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Prasidėjus JAV gyventojų
mokesčių (tax) dokumentų
tvarkymo laikui, ,,Draugo”

pašnekovė – privačios bendrovės
,,United States Tax and Immig-
ration Services” prezidentė Ilo-
na Dovidaitienė, licencijuota vi-
daus pajamų tarnybos specia-
listė (enrolled to practice before
the IRS, Public Notary, QB
ProAdvisor). 

Prieš 10 metų ji įkūrė nedi-
delę mokesčių apskaitos ir imig-
racijos dokumentų tvarkymo
įmonę, kurioje pradžioje dirbo
viena. Dabar ši įmonė išsiplėtė iki

septynių darbuotojų.        – 3 psl.
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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 174 dienos

RASA KAZLAS

Prisipažinsiu, profesinėje praktikoje dar neturėjau
tokio smagaus po kalbio kaip šis. Žinomo juvelyro
Aleksandro Šepkaus ir jo žmonos Dan gės Širvytės

namuose gyvenanti Afrikos pilkoji papūga, vardu Pa-
pū ga, beveik pusvalandį mielai su manimi bendravo.
Džiugindama savo čiauš kėjimu, ji mėgavosi rodomu dė-
 mesiu ir „pasakojo” apie savo gyveni mą homo sapiens
bendrijoje. Šios gražuolės rūšis Psittacus erithacus
yra paplitusi nuo Dramblio Kaulo Kranto savanų iki
Kongo miškingų vietų ir gyvena dideliais būriais. Pil-
 kosios papūgos – žako – yra tipiškos medžių gyventojos

ir itin mėgsta mie goti milžiniškomis grupėmis aukš-
čiausioje medžio viršūnėje. Tiesa, Šep kų namuose jų au-
gintinė Papūga mie ga prabangiame narve, kurio kai nos,
beje, Aleksandras iki šiol nežino. Šį nerūdijančio plie-
no narvą kadaise pirko jo žmona Dangė, ir tik galima
spėlioti, kad pirkinys nebuvo pigus, nes jo kaina vis dar
laikoma paslaptyje. „Šį Papūgos narvą labai lengva va-
lyti”, – lakoniškai aiškina Dangė Širvytė ir toliau pa-
slaptyje nuo vyro saugo narvo kainą. Lengvai ant ratų
judantis erdvios konstrukcijos dari nys savo prigimti-
mi aukštų medžių viršūnes mėgstančiai Papūgai yra jos
karalystė ir teritorija, į kurią niekas kitas negali pre-
tenduoti. – 14 psl.

Nieko nėra neįmanomo –
reikia tik norėti ir dirbti

Ką
pasakoja
žinomo
juvelyro
Papūga?

Papūga išskirtinai rodo dėmesį savo šeimininkui – žinomam juvelyrui Aleksandrui Šepkui.

Amerikoje gyvenimą pradėjusi nuo nulio, I. Dovidaitienė išpildė savo svajonę ir šioje
šalyje pragyventi iš savo, kaip finansų specialistės darbo.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Jėzus ir Marija Galilėjos Kanoje
ARKIVYSKUPAS 

SIGITAS TAMKEVIČIUS

Šv. Jonas Paulius II papildė Rožinio
maldą Šviesos slėpiniais ir suteikė ga-
limybę dažniau apmąstyti svarbiau-
sius Jėzaus viešojo gyvenimo įvykius
nuo Krikšto iki Eucharistijos įsteigimo.
Tarp tų svarbiausių įvykių yra pirmasis
Jėzaus stebuklas Galilėjos Kanos ves-
tuvėse. Kuo šis įvykis svarbus, kad šv. Jo-
nas Paulius II jį išskyrė iš daugelio kitų?

Mintimis nusikelkime į Galilė-
jos Kanos kaimelį, kuriame
anuomet vyko Evangelijoje

aprašytos vestuvės. Vestuvėse, kaip
įprasta, buvo daug džiaugsmo, šur-
mulio ir, žinoma, netrūko ir vyno. At-
rodo, kad kažkuris iš jaunųjų buvo Jė-
zaus giminaitis, todėl į vestuves buvo
pakviesta Marija ir Jėzus. Tuo metu Jė-
zus jau turėjo būrį mokinių, kurie
vaikščiojo drauge su Mokytoju, todėl ir
į vestuves atėjo ne vienas, bet su mo-
kiniais. Gal ir dėl to, kad svečių buvo
daugiau, nei planuota, vynas pasibai-
gė per anksti.

Pritrūkus vyno vestuvių šeimi-
ninkai pakliuvo į keblią padėtį, kurią

Marija pirmutinė pastebėjo. Koks ža-
vus moteriškas pastabumas ir rūpestis!
Ką darys Marija, pastebėjusi didelę
bėdą? Marija dar nebuvo mačiusi nė
vieno Jėzaus padaryto stebuklo, bet jos
motiniška nuojauta pakuždėjo, jog šio-
je keblioje situacijoje išeitį gali rasti tik
Jėzus. Todėl nedvejodama Marija krei-
piasi į sūnų: „Jie nebeturi vyno.”

Jėzaus atsakymas – „O kas man ir
tau, moterie? Dar neatėjo mano va-
landa!” – Mariją turėjo nuliūdinti. Na-
tūraliai lauktume, kad po tokio atsa-
kymo nuliūdusi motina pasitrauktų ša-
lin. Tačiau Marija elgiasi visiškai prie-
šingai, tarsi būtų išgirdusi visiškai po-
zityvų atsakymą. Ji paliepia tarnams:
„Darykite, ką tik jis jums lieps!” Koks
didelis motinos pasitikėjimas Sūnumi!
Per trisdešimt paslėptojo gyvenimo
Nazarete metų Marija nė karto nepa-
tyrė, kad Jėzus būtų jos nepaklausęs.
Tad ir dabar Marija nesuabejoja: kad
ir ką Jėzus pasakė, jis padarys visa, ką
gali.

Šiame Galilėjos Kanos vestuvių ap-
rašyme yra du svarbūs momentai. Pir-
masis, akivaizdus stebuklas, galuti-
nai įtikino mokinius, kad Jėzus yra
Mesijas, kad jis veikia dieviška galia,
kuriai paklūsta net gamtos dėsniai, to-
dėl jie gali ramiai ir užtikrintai susieti

savo gyvenimą su Jėzaus misija. 
Antrasis svarbus momentas, ste-

buklas, įvyksta tarpininkaujant Ma-
rijai. Šis tarpininkavimas skatino ir te-
beskatina tikinčiuosius visada su di-
deliu pasitikėjimu kreiptis pagalbos į
Mariją. Šis pasitikėjimas gražiai iš-
reikštas šv. Bernardo maldoje Marijai:
Atsimink, maloningoji Mergele Marija,
jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum
bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi
Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.
Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes sku-
bame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir
Motina! Mes einame pas Tave ir, būda-
mi nusidėjėliai, su gailesčiu puolame
prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žo-
džio Motina, nepaniekink mūsų žo-
džių, bet maloningai išgirsk ir išklau-
syk. Amen.

Taigi stebuklas Galilėjos Kanos
vestuvėse turi išskirtinę reikšmę. Jė-
zus apreiškia savo dievystę ir tarsi
paskiria savo Motiną Mariją būti mūsų
Užtarėja visuose reikaluose. 

Šis stebuklas dar primena, kad
Jėzui yra svarbūs visi žmogaus gyve-
nimo momentai, taip pat ir patys
džiaugsmingiausi. Jėzus net stebuklą
padaro, kad žmonės nestokotų džiaugs-
mo. 

Evangelijos pasakojimas apie pir-

mąjį stebuklą Galilėjos Kanoje tesut-
virtina mūsų tikėjimą į Jėzų Kristų
kaip pasaulio ir mūsų Gelbėtoją. Te-
pažadina dar didesnį mūsų pasitikėji-
mą Jėzaus Motina Švč. Mergele Mari-
ja. Teprimena, kad Jėzaus sekėjas ne-
gali būti liūdnas, bet atvirkščiai, turi
būti pilnas džiaugsmo. Liūdni tebūna
tik tie, kurie mąsto, kad su mirtimi gy-
venimas pasibaigia; mums gi su mir-
timi jis nesibaigia ir tęsiasi amžiny-
bėje. Ši viltis yra neatimamo džiaugs-
mo šaltinis.

Lietuvos kino centro duomenimis, Mariaus Markevičiaus filmas „Ashes in the
Snow”, sukurtas pagal Rūtos Šepetys romaną „Tarp pilkų debesų”, Lietuvoje pa-
skelbtas lankomiausiu 2018-ųjų filmu. Amerikoje filmo premjera įvyko sausio 11

dieną, jis rodytas 10 valstijų kino teatruose. Didžiausio dėmesio filmas sulaukė Čika-
goje (Woodridge, IL kino teatre) ir Florido-
je (Tampa kino teatre), kur jo rodymas
buvo pratęstas. Nemažas lankomumas
buvo ir Los Angeles, CA, kur ir įvyko pirmoji
šiame krašte filmo peržiūra. Ketvirtadienio,
sausio 17 d. „Draugo” numeryje buvo  iš-
spausdinta Čikagos apylinkių lietuvių ir jų
draugų pirmieji įspūdžiai apie filmą. Šian-
dieną jais dalijasi Californijos žiūrovai.  

Daiva Navarrette:
Atėjo ilgai laukta diena – ,,Ashes in the
Snow” filmo premjera JAV kino teatruose.
Los Angeles premjera vyko Beverly Hills,
joje dalyvavo Los Angeles gyvenantis re-
žisierius Marius Markevičius, scenaris-
tas Ben York Jones, iš Švedijos atskrido ak-
torius Martin Wallström, o iš Clevelando –
montuotojas Jonathan Dillon.

Nukelta į 15 psl.

,,Ashes in the Snow”: žiūrovų įspūdžiai

Filmo premjeroje Los Angeles (iš k.): Marius Markevičius, Rūta Šepetys ir LR gen.
konsulas LA Darius Gaidys.                                                                    ,,Facebook”�nuotr.



šeimai).  Taip pat kai kurios valstybės išmokos vai-
kams buvo panaikintos, tačiau atsirado naujų. Žo-
džiu, yra naujų vėjų mokesčių sistemoje.

Jūs pati skelbiatės spaudoje, ,,Facebooke”, kad ren-
giate įvairius seminarus mokesčių klausimais. Kokias se-
minarų  temas  renkatės?

Tai tiesa. Netrukus, sausio 26 dieną rengiu pa-
skutinį mokymą, nes prasidėjo mokesčių skaičiavi-
mo sezonas. Mano seminarai rengiami bendrovės
,,United States Tax and Immigration Services” biu-
re, mokestis į juos simbolinis – 10 dol. Visada labai
smagu matyti neseniai į JAV atvykusius žmones. Aš
prisipažįstu, kad jiems pavydžiu. Jeigu man, tuomet,
prieš 15 metų atvykusiai į Ameriką, kas nors pana-
šiame seminare būtų taip viską paaiškinęs, kiek lai-
ko ir jėgų būtų buvę sutaupyta. Tačiau man teko in-
formaciją ir žinias susirinkti kur kas sunkesniu
būdu. Į mūsų rudeninius, kartą per mėnesį rengia-
mus seminarus, ateina klausytojų. 2018 m. tokie su-
sitikimai mūsų biure vyko spalio-gruodžio mėnesiais.
Temos – kaip atsidaryti savo įmonę, kokia turi būti
metinė įmonės ataskaita, kokios valstybės lengvatos
yra numatomos vaikams, kodėl tikrai verta pildyti
pajamų ir mokesčių deklaraciją, kokia iš to nauda
žmogui ir t.t. 

Papasakokite apie save ir apie tai, kaip jums pavyko
įsikurti Amerikoje. 

Aš esu jau 25-erius metus laimingai ištekėjusi,
mūsų šeimoje – du sūnūs, iš kurių vienam jau 22-eji,
kitam – 16 metų. Mūsų šeima į JAV atvyko 2004 me-
tais. Lietuvoje turėjome savo verslą, aš dirbau vy-
riausia buhaltere. Gyvenimas buvo toks, kad, kaip sa-
koma, ,,gyvenk ir žvenk”. Bet užpildėme dokumen-
tus ir netikėtai laimėjome žaliąją kortelę, sutei-
kiančią teisę apsigyventi Amerikoje. Kai atvykome
į JAV, čia gyvenimą teko pradėti nuo nulio. Žinau, ką
reiškia valyti namus, prižiūrėti senukus – visa tai
man, kaip ir daugeliui imigrantų, teko patirti. Tačiau
aš norėjau dirbti finansininkės darbą, tą, kurį dirbau
ir Lietuvoje. Todėl čia, Amerikoje, nusprendžiau mo-
kytis, laikyti egzaminus, kad gaučiau reikalingas li-
cencijas. Mokydavausi naktimis, kai kiti miegodavo. 

Dabar vėl dirbu mėgstamą darbą. Nemažą dalį
savo laisvalaikio skiriu sportui, esu Čikagos lietuvių
bėgimo klubo narė. Jau esu nubėgusi  septynis ma-
ratonus. Aš tikiu, kai žmogus  labai ko nors nori, vi-
sada gali tai pasiekti, ir nėra nieko neįmanomo. Dar
prieš metus nemokėjau plaukti, o dabar jau esu da-
lyvavusi dvejose triatlono varžybose (tai sporto
šaka, jungianti tris rungtis: plaukimą, važiavimą dvi-
račiu ir bėgimą – Red.). Todėl linkiu visiems siekti
savo svajonių ir tikslų. 

Dėkoju už pokalbį, linkiu sėkmės.
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Redaktorė Virginija Petrauskienė
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Atkelta iš 1 psl.

Lietuvės finansininkės įkurtos bendrovės spe-
cialistai ne tik teikia apmokamas paslaugas klien-
tams, bet dar organizuoja ir seminarus aktualiomis
temomis, atsako į klausimus, susijusius su mokes-
čiais, įmonių steigimu.  

Ilona, kokią pagalbą gali gauti klientas, atvykęs į jūsų
vadovaujamą įmonę? 

Mūsų tikslas – būti mokesčių apskaitos verslo ly-
deriais: konsultuoti žmones mokesčių klausimais, pa-
dėti tuomet, kai klientams iškyla nesklandumų dėl
pajamų ir mokesčių deklaracijų, taip pat atstovau-
ti jų interesams mokesčių inspekcijoje. Aš turiu li-
cenciją, kuri leidžia suteikti pagalbą žmogui, netu-
rinčiam ir negalinčiam gauti socialinio draudimo
(Social Security) numerio. Galiu jam padėti gauti
ITIN (Individual Taxpayer Identification Number)
taip, kad žmogui nereikėtų į mokesčių inspekciją
siųsti originalaus dokumento – paso. Turiu notaro
licenciją ir galiu patvirtinti paso kopiją, kuri būna
siunčiama vietoj originalo.  Man teko pagelbėti
klientui, kuris norėjo gauti ITIN, pagal reikalavimus
į mokesčių inspekciją siuntė savo pasą, kuris pasi-
metė. Tas žmogus sugaišo nemažai laiko ir išleido pi-
nigų, kad gautų naują pasą, tuomet kreipėsi į mane. 

