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ŠIAME NUMERYJE:

Nusikaltimai ir nelaimės 
prieš 110 metų – 3 psl.

Graži tradicija – giedrininkių 
metinė šventė – 6 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Prie moters šokėjos skulptūros iš vielos įsiamžinę advokatas Brian Bagdadi, daktarė Irena Bagdadi ir autorius Robertas Kėželis.
D. Norkūnienės nuotr.

DANGUOLĖ NORKŪNIENĖ

Robertą Kėželį visa išeivija pažįsta kaip jau 33 me-
tus aktyviai dirbantį ad vo kato darbą. Bylos, straips-
niai ir knygos teisiniais klausimais, dėstytojavi mas

pagal The Illinois Institute for Continuing Legal Education
profesi nio tobulėjimo programą advokatams ir teisėjams
visoje Amerikoje ir kita įvairiapusė plati veikla. Bet gre-

tutine linija advokato gyvenime visada ėjo menas.
Lapkričio 15–gruo džio 1 dienomis vyko Roberto Kėže-
lio me no paroda Pasaulio lietuvių centre, me no galerijoje
„Siela”. Jau šeštoji pa  gal skaičių, bet pirmoji Lietuvių dai-
lės meno muziejuje. 

„Gyvenimas be meno – ne gyvenimas”, – šitaip į me-
nininko pa rodą kviečiantis plakatas.

– 10 psl.

Advokatas menininko siela
Choristų veidai šviečia šypsenomis – gera būti kartu! Dainos Čyvienės nuotr. 

RASA ČERNEVIČIENĖ

Lapkričio 30 d. Palaiminto-
jo Jur gio Matulaičio misi jo-
je iškilmingų šv. Mi  šių metu

buvo švenčiamas misi -jos
vaikų choro ,,Vyturys” 25 metų
jubi liejus. Į jubiliejines Mišias
susirinko beveik 80 ,,Vyturio”
absolventų ir da bartinių narių
jungtinis choras, kuriam visus
šiuos 25 metus vadovauja
gerbiamas ir mylimas meno
vadovas ir dirigentas Darius
Polikaitis. Buvo me maloniai
nustebinti sužinoję, kad tarp
mūsų yra du choristai, kurie
cho re giedojo beveik nuo pat
pra džios.

Numatytas atlikti giesmes
choristai pasimokė namuose,
o generali nė repeticija įvyko
kelios valandos prieš ju-
biliejines Mišias. Choristų ar-
timieji ir draugai gausiai
susirinko Lemonto bažnyčio-
je.                                 – 7 psl.

Ir gieda vyturiai...
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Šiandien prieš mus – įspūdingas
Jono Krikštytojo paveikslas. Tai
žmogus, kuris tiki tuo, ką skelbė

prana šai. Jonas galingu balsu ragina
žmo nes rengtis Dievo pažadėtai kara-
lys tei, nes jau ateina jos kūrėjas – „Ga -
lingesnis”, kuriam jis nevertas nė kur-
 pių nuauti. To meto žmonėms tai ne-
buvo nelaukta žinia. Pasak istori ko
Svetonijaus, „visuose Rytuose pli to
senas ir pastovus įsitikinimas, kad į pa-
saulio likimą įrašyta, jog iš Ju dė jos tuo
metu ateis pasaulio valdovas”. To val-
dovo laukimas buvo ypač savas žydų
tautai. Senojo Testamento knygose ku-
pina pažadų. Antai psalmi nin ko vizija:
Klestės jo dienomis tei singumas, gra-
žiausia ramybė – kol švies padangėj mė-
nulis. Jis viešpa taus nuo Jūros lig Jū-
ros, nuo Upės li gi skritulio krašto. Ne-
nuostabu, kad žmonės išgirdę apie šį
naują Dievo karalystės šauklį, skubė-
jo į dykumą paklausyti jo dvasią ke-

liančių žodžių. Jono žodžiai buvo žmo-
nių kvietimas į atgailą, pasirengti da-
lyvauti besiartinančioje Dievo kara-
lystėje. Tauta išgirdo Jono balsą, klau-
sėsi jo žodžių, krikštijosi.

Šis sekmadienis sutampa su  Šven-
 čiausiosios Mergelės Marijos Ne kaltojo
prasidėjimo švente. Pa veiksluose Ma-
rija vaizduojama kaip moteris, pamy-
nusi žalčio galvą. Tai mūsų viltis!
Klastingasis žaltys nuga lėtas; Dievo ka-
ralystė tikrai ateis! Ši šventė yra ne
vien Marijai Dievo su teiktų privilegi-
jų ir malonių minėjimas. Šiandienos iš-
kilmės esmę geriau suvoksime įsigili-
nę į apaštalo Pauliaus žodžius: Garbė
Dievui, mū sų Viešpaties Jėzaus Kristaus
Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje,
mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio
sukūrimą, kad būtume šventi ir ne sutep-
ti jo akivaizdoje (Ef  1, 3). Taigi mes visi
esame pašaukti būti šventi ir nesutepti.
Tai yra mūsų gyvenimo tikslas ir Die-
vo sumanymas. Į šventumą Dievas
kviečia ne tik kiekvieną žmogų asme-

niškai, bet drauge ir visą Bažnyčią –
Kristaus sužadėtinę: Kris tus mylėjo
Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją
pašventintų, apvalyda mas vandens nu-
plovimu ir žodžiu, kad padarytų sau
garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios
dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet
šventą ir nesuteptą (Ef  5, 25–27). 

Dievas įkūrė Bažnyčią, nes troš ko
šventos ir nesuteptos žmonijos, ku ri ne-
bėgtų degdama iš gėdos pati nuo savęs
kaip nusidėję Adomas ir Ieva. Dievo su-
manymas – žmonija, gy venanti tarpu-
savio meile ir  bend ryste per Sūnų
Šventojoje Dvasioje. Šiandien šven-
čiame Bažnyčios prasi dėjimą Marijo-
je, Dievo užmojo išsipildymo pirmąjį
vaisių. Marija mums yra pažadas ir lai-
das – Dievui nėra neįmanomų dalykų!
Net mes, var gingi kūriniai, galime
tapti šventi ir nekalti. Marijoje, tarsi
mažyčiame rasos lašelyje, spindi Baž-
nyčios atei tis. Štai kodėl Ją vadiname
Bažnyčios motina. Marija – Aušrinė,
nušvie čian ti visą dangų. 

Dievo karalystės ir šventumo šaukliai

Gruodžio 3 d. Lietuvos ambasadoje Washingtone
buvo surengtas susitikimas su Holokaustą išgyvenusia
Dana Pomerants-Mazurkevich, kurią iš Kauno žydų
geto 1943 m. išgelbėjo ir savo šeimoje priglaudė ge-
rai žinomas operos solistas Kipras Petrauskas.

Renginio metu buvo parodytas 2016 m. doku-
mentinis filmas „Seserys”, pasakojantis Danos
Pomerants-Mazurkevich išgelbėjimo ir toli-

mesnio gyvenimo istoriją. Po filmo peržiūros vyko
diskusija, kurioje taip pat dalyvavo ekspertai iš

JAV Holokausto memorialinio muziejaus Ina Nava-
zelskis ir Bret Werb.

Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, sveikin-
damas gausiai susirinkusius renginio svečius, pa-
žymėjo, kad didžiosios Holokausto tragedijos aki-
vaizdoje Danos Pomerants-Mazurkevich istorija yra
kupina vilties, gėrio ir optimizmo.

Dana Pomerants-Mazurkevich, smuiko profe-
sorė, pedagogė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti
Bostone, neslėpė susijaudinimo ir džiaugėsi galė-
dama papasakoti savo gyvenimo istoriją, bet ne dėl
savęs, o dėl žmonių, kurie ją išgelbėjo.

Nors Marija stovi prie Bažnyčios iš-
takų, tačiau jai priklauso ne tik pra eitis,
bet ir ateitis. Marija eina pirma mūsų,
ji veda į ateitį. Ji – Dievo tautos šven-
tumo paveikslas. Kiekvienas šio šven-
tumo paveikslo potėpis rodo į Jėzų
Kristų, nes mes visi sukurti pa našėti į
Jį.

Tegul šis šventas Advento laikotar -
pis duos gerą pradžią mūsų pa šaukimui
būti šventais.

Ambasada sulaukė ypatingos viešnios

Iš k.: J. Mazurkevich, R. Kriščiūnas, D. Pomerants-Mazurkevich, I. Navazelskis ir B. Werb. LR ambasados nuotr.

„Man buvo suteiktas dar vienas gyvenimas. Esu
dėkinga už viską, ką turiu, ir noriu tuo dalintis”, –
sakė vakaro herojė Dana.

Jos teigimu, reikėtų daugiau kalbėti apie žmo-
nes, kurie gelbėjo žydus nuo holokausto tragedijos,
todėl labai svarbu, kad filmą „Seserys” pamatytų kuo
didesnė auditorija.

Daną Pomerants-Mazurkevich iš Kauno geto iš-
gelbėję Kipras Petrauskas ir Elena Žalinkevičaitė-
Petrauskienė 1999 m. Yad Vashem muziejaus buvo
pripažinti Pasaulio teisuoliais. 

LR ambasados inf.

„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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A N U O M E T  „ D R A U G E ”  R A Š Y TA

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Kai kalbame apie praeitį, visada įdomu būna kuo daugiau sužinoti
apie vadinamąją ,,neparadinę” to laikmečio žmonių gyvenimo
pusę. Nors vartydami istorinius ,,Draugo” numerius daugiausiai pa-

sakojimų randame apie tai, kaip Amerikoje gyvenantys lietuviai dirbo,
šventė šventes, rinko aukas ir statė naujas bažnyčias, kūrė parapijas,

lietuviškas organizacijas, steigė mokyklas, tačiau yra ir tekstų, pasa-
kojančių apie tautiečių nusikaltimus bei nelaimes. Sakoma, kad iš dai-
nos žodžių neišmesi, todėl jubiliejiniams ,,Draugo” metams baigiantis,
parengėme 110 metų senumo kriminalinį mūsų laikraščio puslapį (1910
m.)

O būdavo visko:
nusikaltimai ir nelaimės prieš 110 metų 
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TeLKINIAI

Radviliškio viešojoje bibliotekoje lankėsi iš JAV at-
vykusi dr. Elona Vaiš nienė, Radviliškio garbės pilie-
tė. Lapkričio 17-osios popietę ji susitiko su savo ini-
cijuoto projekto „Vabaliu kai”, skirto 1–3 metų vaikams
ir jų tė veliams, dalyviais.

Konferencijų salėje E. Vaišnienė jiems vedė už-
siėmimą: pasidalijo žiniomis, mokslinių ty-
rimų išvadomis, asmenine patirtimi apie

bendravimo su mažyliais ypatumus ir svarbą, bū ti-
nybę kuo daugiau jiems nuo ma žu mės skaityti ir

Gruodžio 3-ioji St. Petersburgo Lietuvių klube buvo
neeilinis antradienis. Kaip ir kasmet, susirinkome kep-
ti kūčiukų, kuriuos kiti vadina ,,sližikais”, o mano vai-
kystės metais Suvalkijoje juos vadino prėskučiais. Bet,
kaip liaudis sako – kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. 

