusi susitikau su mama, tėčiu, savo
vyresniaisiais broliu ir seseria bei
jaunesnėmis dvynėmis seserimis.
Jos gimė Vokietijoje išvietintųjų
stovykloje.

Amerikoje University of  Penn-
sylvania (Philadelphia) ėmiau stu-
dijuoti filologiją, o vėliau ėmiausi
žurnalistinio darbo. Čia ištekėjau
už Vitolio Vengrio, su kuriuo mūsų
keliai vėliau išsiskyrė. Mums už-
augo dukra Indrė ir sūnus Tomas.
Dukra kurį laiką buvo atsidavusi
baletui, trumpai šoko net Vilniaus
operos ir baleto teatre, vėliau bai-
gusi Princeton universitetą, įgijo
meno istorijos specialybę, po to
Stanford universiteto verslo mo-
kykloje gavo magistro laipsnį ir  ir
pasinėrė į mados verslo pasaulį. Da-

,,Amerikos balso” radijuje 
dirbome prasmingai 

V. Vengrienė legendiniame radijuje dirbo
28-erius metus.

bar Indrė augina dvi dukreles – trejų ir
vienerių metų mano anūkes. Sūnus Ko-
lumbijos universitete baigė politikos
mokslus, vėliau American Film Insti-
tute įgijo režisieriaus specialybę. Šiuo
metu Lietuvoje rengiasi pristatyti savo
režisuotą vaidybinį filmą ,,Gimtinė”
(,,Motherland”). Džiaugiuosi ir di-
džiuojuosi, kad mano abu vaikai moka
lietuvių kalbą. O ir su mažosiomis
anūkėmis bandau kalbėtis lietuviš-
kai. 

Dėkoju Jums už pokalbį ir pasidalytus
vertingus prisiminimus. Linkiu, kad kada
nors jie sugultų į prisiminimų knygą. 

,,Amerikos balso” redakcijos Washingtone fasadas. Nuotr.�iš�interneto

Minske (Baltarusija) baigėsi jau 15-ą
kartą rengiamas tarptautinis ledo ri-
tulio turnyras Baltarusijos pre zidento
taurei laimėti. Pirmą kar tą šiame tur-
nyre dalyvavo ir jungtinė Baltijos šalių
rinktinė, kurioje buvo nemažai gerai ži-
nomų ledo rituli ninkų, kurie dar visai
neseniai žaidė profesionaliuose klu-
buose, o ryškiausia rinktinės žvaigždė
– ilgametis NHL žaidėjas, lietuvis Dai-
nius Zub rus.

Būrio Lietuvos žaidėjų atstovau-
jama Baltijos šalių rinktinė 3:9
(1:2, 0:3, 2:4) pralaimėjo Balta-

rusijos ko mandai, kurioje žaidė ir pats
šalies prezidentas Aleksandras Luka-
šenka. Jis šiose rungtynėse atliko tris
rezultatyvius perdavimus.

Baltijos komandai įvarčius pelnė
lietuviai Šarūnas Kuliešius (18 min.) ir
Dainius Zubrus (46). Dar vieną tikslų
smūgį atliko Dmitrijus Iskrovas (47) iš
Latvijos. Rezultatyviais perda vimais
pasižymėjo Mindaugas Kieras ir Petras
Nausėda. D. Zubrus buvo pripažintas
geriausiu savo komandos žaidėju.

„Treniruotės? Ne, jų neturėjome.
Vakar pirmą kartą susitikau su ko-
 mandos draugais. Šiandien iš ryto pa-
 čiuožinėjome – toks ir mūsų pasi ruo-
 šimas. Kalbos barjero nejaučiame.
Ledo ritulyje visi esame viena didelė
šeima, visi kalbame bendra kalba. Esu
sužavėtas tuo, kiek daug žmonių atei-
na stebėti šio turnyro rungtynių, o ir
varžybų lygis viršijo mano lū kesčius.
Jei būsiu pakviestas čia 2020 m., at-
vyksiu su malonumu”, – pasa kojo D.
Zubrus.