Su kokiomis klientų, mokesčių mokėtojų problemomis
jums dar tenka susidurti? 

Dažniausiai žmonės prisidaro problemų dėl ne-
žinojimo. Arba atsitinka taip, kad kai kurie mokes-
čių deklaracijos pildymo metu pasako daug netiesos.
Tačiau jeigu klientas tvirtina, kad vairuodamas
sunkvežimį per metus sunaudojo neįtikėtiną dega-
lų kiekį, aš negaliu, neturiu teisės juo netikėti. Ži-
noma, galima pasitikslinti, ar jis tikrai neklysta, ta-
čiau gavus patvirtinimą, į deklaraciją tenka įrašy-
ti nurodytus skaičius. Tačiau tie duomenys yra pa-
ties kliento sąžinės ir atsakomybės dalykas. Jeigu jis
būtų patikrintas ir nustatyta, kad pateikti duomenys
yra neteisingi, tuomet tektų jam pačiam atsakyti už
netiesą. Kartais tenka susidurti su tokiais atvejais,
kai ateina vyras ir žmona, prašydami pagelbėti. Pa-
aiškėja, kad per metus dirbo abu, o pajamų dekla-
raciją užpildė tik vienas vyras. Kodėl žmona to ne-
padarė? Todėl, kad jų buhalteris sakęs, jog užtenka
tik vyro deklaracijos. Kodėl taip nesusikalbėta? Ar
jie nesuprato, ar jų mokesčių dokumentus tvarkęs
specialistas buvo nekompetentingas? 

Kartais į mūsų bendrovę ateina žmonės ir sako,
kad savo buhalterio bijo, nedrįsta jo paklausti apie
tai, kas rūpi. Tuomet jiems sakau, kad buhalteris turi
būti savo kliento draugas ir patarėjas. Kiekvieną kar-
tą atėjęs pas specialistą pildyti pajamų deklaracijų,
žmonės turi sužinoti ką nors naujo. Jeigu to neatsi-

Nieko nėra neįmanomo – reikia tik norėti ir dirbti

tinka, aš klausiu: kodėl neleidžiate kitiems specia-
listams parodyti, kaip jie gerai dirba?

Beje, tikriausiai nedaugelis žino, kad įstatyme
numatyta, kad galima pataisyti neteisingai užpil-
dytus mokesčių dokumentus. Jeigu kyla abejonių,
ar teisingai buvo užpildytos ir apskaičiuotos pajamų
ir mokesčių deklaracijos, galima jas patikrinti. O ra-
dus klaidą, pataisyti. Ir tokia galimybė numatyta už
praėjusius trejus metus. 

Kalbant apie naujoves: kas naujo šių metų gyvento-
jų mokesčių sistemoje? 

2018 metais ryšium su Donald Trump atėjimu į
JAV prezidento postą, įvyko kai kurių perversmų ša-
lies mokesčių sistemoje. Buvo dvigubai padidintas
neapmokestinamas pragyvenimo minimumas (nuo
anksčiau buvusių 12,000 iki 24,000 dol. trijų asmenų

Po vieno iš prabėgtų maratonų su vyru Mariumi bei sūnumis Deividu ir Tomu. 

Vidaus pajamų tarnybos specialistė Ilona Dovidaitienė.
I.�Dovidaitienės�šeimos�archyvo�nuotraukos

Ilona ir Marius Dovidaičiai mėgsta aktyvų gyvenimo būdą.
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TELKINIAI

DETROIT, MI

,,Žiburio” lituanistinės mokyklos ,,Kalėdų eglutė”
VAIDA MALONEY

Nuo pat pirmos akimirkos, kuomet iš-
vydome menišką Vaivos Balčikonie-
nės sukurtą ,,Kalėdų eglutės” reklami-
nį plakatą, pradėjome nekantriai lauk-
ti ir džiaugsmingai ruoštis didžiausiam
mūsų mokyklos renginiui. Šventės or-
ganizavimas reikalauja daug kūrybiš-
kumo, pastangų ir laiko. Tačiau kai visi
dirba kartu, nieko nėra neįmanomo!
Lelė Viskantienė, šaunioji mūsų šokių
mokytoja, ir vėl apsiėmė paruošti ka-
lėdinę programą, talkinama mūsų mo-

kyklos energingo vedėjo Valdo Piesčio
ir visų klasių mokytojų bei jaunųjų pa-
dėjėjų.

Kaip ir kasmet, Detroito ,,Žiburio”
lit. mokykla smagiai atšventė Ka-
lėdas. Į ,,Eglutę” susirinko daug

mamyčių ir tėvelių, sesyčių ir broliu-
kų, pusbrolių ir pusseserių, močiu-
čių ir senelių, tetų ir dėdžių, krikšta-
tėvių ir krikštamočių, lietuviškai kal-
bančių ir nekalbančių. Visus susirin-
kusius pasveikino mokyklos vedėjas
Valdas Piestys ir aštuntos klasės mo-
kytoja Eglė Garbenienė, kuri taip pat
sušildė visų širdis savo kūrybos eilė-

Pirmoje eilėje (iš k.): Neringa Jurgutytė, Indraja Tijūnėlytė, Gintautas Piestys; antroje ei-
lėje: Aras Piestys; trečioje eilėje: Livia Valkauskaitė, Joana Lauciūtė, Emma Kavaliauskai-
tė, Darius Jurgutis, Danielius Yelizarov.

Gabūs ir kūrybingi mažiej detroitiškiai. Mindaugo�Žukausko�nuotraukos

Pirmoje eilėje (iš k.): Natalija Szymanski, Simona Szymanski; antroje eilėje: Vytautas Amb-
rozaitis, Nora Gabrielius, Ella Gabrielius, Eliza Žukauskaitė, Asta Jurgutis-Piestys; trečio-
je eilėje: Vasara Mikulevičiūtė, Andrius Tijūnėlis, Juozas DeCaria, Dominykas Kish; ketvirtoje
eilėje: Aideen Maloney, Evelina Kanopsky, Arija Adomkaitytė.

mis. Mūsų mokinukai tėve-
lius ir kitus svečius džiugi-
no dainomis, šokiais, eilė-
raščiais, pianino bei kank-
lių muzika ir net būgnų gar-
sais. Programa prasidėjo
linksmu kalėdiniu kūriniu,
kurį pianinu kartu pa-
skambino broliai Dominy-
kas ir Patrikas Knueppel.
Mūsų mažiausieji atlikėjai
darželinukai, apsirengę an-
geliukų kostiumais, visus
pradžiugino giesme ,,Didis
džiaugsmas” – jiems padėjo
Monika ir Vasara Mikule-
vičiūtės. Angeliukų gies-
mė davė idėją ir programos
pavadinimui – ,,Didis
džiaugs mas”. Mokiniai
linksmino ne tik svečius, bet ir Tris Ka-
ralius (Faustas Garbenis, Vilius Vilkas
ir Aleksas Savickas). Angelas (Julytė
Gavrilenko) aplankė kiekvieną Kara-
lių su didžiu džiaugsmu ir gera žinia,
kad gimė kūdikėlis Jėzus. Karaliai
gyrė vaikučių eilėraščius, tautinius šo-
kius ir dainas. Ypač Karaliams patiko
šokis, kurį sukūrė ir atliko penktos kla-
sės mokinės Eva Latvėnaitė ir Kristi-
na Balčiūnaitė. Programos pabaigoje
Trys Karaliai ir visi mokiniai bei mo-
kytojai susirinko prie prakartėlės su
dovanomis Jėzui ir sugiedojo ,,Sveikas,
Jėzau Gimusis”. 

Skanius lietuviškus pietus visiems
paruošė Lelė Viskantienė ir Marytė
Andrijonaitė, su džiaugsmu priimda-

mos tėvelių pagalbą, kurie, pasiraito-
ję rankoves, skuto bulves, pjaustė spir-
gučius ir plovė indus.  Kaip kasmet,
šventę saldino tėvelių ir mokytojų iš-
kepti ir suvežti tortai, pyragai ir kiti
gardumynai. Atvykus Kalėdų Sene-
liui, mokinukai vienas po kito sėdo jam
ant kelių ir pašnibždomis išsakė savo
kalėdinius norus. Tėvelių šventiškai
papuošta salė ir scena buvo puikus fo-
nas įamžinti šventines akimirkas nuo-
traukose. Didelio pasisekimo ir vėl
susilaukė kasmetinė loterija. Vaikučiai
patuštino tėvelių ir senelių pinigines,
stengdamiesi laimėti mylimą žaislą.
Bet tėveliai nepyko – juk nieko negai-
la vaikučių ir lietuviškos mokyklos la-
bui!

Pirmoje eilėje (iš k.): Valdas Piestys, Indraja Tijūnėlytė, Gin-
tautas Piestys, Asta Jurgutis-Piestys, Aras Piestys; antroje
eilėje: Kalėdų Senelis – Remigijus Vilkas, Andrius Tijūnėlis.

CHICAGO,IL

,,Draugas” ėmėsi ambicingo projekto – surašyti, sukataloguoti ir perkelti į virtualią
erdvę čia saugomus lobius – įvairiais metais Lietuvoje ir išeivijoje išleistas knygas.
Jų – daugybė, ir be pagalbos čia neapsieisi. Ketvirtadienio popietę šį svarbų darbą
pradėjo keturios savanorės (nuotraukoje iš k.: Kastutė Venckutė, Marta Ruikienė, Joa-
na Ramanauskienė ir Vida Sakevičiūtė). Ačiū joms, juk gera pradžia – pusė darbo! Mie-
lai lauksime ir kitų savanorių. Norintys prisidėti prie šio darbo savanoriai kviečiami
skambinti į ,,Draugo” administraciją tel. 773-585-9500 arba Vidai Sakevičiūtei tel. 708-
952-0853. 

Ledai pajudėjo !
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LEMONT, IL

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Sausio 27 d., 12 val. 30 min., po sek-
 madienio 11 val. šv. Mišių, Pa sau lio lie-
tuvių centre, Lemonte, Ameri kos lie-
tuvių inžinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS) ir JAV LB Lemonto apy linkės
valdyba Banio šeimos salėje kvie čia
į Lietuvos 100-mečiui skir tą renginį –
susitikimą su inžinieriumi Rimantu A.
Kunču-Žemaitaičiu – istoriku, sfra-
gistu, kartografu, kuris skaitys pra-
nešimą „Heraldikos ir kar tografijos
vaidmuo Lietuvos isto rijoje” bei pri-
statys Lietuvos Ka ra lystės ir Prūsijos
žemėlapių originalus ir karališkuo-
sius atspaudus. 

„Turėjau puikią progą bendrauti su
gerbiamu Rimantu Generaliniame
konsulate. Jis pristatė savo praneši-
mo idėjas ir turinį, – rašė Lietuvos Res-
 publikos generalinis konsulas Či-
 kagoje Mantvydas Bekešius. – Atkur -
tos Lietuvos šimtmečio akivaizdoje visi
susimąstome apie Lietuvos isto ri jos
svarbą šalies dabarčiai ir ateičiai. Tik
nuolat ieškodami ir tyrinėdami atrasi-
me tikrą ir didingą savo krašto istori-
ją, kaip tvirtą pagrindą didžiuotis Lie-
tuvos valstybe. Linkiu jums gra žios
paskaitos ir prasmingų diskusijų! Sėk-
mės!”

Pranešimo metu prelegentas pa-
 lies Lietuvos krikščionybės klau-
simą – XIII a. viduryje Lietuvos ka-

raliaus Mindaugo įkurta nepriklau-
somos Lietuvos (Vilniaus) provincija
su sostine Vilniumi buvo pagrindas su-
si kur ti Vilniaus vyskupijai. Tai aki-
vaizdu iš 1387 m. Lietuvos ir Lenkijos
karaliaus Jogailos nurodymo suteikti
vieną iš Karališkųjų privilegijų šiai
vyskupijai minint veikiančią baž nyčią
su vyskupu, kas įrodo, kad pri vilegijos

MILDA ŠATIENĖ

Montessori mokyklėlės „Žibu rė lis”
vaikučių kalėdinis pasirodymas vyko
2018 m. gruodžio 6 d. Lemonte, Pa-
saulio lietuvių centro Fondo salėje.

Salėje prie scenos stovėjo šven-
tiškai lemputėmis papuoštos
eglutės. Tarp eglaičių ant grin-

dų švietė žibintai, simbolizuodami
„Žiburėlio” mo kyklėlės vaikučius-
žiburiukus. Šis nuostabus vaizdas
priminė miško pa saką iš gražios
vaikiškos knygelės. Sa lėje sėdin-
tys su tėveliais mažyliai nekantriai
laukė pasirodymo. 

Ir štai įžygiuoja vaikučiai-nykš-
tukai, vedami mokytojų. Nykštukai
keliauja mišku ir dainuoja bei dek-
lamuoja eilėraštukus apie ežį, nykš-
tukėlius, žiemužę, voveraitę, mešką.
Pagaliau „pavargę” nykštukai su-
sėda rateliu aplink spindinčius ži-
bintus. Ir štai šventės kulminacija
– į salę įžen gia Kalėdų senelis. Jis
pasveikina nykštukus, ir nors buvo
aplankęs daugybę vaikų, atrodė
energingas ir visai nepavargęs.

1400 metais Lietuvos ir Lenkijos karaliaus
Jogailos Krokuvoje įkurto universiteto
vienas iš atspaudų su Lietuvos valstybės
ženklu Vyčiu.

Pasaulio lietuvių centre bus paminėtas Lietuvos 100-metis

buvo skirtos krikštą jau priėmusiai
Lietuvos Karalystei, 1254 m. pakrikš-
tytai Lietuvos karaliaus Mindaugo tal-
kininkaujant vokiečių misionieriams:
Viešpaties vardu amen. Amžinajam
reikalų atminimui. Vladislovas, Dievo
malone Lenkijos ir Lietuvos karalius
Rusės vyriausias kunigaikštis bei pa-
veldėtojas, ir t. t. Visiems, kuriems rei-
kia žinoti, skelbia  me (...) Lietuvos ka-
ralius Jogaila šioje Karališkoje privi-
legijoje teigia, kad Vilniaus karališko-
sios pilies ribo se jau turime (...) pasta-
tytą, įrengtą ir paties Visagalio Dievo,
šlovingos Mer gelės Marijos, Visų Šven-
tųjų, Palai min tųjų Šventųjų vyskupo
Stanislovo ir Išpažintojo Vladislovo
šlovei bei gar bei konsekruotą bažnyčią,
kurioje norime turėti Vilniaus vysku-
pijos sos tinę, jei su tuo sutiks Romos po-
piežius. (1387 II 17 Privilegijos tekstas,
Jonas Dainauskas „Lietuvos bei lietu-
vių krikštas ir 1387-ji metai” (Vydūno
fondas, Čikaga, 1991 m. 176–181 psl.).