Klube buvo smagu ir jaukiai šil ta, nors oras
Floridoje gerokai atvėso. Susirinko didelis
talkininkų būrys: Nomeda Baronas, Stefa

Prielgauskas, Irena Adickas, Kimberly Mikaliū-
nas, Dalė Dana, Alvita Kerbelis, Gražina Biknevi-
čius, Zita Goleman, Birutė Couble, Gintaras Valai-
tis, Vida Valai tis, Rimas Palas, Elytė Jasaitis, Genė
Gedminas, Angelė Karnienė, Viktori ja Marcinkie-
nė, Dalė Gotceitas, Ja ni na Naujokas, Nijolė Drau-
gelienė, Ra mutė Krikščikienė ir Rita Bezdicek.

Su daina darbas ėjosi puikiai. Ge rai padirbėję
kartu papietavome. Da bar ruošiamės Kalėdinei
mugei, kuri vyks Klube gruodžio 15 d. nuo 11 val. r.
iki 4 val. p. p.

Viešnia iš Connecticuto 
Radviliškyje dalijosi gerumu

Kalėdinei mugei kūčiukai jau iškepti. Birutės Anelauskienės-Couble inf. ir nuotr.

Ir Floridoje ruošiamės Kalėdoms!

Bibliotekoje susirinkusiems tėveliams dr. E. Vaišnienė kalbėjo apie bendravimo su mažyliais ypatumus, skaitymo svar-
bą ir gerumo pavyzdžius.                                                                                                   Radviliškio Viešosios bibliotekos nuotraukos 

plėsti jų žodyną, ug dyti sveiką smalsumą, davė
konkre čių naudingų patarimų, tinkančių įvai-
 riose situacijose.

Daug dėmesio skirta ir kasdieniam buvimui
tarp žmonių. Pašnekovė aiškino, kokią tyrimais įro-
dytą  trejo pą naudą teikia net menkiausias gera no-
riškas poelgis, pavyzdžiui, pa kel tas šalia esan-
čiam žmogui nukritęs daiktas, kitam padovanota
šypsena ar ištartas ačiū. Pasirodo, tokiais at vejais
smegenys pagamina visam or ganizmui labai nau-
dingos medžiagos: ir tam, kuris taip pasielgė, ir tam,
kuris sulaukė tokio poelgio, ir visai pašaliniam, ku-
ris tai matė. „O juk taip nuolat elgtis ir bendrauti
gali me kiekvienas, tokie mažmožiai nič nieko ne-
kainuoja, bet labai teigiamai veikia, tiesiog keičia
kitų gyvenimus! Juo labiau kad tėvų, kitų suaugu -
siųjų pavyzdį mato vaikai ir patys įpranta taip da-
ryti. Tai ir darykime nedvejodami”, – skatino pro-
fesorė.

Po pašnekesio ji kiekvieną daly vį, mamą ir tėtį
(o jų buvo nemažai), apkabino, kiekvienam kažką
šilto ir įsimenančio pasakė. Tai buvo ką tik išgirstos
tiesos paliudijimas: patiria mo gerumo ženklas
švietė apkabintojos, apkabinamojo ir visų matan-
čiųjų veiduose...

Susitikime E. Vaišnienė papasa kojo ir apie
save, šeimą, radviliškie tiškas ištakas (čia darba-
vosi jos sene lis, čia gimė jos mama), apie patirtą
tremtį, įsikūrimą Amerikoje, savo tenykštę gana
plačią ir įvairiapusę visuomeninę veiklą, išeivi-
joje pade da mas puoselėti lietuvybės idėjas, pa galbą
Lietuvai. Buvo galima nepaliaujamai stebėtis
viešnios taisyklinga, gražia lietuvių kalba, kurios
ji nie kada nepamiršo nuo pat 1948 me tų, kai su tė-
vais (jie buvo tremiamųjų są rašuose) iš pabėgėlių
stovyklos pa siekė Ameriką. Tik ta kalba ir dabar
kalbama jos šeimoje, ja tarpusavyje bendrauja duk-
ra ir sūnus. Kas gali iš kalbingiau byloti apie iš-
tikimą meilę Lietuvai...

Jaukus ir malonus susitikimas užsitęsė. Kol tė-
veliai bendravo ir kalbėjosi, jų atžalėlės, prižiūri-
mos bibliotekos darbuotojų ir bičiulių, žaidė Žais-
lotekoje. Vėliau visi kartu vaišinosi arbata, kava,
vaisiais ir saldumynais, dalijosi popietėje patirtais
įspūdžiais. Veikė publikacijų, nuotraukų apie E.
Vaišnienės veiklą, pa ramą Radviliškiui parodėlė,
rodytos skaidrės ta pačia tema. Renginio me tu pa-
rodyta bibliotekos lėlių teatro „Boružėlė” minia-
tiūra (autorė – G. Lukšaitė) apie skaitymo naudą.

Lapkričio 18-ąją su E. Vaišniene susitiko Vie-
šosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kiti
biblio tekos darbuotojai. Pasiklausyta vieš nios
minčių apie išeivijos pagalbą Lie tuvai, aptarta Žais-
lotekos veikla ir tolesnis bendradarbiavimas, jai
įteikta bibliotekos suvenyrų.

E. Vaišnienė yra ilgametė Viešo sios bibliotekos
rėmėja, Žaislotekos iniciatorė ir globėja. Nors gi-
musiai Kaune, jai, kaip sakėsi, Radviliškis vi sada
buvo ir išlieka begaliniai brangi vieta, nes jis – tėvų,
čia besiil sinčių artimųjų ir atmintyje gyvų prisi-
minimų žemė.

Radviliškio Viešosios bibliotekos inf.Dr. E. Vaišnienė šiltame radviliškiečių būryje.
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Šį rudenį Kolorado lituanistinė mokykla
kartu su JAV Lietuvių Bendruo mene Co-
lorado apylinke pra dėjo lietuviško ki no
va karų projektą Colorado valstijoje.

Pirmasis lietuviško kino vakaras
įvyko lapkričio 22 d. Vakaro metu
Co lorado valstijoje gyvenantys

lietuviai ir svečiai žiūrėjo Donato Ul-
vydo fil mą „Valstybės paslaptis”, kurio
pag rin dinė herojė – kadenciją baigusi
LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Fil-
 mas pasakoja apie kitokią lyderę ir ki-
 tokį valstybės dešimtmetį.

Džiaugiamės, kad į pirmą lietu-
viško kino vakarą susirinko nemažas
būrys Colorado lietuvių. Smagu buvo
su visais susitikti prieš filmą, pasi-
vaišinti kava bei užkandžiais, pabūti
lietuviškoje aplinkoje. Kol tėvai žiū rė-
 jo filmą, vaikai smagiai žaidė specialiai
jiems paruoštame žaidimų kambaryje.
Dėkojame Kolorado litua nistinės mo-
kyklos mokytojoms, ku rios pasirūpino
vaikų priežiūra ren ginio metu.

Esame dėkingi Colorado LB ir Lie-
 tuvių Fondui, kurie buvo šio ren ginio
rėmėjais. 

Visos renginio metu surinktos lė-
 šos skirtos Kolorado lituanistinei mo-
 kyklai paremti.

Lauksime visų kituose kino va ka-
 ruose.

Kolorado lituanistinės mokyklos 
direktorė Edita Buzėnienė

Lietuvių rašytojo Alvydo Šlepiko knygos
„Mano vardas – Marytė” vertimas ang-
lų kalba „In the Shadow of Wolves” pa-
teko tarp geriausių leidinio „The Times”
šiais metais sudaryto istorinės grožinės
literatūros kūrinių sąrašo.

„The Times” šį romaną buvo pa-
skelbęs geriausia liepos mė-
nesio knyga. Romo Klinkos į

anglų kalbą išverstą knygą išleido ne-
priklausoma Didžiosios Britanijos lei-
dykla „Oneworld Publications”, vei-
kianti nuo 1986 m. Leidykla yra pel-
niusi ne vieną „The British Book In-
dustry Awards” bei „IPG Independent
Publishing Awards”, „The Booker pri-
zes” apdovanojimą.

Lietuviško kino vakaras Colorade

Kol tėvai žiūrėjo filmą, vaikai smagiai žaidė specialiai jiems paruoštame žaidimų kambaryje.

Tėvų komiteto pirmininkas Henrikas Rum-
ša pristato žiūrovams naują projektą Colo-
rade – ,,Lietuviško kino vakarus”.

Pokalbiai prie židinio prieš filmo peržiūrą. Tomo Demenio nuotraukos

Filmo peržiūroje apsilankė ir Saulė Krikš-
čiūnaitė iš Lietuvos, kuri mokosi vienoje iš
Fort Collins (CO) mokyklų pagal mokinių
mainų programą World link exchange.

Filmo peržiūros metu.

„Mano vardas Marytė” – tarp
geriausių „The Times” knygų

Alvydo Šlepiko knygos atkeliavi-
mą į šią leidyklą gaubia graži istorija.
Anot autoriaus, jei ne Lietuvos kultū-
ros instituto pagalba ir palaikymas,
galbūt knyga ir nebūtų pasiekusi Di-
džiosios Britanijos leidyklos: 

„Vokietijos leidykloje ‘Mittelde-
cher Verlag’ išleistą knygą pastebėjo ir
perskaitė ‘Oneworld Publications’ lei-
dyklos redaktorė. Jos entuziazmas iš-
versti knygą nepaliko abejingų ir ko-
legų. Lietuvos kultūros institutas su-
darė galimybę jiems atvykti į Lietuvą
susipažinti. Jei ne Lietuvos kultūros
institutas, ši knyga dar nebūtų pasie-
kusi skaitytojų.”

Kaip rašoma šios knygos anotaci-
joje, romanas pasakoja apie slogią po-
kario atmosferą ir siekia užpildyti is-
torijos spragą – vadinamųjų „vilko
vaikų” situaciją po Antrojo pasaulinio
karo. „Vilko vaikais” vadinami Rytp-
rūsių vokiečių vaikai, kurie dėl ne-
pritekliaus, skurdo ir bado buvo pri-
versti keltis per Nemuną į Lietuvą. Čia
jie elgetavo, dirbdavo pas ūkininkus, o
savo sunkiai uždirbtą maistą nešdavo
atgal namo. Daugelis tokių vaikų –

našlaičiai, kurių tėvai išėjo į karą ir ne-
grįžo. Knygoje A. Šlepikas aprašo tik-
rais faktais paremtus įvykius.

Kiekvienam knygos autoriui yra
svarbu, kad jo knyga būtų pripažinta ir
vertinama, komentuojama, rašomos
recenzijos. Tai parodo, kad kūrinys
vertas visuomenės dėmesio. Šio džiu-
gesio neslepia ir A. Šlepikas. Auto-
rius tiki, kad ne tik palankios aplin-
kybės padėjo knygai išpopuliarėti, bet
ir knygos rašymo stilius, turinys. Kny-
ga paremta tikrais faktais, realiais
žmonių liudijimais: 

„Knygą rašiau gana ilgai, keletą
metų. Rinkau informaciją iš visur, kur
tik galėjau, daug skaičiau, kalbėjausi
su žmonėmis. Be to, man daug padėjo
kolega Evaldas Ignatavičius, tuometi-
nis Lietuvos ambasadorius Vokietijo-
je. Jo dėka daug dokumentikos knygai
gavau iš jo rastų filmų”, – pasakojo A.
Šlepikas. 

