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B. Sruogos anūkė Aušrinė Byla –
apie praeitį ir dabartį – 10 psl. 

Susitikimų Čikagoje 
įspūdžiai – 7 psl.

LA lietuviai pradėjo sukaktuvinius metus
Šventės svečiai. Pirmoje eilėje (iš k.): LR garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, klebonas Tomas Karanauskas, aktorės
Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian) ir Rūta Lee Kilmonytė, renginio vedėjas Vėjas Skripkus.

Marytė Sandanavičiūtė-Newsom
Vitalija Virbukienė

Los Angeles lietuviams netrūksta jubiliejų. Kasmet at-
siranda proga iš-
kilmingai at-

švęsti prasmingas su-
 kaktis. Pernai Šv. Kazi-
miero litua nistinė mo-
kykla ir jaunimo šokių
ansamblis „Spindulys”
paminėjo sa vo 65 metų
jubiliejus. Šiemet skau-
tai prisimins 30-tą Ram-
byno stovyklos sukaktį,
tokią pat garbingą metų
su kaktį švęs ir išgar-
sėjusios Lietuvių die-
nos.

2016 metai mūsų
parapijai ypa tingi tuo,
kad švenčiame net tris
šven tes: Šv. Kazimiero
parapijos 75 metų, baž-
nyčios 65 metų sukaktis
ir kartu su visa Bažny-

čia pasaulyje –Popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Dievo Gai-
lestingumo Jubiliejaus me tus. Sausio 24 dieną iškilmin-
gomis šv. Mišiomis ir iškilmingais pietumis pra dėjome pa-
rapijos sukaktuvinius metus. – 4 psl. 

Po iškilmių Šv. Kazimiero bažnyčioje – arkivyskupas Alexander Salazar ir parapijiečiai.
Inos ir Mindaugo Petokų nuotraukos

Istorija sklaido
ir vienija

Rūta Šepetys ir LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas

Rašytoja Rūta Šepetys, tarptautinio pripažinimo sulauku-
sio bestselerio „Tarp pilkų debesų” autorė pradėjo savo nau-
jo istorinio romano ,,Salt to the Sea” („Druska jūrai”) pri-
statymų ciklą.

Pirmasis susitikimas su skaitytojais vyko JAV
Kongreso bibliotekoje Washingtone vasario 3
dieną. Tą patį vakarą gausiai susirinkusiems sve-

čiams naują romaną Rūta Šepetys pristatė ir Lietuvos
ambasadoje. ,,Parašiau šią knygą paaugliams, nes jau-
ni skaitytojai  – tai mūsų ateities šviesa. Buvom iš-
sklaidyti istorijos, bet galime būti suvienyti istorijų pa-
galba. Galime istoriją padaryti žmogiškesnę. Ačiū,
kad leidžiate man papasakoti Jūsų istoriją ir istorijas”,
– sakė Rūta Šepetys, dėkodama savo gerbėjams ir skai-
tytojams. – 2  psl. 



T. LUKAS LANIAUSKAS, SJ

Būdamas mažas berniukas aš kartu su tėvu daž-
nai važiuodavau prie ežero žvejoti –  į Daina-
vą ar ki tur. Šias iškylas prisimenu labai gerai.

Labai mėgau gaudyti žu vį ir būti su tėvu. Jis viską
man pa ruoš davo: ant kabliuko uždėdavo slie ką, pa-
rodydavo, kaip į gilumą mesti kabliuką. Buvau ne-
kantrus, ir išme tęs kabliuką vynioti valą paprastai
pradėdavau per anksti. Žinoma, nie ko nepagaudavau,
ir kabliuką mesdavau iš naujo. Tėvas stebėdavo ir po
kelių nesėkmingų metimų mokydavo: „Išmetęs lauk.
Nors ir nematai žu vies, tikėk, kad ji yra. Ir valą pra-
dėk vynioti tik tada, kai jis sujudės”. 

Mažas Lukutis meta slieką ir lau kia, laukia, lau-
kia... Atsimenu, kad laukdamas žiūrėdavau, kaip žu-
vys pri plaukia ir galvoja – čiupti ar ne čiupti slieką.
Ir tada staiga valas suju dėdavo. Traukiu ir su didžiule
šypsena vynioju valą. Pamatau žuvį ant kabliuko ir
patenkintas rodau tėve liui. Tėvelis šypsosi paten-
kintas savo sūnumi... 

„Lauk. Nors ir nematai žuvies, ti kėk, kad ji yra.
Ir valą pradėk vynioti tik tada, kai jis sujudės”...

Štai mūsų šio sekmadienio Evan gelija. Jėzus
moko žmones ir prašo Petro irtis į gilumą, kad pa-
gautų žu vų. Petras žvejoja kiaurą naktį, bet nieko ne-
pagauna. Jėzus savo žodžiais ir pavyzdžiu taria Pet-

rui: „Lauk. Pa si tikėk, nors ir nematai... žuvys yra...”
Petras su didžiu pasitikėjimu išmeta tinklus. Laukia,
laukia, lau kia, ir tada staiga tiek žuvų, kad net tink-
lai trūkinėja. Po to Jėzus kviečia Petrą palikti žve-
jybą ir tapti žmonių žveju. Pasitikėdamas Petras vis-
ką palieka ir seka paskui Jį. 

Mūsų gyvenimo patyrimai, bro liai ir seserys, ne-
siskiria nuo Jėzaus ar mažo berniuko patyrimų. Mes
labai dažnai norime, kad viskas vyktų la bai greitai.
Mes stengiamės per naktį įveikti kokį projektą, sie-
kį, darbą. Pra šome Dievo, kad jis kuo greičiau pri-
sistatytų ir mums suteiktų greitą malonę. Mes esa-
me kaip tas mažas berniukas, kuris meta ir vynio-
ja, me ta ir vynioja valą ir stebisi, kodėl žuvys ne-
kimba. Mes taip smarkiai stengiamės, kad užmirš-
tame, jog rei kia išlaukti ir tikėti. 

Jėzus Petrui sako: „Dabar atėjo lai kas, irkis į gi-
lumą ir mesk tinklus”. O Petras atsako Jėzui, kad jis
visą naktį stengėsi gaudyti ir nieko nepagavo. Jėzaus
padedamas jis su lau kė to momento, nes Juo pasiti-
kėjo. 

Mes, žmonės, dažnai nemėgsta me laukti. Esame
nekantrūs, ir ypač Amerikos kultūroje mes norime
vis ko kuo greičiau. Ar tai būtų siun ti niai į namus,
ar skambučiai į mobilų telefoną, ar greitasis mais-
tas, – visko norime kuo greičiau, dabar. Manau, kad
Jėzus sąmoningai pasirinko žvejus, kaip savo pir-

muosius sekėjus to-
dėl, kad jie gerai su-
pranta, ką reiš kia
kantriai laukti ir ne-
matant pa sitikėti. 

Jėzaus kvietimas
mums šį sekmadienį
yra paklausti savęs:
ar aš tu riu kantrybės
ir pasitikėjimo Die-
vu, kad jis atsakys į
mano prašymus, rei-
 kalavimus ir kvietimus savo laiku ir savo būdu? Ar
aš kantriai laukiu Die vo atsakymo? Ar aš juo giliai
pa si tikiu? 

