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Los Angeles – litvakų muzikos koncertas

Oranžinė  spaLva

Lapkričio 25 d. Lietuvos ambasadorius JAV Ro-
landas Kriščiūnas ir ambasados darbuotojai pri-
sijungė prie tarptautinės akcijos „Nušviesk pasaulį

oranžine spalva” („Orange the World”). Prisijungiant
prie šios akcijas, ambasada dar kartą patvirtino Lie-
tuvos įsipareigojimą ginti ir užtikrinti moterų teises.

Šia akcija pažymima Tarptautinė kovos su smur-
tu prieš moteris diena. Oranžinė spalva pasirinkta sie-
kiant išreikšti solidarumą su moterimis ir mergaitė-
mis, patyrusiomis smurtą.

Lyčių lygybė ir kova su smurtu prieš moteris, visų

formų diskriminacijos panaikinimas moterims – vie-
nas svarbiausių daugiašalės Lietuvos užsienio poli-
tikos prioritetų. Nuo 2020 metų Lietuva pradės dirb-
ti Jungtinių Tautų lyčių lygybės ir moterų įgalinimo pa-
dalinio (UN Women) vykdomojoje taryboje, kur buvo
išrinkta trejiems metams. Smurto prieš moteris prob-
lemai išskirtinis dėmesys bus skiriamas ir  Lietuvos
rinkimų kampanijoje dėl narystės Jungtinių Tautų Žmo-
gaus teisių taryboje 2022–2024 metais.

LR ambasados Washingtone inf.

,,Oranžinėje” akcijoje už moterų teises šiemet dalyvavo Lietuvos ambasados darbuotojai. LR ambasados nuotr.

– kovos su
smurtu prieš

moteris
simbolis

Lapkričio 21 dieną Lietuvos generalinis konsulatas Los
Angeles pakvietė pasitikti 2020-uosius – Vilniaus Gao-
no ir Lietuvos žydų istorijos metus – skambant litva-

kų muzikai, stebint autentiškus 1939 metų Vilniaus žydų
gyvenimo vaizdus, ragaujant litvakiškų užkandžių bei da-
lijantis Lietuvos žydų šeimų istorijomis ir prisiminimais.

Beveik 200 renginio dalyvių turėjo progą susipažin-

ti su žymiausių litvakų kompozitorių kūriniais. Specialią
koncertinę programą „Aerograma”, kurioje savitomis mu-
zikinėmis interpretacijomis atskleidžiami gausaus Lietuvos
žydų muzikinio palikimo fragmentai, pristatė kvartetas iš
Lietuvos: violončelininkas Gleb Pyšniak, smuikininkas Da-
rius Dikšaitis, pianistas Robertas Lozinskis ir vibrafonistas
Marius Šinkūnas.                                                    – 4 psl.

Muzikinėje programoje ,,Aerograma” pristatyti litvakų Benny Goodman, Vyacheslav Ganelin, Anatolijus Šenderovo, George Gersh-
win kūriniai. Pasiklausyti garsiausių litvakų muzikų kūrinių Santa Monicoje susirinko beveik 200 renginio dalyvių.

.                  Kęstučio Kazlausko nuotr.
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

BR. KUN. AURELIJUS GRICIUS OFM

Pirmasis Advento sekmadienis įveda mus į dar vie-
nerius trečiojo tūkstantmečio liturginius metus.
Švenčiame naują pradžią to, kas prasidėjo pirmuoju
Kristaus atėjimu – Jo Įsikūnijimu. Adventas įpareigoja
mus atsinaujinti ir atnaujinti savo atsidavimą tam, ką
Dievas pradėjo tarp mūsų per Jėzų Kristų. 

apie Advento nešamą viltį šiandienos pirmajame
skaitinyje kalba pranašas Izaijas, sukurdamas
dramatišką vaizdą, matomą nuo Jeruzalės šven-

tyklos kalvos, Biblijoje vadinamos Siono kalnu. At-
eityje atsitiks taip, kad Viešpaties Namų kalnas sto-
vės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus už kalvas aukš-
tesnis. Visos tautos plūs jo linkui… (Iz 2, 2) Kadangi
kalva, apie kurią kalbama, iš tikro yra žemesnė už
ją supančias kalvas ir kalnus, suvokiame, jog tai ap-

okaliptinis reginys. Čia kalbama apie dieviškąją in-
tervenciją. Pranašas skelbia, kad paskutiniosiomis
dienomis visos tautos pripažins, kad Jahvė yra vie-
nintelis Dievas, Karalių Karalius. Visi žmonės plūs
prie Siono kalno, pažins Dievo valią ir išmoks spręs-
ti konfliktus tarp tautų.  Žmonija atsisakys ginklų ir
perdirbs juos į taikius įrankius. 

Iš Naujojo Testamento akivaizdu, kad Jėzus ir
pirmieji krikščionys gerai žinojo, ką skelbė prana-
šas. Savo sekėjus Jėzus vadino ,,pasaulio šviesa” ir
aiškino, kad ,,neįmanoma nuslėpti miesto, pastaty-
to ant kalno”, nes jo šviesa matoma iš labai toli. Jė-
zus laimino taikdarius ir mokė savo sekėjus į smur-
tą neatsakyti smurtu. Dar daugiau, Jėzus ragino my-
lėti savo priešus ir melstis už persekiotojus. Tai nau-
ja tikrovė; tai tarsi nežymios Siono kalvos iškilimas
virš kitų kalnų. 

Adventas primena mums, kad tai, ko žmogus la-
biausiai trokšta, Dievas pradėjo įgyvendinti Pir-

muoju Atėjimu –
Jėzaus Nazariečio
gyvenimu, mirti-
mi ir Prisikėlimu.
Ir tai, ką Dievas
pradėjo Kristuje,
Dievas išbaigs tuo-
se, kas, palytėti
Gerosios Naujie-
nos, atsiliepia į
kvietimą būti
taikdariais ir tam-
pa šviesos ir vilties žmonėmis, Jėzaus skelbtų pa-
laiminimų žmonėmis.

Br. Aurelijus Gricius – pranciškonų arba „Mažesniųjų brolių
ordino” (lot. ordo fratrum minorum – OFM) vienuolis, Ken-
nebunk, Maine, Šv. Antano vienuolyno gvardijonas.

Vėl švenčiame naują pradžią

ĮLietuvių Fondo (LF) pokylį š. m.
lapkričio 2 dieną susirinkusių sve-
čių laukė ne viena staigmena. Viena

iš jų – LF nario Mariaus Kasniūno ap-
dovanojimas LR užsienio reikalų mi-
nisterijos garbės ženklu ,,Lietuvos dip-
lomatijos žvaigždė”. Apdovanojimą už
lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kul-
tūros propagavimą Mariui Kasniūnui
įteikė Lietuvos Respublikos ambasa-
dorius JAV ir Meksikai  Rolandas Kriš-
čiūnas. Svečiai plojimu pagerbė apdo-
vanotąjį. 

Visų LF narių, aukotojų ir LF va-
dovybės vardu M. Kasniūną su apdo-
vanojimu pasveikino LF tarybos pir-
mininkė Audronė Pavilčius-Karalius,
LF valdybos pirmininkas Tauras Bub-
lys ir LF vykdomoji direktorė Jūratė
Mereckienė ir įteikė jam LF sveikini-
mo raštą ir gėlių puokštę. 

M. Kasniūnas – ilgametis LF ta-
rybos narys. Jis vieną kadenciją buvo
LF tarybos pirmininku (nuo 2012 ge-
gužės mėn. – 2015) ir dvi kadencijas

(2009–2012 ir 2015–2018 metais) – LF val-
dybos pirmininku.   

Kaip padėkos kalboje sakė M. Kas-
niūnas, jis LF dirba per 20 metų. O ke-
lią į savanorius jam parodė tėvas Vy-
tautas Kasniūnas, pats visa gyveni-
mą dirbęs lietuvybės baruose. 

2014 metais už nuopelnus garsi-
nant Lietuvos vardą LR užsienio rei-
kalų ministerijos garbės ženklas ,,Lie-
tuvos diplomatijos žvaigždė” buvo
įteiktas ir LF.  Apdovanojimą įteikė LR
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius ir LR ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičius, o jį priėmė LF
steigėjas Antanas Razma. 

Užsienio reikalų ministerijos gar-
bės ženklas „Lietuvos diplomatijos
žvaigždė” teikiamas nuo 2010 metų.
Šiuo ženklu yra apdovanojami Lietuvos
ir užsienio valstybių piliečiai ir orga-
nizacijos už ypatingus nuopelnus gar-
sinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir
plėtojant tarpvalstybinius santykius.

LF inf.

Mariui Kasniūnui – garbingas apdovanojimas

Su apdovanojimu M. Kasniūną (antras iš k.) pasveikino (iš k.): LF vykdomoji direktorė
Jūratė Mereckienė, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius ir LF valdy-
bos pirmininkas Tauras Bublys. S. Ščedrinos nuotr.

Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.org
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Š E Š TA D I E N I O   p O k A l b I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Mūsų gyvenimas vis labiau nepaliaujamai ke-
liasi į virtualią erdvę. Internetu jau ne tik
siunčiame laiškus, skaitome knygas ar

klausomės muzikos o  internetinėse parduotuvė-
se perkame drabužius, indus, vaistus, baldus ir
daugelį kitų reikalingų dalykų. Jau senokai ten pat
– virtualioje erdvėje – ne tik akimirksniu sužinome
pasaulio naujienas, bet ir bendraujame vieni su ki-
tais: kalbamės su draugais, gyvenančiais kituose
žemės kampeliuose, ar net kaimynystėje, susi-
randame seniai iš mūsų gyvenimo dingusius se-
nus pažįstamus, susipažįstame su naujais žmo-
nėmis. Kai kas virtualioje erdvėje  net įsimyli ir, pa-
galiau susitikę, sukuria šeimas. 

O Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys bei vi-
same pasaulyje išsibarstę lietuviai jau kelerius me-
tus turi galimybę Facebook’e (FB) užsukti į beveik
15 tūkstančių narių turintį virtualų Chicagos lietu-
vių turgelį, kuriame veiksmas vyksta panašiai, kaip
ir ,,gyvame” turguje: čia žmonės parduoda, per-
ka, siūlo paslaugas arba susiranda įvairių sričių
specialistų, vieni kitų klausia patarimų, kalbasi apie
ligas, keliones, išsako savo nuomones įvairiais gy-
venimo klausimais ir kartais net vieni su kitais su-
sipyksta. Šio šeštadienio ,,Draugo” pašnekovė –
labai populiaraus virtualaus Chicagos lietuvių turgelio
administratorė Aušra Bloveščienė.

Aušra, kaip gimė idėja  įkurti Chicagos lietuvių turgelį?
Kada jį atidarėte? 

Vis matydavau, kad FB yra panašių amerikiečių
grupių, kuriose žmonės kažką perka, parduoda, siū-
lo paslaugas arba jų ieško. Nusprendžiau, kad tokia
FB grupė labai reikalinga ir turėtų būti naudinga tau-
tiečiams, kurie tuo metu vis dar masiškai atvykinėjo
į Čikagą. 2013 metų liepą FB įkūriau Chicagos lietu-
vių turgelį. Tai nebuvo pati pirmoji grupė FB, skir-
ta tautiečiams. Pirmoji buvo pavadidnta Chicago ma-
mytės. Ten buvo susibūrusios jaunos moterys, kurios
labai draugiškai dalijosi patirtimi. Jos susikūrė
tam, kad susipažintų, pasikalbėtų, kad jų vaikai ga-
lėtų kartu pažaisti, pabendrauti lietuviškai. O aš no-
rėjau įkurti grupę, kurioje būtų galima parduoti,
pirkti, dalintis įvairia informacija, taip pat norėjau,
kad ji būtų įdomi ir tokiems žmonėms, kurie netu-
ri vaikų. Pradžioje pasikalbėjau su keliomis mote-
rimis iš Chicago mamyčių, pasakiau savo idėją ir jos
tam labai pritarė. Sugalvojau, kad mano FB grupės
pavadinime turėtų būti žodis ,,turgelis”. 

Kaip jums sekasi šis turgelio ,,direktorės” darbas?
Tai buvo iš gerų ketinimų gimęs projektas. No-

rėjau, kad visiems būtų gerai, tuo pačiu ir man. Bet
negalėjau net pagalvoti, kad turgelis taps toks po-
puliarus, ir kad pati užsikrausiu tokią naštą, tokį di-
delį ir daug laiko bei sveikatos atimantį darbą. Tu-
rėjau ir malonių, ir labai nemalonių patirčių. Per tą
laiką teko ir ašarų išlieti, ir konsultuotis su teisi-
ninkais. Iš jų sužinojau daug naudingų dalykų,  da-
bar jaučiuosi pakankamai ,,pasikausčiusi”. 

Be to, aš žinau pati ir turiu gerą pavyzdį iš ,,ma-
myčių”, kad, būdama  administratore, negaliu na-
riams leisti elgtis taip, kaip kiekvienas norėtų. Ta-
čiau negalima ir uždrausti žmonėms laisvai reikšti
savo nuomonę: turgelyje visiems turi būti ne tik nau-
da, bet ir įdomu, linksma. Mano grupės nariai tiek
kartų bandė mane mokyti, auklėti ir aiškinti, kaip
turiu administruoti savo įkurtą FB svetainę. Visada
išklausau kitų išsakytas nuomones, pastabas, tačiau
administruoju taip, kaip man atrodo geriausia. Esu
nustačiusi visiems bendras taisykles. 