Ši nepriklausoma Lietuvos pro-
 vin cija, subordinuota tiesiogiai Ro-

Nykštukai šoka su Kalėdų seneliu ratelį bei deklamuoja
jam eilėraščius. Judrus Kalėdų sene lis nusprendžia pa-
sportuoti, įjungdamas visus nykštukus. Tada jis pa prašė
nykštukų sudaryti traukinį ir, linksmai signalizuodamas,
vairavo visus po salę.

Atėjo dovanėlių laikas. Kiekvie nas vaikas, prieš gau-
damas dovanėlę, turėjo pasakyti seneliui, kokį gerą dar-
 belį jis padarė mokykloje ar na muose, o tų gerų darbelių
buvo daug. Didžiuliame senelio maiše buvo dova nėlių ir
mažesniesiems – sesutėms ir broliukams.  

Mokytojos įdėjo daug darbo ruošdamos šį pasirody-
mą. Vaikučiai pui kiai atliko programėlę, pradžiugindami
savo tėvelius, senelius ir broliu kus bei sesutes. Vaikučiams
klasėje taip pat buvo paaiškinta, kad šv. Ka lėdos yra kū-
dikėlio Jėzaus gimimo šventė. 

Po pasirodymo visi vaišinosi su neštais gardumy-
nais. Beje, kelios sa vaitės iki pasirodymo vaikučiai, pa de-
 dami mokytojų ir mamyčių, mo kėsi puošti kalėdinius sau-
sainius. Net ir grįžę po žiemos atostogų į kla ses vaikai te-
beprisimena šią gražią šventę.

Mažieji nykštukai – tarsi iš gražios vaikiškos knygelės... „Žiburėlio”�archyvo�nuotr.

 mos kurijai – popiežiui Ino-
centui IV, 1254 m. paskelbus
Popiežiaus bulę, niekada
nebuvo atšaukta ar pa-
skelbta negaliojančia. Nu-
rodymas suteikti privilegi-
jas buvo surašytas karališ-
 ko sios Lenkijos kanceliari-
jos (loty nų) kalba ir pasira-
šytas žymių kanceliarijos
raštininkų, kas liudija do-
kumento patikimumą.

Pranešimo metu bus
pateiktas Vyčio, kaip pa-
grindinio valstybės ženklo,
tiksliausiai atspindinčio
vals ty bės padėtį valdovų at-
spauduose, ke lias nuo val-
dovo atvaizdo, praple čiant
reikšmę iki karaliaus bei jo
tautos, kaip savo krašto gy-
nėjos, įvaiz džio. Prelegentas
pristatys Karališko jo dvigubo kry-
žiaus, žyminčio Lietu vos priklausy-
mą tam tikram Europos valstybių po-
litiniam vienetui, kaip Šv. Jurgio-Sli-
bino (Drakono) ordino ženklo, kelią Vy-
čio, kaip valstybės ženk lo, link. Pateiks
Lietuvos Kara lystės valstybiniame
ženkle Vytyje įkomponuoto Slibino
ordino simbolį, rodantį Lietuvos Ka-
ralystės solida ru mą su Europos krikš-
čioniškųjų valstybių bendruomene.
Bus rodoma Vyčio, kaip antraeilio
simbolio, reikš mė kilmingų šeimų,
valstybinių įstai gų ar krikščioniško-
sios Rytų ir Vaka rų apeigų bažnyčios
Lietuvoje heral di koje bei valstybės vė-
liavoje ir valsty binių įstaigų atspau-
duose, liudijant Lietuvos valstybės
tarptautinį politinį statusą. Klausy-
tojai matys 1382 m. raudoname vaške
įspaustą Lie tuvos karaliaus Jogailos
karališ kojo atspaudo originalo kopiją,
išgirs apie ypatingą aistiškosios Prū-
sijos, Jotvingijos ir Torunės miesto
(vok. Thorn, lenk. Toruń) vaidmenį
Lietu vos  istorijoje, kuomet 1509 m., re-
miantis išskirtine privilegija, Torunė

Kalėdinis pasirodymas „Žiburėlio” mokyklėlėje

gavo teisę naudoti raudoną vašką savo
atspaude (M. Haisig „Sfragisti ka...”
138 psl.). Bus paliestas tautinių mažu-
mų – rusų, lenkų, žydų – klausimas.

Prelegentas kels pastaruoju metu
itin opų Lietuvos Karalystės klausi mą.
„Kas mes esame? – 2018 m. lapkričio 25
d. Pasaulio lietuvių centre kny gos „His-
tory of  Lithuania from Medieval King-
dom to Modern Demo cracy” pristaty-
mo metu klausė rengi nio moderatorius
Lituanistikos tyrimo centro tarybos
pirmininkas dr. Ro bertas Vitas. Šio
pranešimo metu bus ieškoma atsaky-
mų į šį ir kitus klausimus bei renginio
organizatoriai svečius pakvies pratęs-
ti diskusiją prie vaišių stalo – vaiši-
nantis karštais patiekalais, kava ir sal-
dumynais prelegentas atsakys į iški-
lusius klau simus.

JAV LB

Lemonto apylinkė

Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis.
Ž.�Gurauskienės�nuotr.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Gruodžio 22 d. gražus būrys Čikagos ir
apylinkių ateitininkų su šeimos nariais
bei draugais suvažiavo į Ateitininkų

namus Lemonte Kūčių agapei. Anksčiau ši šeimos
šventė buvo švenčiama Jaunimo centro didžiojoje sa-
lėje, bet šiemet pasinaudota jaukesnėmis patalpomis.
Kaip viena dalyvė pasisakė, ,,buvome šeimyniškai su-
sispaudę, bet tas tik prisidėjo prie šiltos bendruo-
meniškos nuotaikos. Tokio malonaus, geranoriško lie-
tuvių bendravimo jau seniai nejutau.” Visiems su-
sėdus prie papuoštų stalų akys krypo į žvakutėmis
apšviestą altorių salės priekyje. Kūčios pradėtos šven-
tomis Mišiomis, kurias aukojo tėvas Lukas La-
niauskas SJ. Per visuotines maldas buvo prisimin-
ti praėjusiais metais mirę ateitininkai, tarp jų – dr.
Arūnas Liulevičius, Teodoras Rudaitis, Eugenijus
Čuplinskas, dr. Ona Gustainienė, Petras Aleksa, dr.
Augustinas Idzelis, Viktoras Laniauskas ir kiti.
Prie Mišių prisidėjo nemaža grupė jaunimo ir send-
raugių. Giedojimą vedė kantorė Daina Polikaitytė,
o gitara  pritarė Tomas Čyvas. Skaitinius skaitė Ma-
rija Čyvaitė ir Vitas Polikaitis; aukas nešė Vincas Ru-

šėnas, Juozas Polikaitis, Nida, Vija ir Gaja Polikai-
tytės. Visuotines maldas skaitė Brigita Kanclerytė,
Andrius Kazlauskas, Danielius Goodman, Vasara
Kulbytė, Rita Venclovienė ir Jokūbas Baranauskas.

Po Mišių svečiai laužė kalėdaičius bei linkėjo
viens kitam šv. Kalėdų džiaugsmo ir sveikatos. Tada
visi ėmė ragauti tradicinių Kūčių patiekalų ir sma-
giai bendrauti. Moksleiviai Žiba Kisieliūtė ir Gilius
Aleksa pasveikino visus, o kun. Alfonso Lipniūno-
Prez. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos
nariai supažindino dalyvius su lietuviškais Kūčių pa-
pročiais ir spėjimais. Atstovai iš kiekvienos sąjun-
gos traukė šiaudus iš po staltiesės spėti kitų metų lai-
mę. Moksleiviai ir studentai per galvą metė batus su-
žinoti, ar tais metais liks namuose, ar teks iš namų
išeiti – išvažiuoti į studijas, tekėti ar vesti. Darius Po-
likaitis vedė kalėdinių giesmių giedojimą. Visiems
giedant ,,Tyli naktis” į salę įžingsniavo gyvosios pra-
kartėlės veikėjai – jaunučiai ateitininkai Svaja ir Vin-

tonas Harris, Nida, Vija ir Gaja Polikaitytės ir Elia
Bursua.

Tokias dideles Kūčias ruošti pareikalavo daug
rankų. Ruošos komitetui vadovavo Rima Birutienė,
o vaišes tvarkė Vaida Petraitienė su vyru Rimu ir
dukra Julija. Pasninko patiekalus ruošė „Racine” ke-
pykla. Per spaudą ir internetą svečius kvietė Ramunė
Kubiliūtė, juos registravo Ona Daugirdienė, o prie
durų pasitiko Teresė Kazlauskienė. Stalus statė Ma-
rius ir Audrius Polikaičiai, o juos puošė Viktutė Si-
liūnienė, Lionė Kazlauskienė ir Daiva Kisielienė. 

Organizatoriai labai dėkingi Ateitininkų namų
prižiūrėtojams Virginijai ir Dainiui Kopūstams už
šiltą priėmimą ir malonų bendradarbiavimą. 

Kūčioms pasibaigus svečiai nenoriai skristėsi į
namus. Eidamas link savo mašinų ne vienas stu-
dentas stabtelėjo pasiklausyti, iš kurios pusės šunys
loja. Kas žino, gal kitais metais ves savo naują ant-
rąją pusę į tradicinę Ateitininkų Kūčių šventę?

Ateitininkų
Kūčių šventė –
kaip namuose,
kai susirenka
visa giminė

Antras stalas – studentų. Aplink stalą iš k.: Vaida Narytė, Lilė Sadauskaitė, Marija Čyvai-
tė, Arianna Žliobaitė, Brigita Kanclerytė, Austinas Bagdady, Kazimieras Bagdady, Nata-
lya Bagdady ir Elytė McCarthy. 

Kūčiose dalyvavo daug studentų. Pirmoje eilėje (iš k.): Gustė Savukynaitė, Diana Sat-
kauskaitė, Vasara Kulbytė, Justina Baranauskaitė ir Vidas Kulbis. Antroje eilėje (iš k.): Ma-
risa Sadauskaitė, Gilius Aleksa, Danielius Goodman, Dainius Kazlauskas ir Indrė Bielskutė.

Ateitininkų Kūčių gyvoji prakartėlė. Iš k.: Svaja Harris, Vija Polikaitytė, Nida Polikaitytė,
Gaja Polikaitytė, Elia Bursua ir Vintonas Harris. 

,,Jei patempsime, gal šiaudas pailgės?”. Brigita Kanclerytė ir Irena Polikaitienė šiaudais
spėja savo ateitį. Dešinėje – moksleivė Inga Žliobaitė, vedusi Kūčių nakties burtus.  

Ateitininkų Kūčių metu laužomas kalėdaitis. Kiek daug kartų pasižadėta dalytis vieni su kitais Dievo malonėmis, meile, rū-
pesčiais, džiaugsmais, nešioti vieni kitų naštas! Dainos�Čyvienės�nuotraukos.

RIMA BIRUTIENĖ
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Nobelio premijos laureatai, kilme susiję su Lietuva
Mokslininkui prisiminti gimtaja-

me Želvos miestelyje, Ukmer-
gės rajone, 2005 m. pastatytas pa-

minklas. A. Klug 1926 m. gimė Lietuvos
žydų šeimoje ir 1930 m. su tėvais per-
sikėlė gyventi į Pietų Afriką. Studija-
vo mediciną, vėliau – biochemiją ir che-
miją. Nuo 1949 m. vykdė tyrimus
Cambridge universitete, Jungtinėje
Karalystėje. Bendradarbiavo su dau-
geliu žymių pasaulio mokslininkų,
buvo prestižinių organizacijų narys ir
prezidentas, pelnęs daug prestižinių
premijų. 

Želviečiai buvo susiradę savo tė-
vynainį, jis jiems į laišką atsiliepė, bet
atsiprašė, kad dėl užimtumo aplanky-
ti gimtinės negali, čia lankėsi tik jo sū-
nus David ir sesuo Robin. Mokyklos
muziejuje yra saugomas minėtas laiš-
kas, rašytas ranka, ir knygelė su au-
tografu. Joje – tekstas kalbos, pasaky-
tos įteikiant A. Klug Nobelio premiją,
ir fotografija.

„Mano tėvas buvo išmokęs bal-
niaus amato, bet iš tiesų nuo mažens
dirbo savo tėvo ūkyje. Užaugo kaime,
nes tėvas vertėsi gyvulių auginimu ir
prekyba. (....) nors ir nebuvo gerai iš-
silavinęs, turėjo rašymo dovaną ir pa-
skelbė daug straipsnių sostinės laik-

raščiuose, buvo, kaip dabar pavadin-
tume, laisvai samdomas žurnalistas.
Netrukus, kai aš gimiau, jis emigravo
į Durbaną, kur amžiaus pradžioje ap-
sigyveno mano motinos šeimos na-
riai, o vėliau nusekė ir kiti”, – rašė au-
tobiografijoje prof. A. Klug. 

Be prof. Aaron Klug, Lietuvoje
yra gimę dar du Nobelio premijos lau-
reatai. Czeslaw Milosz (1911–2004), No-
belio literatūros premija įvertintas
1980 m., gimė Šeteniuose, dabartiniame
Kėdainių rajone, čia praleido ir dalį
vaikystės. Mokėsi Žygimanto Augusto
gimnazijoje, teisę studijavo Stepono
Batoro universitete Vilniuje. 

Šiuolaikinio defibriliatoriaus iš-
radėjas prof. Bernard Lown (Boruch Lac)
gimė Utenoje 1921 m. Keturiolikmetis
su šeima išvyko į JAV, tapo pasaulinio
lygio kardiologu.

1961 m. Nobelio chemijos premi-
ją už fotosintezės elektrocheminių pro-
cesų tyrimus gavusio Californijos uni-
versiteto Berkeley prof. Melvin Calvin
(1911–1997) tėvas buvo emigrantas iš
Kalvarijos. 

1988 m. Nobelio fiziologijos ir me-
dicinos premija apdovanotos ameri-
kiečių mokslininkės prof. Gertrude
Elion (1918–1999) tėvas odontologas

Robertas Elionas buvo žydų emigran-
tas iš Lietuvos. 

1991 m. Nobelio literatūros pre-
miją gavo Pietų Afrikos Respublikos ra-
šytoja Nadine Gordimer (1923–2014),
kurios tėvas Izidorius Gordimeris buvo
laikrodininkas, žydų emigrantas iš
Žagarės.

1996 m. amerikiečio fiziko David
Lee, gimusio New Yorke 1931 m., ga-
vusio Nobelio fizikos premiją už su-
pertakumo ir helio-3 atradimą, tėvai
buvo žydų emigrantų iš Lietuvos ir
Anglijos vaikai.