Taip, laukti ir pasitikėti yra di delė rizika...
Taip, laukti Dievo atsi lie pimo nėra lengva ar malo-
nu... Taip, pasitikėjimas kartais būna ak las... Bet,
kiek esu patyręs būdamas mažas vaikas su tėveliu ir
dabar, su augęs Jėzuitas tėvas vienuolis... kartais rei-
kia išlaukti ir pasitikėti. Tame laukime ir pasitikė-
jime Jėzus yra arti, ir tada kaip mūsų gyvenimo va-
lai ar tinklai sujuda mūsų atsakymai ar suteiktos ma-
lonės, ar pašaukimo kvietimai ir pralenkia mūsų gi-
liausias svajones.

„Lauk. Nors ir nematai žuvies, tikėk, kad ji yra.
Ir valą pradėk vynioti tik tada, kai jis sujudės”...
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GANY TOJO  ŽODIS

Lauk. Nors ir nematai žuvies, tikėk, kad ji yra

Istorija sklaido  ir vienija

Atkelta iš 1 psl.
Jaunajam skaitytojui skirtame ro-

mane Rūta Šepetys aprašo vieną di-
džiausių II pasaulinio karo nusikalti-
mų – 1945 metų žiemą įvykusią kelei-
vinio laivo ,,Wilhelm Gustloff ” trage-
diją. Sovietų povandeniniam laivui
torpedavus žuvo tūkstančiai laivo ke-
leivių, kurie frontui artėjant traukėsi
į Vakarus. Romane pasakojama apie
lietuvaitę Joaną, lenkę Emiliją ir iš Ka-
raliaučiaus kilusį Florianą, kurie, bėg -

dami nuo karo baisumų, susitinka ke-
leiviniame laive ,,Wilhelm Gustloff ”.
Tragedijos akivaizdoje jaunuoliai pri-
valo rasti jėgų, pasitikėti vienas kitu ir
tapti beatodairiškai drąsūs išsigelbė-
jimo vardan. Tautiniai, kultūriniai ar
socialiniai skirtumai tampa visiškai
nesvarbūs, nes tūkstančiai laive esan-
čių žmonių turi kovoti dėl to paties da-
lyko – išlikimo.

LR ambasados Washingtone info ir nuotr. 

Vasario 4 d. Lietuvos ambasadoje JAV vyko tradiciniu jau tapęs Jaunųjų lie-
tuvių profesionalų klubo susitikimas.

Klubo narius pasveikino Washingtone viešėjęs buvęs Lietuvos ambasadorius
JAV (2010–2015) Žygimantas Pavilionis (šiuo metu – Užsienio reikalų ministeri-
jos ambasadorius Rytų kaimynystei). Paskaitą apie Rusijos informacinius karus per-
skaitė ir diskusijoje dalyvavo Europos politikos analizės centro (CEPA) analitikas
Marius Laurinavičius. LR ambasados Washingtone info ir nuotr. 

Jaunųjų profesionalų klubo susitikimas 

Rūta Šepetys pasakoja apie savo naują romaną gausiai į LR ambasadą susirinkusiems
svečiams.

Jaunųjų profesionalų klubo svečiai – Žygimantas Pavilionis (nuotr. viršuje) ir
Marius Laurinavičius.
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Norėdamos atgrasyti Maskvą nuo ga-
limų agresyvių veiksmų, Jung tinės
Valstijos privalo ten pa siųs ti sunkiosios
ginkluotės ir gauses nių pajėgų – tiesą
sakant, daug sunkiosios ginkluotės,
atskleidė naujas srities ekspertų pa-
rengtas tyrimas, informuoja foreign-
policy.com.

Jeigu Rusijos tankai ir kariai jau
rytoj atsidurtų Baltijos valsty-
bėse, NATO pajėgos per tris die-

nas būtų įveiktos tiek kiekybiniu po-
žiūriu, tiek ginkluote. Tokią liūdną iš-
vadą pateikia Amerikos karybos eks-
pertai ir analitikai.

„Galimų karo modelių analizės
rezultatai aiškesni nei aiškūs. Kaip jau
buvo išsiaiškinta, NATO negali sėk-
mingai apginti savo valstybių narių,
kurioms gresia didžiausias pavojus”, –
teigiama tyrimą atlikusios ekspertų
grupės „RAND Corp.” išvadose.

2014–2015 metais ekspertai de ta liai
analizavo ne vieną galimą karo sce-
narijų: Rusijos pajėgos beldėsi į Estijos
sostinės Talino, Latvijos sosti nės Rygos
ir Lietuvos sostinės Vilniaus duris.

Spėta, kad puolimas gali būti įvyk-
dytas per 36–60 valandų. Paaiš kė jo,
kad JAV ir Baltijos valstybių pajėgos
(bei amerikiečių lėktuvai) pa pras čiau-
siai negali užkirsti kelio mechanizuo-
tiems Rusijos daliniams, tad tokiu at-
veju lauktų skaudūs nuostoliai, tei-
giama dokumente.

Kitaip tariant, nebūtų realių gali-
mybių pristabdyti Rusijos pajėgų ver-
žimąsi, „RAND Corp.” ataskaitoje tei-
gia David Shlapak ir Michael Johnson.

„Toks staigus sutriuškinimas
NATO paliktų vos kelis galimus pa si-
rinkimo variantus ir visi jie būtų blo-
gi”, – pabrėžiama dokumente.

Ekspertai tvirtina, kad arši ir ne-
prognozuojama Rusija, po operacijos
Kryme ir Rytų Ukrainoje dar labiau ne-
gailinti lėšų gynybai, NATO gali gana
lengvai užklupti iš pasalų. Galimo Ru-
sijos įsiveržimo į Baltijos valstybes
atveju, Jungtinės Valstijos ir jų są-
jungininkės netruktų susivokti, kad
joms trūksta karių, tankų, ki tos gink-
luotės.

Jungtinės Valstijos ir jų sąjungi-
 nin kai NATO galėtų pabandyti su-
 rengti kruviną kontrataką, galinčią tik
dar labiau suerzinti Rusiją, nes Mask-
va greičiausiai tokius jungti nius veiks-
mus suvoktų kaip tiesio ginę grėsmę.

Antroji galimybė – atsiversti pus-
lapį iš Šaltojo karo istorijos ir imtis
grasinti siaubingais atsakomaisiais
veiksmais, galbūt netgi prabilti apie ga-
limą branduolinę ataką.

Trečiasis variantas – nusileisti ir
susitaikyti bent jau su laikinu pralai mė-
jimu, paliksiančiu NATO nepavydėtino -
je padėtyje, ir su Maskva pra dėti nau-
ją Šaltąjį karą, teigiama do kumente.

Svarbu ir tai, kad karinės simu-
liacijos atskleidžia, kokių prevenci-
 nių priemonių, norėdamos išvengti
katastrofiško pralaimėjimo ir siekda-
 mos susistiprinti NATO rytinio pa-
kraščio gynybą, gali imtis Jungti nės
Valstijos ir jų sąjungininkės Euro pos
Sąjungoje. Kitaip tariant, įvardijama,
ko reikėtų imtis, norint Maskvai per-
duoti aiškią žinutę, kad lengva perga-
lė ne Rusijos nosiai.