Esu pakankamai kantri, bet kai jau netenku
kantrybės, pasiūlau tiems patarėjams įkurti savo FB
svetainę. O kartais tuos, kurie elgiasi labai ne pagal
taisykles, tenka užblokuoti. 

Internetinio turgelio vadovė: 

žmonės čia renkasi ne tik parduoti ir pirkti

Ar Chicagos lietuvių turgelis yra jūsų visuomeninė veik-
la? Juk šiam darbui, tenka skirti tikrai nemažai laiko?

Iš turgelio administravimo aš neužsidirbu nie-
ko. Tai yra visuomeninė veikla, aš jai skiriu tiek lai-
ko, kiek galiu. Tuo metu, kai esu su šeima ar sulau-
kiame namuose svečių, kai pati būnu svečiuose, sten-
giuosi neiti į ,,darbą” Chicagos lietuvių turgelyje. Kar-
tais sulaukiu pasipiktinusių žinučių, kuriose piktai
klausiama, kur yra turgelio administracija. Tik-
riausiai žmonėms atrodo, kad turiu būti pasiekiama
visą parą. Jiems galiu atsakyti, kad administracija
turi savo gyvenimą. Aš dirbu (mano specialybė  – kir-
pėja), turiu šeimą, du mažus vaikus, turime draugų,
su kuriais norisi susitikti. Turgelis ir pats savaime
veikia: žmonės skelbiasi, komentuoja, bendrauja. Kar-
tais atrodo, kad komentuoja ir bendrauja tik viene-
tai – kokie 200 žmonių.
Bet žinai, kad skaito be-
veik visi tie keliolika
tūkstančių...

Teko girdėti, kad yra
dar keli Čikagos turgeliai...

Taip, yra dar trys, jų
pavadinimai nuo manojo
skiriasi viena raide. Aš
esu nusipirkusi autori-
nes teises, kad to pavadi-
nimo niekas nepasisa-
vintų.  Narių tuose ki-
tuose turgeliuose yra
daug mažiau, nei mano
administruojamame Chi-
cagos lietuvių turgelyje.
Buvo tokių, kurie sakė,
kad mes padarysime ge-
riau nei tavajame. Atsi-
darė ,,Geras turgelis”, bet
neilgai jis gyvavo. Teko iš-
klausyti visokių nemalo-
nių žodžių, būti išplūstai. O vieno iš tų kitų turgelių
šeimininkas, neminėsiu čia jo pavardės, pridarė
man daug nemalonumų, dėl jo teko turėti reikalų ir
su policija. Aš sakiau ir sakysiu, kad iš pykčio nie-
kada nieko gero dar nebuvo sukurta. Man negaila,
tegul žmonės kuria – atidaro panašių ar pranašesnių
svetainių, tegul būna jų daugiau, dėl to visiems bus
tik geriau. 

Ką galima rasti jūsų turgelyje be skelbimų apie siū-
lomas paslaugas, parduodamus daiktus? 

Pas mus galima surasti įvairių meistrų, siuvė-
jų, fotografų, gydytojų, odontologų, psichologų, ma-
sažistų, teikiame nuorodas, kur, į kokius ūkius galima
vasarą nuvažiuoti pauogauti, paobuoliauti. Taip
pat pas mus galima rasti informacijos apie tai, kur
rasti skyrybų, bankroto, nekilnojamojo turto san-
dorių srityse besispecializuojančių advokatų, kas gali
užsiimti šeimos mokesčių reikalais, kur gauti pa-
galbą norintiems gydytis nuo alkoholizmo, ir t.t.  Yra
per 80 ,,failų” su įvairiausia informacija. Tarp jų –

ir apgautų žmonių pasisakymai apie nesąžiningus
darbdavius ir kt. Visa ta informacija surinkta pagal
žmonių klausimus ir pageidavimus. 

Teko skaityti jūsų parašytų 10 turgelio įsakymų. Vie-
nas iš jų  reikalauja, kad turgelio nariai administratorei ne-
skambintų būdami apsvaigę...

Tai tiesiog mano prašymai, kuriuos padiktavo gy-
venimas. O dėl girtų narių ir pašnekovų – taip, ten-
ka su tokiais susidurti. Štai ir prieš kelias dienas vie-
nas narys man skambino, labai norėjo pasikalbėti,
bet tam, kad galėtų išsakyti savo mintis, ėjo net mau-
dytis į dušą – tokiu būdu bandė išsiblaivyti... Jis la-
bai norėjo su kuo nors išsikalbėti, sielą palengvinti.
Geranoriškai siūlė man mašiną suremontuoti, sakiau
ačiū, nereikia... Tai ne vienintelis atvejis, kai žmo-

gus skambina, nes neturi su kuo pasikalbėti. Pa-
naršęs FB nusprendžia, kad aš galėčiau jį išklausy-
ti. Tiesa, dabar jau rečiau tokių pasitaiko. 

Teko ,,turgelyje” ne kartą matyti, kad be darbo skel-
bimų ar siūlymų pirkti, išnuomoti žmonės neretai klausia
patarimų sveikatos klausimais. Kažkam skauda pilvą, kiti
pataria, kur ieškoti pagalbos, kažkam supūliavo sužalota
koja, pasipila daugybė siūlymų... Kokiomis dar neįprasto-
mis temomis diskutuoja žmonės?

Dažniausiai dabar turgelio nariai klausia įva-
riausių patarimų, skundžiasi, kad nesumoka darb-
daviai, dalijasi skaudžia patirtimi. Ta tema labai ak-
tuali iki šiol. Ypač dažnai nukenčia tie, kurie dirba
be reikiamų dokumentų, tai tiems žmonėms itin daž-
nai nesumokama už paskutinę darbo savaitę. Ir tuo
naudojasi nemažai lietuvių darbdavių. Dažnai žmo-
nės ,,gydosi” turgelyje, klausia: ką daryti vienaip ar
kitaip sunegalavus.

Nukelta į 14 psl.

A.Bloveščienė: kai prieš 6 metus įkūriau internetinį Chicagos lietuvių turgelį, negalėjau
net pasvajoti, kad jis taps toks populiarus.                          Virginijos Petrauskienės nuotr. 
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TElkINIAI

Atkelta iš 1 psl.

„Daugybė garsių pasaulio muzikų
bei atlikėjų, tarp kurių ir Jascha Hei-
fetz, Benny Goodman, Leonard Co-
hen, Pink, Bob Dylan, Vyacheslav Ga-
nelin, Anatolijus Šenderovas bei kiti –
yra litvakai arba jų palikuonys. Holo-
kausto metu litvakų muzika buvo svar-
bi jų dvasinio pasipriešinimo dalis, o
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ji
vėl suklestėjo ir toliau leidžia skleisti
žinią apie turtingą ir savitą žydų kul-
tūrą bei paveldą. Būtent todėl pradėti
Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų isto-

rijos metus nusprendėme skambant lit-
vakų muzikos kūriniams”, – sveikin-
dama renginio dalyvius kalbėjo laiki-
nai generalinio konsulo Los Angeles
pareigas atliekanti Agnė Gurevičie-
nė.

Renginyje autentiškus 1939 m. kas-
dienio žydų gyvenimo vaizdus Vil-
niaus gatvėse, darbuose, sinagogoje
ir mokykloje atskleidė dokumentinis
filmas „Jewish life in Vilna”. Istorinius
kadrus papildė Los Angeles gyvenan-
čio Jay Geller šeimos, kilusios iš Lie-
tuvos, istorija bei įspūdingas Leoros
Raikin pasakojimas apie giminaitį lit-

vaką menininką David Labkovski, ku-
ris įamžino žydų gyvenimą Vilniuje
prieš ir po Antrojo pasaulinio karo, o
Holokaustą išgyveno ištremtas į Sibi-
rą.

Renginyje dalyvavęs Izraelio kon-
sulas viešajai diplomatijai ir kultūrai
Jonathan Bar-El pabrėžė litvakų pa-
veldo reikšmę pasaulyje bei džiaugėsi
nuolat stiprėjančiu Lietuvos ir Izraelio
bendradarbiavimu.

Litvakai yra neatskiriama Lietu-
vos visuomenės dalis dar nuo Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikų, kai
juos XIV amžiuje iš visos Europos pra-

Lapkričio 15 dieną Lietuvos Respublikos ge-
neraliniame konsulate Los Angeles atidaryta 5
lietuvių menininkų paroda „Arti – toli”. Cali-
fornijoje plenerui susibūrę menininkai nutapė
13 paveikslų, kurie generaliniame konsulate bus
eksponuojami iki Naujųjų Metų.

Parodą surengė skulptorius, tapytojas,
Lietuvos dailininkų sąjungos narys prof.
Gintaris Juozas Česiūnas iš Lietuvos ir

keturi Californijoje gyvenantys lietuviai dai-
lininkai: Gintaras Meškauskas, Sigitas Šni-
ras, Martynas Ivinskas bei Rolandas Dabrukas.
Dailininkų teigimu, parodos tema „Arti – toli”
gimė galvojant apie ryšį su Tėvyne net būnant

ir jos ieškant 10 tūkstančių kilometrų nuo Lie-
tuvos.

„Džiaugiamės, kad menininkai, kurių pa-
rodos Los Angeles suburia lietuvių bendruo-
menę ne pirmą kartą, savo kūryba garsina Lie-
tuvos vardą, meno kalba perteikia užsienio lie-
tuviams aktualias temas ir tęsia tradiciją sa-
vais projektais tiesti tiltus tarp Lietuvos ir Va-
karų pakrantės. Tikimės, kad menininkų ple-
nerai Californijoje sulauks vis daugiau daly-
vių, o parodose sukurti paveikslai nebetilps ant
konsulato sienų”, – atidarydama lietuvių me-
nininkų parodą kalbėjo laikinai generalinio
konsulo funkcijas atliekanti Agnė Gurevičie-
nė.

LR generalinio konsulato Los Angeles inf.

Los Angeles – litvakų muzikos koncertas

Iš k.: Izraelio konsulas viešajai diplomatijai ir kultūrai Jonathan Bar-El, The David Labkovski
Project tarybos narė Connie Marco, laikinai generalinio konsulo Los Angeles pareigas ei-
nanti Agnė Gurevičienė, litvakų menininko D. Labkovski giminaitė, The David Labkovs-
ki Project vadovė Leora Raikin, menininko šeimos istorija besidomintis Jay Geller ir kon-
sulato darbuotoja Justina Bezaraitė.

Specialią litvakų muzikos paveldui skirtą koncertinę programą „Aerograma” atliko kvar-
tetas iš Lietuvos: violončelininkas Gleb Pyšniak, smuikininkas Darius Dikšaitis, pianistas
Robertas Lozinskis ir vibrafonistas Marius Šinkūnas.                     Kęstučio Kazlausko nuotr.

Menas, kuris suartina

dėjo kviesti kunigaikštis Gediminas.
1812 m. į Lietuvą atvykęs Napoleonas,
nustebintas žydų aktyvumu ir gausu-
mu, pavadino Vilnių „Šiaurės Jeruza-
le”. Iki Antrojo pasaulinio karo Lietu-
voje gyveno daugiau nei 200 tūkstančių
žydų, tačiau Holokausto tragedija su-
naikino ar privertė pasitraukti beveik
95 proc. jų bendruomenės.

Atsižvelgiant į daugiau kaip 700
metų trukusį litvakų indėlį prisidedant
prie Lietuvos ir kaimyninių šalių vys-
tymosi, valstybingumo, istorijos, kul-
tūros ir mokslo raidos, Seimas 2020-uo-
sius nusprendė paskelbti Vilniaus Gao-
no ir Lietuvos žydų istorijos metais.

LR generalinio konsulato 
Los Angeles/„Vakarų vėjų” inf.

Sigito Šniro ir Martyno Ivinsko darbai.

Iš k.: Gintaras Meškauskas, Gintaris Česiūnas (Lietuva), Rolandas Dabrukas, Martynas
Ivinskas ir Sigitas Šniras. LR generalinio konsulato Los Angeles nuotraukos

Į parodos atidarymą LR generaliniame konsulate Los Angeles gausiai susirinko meno
my lėtojai.
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Gruodžio 3 d., antradienį, 6:30 val. v. Lietuvos Res-
publikos ambasada JAV kviečia į susitikimą su smui-
kininke prof. Dana Pomerantz-Mazurkevich. Ta pro-
ga prisiminkime nepaprastą menininkės gyvenimo is-
toriją.  

Lietuvoje gimusios smuikininkės Danos Po-
merantz-Mazurkevitch gyvenimo keliai labai
vingiuoti. Ji yra smuikininko Danieliaus Po-

meranco dukra, o Danielius Pomerancas buvo ži-
nomas Lietuvos muzikas. Jis baigė Juozo Naujalio
muzikos mokyklą Kaune, mokėsi Berlyne, susido-
mėjo džiazo muzika ir Lietuvoje sukūrė instrumen-
tinį ansamblį, kuris pasirodydavo įvairiose vietose,
taip pat ir garsiosiose Kauno „Konrado” bei „Moni-
kos” kavinėse. 

Lietuvoje gimusią smuikininkę Daną Pome-
rantz (Pomerancaitę) nuo nacių vykdomo žydų ho-
lokausto išgelbėjo Lietuvos valstybinės operos so-
listas Kipras Petrauskas ir jo žmona Elena Žalinke-
vičaitė-Petrauskienė. Vokiečių okupacijos metu Da-
nielius Pomerancas su šeima buvo įkalinti Kauno
gete. 1942 m. smuikininkas Danielius Pomerancas ir
jo žmona Riva paprašė Petrauskų suteikti prie-
globstį jų šešerių mėnesių kūdikiui. Petrauskai su-
tiko Pomerancų dukrą priglausti ir ją pavadino Da-
nute. Ji iš Kauno geto pas Petrauskus buvo išgabenta
bulvių maiše. Petrauskai išsaugojo mergytę ir ją lai-
kė savo šeimos dalimi. 