2002 m. Nobelio fiziologijos ir me-
dicinos premiją gavusio prof. Sidney
Brenner (gimusio 1927 m. Pietų Afri-
koje) tėvas buvo batsiuvys, atvykęs iš
Lietuvos 1910 m.  

2013 m. Nobelio chemijos premi-
ją gavusio Stanford universiteto (JAV)
mokslininko prof. Michael Levitt tėvai
kilę iš Plungės. 

Tais pačiais metais Nobelio eko-
nomikos premiją pelniusio Yale uni-
versiteto (JAV) mokslininko prof. Ro-
bert Shiller visi keturi seneliai apie
1910 m. atvyko iš Lietuvos. Vienos se-
nelės pavardė buvo Radvilaitė.

Parengta pagal lzinios.lt

Ženklas Želvoje, Ukmergės r., skirtas čia gi-
musio Nobelio premijos laureato prof. Aa-
ron Klug atminimui. Skulptūros autorius –
Želvos vidurinės mokyklos auklėtinis skulp-
torius Vaidotas Ramoška, sukūręs ir Vil-
niaus angelus.                     

Aaron Klug Czeslaw Milosz Bernard Lown

2018 m. lapkričio 20 d., su-

laukęs 92 m., mirė prof. Aaron
Klug, Nobelio premijos lau-

reatas. Nobelio chemijos

premija Cambridge univer-

siteto mokslininkui buvo pa-

skirta 1982 m. už kristalog-

rafinės elektroninės mikros-

kopijos išradimą, itin svarbų

nukleorūgščių ir baltymų

kompleksų tyrimams. Kara-

liškosios draugijos – Jungti-

nės Karalystės gamtos

mokslų akademijos – prezi-

dentas prof. Venkatraman

Ramakrishnan, taip pat No-

belio chemijos premijos lau-

reatas, prof. A. Klug pava-

dino XX a. molekulinės bio-

logijos milžinu, kurio indėlis

buvo esminis kuriant meto-

dus, leidžiančius iššifruoti

ir kartu suprasti sudėtingas

biologines struktūras. 

Gražiosios Šetenių apylinkės.   miestai.net�nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

„Kodėl JAV turėtų ginti Baltijos šalis?“
Vilnius (BNS) – Įtakingas JAV

politikos komentatorius, „Fox News”
televizijos žvaigždė  Tucker Carlson
per populiarią laidą pareiškė manan-
tis, kad amerikiečiai neturėtų ginti
Baltijos šalių Rusijos agresijos atveju.

Savo laidoje jis teigė, kad Baltijos
šalys ir Lenkija nėra Vakarų Europos
centre, todėl JAV neturėtų rizikuoti
branduoliniu karu su Rusija joms ap-
ginti.

„Kaip Amerikos gyvybinius inte-
resus atitiktų branduolinis karas Lat-
vijai apginti?”, – diskusijoje su buvu-
siu Barack Obama administracijos
diplomatu pareiškė jis.

Šis komentaras atspindi tarp da-
lies respublikonų rėmėjų stiprėjan-

čias izoliacinistines nuotaikas. JAV
prezidentas Donald Trump ne kartą
yra kritikavęs JAV įsipareigojimus
NATO. T. Carlson remia D. Trump po-
litiką.

Buvęs Estijos prezidentas Toomas
Hendrik Ilves, pasidalijęs šiuo įrašu,
pabrėžė, kad Estijos kariai yra žuvę mi-
sijose, į kurias vyko JAV prašymu.

„Negi visos Estijos karių, kurie
žuvo remdami JAV Afganistane ir Ira-
ke, laidotuvės, į kurias vykau, buvo vel-
tui? Prašau atsakykite. Taip ar ne”, –
,,Twitter” parašė T. H. Ilvesas.

Laidos įrašą galima pažiūrėti
čia: https://insider.foxnews.com/2019/0
1/15/tucker-carlson-battled-obama-ad-
viser-over-trump-bashing-nato-russia.

S. Skvernelis dalyvaus prezidento rinkimuose
Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-

lius Skvernelis paskelbė apie savo da-
lyvavimą Lietuvos prezidento rinki-
muose.

Pasak premjero, jo vadovaujama
vyriausybė dirbo nuosekliai, todėl,
skirtingai nei kiti kandidatai į prezi-

dentus, jis gali žmonėms parodyti rea-
lius rezultatus, o ne svaidytis pažadais. 

Iki šiol apie kandidatavimą yra pa-
skelbę Naglis Puteikis, Ingrida Šimo-
nytė, Petras Auštrevičius, Arvydas
Juozaitis, Aušra Maldeikienė, Valen-
tinas Mazuronis bei Gitanas Nausėda.

Baigė banko „Snoras“ bylą
Vilnius (ELTA) – Generalinės

prokuratūros Organizuotų nusikal-
timų ir korupcijos tyrimo departa-
mento prokuroras, įsitikinęs, kad iki-
teisminio tyrimo metu surinkta pa-
kankamai duomenų, pagrindžiančių
įtariamųjų kaltę dėl banko turto pa-
sisavinimo ir iššvaistymo, priėmė
sprendimą baigti tyrimą.

Byloje įtarimai dėl didelės ver-
tės buvusio banko „Snoras” turto
pasisavinimo, jo iššvaistymo, nu-
sikalstamo bankroto, nusikalsta-
mu būdu įgyto turto legalizavimo,
apgaulingo buhalterinės apskaitos
tvarkymo, piktnaudžiavimo tarny-
bine padėtimi, dėl dokumentų klasto-
jimo ir suklastotų dokumentų panau-
dojimo pareikšti buvusio banko ,,Sno-
ras” vadovams ir akcininkams Vladi-
mirui Antonovui ir Raimondui Bara-
nauskui.

Vadovaujantis įstatymo reikala-
vimais, Generalinė prokuratūra pra-
nešimus apie šio ikiteisminio tyrimo
pabaigą siunčia Rusijos Federacijos ge-
neralinei prokuratūrai, nes įtaria-
mieji slapstosi Rusijos Federacijoje, o
dėl nusikaltimų padaryta didelė – be-
veik 0,5 mlrd. Eur – žala.

Įtariama, kad nuo 2008 m. rudens
iki 2011 m. vasaros buvo atliktos 35 di-
delės vertės (nuo 5 mln. iki 74 mln. Eur
vertės) banko ,,Snoras” piniginių lėšų
ir vertybinių popierių pervedimo ope-
racijos į asmenines sąskaitas Šveica-
rijos Konfederacijoje veikiančiuose
bankuose. Taip pat įtariama, kad nuo

2009 m. iki 2011 m. buvo atlikti 2 dide-
lės vertės galimai neteisėti sandoriai
su banko „Snoras” turtu. Dėl šių veiks-
mų bankas ,,Snoras” patyrė beveik
0,5 mlrd. Eur žalą.

Ikiteisminio tyrimo medžiagą su-
daro daugiau kaip 500 tomų.

Ikiteisminiame tyrime bankroto
administratoriaus komanda bankas
„Snoras” yra pripažintas civiliniu ieš-
kovu ir pareiškęs beveik 0,5 mlrd. Eur
vertės civilinį ieškinį. Siekiant užtik-
rinti civilinį ieškinį ikiteisminio tyri-
mo metu buvo apribota įtariamųjų
turto,  kurio  vertė  apie 230 mln. Eur,
t. y. lėšos, esančios sąskaitose užsienio
bankuose ir Lietuvoje, nekilnojamasis
turtas Prancūzijoje, Jungtinėje Kara-
lystėje bei Lietuvoje, prabangūs auto-
mobiliai ir motociklai, su įtariamai-
siais susijusių ir jų valdomų bendrovių
akcijos.

Bus „sanatorija“ nukentėjusiems Baltijos gyvūnams
Klaipėda (Aplinkos ministerijos

inf.) – Kuršių nerijoje greta Lietuvos
jūrų muziejaus delfinariumo pradėtas
statyti Baltijos jūros gyvūnų reabili-
tacijos centras.

„Toks centras yra itin reikalingas,
nes ligi šiol Lietuvos jūrų muziejus, jau
daug metų globojantis pajūryje aptik-
tus sužeistus ar nusilpusius gyvūnus,
šiai misijai neturi sąlygų, – sako ap-
linkos viceministras Martynas Nor-
butas, – o nukentėjusių per įvairius in-
cidentus, katastrofas, paliktų ar su-
žeistų dėl žmogaus veiklos gyvūnų,
deja, daugėja”.

Pagrindiniai šio centro globoti-
niai bus pakrantėje randami sužeisti
ar kitaip nukentėję Baltijos pilkieji
ruoniai. Tai yra nykstanti rūšis, įra-
šyta į Raudonąją knygą.

Aptikti nusilpę jaunikliai gydomi,
maitinami, kol priauga reikiamo svo-
rio, ir paleidžiami atgal į jūrą. 

Kita būsimų centro globotinių gru-
pė – vandens paukščiai. Jų vis daugiau
sužalojama dėl aktyvios laivybos ir
žvejybos. Daugelis šių paukščių, žie-
mojančių ar praskrendančių, priklau-
so nykstančioms rūšims, todėl labai
svarbu pasirūpinti kiekvienu iš jų.

Th. May atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo 
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos ministrė pirmininkė Theresa
May sausio 18 dieną 306 balsais prieš
325 atlaikė balsavimą dėl nepasitikė-
jimo, inicijuotą išvakarėse parlamen-
to nariams triuškinama balsų per-

svara atmetus jos suderėtą susitarimą
dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.

Balsavimą dėl nepasitikėjimo Th.
May vyriausybei laimėjus 19 balsų
persvara pavyks išvengti pirmalaikių
rinkimų.

Čekai pagerbė susideginusį studentą

Praha (BNS) – Čekai sausio 16
dieną atidavė pagarbą prieš 50 metų sos-
tinėje susideginusiam studentui Jan Pa-
lach, tokiu poelgiu išreiškusiam para-
mą savo šalies laisvei ir protestavusiam
prieš sovietų invaziją 1968 metais.

Manoma, kad jo raginimai yra
aktualūs ir šiandien, šalį valdant da-
bartinei populistinei vyriausybei.

Šio įvykio minėjimo renginiai
vyko visoje Prahoje, įskaitant centrinę
Vaclovo aikštę, kur 1969 metų sausio 16
dieną filosofijos studentas apsiliejo

benzinu, taip pasipriešindamas tuo-
metinės Čekoslovakijos okupacijai.

Jo susideginimas turėjo paskatin-
ti čekus ir slovakus priešintis nau-
jam, Kremliui ištikimam režimui, at-
ėjusiam į valdžią po to, kai į Čekoslo-
vakijos sostinę 1968-ųjų rugpjūtį įsi-
veržusios sovietų pajėgos numalšino va-
dinamąjį „Prahos pavasarį” – bandymą
demokratizuoti komunistinę sistemą.

20-metis J. Palach apdegė 85 pro-
centus savo kūno ir mirė 1969 metų
sausio 19 dieną.

V. Putiną Belgrade sutikts kaip roko žvaigždę
Belgradas (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas atvyks-
tantis vizito į Serbiją, itin svarbią
Maskvos sąjungininkę Europos pa-
krašty, bus pasitiktas kaip roko žvaigž-
dė, su jo atvaizdu papuoštais marški-
nėliais, puodeliais ir didžiuliais pla-
katais ant pastatų sienų. 

V. Putino vizito proga sostinėje
rengiamas paradas, nusidriekiantis
iki Belgrado simboliu laikomo Šv. Sa-
vos soboro – vienos didžiausių krikš-
čionių ortodoksų šventovių. 

Nors Serbija siekia narystės Eu-
ropos Sąjungoje, ji išsaugojo glaudžius
ryšius su Rusija. Abi tautas sieja ne

tik ortodoksų tikėjimas, bet ir slaviš-
kos šaknys. 

Serbų meilę Maskvai kursto ir
tvirtas jos palaikymas itin jautriu Ko-
sovo klausimu.  Buvusi Serbijos pro-
vincija, kur gyventojų daugumą su-
daro albanai, 2008-aisiais vienašališkai
paskelbė nepriklausomybę, kurios
Maskva, kaip ir Belgradas, iki šiol
nepripažįsta. Rusija, turinti veto teisę
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybo-
je,  žlugdo Kosovo viltis prisijungti
prie šios pasaulinės organizacijos.  

Kai kur Serbijoje gatvėse galima
pamatyti užrašytą frazę: „Kosovas yra
Serbijos, Krymas – Rusijos”.

Pasienio tvoros – veiksminga pasaulinė praktika
Washingtonas/Vilnius (BNS,

„Draugo” inf.) – JAV prezidentas Do-
nald Trump pareiškė, kad nelegaliam
žmonių judėjimui trukdančių pasienio
tvorų statymas yra veiksminga prie-
monė, naudojama visame pasaulyje.

„Dabar pasaulyje yra 77 didelės ar
reikšmingos sienos ir 45 šalys, kurios
planuoja (statyti) ar stato sienas. Eu-
ropoje vien nuo 2015 metų buvo pa-
statyta per 800 mylių sienų. Visos jos

buvo pripažintos beveik 100 proc. veiks-
mingomis. 

Pernai gruodžio 22-ąją užsidarė
ketvirtadalis JAV federalinių institu-
cijų, Kongresui atsisakius skirti 5,7
mlrd. dolerių (apie 5 mlrd. eurų) fi-
nansavimą D. Trump reikalaujamai
pasienio tvorai.

Apsauginė tvora įrengta ir Lietu-
vos-Rusijos (Kaliningrado srities) 45
km ilgio, 2 m aukščio  pasienyje. 

Kitas visiškas Mėnulio užtemimas tik 2022 m. 
Washingtonas (BNS) – Šiaurės ir

Pietų Amerikoje, didelėje Europos ir
Afrikos dalyje dangaus stebėtojai nak-
tį iš sausio 20 į 21 dieną galės išvysti vi-
sišką Mėnulio užtemimą, kuris bus pa-
skutinis iki 2022 metų. 

Astronomijos mėgėjai Šiaurės ir
Pietų Amerikoje jį galės stebėti vaka-
re arba vidurnaktį.

Užtemimas vyks nuo 3 val. 34 min.
Grinvičo (5 val. 34 min. Lietuvos) lai-
ku iki 6 val. 51 min. Grinvičo (8 val. 13
min. Lietuvos) laiku.

Prasidėjus užtemimui, Žemės še-
šėlis pradės dengti Mėnulį iš kairės, lyg
atkąsdamas jo gabalą.

Visiškas Mėnulio užtemimas įvyks
4 val. 41 min. Grinvičo (6 val. 41 min. Lie-

tuvos) laiku ir truks maždaug valandą.
Per užtemimą Mėnulis išliks ma-

tomas, bet jį uždengs raudonas šešėlis.
Todėl mėnulio užtemimas dažnai yra
vadinamas „kruvinuoju Mėnuliu”.