Maždaug septynių brigadų jėga,
įskaitant ir tris itin gerai ginkluotas

„Foreign Policy”:

jeigu Rusija pradėtų karą Baltijos valstybėse, NATO pralaimėtų – ir labai greitai

šarvuočių brigadas, palaikoma avia ci-
 jos bei artilerijos – pakankamos at-
grasymo pajėgos, galinčios užkirsti
kelią žaibiškai operacijai Baltijos vals-
tybėse. Papildomų pajėgų išlaikymas,
remiantis oficialiais skaičiavimais,
per metus papildomai kainuotų apie 2,7
mlrd. dolerių (2,47 mlrd. Eur), teigiama
ataskaitoje.

Ataskaita buvo paskelbta antra-
dienį, vasario 2 dieną – tą pačią die ną,
kai JAV gynybos sekretorius Ash Car-
ter pristatė planus į Rytų Europą pa-
siųsti daugiau sunkiosios artilerijos ir
šarvuočių. Tokiu būdu Penta gonas pa-
sirūpintų, kad NATO ry ti niame pa-
kraštyje būtų veiksmingiau pasirū-
pinta dviem brigadomis.

Šiuo metu Europoje yra dislo kuo-
tos dvi Amerikos pėstininkų bri gados
– viena Italijoje ir viena Vo kietijoje, ta-
čiau jas dažnai iš vėžių išmuša nuola-
tinė sąjungininkų pajė gų rotacija. Nau-
jasis 3,4 mlrd. dolerių (3,11 mlrd. Eur)
vertės planas, kurį pristatė A. Carter ir
Baltieji rūmai, numato dar vieną pa-
pildomą brigadą, kurią sudarytų iš-
skirtinai Jungtinių Valstijų kariai,
kurie taip pat ro tuotųsi.

Sausio pabaigoje NATO pajėgų
Europoje vyriausiasis vadas generolas
Philip Breedlove pristatė naują stra-
tegiją, kurioje kalbama ir apie poreikį
didinti besirotuojančias pajėgas. Taip,
karių migracija iš ir į re gioną „papil-
do” pajėgas, kurios Euro pą vadina na-
mais, teigia generolas Ph. Breedlove, ta-
čiau tokios pajėgos, deja, „nėra nuola-
tinės, apčiuopiamos ir realios”. Esą tos
pajėgos tarsi yra, bet jų ir lyg ir nėra.
„Galimas buvimas yra faktinis nebu-
vimas”, – pabrėžiama naujoje strate-
gijoje.

Buvęs Pentagono pareigūnas, daug
dėmesio skyręs Rusijos karinės galios
keliamoms grėsmėms, David Ochma-
nek iš „RAND Corp.” JAV ad ministra-
cijos biudžeto siūlymą Euro pos pajėgų
klausimu įvardijo kaip svarbų žingsnį
į priekį ir „padrąsinantį ženklą”.

„Sunkioji ginkluotė ir šarvuočiai
– būtinoji sąlyga Aljanso rytinio spar-
 no gynybai ir priešo atgrasymo po-
tencialo didinimui”, – „Foreign Policy”
sakė D. Ochmanek. Anot jo, tai toli gra-
žu ne viskas – tam, kad NATO gynybi-
nė galia reikiamai išaug tų, dar reikia
nuveikti labai daug.

Skelbiama, kad galimų karo sce-
narijų simuliacijų analizės rezultatus
palankiai sutiko JAV kariuome nės pa-
reigūnai, kuriems iki tol buvo gana
sunku pateisinti išlaidas, būtinas gau-

sių antžeminių pajėgų išlai ky mui (ypa-
tingai dėl spaudimo tau pyti ir pirme-
nybės nuosaikesnei gy nybos strategi-
jai). Viliamasi, kad eks pertų išvados su-
teiks daugiau svarumo kariuomenės
vadų argumentams (vienas iš tokių ir
Jungtinės vadavietės
pirmininkas genero-
las Joseph Dunford),
esą Rusija – pagrin-
dinė ir svarbiausia
grėsmė JAV intere-
sams.

2012 metų pra-
džioje JAV preziden-
to Barack Obama ad-
ministracija paskel-
bė iš Vokietijos at-
šaukianti dvi briga-
das ir jų ginkluotę –
tai buvo itin skau-
dus kiekybinis smū-
gis senajame žemyne
dislokuotoms JAV
ka riuomenės pajė-
goms. Nuo tada nuo-
saikiai bandyta bent dalį ginkluotės
grąžinti atgal į Vokietiją, kur ji būtų
naudojama kariniams mokymams su
NATO partneriais. 2015 metais JAV
jūrų pėstininkai į Rumuniją perkėlė ke-
lis „Abrams” tankus, kur jie pasi tar-
nauja pratyboms su vietos pajėgomis.

Nuo tada, kai Rusijos intervencija
Ukrainoje sukėlė rimtą nerimą vi soje
Rytų Europoje, Jungtinės Valsti jos ne
kartą viešai žadėjo atakos atveju ginti
Estiją, Latviją ir Lietuvą, nuo lat pri-
mena ir NATO įsipareigojimus. 2014
metų rugsėjį sakydamas kalbą Taline
JAV prezidentas B. Oba ma dar kartą
pažadėjo ginti ir saugoti Baltijos vals-
tybes.

„Mes būsime čia dėl Estijos. Bū si-
 me čia dėl Latvijos. Būsime čia ir dėl
Lietuvos. Kartą jau praradote sa vo ne-
priklausomybę. NATO neleis, kad šis
scenarijus kada nors pasikartotų”, –
kalbėjo B. Obama.

Nepaisant to, „RAND Corp” ata s-
kai toje teigiama, kad „nei Jungtinės
Valstijos, nei jų sąjungininkės NATO
šiuo metu nėra pasirengusios ambi cin-
gus JAV prezidento žodžius paversti
realybe”.

Sienos, kurias visos trys Baltijos ša-
lys – visos buvusios sovietų respublikos
– dalijasi su Rusija ir Baltaru sija, yra
maždaug tokio pat ilgio kaip ir siena,
skyrusi Vakarų Vokietiją nuo Varšuvos
pakto Šaltojo karo metais. Skirtumas
tas, kad tuo metu NATO prie tos sienos
buvo dislokavęs daugiau nei 20 divizi-

jų, aprūpintų tankais ir artilerija.
Ekspertų ataskaitoje pabrėžiama,

kad šiuo metu NATO valstybėse narė-
se tankų paprasčiausiai per mažai.
Vokietijos arsenalą Šaltojo karo metais
sudarė apie 2 tūkst. 200 pagrindinių
tankų. Dabar jų teliko vos 250. Be to,
Jungtinė Karalystė pla nuoja atsisaky-
ti paskutinės žemyne likusios brigados
vadavietės.

Baltijos valstybėse veiksmams pa-
sirengę tik lengvieji pėstininkai, o
Jungtinių Valstijų ir NATO strate-
 gams nerimą kelia Kaliningrade Ru si-
jos telkiama ginkluotė bei neslepiamos
Maskvos ambicijos Baltarusi joje – į pie-
tus nuo Lenkijos ir Lietu vos sienos –
steigti naują karinių oro pajėgų bazę.

„RAND Corp.” atliktų galimų ka -
ro scenarijų simuliacijų analizė beda
pirštu tiesiai į skaudžią vietą – at krei-
 piamas dėmesys, kaip Jungti nėms
Valstijoms ir NATO pajėgoms stinga
reikiamos ginkluotės, esant reikalui,
galėsiančios įveikti grėsmės iš Rusijos,
šiuo metu galinčios pasigirti kiekybi-
niu mechanizuotų da li nių ir tankų
pranašumu. NATO ant žeminės pajė-

goms taip pat stinga priešlėktuvinės ar-
tilerijos, galinčios, realybe tapus Bal-
tijos valstybių ata kos scenarijui, de-
ramai pasipriešinti Rusijos karo lėk-
tuvams.