Vokiečių okupacijos metu Danielius Pomeran-
cas Kauno gete net buvo suorganizavęs 40 asmenų or-
kestrą. Po to pateko į Dachau koncentracijos stovyklą,

susitikimas su smuikininke Dana pomerantz-Mazurkevich

Savo gyvenimo istorija D. Pomerantz dalinsis LR ambasa-
doje.

Danutė su savo antrąja mama – Elena Petrauskiene.

Danieliaus Pomeranco sukurtas orkestras buvo populiarus Laikinojoje sostinėje. Internetinių šaltinių nuotraukos

Ta proga ketvirtadienį, gruodžio 12 dieną, į
Atlantą atskrenda kunigas Gintaras Jonikas.
Jis mielai pažadėjo susitikti ir pasišnekėti su

Atlantos apylinkės bendruomenės žmonėmis, tais,
kurie turi klausimų, rūpesčių ar tiesiog nori arti-
miau pabendrauti. Gerbiamas svečias šiems po-
kalbiams galės skirti laiko ketvirtadienį po 6 val.
v. ir penktadienį visą dieną.

Kas norite, galite tiesiogiai susisiekti su G. Jo-
niku tel. 248-915-0585 ir susitarti dėl susitikimo lai-
ko. Būtų labai gerai, kad apie savo planus praneš-
 tumėte kaip galima greičiau. Nori me tinkamai
suplanuoti kunigo viešnagę Atlantoje. 

Dar vienas kvietimas: kaip ir kasmet, kvie-
čiame Atlantos apylinkės narius siūlyti kandidatus
metų apdovanojimams. Nominacijų laukiame iki
gruodžio 2 dienos. Tęsdami tradiciją šiais metais
apdovanosime tris lietuvius, šeimas arba organi-
zacijas. Du apdovanojimai – ,,Už ilgametę veiklą At-
lantos lietuvių bendruomenėje” (turi atsispindėti
bet kurio 1977–2019 metų laikotarpio veikla) ir
vienas – ,,Atlantos metų lietuvis”. Jį skirsime
žmogui, įvertintam už veiklą šiais, 2019-aisiais
metais. 

Gruodžio 14 dieną 1:30 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje (St. Ann’s Church, 4905 Roswell Rd., Marietta
GA 30062) vyks šv. Mišios, kurias aukos kunigas G.
Jonikas. Laikas, skirtas išpažintims – likus valan-
dai iki šv. Mišių – nuo 12:30 val. p. p. 

Po šv. Mišių visi bendruomenės nariai bus kvie-

čiami šv. Kūčių vakarui į Nolan Hall salę toje pačioje
bažnyčioje. Renginys planuojamas nuo 3:30 val. p.
p.  iki 9 val. v.

Šventė prasidės 4:15 val. p. p. kunigo palaimi-
nimu. Po jo – sveikinimai, 2019 metų apdovanojimai,
meninė programa. Po šventinės vakaro dalies – ben-
dra šv. Kūčių vakarienė. Jos dalyviai kviečiami ben-
dram stalui atsinešti savo mėgstamą tai progai skir-
tą patiekalą. Veiks gėrimų baras. 

Vėliau vaikučius aplankys Kalėdų Senelis.
Kad jo maišas nebūtų per sunkus, tėveliai ragina-
mi pasirūpinti tik simbolinėmis, nedidelėmis do-
vanėlėmis mažiesiems. Taip pat Kalėdų Senelis ruo-
šia keletą prizų drąsiausiems vaikams, kurie pa-
sakys jam eilėraštį.

Bilietus į renginį galite įsigyti www.lietu-
viaiatlantoje.org/bilietai/

Bilietų kaina perkant iš anksto: vaikams nuo
6 iki 18 – 5 dol., suaugusiems – 20 dol. Bilieto kaina
prie durų: dalyviams nuo 6 iki 18 metų – 10 dol., su-
augusiems 25 dol. Vaikams iki 6 metų – šventė ne-
mokamai.

Taip pat bus galima susimokėti metinį solida-
rumo mokestį (30 dol. šeimai, 15 dol. vienam as-
meniui). Sumokėjusiems solidarumo mokestį do-
vanosime kalėdaičių jūsų namų šv. Kūčių stalui.

Šventės organizatoriai linki, kad visų jūsų
namai būtų pilni santarvės, laimės ir pakantumo,
o jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.

JAV LB Atlantos apylinkės inf. 

atlantos lietuviai 
kviečiami švęsti kartu

JAV Lietuvių Bendruomenės Atlantos apy-
linkės lietuviai kviečiami susirinkti ir pabūti
kartu prieš artėjančias šv. Kalėdas. 

bet liko gyvas ir sugrįžo Lietuvon. 1948 m. Petraus-
kų globota mergaitė Danutė Pomerancaitė buvo
grąžinta tėveliams.   

Dana Pomerantz, sekdama tėvelio pėdomis, tapo
smuikininke. Baigė Maskvos konservatoriją, kur mo-
kėsi pas žymų smuikininką David Oistrach. Dėstė Ki-
jevo valstybinėje konservatorijoje ir daug koncertavo.
1974 m. Danielius Pomerancas su šeima emigravo į
Kanadą. Dukra Dana Pomerantz kurį laiką dėstė mu-

ziką University of  Western Ontario. Šiuo metu ji, kaip
ir jos vyras smuikininkas Yuri Mazurkevich, profe-
soriauja   Bostono universitete.

Dana Pomerantz-Mazurkevich savo globėjus –
Kiprą Petrauską ir Eleną Žalinkevičaitę-Petraus-
kienę laiko antrąja šeima. 1999 m. žydų holokausto pri-
minimo centras ,,Yad Vashem” Kiprą Petrauską ir
Eleną Žalinkevičaitę-Petrauskienę paskelbė pasaulio
tautų teisuoliais (righteous among the nations). Įdo-
mu, kad 2018 m. Dana Pomerantz-Mazurkevich ap-
silankė Lietuvoje ir nuvyko į Vilniaus Gaono vals-
tybinį žydų muziejų, kuriam padovanojo tėvelio Da-
nieliaus Pomeranco smuiką. To apsilankymo metu jai
teko susitikti su Aušra Petrauskaite, Kipro Petraus-
ko ir Elenos Žalinkevičaitės-Petrauskienės dukra.

Susitikimas su Dana Pomerantz-Mazurkevich
Lietuvos ambasadoje Washingtone vyks artėjant
2020-iesiems metams, kurie Lietuvoje paskelbti Vil-
niaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Susi-
tikimo pradžioje vyks diskusijos, kuriose dalyvaus
Dana Pomerantz-Mazurkevich, Bret Werb, Holo-
kausto muziejaus Washingtone muzikos kuratorius,
ir Ina Navazelskis, žurnalistė ir Holokausto muzie-
jaus įrašytų išgyvenimų istorikė. Po diskusijų vyks
dokumentinio filmo ,,Sisters” peržiūra. Filmas pa-
sakoja įdomią ir jaudinančią Danos Pomerantz-Ma-
zurkevich gelbėjimo istoriją. Filmo trukmė – 58 mi-
nutės.   

Parengė Rimas Černius

Naudotasi: LR ambasados JAV, kauno.diena.lt, bu.edu,
jmuseum.lt, jadvashem.org, teisuoliuatminimas.lt inf.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Lapkričio 21-ąją Papilės Simono
Daukanto gimnazijoje Šv. Aloyzo
kuopos ateitininkai, bendradar-

biaudami su Nacionalinio kraujo cent-
ro Šiaulių skyriaus medikais ir gim-
nazijos sveikatos priežiūros specialis-
te Dalia Raugiene, vykdė eilinę krau-
jo donorystės akciją „Aš dovanoju gy-
venimą”  . 

Į humanišką akciją tradiciškai rin-
kosi miestelio gyventojai, gimnazistai,
buvę mokiniai ir jų tėvai, grįžę stu-
dentai, vaikų darželio „Kregždutė”
darbuotojos, gimnazijos mokytojai ir
aptarnaujančio personalo, valgyklos at-
stovai. Maloniai nustebino jau nebe
pirmą kartą į Papilės ateitininkų kvie-
timą atsiliepiantys mūsų kaimynai –
nemažas būrys šaunių Ventos gimna-
zijos abiturientų ir jų auklėtoja. Išti-
kima šiai akcijai liko ir iš rajono cent-
ro į Papilę atskubėjusi Akmenės rajo-
no savivaldybės Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialis-
tė Gražina Karvelienė. Medikai, atsi-
dėkodami donorams už jų geranoriš-
kumą, atliktą pačią kilniausią žmo-

giškumo misiją – kitam žmogui dova-
notą gyvenimą, įteikė padėkos dova-
nėles, o akcijos organizatoriai ateiti-
ninkai – savo rankomis padarytus sal-
džius besišypsančius padėkos žiedus. 

Jau daugelį metų šią akciją vyk-
dantys medikai tradiciškai dėkojo ren-
ginio dalyviams, organizatoriams, gim-
nazijos direktoriui Ramūnui Permi-
nui, aptarnaujančiam personalui. Nuo-
širdžiai džiaugėsi suteikta galimybe,
puikiomis patalpomis ir kitomis sąly-
gomis, kas padėjo kitiems žmonėms su-
grąžinti sveikatą ar gyvybę. Ir šį kar-
tą – tai buvo rekordinis donorų skai-
čius Papilės Simono Daukanto gim-
nazijoje – net 50! Jau vakarop aptariant
su jaunaisiais ateitininkais vykdytą
akciją, pavargusios mergaitės nuošir-
džiai prisipažino, jog niekada nebūtų
pagalvojusios, kad yra taip gera, kai tu
ne imi, bet duodi, ne pats gauni, o do-
vanoji kitam... Ir ne šiaip ką, o visą gy-
venimą. 

Genovaitė Pundziuvienė,
S. Daukanto gimnazijos mokytoja,

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja 

Buvęs Ateitininkų federacijos pirm. Vaidotas Vaičaitis Čikagoje viešėjo lapkričio 24 d. Jis
dalyvavo Korp! „Giedra”  metinėje šventėje, o po to susitiko su grupele aktyvių ateitininkų
padiskutuoti, kaip bus pažymėti 2020 m., Lietuvos Seimo paskelbti Ateitininkijos metais. Su-
sirinkę diskutavo ir  apie,,Ateities”  žurnalo rūpesčius, ypač apie tai, kaip pritraukti daugiau
prenumeratorių. Vaidotas Vaičaitis, buvęs Juozo P. Kazicko podoktorantūros stažuotės Yale
universitete stipendininkas, atvyko į JAV dalyvauti stipendininkų suvažiavime. Nuotrauko-
je: (sėdi, iš k.: ) Dainė Quinn, Violeta Valaitytė, Grasilda Reinytė, Vaidotas Vaičaitis, Juozas ir
Irena Polikaičiai. Stovi: Petras V. Kisielius, Aldona Kamantienė, Daina Čyvienė, Ramunė Ku-
biliūtė ir Audrius Polikaitis. Marijos Čyvaitės nuotr.

Moksleivių
ateitininkų
Žiemos kursai
Gruodžio 26 d. – sausio 1 d.

Dainavos stovyklavietėje,

Manchester, Michigan

Kviečiami visi lietuviškai kalbantys
moksleiviai – ateitininkai ir ne ateiti-
ninkai – lankantys gimnazijos 9-12
klases ir norintys praleisti savaitę su ki-
tais lietuviais katalikais ateitininkiško-
je dvasioje. 

Platesnė informacija ir registracijos
nuorodos yra paskelbtos mesmas.org
tinklalapyje.

Kursus rengia Moksleivių 
ateitininkų sąjungos CV

Ateitininkų namuose, Lemonte
Šeštadienį, gruodžio 14 d., 4 val. p. p.
Tradicinė Čikagos ateitininkų Kūčių agapė su šv.

Mišiomis, bendru giedojimu ir lietuviška vakariene

Auka: $25 suaugusiems • $10 jaunimui 9–22 m.

Vietų skaičius ribotas. Būtina iš anksto
užsiregistruoti ir užsimokėti iki gruodžio 9 d. 

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-400-1302 arba odaugirdas@hotmail.com

Ateitininkės sėkmingai pravedusios donorystės akciją. Iš k.: Austėja Nociūtė, Saulė Pu -
zaraitė, Akvilė Pundziūtė ir Ugnė Statkutė.

Dovanoti gyvenimai
Papilės Simono Daukanto gimnazijoje

Draugaukime per Facebook:
Šiaurės Amerikos ateitininkai

Šiais metais Š. Amerikos ateitininkai buvo di-
džiai apdovanoti. Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys pa-
dovanojo kelias siuntas naujai išleistos
knygos ,,Pašaukti tikrajai laisvei: kunigas
Stasys Yla ir sesuo Augusta-Apolonija Se-
reikytė” . Knygą parašė ir suredagavo ses.
Albina Marija Jurgė Pajarskaitė, Elvydas
Jačėnas ir Rita Šlaitaitė. 

Knygą didesniais kiekiais galima įsigy-
ti iš Š. Amerikos ateitininkų tarybos, pa-
siteiravus pas šio skyriaus redaktorę el.
paštu: draugasateitis@gmail.com. 