Nors visiškas Mėnulio užtemimas
vidutiniškai įvyksta nuo vieno iki tri-
jų kartų per metus, po sausio 21 dienos
tokio užtemimo nematysime dar trejus
metus.

Kitas visiškas Mėnulio užtemi-
mas Europoje bus matomas tik 2022
metų gegužės 16 dieną.

Tačiau iki to laiko dar bus dalinių
Žemės palydovo užtemimų.

Visiškas Mėnulio užtemimas
įvyksta tik tada, kai Saulė, Žemė ir Mė-
nulis atsiduria tiksliai vienoje linijoje.

J. Palach mirtis paskatino priešintis Kremliaus agresijai. Praguemorning.cz�nuotr.�

V. Antonovas ir R. Baranauskas pasislėpė Ru-
sijoje. 15�min.lt�nuotr.�
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Daugiau sporto 11psl.

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Nuo Jono Valančiūno iki Doman to Sabonio – daugiau
nei dešimt da bartinių ir praeities krepšinio asme nybių,
taip pat ledo ritulio ir futbolo žvaigždžių pateko į žur-
nalo „Top” pri statytą turtingiausių Lietuvos žmonių
sąrašą. Bet jame sporto gar senybes lenkia buvusi dvi-
ratininkė ir buvęs lengvosios atletikos sprinteris.

Turtingiausių Lietuvos žmonių viršūnė liko ne-
pakitusi – verslinin kai Nerijus Numavičius
(1,2 mlrd. eurų), Mindaugas Raila (750 mln.

eurų) ir Darius Mockus (690 mln. eurų) ir šiemet iš-
silaikė turto čempionų trejete. Tačiau sporto žmonių,
pa tekusių tarp žurnalo „Top” sudaryto 500 turtin-
giausių žmonių Lietu vo je, rikiuotėje yra nemažai po-
kyčių. Prie jų galima priskirti ir sportą remiančius
asmenis. 

16-tą vietą milijonierių sąraše užimantis Gedi-
minas Žiemelis, kurio turto vertė vertinama 160 mln.
eurų, yra ir netiesioginis „Skycop” akci nin kas, o ši
bendrovė remia Prienų krepšinio klubą. Michael Jor-
dan nu meris  (23-ias – Red.) turtuolių sąraše atiteko
Jordanui Kenstavičiui – 130 mln. eurų valdančiam
„Norvelitos” valdybos pirmininkui iš Raseinių, ku-
ris yra vienas Vilniaus „Ryto” klu bo valdybos narių,
dažnai matomas krepšinio rungtynėse. 28 vieta pri-
klauso „Klaipėdos terminalo grupės” savininkui Zig-
mui Petrauskui, kurio turtas vertinamas 120 mln.
eurų. Jūrų uosto krovinių verslu prasimu šęs spor-
tui neabejingas verslininkas pastaruoju metu rėmė
„Jonavos” futbolo klubą, o jo sūnus Gediminas Pet-
rauskas treniruoja Pasvalio „Pie no žvaigždžių”
krepšininkus. 

Pirmą kartą į turtingiausių ša lies žmonių sąrašą
įsiveržė buvusi profesionali dviratininkė Modesta
Vžesniauskaitė. Europos jaunimo dviračių plento pri-
zininke 2005 me tais tapusi panevėžietė yra atstova-
 vusi Lietuvai ir Pekino olimpinėse žaidynėse, kur
grupinėse lenktynėse užėmė 27 vietą. M. Vžes-
niauskaitė yra mynusi pedalus už Italijos, Vo kietijos,
Šveicarijos ir JAV dviračių komandas, bet į „Top”
žurnalo len te lės viršūnę Prancūzijoje gyvenančiai
panevėžietei užkilti padėjo jos suža dė tinis – John
Caudwell – 66 metų bri tų milijardierius, išplėtojęs
mobiliųjų telefonų prekybos tinklą, jį pelningai
pardavęs ir patekęs tarp tūkstančio turtingiausių pa-
saulio žmo nių pagal „Forbes” skaičiavimus. Žur na-
las „Top” 35 metų lietuvės tur tą įvertino 100 mln.
eurų.

46-tą vietą užima 90 mln. turto valdantis Ei-
mantas Skrabulis – ak tyviai sporte veikiantis buvęs
Lietu vos lengvosios atletikos sprinto rung čių re-
kordininkas. Pastaruosius du dešimtmečius E. Skra-
bulis vadovauja Lietuvos lengvosios atletikos fede-
racijai, kuriai šie metai buvo vieni sėkmingiausių
dėl Andriaus Gu džiaus ir Livetos Jasiūnaitės me-
dalių Europos čempionate Berlyne.

53 metų E. Skrabulis yra „COS MA Holding
GmbH” savininkas. Ši bendrovė remia ir tuo pačiu
pavadini mu startuojantį lengvosios atletikos klubą.
Su sportu glaudžiai susiję ir jo sūnūs Martas ir Kos-
tas, taip pat buvę stiprūs šalies sprinteriai. Martas
Skrabulis dirba Lietuvos krepšinio rinktinės fizinio
rengimo treneriu, o Kosto Skrabulio širdies draugė
yra viena ryškiausių šalies lengvosios atletikos
žvaigždžių Airinė Palšytė. 

Į pirmąjį reitingo pusšimtį patenka ir Vilniaus
„Ryto” klubo prezidentas Antanas Guoga. 49 vietą su
82 mln. eurų užimantis europarlamenta ras ir poke-
rio lošėjas dažnai mato mas sostinės krepšinio ko-
mandos rungtynėse. Nors prieš metus jo statusas klu-
be buvo apsigaubęs migla, A. Guogos pozicija „Ryto”
prezidento poste išryškėjo rudenį, kai jis veikiausiai
parėmė klubą finansine injekcija. Įvairiomis kryp-
timis verslaujantis politikas pastaruoju metu yra in-
vestavęs į kriptoprojektus. 

O štai kiti Lietuvos sporto atstovai, kurie pate-
ko tarp 500 turtingiausių Lietuvos žmonių: 

57 vieta – Tautvydas Barštys (76 mln. eurų) 32 metų
verslininkas yra „KG Group” savininko Tautvydo
Barščio sūnus. Jaunystėje dvimetrinis kaunietis at-

stovavo Lietuvos krepšinio jaunimo rinktinei ir
Kauno „Aisčių” komandai. Anksti baigęs krepši-
ninko karjerą jis atrado save kitoje sporto šakoje. Pa-
staruoju metu T. Barštys Jaunesnysis priklauso
Lietuvos triatlono elitui.

87 vieta – Žydrūnas Ilgauskas (50 mln. eurų) 1997–
2011 metais NBA klubuose Clevelando „Cavaliers” ir
Miami „Heat” rungtyniavusio vidurio puolėjas kar-
jerą baigė prieš septynerius metus, bet vis dar yra
daugiausia uždirbęs Lietuvos krepšinin kas. Lietuvos
pilietybės netekęs Ž. Ilgauskas gyvena Clevelande,
kur augina du berniukus ir gali skirti daug laiko savo
aistrai – golfui.

91 vieta – Jonas Valančiūnas (50 mln. eurų) 26 metų
krepšininkas pirmą kartą įsiveržė į šimtuką – ute-
niškis yra daugiausia uždirbęs karjerą tęsiantis
Lietuvos atletas ir artimiausiu metu aplenks Ž. Il-
gaus ką. Savo vietą lentelėje J.  Valančiū nas užsidir-
bo solidžiu žaidimu To ron to „Raptors” gretose, dau-
giausiai dėl prieš kelerius metus sudarytos ketverių
metų 64 mln. dolerių vertės sutarties. Pagal ją, per šį
sezoną vidurio puolėjas uždirbs 16 mln. dolerių iki
mokesčių. Vasarą J. Valančiūnas turės galimybę pa-
sirinkti – pratęsti sutartį su Kanados klubu dar me-
tams arba pabandyti pasirašyti naują sutartį NBA dar
palankesnėmis sąlygomis.

97 vieta – Remigijus Milašius (45 mln. eurų) Lietu-
vos krepšinio lygos (LKL) prezidentas turtus susi kro-
vė vadovaudamas IDW bendrovei, gaminančiai ir į
įvairias pasaulio šalis transportuojančiai manekenus
ir kitokią parduotuvių įrangą. Nors IDW akcininkų
ir R. Milašiaus kelią perbėgo juoda katė, jis aktyviai
dalyvauja LKL veikloje, kuri tapo pastebimai pa-
trauklesnė su 61 metų vadovu priešakyje.

147 vieta – Šarūnas Marčiulio nis (30 mln. eurų) 54
metų buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas pa-
 matus pasiklojo per karjerą NBA, o paskui plėtojo ke-
lis verslo projektus, tarp jų ir viešbutį „Šarūnas”. Jo
ir Š. Marčiulionio akademijos vietoje šiuo metu
kyla verslo centrai ir daugia bučiai. Vilniuje Š. Mar-
čiulionis valdo sporto barą, bet rimtesni projektai sie-
jami su teritorija Dubingiuose, kur yra buvusio
krepšininko sodyba ir sporto aikštynas.

154 vieta – Dainius Zubrus (28 mln. eurų) JAV gy-
venantis 40-metis elektrėniškis praėjusį pavasarį bai-
gė karjerą Lietuvos ledo ritulio rinktinėje, o turtus
uždirbo per du dešimtmečius NHL, kur atstovavo še-
šiems klubams. Šiais metais D. Zubrus iš rinktas Lie-
tuvos ledo ritulio federacijos prezidentu.

163 vieta – Darius Kasparaitis (25 mln. eurų) 46 metų
ledo rituli ninkui turtus atnešė jo kietas žaidimas

NHL, kur gynėjas praleido 16 sezonų. Šių metų pa-
vasarį jis debiutavo Lietuvos rinktinėje ir padėjo jai
iškopti į aukštesnį divizioną. D. Kas paraitis su gau-
sia šeima gyvena Flo ridoje, kur prisideda prie ne-
kilnojamojo turto verslo.

169 vieta – Antanas Muraška (25 mln. eurų) 63 metų
verslininkas vadovauja loterijas rengiančiai „Oli fėj-
ai”, kuri suneša 95 proc. Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto biudžeto. Tiesa, naujasis 15min tyrimas at-
 skleidė, kad Lietuvos olimpinis spor tas būtų sulau-
kęs kur kas daugiau pajamų, jei dalis pelno nebūtų
nu kreipta į „Lotelitą”, kurios akcininku irgi yra A.
Muraška.

173 vieta – Arvydas Sabonis (25 mln. eurų). Septy-
nerius metus NBA, o prieš tai Madrido „Real” klu-
 be rungtyniavęs A. Sabonis finansi nės gerovės pa-
matus pasiklojo krep šinio aikštėje. Nors paskui da-
lyvavo verslo sandoriuose, šiuo metu jo pagrindinės
pareigos yra Lietuvos krepšinio federacijos prezi-
dentas.

176 vieta – Darius Vaičiulis (25 mln. eurų). Su lenk-
tynininku Anta nu Juknevičiumi dar vieną Dakaro
ralį pasitinkantis 47 metų šturmanas yra prekybos
tinklo „Spaineta” įkū rėjas.

177 vieta – Šarūnas Jasikevi čius (24 mln. eurų). Di-
džiąją turto vertės dalį Š. Jasikevičiui atnešė krep-
šininko sutartys su didžiaisiais Europos klubais ir
NBA komando mis, bet uždarbiu jis negali skųstis ir
dabar. 42 metų kaunietis yra daugiausiai (apie 800
tūkst. per sezoną) už dirbantis treneris per Kauno
„Žalgi rio” istoriją. 

182 vieta – Gintaras Staniulis (22 mln. eurų). Pa-
grindinis lažybų bendrovės „Top sport” akcininkas
yra buvęs „Žalgirio” ir kitų Kauno komandų krep-
šininkas. 49 metų kaunietis pasirodo ir veteranų
krepšinio varžybose, o jo valdoma bendrovė turi ben-
drų projektų su įvairiomis sporto organizacijo-
mis.

Trečiajame-penktajame šimtukuose rikiuojasi
krepšinio pasaulio žvaigždės: Ramūnas Šiškauskas
(212); Darius Songaila (213); Donatas Motiejūnas
(225); Šarūnas Broga (252);  Mindaugas Plūkas (273;
Linas Kleiza (305); Robertas Javtokas (333); Min dau-
gas Kuzminskas (340); Arvy das Macijauskas (365); Jo-
nas Mačiu lis (421); Domantas Sabonis (454); Paulius
Jankūnas (478).

Tiesa, tarp jų – 402-oje vietoje – įsiterpia ir Dei-
vidas Šemberas, vienas geriausių visų laikų Lietu-
vos futbolininkų.

Milijonierių sąrašo viršuje – žavi dviratininkė

Tarp turtingiausių Lietuvos žmonių – daug sporto asmenybių (iš k.): Ž. Ilgauskas, J. Valančiūnas, M. Vžesniauskaitė, Š.
Jasikeviičus, D. Zubrus, E. Skrabulis. Donato�Gvildžio�fotomontažas�
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T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis – 2

Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

Vakarų Illinois. Lietuvių kapinės, kuriose esą
vaidenasi. Lietuvių klubas be lietuvių. Etninio paveldo
muziejus, kur tarp svarbiausių miesto tautybių – lie-
tuviai, ir kita...

Po intensyvių dienų Čikagoje „Tiks las – Ameri-
ka 2018” atvyko su žy mėti lietuviškų vietų Vakarų Il-
li nois. Tenykščiai lietuviai išties sukūrė daug, o kai ku-
rios vietos yra net geriau žinomos nelietuviams, nei
lietuviams. 

Pirmoji stotelė – Rockfordas, ap ny kęs pramoni-
nis miestas, paskui – maži lietuviški miesteliai ir
tada – Illi nois sostinė Springfieldas. „Ten ap lan kėme,
nufotografavome, užrašėme įdomias istorijas poros
lietuvių kapinių, lietuvių bažnyčių, lietuvių klubo, et-
ni nio paveldo muziejaus, kuriame lietuviams skirta
ištisa salė”, – įspū džiais dalijasi „Tikslas – Amerika
2018” orga nizatoriai Aistė ir Augus tinas Žemaičiai.

Rockfordo lietuvių klubas – 
be lietuvių, bet lietuviškas

Augustinas: Jau pradėjęs derinti apsilankymą
Rockfordo lietuvių klube nustebau. Paklaustas, ko-
kių dar lietuviškų vietų yra apylinkėje, klu bo di-
rektorius pribloškė: „Aš ne lietuvis, tai negaliu daug
pasakyti”. 

Dar labiau teko nustebti pačiame didžiuliame
klube. „‘Turime 250 na rių’, – pasakojo direktorius:
– Ir tik vie nas jų yra lietuvis, ir tas pats nebevaikš-
to į klubą”. Pasirodo, apie 1980 m. lietuviai, mažėjant
narių, nu tarė priimti į klubą ir nelietuvius ir pamažu
šie įsivyravo.