„Iš esmės galima daryti išvadą,
kad NATO pėstininkai negalėtų net
sėkmingai atsitraukti – būtų tiesiog
su naikinti vietoje”, – pabrėžiama ata s-
kaitoje. Galimų karo scenarijų simu-
liacijų analizė taip pat atskleidė, kad,
nors Jungtinių Valstijų ir jų sąjun gi nin-
kų karo lėktuvai ir galėtų padaryti ža-
los puolančioms Rusijos pajėgoms, svar-
bu skirti deramą dėmesį ir pastangoms
pakenkti Rusijos oro gy nybai ir už-
kirs ti kelią rusų antskrydžiams už-
frontės teritorijose.

Nors kol kas lieka neaišku, ar
sprendimas dislokuoti daugiau karių
ir ginkluotės būtų pakankamas, sie-
 kiant atgrasyti Rusiją nuo veiksmų Bal-
tijos valstybėse, dabartinė gana ne-
tvirta NATO pozicija tikrai nepasi-
tarnauja kaip paveiki atgrasymo prie-
monė, pabrėžiama ataskaitoje.

Atlikęs detalų savo strategijos ver-
tinimą ir padidinęs gynybinį po tencia-
lą, „Aljansas Maskvai pasiųstų žinią
apie rimtą pasirengimą, esant reikalui,
imtis veiksmų, ir veiksmingai nura-
minti visas NATO valstybes nares ir
Jungtinių Valstijų partnerius ir są-
jungininkus visame pasaulyje”, skel-
biama dokumente.

Delfi.lt

NATO rytinis sparnas yra pažeidžiamas                                                               AP/Scanpix nuotr.

Antano Gedrimo nuotr.
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VAkArų krANTAS 

LA lietuviai pradėjo sukaktuvinius metus
Atkelta iš 1 psl.

Šv. Mišias kartu su parapijos kle-
bonu Tomu Karanausku koncelebravo
Los Angeles arkivyskupijos augziliaras
vyskupas Alexander Salazar, kuris
taip pat vadovauja ir arkivys kupijos et-
ninių parapijų skyriui. Vys kupas gerai
pažįsta Šv. Kazimiero bažnyčią, nes
daugelį metų tarnavo gretimoje para-
pijoje, ir mus vis mini gražiu žodžiu.
Vadovaujant etninių parapijų skyriui,
vyskupui tenka kas mėnesį susitikti su
įvairių tautybių katalikais, tarp jų ir
lietuvių atstovais, kurie plačiai reiš-
kiasi Los An geles katalikų veikloje.

Dar neįžengus į bažnyčią pro gra-
žiai papuoštas priekines duris, vysku-
pą apsupo parapijiečiai ir sve čiai. Jau-
nimas, pasipuošęs tautiniais drabu-
žiais, palydėjo vyskupą Alexan der Sa-
lazar ir kleboną Tomą Kara naus ką
prie gėlėmis papuošto al to riaus. Ilga
trispalvė drobė dengė baž nyčios bal-
koną, kuriame giedojo cho ras. Šv. Mi-
šių maldas lydėjo parapijos vietiniai ta-
lentai – giedojo solistė Vita Vilkienė,
vyrų oktetas „Tolimi aidai”, griežė
smuikininkė Gre ta Ve ličkaitė.

Savo pamoksle vyskupas prisimi-
 nė parapijos pradžią – 1941 m. ma-
 žame namelyje, vėliau –  dabartinėje sa-
 lėje, o nuo 1951 m. – naujoje baž nyčioje.
Paminėjo parapijos steigėją prelatą
Julių Macijauską ir ilgalaikį kleboną
prel. Joną Kučingį. Pasvei kino kun.
Tomą Karanauską, penktąjį šios pa-
rapijos kleboną. Palinkėjo visiems būti
ištikimiems Dievo žo džiui ir tarnystei.
Nepamiršo pami nėti ir stebuklingo
Dievo Gailestin gumo paveikslo, ka-
bančio koplyčioje Vilniuje, taip pat
sujungdamas visas tris šventes į vieną
nepaprastą lietuvių dvasingumo iš-
raišką.

Vyskupas Alexander Salazar pa-
 klausė, ar šiose Mišiose yra asmenų,
kurie buvo besisteigiančioje parapijo-
je prieš 75 metus. Atsistojo para pi jie tė
Prišmantienė. Kai pakvietė at sistoti
tuos, kurie dalyvavo parapijos 25-tame
jubiliejuje, pakilo kur kas daugiau
žmonių. O kai pakvietė tuos, kurie at-

šventė parapijos 50-tąjį ju biliejų, su-
stojo daugiau nei pusė šv. Mišių daly-
vių. Tai buvo akivaizdus ženklas mūsų
parapijos tęstinumo ir gyvastingumo.

Klebonas Tomas padėkojo vys ku-
pui už jo dalyvavimą mūsų šventėje,
taip pagerbdamas mus,   lietuvius. Šv.
Mišioms pasibaigus, visa bažny čia,

vedama klebono Tomo, sukalbėjo Die-
vo Gailestingumo litaniją ir pasi šven-
timo maldą, kol vyskupas Ale xan der
Salazar maldingai klaupėsi prie pa-
puošto Dievo Gailestingumo paveikslo,
panašiai kaip šv. Popiežius Jonas Pau-
lius II darė, lankydamas Kryžių kalną
Lietuvoje.

Jaunimo, šv. Mišių patarnautojų,
svečių ir parapijiečių procesija išlydėjo
vyskupą.

Toliau šventė vyko salėje. Šven tės
vedėjai Vėjas Skripkus ir Vi talija Vir-
bukienė, pradėjo Šv. Kazimiero pa rapi-
jos 75 metų ir bažnyčios 65 me tų su-
kakčių paminėjimo iškilmingus pietus,
trumpai primindami parapijos ir baž-
nyčios įsteigimo Los An ge les istoriją.
Susirinkusiems svečiams sveikinimo
žodį tarė vyskupas Ale xander Sala-
zar, parapijos klebonas Tomas Kara-
nauskas, LR ge ne ralinis konsulas LA
Darius Gaidys. 

Buvo pagerbti ir pasveikinti se-
 niausiai parapijai priklausantys pa ra-
pijiečiai – Valerija Kazlauskienė, Aud-
ronė Žemaitaitienė Alminaitė, Rūta
Lee Kilmonytė. Taip pat šventėje da-
lyvavo jauniausias pakrikštytas para-
pijietis – vienerių metukų Gus tas Pran-
ciškus Grumslys ir jo tė ve liai Agnė ir
Ignas Grumsliai, seneliai Gražina ir
Ken Kling. Visus svečius sujaudino
akto rių Rūtos Lee Kilmo nytės ir Jū-
ratės Nausėdaitės (Ann Jillian) prisi-
minimas-pasveikinimas. 

Po sveikinimų prasidėjo meninė
programa, kurią pavadinome „Para pi -
jos meniniai turtai” – ją atliko pa ra pi-
jos solistai, instrumentinis an samblis,
choras, dainos bei šokių grupės.