Jei norite įsigyti vieną ar kelis egzempliorius, ga-
lite užsisakyti ,,Draugo”  knygynėlyje. Vienos knygos kaina –

15 dol. Pirmos knygos persiuntimas – 5 dol. Illinois gyventojai turi
pridėti valstybės mokesčius. Skambinkite į ,,Draugo”  raštinę 773-
585-9500.

pašaukti tikrajai laisvei: 
kun. stasys Yla ir sesuo augusta

Korp! „Giedra”  kviečia į Poezijos šventę
Gruodžio 8 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p., visus maloniai kviečiame į Audrės Budrytės-Na-
kienės Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio poezijos popietę ,,Taip niekas tavęs nemylės” .
Renginio metu skambės eilės ir muzika, taip pat bus rodomas Vyto Čuplinsko sukurtas fil-
mas ,,Lithuania 101”. Filmas ir poezijos subtitrai – anglų kalba. Renginį, kuris vyks galerijo-
je ,,Siela”, PLC, 14911 127th St., Lemont, IL, 60439, organizuoja korporacija ,,Giedra” . Įėjimas
– 20 dol.  Jono Kuprio nuotr.
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TEATrŲ Ir kONcErTŲ SAlėSE

RAIMUNDAS MARIUS  LAPAS

Kai miestas turi įžymų operos teatrą – tai jau dvasi-
nė palaima. O jei šalia kvėpuoja dar ir antrasis – gal-
būt ne toks didingas, bet ne mažiau kūrybingas, – tai
jau beveik tikras stebuklas. Chicago Opera Theater
(COT) sezonas po sezono tęsia įspūdingą kelionę į ne-
patirtas operinio žanro viršūnes. Nuo to laiko, kai Li-
diya Yankovskaja atsistojo už pulto ir tapo COT mu-
zikos vadove, šiame teatre vyksta daug stebuklingų
reiškinių. Visų pirma – atrandant ir pristantant ,,Vėjų
miesto” melomanams retus rusiškos muzikos per-
liukus bei šiuolaikinės operos šedevrus. L. Yankovs-
kaja – moteris, tikrai mokanti atskleisti neapsakytą mu-
zikinį grožį.

Per vieną nepilną parą grožėtis net trimis ope-
romis (lapkričio 16-osios, šeštadienio, vakarą
– Jake Heggie ,,Dead  Man Walking” Lyric ope-

ros scenoje, o lapkričio 17-osios, sekmadienio, popietę
– kompozitoriaus Joby Talbot bei libretisto Gene
Scheer ,,Everest” ir Sergejaus Rachmaninovo ,,Ale-
ko” Harris teatre) – ne dažnai gyvenime pasitaikanti
galimybė. Jaučiausi (ir, manau, ne aš vienas) tarsi
pasiekęs muzikinio Everesto viršūnę. Tai buvo itin
dramatiškas ir kvapą gniaužiantis žygis.

Pirmasis COT atliktas kūrinys – J. Talbot ir G.
Scheer ,,Everest” – nuo pat premjeros Dallas opero-
je 2015 m. sausio 30 d. užsitikrino vietą kaip viena pa-
traukliausių ir aktualiausių operų šiuolaikinėje
scenoje. Jos libretas paremtas tikra istorija, aprašyta
Jon Krakauer bestseleryje ,,Into Thin Air” – alpinistų
komanda ryžtasi užkariauti legendinę viršukalnę. At-
rodytų, yra aibė priežasčių, kodėl šio bestselerio tu-
rinys neturėtų būti tinkamas operos žanrui. Ir vis tik
J. Talbot su G. Scheer, sukurdami dramatišką Kra-
kauer knygoje aprašyto pražūtingo 1996 m. Everes-
to sezono, kai žuvo net 8 žmonės, muzikinę versiją,
įrodė priešingai. Operos orkestruotėje atsispindi vi-
sos monumentalaus Everesto spalvos ir atspalviai.
Gražus ir didingas, jis taip pat kelia baimę ar net
siaubą, kurie vaizdžiai nuskamba elektroniniais gar-

Kelionė į muzikinį Everestą
Mintys po dviejų COT vienaveiksmių operų

sais. Choralai – pribloškiantys. Čia neskamba įpras-
tinė, kilni operinė poezija, o prabilstama tikrų
žmonių kalba ir kasdieninėmis mintimis. Kalno vir-
šukalnėje herojai mums pasakoja savo istorijas.

Scenografija – gana paprasta, bet efektyvi. Ge-
rokai virš scenos iškilę  pastoliai simbolizuoja Eve-
resto aukštumas. Žemiau dainuoja stovykloje likę
alpinistai ir užjūryje likę šeimos nariai. J. Talbot mu-
zika – stebuklinga; partitūra, sukurta dideliam or-
kestrui ir chorui, – didinga. Nepriekaištingai pa-
rinkti solistai. Čia girdėjome ir du pagrindinius at-
likėjuus iš praėjusio sezono ,,Moby Dick” pastaty-
mo. Andrew Bidlack atliko alpinisto iš Naujosios Ze-
landijos Rob Hall vaidmenį. Nors kartais iš aukš-
tumų ne visai girdėjosi Bidlack tenoras, tačiau jis
labai įtikinančiai vaidino. Rusas Aleksey Bogdanov
pasižymi puikiu vokalu. Šio baritono atliekama al-
pinisto / patologo Beck Weathers partija iš tiesų
buvo ,,Everesto” viršūnė. Spektaklio pradžioje gra-
žiai šoko Jose Soares, nors, mano manymu, šis re-
žisūrinis sprendimas mažai buvo susijęs su  operos
esme.

70 minučių trukmės ,,Everest” buvo suporuotas
su kita vienaveiksme opera – S. Rachmaninovo
,,Aleko”. Tai pirmoji kompozitoriaus opera (jo dip-
lominis darbas), kuri pirmą kartą buvo atlikta
Maskvoje 1892  m. gegužės 19 d. Libretą jai pagal
Aleksandro Puškino poemą ,,Čigonai” sukūrė Vla-
dimiras Nemirovičius-Dančenko. Kūrinio siužetas
– nesudėtingas. Čigonų taboras nakčiai pasistato pa-
lapines upės pakrantėje. Blyškaus mėnulio švieso-
je jie sukuria laužą, ruošia maistą ir dainuoja apie
savo, klajoklių, laisvę. Senas čigonas pasakoja is-
toriją, kaip jis mylėjo Mariulą, kuri pabėgo su kitu
vyru, palikdama jam jų dukrą Zemfirą. Dabar ji už-
augusi ir gyvena su  Aleko – rusu, kuris atsisakė ci-
vilizacijos vardan čigoniško gyvenimo. Išgirdęs
šią istoriją, Aleko pasipiktino, kad Zemfiros tėvas
neatkeršijo Mariulai. Tačiau Zemfira nesutinka. Jai,
kaip ir mamai, meilė yra laisva. Pavargusi nuo Ale-
ko pavydo, ji pasirodo kartu su jaunu čigonu, kurį

Zachary Nelson – Doug Hansen ir Andrew Bidlack – Rob Hall. Michael Bosilow nuotraukos

A&A Ballet šokėjai S. Rachmaninovo operoje ,,Aleko”.

aistringai bučiuoja. Įėjus Aleko, Zemfira erzina jį
dainuodama apie savo laukinį meilužį. Opera bai-
giasi tragiškai – nesuvaldęs pavydo Aleko nužudo
juos abu. 

19-metis Rachmaninovas į savo vienaveiksmę
operą įterpė ilgoką baletą, kuriam choreografiją su-
kūrė Aleksejus Kremnevas. Palapines scenoje sim-
bolizuoja spalvingi gobelenai. Spektaklio dizaineriai
Greg Mitchell ir Olga Maslova taip pat sukūrė ro-
mantiškus čigonų kostiumus.

Su kiekvienu COT pastatymu muzikos vadovė
L. Yankovskaya mus vis labiau ir labiau stebina. Ji
aiškiai ir dramatiškai suderina viską – orkestrą, so-
listus, chorą, net vaidybą ir sceninį judesį. 140 na-
rių Apollo choras buvo neapsakyta jėga šiame spek-
taklyje, prisidėjęs ir prie paslaptingos jo atmosferos
kūrimo.

Bravo COT ir jo vadovei L. Yankovskaya –
lauksime naujų atradimų.  

Aleksey Bogdanov – Aleko, Michelle Johnson – Zemfira ir
Andrew Bidlack – jaunas čigonas.

Aleksey Bogdanov  – Beck Weathers
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lIETUVA  Ir pASAUlIS

Prezidento G. Nausėdos reitingas smuko 
Vilniu (BNS) – Prezidento Gitano

Nausėdos reitingas lapkritį smuko
beveik 10 procentinių punktų, rodo
„Vilmorus” atlikta visuomenės nuo-
monės apklausa.

Tyrimo duomenimis, G. Nausėdą
lapkritį palankiai vertino 72,8 proc. gy-
ventojų. Spalį prezidento palankių
vertinimų reitingas siekė 82,5 pro-
cento.

Nepalankiai G. Nausėdos veiklą
vertinančiųjų skaičius per mėnesį iš-
augo nuo 3,3 proc. iki 8,7 procento.

„Vilmorus” direktorius Vladas
Gaidys sakė, kad prezidento reitingo
mažėjimui įtaką galėjo daryti jo apsi-
lankymas pas dukrą Pietų Korėjoje,
kai Alytaus padangų perdirbimo ga-
mykloje vyko gaisro gesinimo dar-
bai.

Antroje vietoje reitingų lentelėje
yra premjeras Saulius Skvernelis, jį
lapkritį palankiai vertino 50,7 proc.,
spalį – 50,1 proc. respondentų.

Trečioje vietoje yra užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius su
50,2 proc. teigiamų vertinimų reitingu
(spalį – 49,6 proc.).

Toliau sąraše rikiuojasi Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis su
47,6 proc. (spalį – 49,4 proc.) bei eko-
nomikos ir inovacijų ministras, kan-
didatas į Europos Komisiją Virginijus

Kauno rajonas turi virtualų gidą
Kaunas (Savivaldybės inf.) – Nau-

joms technologijoms sparčiai žengiant
į bibliotekas, iššūkiams ir pokyčiams
atvira Kauno rajono savivaldybės vie-
šoji biblioteka nuolat plečia elektro-
ninių paslaugų spektrą išmaniajam
vartotojui. Sėkmingai įgyvendinda-
ma Lietuvos kultūros tarybos iš dalies
finansuojamus 2017–2019 m. tris pro-
jektus „Išmanusis kultūros kelias Kau-
no rajone”, skatinančius visuomenę
domėtis Kauno rajono kultūros isto-
rija, Viešoji biblioteka pristato vir-
tualų gidą „Išmanusis kultūros kelias
Kauno rajone – III”.

Tai – interaktyvi, naujoviška, šiuo-
laikinių technologijų sprendimais pa-
grįsta mokymosi ir kultūros pažinimo
priemonė. Ji skirta Lietuvos ir užsie-
nio vartotojams susipažinti su Kauno
rajone esančiais reikšmingais ir uni-
kaliais kultūros, architektūros, ar-
cheologijos, gamtos ir istorijos pavel-
do objektais bei žymiais Kauno rajono
žmonėmis. Sukurta trečia virtualaus
gido dalis papildyta nauju maršrutu
„Istoriniai paminklai”.

Pažymima, kad Kauno rajono sa-
vivaldybės teritorijoje yra įvairių is-
toriją menančių paminklų, tarp jų –
skirtų Lietuvos nepriklausomybės at-

kūrimui, savanorių, partizanų, karių,
fašizmo aukų, šaulių ir kitų asmeny-
bių, kūrusių ir saugojusių Lietuvos
valstybingumą, atminimui. Nemažai
paminklų, skirtų išnykusioms vieto-
vėms, miestelių įkūrimo datoms bei S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per At-
lantą paminėti. Šio projekto tikslas –
šiuolaikinių technologijų pagrįstais
sprendimais atskleisti, įamžinti ir už-
tikrinti visuomenės prieigą prie Kau-
no rajono istoriją menančių vertybių.

Virtualų gidą „Išmanusis kultūros
kelias Kauno rajone III” sudaro 10
maršrutų: dvarai, sakraliniai pastatai,
archeologijos paminklai, muziejai,12
lankytinų vietų knygnešių takais, 13 –
literatų takais, 11 suolelių, skirtų sa-
vanoriams įamžinti, gamtos paveldo
objektai, kitos reikšmingos lankytinos
vietos, istoriniai paminklai. Iš viso –
172 objektai. Pasirinkus ir pažymė-
jus maršrutą, galima matyti jam pri-
skirtus objektus meniu punkte kairė-
je ir interaktyviame žemėlapyje deši-
nėje. Pažymėjus objektą (tiek meniu
punkte, tiek interaktyviame žemėla-
pyje), apie jį pateikiama susisteminta
tekstinė informacija (lietuvių ir ang-
lų kalbomis), fotografijos, panoraminės
bei aeronuotraukos.

Pradėjo tyrimą dėl „Heil Hitler“ užrašo 
Kaunas (BNS) – Policija pradėjo

ikiteisminį tyrimą dėl užrašo ant Kau-
no choralinės sinagogos iškabos „Heil
Hitler”, šlovinančio nacių Vokietijos
lyderį Adolfą Hitlerį.

Tyrimas pradėtas dėl neapykantos
kurstymo. Už tai numatyta bauda,
laisvės apribojimas, areštas arba lais-
vės atėmimas iki dvejų metų.

Užrašo nuotrauka Facebook’e pa-
sidalinęs Vilniaus žydų bendruomenės
pirmininkas Simonas Gurevičius tei-
gė, kad tai yra antisemitizmo apraiš-
ka.

„Tikiu, kad tai provokacija, sie-
kiant apdergti ne tik žydų maldos na-

mus, bet ir Lietuvos kariuomenės die-
nos minėjimą, Kauną, būsimą Europos
kultūros sostinę, o taip pat ir Lietuvą,
pasitinkančią žydų istorijos metus”, –
Facebook’e rašė S. Gurevičius.