Tačiau „Lietuvių klubas” toli gra žu nėra tik pa-
vadinimas! Klube daug lietuviškų detalių, prie jo pa-
p rastai plazda trispalvė. „Senoji nu drizgo, bet už-
sakiau iš interneto nau ją”, – pasakojo direktorius.
Na riai prispausdinę straipsnių apie Lietu vą, apie jos
šventes. Smagu buvo ten atrasti ir tekstus iš savosios
„True Lithuania” (http://www.truelithuania.com)
svetainės! Net „džem periai” „Lithuanian club” par-
davinėjami.

Aistė: Nelietuvis lietuvių klubo va dovas James
Gryder mums papa sakojo ir apie mums ligi tol ne-
girdėtas lietuviškas vietas: pasirodo, klu bas dar turi
Lietuvių parką, ten augina bites, 2015 m. šventė lie-
tuviškas Jonines (tradicijas mėgina atkurti pagal tai,
ką perskaito internete, kas tikrai įdomu ir savotiš-
kai keista ži nant, kad į tas lietuviškas šventes ne-
ateina lietuvių). 

Augustinas: Kita diena laukė kaip niekad inten-
syvi, jau 8 val. ryto – susitikimai, lietuvių muziejaus
sa lės lankymas. Kur į tokį ankštą gra fiką įterpti Lie-
tuvių parką, esantį Rock fordo priemiestyje? „Gal ga-
lime nuvykti 6–7 val. ryto, vos atsikėlę”, – klausėme,
abejodami, ar pavyks su tarti. Bet James Gryder su-
tiko – pa žadėjo iš vakaro pakabinti sunkią spy ną taip,
kad nusiimtų be rakto, nors kitiems atrodytų užra-
kinta (miestas nelabai saugus).

Ta spyna rakinami ne varteliai, o vartai auto-
mobiliams. Nes parkas milžiniškas – vien nuo įva-
žiavimo iki „Lithuanian Park” užrašo – pusan tros
mylios!

Vis dėlto spėjome 8 val. į Rock fordo etninio pa-
veldo muziejų, kur mūsų laukė ne tik senyvos sa-
vanorės muziejininkės, bet ir vietos televizija, pa-
ėmusi iš mūsų interviu. Muziejus susideda iš kele-
to kambarių, tarp jų – lietuviško. Lietuvišką kuruoja
rašytoja Sandra Colbert. Ji persikėlė iš Čikagos ir
prisijungė prie muziejaus prieš kelias savaites – iki
tol muziejui buvo sunku rasti lietuvę savanorę. At-
sakymo į klausimą: „Kur dingo Rockfordo lietuviai?”
– nesulaukėme. Juk tai buvo milžiniška lietuvių ko-
lo nija, ten net lankėsi Jonas Basanavi čius ir kiti.
„Nuseno, numirė”, – sakė James Gryder. Bet kur jų
vaikai – kituose miestuose bent jau dalis jų tęsia tėvų
lietuvišką veiklą…

Aistė: Bet vis tiek smagu, kad lietuvybė Rock-

forde gyvuoja, nors ne vien lietuvių dėka. Taip
daug žmonių sužino apie Lietuvą, jiems Lietuva ne-
 bėra tik taškelis žemėlapyje. Tai svarbu: juk ame-
rikiečiai renkasi kur keliauti, kur investuoti, jie ren-
ka JAV valdžią, kuri gali turėti lemia mos reikšmės
Lietuvai atsidūrus pa vojuje.

Lietuvių k apinės, kuriose vaidenasi (?)

Augustinas: Į pietus nuo Rock fordo didžiulių ap-
leistų fabrikų pei za žą pakeitė maži amerikietiški
miesteliai. Apie tai, kad lietuviška baž nyčia stovė-
jo Kewanee, sužinojau vėliausiai, teko net keisti jau
pa rengtą „Tikslas Amerika 2018” marš rutą. Tačiau
2 valandas šiame miestelyje šiaip ne taip įtalpinau.
Medinė šimtametė bažnytėlė tebestovi, deja, nieko
lietuviško ten neradome. Po lietuvių ji priklausė juo-
daodžiams, jie užtinkavo ir perrašė net kertinį ak-
menį. Tačiau dabar jau ir juoda odžių bažnyčia už-
sidarė, mat pastorius paseno – pastatas apleistas.

Springfieldo lietuviai pasitinka „Tikslas – Amerika” ekspediciją prie atminimo lentos Springfieldo lietuviams.

Spring Valley lietuvių kapinės, kuriose esą vaidenasi (brolių Masokų kripta).

Aistė: Į bažnyčios vidų įleido ne kilnojamo turto
brokeris, septynerius metus mėginantis pastatą
parduoti. „Pradžioje norėjo 400 000 dolerių – neį-
manoma tiek gauti”, – sakė. Ėjo priekyje nubrau-
kinėdamas vora tinklius. Viduje viskas palikta it po
paskutinių Mišių: muzikos instrumentai, suolai, Bib-
lijos. Bet nieko lietuviško neberadome ir viduje. Teks
„Tikslas – Amerika” žemėlapyje vietą žymėti kaip
4 kategorijos – „Lietuviška tik istorija”.

Augustinas: Kur kas geriau sekėsi Spring Valley.
Net ryšių ten pačiam nereikėjo ieškoti: vos pa skel-
 bėme apie savo misiją „gabaleliailietuvos” „Face-
book” paskyroje  (http://www.facebook.com/gaba-
leliailietuvos), tuoj atsirado būrelis pa dė ti norinčių

talikų, lietuvių kapi nės pasirodė jaukesnės. „Man pa-
tinka čia pasivaikščioti ir apskritai bu vo daug leng-
viau pritapti tokiame lietuviškame miestelyje”, – pa-
sakojo Jurgita. Kadaise lietuviška buvo visa mies-
telio pusė ir dabar dar daug lietuvių palikuonių – tie,
grynesni, dar labiau demonstruoja patriotizmą už
daugelį Lietuvos lietuvių, nors lietuviškai moka ma-
žai. Štai John Bogatitus, atėjęs su mumis susitikti
į miestelio muziejų, Lietuvos vėliavos spalvomis iš-
dabino… kojos protezą.

Kaip Springfielde atsirado 
atminimo lenta lietuviams

Augustinas: „Tikslas – Ameri ka” projektas nebūtų

žmonių. Tarp jų – Jo seph Nauyalis, Vytį išsitatui-
ravęs grynakraujis lietuvis, kurio jau net ir tėvai
gimę JAV. Ir jo žmona Jurgita, atvykusi iš Lietuvos
tik prieš dešimt metų.

Aistė: Spring Valley lietuvių kapinės – garsios vi-
same Illinois, ra šė apie jas net Amerikos valstybinė
spauda. Mat kapinėse esą vaidenasi: prie lietuvių
skerdikų Masokų kapo pasirodo žmogus su kirviu,
iš ten teka kraujas, pridėjus ranką prie kapo sienos
justi karštis. Vietiniai į tas istorijas žiūri su šypse-
na, nors vai kystėje patys bijodavo. Kai ku riems pa-
bodo visokie šilumos detektoriais ginkluoti „vai-
duoklių medžio tojai”, o policininkas Joseph paliu-
dijo, kad ir policija tą vietą nuolat stebi (kažkas iš
kriptos buvo pavogęs kau kolę, sudeginęs ten šunį).

Augustinas: Tose kapinėse lai doti laisvamaniai,
sako, ir komunis tai. Kapų nedaug. Atmosfera tikrai
kraupoka: ypač kai užėjo audra. Ki tos, Šv. Onos ka-
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įmanomas be kelių šimtų savanorių pa-
galbininkų, parodžiusių lietuviškas
vietas ir apie jas papasakojusių. O
ypač neįkainojami tokie pagalbininkai,
kurie ne tik patys papasakoja, bet dar
ir randa, kas papasakotų kitur, prista-
to projektą kitiems lietuviams. Viena
tokių – Sandra Baksys iš Springfieldo,
Illi nois valstijos sostinės su nuostabiu
kapitolijumi, Abraham Lincoln mies-
 to. Ji padėjo mums dar keliuose mies-
tuose, taip pat būdama į pensiją išėju-
 si viešųjų ryšių specialistė, padėjo su-
dominti mūsų misija JAV žinia sklaidą.
Ir taip rytas Springfielde prasidėjo
nuo interviu tiesioginiame radijo ete-
ryje, kuris ten reklaminiais sumeti-
mais transliuoja kas kartą iš kitos
parduotuvės.

Jei ne Sandra Bakšys, į Spring fiel-
dą būtų mums buvę mažai ko važiuoti.
Mat lietuvių bažnyčia ten 1972 m. už-
daryta ir nugriauta. Tačiau Sandros ini-
ciatyva 1988 m. lietuviš kas gyvenimas
atkurtas įkūrus lietuvių klubą, rėmu-
sį Sąjūdį ir Lietuvos nepriklausomybę.
Ir jos dėka dabar, kai tas klubas pama-
žu sensta ir nyksta (jaunimas iš mišrių
šeimų nestoja), lietuviams atidengta at-
minimo len ta. Už viską teko susimokėti
pa tiems, dar praeiti biurokratines pro-
cedūras, gauti kaimynų sutikimus…
Bet Sandra Bakšys tai moka: ne per se-
niausiai ji įkalbėjo politikus priimti
įstatymą dėl senelių lankymo, ir tas
įstatymas bus vadinamas jos vardu.

Sandra, be kita ko, rašo tinkla-
 raštį apie Springfieldo lietuvius bei iš-
leido knygą. Kartu pavalgyti pakvie tė
vienus iš tų tinklaraščio herojų – Ma-
karauskų šeimą. Tiksliau, Mack šeimą:
taip jie pasikeitė pavardę. Mack pir-
mieji į Springfildą „atvežė” McDonald’s
restoranus: nusipirko jų frančizę (fran-
chise). Tiesa, kaip pasa kojo versli ninko
vaikaitė, paskui kelią tarp jų ir McDo-
nald’s perbėgo kažin kokia juo da katė,
ir jie nusprendė resto ranų atsisakyti.

Aistė: „Tikslas Amerika” metu daž-
nai atrodydavo, kad štai nori su žmo-
nėm pakalbėti ilgiau, jie įdomūs, daž-
nai į susitikimus atsineša po mil žiniš-
ką segtuvą savo protėvių nuotraukų ir
susirašinėjimų, prašo išversti, bet turi
važiuoti pirmyn, nes grafikas – sau-
sakimšas. Kaip ne kaip mūsų misija –
ne žmonės, bendruo menės ir organi-
zacijos (apie jas informacijos ir šiaip
gana daug), bet lietuviškas paveldas,
lietuviškos vietos: kur jos tiksliai, kaip
jas aplankyti. Tik tai galime žymėti že-
mėlapyje. Žinoma, lietuviškos vietos
daug pasako ir apie bendruomenes, ku-
rios jas sukūrė. Todėl šiemet „Gabalė-
liai Lietuvos” „Facebook” atsirado
nauja rubrika: „Asmenybės”, taip pat
filmavome interviu. Po visko skaitytojų
lauks ir kelionių maršrutai, suderi-
nantys įdomiausias to krašto vietas su
įdomiausiomis lietuviškomis vie to-
mis.

LIETUVIŲ KLUBAI JAV
• „Tikslas – Amerika” žemėlapyje pažymėjome 47 lietuvių klubus, sales

ir centrus, iš jų 28 – veikiantys.

• Daugiausiai veikiančių lietuvių klubų – 10 – pažymėjome Pennsylva nijoje,
iš jų 6 – Pennsylvanijos Ang lies regione. Illinois pažymėjome 5 veikiančius
lietuvių klubus, Michi gane ir Massachusetts – po 4. Liku siose valstijose – iš
viso 9.

• Didmiesčių lietuvių klubų rū mai, kartu su lietuvių bažnyčiomis – vienos
įspūdingiausių ir tautiškiau sių lietuviškų vietų JAV.

• Itin įspūdingi Čikagos Jaunimo centras, Baltimorės lietuvių namai, taip
pat Philadephijos Lietuvių mu zikos salė, Pittsburgo lietuvių namai (deja, Pitts-
burgo lietuvių namai ne beveikia). Worcester Maironio parke ir Clevelando lie-
tuvių centre įdomūs tautiniai interjerai, o lietuviška veikla aktyviausia Lemonto
Pasaulio lie tuvių centre. 

• XIX–XX a. sandūroje didmiesčiuose lietuviai įkurdavo po kelis klu bus:
paprastai vieną – religingi katalikai, kitą – tautininkai, trečią – kai rieji (pasta-
rųjų klubų nariais būdavo ir komunistai). Bene paskutinis JAV miestas, kur
nuosavuose pastatuose tebeveikia visi trys klubai – Grand Rapids, MI.

• Nors religingų katalikų buvo dau guma, jie rečiau statydavosi savo klu-
bus – mat daug kur ir jų pasaulietinė, tautinė veikla vykdavo lietuvių para-
pijose.

• Kai Sovietų Sąjunga okupavo Lie tuvą, kairiųjų klubai (laisvės, liuo sybės
salės), netekę palaikymo, pa mažu ėmė užsidarinėti arba tapo ne beradikalūs.
Tiesa, tas procesas tru ko dešimtmečius, o Sovietų Sąjunga mėgino tarp JAV
lietuvių (ypač pir ma bangių) skatinti komunistines idėjas.

• Pokariu JAV lietuvių klubų likimas buvo dvejopas. Vieni (ypač did-
miesčiuose) pasiliko itin lietuviški, pasistiprinę dipukais, o vėliau trečiaban-
giais (dipukai pastatė ir naujų, labai lietuviškų klubų, salių, centrų). Deja, lie-
tuviams keliantis į priemies čius, daugybės tokių klubų veikla retėjo, kai ku-
rie užsidarė. Veikiančių tokių klubų aplankėme ir žemėlapyje pažymėjome 11.

• Kiti lietuvių klubai (ypač mažesniuose miestuose) „ėjo į kompromisus”
su Amerika: anglų kalba ten nu stelbė lietuvių kalbą. Tokie dažniausiai veikia
kasdien ar beveik kasdien, bet labiau kaip „barai tik nariams” (nebūtinai lie-
tuviams). Veikiančių tokių klubų aplankėme ir žemėlapyje pažymėjome 17.

• Net ir tų lietuvių klubų, kur lie tu vių narių mažuma, sienas puošia lietu-
viški užrašai, simboliai, menas, jie saugo kai kurias lietuviškas tradicijas. Pa-
vyzdžiui, 2008 m. sudegus Muskegon, MI, klubui šis buvo at statytas ir at-
kurti lietuviški simboliai – nors nė vienas jo narys nėra lietuvis.