Koncerte dalyvavo choras „Los
Angelai” ir vyrų oktetas „Tolimi ai dai”
(vadovas kompozitorius Kęstutis Dau-
girdas), jaunimo šokių ansamblis

Šv. Kazimiero parapijos klebonas Tomas Karanauskas su nuo senų laikų parapijai pri-
klausančiomis aktore Rūta Lee Kilmonyte (v.) ir Audrone Žemaitaitiene-Alminaite.

Rasa Šilkaitis, LR garbės konsulė Santa Monica, CA Daiva Čekanauskaitė-Navarrette ir ak-
torė Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian) su vyru Andy Murcia bei sūnumi. 

Nuotaikingas šokių ansamblio ,,Spindulys” pasirodymas.
Inos ir Mindaugo Petokų nuotraukos

Koncertuoja vyrų oktetas ,,Tolimi aidai” 

Programoje dalyvavo ir jaunieji ansamblio ,,Gintarėliai” muzikantai. Stilingi šokių grupės ,,Retro” dalyviai.                                         Kęsto Kazlausko nuotraukos
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Sausio 30–31 d. Los Angeles, CA vyko lituanistinių mo-
kyklų konferencija, pavadinta ,,Išsikalbėkime”. Pagrin-
dinės temos – daugialypis intelektas bei bežodinė ko-
munikacija. Tautiniuose namuose vykusioje konferen-
cijoje dalyvavo lietuvių kalbos mokytojos iš Los Ange-
les, Čikagos ir Bostono. Viena jų – Simona Minns, kuri
dalijosi patirtimi apie kalbos mokymą pasitelkus mu-
zikinius metodus. 

Visi prisimename dainas iš vai kys tės. Dainos,
su kuriomis užaugo me, – tai tarsi neįrašyta
duomenų ba zė, kuri nusako gyvenamąją vie-

tą, kar  tą, laikotarpį, kartais net sociali nę padėtį. Tai
tarsi slaptažodis, kurį ištarę atrandame panašius į
save, kilusius iš to paties krašto, laikotarpio. Pa-
vyzdžiui, aš, gimusi Sąjūdžio metu ir prisimenanti
tik nepriklausomą Lietuvą, iš karto galiu save sieti
su vaikais, žaidžiančiais „stu kalkes” (angl. tag) so-
vietinių penkia aukščių kvartale, besikarstančiais ant
metalinių gaublių ir besileidžian čiais nuo metalinių
čiuožyklų, kurias turėjo kiekvienas posovietinis
kie mas Lietuvos provincijoje ar didmies čio miega-
majame rajone. Jeigu sakau: „Karališka erdvė”,
„L+”, „Mink taką”, „Dinamika”... mane su pranta tik
tam tikra Lietuvoje užaugusių žmonių grupė, būtent
25–35 metų. Kitos kartos ar kitoje vietovėje augę žmo-
nės šių raktažodžių nesu pras. Ta vaikystėje sukur-
ta „raktažo džio aura” lydi visą gyvenimą. Per ją žmo-
nės atranda į save panašius, vieni kitų kalbą su-
prantančius. Todėl mu zika ir dainos yra nepapras-
tai svarbus įrankis padedant formuoti vaikų tauti-
nį identitetą, nes jis išlieka vi sam gyvenimui. 

Pirmas pavyzdys – vasaros sto vyklos. Buvę tam
tikrose vasaros sto vyklose ir išmokę tam tikrų dai-
nų vai kai atpažįsta vienas kitą ir ne stovyklinėje ap-
linkoje. Jie žino žo džius ir melodiją, kartais net šo-
kio žingsnelius. Nesvarbu, kad galbūt jie dalyvavo
skirtingose stovyklose ar pamainose. Jiems lengviau
pradėti kalbą, rasti į save panašų draugą ar draugę.
Aš iki šiol, sutikusi nepažįstamą žmogų ir netyčia su-
žinojusi, kad jis ar ji važiuodavo į Ateitininkų vasaros
stovyklas Berčiūnuose, vaikiškai nudžiungu ir pra-
dedu kalbą. Tai dar vienas socialinis raktažodis, kurį
išgirdę sužinome kažkiek ir apie žmogų. Kultūrinė
patirtis. Bendru mas.

Mokydami vaikus lituanistinėse mokyklose
mes turime retą galimybę suteikti vaikams turėti tą
lietuvišką raktažodį. Ir prisiminkime – vaikystės dai-
nos išmokstamos visam gyvenimui. Galbūt kartais
taip neatrodo tuo metu, tačiau po dešimties ar dvi-
 dešimties metų susitikę tokį patį, tas pačias dainas
mokantį žmogų jie lengviau užmegs ryšį. Kartais net
kal bos mokėjimas nėra toks svarbus. Pavyzdžiui, aš
nė žodžio nemoku vokiškai, bet iš vokiškų dainų bū-
relio iki šiol pamenu visas dainas, kurias dai nuoju
kaip išeina, ir vokiškai mokan tiems sukeliu gerą juo-
ko pliūpsnį.

Mokydami vaikus kalbos mes galime pasitelkti

visas muzikines priemones: rimą, žodžius, ritmą, me-
 lodiją. Nuostabus dalykas muzikoje yra tai, kad
visi šie elementai kaip tinklas primena vienas apie
kitą. Pavyzdžiui, kai bandome prisiminti dainą, juk
kartais net nežinodami žo džių sakome: „Pameni tą
dainą? Na, na, naaa” (niūniuojame)... Ir sugrįžta visa
daina su jos žodžiais. Ritmui vai kai yra ypač imlūs.
Nėra turbūt šia me pasaulyje vaiko, kuriam nepatiktų
ritmiški dalykai: plojimai, žaidimai, mušamieji
instrumentai ar žaislai, kurie skleidžia ritmiškus gar-
sus, galų gale XX–XXI amžiaus naujovė – repas.

Mokydami kalbos galime pasi telkti kiekvieną iš
tų elementų. Ri mas: rimas įsėda į atmintį kaip koks
burtažodis. Surimavus niekuo tarpusavyje nesusi-
jusius žodžius, vaikai tikrai juos lengviau prisimins.
Ypač smagu rimuoti dalyvius ir pusdalyvius. Rit-
miškai žaidžiant su žo džiais, ir kalba tampa daug
smagesnė, nes ritmas suteikia visą puokštę ga limy-
bių. Žaidimai rate su plojimais ir trepsėjimais, fo-
nograminių įrašų naudojimas, instrumentai. Tai ga-
lima panaudoti netgi mokantis links niuoti. Nėra to-
kios gramatinės užduo ties, kurios negalima būtų mo-
kytis, nepritaikant vieno iš muzikos elemen tų. Svar-
bu būti kūrybiškiems, naudoti priemones, kurias tu-
rime – telefonai, kompiuteriai, išmaniosios lentos. Su-
vedę į „YouTube” bet kokį iš šių raktinių žodžių: „bac-
king track... drum groove... rap groove... rhythm” mes
galime gauti puikią prie monę vaikų ritmiškam ir mu-
zi kiniam gramatikos mokymuisi.

Melodija turbūt yra vienas iš stipriausių ir
daugiausiai emocijų sukeliančių priemonių. Leisti
vai kams sukurti melodiją kažkokiam tekstui ir žo-
džiams. O galbūt panaudoti jiems patinkančią me-
lodiją ir pritaikyti lietuviškus žodžius? Vien tik
mąstant apie mano paminėtus keturis muzikos ele-
mentus, jau galima prisimąstyti begalinę skalę ga-
limybių ir kūrybiškų sprendimų.