„Be jokios abejonės – tai antise-
mitizmo apraiška ir pripažinkime, jų
paskutiniu metu vis daugiau”, – pri-
dūrė jis.

Pastaruoju metu Vilniuje, Šiau-
liuose bei Kauno rajone buvo užfik-
suoti penki panašūs atvejai – piešia-
mos svastikos, perbraukta Dovydo
žvaigždė, Šiauliuose subjaurotas pa-
minklas XX a. žydų pramonininkui
Chaimui Frenkeliui.

Prezidentui G. Nausėdai dukters gimta-
dienis ir  gaisras Alytuje atsirūgo.

„Verslo žinios“ nuotr. 

Londonas (BNS) – Jungtinės Ka-
ralystės didžiausia opozicinė Leibo-
ristų partija netrukus pristatys savo iš-
samią rinkimų programą prieš gruo-
džio 12-ąją vyksiantį balsavimą, vil-
damasi per likusį laiką viešosios nuo-
monės apklausose sumažinti atsiliki-
mą nuo valdančiųjų konservatorių.

Partija sako, kad rinkimų prog-
ramoje, be kita ko, bus pažadai kasmet
pastatyti 150 tūkst. naujų socialinių
būstų ir sukurti šimtus tūkstančių
„ekologiškų darbo vietų”, o su klima-

to kaita kovoti plečiant atsinaujinan-
čiųjų energijos išteklių naudojimą ir
mažinant išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį.

Jungtinės Karalystės premjeras
B. Johnson sušaukė pirmalaikius rin-
kimus vildamasis, kad jie išves šalį iš
politinės aklavietės dėl „Brexit”.

Leiboristai sako, kad siektų ge-
resnio „skyrybų” susitarimo, o tada or-
ganizuotų referendumą, kuriame būtų
sprendžiama, ar palikti ES suderėtomis
sąlygomis, ar visgi likti Bendrijoje.

Paryžius (BNS) – Prancūzijos
prezidentas Emmanuel Macron pa-
skyrė specialųjį pasiuntinį, kuris bus
atsakingas už Europos Sąjungos ir
Rusijos santykių aktyvinimą.

Šias pareigas eis buvęs Prancū-
zijos ambasadorius JAV Pierre Vi-
mont.

E. Macron mano, kad su Rusija
būtina bendradarbiauti kibernetinio
saugumo ir gynybos srityse.

Siekdamas aptarti bendradarbia-
vimo perspektyvas, prancūzų lyderis
jau pasiuntė į Maskvą atstovą skait-
meninės teisės klausimais Henri Ver-
dier.

Anksčiau šį mėnesį E. Macron

Frankfurtas prie Maino, Vo-
kietija (BNS) – Nacių atmintinų daik-
tų, įskaitant Adolfo Hitlerio cilindrą,
aukcione Miunchene buvo surinkta
šimtai tūkstančių eurų, nepaisant Vo-
kietijos vyriausybės ir tarptautinių
protestų.

Nacių lyderio cilindras buvo par-
duotas už 50 tūkst. eurų, skelbiama
aukciono „Hermann Historica” in-
terneto svetainėje, o už kiekvieną iš A.
Hitlerio partnerės Evos Braun dra-
bužių buvo gauti tūkstančiai.

Vienas pirkėjas sumokėjo 130
tūkst. eurų už sidabru puoštą A. Hit-
lerio antisemitinio politinio manifes-
to „Mein Kampf” egzempliorių, kuris
kažkada priklausė nacių aukšto rango
pareigūnui Hermann Goering.

Aukcionui buvo pasiūlyta kitų
nacių lyderių, įskaitant Heinrich
Himmler ir Rudolf  Hess, drabužių ir
asmeninių daiktų.

„Taip subanalinami nacių nusi-
kaltimai”, – sakė Vokietijos vyriausy-
bės antisemitizmo komisaras Felix
Klein.

Prieš aukcioną Europos žydų aso-
ciacijos pirmininkas rabinas Mena-
chem Margolin priminė, kad „būtent
Vokietija pirmauja Europoje vien anti-
semitinių incidentų, apie kuriuos pra-
nešama, skaičiumi”.

„Raginame vokiečių pareigūnus
priversti aukcionus atskleisti pirkėjų
vardus”, kurie „tada turėtų būti įtrauk-
ti į vyriausybės stebimų asmenų są-
rašą”, sakė M. Margolin.

Daugelį šių nacių lyderiams pri-
klausiusių daiktų paskutinėmis Ant-
rojo pasaulinio karo dienomis kon-
fiskavo JAV kariai.

Ilgametės A. Hitlerio partnerės
E. Braun,  ištekėjusios už nacių lyde-
rio tuojau  prieš  jųdviejų  savižudybę,
suknelės buvo rastos 40-yje lagaminų,
kuriuos JAV kariškiai konfiskavo 1945
metų gegužę Salzburge Austrijoje.

Tarp mažiau įprastų aukcionui
pateiktų daiktų buvo A. Hitlerio nuo-
mos sutarties Miunchene kopija ir
akiniai nuo saulės, kuriuos per nacių
karo nusikaltimų teismo procesus
Niurnberge nešiojo vienas atsakovų.

P. Vimont bus atsakingas už ES ir Prancūzijos
geresnius santykius su Rusija.     RTI nuotr. 

pareiškė, kad norėtų pagerinti santy-
kius su Rusija.

JK leiboristai surengtų antrą „Brexit“ referendumą

E. Macron „šildys“ ES ir Rusijos santykius 

Ufa, Rusija (LRT.lt) – Rusija pla-
nuoja iki 2022 metų pavasario įkurti in-
terneto enciklopediją, turinčią tapti
„Wikipedia” atitikmeniu, pranešė „Di-
džiosios Rusijos enciklopedijos” re-
daktorius Sergejus Kravecas.

„Portalas bus kuriamas 33 mėne-
sius; portalo biudžatas sudaro apie 2
mlrd. rublių (apie 28,3 mln. eurų)”, –
per projekto pristatymą sakė S. Kra-
vecas.

Jis pridūrė, kad šis 33 mėnesių lai-
kotarpis „baigiasi 2022 metų pavasarį”,
bet projekto autoriai planuoja anks-
čiau pateikti „bandomąsias versijas”.

Projekto vadovas aiškino, kad vi-
sus naujosios enciklopedijos straips-
nius rašys autoriai, pasiruošę priimti
„Didžiosios Rusijos enciklopedijos”
sąlygas, o autorių ir recenzentų darbas
bus apmokamas iš honorarų fondo.

Rusijos prezidentas Vladimiras

Putinas anksčiau šį mėnesį per vieną
susitikimą Maskvoje pasiūlė pakeisti
„Wikipedia” internetine „Didžiosios
Rusijos enciklopedijos” versija.

Šis pasiūlymas buvo pateiktas po
to, kai įsigaliojo kontroversiškas įsta-
tymas dėl „interneto suvereniteto”.
Gegužę prezidento Vladimiro Putino
pasirašytas įstatymas įpareigoja Rusi-
jos interneto tiekėjus įsidiegti valstybės
tarnybų parinktas technines priemo-
nes, sudarančias sąlygas centralizuotai
valdyti interneto duomenų srautą, ku-
rios leis filtruoti turinį ir neleisti pri-
sijungti prie uždraustų tinklalapių.

Šio įstatymo šalininkai sako, kad
juo siekiama užtikrinti, kad Rusijos
tinklalapiai veiktų net ir nelikus ga-
limybės prisijungti prie tarptautinių
serverių  arba  iškilus kokiai nors
grėsmei,  pavyzdžiui,  per  kibernetines
atakas.

Rusija planuoja paleisti „Wikipedia” atitikmenį

Hitlerio daiktai aukcione paklausūs

Sinkevičius su 43,3 proc. (spalį – 49,5
proc.) reitingu.

Šeštoje vietoje lentelėje esančio
Kauno miesto mero Visvaldo Matijo-
šaičio reitingas krenta septintą mėnesį
iš eilės. Lapkritį jį teigiamai vertino
38,1 proc. žmonių, spalį – 43,3 procen-
to.

„Tai gali būti susiję su žiniasklai-
dos pranešimais, kad jis gauna kažko-
kias materialines naudas per savo
verslą”, – sakė V. Gaidys.
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Pasaulyje nevienareikšmiškai ver tinama
Ball šeimynėlė ir toliau mieliau dergia
kitas šalis nei žiūri į savo elgesį. Net ir
praėjus keleriems metams po to, kai La-
Melo ir LiAngelo Ball žaidė Lietuvoje, at-
stovaudami Prienų „Vytautui”, jie mini
mūsų šalį kaip vieną didžiausių siaubų.

Po klajonių po JAV koledžus ir
ban dymo įsitvirtinti įvairiose
ko man dose, jauniausias Ball šei-

mynos narys – LaMelo dabar save ban-
do Australijoje – jis atstovauja Illawara

„Hawks” klubui ir tėvo LaVar Ball tei-
gimu jis rengiasi tapti kitų metų NBA
Naujokų biržos pirmuoju šau kimu.

Kalbėdamas „Bleacher Report”
tinklalapiui LaMelo ir vėl užsipuolė
pusmečiui jį priglaudusią Lietuvą.
„Tai buvo tarsi siaubo filmas, – apie pa-
tirtį Lietuvoje sakė L. Ball, Prienų ko-
mandoje labiau pasižymėjęs neno ru
klausytis trenerių nurodymų ir ne-
taikliais svaidymais į krepšį. – Visa tai
tik vertė mane grįžti namo.”

Trečią sezoną Indianos „Pacers” pradė-
jęs Domantas Sabonis šį rudenį NBA are-
nas siaubia lyg tornadas. Net ir blauzdos
traumos, dėl kurios buvo priverstas
praleisti dvejas rungtynes, iš vėžių ne-
išmuštas 23-erių aukšta ūgis sezono
pradžioje rodo geriausius rodiklius tarp
visų NBA kada nors žaidusių lietuvių.

„Pacers” priekinėje linijoje žai-
 džiančiam D. Saboniui pui-
kūs statistiniai rodikliai jau

tampa kasdie nybe: šiame sezone jis
renka viduti niš kai po 20 taškų, 13 at-
kovotų ka muolių ir atlieka 4 rezulta-
tyvius perdavimus. D. Sabonis dar nė
karto šį rudenį nerinko vienženklio taš-
kų skaičiaus, o geriausiai jį pristabdyti
sekėsi Washingtono „Wizards” žaidė-
jams, leidusiems lietuviui surinkti tik
13 taškų. Be to, rungtynėse prieš Brook-
lyno „Nets” 211 cm ūgio centras buvo
arti karjeros rekordo – DeAndre Jor-
dan gynybos nepabūgęs D. Sabonis
pelnė 29 taškus, likdamas vos per taš-
ką nuo geriausio asme ninio rezultato.

Arčiausiai šio pasiekimo du kartus
buvo Žydrūnas Ilgauskas, 2002 ir 2004 m.
sezonus pradėjęs per pirmą sias aštuo-
nerias rungtynes rinkda mas atitinka-
mai po 19,4 ir 19,5 taško. Įdomu tai, kad
Ž. Ilgauskas abiem atvejais sėkmingą se-
zono pradžią vainikavo išskirtiniais
pasiekimais – tiek 2003-ųjų, tiek 2005-ųjų
vasarį jis žaidė „Visų žvaigždžių” rung-
tynėse ir kol kas išlieka vieninteliu lie-
tuviu, suspindusiu tarp ryškiausių
NBA lygos krepšininkų.

D. Saboniui nusileidžia ir pirmai-
siais NBA užkariautojais nuo Bal tijos
krantų tapę Šarūnas Marčiu lionis ir
Arvydas Sabonis, geriausiais bandy-
mais sezono pradžioje rinkę atitinka-
mai po 15,5 ir 17,6 taško.

Su 20 taškų vidurkiu D. Sabonis
yra arti ir „Pacers” rezultatyviausio
žaidėjo statuso – čia jį pranoksta tik 0,8
taško daugiau pelnantis Malcolm Brog-
don. NBA lygoje lietuvis pagal renka-
mus taškus rikiuojasi 29-oje vietoje,
lenkdamas ir tokius krepši ninkus kaip
Jimmy Butler, LaMarcus Aldridge ar
Nikola Jokič.

Istorinius rodiklius vertinant NBA
žaidusius lietuvius D. Sabonis ro do ir

atkovotų kamuolių grafoje. Jau 9 kar-
tus 13 arba daugiau ka muolių sugriebęs
ir taip dvigubus dublius rinkęs krep-
šininkas tapo pirmuoju lietuviu per pir-
mus aštuonis sezono susitikimus nu-
siėmusiu daugiau nei 100 kamuolių. Iki
šiol arčiausiai šio pasiekimo buvo tas
pats Ž. Ilgauskas, 2007-aisiais startavęs
su 98 sugriebtais kamuoliais per pir-
mus aštuonis susitikimus (vidutiniškai
po 12,3 per rungtynes).

Įspūdingą vidurkį pasiekęs D. Sa-
bonis puikias pozicijas užima ir visos
NBA mastu: su 13 atkovotų kamuolių
vidurkiu jis lygoje yra penktas, atsi-
likdamas tik nuo Andre Drummond,
Gianni Antetokounmpo, Kevin Love ir
Hassan Whiteside. 

Kaip ir žymusis jo tėtis, Doman tas
žiba ir dalindamasis kamuoliu su ko-
mandos draugais. Galbūt jaunesnysis
D. Sabonis dar neturi to šel miš ko po-
linkio atlikti perdavimą ne pai sant ar
per nugarą, kokį turėjo dabartinis Lie-
tuvos krepšinio federacijos preziden-
tas, tačiau efektyvumu jis Arvydą Sa-
bonį netgi lenkia. 