Baltarusiai sausio 7 d. finale 8:5
nugalėjo Rusijos atstovus. Vėl svariai
prie pergalės prisidėjo Baltarusijos
prezidentas A. Lukašenka. Jis finale
įmušė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius
perdavimus. Iš viso per 5 sužaistas
rungtynes jis įmušė 4 įvarčius ir atli-
ko 8 rezultatyvius perdavimus ir pagal
šiuos rodiklius A. Lukašenka buvo
vienas rezultatyviausių turnyro žai-
dėjų.

A. Lukašenkos komanda turnyro,
kuris rengiamas nuo 2005-ųjų, nuga-
lėtoja tapo 11 kartų. Tris sykius var-
žybas laimėjo Rusija (2007, 2011 ir 2015
metais).

NHL rungtynėse po atviru 
dangumi – 76 tūkst. žmonių 

Stipriausia pasaulio ledo ritulio
lyga NHL pirmąją Naujųjų metų dieną
surengė šventę „Winter Clas sic”. Ją tie-
siogiai galėjo stebėti milži niškas kie-
kis žmonių.

Pirmąją naujųjų metų dieną Či-
kagos „Blackhawks” ir Bostono
„Bruins” komandų rungtynės vyko
ne arenoje, kaip įprasta, tačiau po at-
viru dangumi.

Jos surengtos Indianos valstijos
„Notre Dame” stadione, kuriame na mų
rungtynes žaidžia šio universiteto
amerikietiškojo futbolo komanda. Sta-
dionas buvo sausakimšas, užpil dytos
visos 76 126 vietos.

Rungtynes po atviru dangumi 4:2
laimėjo „Bruins” ledo ritulininkai,
kurių vartininkas Tuukka Rask at-
laikė net 36 varžovų smūgius. Jis yra
daugiausiai rungtynių sužaidęs Bosto
klubo žaidėjas.

Kitos rungtynės po atviru dangu-
mi planuojamos spalio 26-ąją. Jose su-
sitiks „Calgary Flames” ir „Winni peg
Jets” komandos.

P. Rulevičius išmainytas 

Lietuvos rinktinės puolėjas, Či-
 kagos lietuvis Pijus Rulevičius pakei-
 tė komandą SPHL lygoje (Southern
Professional Hockey League) – lietuvis
buvo išmainytas į lygos lyderę „Ri-
vermen” komandą.

Sezoną pradėjęs „Thunderbolts”
klube mūsų šalies atstovas per 23 su-
žaistas rungtynes pelnė 5 įvarčius bei
atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Ne-
paisant to, jog jis buvo vienas iš re-
zultatyviausių savo komandoje, jo ko-
manda buvo lygoje buvo paskutinė.

Tuo tarpu „Rivermen” šį sezoną
žaidžia puikiai ir pirmauja visoje
SPHL lygoje. Negana to, šio klubo žai-
dėjai nuolatos susilaukia progų ir
aukštesnėje – ECHL lygoje, kurios klu-
bams dabar yra išnuomoti net aštuoni
šios komandos atstovai.

Dėl jaučiamo žaidėjų trūkumo
„Rivermen” netruko mesti P. Rulevi čių
į kovą – puolėjas jau žaidė pirmajame
penketuke. Nors savo debiutinė se rung-
tynėse lietuvis nepasižymėjo, naujoji
puolėjo komanda iškovojo pergalę 4:3
prieš „Havoc” ledo ritu lininkus.

SPORTAS

D. Zubrus prieš A. Lukašenką

D. Zubrus sveikinasi su Baltarusijos prezidentu A. Lukašenka. Abu juos sujungė ledo ri-
tulys.
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kAlbA VAIkAI