Turbūt iš jūsų jau daug kas pa galvojo: „Na, aš
balso neturiu, kaip aš vaikus mokysiu?” ar
kažką panašaus. Tačiau visad prisiminkite,

kad vaikų logika yra kitokia negu suaugusiųjų.
Mes save dažnai teisiame, vertiname ir lyginame, nes
to buvome išmokyti per daug metų buvimo sociume.
Ta čiau vaikai taip negalvoja, jiems sma gu, jei mo-
kytojai smagu. Bostono litua nistinėje mokykloje
mes turime apie 150 vaikų, ir jie visi iki vieno nori
ateiti į mano pamokas. Bet ne dėl to, kad aš gražiai
dainuoju arba gra žiai skambinu pianinu. Vaikai at-
pažįsta manyje esantį džiaugsmą mokytis kartu su
jais. Jeigu aš ateičiau kaip kokia ponia, įduočiau
jiems natas, liepčiau jiems dainuoti, o pati akom-
panuočiau pianinu, muzikos pamo kos mūsų mo-
kykloje seniai būtų pa mirštos. Aš atsistoju su vaikais,
mo kausi žodžių su jais kartu, klausiu jų žodžių
reikšmės, šoku rateliuose – aš džiaugiuosi buvimu
kartu. Mokiniai žino, kad aš mokausi kartu su jais.
Dėl to vaikai į mane reaguoja labai natūraliai ir drau-
giškai. Dėl to jie sugrįžę namo mūsų išmoktas dai-

nas dainuoja tėvams ir seneliams.
Tad prisiminkite, kad vaikams nėra taip svarbu,

koks gražus jūsų balsas ar kaip gerai jūs grojate ko-
kiu instrumentu. Jeigu jūs pasiimsite būgnelį ir už-
dainuosite kartu, jiems jau bus smagiau. Jie never-
tina ir ne teisia suaugusiojo akimis. Net gimna zistai
mėgsta mokymąsi žaidžiant, tačiau tai ypač turi at-
spindėti jų kartą. Aš kiekvieną kartą eidama į tam
tikro amžiaus grupę, „atkapstau” to amžiaus Simo-
ną ir susita patinu su jais, tuo pačiu išlaikydama au-
toritetą ir pagarbą. Tai reiškia, jei einu pas šeštokus,
aš maža dalele tam pu šeštoke Simona, o jei einu pas
gimnazistus, kalbu gimnazistų kalba, tačiau išlai-
kydama autoritetingą atstumą.

Muzika vaikams turi būti pa traukli – pagal jų
kartą ir laikotarpį. Mes negalime siūlyti vaikams to,
kas mums patiems kelia nuobodulį. Su pagarba tra-
dicijai mes turime prisitaikyti prie laikmečio po-
kyčių, nes kitaip nepasieksime jų, ir visi mokymai
nubyrės kaip nuo žąsies vanduo. Pavyzdžiui, visa jau-
noji karta žaidžia video žaidimus, klausosi elektro-
ni nės šokių muzikos. Tai kartos ženklas. Vaikai, ne-
girdėję vokalinių įrašų be „auto tuned” vokalo (aut.
past. kompiuterinėms programoms su derintas bal-
sas). Vaikai, kuriems „four on the floor” yra kas-
dienybė ir kokybės ženklas (aut. past. šokių mu zikos
ritmas, kai akcentuojamos vi sos keturios takto da-
lys). Tad mes vie toj to, kad dūsautume, koks čia jau-
nimas ir kokie laikai atėjo, turime panaudoti tai kaip
priemonę mokslui. 

Žinoma, svarbu nepamiršti liau dies dainų ir ra-
telių, tačiau svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp dai-
nų, kurias pasirenkame, tarp formos, ku ria tą mu-
ziką pateikiame, ir tarp mū sų, kaip mokytojų, mo-
kymo metodų. Su pagarba tradicijai, žvilgsniu į prie-
 kį, vaikų naudai ir ateičiai!

Muzikos metodų taikymas mokant kalbos

Marytė Sandanavičiūtė-Newsom ir Simona Minns (d.)
Rengėjų nuotr.

„Spindulys” (vadovė Danguolė Var-
 nie nė), šokių grupė „Retro”  (vadovė Si-
gita Barysienė), solistė Kristė Jo gai tė,
ansamblis „Draugai” (vadovė Gražinas
Grinkevičienė), smuikinin kė Greta
Ve ličkaitė ir pianistė Rima Veličkie nė,
jaunimo ansamblis „Gin tarėliai” (va-
dovė Kristina Kazlaus kie nė). Koncer-
to pabaigoje „Gintarė lių” atliekama
daina „Žemėj Lietu vos” (muzika K.
Vasiliausko, žodžiai S. Gedos) išjudino
visus šventės dalyvius dainuoti kartu.

Daina, šokis, muzika ir visų gera
nuotaika apjungė jaunimą ir vyresnius,
seniai ir neseniai atvykusius parapi-
jiečius, džiaugtis savo parapijos gyva-
vimu „mūsų kaime” – kaip toj vyrų ok-
teto „Tolimi aidai” atlie ka moj dainoj
„Mūsų kaimas” (m. V. Šiškausko, ž. R.
Gudavičiūtės, aran žuo tė K. Daugir-
do).

Iškilmingus pietus ruošė parapijos
šeimininkės Laima Leko, Anta ni na
Uldukienė ir Dalia Ragauskienė.

Dėkojame visiems šventės daly viams ir sve-
čiams už gausų daly va vimą, visiems meniniams ko

 lektyvams ir jų vadovams už do vanotą šokį ir dainą,
parapijos tarybai ir klebonui Tomui Karanauskui,
vyr. koordinatorei Dalilei Polikaitie nei, parapijie-

čiams Angelei Vaiče kaus kienei, Lilei ir
Juozui Pupiams, Jūratei Venckienei,
Amandui Ra gaus kui, Augiui Gedgau-
dui, foto gra fams Inai ir Mindaugui
Petokams, Kęstui Kazlauskui ir vi-
siems, kurie prisidėjo prie šventės or-
ganizavimo. Nuoširdų ačiū tariame
gausiam rė mė jų būriui, kurie savo
auka prisi dėjo prie parapijos ir baž-
nyčios gerovės.

Šventės vedėjai Vėjas Skripkus ir
Vitalija Virbukienė pakvietė visus pa-
rapijiečius aktyviai dalyvauti ren gi-
 niuose visus metus, nes bus rengiama
istorinių nuotraukų paroda, bus ruo-
šiamas jubiliejinis leidinys ir labdaros
projektas, iškilmingos Mišios su Los
Angeles arkivyskupu Jose Gomez ir
daug kitų renginių minint taip pat ir
Gailestingumo Jubiliejaus metus.

Iki susitikimų mūsų Šv. Kazimie-
 ro parapijoje Los Angeles!

M. Sandanavičiūtė-Newsom ir V. Virbukienė – LA
Šv. Kazimiero parapijos tarybos narės 

Šventės vedėjai – Vėjas Skripkus ir Vitalija Virbukienė.                     I. ir M. Petokų nuotr.
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Iš ATeITININkų GYVeNImO

GRETA VIRPŠAITĖ

Trečiąją dieną sulaukėme dar vie no paskaiti-
ninko – tėvo Luko La niausko. Su kunigu susi-
pažinau jau pirmą dieną ir sužinojau, kad turi-

me bendrų pažįstamų, todėl iš karto pri siminiau savo
draugus Lietuvoje. La bai laukiau kunigo paskaitos.