Nenuostabu, jog į 4,1 perdavimo vi-
durkį NBA lygoje nepretendavo ir kiti
joje žaidę ar žaidžiantys lietuviai aukš-
taūgiai, tačiau vienas krepši nin kas
vis tik sugebėjo aplenkti D. Sa bonį. Tai
– 1991-aisiais po 5 perdavi mus per pir-
muosius aštuonis sezono susitikimus
rinkęs Š. Marčiulionis. 

Treneris itin vertina lietuvį

Po paskelbimo apie naująją 74,9
mln. JAV dolerių sutartį atrodė, jog tai
buvo palankus sandoris tiek Sabo niui,
tiek „Pacers”. Vis dėlto, jeigu Do man-
tas demonstruos panašų žaidi mą bei ro-
dys tokią statistiką, ranko mis labiau
trinti turės būtent klubas. Kaip bebū-
tų, bent jau kol kas Sabonis visiškai pa-
teisina lūkesčius, kurie jam buvo ke-
liami kaip starto penketo žaidėjui.

Sau įprastą kietą žaidimą po krep-
šiu žaidžiantis Sabonis drąsiai brau-
nasi krepšio link ir sėkmingai gru-
miasi dėl atšokusių kamuolių. Baudos
aikštelėje tarsi žuvis vandenyje besi-
jaučiantis lietuvis su kiek vienu ga-
lingu pasirodymu sezo no pradžioje
tiesiog dominuoja. Nukelta į 14 psl.

Lietuvoje prieš kelerius metus rungtyniavę broliai Ball į ją niekada nenorėtų sugrįžti.

D. Sabonis rodo geriausius 
rezultatus NBA lietuvių istorijoje

Broliai Ball 
ir toliau dergia Lietuvą 

Sabonio svarbą iliustruoja ir re-
zultatai, ir vyriausiojo trenerio Na te
McMillan žodžiai. „Jis dėl mūsų pa da-
ro labai daug. Ne vien dėl atko votų ka-
muolių, bet apskritai puoli me. Prak-
tiškai visas mūsų puolimas eina per jį
arba jį įtraukus”. Tokie trenerio žo-
džiai bei tokia Sabonio sezono pradžia
nuteikia itin optimistiškai.

D. Saboniui ne vieta Indianoje?

Nors D. Sabonis pasirašė pelningą
sutartį su Indianos „Pacers” ir sezono
pradžioje demonstruoja įspū dingą žai-
dimą, lietuvis yra netin kamoje ko-
mandoje. Taip mano JAV žiniasklaidos
giganto „Bleacher Re port” žurnalistas
Greg Swartz. Ir tam jis turi įtikinamų
argumentų.

G. Swartz straipsnyje skambiu pa-
vadinimu „NBA žvaigždės, akivaiz-
 džiai esančios netinkamose koman-
dose” rašo: „Domantas yra neįtikėtinai
talentingas ir galimas pyktis dėl kalbų
apie mainus, kartu su keistu komandos
sudėties balansu rodo, kad jam būtų ge-
riau kitur. 

Pridėkime tai, kad „Pacers” yra
užsispyrę išlaikyti centrą Myles Tur-
 ner”. Būtent duetas su M. Turner iš ke-
liamas į viršų. Kartu atkreipiamas
dėmesys į skaičius – su D. Saboniu
aikštėje per 100 atakų ‘Pacers’ pelno 8,6
taško daugiau už varžovus. Kai abu
aukštaūgiai žaidžia kartu – 2,3 taško
daugiau už varžovus. 

Indianos klubas galėtų gauti gerą
atlygį, jeigu nuspręstų iškeisti Sabo nį.
Jie galėtų ieškoti krašto puolėjo ar la-
biau mobilaus ketvirto numerio, ga-
linčio žaisti su Turner”, – mano G.
Swartz. Kaip labiausiai tinkamos NBA
komandos D. Saboniui įvardijamos
San Antonio „Spurs”, Bostono „Cel-
tics” ir Atlanta „Hawks”. 

23-ejų lietuvis prieš pat sezono

startą buvo atsidūręs gandų sūkuryje
– vis nepasiekiant susitarimo dėl nau-
jos sutarties buvo kalbama, kad D. Sa-
bonis gali būti išmainytas. Ne norėda-
mi rizikuoti ir artėjančią va sarą veltui
prarasti aukštaūgį India nos atstovai
jau ieškojo potencialių mainų partne-
rių, bet galiausiai abi pusės su šypse-
na suraitė parašus ant rekordinės Lie-
tuvai sutarties. D. Sabonis pasirašė pel-
ningiausią visų laikų kontraktą šalies
krepšinio isto rijoje – 77 mln. dolerių už
ketverius metus. 

* * *

Lietuvos bokštų dvikovoje – 
dvigubi dviženkliai 

Šiame sezone NBA pirmą kartą
lapkričio 25 d. tarpusavyje susikovė
klubai su lietuviais. D. Sabonio atsto-
vaujamas Indianos „Pacers” (10/6) na-
muose 126:114 pranoko Memphio
„Grizzlies” (5/11) krepšininkus su J.
Valančiūnu.

Abu lietuviai šiose rungtynėse su-
rinko dvigubus dviženklius, tačiau nau-
dingesnis savo komandai buvo D. Sa-
bonis. Starto penkete dvikovą pra dėjęs
krepšininkas per 33 minutes pelnė 13
taškų, atkovojo 13 kamuolių, atliko 6 re-
zultatyvius perdavimus ir perėmė du ka-
muolius. Jam esant aikštėje „Pacers”
pelnė 9 taškais daugiau nei varžovai.

J. Valančiūnas taip pat rungty-
 nėse pradėjo starto penkete ir per 26
minutes įmetė 14 taškų bei atkovojo 11
kamuolių. Jis dar blokavo 3 meti mus,
tačiau J. Valančiūnui esant aikštėje
„Grizzlies” įmetė 17 taškų mažiau nei
varžovai.

„Pacers” komandai tai buvo jau
trečioji pergalės iš eilės, kuri leido
sustiprinti pozicijas Rytų konferenci-
joje. Tuo tarpu „Grizzlies” patyrė ket-
virtąją nesėkmę paeiliui ir toliau iš-
lieka Vakarų konferencijos dugne.

Dviejų Lietuvos krepšininkų – D. Sabonio ir J. Valančiūno  – dvikovoje pranašesnis buvo
savo geriausią sezoną NBA lygoje žaidžiantis Domantas (k.).
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Vyt Bakaitis – Brooklyno (NY) intelektualas, ta-
lentingas poetas ir vertėjas, šioje Atlanto pusėje il-
gus dešimtmečius tarp angliakalbių garsinantis Lie-
tuvos vardą. Su juo įdomu kalbėtis ir diskutuoti apie
meną, literatūrą, klausytis jo nuotykių ir neįtikėtinų
gyvenimo istorijų apie garsius New Yorko meni-
ninkus ir poetus gražia Mažosios Lietuvos tarme,
kurią paveldėjo iš savo tėvų, o atvykęs į Ameriką bū-
damas dar vaikas, sugebėjo ją tiek metų išsaugo-
ti. Norėtųsi Vyt kalbinti kaip kūrėją, ir, tikiuosi, kad
tai bus kitame interviu, galbūt žiemojančiame
Brooklyne, ar vėjuotoje Čikagoje, į kurią poetą ir ver-
tėją atpūtė likimo vėjai. Šią saulėtą, bet žvarbią ru-
dens dieną Bostone, prie garuojančio kavos puo-
delio, kalbamės apie vertimo meną, apie tai, kaip
žodžiai kerta sienas, suskamba naujoje kultūroje ir
atveria duris į kuriančiųjų vidinį pasaulį. Vyt Bakai-
tis yra vertęs gausybę lietuvių poetų, gyvenusių Lie-
tuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, eilėraščių
į anglų kalbą bei prisidėjęs prie lietuvių literatūros
anglų kalba antologijų, eilėraščių rinkinių sudarymo
bei poezijos knygų vertimo. 

Nusprendžiau paklausinėti apie Vyt Bakaičio pa-
tirtį verčiant ir vėliau pristatant Jono Meko poezi-
ją anglų kalba tiek praėjusią vasarą Lietuvoje lie-
tuviams, tiek praėjusią žiemą Brooklyn Rail meno
erdvėje Brooklyne niujorkiečiams, kur susirinkę Jono
Meko bičiuliai maloniai nustebo susipažinę su
Meko poezija, išgirdę jo vidinį žodžių srautą, kuris,
paties Jono įsitikinimu, buvo toks intymus, kad buvo
neišverčiamas į kitą kalbą ir svetimą kultūrą. Mane,
kaip vertėją, nustebino Vyt Bakaičio jautrumas per-
teikiamam autoriaus žodžiui, sužavėjo ištikimybė
teksto formai skiemens tikslumu, taikliai į kitą kal-
bą ir kultūrą perteikiama vidinė autoriaus būsena.

Kaip kilo mintis išversti Jono Meko poeziją?
Viskas prasidėjo nuo Semeniškių idilių. 1973-ai-

siais ,,The New Yorker” paskelbė platesnę apybrai-
žą apie Joną Meką. Jo paklausė apie poeziją, ir Jo-
nas atsakė: „Mano poezija neišverčiama į anglų kal-
bą”. Man tai užstrigo.

Ir užsispyrėte išversti neišverčiamą?
Na, taip. Verst Meko poeziją nebuvo lengva, nes

yra tarmiškų žodžių iš Biržų apskrities, sunku verst
apie gamtą, botanikos terminus. Pirmą kartą tada su-
sirišau su Jonu. Jis patvirtino, kad vertimas skaitėsi
gerai, eilėraščiai buvo gerai išversti, jam įskaitomai.
Teturėjo tik vieną žodžio patikslinimą. 

Ar esate pagrindinis Jono Meko poezijos į anglų kal-
bą vertėjas?

Dar du ar trys vertėjai vertė, bet jie vertė tik pa-
vienius eilėraščius, ne taip kaip aš, visas „Seme-
niškes”. 

Kada pradėjote artimiau bendrauti su Jonu?
1973-aisiais susieidavom daugiau kaip draugai.

Baigęs vertimą tikslinau anglų kalbos išsireiškimus;
viskas vyko galvoje. Aš daugiau įsiskaitęs buvau. Po
20 metų buvo pristatyti vertimai publikai. Pirmasis
leidinys – „Semeniškių idilės” ir „Reminiscencijos”.
Su laiku tikėjausi, jog išeis ir antrasis tomas.

Dar buvo ir antrasis tomas?
Taip. Kažkur kibernetinėje erdvėje išlikęs ant-

rasis tomas, kurio dabar jau nebeturiu. Aštuntajame
dešimtmetyje keitėsi diskeliai, perrašant pražuvo iš-
verstas tomas. Daugiausiai tai buvo meilės eilėraš-
čiai. Paskutinis eilėraštis kažkaip išliko: Aš nežinau,
ar saulė / padarė tai, / lietus ar vėjas... Atrinkau vi-

sas Jono knygas, eilėraščius, buvo daugiau parašy-
ta, kurių neliečiau. Jonas pradėjo publikuoti eilė-
raščius dar būdamas gimnazistas. Išverčiau apie dvi-
dešimt ankstyvesnių, praėjusį birželį paskelbė juos
Lietuvoje, internetinėje svetainėje rupert.com. Dar
anksčiau, maždaug prieš penkiolika metų. Vytautas
Germanavičius, kompozitorius, sukūrė dainų Jono
tekstais. Paėmiau jo atrinktus pavienius lyrinius
Jono eilėraščius, ir jie tapo knygelės ,,Words Apart
and Others” dalimi, įtraukiau juos leidinio gale. Kai
choras įdainavo juos, Germanavičius paprašė ver-
timo.

O kaip susipažinote su Meku?
Su Jonu susitikome restorane ir pirmą kartą su-

sitikę kalbėjomės lietuviškai. Po to Jonas sako:
„Kalbėkime angliškai, nes čia aplink visi paranoji-
kai”. Nuo to karto susitikę kalbėdavomės tik ang-
liškai. Aš, kaip ir kiti niujorkiečiai, vadindavau jį
„Džonu”.

70-aisiais ir 80-aisiais daugiau draugavome. Su-
sitikdavome, o po kelių dienų skaitydavau laikraštyje,
kad Jonas tą pačią dieną dar su visai kitu meninin-
ku susitikęs buvo. Mekas buvo tarsi aikštė, o drau-
gai – nuo jos išsišakojančios gatvelės. Net ne visus
tuo metu pažinojau. Per Joną susipažinau ir su
Jurgiu Mačiūnu. Paskui savo žmonai pasakojau, kad

Pokalbis prie kavos rudenį Bostone (1)

dešimt klausimų vyt Bakaičiui

Vyt Bakaitis – ,,neišverčiamos” Jono Meko poezijos vertėjas. ,,Brooklyn Rail” žurnalo, skirto J. Mekui, viršelis.

,,Brooklyn Rail” surengtame J. Meko knygos ,,Words Apart” pristatyme savo tėvo poeziją skaito Sebastijonas Mekas. De-
šinėje – vertėjas Vyt Bakaitis. Ž. Symeonidis nuotraukos
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Parodoje – sustabdyti filmų kadrai

„Idėja sukurti Jonui Mekui skirtą parodą kilo dar 2018 m., kai be-
veik 100 sustabdytų Jono Meko filmų kadrų tapo MO kolekcijos da-
limi. Visų šių kadrų autorystę jis dar pats asmeniškai spėjo patvir-
tinti”, – teigia Milda Ivanauskienė, MO muziejaus direktorė.