2012 m. romanas Lietuvoje yra
pelnęs „Metų knygos” apdovanojimą,
jam skirtos Rašytojų sąjungos, Pa-
triotų ir kitos premijos. Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla nurodo, kad
romanas „Mano vardas – Marytė” su-
silaukė ne vieno tiražo. 

Šių metų pavasarį A. Šlepikas kar-
tu su kolegomis poetais Liutauru De-
gėsiu ir Kornelijumi Plateliu buvo at-
vykę į JAV. Jie dalyvavo ir Jaunimo
centre, Čiurlionio galerijoje, Lietuvos
rašytojų draugijos surengtoje „Poezijos
pavasario” šventėje. Čia jis ne tik skai-
tė savo poezijos, bet nemažai pasakojo
apie tai, kaip gimė knyga „Mano var-
das Marytė”. Pasakodamas apie savo
nepamirštamus susitikimus su dabar

jau garbaus amžiaus sulaukusiais va-
dinamais „vilko vaikais”, prisiminda-
mas jų liudijimus, A. Šlepikas neslėpė
jaudulio. Autorius sakė, kad lietuvišką
frazę „Mano vardas Marytė” arba
„Mano vardas Jonas” buvo privaloma
išmokti kiekvienam vokiškai kalbėju-
siam „vilko vaikui”. To reikėjo dėl
saugumo – tam, kad sovietai nesuži-
notų apie tikrąją vaiko kilmę ir lietu-
vio ūkininko priglaustas mažylis liktų
saugus. Susirinkusieji į „Poezijos pa-
vasario” šventę ne tik turėjo galimybę
įsigyti A. Šlepiko romaną „Mano var-
das Marytė”, bet ir gauti autoriaus au-
tografą. 

15min.lt ir „Draugo” inf.

Alvydas Šlepikas
Virginijos Petrauskienės nuotr.

Knygos viršelis
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Iš ATeITININKŲ GYVeNImO

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

RAMuNė RAČKAuSKIENė

Giedros metinė šventė vyko lapkričio 24 d. Le-
monte. Šis sekmadienis kaip tik yra Kristaus
Karaliaus šventė. Pagal tradiciją būtent Kris-

taus Karaliaus dieną Giedros korporacija susirenka
švęsti savo šventę ir priimti į savo gretas naujas na-
res.

Didelis būrys narių, apsirengusių uniformo-
mis, su kepuraitėmis ir persijuosusios  korporacijos
juostomis įžygiavo į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, iš-
kilmingai nešdamos korporacijos vėliavą. Mišių
giesmes giedojo Dalia Lietuvninkienė, fleita grojo
Rima Birutienė. Skaitinius skaitė Ramunė Mote-
kaitienė, Violeta Valaitytė ir Jolanta Kurpienė.
Įspūdinga buvo, kai kartu su Mišių auka prie alto-
riaus buvo nešamas kun. Stasio Ylos ,,Ateitininkų va-
dovas” bei naujų korporančių juostelės ir kepurai-
tės. Irena Vilimienė apibūdino kiekvienos nešamos
aukos simbolinę reikšmę. Kun. Algis Baniulis SJ pa-

šventino įžodininkių
juosteles ir kepuraites.

Po šv. Mišių visi sku-
bėjo į Ateitininkų na-
mus, kur vyko antroji
šventės dalis.

Giedros korporaci-
jos kopirmininkė Rūta
Kunčienė šventę pradėjo
sveikindama svečius ir
nares. Gerbiamas sve-
čias iš Lietuvos – buvęs
Ateitininkų federacijos
pirmininkas prof. dr.
Vaidotas Vaičaitis buvo
pakviestas priimti nau-
jų narių priesaiką.
Džiaugiamės, kad į kor-
poraciją įstojo keturios
naujos narės: Nijolė Bal-

čiūnienė, Šarūnė Braziulienė, Indrė Skeberdienė ir
Aurelija Malec. Visos narės buvo perėjusios kandi-
datėms skirtą pasiruošimo programą. Po priesaikos
naujoms narėms buvo įteikta Giedros juostelė ir ke-
puraitė. Nijolė Balčiūnienė įžodininkių vardu iš-
reiškė padėką ir pasidžiaugė, kad turėjo galimybės
įstoti į Giedros korporaciją.

Sveikinimų buvo nemažai: Violeta Leger atsiuntė
sveikinimą Clevelando giedrininkių vardu, Ateiti-
ninkų sendraugių vardu laišku sveikino pirm. Rasa
Kasniūnienė. Eglė Paulikienė, atstovaudama Š.
Amerikos ateitininkų tarybai, įvertino ir pasi-
džiaugė Giedros korporacijos 93 gyvavimo metais. At-
eitininkų šalpos fondo atstovas Petras V. Kisielius su
šypsena paminėjo, kad Šalpos fondas giedrininkių
užsimojimus visuomet noriai paremia. Džiugu, kad
pastaruoju metu korporacija tvarkosi labai ekono-
miškai, todėl paramos neprašo.

Prof. dr. Vaidotas Vaičaitis sveikinimo žodyje pa-
sakė, kad Giedros korporacija yra pavyzdys visuo-
menei. Korporacija turi daug narių, kurios ne tik yra
giedrininkės, bet ir aktyviai dalyvauja kitose lietu-
viškose organizacijose bei katalikiškoje veikloje. Jis
pranešė, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 me-

tus paskelbė Atei-
tininkų metais ir
pakvietė giedri-
ninkes dalyvauti
Ateitininkų kong-
rese, kuris numa-
tytas kitų metų va-
sarą Vilniuje.

Linksmąją me-
ninę dalį vedė Ra-
minta Marchertie-
nė ir Silvija Radvi-
lienė, kurios per-
skaitė Ramintos su
humoru aprašytą
Giedros veiklos
metų apžvalgą.
Buvo daug susi-
rinkimų ir atskirų
renginių, į kuriuos
buvo pakviesta vi-
suomenė. Gražia
tradicija tapo Gied-
ros skiriama kas-
metinė premija lie-
tuvei moteriai, pa-
sižymėjusiai krikš-
čioniškoje veiklo-
je. Šiais metais pre-
mija buvo paskirta
Lietuvoje gyve-
nančiai ses. Daliai
Kuzmickaitei.

Akademinei
daliai pasibaigus bendravome prie suneštų vaišių sta-
lo. Taip baigėsi gražia tradicija tapusi diena – Gied-
ros metinė šventė.   

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

Dainavos stovyklavietėje, Manchester,

Michigan

Kviečiami  visi  lietuviškai  kalbantys moksleiviai –
ateitininkai ir ne ateitininkai – lankantys gimnazijos
9–12 klases ir norintys praleisti savaitę su kitais lietu-
viais katalikais ateitininkiškoje dvasioje. 

Platesnė informacija ir registracijos nuorodos yra pa-
skelbtos 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

Įžodininkės (iš k.:) Šarūnė Braziulienė, Indrė Skeberdienė, Aurelija Malec ir Nijolė
Balčiūnienė.

Į kalnus,
į viršūnes!
Korp! Giedra švenčia:
gretos vis gausėja

Čikagos Korp! Giedros narės su svečiu buv. Ateitininkų federacijos pirmininku Vaidotu Vaičaičiu viduryje. 
Dainos Čyvienės nuotraukos

Pagal amerikiečių priežodį, Rima
Birutienė daug kepurių nešioja – ir
giedrininkė, ir muzikė, ir Heritage
stovyklos vadovė. Šiomis dienomis
rengia Čikagos ateitininkų Kūčias.

Vėliavininkė Rūta Augiūtė-Bialek.
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Buvusių ir esamų giesmininkų jungtinis choras po šv. Mišių įsiamžino bendroje nuotraukoje. Dainos Čyvienės nuotraukos

T. Algis Baniulis SJ, kunigas Gediminas Jankūnas ir choro vadovas Darius Polikaitis po
misijos skliautais susitinka jau daug metų. 

Atkelta iš 1 psl.

Jubiliejines Mišias aukojo kunigas Algis Baniulis SJ ir kunigas Ge -
diminas Jankūnas. Šventinėse Mi šio se choristai atliko 10 kūrinių, kurie
atitiko pirmojo Advento sekmadienio liturgiją, t. y. Šv. Rašto skaitinius.
Džiugu buvo klausytis ,,Vyturio” abituriento, kompozitoriaus Kęstučio
Daugirdo giesmės ,,Tebūnie” (žo džius šiai giesmei parašė Kęstučio
mama Ona Daugirdienė). Po šv. Mišių jungtinis ,,Vyturio” choras ir gau-
siai susirinkę svečiai audringais plojimais pasveikino choro įkūrėją ir
ilgametį vadovą maestro Darių Polikaitį. Kunigas A. Baniulis Dariui Po-
likai čiui iškilmingai įteikė Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
padėką už nuostabius 25-erius ,,Vytu-
rio” veiklos me tus, ugdant jaunimą
katalikiškoje dvasioje ir giesme šlov-
inant Dievą vaikų Mišiose.

Paukštis – į dangų. / Žodis – į širdį. /
Kieno ten sparnas / Taip gražiai
žydi?
Kas ten taip lekia, / Kas ten taip gie-
da? / Žodis sugrįžta: / Parneša žiedą.

Šiuos  poeto  Justino Marcinkevi -
čiaus žodžius padeklamavo ,,Vyturio”
absolventai, dėkodami vadovui už mu -
zikos pamokas, kurių metu užsi mezgė
meilė lietuviškai dainai ir kul tūrai. O
mes visi linkime, kad ,,Vytu rio” choro
dainų dainelės ir toliau skam bėtų
plačiai, tvirtai ir sutartinai!

Po šv. Mišių visų choristų ir jų ar-
timųjų bei draugų laukė vaišės ir
pabendravimas ,,Sielos” galerijoje.

Ir gieda vyturiai jau ketvirtį amžiaus

Iš k.: Siga Kisieliūtė, Alena Pranckevičiūtė, Lija Siliūnaitė, Vaida Narytė. Pabaigos gies-
mė ,,Dievas stato namus”. 

Po Mišių choristai ir jų šeimos bei draugai susirinko švęsti jubiliejaus. Iš k.: Liucė Siliūnaitė, Veronika Gaškaitė, Virgilija Gaškaitė, ugnė
Dinsmonaitė ir Daina Polikaitytė.  

Solistai A. Giedraitytė ir M. Matutis
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Turkija patvirtino gynybos planus Baltijos šalims
Londonas (Prezidentūros inf.) –

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gi-
tanas Nausėda susitiko su Turkijos
prezidentu Recep Tayyip Erdogan. 

Daugiašaliame susitikime, kuria-
me dalyvavo Latvijos ir Lenkijos pre-
zidentai bei Estijos ministras pirmi-
ninkas, buvo aptartas Baltijos šalių re-
giono ir Turkijos bendradarbiavimas,
saugumo klausimai.