Kai ateina Kalėdos, tada visur
daug šventųjų dvasių atsiranda. O kai
jų atsiranda, tada vaikai gauna daug
dovanų. Mama kepa pyragą arba tor-
tą, ir kai sutemsta, dar ne reikia eiti
miegoti, nes ateina svečių arba aš
einu į svečius. Kartą jau taip buvo, tai
kai ateis Kalėdos, ir vėl taip bus. La-
bai linksma tada būna. Kai gė riau
sultis ir apsilaisčiau suknelę, tai
mama sakė, kad nieko baisaus. Pas -
kui nuplovė tą suknelę ir vėl toliau
gėrėme sultis. Dvasia dar padovano-
jo man didelį meškiną. Net nemačiau,
kad Ji buvo atėjusi, bet kai atsikėliau,
tai radau meškiną sėdintį prie eglu-
tės. Per Kalėdas man Šventoji Dvasia
tai atrodo kaip koks ange liukas, tar-
si tokia maža mergaitė ro žine su-
knele ir dar su sparneliais. Ir su bliz-
gančia karūna. Kai ateina Šventoji
Dvasia, reikia kalbėti labai tyliai,
nes Ji bijo, kai vaikai triukšmauja,
garsiai rėkia, ir pabėga.

Kornelija, 4 metai

Pas mane Šventoji Dvasia tai la-
 bai seniai jau buvo atėjusi, kai aš bu-
 vau dar visai mažytis ir mane krikš-
tijo. Bet aš visai neatsimenu, tik nuo-
traukas ir filmuką man tėtis parodė.
O va pas brolį Luką Šventoji Dvasia
atėjo šią vasarą, nes buvo jo krikšty-
nos. Brolio krikšto mama jį labai iš-
puošė, padovanojo jam labai gražią
žvakę, ir tada ėjome visi krikštyti bro-
 lio. Kunigas jį apipylė švęstu vande-
niu, ir tada ant brolio nusileido Šven-
toji Dvasia. Aš mačiau, nes brolis la-
bai gražiai šypsojosi, o paskui užmi-
go. Na, kaip atrodo ta Dvasia, tai aš
nežinau, bet turbūt tokia švelni ir
minkšta, kaip koks pūkelis. O per Ka-
 lėdas tai gal Šventoji Dvasia ir ne at-
eina? Ateina tik Kalėdų senelis ir dar

tokie du nykštukai mamos darbe
buvo atėję. Ne, ne, Dvasios tai  aš ten
nemačiau.

Laurynas, 5 metai

Mūsų namuose Šventoji Dvasia
negyvena. Juk tik du kambarius tu-
 rim. Vienas mamos ir tėčio, o kitas –
mano. Ir dar virtuvė yra, bet ten irgi
Šventoji Dvasia negyvena. Ten mes
kartais valgome, kai būna šeštadienis
arba kai mama neina į darbą. Aš ma-
nau, kad Šventoji Dvasia gyvena baž-
nyčioje, o kai būna Kalėdos, tai Ji gy-
vena tokiame tvartelyje, kur gimė
Dievas. Tada visi eina pasižiūrėti to
tvartelio į bažnyčią ir ten kalba mal-
 deles ir visko prašo Dievo ir Šven to-
 sios Dvasios. Kartą aš į tą tvartelį pi-
 nigėlį įmečiau. Paskui, kai jau buvo
Kalėdos, man Kalėdų senelis tokį
vai kišką kompiuterį padovanojo.

Gabrielius, 6 metai

Šventoji Dvasia tai tikrai gyvena
pas mano močiutę. Aš mačiau ant jos
veidrodžio tokį paveikslėlį, kur ange -
liukas žaidžia vaivorykšte, o toje vai-
 vorykštėje pasislėpusi Šventoji Dva-
 sia. Močiutė man sakė, kad Šventoji
Dvasia yra nematoma, nes Ji ste-
buklinga. Na, Ji kaip kokia švieselė.
O kai ateina Kalėdos, tai Šventoji
Dva sia ateina į visus namus. Jau sa-
kiau, Ji nematoma, bet tikrai ateina,
nes tada namuose prasideda šventė ir
visus reikia pasveikinti su Kalėdo-
 mis. Visus reikia apkabinti, pabučiuo -
ti ir palinkėti sveikatos ir daug šven-
tosios Dvasios.