„Jonas Mekas lyg užburtas nuolat tobulino iš rinktinių savo fil-
mų kadrų padarytas filmogramas, įamžinusias New Yorko meno sce-
nos aktyvistus ir tuometės tikrovės akimirksnius. Be Jono Meko su-
stabdyti jo filmų kadrai jau pradeda kitą gyvenimą kaip meno kūri-
niai ir kultūrinės atminties liudijimai. Parodoje sustabdytais kadrais
kuriamas naujas vizualinis ritmas: apsnigtas Soho gatves primenantis
gyvenimo įvykių tinklas plazdės kaip kalėdinis in memoriam Jonui
Mekui ir jo draugams”, – pasakoja Edmondas Kelmickas, parodos ku-
ratorius.

Iš filmų išskirti rinktinius kadrus ir juos eksponuoti kaip sava-
rankiškus kūrinius pasirodė įdomu pačiam avangardinio kino kūrėjui.
J. Mekas tokių sustabdytų filmų kadrų parodas pradėjo rengti nuo 1983
m. Šie kadrai yra tarpdisciplininiai kūriniai, vis dar priklausantys
kino sričiai, tačiau priartėjantys prie fotografijos.

Andy Warhol, John Lennon,  Elvis Presley ir kiti

„J. Meko filmų kadrai liudija, kaip susipynę 6-ojo, 7-ojo dešimt-
mečio avangardinio meno ir populiariosios kultūros kūrėjų ryšiai ir
įtakos. J. Meką traukė įdomūs žmonės, o ir jis pats buvo patraukli as-
menybė, prisidėjusi prie
pasaulinių meno procesų
ir įvykių”, – teigia Deima
Žuklytė-Gasperaitienė, pa-
rodos kuratorė.

MO muziejuje ekspo-
nuojamose fotografijose
parodos lankytojai turės
galimybę pamatyti ne vie-
ną žymų veikėją – Yoko
Ono, John Lennon, Andy
Warhol, Nam June Paik,
Elvis Presley ar Jurgį Ma-
čiūną. J. Meko kadruose
jie nėra tikslingai fiksuo-
jami, jie tampa bendro
New Yorko kultūrinio kon-
teksto dalimi. Daliai šių
menininkų J. Mekas pa-
darė įtaką arba pats įvai-
riai prisidėjo prie jų dar-
bų. Pavyzdžiui, Andy War-
hol keletą mėnesių vis už-
eidavo į J. Meko loftą ir ste-
bėjo jo veiklą. Tik tada J.
Mekas sužinojo, kad pas jį
lankosi JAV poparto žvaigždė. Mekas paskatino A. Warhol imti kino
kamerą į rankas ir padėjo nufilmuoti vieną pirmųjų jo filmų „Im-
perija” (1964 m.).

Už ką ir kodėl J. Mekas mirksi geriau?

Paroda intriguojančiu pavadinimu gali kelti klausimą – už ką Jo-
nas Mekas mirksi geriau? 

„Mirksėjimą pats J. Mekas įvardija kaip komunikacijos būdą, ku-
ris gali įgyti daugybę prasmių – išreikšti pritarimą ar pasipiktinimą,
pasišlykštėjimą ar susižavėjimą”, – teigia parodos kuratorius E. Kel-
mickas.

MO muziejaus atstovai iš anksto pasidalijo užuominomis – tai su-
siję su filmais ir hepeningais, kuriuose dalyvavo ne tik pats J. Mekas,
bet ir Salvador Dalí.

Parodos atidarymas kartu su New Yorko ritmais

Lapkričio 29 d. vakarą parodą ir jos koncepciją pristatė parodos
kuratoriai E. Kelmickas, D. Žuklytė-Gasperaitienė, parodos dizaineris
Gytis Skudžinskas, fotomenininkas Arūnas Kulikauskas ir J. Meko
archyve New Yorke dirbusi Eglė Lukšaitė. Lankytojus į New Yorką
savo muzikiniais ritmais nukėlė Dovydas Bliuvšteinas, kuris specialiai
šiai parodai paruošė New Yorko „downtowno” grojaraštį. Jame – le-
gen dinio New Yorko ,,undergroundo” muzikos klubo CBGB pa-
nkrokas, lengvesnis avangardas ir džiazas.

Bernardinai.lt

Jono Meko 
poezija

Vyt Bakaičio
vertime – trys
fragmentai iš

„Words Apart”:
Snow Per
streams debesis
through lieja-
the si
clouds, sniegas,

white baltas
as kaip 
milk. pienas.

———————————

We’re Skrenda-
flying me
above viršum
the
Atlantic.          Atlanto.

A chill Mėlyna
blue šalta
void tuštuma
keeps krenta,
falling. krenta.

————————————-

Don’t Nežinau,
know kaip
how iš-
I hold silai-
out, kau
with ne-
-out sudu-
shatter žęs,
-ing, ne-
col su-
-lap- kri-
sing… tęs…

Looking Žiūriu
at aš
my į
hand, ranką
the kaip
veins raizgos
twisting gyslos –

un bet
-able neiš-
to skaitau
resolve aš
life’s gyveni-

Rid- mo
dling. mįslės.

Plakatas, skelbiantis apie knygos ,,Words Apart” sutiktu-
ves Brooklyne.

tai savotiškiausias žmogus, kurį kada teko sutikti,
jo nieks nepralenkia.

Jonas turėjo daug draugų ir jį labai gerbusių bei
vertinusių žmonių. Antanas Naujokaitis, kuris vė-
liau rašė straipsnius į „Draugą”, buvo įkalbėjęs
Meką rašyti straipsnius spaudai Lietuvoje. Naujo-
kaitis taip gerbė Joną, kad atsistatydino iš redak-
toriaus pareigų, kai laikraštis po metų nutarė ne-
bespausdint Meko straipsnių.

Grįžkime prie Jūsų naujausio darbo, išgarsinusio Jus
kaip Jono Meko neišverčiamos poezijos vertėją. Kaip buvo
išleista Jono Meko knyga ,,Words Apart”?

Jos išleidimą parėmė Lietuvių kultūros fondas
New Yorke, tuo pasirūpino kultūros atašė Gražina
Michnevičiūtė. ,,Brooklyn Rail” taip pat pri sidėjo.
Phong Biu, ,,Brooklyn Rail” meno direktorius ir lei-
dėjas, artimai bendravo su Jonu.

Kaip Jūsų vertimus į anglų kalbą vertina Jono sūnus
Sebastijonas?

Aš nežinau, ar jam patiko, bet jis tikrai juos įsi-
skaitęs lietuviškai.

Birželį šią knygą pristatėte Lietuvoje?
Apsilankymo Lietuvoje tikslas buvo daugiau pa-

kalbėti apie Joną Meką kaip poetą. Pakvietė mane
į interviu ir paplatino vertimus. 

Kada išvysime naujus Jono Meko poezijos vertimus
į anglų kalbą?

Nauji vertimai bus spausdinami pavasarį, gal
net sausį, ,,Local Knowledge”, New Yorko žurnale.
Jie pasirodys kartu su keliais straipsniais, kurių tiks-
las – viešinti Jono Meko kūrybą. Ten bus ir jo naš-
lės prisiminimai. Pristatydamas poezijos rinkinį
tame žurnale tęsiu apie Jono Meko kūrybą ir jo ei-
lėdarą.

Ačiū už įdomų pokalbį. Tikiuosi, dar turėsime progos
jį pratęsti vėliau.

Kalbėjosi Živilė Symeonidis

Trumpai apie interviu autorę:
Živilė Symeonidis gimė 1974 m. Kaune. Vytauto

Didžiojo universitete užbaigė anglų kalbos ir filosofi-
jos bakalauro studijas bei literatūrologijos bei filoso-
fijos magistro studijas. Vėliau, JAV, pabaigė literatūri-
nių vertimų magistro studijas University of Texas,
Dalass. Živilė, vertėja ir rašytoja, šiuo metu gyvena New
Hampshire, Naujojoje Anglijoje. Ji jau 20 metų dalyvauja
Amerikos lietuvių veikloje, šiuo metu yra JAV Lietuvių
Bendruomenės XXII Tarybos narė ir atstovauja Bostono
apylinkei bei Naujosios Anglijos apygardai. Živilė ak-
tyviai dalyvauja Bostono lietuvių Šv. Petro parapijos
veikloje.

MO muziejus kviečia į new Yorką
pažvelgti J. Meko žvilgsniu

MO muziejus Vilniuje atidarė naują mažąją parodą. Joje –
legendinė avangardinio kino asmenybė – Jonas Mekas. Pa-
roda „Mekas mirksi geriau” pristatyta lapkričio 29 dieną.

Paroda „Mekas mirksi geriau”. Kadras iš pa-
rodos



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

sKELBiMai 
773-585-9500
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

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

PADEDAME
SURASTI,

NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!

.
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 2020 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2020 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

IEŠKO DARBO
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,,Surašymo” nr. 102 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: RELIKVIJA.

Kryžiažodį išsprendė:
Danutė Bobelis, Plainview, NY
Jonas Kepuritis, Orland Park, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

SKAITYKITE „DRAUGĄ”  GREIČIAU! 

www. draugas.org

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

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! 

SIŪLO DARBĄ

sKELBiMai
www.draugas.org

Reikalingas sandėlio darbuotojas
pilnai darbo dienai automobilių

pakrovimui į konteinerius. 
Būtinas legalus statusas

(dokumentai), pageidautina
darbo su krautuvu patirtis.

tel. 708-907-3005

Reikalingas sandėlio
darbuotojas pilnai darbo dienai

pakavimo skyriuje. 
tel. 708-930-5290

Melrose Park, IL Power Plant Services ieško patyrusių
CNC staklininkų

(Computer Numerical Control Machinists). 
Darbas dviem pamainomis. 
Pasirašius  darbo sutartį  –

1 000 dol.  bonusas! (vienkartinė premija)
Kreipkitės į Vince Tallarico

el. paštas: vtallarico@ppsvcs.com tel. 708-514-0751
tinklalapis: www.ppsvcs.com

-----------------------

Power Plant Services is hiring experienced
CnC machinists

for first and second shift  job openings. 
$1000 signing bonus!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

      

Internetinio turgelio vadovė: 
žmonės čia renkasi ne tik parduoti ir pirkti
Atkelta iš 3 psl.

Vieni pataria, kokius vaistus ger-
ti, kiti ragina kuo skubiau važiuoti pas
specialistus, o ne gydytis internetu. Pa-
taria, kur ieškoti pigesnio gydymo.
Man labai įsiminė vienas atvejis, kai į
sunkią situaciją patekusi moteris klau-
sė, kur ir kaip galėtų parduoti savo
inkstą. Pamenu, tada ne vienas narys
siūlė išimti tą pasiūlymą, bet aš pali-
kau, nes maniau, kad gal kažkas pa-
matys tą nevilties šauksmą ir tai mo-
teriai padės. Paskui jos bendradarbės
parašė, kad jai buvo suteikta finansinė
pagalba. Aš matau, kad turgelio žmo-
nės padeda vieni kitiems ne tik pata-
rimais, bet ir palaiko emociškai, pa-
remia finansiškai. 

Ar dažnai Chicagos lietuvių turgelio na-
riai pykstasi?

Jau nemažai yra narių, gal net 50
procentų, kurie perėmė pozityvų ame-
rikietišką mąstymą bei požiūrį į gy-
venimą ir kitus žmones. Bet dar ne-
mažai yra tokių, kurie prašo manęs,
kad aš paklausčiau jiems rūpimą labai
paprastą klausimą, jie nori likti ano-
nimais, bijo būti išjuokti. Aš jiems sa-
kau, kad tai gyvenimiškas klausimas
ir nėra ko bijoti. Suprantu, jeigu jis
būtų susijęs su kokia nusikalstama
veikla, pavyzdžiui, smurto auka ieško

išsinuomoti kambarį, kažkas gal vai-
ravo girtas, arba apsivogė parduotuvėje
dabar ieško advokato – jiems gėda.
Man dažnai turgelio nariai atsiunčia
klausimus, kuriuos aš nekeisdama nu-
kopijuoju ir paskelbiu. Neliečiu, ne-
taisau klaidų, kad nebūčiau apkaltin-
ta iškreipusi klausimo turinį.  

Bet šiaip turgelyje – panašiai taip,
kaip gyvenime – yra visokių žmonių:
ir geranoriškų, kantrių, ir piktų, no-
rinčių pasišaipyti iš kitų. Dabar, kai gy-
venimas keliasi į virtualią erdvę, ten
pasireiškia keistų dalykų. O būtent: ne-
mažai tų žmonių, kurie realybėje yra
nedrąsūs, net nepastebimi, gavę progą
kalbėti pasislėpus už kompiuterio ek-
rano, tampa labai aršūs. Tikriausiai jie
tokiu būdu išsivalo susikaupusius sie-
los nešvarumus. 

Ką jums pačiai davė turgelis? 
Galvos skausmą (juokiasi). Žino-

ma, išmokau daug to, ko nemokėjau –
taip pat ir internetinio raštingumo.
Taip pat įgijau kantrybės, tolerancijos.
Perpratau, kad vieni žmonės supranta
iš pusės žodžio, kiti – tik trečią dieną
susivokia. Bet mes visi esame labai
skirtingi. Manau, kad daug gavau, gal-
būt tą naudą tiksliai įvardinti galėsiu
dar po kurio laiko.