Vienas aktualiausių klausimų Lie-
tuvai – NATO gynybos planų patvirti-
nimas – išsisprendė šio susitikimo

metu.
„Šiandien žengėme svarbų žings-

nį – pokalbio metu sutarėme, kad
NATO gynybos planas Baltijos šalims
ir Lenkijai bus patvirtintas. Tai di-
džiulis pasiekimas ne tik mūsų ša-
liai, bet ir visam regionui, nes užtik-
rina mūsų piliečių saugumą. Taip pat
susitikome su Turkijos prezidentu Re-
cep Tayyip Erdogan ir apsikeitėme
mintimis dėl NATO Aljanso vienybės
svarbos ir palaikymo”, – sakė Prezi-
dentas.

Astravo AE problema – Energetikos Taryboje 
Briuselis (Mano vyriausybė) –

Energetikos ministras Žygimantas Vai-
čiūnas lankėsi Briuselyje, kur susiti-
kime su naująja energetikos komisare
Kadri Simson ir Energetikos Tarybos
posėdyje išdėstė Lietuvos reikalavi-
mus dėl Astravo AE streso testų metu
pateiktų rekomendacijų įgyvendini-
mo ir europinės proceso priežiūros.

Lietuvos prašymu Energetikos
Tarybos posėdžio darbotvarkė papil-
dyta klausimu dėl Astravo AE ir stre-
so testų metu pateiktų saugos reko-
mendacijų įgyvendinimo. 

Ministras Ž. Vaičiūnas paragino
darbą pradėjusią naująją Europos Ko-
misiją (EK) ir energetikos komisarę
skubiai kreiptis į Baltarusiją.

Lietuvos vardu visoms ES šalims
buvo išplatintas dokumentas apie ne-
toleruotiną situaciją Baltarusijoje dėl
neįgyvendintų streso testų rekomen-
dacijų. Ministras  Ž. Vaičiūnas primi-
nė ES šalių ministrams ir Europos Ko-
misijai, kad Baltarusija pabrėžtinai
siekia spartinti Astravo AE statybas ir

kartu vilkina streso testų procesą bei
vis dar nėra įsipareigojusi įgyven-
dinti 2018 m. ES ekspertų grupės pa-
teiktų rekomendacijų.

Ž. Vaičiūnas paprašė EK svar-
biausią dėmesį skirti Astravo AE klau-
simui ir skubiau kreiptis į Baltarusi-
ją, raginant ją pateikti savo nacionalinį
veiksmų planą tarptautinių ekspertų
peržiūrai ir įgyvendinti rekomenda-
cijas iki Astravo AE paleidimo. Lietu-
vos teigimu, EK turėtų vykdyti atidžią
bei nuolatinę peržiūrėto plano įgy-
vendinimo priežiūrą bei periodiškai
informuoti ES valstybes nares.

„Tikimės aktyvių EK veiksmų ir
politinės lyderystės užtikrinant, kad
statant atomines elektrines ES kai-
mynystėje būtų laikomasi aukščiausių
tarptautinių branduolinės saugos stan-
dartų. ES streso testai yra gera ir nau-
dinga priemonė, jeigu visos nepri-
klausomų ekspertų rekomendacijos
yra įgyvendinamos iki branduolinių
reaktorių eksploatacijos pradžios”,–
sakė energetikos ministras.

MO muziejui – prestižinis pripažinimas  
Vilnius (Diena.lt) – Europos mu-

ziejų forumas (EMF) paskelbė ge-
riausio Europos metų muziejaus 2020
(angl. European Museum of  the Year
Awards – EMYA) nominantus. Tarp jų
– MO muziejus. Daugiau nei 40 metų
rengiami muziejų apdovanojimai lai-
komi vienais prestižiškiausių muzie-
jų apdovanojimų. 

Lapkričio pabaigoje susirinkusi
speciali EMF vertinimo komisija
sprendė dėl 2020 m. nominantų ir pra-
nešė džiugias naujienas MO muziejui. 

Nugalėtojai bus paskelbti EMYA
apdovanojimų ceremonijoje 2020 m. ge-
gužės 2 d. Nacionaliniame Waleso mu-
ziejuje Cardiffe. Nominantai kviečia-
mi pristatyti savo muziejų ir pasidalyti
patirtimi specialiai apdovanojimų
proga organizuojamoje konferencijo-
je, į kurią suvažiuoja daugiau nei 200
kultūros sektoriaus profesionalų pa-
sisemti įkvėpimo iš geriausių.

Nematyti kino kadrai apie išeiviją bus prieinami 
Vilnius (Archyvai.lt) – Netrukus

visuomenei bus prieinami iki šiol ne-
matyti kino kadrai apie Lietuvos išei-
vijos gyvenimą 1941–1947 m. Šveicari-
joje ir Prancūzijoje. Lietuvos centrinio
valstybės archyvo kino dokumentų
kolekciją papildė nauji, iki šiol nema-
tyti, kino kadrai, pasakojantys apie
Lietuvos išeivijos gyvenimą 1941–1947
m. Šveicarijoje ir Prancūzijoje.

Tai mėgėjiška kino dokumenti-
ka, kurią archyvui perdavė visuome-
nininkė, aktorė, teatro režisierė Ca-
roline Masiulytė-Paliulienė (pranc.
Caroline Paliulis). 

Perduotos kino juostos – diplo-
mato E. Turausko filmuota šeimos
kronika, kurioje galima išvysti daugelį
įžymių to meto Lietuvos veikėjų, dip-
lomatų, gyvenusių užsienyje ar at-
vykdavusių įvairiais tarnybiniais ar
asmeniniais reikalais. 

Archyve kino juostos bus su-
skaitmenintos ir prieinamos visiems
archyvo lankytojams. Filmuota me-
džiaga sudomins istorijos, politikos,
kino meno tyrinėtojus, lietuvių dias-
poros istorija besidominčius moksli-
ninkus ir kitus plataus akiračio ar-
chyvų skaitytojus.

Berlynas (BNS) – Vokietija pra-
nešė išsiunčianti iš šalies du Rusijos
diplomatus, prokurorams paskelbus,
kad už buvusio čečėnų kovotojų vado
nužudymo Berlyne gali stovėti Maskva.

Kai kurie Vokietijos politikai ir ži-
niasklaida kaltino Maskvą dėl rugp-
jūčio 23-ąją įvykdyto 40-mečio Sakart-
velo piliečio Zelimchano Changošvilio
nužudymo viename Berlyno parke,
nors Rusija šiuos kaltinimus griežtai
atmeta.

Z. Changošviliui buvo dukart šau-
ta į galvą iš arti, tarsi įvykdant egze-
kuciją. Įvykio liudininkai pasakojo
matę, kaip vyras išmeta į upę akmenų

prikrautą krepšį, į kurį buvo įdėtas jo
ginklas. Vokietijos policija neilgai tru-
kus suėmė 49 metų Vadimą S. iš Rusi-
jos Čečėnijos respublikos.

Anksčiau Vokietijos federalinė
prokuratūra pranešė, kad paaiškėjus
bylos politiniam pobūdžiui, už žval-
gybos bylas atsakingi prokurorai per-
ima iš Berlyno žemės prokuratūros ty-
rimą dėl Rusijos piliečio Vadimo S.

Z. Changošvilio nužudymas buvo
lyginamas su pernai Pietų Anglijoje
įvykdytu pasikėsinimu nunuodyti bu-
vusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skri-
pal, dėl kurio Londonas kaltina Rusi-
jos žvalgybą.

Paryžius (ELTA) – Prancūzijoje
prasidėjo didžiausi protestai nuo „Gel-
tonųjų liemenių” krizės pradžios prieš
daugiau nei metus: visuotinis viešojo
sektoriaus darbuotojų streikas para-
lyžiavo gyvenimą šalyje. Be to, bus su-
rengta beveik 250 mitingų. Kiek laiko
protestai truks, nėra aišku. Protes-
tuotojai teigia, kad truks, kol bus pa-
tenkinti jų reikalavimai. 

Protestai nukreipti prieš Prancū-
zijos prezidento Emmanuel Macron
pensijų reformos planus. Jis nori pa-
naikinti privilegijas daugeliui profe-
sinių grupių.

Vidaus reikalų ministerija bai-
minasi riaušių. 

Streike dalyvauja transporto sis-
temos darbuotojai ir oro uostų antže-
minis personalas. Darbą nutraukė li-
goninės, mokyklos ir šiukšlių vežimo
įmonės.

„Mes turime paralyžiuoti ekono-
miką”, – sakė aukštas „Force Ouvrie-
re” profsąjungos atstovas.

E. Macron nori supaprastinti pa-
senusią pensijų sistemą, kuri apima
daugiau kaip 40 įvairių pensijų formų. 

Prancūzijoje žmonės išeina į pen-
siją skirtingo amžiaus, jiems taikomi
skirtingi pensijų mokėjimo modeliai.
Anot E. Macron, sistema yra nesąži-
ninga ir per brangi. Jis reikalauja

vieningos, taškais paremtos sistemos,
kad kiekvienas pensininkas už kiek-
vieną įmokėtą eurą turėtų vienodas
teises.

Ligšioliniai mėginimai reformuo-
ti pensijų sistemą baigėsi nesėkme:
1995-aisiais tuometinio prezidento Jac-
ques Chirac dešiniųjų vyriausybė po
kelias savaites trukusių didelių pro-
testų pakluso profsąjungų reikalavi-
mams.

Prancūziją paralyžiavo visuotinis streikas.
Global`s Newsroom nuotr. 

MO muziejus Vilniuje – tarp Europos ge-
riausiųjų. MO nuotr. 

Vokietija išsiunčia du Rusijos diplomatus

Vatikanas (ELTA) – Popiežius
Pranciškus pasmerkė kalėdiniu laiko-
tarpiu ypač pasireiškiantį vartotojiš-
kumą, pavadindamas šį fenomeną „vi-
rusu, ardančiu pačias tikėjimo šaknis”.

Aukodamas šv. Mišias pontifikas
tvirtino, kad vartotojiškumas priverčia
žmones manyti, jog jų gyvenimas pri-
klauso nuo to, ką jie turi, o ne nuo jų
tikėjimo.

„Turime įveikti pagundą manyti,
kad gyvenimo prasmė yra kaupimas”,
– sakė Pranciškus, ragindamas tikin-
čiuosius „atsispirti akinančioms var-
totojiškumo šviesoms, kurios šį mėnesį
žibės visur”.

„Gyvenant dėl daiktų, jų niekada
nepakanka, godulys auga, o kiti žmo-

nės tampa kliūtimis šiose lenktynėse”,
– Mišiose sakė popiežius, pareikšda-
mas, kad šiandien daugelyje pasaulio
vietų „vartotojiškumas nugali”.

Pasak dvasininko, „vartotojišku-
mas yra tikėjimą ardantis virusas”, nes
jis priverčia žmones pamiršti „į tavo
duris besibeldžiantį brolį”.

Popiežius vartotojiškumą pako-
mentavo tarp „juodojo penktadienio”
ir „kibernetinio pirmadienio” – dvie-
jų didžiausių kalėdinio apsipirkimo
švenčių daugelyje pasaulio šalių, įskai-
tant Jungtines Valstijas. JAV nacio-
nalinė mažmeninės prekybos federa-
cija skaičiuoja, kad amerikiečiai šiuo
švenčių laikotarpiu išleis apie 730
mlrd. dolerių (apie 662 mlrd. eurų).