Prieš vieną paskaitą įvyko įdomus dalykas. Mes su
drauge priėjome prie kunigo ir draugė, pastebėjusi, kad
kunigo „koloratkė” pasislinkusi, pasakė jam apie tai. Man „kolorat kės” visuomet
primena istoriją, pasa kotą vyskupo Kęstučio Kėvalo Lie tu vos jaunimo dieno-
se. Vyskupas mums papasakojo, kad vienas jo pa žįstamas nežinojo, kaip pa-
tikrinti, ar kunigystė yra jo pašaukimas. Vysku pas jam patarė prašyti Dievo pa-
galbos. Taip atsitiko, kad vaikinas suti ko kardinolą, kuris jį nuvedė į koncer-
tą. Tame koncerte už trijų kėdžių sėdėjo... Popiežius Jonas Paulius II. Tuo met

vaikinas paklausė vys-
kupo: ar tai ženklas?
Vyskupas pasakė:
„Dau goka”. Po kurio
laiko jie susitiko Ro-
moje ir kartu meldėsi
Švento Petro bazilikoje.
Kai jie išėjo su tūks-
tančio žmonių minia,
jaunuolis pa matė ant
žemės nukritusią „ko-
lorat kę”. Pakėlė ir pa-
klausė vyskupo: kas
tai? Vyskupas paaiški-
no ir dar kartą pasakė:
„Daugoka”. 

Ir vos tik aš pradė-
jau kun. Lukui pasa-
koti šią istoriją, jis į
mus pažiū rėjo nuste-
bęs: tas vaikinas tai jis.
Mes visi buvome labai
nustebę. 

Man ši istorija la-
bai svarbi, ka dangi aš esu tokio amžiaus, kada gal voti apie savo pašaukimą yra
labai svarbu. Maniau: gal ir aš gavau ženklą? Viskas atrodė susiję,  taip pat ir
stovyklos tema apie tapatybę. 

Kunigas paskaitoje iškėlė svarbų klausimą: ar dalykai, kurie tau patinka,
yra tavo tapatybė? Šios paskaitos metu mes atkreipėme dėmesį į žo džius: pažink,
priimk, pasidalink. Jis man parodė, kad reikia pažinti Dievą, reikia priimti Die-
vą ir reikia jį skelb ti. Taip mes galėsime surasti savo ta patybę. Taip pat svars-

tėme, kas yra dogmos, doktorinos ir disciplinos. Jis parodė labai svarbų daly-
ką, kad drau gystė su Dievu veda į Bažnyčią, o Bažnyčia ir Dievas kartu mus veda
į mūsų pašaukimą. 

Tą pačią dieną išklausėme dar vie nos paskaitos – Laimos Vincės „A Jour-
ney into a Writer’s Life”. Ši paskaita man atskleidė, kad galima žmogų  atskirti
nuo  tėvy nės, bet tėvynės iš žmogaus neišimsi. Ji pasakojo, kad augo Amerikoje
ir jaunystėje turėjo troškimą pamatyti Lietuvą. Sužinojau, kad imigrantai pa-
 bėgėliai, tokie kaip jos tėvai ir seneliai, paliko savo gimtinę ne dėl geresnio gy-
venimo, bet kad galėtų pratęsti lietuvybę, kad ir kaip sunku tai buvo.

Vakare buvo nuostabus laikas su savimi ir Kristumi. Stovykloje vyko su-
sikaupimo vakaras. Galėjome ap mąs tyti, ką sužinojome apie savo tapatybę. Taip
pat bandėme nupiešti  ženklą, kuris labiausiai atspindėtų mus.

Ketvirtą dieną klausėmės dar dviejų paskaitininkų: Vidos Sasnaus kienės
(„Visokių yra – visokių rei kia”) ir dr. Andriaus Kazlausko („In te li gentiš ku -
mas/katališkumas (ar būtina išsirinkti tiktai vieną?”). V. Sas nauskienė kalbėjo,
kad mes kartais matome tik išorę, bet nežinome vi daus, kaip vis dėlto yra svar-
bu ma tyti save blogose situacijose ir iš to mokytis, mokytis priimti kritiką. Ši
paskaita papildė tai, kas vyko disku sijų būrelyje. Kiekvieną  vakarą mes nag-
rinėdavome temas iš trijų pusių, t. y. užduodami sau klausimus  – „what?”,
„how?” ir  „why?” Dis kusijos  padėjo suprasti, kad kiek vienas mes turime savo
pašaukimą ir savo veiklos poveikį ki tam žmogui, kad reikia ryškiai matyti tiks-
lą ir nebijoti pripažinti savo spren dimų. Man labai patiko, kai V. Sas nauskienė
kalbėjo apie dalykus, ku rie jai buvo labai artimi, ji parodė man, kad ir aš ga-
liu būti tvirta, jei pasitikėsiu savimi. 

Kita paskaita atskleidė, kad inteligentiškumas ir katalikiškumas sutampa
ir kad jie negali gyventi vienas be kito. Aš supratau, kad reikia ieškoti savęs ir
galvoti su kokiais žmonėmis apie ką kalbėti ir kokius klausimus užduoti.  Ga-
lė jau papasakoti apie savo apsilankymą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taip
pat Žiemos kursuose išgirdau ir daug kitų moks leivių pasakojimų apie dalykus,
ku rie jiems svarbūs. Tai man padėjo pa žinti kitus. 

Dienai baigiantis žiūrėjome fil mą „Liberating a Continent: John Paul II and
the Fall of  Communism”. Filme mačiau, kaip Popiežius Jonas Paulius II  įta-
kojo ne tik religiją, bet ir nepriklausomybės siekius Rytų Europoje. Buvo nuo-
 stabu, kai mokiniai, išgirdę Lietuvos vardą, ėmė ploti ir džiaugtis jos laisve da-
bar. Tai buvo puiki dienos pabaiga. 

Pabaiga – kitą savaitę ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje.

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai įvyko
2015 m. gruodžio 26 – 2016 m. sausio 1 d. Dainavo-
je. Susibūrė  per 50 moksleivių ateitininkų klausytis pas-
kaitų Ateitininkų pasaulėžiūros temomis, dalyvauti dis-
kusijose, vaidinti ir smagiai pabendrauti.  Žiemos kur-
sus aprašo Greta Virpšaitė, 11 klasės moksleivė iš Vie-
vio, kuri šiais mokslo metais dalyvauja „Global Out-
reach”  katalikų mokinių mainų programoje ir mokosi
Lourdes Academy, Oshkosh, Wisconsin. Pereitą savaitę
spausdinome Gretos aprašymo pirmą dalį, šią savai-
tę – tęsinys.

Žiemos kursuose (iš k.): kun. Lukas Laniauskas, SJ, Žiba Kisieliūtė,  Ieva Skeberdytė, Aistė Kavaliauskaitė, Kristina Vil-
kialytė ir Arija Simonaitytė, stovi Vincas Rušėnas ir Lilė Sadauskaitė. Justinos Baranauskaitės nuotr.