Barbora, 5 metai

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
„Artuma”, 2018 m. gruodis, Nr. 12

A A
ONA ADOMAVIČIENĖ

Sunku prisiminti Oną Adomavi-
čienę neprisimenant jos žavin gų dar-
želių ir gėlių. Ar tai būtų South Bos-
tone, Winchester, ar Cape Code, jos
meilė žydinčioms gėlėms mus visus ža-
vėjo. Pa vasario tulpės ir hiacintai, va-
saros gvazdikai ir jurginai, rudens
chrizantemos džiugindavo visus pra-
eivius. Gal Onutei taip nuos tabiai
augo ne tik gėlės, bet ir daržovės, kad
ji su širdingumu jas augino... Ona
mėgo grožį ne tik savo darželiuose, bet
ir namie, priimdama svečius su ma-
lonumu ir šiluma. Ypatingai jai patiko
dai lus žodis ir savo gyvenimo įvykius ji dažnai išreikšdavo poetų
eilėmis. 

Buvo pavasaris, buvom jauni, linksmi.
Nerūpestinga jaunystė skraidė tarp žiedų kaip vėjas
Gaila – buvo labai trumpa.
Laikas nusinešė mūsų gražiausius jaunystės metus.

Ona gimė Baroniškių kaime, Šiaulių apskrityje.  Karui artėjant
susituokė su jaunystės draugu Kaziu Adomavičiumi.  Apleido my-
limą tėvynę ir artimus, pradėjo naują gyvenimą Amerikoje. Už-
augino 3 vaikus: Viktorą, Birutę ir Ramunę. Didžiausias džiaugs-
 mas jai buvo anūkai – Andrius, Aleksas, Maximilian ir Anna. 

Sunku žmogaus gyvenimą išreikšti keliais žodžiais.  Onos Ado-
mavičienės gyvenimas buvo pilnas grožio ir meilės. Grožio gam-
tai ir dailiam žodžiui. Meilė tėvynei, Dievui ir šeimai. Ona baigė
savo žemišką kelionę 2018 m. gruodžio 15 dieną Centerville, Cape
Code.

Nuliūdusi šeima

Netekus ilgamečio ,,Lėtūno” šokėjo

A † A
TEODORO RUDAIČIO

tariame nuoširdžius užuojautos žodžius žmonai RI-
 TONEI ir dukrai INDREI su šeima bei visiems ar timie-
siems.

Mes liūdime ir dalijamės skausmu kartu su Ju mis.

,,Lėtūno” šokėjai

www.facebook.com/draugolaikrastis

Ką dvasia veikia per Kalėdas?
K.F.F�nuotr.
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Visit www.fandango.com
for a full listing of theaters and showtimes.
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pAS MUS
IR

AplINk MUS

� Minint a. a. Eugenijaus Butėno vienerių
metų mirties sukaktį šeštadienį, sausio 12 d.
1 val. p. p. Jaunimo centro koplyčioje, 5620
S. Claremont, Chicago, IL bus aukojamos šv.
Mišios. Kviečiame dalyvauti visus draugus.

� Šiandien, šeštadienį, sausio 12 d., 7 val.
v. Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) sa-
lėje, 307 West 30th Street/ 8th Ave., New
York, NY 10001 – susitikimas su žurnaliste,
knygos „Meksika, mano meile” autore Jolanta
Vitkute. Renginio moderatorė – Lietuvos kul-
tūros atašė Gražina Michnevičiūtė. Įėjimo kai-
na – auka.

� Sekmadienį, sausio 13 d., nuo 2 iki 4 val.
p. p. Čikagos centre, Federal Plaza, 50 W.
Adams Str. vyks March for Life – žygis, skir-
tas negimusiai gyvybei apginti. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius sausio 16 d., trečiadienį, 1 val.

p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte pasižiūrėti LRT istorinės
serijos ,,Laisvės kaina. Savanoriai” devintąjį
filmą. 

� Sausio 18 d., penktadienį, 7 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje (14911 E 127th St, Lemont,
IL 60439) – Donatos Kielaitės monospektaklis
pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles ,,Kelionė”. 

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

� Pasižymėkite kalendoriuose: kovo 9 d., šeš-
tadienį, 7:30 val. v. ir kovo 10 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lietuvių dailės muziejaus galeri-
joje ,,Siela” (Lemont, IL) vaidins satyros gru-
pė ,,Antras kaimas” (vad. Audrius Aleksiūnas).

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 
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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

w w w . draugofondas.org

INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės

paslaugos

NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207

Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma Virginija

www.draugas.org