Ragina nepasiduoti kalėdiniam vartotojiškumui

Stokholmas (ELTA) Stokholme
pagerbti šių metų Alternatyvių No-
belio premijų laureatai.

Apdovanojimus šventinėje cere-
monijoje atsiėmė žmogaus teisių ak-
tyvistė Aminatu Haudar iš Vakarų Sa-
charos ir Brazilijos čiabuvis Davi Ko-
penawa. Du kiti laureatai – klimato
aktyvistė Greta Thunberg ir Kinijos
moterų teisių gynėja Guo Jianmei
ceremonijoje asmeniškai nedalyva-

vo.
Alternatyvios Nobelio premijos

skiriamos nuo 1980-ųjų. Premiją įstei-
gė vokiečių-švedų kilmės filantropas
Jakob von Uexkuell už pasiekimus
aplinkosaugos srityje, socialinės ne-
teisybės mažinimą ir kovą už žmo-
gaus teises. Kiekvienos premijos pi-
niginė išraiška yra milijonas Švedijos
kronų (95 000 eurų) – pinigai skiriami
laureatų darbams.

Pagerbti Alternatyvių Nobelio premijų laureatai

Prancūziją paralyžiavo visuotinis streikas

Apdovanojimuose, rengiamuose
nuo 1977 metų įvertinti tokie lyde-
riaujantys muziejai kaip Viktorijos
ir Alberto (V&A) muziejus Londone,
Guggenheimo muziejus Bilbao, Rijks
muziejus Nyderlanduose, Dizaino mu-
ziejus Londone, Lenkijos žydų istori-
jos muziejus (Polin), kiti Vokietijos,
Austrijos, Ispanijos, Jungtinės Kara-
lystės, Prancūzijos, Danijos, Norvegi-
jos, Graikijos, Turkijos muziejai. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPOrTAS

Sausakimšoje Vilniaus „Siemens” are-
noje pasibaigė 2019-ųjų metų Pasaulio
standartinių sportinių šokių čempio-
natas. Tarp 77 stipriausių planetos
porų lygių nebuvo Lietuvos šokėjams
– Evaldui Sodeikai ir Ievai Žukauskaitei
Sodeikienei.

Čempionate puikiai pasirodė ir
kita lietuvių pora – Vaidotas
Lacitis ir Veronika Golodneva-

Lacitienė, iškovoję ketvirtąją vietą.
Abi poros šoko pasaulio čempio-

nato finale – tarp šešių geriausiųjų. Tą
pripažino ir dvylikos vertintojų ko-
misija, ir daugiau kaip 3000 sirgalių,
kurie finalo metu pakilo iš savo vietų

ir privertė sportininkus šokti per ova-
cijas, negirdint muzikos.

E. Sodeika ir I. Žukauskaitė-So-
deikienė laimėjo visus penkis progra-
mos šokius – lėtąjį valsą, tango, Vienos
valsą, fokstrotą ir kvikstepą. Jiems
pirmą kartą karjeroje buvo įteikti pa-
saulio čempionų aukso medaliai (iki
šiol savo kolekcijoje sportininkai turėjo
sidabro ir bronzos apdovanojimus).

Artimiausius savo varžovus – Ita-
lijos čempionus Francesco Galupo ir
Debora Pacini  – mūsų šalies sporti-
ninkai aplenkė daugiau kaip 3,5 balo.

Pagal teisėjų kolegijos vertinimus
Ievai ir Evaldui geriausiai finale pa-
vyko atlikti kvikstepą, šis šokis surin-
ko 39,708 vertinimo balus iš 40 galimų.

Šveicarijoje buvo ištraukti olim pi nių žai-
dynių atrankos etapo burtai, po kurių
savo varžovus sužinojo ir Lietuvos rink-
tinė. Dariaus Maskoliū no auklėtiniai
Kauno „Žalgirio” are noje A grupėje
susigrums su Pietų Korėja ir Venesue-
la. Tuo metu B gru pėje varžysis Slovė-
nijos, Lenkijos ir Angolos rinktinės.

Po ištrauktų burtų krepšinio eks-
 pertai buvo vieningi: atrankos
turnyro Kaune finale kausis Lie-

tuvos ir Slovėnijos rinktinės.
Krepšinio vunderkindo Lukos

Don čičiaus vedama Slovėnija į Lietu-
 vą atvyks kaip Europos pirmenybių
čempionė. Vis dėlto slovėnai greičiau -
siai neturės Europos čempionato finalo
MVP Gorano Dragičiaus, kuris yra

nusprendęs baigti karjerą rinkti nėje.
Tokiais burtais džiaugėsi tiek Lie-

 tuvos krepšinio aistruoliai, tiek Slo-
vėnijos žiniasklaida, o savo prognozes
jau spėjo pateikti ir lažybi nin kai.
TOPsport ekspertai mano, kad į olim-
pines žaidynės pateks visos at ran kos
turnyrų šeimininkės: Serbija, Lietuva,
Kanada ir Kroatija.

Lažybininkai mano, jog lietuviai į
olimpines žaidynes prasibrauti turi 60
proc. galimybių, tuo metu Slovė nija –
30 proc. Lietuvos rinktinės galimybės
yra vertinamos kaip antros geriausios
komandos (po Serbijos), tuo tarpu Ka-
nadai atiteko trečia vieta pagal gali-
mybes žaisti Tokijuje 2020-ųjų vasarą. 

Atrankos etapas į olimpines žai-
dynes bus žaidžiamas birželio 23–28 die-
nomis.

Gruodžio 3 d. St. Louis, Missouri pasi-
baigė uždaras šachmatų turny ras „St.
Louis Invitational”, kuriame tarp 10
kviestinių šachmatininkų stipriausiu
tapo tarptautinis meistras (IM) Titas
Stremavičius (FIDE reitingas 2506).

Surinkęs 6,5 taško iš 9, kaunietis
pasidalino 1–2 vietas. Papildo-
mame susitikime dėl 1-osios vie-

tos su Rusi jos didmeistriu (GM) Ser-
gejumi Mat senko (2533) lietuvis pasi-
dalino po per galę, o lemiamoje „ar-
magedono” partijoje atsilaikė juodąja
spalva ir tapo turnyro nugalėtoju, iš-
kovoda mas 2 tūkst. JAV dolerių prizą.

Įspūdingo pasirodymo dėka Titas
įvykdė ir trečiąjį GM normos balą. Pir-
muosius du Titas įvykdė praėjusiais
metais (vienas jų – šachmatų olimpia-
doje Baku), o šiemet rugsėjį pasiekė

didmeistrišką 2500 Elo reitin gą, tad
įvykdžius visus kvalifikaci nius rei-
kalavimus Titui jau artimiausiu metu
bus suteiktas didmeistrio vardas.

JAV studijuojantis 21-erių kau-
nietis taps antru jauniausiu didmeis -
triu Lietuvos istorijoje, o iš viso tam pa
11-uoju Lietuvos šachmatininku, ku-
riam bus suteiktas garbingiausias
šachmatų pasaulio titulas. Šiemet, bū-
damas 17-os, didmeistriu taip pat tapo
Paulius Pultinevičius.

Šį titulą taip pat turi Eduardas Ro-
zentalis, Vidmantas Mališauskas, Ša-
rūnas Šulskis, Viktorija Čmilytė-Niel-
sen, Darius Zagorskis bei aktyviai ne-
bežaidžiantis Darius Ruželė. Didmeist-
riais taip pat buvo Viktoras Gavrikovas,
Algimantas Butnorius ir Aloyzas Kvei-
nys, o legendiniam Lie tuvos šachma-
tininkui Vladui Mikė nui FIDE 1987 m.
suteikė Garbės didmeistrio titulą.

New Yorko ,,Knicks” (4/17) klu bas
svečiuose nusileido Milwaukee

,,Bucks” (18/3) krepšininkams – 88:132.
Nors „Knicks” tai buvo dar vie nas
skaudus smūgis, Ignas Braz deikis su-
žaidė geriausias savo rungtynes NBA

lygoje. Kanados lietuvis per 18 minučių
pelnė 6 taškus (1/ 4 dvit., 1/5 trit., 1/ 2
baud.) ir atkovojo 3 kamuolius.

„Bucks” gretose spindėjo Gian nis
Antetokounmpo, kuris pelnė 29 taškus
ir atkovojo 15 kamuolių.

Gruodžio 2 d. po iškilmingos ap dova-
nojimų ceremonijos paaiškėjo geriau-
si šalies krepšininkai ir krep šininkės
bei įvairių amžiaus kategorijų sporti-
ninkai. Iš viso krepšinio pasaulio at-
stovai buvo apdovanojami 12-oje ka-
tegorijų.

Geriausias krepšininkas. Šioje kate-
gorijoje nugalėjo NBA žaidžian tis Do-
mantas Sabonis. Indianos ,,Pacers”
klubo žaidėjas geriausių metų krepši-
ninku tapo antrus metus paeiliui.
Krepšininkas šioje kategorijoje ap-
lenkė antroje vietoje likusį Ma rių Gri-
gonį ir trečią vietą užėmusį Joną Va-
lančiūną.

„Noriu Domanto vardu visiems
padėkoti, kas balsavo už jį”, – prizą at-
siėmęs kalbėjo sportininko tėtis Ar-
vydas Sabonis.

Geriausia metų rinktinė. Ja ta po si-
dabrą Europos čempionate iško vojusi
merginų U16 rinktinė.

Geriausia krepšininkė. Ja po trejų
metų pertraukos tapo Gintarė Petro-
nytė.

Geriausias jaunimo trene ris/tre nerė. Ap-
dovanojimas atiteko Viliui Staniš-
kauskui, kuris su U16 merginų rink-
tine iškovojo Europos čempionato si-

dabrą.
Geriausias U20 krepšininkas. Šioje ka-

tegorijoje laimėjo Kauno „Žalgirio”
talentas Rokas Jokubaitis.

Geriausia U20 krepšininkė. Ja tapo
Gabija Šegdžaitė.

Geriausias U18 krepšininkas. Apdo-
vanojimą Kaune šioje kategorijoje at-
siėmė Vilniaus „Ryto” žaidėjas Mare-
kas Blaževičius.

Geriausia U18 krepšininkė. Šioje ka-
tegorijoje nugalėjo Simona Visockai-
tė.

Geriausias U16 krepšininkas. Juo
tapo Paulius Murauskas.

Geriausia U16 krepšininkė. Ja be di-
desnės konkurencijos tapo 14-metė
Justė Jocytė. Pati sportininkė šiuo
metu yra išvykusi į Prancūziją, o už ją
prizą atsiėmė tėtis.

„Smagu, kad palaiko tiek daug
žmonių. Ačiū balsavusiems. Tikiuo si,
kad kitais metais seksis ne tik man, bet
ir visai Lietuvai”, – vaizdo įraše kalbėjo
J. Jocytė.

Geriausias krepšinio žurnalistas. Juo
tapo lrt.lt atstovas Rytis Kaz lauskas.

Už gyvenimo nuopelnus krep ši niui. Šis
pdovanojimas atiteko olim piniam čem-
pionui Modestui Paulauskui.

Nukelta į 15 psl.

Lietuvos šokėjai – Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė Sodeikienė.

T. Stremavičius tapo 11-uoju Lietuvos šachmatininku, kuriam bus suteiktas garbingiau-
sias šachmatų pasaulio – didmeistrio – vardas.