• Kai kurie lietuvių klubai jau nesnių narių dėka vėl labiau susidomi savo
šaknimis (pvz., Mt. Carmel, PA). Kol lietuvių klubas dar egzistuoja, negalima
sakyti, kad jis „bevil tiškai nutautėjęs”: verta bendradarbiauti, užmegzti ryšį,
nes jo nariams Lietuva vis viena nėra tik taškas pasaulio že mėlapyje. „Tiks-
las – Amerika” su laukė daug klausimų apie Lietuvą iš joje nebuvusių ar se-
niai buvusių lie tuvių klubų narių, padėjo į juos atsakyti.

Į Lietuvos kariuomenės šauktinių są-
rašus šiemet įtrauktas būrys garsių
mūsų šalies sportininkų – NBA krepši-
ninkas Domantas Sabo nis, pasaulio
čempionas plaukikas Danas Rapšys ir
keturi Lietuvos futbolo rinktinės žai-
dėjai. Jie žada pra šyti, kad tarnyba Lie-
tuvos kariuo me nėje būtų atidėta.

Lietuvos krepšinio federacija pa-
tvirtino, kad Indianos „Pacers”
klu be NBA rungtyniaujantis D.

Sabo nis pateko į sąrašus. 

Į šauktinių sąrašus 
įtraukti garsūs 

Lietuvos sportininkai

Kinijoje rungtyniaujantis Lietu vos krep-
šininkas Donatas Motiejū nas buvo ne-
sustabdomas ir pagerino karjeros re-
kordą, o jo atstovaujamas Shandong
„Golden Stars” klubas namuose 126:109
palaužė Xinjiang „Flying Tigers” ko-
mandą.

D. Motiejūnas per 36 minutes į
varžovų krepšį suvertė net 40
taškų (18/25 dvit., 1/3 trit., 1/4

baud. met.). Tiek per savo karjerą jis
dar nebuvo pelnęs. Taip pat lietuvis at-

kovojo 15 kamuolių, atliko 5 rezulta-
tyvius perdavimus, 2 kartus prasižen-
gė, perėmė 2 kamuolius, 4 kartus su-
klydo ir blo kavo metimą.

Ankstesnis geriausias D. Motie jū-
 no puolimo pasirodymas buvo 36 taš-
kai, pasiektas taip pat šį sezoną. 

Varžovų komandoje išsiskyrė Da-
rius Adams, pelnęs 38 taškus, atkovo-
jęs 9 kamuolius ir atlikęs 13 re zultaty-
vių perdavimų. „Golden Stars” žaidė-
jai puikiai dalijosi ka muoliu ir iš viso
atliko net 35 rezultatyvius perdavi-
mus, „Flying Tigers” – 26.

D. Motiejūnas pagerino savo 
rezultatyvumo rekordą

Pasaulio čempionas plaukikas D. Rapšys „Facebook” paskyroje vaizdžiai apibūdino gau-
tą šaukimą į kariuomenę: „Gavau kvietimą pateikti dokumentus dėl būtinosios tarny-
bos Lietuvos kariuomenėje. Tarnauju Tėvynei dabar plaukdamas tarptautinėje arenoje,
tarnausiu ir su ginklu rankoje, jei Lietuvai manęs prireiks. Naudingiausias tikriausiai bū-
čiau vandenyje:) O jei tai dar padėtų geriau pasirengti Tokijo olimpinėms žaidy-
nėms!…”

SPORTAS

Plaukikas D. Rapšys nenorėtų per-
traukti sportinės karjeros. „Ko tėvynei
labiau reikia – ar kad jis tarnautų, ar
kad medalius laimėtų? Taip, prašysime,
kad atidėtų tą tarnybą”, – sakė Lietu-
vos plaukimo fede racijos prezidentas E.
Vaitkaitis.

Apie tai, kad yra pašaukti į ka-
riuomenę, patvirtino Lietuvos futbolo
rinktinės gynėjas Rolandas Baravy-

mentai keliaus į atran kos komisiją, ji
ir priims sprendimą.

Karo prievolės įstatymas numato,
kad privalomoji tarnyba asmeniui gali
būti atidedama, jei „būtų padaryta
neproporcingai didelė žala jo asmeni-
niams ar visuomeniniams in tere-
sams”, o to būtų galima išvengti prie-
volininkui tarnyba atliekant kitu
metu.

 kas, saugai Donatas Kazlauskas, Do-
 mantas Šimkus, Gratas Sirgėdas. Jie
taip pat sieks, kad tarnyba būtų ati dė-
ta.

Sportininkai, kaip ir visi kiti prie-
 volininkai, turės prisistatyti Ka ro prie-
volės ir komplektavimo tarnyboms,
jei to padaryti negalės, turės pateikti
priežastis ir reikiamus dokumentus
elektroniniu paštu. Jei tai yra sporti-
ninkai, žaidžiantys garsiuo se klubuo-
se, garsinantys Lietuvą, jie rašys pra-
šymą, kad atidėtų tarnybą, pridės tai
įrodančius dokumentus. Tada doku-
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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
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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

Sudoku nr. 138
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su do ku atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

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

ADVOKATAI

,,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.�
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Atkkelta i6 1 psl.

Į lauką Pa pūgos šeimininkai dėl saugumo ne lei-
 džia, o kai ji pareikalauja ramybės, jos narvas ati-
tveriamas specialia šir ma. Būtent tada stoja laikas,
kai Pa pū ga gali panirti į savo paukštišką pa saulį: su
savimi kalbėtis, žaisti, svajoti, intelektualiai ap-
mąstyti savo išskirtinį likimą, kuris dėkingai lė mė
jai turėti juvelyrikos ir fotografijos pasaulyje gerai
žinomus šeimi ninkus.

Atkeliavo mažoje dėžutėje

Pirmoji papūga Aleksandro Šep kaus ir Dangės
Širvytės namuose ap sigyveno dar tik jiems atsi-
krausčius gyventi į New Yorko priemiestį. Iš vie nos
pažįstamos, kuri laikė vos ne trijų šimtų papūgų būrį,
jie paėmė pa siligojusį patinėlį Bruno, kuris po trejų
metų mirė. „Dangė labai liūdė jo, nes neteko bičiulio,
su kuriuo ga lėjo kasdien šnekėtis. Todėl, kad ma žiau
ji liūdėtų ir turėtų su kuo pasi kalbėti, padovanojau
jai kitą papū gą”, – pasakoja Aleksandras Šepkus. 

Daugiau nei prieš dvidešimt me tų mažytėje dė-
žutėje atkeliavo vos iš kiaušinio išsiritęs papūgiukas,
kurį šeimininkai švirkštu kelis mėnesius turėjo mai-
tinti. Galima tik spėti, ko kios atsakomybės ir valios
pastango mis, žinant, kad žakas laikoma didžiau sia
papūga Afrikoje, Šepkų Papūga buvo užauginta net
30 cm ūgio ir šiandien sveria apie 450 gr. „Žinant, su
ko kia jėga šis paukštis gali kirsti snapu, nes tai pa-
tyrė kartą Dangė, galiu tik paliudyti, kad mūsų Pa-
pūga tikrai be didelio vargo viščiuko kaulus sutru-
 pi na iki trupinių”, – sako Aleksand ras. 

Nors šitoji Papūga tarsi buvo pri skirta Dangei,
tačiau ji dėmesį ir mei lę linkusi daugiau demonst-
ruoti Alek sandrui. „Aš jai labiau patinku, man ji ne-
kanda. Kai sėdi man ant pe ties, gali net bučkį duoti,
o štai Dan gei be jokio gailesčio gali skaudžiai snapu
kirsti”, – sako Aleksandras. Į klausimą, ar nebandė
Dangė suregu liuoti savo santykių ir pasiekti sutari-
 mo su jos didenybe Papūga, moteris atsako, kad tur-
būt paliaubų neįma noma pasiekti vien dėl to, kad Pa-
pūga yra moteriškos giminės ir jai patinka labiau su
vyrais koketuoti. Iš tiesų, tas jųdviejų vidinis nesu-
tarimas pra sidėjo tada, kai Dangė kurį lai ką, kol buvo
kapitaliai remontuojamas šei mos pagrindinis būstas,
su Papūga gy veno „tremtyje” – svečių na melyje. Tai-
gi toje „tremtyje” mote ris visur, kur tik eidavo, kar-
tu nešiodavosi ir Papūgą. Kartą, kai Dangė pabandė
ją įkelti į narvą, gavo skausmingą kirtį. Nuo to kar-
to, patyrusi Papūgos snapo stiprumą, šeimininkė iš-
skirtinai vengia artimesnio kontakto su augintine.

Prigimtinė teisė į proto aukštumas

Papūga dvidešimt metų gyvena Šepkų šeimoje
ir niekuomet nėra ma čiusi savo sparnuočių giminės
atsto vų. Todėl ji visiškai teisėtai gali vadintis homo
sapiens bendrijos nare. 

Beje, šios rūšies papūgos labai po puliarios tarp
žmonių. Jos labai pro tingos ir geba ypač gerai at-
kartoti išgirstą garsą. Iš tiesų, ornitologai yra įro-
dę, kad jokiam kitam paukš čiui nėra pavykę taip ko-
kybiškai pa mėgdžioti žmogaus balso bei kitų gar sų,
kaip žakui, kuris išmoksta net iki kelių šimtų žodžių
bei gali ištarti 60–70 frazių. Šepkų Papūga – ne išim-
 tis. Pavyzdžiui, kai pradeda temti, Papūga šeimi-
ninkams praneša, kad eis miegoti. Taip ir sako:
„Atia, atia, labanaktis, eisiu pamiegoti”. 

„Ji kaip senas magnetofonas – ‘low tech recor-
ding device’ – atkartoja tam tikrus žodžius ir frazes
ir jokiu būdu nepainioja anglų kalbos su lie tuvių.
Tarkime, jeigu ateina kaimynas, kurio vardas Brian,
ji sako: ‘Hi, Brian’, o jeigu ateina mano partneris Jeff,
ji niekuomet jo nesupainios su Brian, o sakys: ‘Hi,
Jeff ’. Kai įeina kai mynų šuo, visada ‘suamsi’: ‘Au
au”’, – pasakoja apie šeimos augin tinę Aleksandras.

Šeimininkų atmintyje išnyra dar vienas Papū-
gos intelektualinių galių epizodas iš to paties laiko,
kai Dangė gyveno „tremtyje” svečių namelyje. 

„Pamenu susiruošiau susidėjusi daiktus eiti, o
Papūga paklausė: ‘Važiuosim namo?’ Nors nepla-
navau jos imti, nes dar vis pagrindiniame na  me vyko
remontas, tačiau be galo pagailo jos ir nusprendėme
grįžti abi į dar nebaigtą remontuoti namą”, – pasa-
koja Dangė Širvytė.  

Būna, kai Papūga užsigeidžia  švie  sos, o jos nar-
vas tuo metu už deng tas, tada pradeda kalbėti: „Tam -
su, tamsu”. 

ką pasakoja žinomo juvelyro aleksandro Šepkaus Papūga?

Reikėtų patikslinti, kad Papūga visko nekartoja
iš eilės, kaip kokia papūga, ir  kiekvieną kartą savo
šeimininkus nustebina protu ir išskirti nėmis paukš-
tiškomis įžvalgomis. Alek sandras Šepkus prisipažįsta,
kad kartais net būna nejauku, kai Papū gos ištarti žo-
džiai visiškai atitinka jų leksikinę reikšmę. „Grįžau
kartą na mo ir tądien man skaudėjo inkstus. Atsisė-
dęs prie stalo, girdžiu užuojau tą iš narvo: ‘Aliui skau-
da?’ Kitą kartą pasilenkęs prie jos narvo elektros liz-
 dą tikrinau. Staiga ji nusileido prie mano peties ir ty-
liai į ausį sako: ‘Ką tu ten krapštai?’” – vardija pro-
tingosios Papūgos kalbėjimo gabumus Aleksandras. 

Dangė prisimena, kai atvažiavęs jos anūkas ir
kelias dienas stebėjęs šeimininkų bendravimo ypa-
tumus su Papūga, apie tai išsakė savo nuomo nę: „Ne-
galiu patikėti, Jūs su ja kalba tės kaip su žmogumi,
net patys to ne pastebėdami”. 

Septyni Papūgos ligos mėnesiai

Afrikos pilkosios papūgos pa pras tai daugiausiai
gyvena šešiasde šimt metų. Kalbant apie šių paukš-
čių ilgaamžiškumą ir įvertinant jų ypa tingai pri-
žiūrimą gyvenimo būdą sau gioje žmonių aplinkoje,
yra nusta tyta, kad kai kurių rūšių papūgos gali iš-
gyventi dar ilgiau. Tai patvirtina ir juvelyro Alek-
sandro Šepkaus informacija.  „Prieš keletą metų
skaičiau, kad Winston Churchill papūga dar gyva”,
– sako A. Šepkus.

Kiekvienam gyvo organizmo il ga amžiškumui,
žinia, gali sutrukdyti tik liga. Išmintingoji Šepkų Pa-
pūga turėjo rimtų negalavimų ir net septynis mė-
nesius teko ją slaugyti ir gy dyti. Dangė mano, kad
senajame nere montuotame name pelės apkrėtė jos
maistą ir būtent tada jo paragavusi Papūga susirgo.
„Septynis ilgus mė ne sius teko kasdien du kartus per
die ną duoti vaistų. Ir tai nėra paprasta. Reikėdavo
Papūgą suvynioti į rankšluostį, ją pražiodyti, kad ga-
lėtum kokybiškai sulašint vaistų do zę”, – prisime-
na sunkų metą Papūgos šeimininkai. Po šio susir-
gimo Šepkų augintinė lesa tik jai specialiai skirtą le-
salą, kartais gauna sorų kruopų ska nėstų ir grai-
kinių riešutų, nors prieš ligą lesė viską – ir vištų kau-
lus, ir kiaušinius, ir šviežias daržoves.

Anarchija – Papūgos „tėvas” ir „motina”

Jeigu Papūga ir atsako į klausi mą, koks jos var-
das, tai tą ji daro tik tada, kada pati to nori. Kalba,
beje, ji irgi tik tada, kai pati to užsigeidžia, pabrėž-
tinai demonstruodama visiš kai nepriklausomą savo
būdą ir taip rodydama pagarbą anarchijai. Ne-
 mėgsta Papūga būti transportuojama, nemėgsta
gryno oro ir nepripa žįsta jokių pasivaikščiojimų lau-
ke. Anarchijos šalininkė šeimininkus kartais stebina
neįprastu įkyrumu, nes Papūga mėgsta, kai jai ro-
domas išskirtinis žmonių, bet jokiu būdu ne vabz-
džių dėmesys. Jeigu virš jos nar vo pradeda skraidyti
kokia muselė, uodas ar atropoja boružėlė, Papūga
pradeda rėkti ne savu balsu, nuolat kartodama: „Ne-
bijok, nebijok!” Be šių vabzdžių Papūga dar labai bijo
vandens garų, genda jos nuotaika ir kai mato už-
degtas žvakes. Pasirodo, pastarųjų liepsna jai nekelia
jokių romantiškų jausmų, kaip ir didelio ūgio šunys.
„Buvo draugai atsivedę milžinišką aviganį, tai jis jai
labai nepatiko. Jis jai pasirodė per didelis, todėl Pa-
pūga tiek rėkė  ant to vargšo keturkojo, kad šis iš ne-
vilties net ‘verk ti’ pradėjo. Kitą kartą, kai kai-
 mynas atsivedė mažą šuniuką, Pa pū ga labai juo do-
mėjosi ir elgėsi visiš kai priešingai, rodė didelį norą
žaisti ir bendrauti”, – pasakoja Aleksan dras Šepkus
apie įnoringą savo augintinės charakterį. 