Kalbino Virginija Petrauskienė

SpOrTAS

Modestas Bukauskas įspūdingai ap-
gynė pasaulio čempiono diržą. Lon do-
ne vykusiame mišrių kovos me nų tur-
nyre (MMA) „Cage Warriors 111” lietuvis
nokautavo ita lą Riccardo Nosigli.

25-metis sportininkas pergalę pa-
siekė jau pirmajame raunde, kai pa-

leido smūgių alkūne krušą varžo vui į
galvą, o teisėjui neliko nieko kita,
kaip tik sustabdyti dvikovą.

Lietuvis išsaugojo dar birželį iš-
kovotą pasaulio pussunkės svorio ka-
tegorijos čempiono diržą. Iš karto po
pergalės M. Bukauskas išreiškė norą
varžytis prestižiškiausiose MMA ko-
vose UFC.

Lietuvis apgynė 
pasaulio čempiono diržą

Atkelta iš 9 psl.

Jis tikino, kad Australijoje geriau
už kaimą Prienuose, tačiau blogiau
nei Californijoje, kur pas jį pilna drau-
gų. „Bent jau Australija kosmo politiš-
kesnė, šiltesnė už užšalusius Prienus.
Ten tik visi laukia, kol lai kas numirs”,
– aiškino jaunasis krep šininkas.

Beveik viskas, kas susiję su Lie tu-
va, L. Ball vertino kaip juodą dėmę jo
gyvenime. „Jis labai blogai jautėsi vi-
duje, tačiau bandė netempti lūpos ir ne-
verkti. Bet jam taip pat buvo šalta vi-
duje, kaip ir Prienų gatvėse”, – kalbė-
jo apie žaidėją jo agentas Jeimaine
Jackson.

Šnekėdamas apie savo žaidimą
Australijoje, L. Ball buvo kategoriš kas:
„Čia žmonės nesupranta, ką man iki tol
teko išgyventi. Visi Austra lijo je manyje
mato ne žaidėją, o kažkodėl dolerio
ženklą”.

Tai ne pirmasis Ball giminės at-
stovas, nepagarbiai kalbantis apie šalį,
kurioje jie žaidė ir buvo sudarytos
idealios sąlygos tobulėti.

Savo nuomonę pokalbyje išsakė
NBA žaidėjas Lonzo Ball, kuris pasi-
baigus sezonui atvyko aplankyti savo
brolių LiAngelo ir LaMelo bei tėvo
LaVar ir buvo apsigyvenęs Birštone ir
naudojosi visais poilsio namų „Vy-

tautas Mineral SPA” malonumais.
Iš Los Angeles „Lakers” išprašytas

ir į New Orleans „Pelicans” klubą iš-
siųstas L. Ball JAV radijo laidoje apie
Lietuvą atsiliepė itin niūriai. „Lietuva
buvo tikrai slegianti. Buvau ten, kai
lankiau šeimą. Tikrai to ne daryčiau
daugiau. Ten visi niūrūs, nie kas nesi-
šypso. Tiesiog atrodo, kad visi neken-
čia fakto, kad tu ten esi. Supratau,
kad turiu iš ten kuo greičiau nešdin-
tis”, – pareiškė L. Ball, kuris mūsų Lie-
tuvoje svečiavosi pra ėjusių metų ba-
landį. Jis pats stengėsi kuo mažiau ben-
drauti su lietuviais, atsisakė duoti in-
terviu, visą laiką slapstėsi už filmavi-
mo grupės apsaugos darbuotojų.

Ball surengė įspūdingą 
pasirodymą

Prieš keletą dienų Lietuvą išder gęs
LaMelo Ball surengė įspūdingą pasi-
rodymą Australijos krepšinio pirme-
nybėse. 18-mečio 201 cm ūgio gynėjo ve-
damas Illawara „Hawks” klubas (3/8)
po pratęsimo 114:106  nugalėjo Kairns
„Taipans” (4/7) komandą.

Garsiosios šeimynėlės palikuonis
L. Ball pelnė 32 taškus (4/7 trit.), atko-
vojo 11 kamuolių, atliko 13 rezultatyvių
perdavimų ir surinko 44 naudingumo
balus.

Broliai Ball ir toliau dergia Lietuvą



www.draugas.org/mirties.html

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

15DRAUGAS 2019 LAPKRIČIO 30 D., ŠEŠTADIENIS

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraš-

čio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Su giliu liūdesiu spalio 31 d. atsisveikinome su mylima
mama ir močiute.  

remdamasi giliu tikėjimu, Mara ryžtingai nešė ligos kryžių. Dukros
Monika Sabalienė ir Kristina Vygantas, žentai Paulius ir Ed, anū-
kai Petras ir Vėjas buvome šalia ir darėme viską,  ką ga lė   jome, kad

jai padėtume. Visų Šventųjų išvakarėse Viešpats jai ta rė: ,,Marute, tu ko-
vojai gerą kovą, baigei bėgimą, išlaikei tikė ji mą”. Jis pa si šaukė ją pas save
į Dangaus Karalystę. Netekties va landą mes guodžiamės tik tuo, kad da-
bar Mara patiria beribę mei lę ir džiaugs mą, ir ta patirtis tęsis visą lai-
ką.

Mara ir jos dvynė sesutė a. a. Gina (Kudžmiene) gimė 1933 m. Kau ne,
pulkininko dr. Vlado Ingelevi čiaus ir dailininkės Re ginos Ma  tu  zonytės
Ingelevičienės šeimoje. 

Į JAV emigravusi 1949 m. šeima gyveno New Yorke.  Maros tėvelis įdie-
gė jai meilę mokslui. Ji stu dijavo matematiką Hunter College, John Hop-
kins universitete ir siekė daktarato laipsnio New York universitete. Ji buvo
labai dosni šeimos nariams ir visada juos finansiškai rėmė.

Ištekėjusi už dr. Vytauto Vyganto (dabar jau a. a.), ji skatino jo visuome -
ni nius darbus, padėjo steigiant žurnalą ,,Litua nus”, ak tyviai dalyvavo
Pax Ro manos tarptautinėje katalikų studentų organizacijoje, ateiti nin-
 kų veikloje. Ji organizavo savo motinos dar   bų parodas JAV, o 2013 m. į Lie-
tuvą grąžino dalį jos kūrybinio palikimo.  

2014 m. suorganizavo tėvelio, Vyčio Kryžiaus kavalieriaus, dokumentų,
nuotraukų, apdovanojimų parodą Rokiškyje, jo karo lauko chirurginių
instrumentų parodą Lietuvos Medicinos ir farmacijos istorijos muzie-
juje Kaune, taip pat jo eksponatų parodą Valdovų rūmuose Vilniuje.  

Mara buvo švelnaus būdo, bet tuo pačiu nepaprastai stipraus cha-
rakterio ir ryžtinga.

Trisdešimt metų ji kovojo su liga – pasitikėdama savimi ir Die vo glo-
ba žengdavo pirmyn, tuo stebindama ne tik visus aplinki nius, bet ir gy-
dytojus.

Niekada neatsisakydavo padėti kitiems, nes tikėjo, jog gyvenimo tiks-
las yra ,,suprasti Dievo va lią gyvenime ir sugebėti ją įvykdyti”. Ji mums
pa liko gilaus tikėjimo pavyzdį.

Mara buvo palaidota lapkričio 9 d. Putname, CT, Nekalto Pra sidėjimo
seselių Dangaus Vartų kapinėse. 

Dėkojame visiems dalyva vusiems šermenyse, šv. Mišiose Ap reiš kimo
parapijoje Brookly ne, palydint ją į Amžinąjį gyvenimą. Dėkojame už au-
kas ,,Lietu vėlės” mokyklai (NJ), kurią lanko Ma ros anūkai, ir Neringos
stovyklai, kurioje vasarodamos užaugo dukros. Ypatingai dėkojame už
šv. Mišių aukas Maros sielai. 

Liūdi Sabalių ir Vygantų šeimos

A † A
MARIJA INGELEVIČIŪTĖ

VYGANTIENĖ
(1933.IX.7 – 2019.X.31)

Marija Vygantienė

skelbimai@draugas.org
Pasiteirauti tel. 773-585-9500

A † A
ANTANAS VYČAS

Mirė lapkričio 25 d., sulaukęs 95 metų.
Gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžyje.
Gyveno Darien, IL, anksčiau Calumet Park, IL ir Harvey, IL.
Nuliūdę liko: žmona Maria Bakaitė; sūnus Povilas, sūnus

Mark su žmona Shirley; podukra Ieva Varnaitienė; 4 anūkai, 7
proanūkai; sesuo Birutė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

A. a. Antanas buvo a. a. Adrianos vyras ir a. a. Wendy uošvis.
Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje (LŠSI). Velionis

bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Ma -
rijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ry to
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pa lai -
dotas  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti LŠSI. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com
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pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL)
gruodžio 1 d. švęsime pirmąjį Advento sek-
madienį ir laiminsime kalėdaičius. Eucharisti-
jos šventimą atnašaus kun. Gediminas Ker-
šys. Po šv. Mišių vyks JAV Lietuvių Bendruo-
menės Brighton Parko apylinkės valdybos
susirinkimas. Kviečiami ateiti visi – ne tik val-
dybos nariai. Gruodžio 8 d. po sekmadieninių
Mišių Brighton Parko bendruomenės valdyba
organizuoja prieškalėdinį renginį – bus su-
neštinės vaišės, loteriją, muziką bei kitos links-
mybės.  Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

� Pasaulio lietuvių centro (PLC) Kalėdinės eg-

lutės įžiebimo šventė ,,Bursiu Kalėdų stebuk-
lą!” vyks PLC Banys šeimos salėje gruodžio 6
d., penktadienį, 7 val. v. Nemokamą šventę vi-
siems dovanoja Kniežų, Karnatkų ir Miežlaiš-
kių šeimos. Kviečiame pasipuošti fėjų ir bur-
tininkų kostiumais. PLC adresas: 14911 127th
Street, Lemont IL 60439. Telefonas pasiteira-
vimui: 630-257-8787.

� Gruodžio 14 d., šeštadienį, vyks tradici-
nė Čikagos ateitininkų Kūčių agapė su šv. Mi-
šiomis,  Kūčios vyks Ateitininkų namuose, Le-
mont, IL, pradžia – 4 val. p. p. Daugiau infor-
macijos bus paskelbta prasidėjus registraci-
jai. Kviečiame visus.

BILIETAI: www.dainava.us - 800-838-3006 - Pasaulio lietuvių centre,
Švč.  Mergelės Marijos Gimimo parapijoje - Pal. Jurgio Matulaičio misijoje

$25   suaugusiems (iš anksto)   -   $30  suaugusiems (koncerto dieną)
$10   jaunimui (iki 17 metų)   -   (iki 9 m. nerekomenduojama)

lietuvių meno ansamblis

Chorinės muzikos koncertas ir 

apmąstymai Advento ir

Šv. Kalėdų proga.

DIEVO ŽODIS IŠĖJO IEŠKOTI, KAS BUVO PRARASTA

šeštadienį,
2019 m. gruodžio 21 d.
7:00 v.v.

Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL

Arba įsigykite patį CD. Kaina $10 
įskaitant persiuntimą įvedus kodą “KALEDOS” :

www.kristalaudio.com

Lietuviškų Kalėdų garsai jūsų namuose !

PRAKARTĖLĖN SKUBU
Choras EXULTATE

(buvęs Clevelando Dievo Motinos parapijos choras) 
vadovė, RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ

CLEVELANDO DIEVO MOTINOS PARAPIJOS CHORAS
 RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, vadovė

PRAKARTĖLĖN SKUBU

GIEDA CLEVELANDO DIEVO MOTINOS PARAPIJOS CHORAS
 RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, VADOVĖ

PRAKARTĖLĖN SKUBU
(LITHUANIAN CHRISTMAS CAROLS)

1. PRAKARTĖLĖN SKUBU (I Hasten to the Manger) 
2. LOPŠINĖ JĖZULIUI (A Lullaby to Baby Jesus) 

3. MES GIRDĖJOM ANGELUS (Angels We Have Heard on High) 
4. O MAŽASIS KŪDIKĖLI (O Tiny Precious Babe) 

5. KALĖDŲ PASVEIKINIMAS (Christmas Greeting) 
6. ŽEMĖN TAIKĄ NEŠU (I Bring you Peace on Earth) 
7. SVEIKAS, JĖZAU GIMUSIS (Hail Newborn King) 

8. TYLI NAKTIS (Silent Night) 
9. PRIE PRAKARTĖLĖS (By the Manger) 

10. GUL ŠIANDIENĄ (Humbly Born in a Manger Bare) 
11. KALĖDINĖ LOPŠINĖ (A Christmas Lullaby) 

12. ŠVENTA NAKTIS (O Holy Night) 
13. LINKSMA GIESMĖ (A Hymn of Joy)

Klausykite arba sau atsisiųskite per :

Jeigu norite prisidėti prie pasaulio taršos mažinimo ir atsisakyti plas-
tikinių maišelių, galite įsigyti iš audinio pagamintą pirkinių maišelį ,,Drau-
gas”. Sulankstytas jis lengvai telpa į rankinę ar automobilio daiktinę,
o išskleistas jis yra talpus, patogus ir elegantiškas. 

,,Draugo” pirkinių maišelis – puiki dovana sau, 
draugui ar šeimos nariui artėjančių Kalėdų proga.

Už 10 dol. jį įsigysite užsukę į ,,Draugo” redakciją
(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL.)

Galite jį užsisakyti ir daugiau informacijos  gauti tel. 773-585-9500
Siuntimas į kitą valstiją – 2 dol.

Siųsti Illinois – 3 dol.
Taip pat galite įsigyti lipduką ,,Draugaukime”.

Jo kaina – 2 dol., siuntimas – 50 cnt.