Lietuviai džiūgauja dėl 
olimpinės atrankos burtų 

Geriausiu Lietuvos krepšininku
tapo D. Sabonis

Geriausios I. Brazdeikio 
rungtynės NBA

Po pergalės JAV T. Stremavičius
taps didmeistriuLietuvos šokėjai – 

pasaulio čempionai!
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Advokatas 
menininko siela
Atkelta iš 1 psl.

Akrilu ir aliejumi tapyti paveikslai, eskizai,
skulptūros iš lankstytos vielos, piešiniai ,,iPad”, ran-
komis kalti metalo dirbiniai – tokia įvairiapusė kū-
ryba pasitiko parodos  lankytojus.

Metalas. 
– Aš turėjau klientą „BOC” (British Oxygen Cor-

poration). Jie turėjo įvairių su virinimo įtaisų, aparatų,
medicini nių dujų ir įvairiausių pramoninių ekspo-
zicijų, reikalingų bylinėjimosi bylose. Kadangi suvi-
rinimo dūmai sukelia gausybę problemų, tad bylų ne-
trūko. Jie man pasiūlė išmokti su virinimo darbų,
idant būtų lengviau bylinėtis. Vienas instruktorius pri-
 myg tinai reikalavo papildomai važiuo ti pasimokyti
į Penland North Carolina kalnuose įsikūrusį meno ir
amatų centrą. Taip aš išmokau kal vystės darbų. 

Menininkas kruopščiai pasakoja, kaip reikia iš-
kaitinti, išplakti ir taip suploninti metalo gabalą, kad
ga lėtum jame iškalti plastišką moters fi gūrą. Prie jos
dirbo visą savaitę kasdien po 7–8 valandas. Taip gimė
„Mo teris”.

Šalia – ir pirmasis jo metalo darbas, pelnytai už-
imantis garbingą vie tą parodoje, nes labai brangus
ir primenantis pačią pradžią.

Dirbti su metalu Robertui darosi vis sun kiau, nes
praėjusių metų avarija, ku rios metu į autorių atsi-
trenkė automobilis ir dar viena, patirta anksčiau,
smar kiai sužalojo nugarą ir nuolatiniai  skausmai
neleidžia nei ilgai stovėti, nei vaikščioti. Dažnai di-
delių apim čių darbams jau prireikia asistento.

– Keisčiausia, kad kai dirbu, skaus mas kažkur
dingsta, nejaučiu nieko. Tik pabaigus, nebegaliu at-
si lenkti ir paeiti. Tada skausmas tren kia visu stip-
rumu.

Išties, gal stebuklas, o gal ir ra cio nalus paaiš-
kinimas, kad geros emo cijos ir mielas užsiėmimas
už mig do visus skausmo receptorius.  

Kėželių šeimos namų kiemą, ku riame įrengta ad-
vokato kontora bei meno darbų studija, puošia bent
šeši kalti metalo darbai. Pra ėjusiais metais vieną dar-
bą  metalinį „Mėlynąjį paukštį” nupirko  Palos
Heights miestelis ir įkurdino jį netoli bibliotekos gra-
 žioje vietoje.

Studijoje tebestovi tebebaiginėjama 6 pėdų aukš-
čio „Schrimp” („Kre vetė”) skulptūra. Jai dar reikia
pri tvirtinti galvą ir uodegą. Kaip gimė toks įdomus
kūrinys, autorius paaiš kina paprastai – mėgsta
lankstyti iš po pieriaus origami, sukuria norimas for-
 mas ir tos išlankstytos detalės  įsikūnija dideliuose
darbuose.  

Paveikslas „Karas”. 
Jis sulaukė dau giausiai susidomėjimo. Ryškus,

spalvotas, emocingas, išskirtinis, su daugybe deta-
lių, kurias  kiekvienas lankytojas mato savaip ir ran-
da tai, ką įžvelgia jo siela ir mintys. Pa veikslas, ku-
ris vienintelis parodoje ne  turėjo lentelės su autoriaus
vardu ir pavadinimu. 

,,Tyčia nekabinau”, – sako Ro ber tas.  Ir papa-
sakoja paveikslo atsiradimo istoriją.

– Dalyvavau ABA (Advokatų asociacijos) konfe-
rencijoje Hawaii, kal bė jomės apie kompiuterių nau-

dojimą teismuose, dėsčiau teisininkams. Ma ne pa-
kvietė dalyvauti Teisės ir technologijų  konferencijo-
je Kinijoje, tačiau kaip tik tuo metu Tiananmen
aikš tėje įvyko kruvini protestai, žu dy nės  ir kelionė
buvo atidėta. 

Kai grįžau, manęs nepaleido min  tys apie tai. Kiek
ryškaus natūra lumo – geltonos, raudonos, kiek gra-
 žių spalvų nuostabiame rojaus kampelyje Hawaii, į
kurį net audros retai užsuka ir greta to – nuolatiniai
pra ne šimai apie mirtį ir kraują Pekino gatvėse. Nu-
sprendžiau viename pa veiksle sujungti šias dvi min-
tis ir vaiz  dus. Įkūnyti tą tikrąjį pasaulį vie noje erd-
vėje tarp gausybės spalvų. 

Mėgstu eksperi-
mentuoti, išban dy  ti
naujas technikas ir sti-
lius. Iki šiol stebiuosi,
kiek daug gali at skleis-
 ti paprastas rašalo po-
tėpis. Nors ir neieškau to
specialiai, darau tai, ką
noriu daryti ir kas man
tuo metu tei kia malo-
numą. Kaip ir tiesiogi-
niame savo advokato
darbe. Man nepatinka
paprastos aiškios bylos.
Aš be galo mėgstu me-
ninę kūrybą teisėje. Ren-
 kuosi keistas bylas su
sunkiai paaiškinamais
motyvais, įvykiais ir tai
man suteikia kūrybinį
džiaugsmą atrasti kaž-
ką naujo, netikėto ir
pramokti da lykų, su ku-
riais dar nebuvau susi dū ręs. Taigi, menas, kūryba ir
teisė eina greta ir pripildo mano abu darbus ener gijos. 

Lankytojai. 
Jų nemažai. Eina ir eina – pažįstami advokatai,

vaikystės ir jaunystės draugai, džiaugiasi, kal bina,
dalijasi prisiminimais, fotografuojasi. Spėju įamžinti
nuotraukoje solidų ir labai simpatišką,  besirams-

 čiuojantį lazdele vyres-
nio amžiaus vyriškį. Jis
bando išvengti mano
kad ro, bet patikinu, kad
rašau laikraš čiui ir man
reikia lankytojų prie au-
to riaus darbų. Tada jis
nusišypso ir sako: ,,Tai,
kad aš nelabai tam tin-
ku. Esu menininko tė-
vas.”

Taip netikėtai susi-
pažįstame su Algimantu
Kėželiu. Jis juokauja,
kad sūnaus parodai duo-
tų keturis su pu se, bet po
to pasitaiso ir rimtai pa-
tvir tina, kad turbūt duo-
tų visą penketą. 

Robertas sako, kad
tai, kad tėve lis atvažiavo

iš taip toli į jo parodą, la bai pamalonino jį ir labai
nustebino. Tikras siurprizas.

,,Ar giminėje yra menininkų?” – klausiu Ro-
berto Kėželio.

,,Kad turbūt,  ne.  Aš toks vienintelis. Mama dar
labai mėgo piešti. Tol, kol galėjo matyti, nes labai
anks ti apako.”

Stabdau vieną kitą lankytoją iš girsti atsiliepi-
mų apie parodą.

Jonas Platakis, aktyvus  lietuvių bendruomenės
narys, National Li thua nian American Hall of  Fame
steigėjas:

– Man įdomiausias tas paveiks las, kuris kabo ant
sienos prie fortepijono (kalba apie paveikslą be pa-
vadinimo.). – Žinot, jis man neatrodo kaip karas, jis
man atrodo labai muzika lus, matau kaip kažkas skai-
to gaidas, kampe lyg matau fortepijoną. Kas man la-
biausiai patinka, kad jis nėra pri lipęs prie vieno žan-
ro – toks kubistinis, impresionistinis, labai daug įvai-
 rovės. Ir tos ypatingai panaudotos  spalvos jame su-
kelia trijų dimensijų pojūtį.

Daktarė Irena Bagdady:
– Esame labai seni draugai su Kėželių šeima dar

nuo mūsų tėvelių lagerių laikų. Pažįstami daugiau
nei  trisde šimt metų. Sunku suskai čiuoti metus, nes
jie prabėgo kaip aki mir ka. 

Man šioje meno ekspozicijoje la biausiai įstrigo
du darbai – tai šitas geltonos spalvos paveikslas (,,Ka-
ras” – aut. past.) ir šokėjos moters figūra, išlankstyta
iš vielos. Sakau vyrui, kad šito tai norėsiu Kalėdoms
dova nų. Labai norėčiau ir paveikslo, bet autorius
sako, kad jis skirtas jo žmonai ir neparduodamas.
Kai augau, grojau vargonais, skambinau pianinu, tai
šiame paveiksle įžvelgiu vargonų ir pianino raktus.
Labai modernu. Ir geltona spalva čia man taip gra-
žu, nes primena lietuvišką gintarą. 

Edinburgh. 
Visas ciklas paveikslų skirtas miestui, kuriame

autorius lankėsi keletą kartų ir liko labai su žavėtas

jo grožiu. Štai šios pilies pa pėdėje jis sėdėjo dvi va-
landas, pro šalį praėjo šimtai žmonių, dauguma jų
sustojo, stebėjo jį piešiantį, bet jis ne matė ir nejuto
nieko. Tik tą įstabų vaiz dą, kuris liko įamžintas jo
darbuo se.  Kai pabaigė ir atsigrežė, nustebo, kiek
daug aplink jį stovinčių ir stebinčių. O štai čia re-
montavo gatvę ir Robertas kartu su darbininkais sė-
dėjo ir piešė, vaišinosi jų pasiūlytu alumi ir pado-
vanojo jiems savo pa veikslą. 

Cancun. 
Nemažai piešinių iš šio gražaus Meksikos ku-

rorto – palmės, pliažas, barai, žmonės, švelniomis pa-
s telinėmis spalvomis ištapyti prisiminimai. ,,Mėgs-
tate atostogauti Can cun?” – klausiu autoriaus. ,,Ne,
man pa tinka ten tapyti, labai gražu, bet daž nai
grįžti nenoriu. Per daug sau lės.” 

Paveikslą su Dominikos salos baž  nyčia nupirko
jo draugas advo ka tas. Čia, šioje bažnyčioje tuokėsi
jo duk ra ir jis autoriaus darbą  dovanos jai prisi-
minimui. Yra ir daugiau jau parduotų autoriaus  dar-
bų šioje parodoje.

,,Bet iš meno juk neįmanoma pra  gy venti? – pro-
vokuoju meninin ką. – Gal todėl pasirinkote labiau
že miš kes nę, o ne menininko profesiją?”

– Kad nebuvo mano gyvenime didelių svarstymų.
Vienodai mėgstu abu darbus. Advokato darbe mėgs-
tu padėti žmonėms. 

O menas atėjo iš meno ekspozicijų, parodų meno

Parodos autorius kalbasi su daktaru Jonu  Dainausku ir savo
tėvu Algimantu Kėželiu.