Nemėgsta Papūga šeimininkų kelionių. Tai nu-
tinka bent kartą per metus, kada Aleksandras Šep-
kus ir Dangė Širvytė išvyksta keliems mė nesiams į
Lietuvą. „Vos tik pamato lagaminus, pradeda labai
pykti, tada irgi rėkia nesavu balsu. Gerai, kad jau
daug metų turime nuostabų kai myną, kuris, kai bū-
name išvykę, nuo širdžiai prižiūri mūsų Papūgą. Jis

„Na, taip, ką Papūga pasako, mes jai visada at-
sakome, toks bendravimas  šeimoje vyksta jau keli
dešimtmečiai”, – juokiasi Aleksandras. 

Mokoma naujų žodžių ir žmonių bendravimo
„manierų”, negali nu neig ti ir Papūgos atminties. Štai
ko kiu dar vienu prisiminimu tai patvir tina juvely-
ras: „Mano mama mirusi prieš dešimt metų. Kai ji
pas mus lan kėsi, jos stipriausias išsireiškimas bu vo
‘Po šimts kalakutų’. Ir kaip pa neigsi, kad Papūga ne-
turi atminties ar jos protas neskvarbus? Ji ir dabar,
praėjus dešimčiai metų nuo Mamos mirties, dar vis
karts nuo karto pa sako šį priežodį, kurio, beje, nie-
kas, iš skyrus mano Mamą, šeimoje nebevartoja.
Arba dar vienas ypatingas mo mentas. Labai seniai
iš besilan kančio mūsų bičiulio gruzino Papūga iš-
moko pasisveikinti gruziniškai ir dabar kartais jo bal-
su tai daro”, – pasakoja Aleksandras Šepkus. 

Intelektualioji Šepkų Papūga ištikima anarchijai.

Dangė Širvytė su Papūga dar tada, kai buvo tvari judviejų bičiulystė. Šeimos�archyvo�nuotraukos
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taip pat patiki mums savo augintinį šu-
nelį, kai jam tenka kur nors išvažiuo-
ti”, – dėkingai apie nuostabius kai-
myniškus santykius pasakoja Alek-
sandras. 

Papūga – įkvėpėja

Į klausimą, ar kokių nors nepa to-
 gių situacijų teko patirti dėl Papūgos
nediskretiškumo, žinomas juvelyras
sako kad ne. „Vienintelio, ko mes ne lei-
džiame žmonėms, tai prie jos švilpau-
ti, nes ji labai greitai išmoktų švil pauti
ir tada nustotų kalbėti”, – pastebi A.
Šepkus  

Pasinaudodama proga ir kalbin da-
 ma žinomo juvelyro augintinę, pri simi-
niau, kaip literatūros istorijoje yra iš-
likęs ne vienas epizodas, susijęs su pa-
pūgos simbolika. Yra žinoma, kad to-
kius garsius skirtingų laikotarpių ra-
šytojus kaip Gustave Flau bert, Gabriel
Garcia Marquez, šio paukščio  įvaizdis
netiesiogiai įkvėpė kūrybai. Išskirti-
nius papuošalus ku riantis garsus ju-

velyras Aleksandras Šepkus patvirti-
no, kad Papūga irgi yra šiek tiek pri-
sidėjusi prie jo kūrybos. „Esu sukūręs
vieno papuošalo už segimą, kuris pa-
našūs į Papūgos snapą”, – juokiasi
Aleksandras Šep kus. 

Tiesa, kol vyko netrumpas pokal-
 bis apie Papūgą, pilkoji gražuolė su-
pdamasi  narve vis bandė atkreipti į
save dėmesį, o kai nuo jo pavargo, iš-
didžiai tarė: „Labanaktis”. Šeimi nin-
 kas sudrausmino, primindamas pa-
ukščiui, kad dar tik vidurdienis ir tik-
rai nėra geriausias laikas miegoti. Šis
momentas leido iš arčiau pama tyti
Papūgos nuovokumą, kurį tuoj pat pa-
pildė dar vienas įspūdingas jos elgesio
viražas. Kai Dangė vaizdingai pasa-
kojo, kaip kiekvieną kartą išgirdusi or-
kaitės pyptelėjimą jų sparnuotoji au-
gintinė jį tiksliai atkartoja, Papūga, os
išgirdusi šeimininkės ištartą„ pypt”,
pirmą kartą neprašoma jį čia pat pa-
kartojo, tuo tarsi pa tvirtindama, kad
jai patiko „duoti” interviu ir norėtų jau
jį užbaigti.

filmas „Tarp pilkų debesų” – nepralenkiamas
Filmas „Tarp pilkų debesų” (,,Ashes in the Snow”), režisieriaus Mariaus Markevičiaus
pastatytas pagal to paties pavadinimo Rūtos Šepetys romaną, tapo populiariausiu 2018-
ųjų filmu Lietuvoje. Šį filmą pernai vos per kelis mėnesius spėjo pamatyti net 240 880
žiūrovų, o tai – kone kas dešimtas Lietuvos kino teatrų žiūrovas, – skelbia Lietuvos kino
centras (LKC).

Anot� LKC,� 2018� m.� buvo� ge-
riausi� metai� kino� rinkai� po
nepriklausomybės�atkūrimo.

„Pasiektas�ne�vienas�rekordas:�nu-
statytas�pats�didžiausias�iki�šiol�su-
sidomėjimas� lietuvišku� kinu,� pasi-
ektas�dokumentinio�filmo�žiūrimu-
mo� rekordas,� rekordiškai� augo� ki-
nuose� apsilankiusių� žiūrovų� skai-
čius�ir�bendrosios�pajamos”,�–�rašo-
ma� žiniasklaidai� išplatintame� LKC
pranešime.�Nacionalinio�kino�dalis�tarp�visų�kino�teatruose�rodytų�filmų�sudarė�27,9�proc.
rinkos.�

„Tai�įspūdingas�šuolis�–�2017�m.�kinuose�rodytų�lietuviškų�filmų�rinkos�dalis�siekė�re-
kordu�laikytus�21,42�proc.�Šiuo�rodikliu�Lietuva�ne�tik�reikšmingai�lenkia�kaimynines�Bal-
tijos�šalis�bei�Lenkiją�(pastaraisiais�metais�sudarė�apie�24�proc.),�ir�pagal�šį�rodiklį�artėja�prie
kitų�stiprių�kino�industrijos�valstybių�tokių�kaip�Prancūzija�(vidutiniškai�apie�37�proc.)”,�–
nurodo�LKC.�

Nieko�stebėtina,�nes�padaugėjo�ir�pačių�lietuviškų�filmų.�Jų�praėjusiais�metais�įvyko
net�21�premjera�(2017�m.�buvo�11).�Pernai�buvo�sukurti�54�nauji�įvairios�trukmės�ir�žanrų
kino�filmai,�28�jų�–�vaidybiniai�(2017�m.�sukurta�41�filmas,�iš�jų�vaidybinių�–�15),�9�–�doku-
mentiniai�(režisieriaus�Arūno�Matelio�dokumentinis�filmas�„Nuostabieji�lūzeriai.�Kita�pla-
neta”;�Jūratės�ir�Vilmos�Samulionyčių�„Močiute,�Gutent�Tag!”;�Martyno�Starkaus�„Mulai”;�Edi-
tos�Kabaraitės�„100�metų�kartu”;�Roko�Darulio�ir�Ronaldo�Buožio�„Rūta”;�Eimanto�Belicko
„Tumo�kodeksas”;�Ramunės�Kudzmanaitės�„Aš�priglaudžiau�prie�žemės�širdį”;�Martinos�Jab-
lonskytės�„Lituanie,�mano�laisve”;�Mindaugo�Survilos�„Sengirė”.�Pastarasis�filmas,�LKC�duo-
menimis,�pasiekė�nepriklausomos�Lietuvos�dokumentinio�kino�žiūrovų�rekordą,�nes�jį,�pri-
taikytą�ir�neregiams,�pamatė�daugiau�nei�62�tūkst.�lietuvių.�

Lietuviško�kino�pakilimui�neabejotinai�įtakos�turėjo�Lietuvos�valstybės�atkūrimo�šimt-
mečio�metai,�kuomet�valstybė�papildomai�finansavo�filmų�gamybą.�Iš�viso�buvo�paremta
17�naujų�vaidybinių,�dokumentinių�ir�animacinių�filmų.�

Parengta pagal 15min.lt

Atkelta iš 2 psl.

Džiaugiuos ir aš, galėjusi pagelbėti kuriant šį filmą apie lietuvių tautos trė-
mimus. Ko neklaustum, nėra nė vienos lietuvių šeimos, kuri nebūtų kaip nors
paliesta šios tragedijos. Tiems, kurie jau gimė ir augo JAV, ši istorija gal ne vi-
suomet gerai žinoma. Nors sėdint kino salėje, žiūrovams labai daug emocijų su-
kelia filmas ir verčia nubraukti ašarą.

Vida Buožis:
Filmas ,,Ashes in the snow” žiūrovą pakviečia į nenusakomai sukrečiančią ke-
lionę, leisdamas pajusti Antrojo pasaulinio karo žiaurumus. Pagrindinių vei-
kėjų kelionė iš nerūpestingos paauglystės į kankinančią deportaciją – tai tikėjimo
ir vilties pamoka. Filmas atspindi žmogaus gebėjimą išgyventi ir išlaikyti dva-
sinę stiprybę tiesiog neįsivaizduojamomis sąlygomis.

Parengė Inga Greblikienė

,,Ashes in the Snow”: žiūrovų įspūdžiai

A † A
SAULIUI KAROSUI

mirus reiškiame giliausią užuojautą jo mamai BI-
RUTEI ir sūnui KONSTANTINUI.

Jūs netekote nepaprasto sūnaus, tėvo ir dau-
giausiai pasiekusio verslininko, kolekcininko.

Jo įsteigtas kultūros paramos fondas padėjo iš ug-
 dyti daugelį muzikos, literatūros veikėjų.

Mielas Sauliau, tebūnie Tau lengva Lietuvos že-
 melė.

Karolis, Jūratė ir Audronė Avižieniai



16 DRAUGAS2019�SAUSIO�19��D.,�ŠEŠTADIENIS

http://draugokalendorius.org
California Lithuanian Credit Union

!"#$"%&'#()"*%+,

!"#$%&'(')*$+,
!"#$%&'&()$*+,,,---)&'&()$*+

./0!"+1,,,2)345,
678,,,,,,,,,2)495,

:*;<!=,:/*<1,,>,,?$@!';,A/"B!"+,
6"=;*"/=!$"/',C,D$E;1=!&,F!*;1
G;;",8&&$("=1,>,:$'';+;,./0!"+1

pAS MUS
IR

AplINk MUS
�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius sausio 23 d., trečiadienį, 1 val.
p. p.  PLC skaitykloje Lemonte rodys LRT kur-
tų istorinės filmų serijos ,,Laisvės kaina. Sa-
vanoriai” dešimtąjį filmą. 

� Sausio 27 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių visus maloniai  kviečiame užsukti į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salę ir pa-
sivaišinti cepelinais.

� Sausio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje pirmąsias šv.
Mišias naujaisiais metais aukos kunigas Jau-
nius Kelpšas. Kviečiame visus atvykti. Ga-
lima užprašyti šv. Mišias už mirusius gimi-
nes ir draugus. Po šv. Mišių – vaišės Jauni-
mo centro kavinėje. Adresas: 5620 So. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636.

� 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).

� New Yorko miesto Lietuvių Bendruome-
nės apylinkės valdyba kviečia į ,,Lietuvos Ne-
priklausomybės pokylį – 101” kovo 10 d.,
sekmadienį, 12 val. p. p. restorane ,,Gian-
do on the Water”, 400 Kent Avenue, Brook-
lyn, NY 11249. Daugiau informacijos tel.
347-415-6379 arba el. paštu: ljhood@ve-
rizon.net

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

w w w . draugofondas.org

The Lithuanian Trade Council yra pelno nesiekianti organizacija, įsikūru-

si Baltimorės Lietuvių namuose, Marylande. Mūsų tikslas yra sukurti

komercinius santykius ir padėti Lietuvos įmonėms padidinti eksportą į

Jungtines Amerikos Valstijas. Plačiau susipažinti su mūsų veikla galite:

www.LithuanianTradeCouncil.com

Esame įkūrę Lithuanian Marketplace – programą elektroniniams preky-
bos mainams visame pasaulyje, kur įmonės gali pardavinėti savo pro-
duktus nemokamai. Jeigu esate tiekėjas, galite užsiregistruoti jau dabar. 

Prezidentas Bernard Gagnon, tel. +1-410-713-5992 
bgagnon@LithuanianTradeCouncil.com

Like us on Facebook

        

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-585-9500

www.draugas.org

Naujiems prenumeratoriams – 110 dol.
Internetinė laida  – 99 dol.

Remk skaitydamas
Remk pirkdamas

Remk skleisdamas žinią

Remk draugaudamas

Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų

2019-ųjų metų  proga 
padovanok sau ir kitam

110-ąjį Gimtadienį švenčiantį
DRAUGĄ!

Onyte, 
einam su manim pašokti! 

Sausio 25 d., penktadienį, 5:30 val. p. p. kviečiame atvykti į
Jaunimo centrą (5620 S. Claremont, Chicago, IL), kur vyks ren-
ginys ,,Penktadienį po penkių – šokiai”. Įėjimas – 10 dol. Tai
proga  pabendrauti, atsipūsti ir linksmai pradėti savaitgalį!
Dalyvaudami paremsite Jaunimo centre vykdomus remonto
darbus. Mus linksmins ir šokiams gros Algimantas Barniškis.
Veiks baras. Pasikvieskite draugus ir pažįstamus. Lauksime!

Nepraleiskite progos pamatyti net į dvi Oskaro 
statulėles pretenduojantį Arūno Matelio filmą 

,,Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta” 
ir susitikti su režisieriumi. 

Sausio 20 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
šis filmas bus rodomas Skandinavijos filmų festivalyje, 

The Writers Guild Theater,
135 S. Doheny Dr. Beverly Hills, CA 90211. 

Daugiau informacijos – festivalio tinklalapyje:
https://bit.ly/2TA9dzl