Danguolės Norkūnienės nuotraukos

Jonas Platakis, advokatas Brian Bagdady ir Robertas Kėželis.

Pro garsųjį paveikslą „Karas” praeina menininko tėvas Algimantas Kėželis.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Don Žuano – atkaklaus moterų mylėtojo
personažas, jo gyvenimo ir mirties istorija jau-
dina žmones ne vieną šimtmetį. Dar viduramžių
legendose skirtingais vardais jis pasirodydavo
tai Italijoje, tai Vokietijoje ar Prancūzijoje. Ne-
norėdamas nuskriausti nei vienos moters, Don
Žuanas nuo blondinių skubėjo pas brunetes, o
nuo italių pas ispanes. užkariavęs įvairių tautų
folklorą, jis vėliau sėkmingai įsibrovė ir į visų bū-
simų epochų meną.

Pirmuoju literatūriniu Don Žuano istorijos
šaltiniu laikoma 1630 m. parašyta vienuo-
lio Gabriel Tellez (rašiusio Tirso de Moli-

na pseudonimu) pjesė ,,El Burlador de Sevilla
y Combidado de pietra” (,,Viliotojas iš Sevilijos
arba Akmeninis svečias”). XVIII
a. vos ne visi Europos teatrai ir
įvairios keliaujančios artistų
trupės rodė vaidinimus šiuo
siužetu. Genealusis kompozito-
rius Wolfgang Amadeus Mozart
pagal italų libretisto Lorenzo Da
Ponte sukūrė dviejų veiksmų
operą ,,Don Giovanni”, kuri de-
biutavo Prahos Nacionalinia-
me teatre 1787 m. spalio 29 d.  

Nuo pat pirmojo pastaty-
mo ,,Don Giovanni” įsitvirtino
kaip vienas gražiausių kūrinių
operos istorijoje. Prieš penke-
rius metus matytas Lyric sce-
noje režisieriaus Robert Fall
(Goodman teatro Čikagoje meno
vadovo) ,,Don Govanni” pasta-
tymas šįsyk minimaliai tepasi-
keitė. Tiesa, spektaklis įgijo
daugiau šiuolaikinių atspalvių, nes pasaulio ži-
niasklaida mirgėte mirga įvairiais praneši-
mais apie įtakingų vyrų seksualinio prieka-
biavimo skandalus – pradedant didžiųjų šalių
vadovais ir baigiant garsiais operos grandais.
(Prieš mane sėdėjusi moteris savo emancipaciją
demonstravo vilkėdama kelnėmis su vairo-
rykš tės spalvomis išsiuvinėtomis petnešomis).
Lyric vadovybė sėkmingai pasinaudojo ,,karš-
ta” tema ir ,,Don Govanni” gausiai pritraukė
žiūrovų į operos rūmus.

Reikia pripažinti, jog ,,Don Giovanni” at-
likėjų sudėtis labai darni. Matthew Rose yra ža-

vus Leporello – būtent jis savo šmaikštumu ir
naivumu užkariavo mano, kaip žiūrovo, širdį.
Rachel Willis-Sørensen – svajinga Donna Anna.
Jos balsas nuostabiai lyriškas ir ji puikiai at-
lieka savo vaidmenį. Lucas Meachem pasižymi
itin stipriu vokalu. Jo personažo – Don Giovanni
– charakteris siaubingas, tad jis pelnytai su-
laukia tokio baisaus likimo. Ben Bliss – Don Ot-
tavio – nepriekaištingai atlieka jo vaidmeniui
parašytas dvi arijas. Nesunku įsijausti ir į
švelnų, mylintį Brandon Cedel sukurtą Masetto.

Ying Fang koketiška Zerlina ir Mika Kares Com-
mendatore taip pat verti pagyrimų. Tačiau
turbūt geriausia šiame pastatyme – Amanda
Majeski. Jos Donna Elvira – nuostabi. Jos
energija trykšte trykšta. Balsas net virpa iš pyk-
čio, nors kai kurios ,,piktesnio atspalvio” ari-
jos gal ne visiškai derėjo prie jos lyriško balso.
Nuostabiai nuskambėjo Majeski atlikta arija ,,In
quali … Mi tradi quell’ alma ingrata” II veiks-
me.

Paskutinis ,,Don Giovanni” spektaklis
vyks rytoj, sekmadienį, gruodžio 8 d., 2 val. p.
p.  Tuo tarpu Lyric pradėjo kalėdinį laikotarpį,
kuriam visuomet parengiama kas nors ypa-
tingo. Šįkart  net dvi staigmenos. Šiandien,
gruodžio 7 d., į ,,Vėjų miestą” sugrįžta Lyric nu-
mylėtinė Sondra Radvanovsky su ypatinga
programa – ,,The Three Queens”. Joje skambės
trijų Gaetano Donizetti operų – ,,Anna Bolena”,
,,Maria Stuarda” ir ,,Roberto Devreux” – fina-

lai. Melomanai tikrai turėtų nepraleisti šio ne-
eilinio primadonos rečitalio. Vakaro ,,kalti-
ninkė” Sondra Radvanovsky žada,  jog tai, ką
pamatysime per ,,The Three Queens”, ,,yra
geriau už bent kokią muilo operą, kadangi
visa tai tikrovė, o ne fikcija. Šios trys herojės
buvo nuostabios moterys, ir jaudinantis mo-
mentas yra pažvelgti į jas tokias, kokios jos bu -
vo”.

Nuo gruodžio 14 d. Lyric scenoje skambės
linksmesnio žanro muzika. Tai kompozito-
riaus ir libretisto Adam Guettel net šešis
,,Tony” apdovanojimus pelnęs miuziklas ,,The

Light in the Piazza”.
Linksmo, anglų kalba at-
liekamo muzikinio spek-
taklio ašis – legendinė
Renée Fleming. Iki gruo-
džio 29 d. bus parodyta
dešimt spektaklių. Tai
puiki kalėdinė dovana
sau ir savo artimiesiems.
Po Naujųjų metų Lyric
rūmai ,,ilsėsis” per sausį,
o nuo vasario meloma-
nų vėl laukia daug at-
mintinų vakarų. Vasario
2 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. vyks publikos pamėgto
Wales gimusio boso-ba-
ritono Sir Bryn Terfel re-
čitalis. Solistui akompa-
nuos maskvietė pianistė
Natalia Katyukova. Va-
sario 6  d. prasidės jaudi-

nanti Giacomo Puccini opera ,,Madama But-
terfly” su dviem žavingomis Čio-Čio-San –
mums gerai pažįstama puertorikiete Ana Ma-
ría Martinez (vasario 6–29 bei kovo 5–6 dieno-
mis) ir Lyric scenoje debiutuojančia armėne
Lianna Haroutounian (kovo 4 ir 7 d.). 

Daugiau informacijos apie Lyric pastatymus ir
bilietų įsigijimą rasite teatro elektroninėje svetainėje
www.lyricopera.org. Bilietų kasos tel. 312-332-2244, Ci-
vic Opera House adresas: 20 North Wacker, Chicago.

Don Žuano istorija mūsų laikmečio kontekste
Apmąstymai po Lyric operos pastatymo

Mika Kares-Leporello ir Lucas Meachem-Don Govanni.

Scena iš Lyric operos ,,Don Govanni”: Amanda Majeski-Donna Elvira, Ben Bliss-
Don Ottavio ir Rachel Willis-Sørensen-Donna Anna. 

Kyle Flubacker nuotraukos

galerijose, kuriose pra leisdavo valandų valandas ir sun ku bū-
davo išeiti, ypač iš impresionis tinės dailės salių. Kartą dar jau-
nas pa matė moterį, kuri ilgai ilgai stovė jo ir žiūrėjo į vieną pa-
veikslą. Taip netyčia jie ėmė kalbėtis ir nejučiom  abu ėjo ir ėjo
per visas sales, atradę bendrą pomėgį, bendras mintis. Ir šis jaus-
mas, kad su visai nepažįstamu žmo gumi gali pajusti bendrą sie-
los bū seną, vienodą  širdžių virpėjimą, žiū rint į mėgstamą meną,
neapleidžia to patirto jausmo net ir šiandien. 

Viela. 
Labai smagu dirbti su vie la, – pasakoja Robertas.  – Atro-

do, pap rastas vielos gabalas, ką iš jos pa da rysi. O gimsta neį-
tikėtini dalykai –  įvairiausios figūros, moterys, šokių judesiai.
Net ir mylimas šuo Bela, ku ris pagavęs zuikį ir pusę pats suėdęs,
kitą pusę būtinai atneša šeiminin kams, yra išlankstytas iš vie-
los ir  pa rodoje užima garbingą vietą.

Miestai. 
Didelių gabaritų paveikslai, kuriose miestai be pavadini-

mų, šimtais laiptų, kolonų, stogų,  vedan čių į autoriaus vaiz-
duotės pasaulį. 

,,Šitas labai pavykęs”, – sustoja au to rius prie vieno jų.  
Man, kaip lankytojui, jie visi at rodo labai saviti, įdomūs

ir pavykę sa vo idėja, spalvine gama ir mintimi.
– O štai čia mano geriausio ir ar timiausio draugo Donato

Ramanaus ko Punk Rock įamžinta grupė „Death Freddie”.  Jis
labai meniškos sielos ir mes labai gerai sutariame. 

Su šituo vyruku mokiausi univer  sitete. Tai Jonas Stonys, aš
nežinau, ar jis dar gyvas, nemačiau jo daug metų nuo tų laikų.
Jis, tiesa, nelabai mokėsi, daugiau mėgavosi rūkymu, sniegu ir
gėrimais, todėl buvo greit pašalintas. Bet mano paveiksle išliks
visada toks, kokį prisimenu, nes visi sakė, labai panašus. Tur-
būt,  pagavau jo sielą, – juokiasi autorius. 

Kiekvienas jo darbas turi savo isto riją, prisiminimus, apie
kiekvie ną galėtų labai daug papasakoti.  Kai kurie, kad ir „Sun-
set Ride” gimė po labai sudėtingos bylos, kurią laimėjo kaip ad-
vokatas. Tiesa, spalvos dar niū rokos, bet kelias veda tolyn.

Smagu, kad šiame pomėgyje la bai palaiko žmona. Neseniai
ji atnešė juodo popieriaus, padėjo ir pasakė: ,,Piešk ant šito juo-
do.” Piešti ant balto popieriaus yra labai paprasta, o štai suteikti
šviesos šaltinį ir išgauti  spal vas ant juodo popieriaus – tai iš-
 ties naujas menas, kuris autorių da bar žavi labiausiai ir jam
žada skirti visą savo laisvą laiką.

Parodos lankytojai.
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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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Kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 102 išsprendė:
Joseph Rakstis,  Orland Park, IL

Sudoku nr. 149
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 atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

S K E L B I M A I  
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

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!
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,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti

,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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

www.draugofondas.org

DrAuGO FONDAS

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

100 dol.
Stasys ir Dalia Strasiai, Ann Ar-

bor, MI, garbės nariai, iš viso 4,200 dol.
50 dol.
Kazimieras ir Lola Kizlauskai,

West Bloomfield, MI, iš viso 300 dol. 
(dr. Dominiko Kizlausko atmini-

mui) 
Richardas ir Jolita Klementa-

vičiai, Gift Breeze, FL, iš viso 930 dol. 
Kastytis ir Rita Giedraičiai, Li-

vonia, MI, iš viso 370 dol. 
Virginia Nicajus, Concord, CA, iš

viso 345 dol. 

Robert J. Prantis, Cupertino, CA,
iš viso 200 dol. 

Violeta Leger, North Olmsted,
OH, iš viso 50 dol. 

Dalia Puškorienė, Willoughby
Hills, OH, iš viso 135 dol. 

Draugo fondo taryba už aukas
visiems aukotojams nuoširdžiai dė-
koja.

Aukas siųsti: Draugas Foundation,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL.,
60629

Ką padėsime po eglute „Draugui”?

Akis užkliuvo už archyvinio „Draugo” numerio, atspausdinto 1950 m. ka-
lėdiniu laikotarpiu. Gruodžio 27 d. skelbiamas „laiškas iš tremties” (šie
sukaktuviniai – didžiojo lietuvių egzodo 75-mečio – metai primena ki-

tokius laikus): „Iš Wallhoefeno (Vokietija) atsiuntė ‘Draugui’ laišką Juozas
Radzevičius. Dėkoja už jam siunčiamą dienraštį ‘Draugą’. Rašo: ‘Kai gau-
ni lietuvišką laikraštį, tai viską pamiršti, visus sunkumus ir vargus, ir kaž-
kaip nušviečia visą gyvenimą, kad galim džiaugtis lietuviškais žodžiais. Ir
mūsų vaikai nepamirš lietuviško rašto ir skaitymo. Laikraštis eina iš ran-
kų į rankas’. Panašių laiškų redakcija gauna nemažai. Aukštos garbės ver-
ti tie, kurie randa galimybių paaukoti vieną kitą dolerį, kad lietuviškas dien-
raštis būtų siunčiamas tremties broliams”.

O gal ir šiandien yra žmonių, kurie neturi ką skaityti lietuviškai, ne to-
dėl, kad neįperka, o todėl, kad nežino, nepagalvoja ar paprasčiausiai apsi-
leido? Pagalvokime apie kaimyną, pažįstamą ar giminę Lietuvoje ir Kalė-
dų proga padovanokime metinę „Draugo” prenumeratą. Dažnai pagyvenę
ir ypač provincijoje žmonės Lietuvoje taupo, neleidžia sau skaityti daugiau
nei rajoninį laikraštį. „Draugas” jiems gerokai praplėstų pasaulį. Ir grei-
čiausiai ten per kaimą ar miestelį „Draugas” eitų iš rankų į rankas, kaip
anais sunkiais tremties metais Vokietijoje. Tai būtų jiems egzotika, tai būtų
jiems naujiena – laikraštis iš Amerikos!

Reikalinga paraginimo ir Amerikos lietuvių naujausioji karta. Lietu-
voje ji nebuvo pratinama prie labdaros, prie bendruomeniškumo, todėl ne-
supranta, kad reikia kažko, kas jungtų lietuvišką bendruomenę. Į lietuviš-
kas organizacijas trečiabangiai jau buriasi, jose užima vadovaujančias po-
zicijas, į lietuviškas mokyklas leidžia savo vaikus. Vadinasi, pasirinko būti
lietuviais. Tik kodėl jie neatranda lietuviško laikraščio? Padėkime jiems.
Juk „Draugas” buvo ir liko plačiausias lietuvių Amerikoje junginys. Pa-
rodykime bendruomeniškumo pavyzdį, kaip mes mokame – padovanokime
Kalėdų, gimtadienio ar vardadienio proga kaimynui, draugui, geram pa-
žįstamam vietoj materialios dovanos – „Draugo” prenumeratą pusmečiui
ar metams ir palinkėkime jam, jiems ne tik malonaus skaitymo, bet ir tap-
ti lietuviško laikraščio bendradarbiu, lietuvybės skleidėju. 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! Tebūna Jūsų ir Jūsų ar-
timųjų namai pilni šviesos ir visada teskamba juose skambus lietuviškas
žodis!

Draugo fondo taryba

Draugo fondui rudens vajui aukojo:

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

KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

DRAUGAS spausdinamas

antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.

Galite užsakyti ir skelbimus 

ANTRAS SKELBIMAS –
PUSĖ KAINOS!

Tel. pasiteirauti: 

630-805-1404

,,DRAUGE” PASIEKS 
PASAULIO PAKRAŠČIUS

Palinkėkite 
bičiuliams, klientams,

bendradarbiams 
Kalėdų vilties 
ir džiaugsmo! 

Sveikinimo tekstą,
nuotrauką,

organizacijos
ar verslo ,,logo”

siųskite
Audronei Kižytei

AudreyKizys@gmail.com

Nurodykite sveikinimo
spausdinimo dieną

ir jo matmenis

Visa DRAUGO šeima linki Jums linksmų ŠVENTŲ KALĖDŲ!



15DRAUGAS 2019 GRUODŽIO 7 D., ŠEŠTADIENIS

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

A † A
VIRGINIJA KUPCIKEVIČIENĖ

(1931 rugpjūčio 2 – 2019 gruodžio 3)

A. a. Virginija Kupcikeviciͮenė (Kovalciͮukaitė) gimė Lietuvoje.
Ji buvo mylima a. a. Vytauto žmona; mylinti Ritos (Charles) Rack-
 mil ir Algirdo (Yolanda) Kupcikevičiaus mama; branginama Lau-
 ros ir John Rackmil bei Steven ir Joseph Kupcikevičių močiutė. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d., nuo 3 val. p.
p. iki 8 val. v. Blake-Lamb Funeral Home, 4727 W. 103rd Street, Oak
Lawn, IL.  Pirmadienį, gruodžio 9 d., 9:15 val. r. iš laidojimo namų
bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S.
Wash te naw Ave., kur 10 val. r. bus laikomos gedulingos Mišios už
ve lio nės sielą. Po Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Pasiilgsim tavęs, Močiute. Mylim, mylim. Joe Kupcikevičius, Laura Rack mil,
Steve Kupcikevičius ir John Rackmil.

Domanto Sabonio atstovaujamas In-
dianos ,,Pacers” (13/7) klubas gruo-
 džio 2 d. svečiuose pranoko Memphis
,,Grizzlies” (6/14) – 117:104. 

Rungtynėse dėl sveikatos proble-
mų nepasirodė „Grizzlies” aukš-
taūgis Jonas Valančiūnas, ta-

čiau D. Sabonis žaidė puikiai ir buvo
arti trigubo dviženklio. 23-ejų 211 cm
ūgio krepšininkas aikštėje praleido 30

min., pelnė 18 taškų (9/18 dvit. 0/1
trit.), atkovojo 14 kamuolių ir atliko 8 re-
zultatyvius perdavimus. Tiesa, puo-
 lėjas surinko 6 asmenines pražangas,
tad rungtynes privalėjo baigti anksčiau.

Abu klubai tarpusavyje susikovė ir
lapkričio 25 d. rungtynėse India na po-
lyje, kuriose pergalę taip pat šventė D.
Sabonio „Pacers” – 126:114. Tuo met
Domantas pelnė 13 taškų, atkovojo 13
kamuolių, o J. Valančiūnas įme tė 14
taškų bei atkovojo 11 kamuolių.

D. Sabonio žaidimą 
J. Valančiūnas stebėjo nuo suolo

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad

A † A
ALMA MARIJA KELIUOTIS

(SADŪNAITĖ)

mirė gruodžio 5 d. Bloomingdale, IL. 
Gimė 1935 m. birželio 14 d. Kaune, Lietuvoje.
Į JAV atvyko 1959 m. ir gyveno Palos Park, vėliau Blooming da-

 le, IL.
Nuliūdę liko: sesuo Danguolė Sadūnaitė; dukra Indra, sūnus Jo-

 nas, sūnus Petras su žmona Lisa ir jų vaikai Hailie, Kyle ir Dean.
A. a. Alma gyveno labai visavertį gyvenimą. 
Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 9 d., 9 val. ryto Pal.

Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, kurio  je 11
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau -
ti šv. Mišiose ir pabendravime Pasaulio lietuvių centre. Vie to je gė-
lių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdę artimieji 

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

SEPTYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados...

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis
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Aldona Šmulkštienė, gyvenanti Chicago, IL, dar metams pra-
tęsė „Draugo” Garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad skai-

 tote mūsų laikraštį ir dosniai remiate.

Dr. Jonas R. Dainauskas, gyvenantis Woodridge, IL, dar metams
pratęsė „Draugo” Garbės prenumeratą ir paaukojo 150 dol. laikraš-

čio leidybos išlaidoms suma žinti. Nuoširdus ačiū už dosnią pa ramą,
kurią mes visuomet jaučiame.

Džiugas Dirmantas, gyvenantis Chica go, IL, dar metams pra-
tęsė laikraščio Garbės prenumeratą. Pagarba ir padėka už spaus-

dinto  žodžio išsaugojimą išeivijoje ir paramą.

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

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
- jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

www.draugas.org

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

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
parapija išsikelia į naują šventovę. Pirmo-
sios pamaldos naujoje šventovėje įvyks
gruodžio 8 d. 11:30 val. r. – įprastu laiku ir
toliau vyks kiekvieną sekmadienį. Naujasis
adresas: Lithuanian Evangelical Lutheran
Home Church (St. John), 7214 S. Cass Ave.,
Darien, IL 60561. Tel. pasiteirauti: 708-
567-9044, el. paštas: teviskes.parapija
@gmail.com.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkės Socialinių reikalų skyrius gruodžio
11 d., trečiadienį, kviečia visus  į skaityklą
PLC Lemonte pasižiūrėti LRT ,,Panoramos” iš-
traukų iš dabarties ir praeities.

� Gruodžio 14 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Či-
kagos ateitininkai kviečia į Kūčių agapę, kuri
vyks Ateitininkų namuose. Dėl ribotos vietos
yra būtina iš anksto užsiregistruoti pas Oną

Daugirdienę el. paštu odaugirdas@hot-
mail.com arba tel. 630-400-1302. Kaina: 25 dol.
suaugusiems, 10 dol. jaunimui (9–22 m.).
Visi yra labai laukiami.

� Gruodžio 14 d. 1:30 val. p. p. kviečiame
visus į šv. Mišias Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s
Church, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062).
Mišias aukos kun. Gintaras A. Jonikas. Išpa-
žintys bus klausomos nuo 12:30 val. p. p. Po
šv. Mišių bažnyčios Nolan Hall – bendra Kū-
čių vakarienė. Renginys vyks nuo 3:30 val. p.
p. iki 9 val. v. Bilietus galite įsigyti: www.lie-
tuviaiatlantoje.org/bilietai/

� Gruodžio 15 d., sekmadienį, 11 val. ryto
Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) dalyvaus popchoras „Sva-
jonė”. Po Mišių parapijos salėje – Kalėdinis
koncertas. Laukiame visų!

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

NEW FLAVORS AVAILABLE – TRY THEM ALL!

PLAIN, (NO SALT ADDED), CARAWAY, GARLIC & ONION, 

JALEPENO, CHIVE, DILL, BASIL & HERB

HORSERADISH & SMOKED, FETA