2016 m. Š. Amerikos ateitininkų vasaros stovyklos 
Moksleivių ateitininkų (MAS) stovykla Dainavoje •  liepos 9 d. – liepos 16 d.
Jaunųjų ateitininkų (JAS) stovykla Dainavoje •  liepos 16 d. – liepos 24 d.
Los Angeles, JAS ateitininkų stovykla •  liepos 16 d. – liepos 24 d.
Sendraugių ateitininkų I stovykla Dainavoje • liepos 24 d. – liepos 31 d.
Rytų pakraščio ateitininkų poilsio savaitė 
Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, ME • liepos 31 d. – rugp. 6 d.

Registracijos informacija bus paskelbta vėliau.
Sekite www.ateitis.org ir https://www.facebook.com/SAateitininkai/

Žiemos kursų draugės (iš k.): Ieva Tarasovaitė, Miglė Oren -
taitė ir Kristina Katiliūtė, stovi Ugnė Orentaitė.

Žiemos kursai 2015-2016 - 2

Gavėnios rekolekcijos
Ateitininkų namuose, Lemont, IL

vasario 20 d., šeštadienį, 9 val. r. 
Rekolekcijas ves ses. Ligita Ryliškytė, Eucharis tinio Jėzaus seserų vienuolyno na -
rė. Rengia Ateitininkų namai ir Akademikų skautų sąjūdis. Prašome registruotis
pas Vidą Maleiškienę, vidajonas@sbcglobal.net arba tel. 630-257-8087.
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Sausio 31-osios popietę, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje pasibaigus
Laisvės gynėjų atminimui skirtam ,,Dainavos” koncertui „Tegul dirba Tavo naudai
ir žmonių gėrybei”, klausytojai sugužėjo į parapijos salę, kur turėjo progos pasivai-

šinti ir pabendrauti – tiek tarpusavyje, tiek ir  su ,,Dainavos” ansamblio vadovais bei cho-
ristais. Darbščiosios parapijos talkininkės dar iš vakaro pradėjo gaminti maistą ir saldu-
mynus. Salė buvo papuošta trispalvėmis lemputėmis, sustiprinusiomis patriotinę dva-
sią. Susirinkusiuosius pasveikino parapijos klebonas kun. Jaunius Kelpšas. Ką tik pa sibai-

gusio koncerto atlikėjai sulaukė daug
pagyrimų už įspūdingą koncertą. Skam bė -
 jo juokas ir dainos. 

Tai buvo šiltas ir malonus koncerto
pratęsimas (Rimo Černiaus koncerto
aprašymas ir Jono Kuprio nuotraukos
patalpinti ,,Draugo” tinklalapyje:
www. draugas.org). Daly viams pra-
dėjus skirstytis, pritilo salė – liko tik
parapijos ,,bitutės”, kurios viską
sutvarkė ir jau maloniai kvietė į
būsimus renginius.

Audronės Kižytės 
info ir nuotraukos

Vasario 1 d. LR generaliniame kon  -
sulate Čikagoje lankėsi JAV gyve-
nantys ir besitreniruojantys Lie-

tuvos beisbolo jaunučių rinktinės žaidėjai
Vytas Valinčius ir Tomas Va linčius bei vie-
nas geriausių jaunųjų Lietuvos beisboli-
ninkų Marius Ba lan dis. Perspektyvus
sportininkas, Europos jaunių beisbolo
rinktinės narys M. Balandis yra gavęs ne
vieno JAV koledžo kvietimą treniruotis ir
toliau lavinti savo įgūdžius. Jaunuo sius be-
isbolininkus į konsulatą atlydėjo tėvai,
kurie yra entuziastingi šios sporto šakos
propaguotojai, o Vy to ir Tomo Valinčių
mama Vaida Va linčius aktyviai dirba
megzdama ryšius  tarp JAV bei Lietuvos
beis bolo profesionalų, rinkdama ir siųs-
dama paramą vaikų beisbolo klubams bei
kitaip populiarindama šią sporto šaką
Lietuvoje. 

Bendraudami su LR generaliniu kon-
sulu Marijumi Gudynu svečiai prašė pa-

galbos skleidžiant žinią apie JAV gyve-
nančių jaunųjų beisbolo ir softbolo žaidė-
jų paiešką. Lietuvos beisbolo asociacija ir
Lietuvos softbolo federacija kreipiasi į pa-
saulio lie tuvių bendruomenes prašyda-
ma pa dėti surasti sportininkų, kurie, su-
tvar kius Lietuvos pilietybės dokumentus,
galėtų atstovauti įvairaus amžiaus grupių
nacionalinėms beisbolo ir softbolo rinkti-
nėms Europos ir Pasaulio čempionatuose.
Ieškoma ir trenerių bei kitų šių sporto šakų
specialistų, kurių patirtis padėtų tiek
ruoštis, tiek atstovauti Lietuvai tarptau-
tiniuose turnyruose.

Jei turite informacijos apie tokius
sportininkus ar specialistus, maloniai
prašome apie juos parašyti tre neriui Vir-
midui Neverauskui el. paš tu: webmas-
ter@beisbolas.lt. 

LR generalinio konsulato Čikagoje 
nuotrauka ir info 

Ne taip paprasta išsirinkti sau-
 sainukus Kingai Tamulytei –

visi jie atrodo labai skanūs.

Lukas Laniauskas, SJ ir Juozas Polikaitis nusiteikę rimtai, tuo tarpu Vitui ir Kovui Poli -
kai čiams knieti paišdykauti.

Lietuvos beisbolo ir softbolo atstovai ieško
kandidatų į nacionalines rinktines

Iš k.: A. Balandis, Vaida, Tomas ir  Vytas Valinčiai,  M. Balandis ir generalinis konsulas M. Gudynas.

LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas sveikina ,,Dainavos” ansamblio va -
do vą ir dirigentą Darių Polikaitį su nuostabiu koncertu. Kairėje – muzikas Algimantas
Barniškis ir Gintarija Gudynienė.   

Liudas Landsbergis (k.) ir Vytas Čuplinskas, ,,Dainavos” kūrybinės grupės nariai, turėjo
progą atsikvėpti, pasidalinti įspūdžiais ir pasidžiaugti sėkmingai praėjusiu koncertu.

,,Dainavos” koncertas. 
Post scriptum

Režisierius Vincas Sruoginis Jono Kuprio nuotr.

Praėjusį šeštadienį, sausio
30 dieną, galerijoje ,,Siela”
vyko susitikimas su reži-

sieriumi Vincu Sruoginiu. Kūrė-
jas mums pažįstamas iš doku-
mentinio filmo apie partizanus
,,Nematomas frontas”, kuris su pa-
sisekimu apkeliavo daugelio pa-
saulio šalių kino sales. Susitikimo
Lemonte dalyviai turėjo ypatingą
progą pamatyti dokumentinių
kadrų, kurie nepateko į šį filmą. 

V. Sruoginis taip pat papasa-
kojo apie savo dabartinį projektą
– 1991 m. sausio 13 d. įvykius at-
kuriančią meninę juostą ,,Last
stand”. Šiame filme, nors jis ir su-
manytas kaip vaidybinis, bus ne-

mažai dokumentinės medžiagos –
nuotraukų, filmuotų kadrų iš lem-
tingųjų sausio įvykių. Kai kurie
pasaulio televizijų filmuoti kadrai
ir istorinės nuotraukos buvo pa-
rodytos vakaro dalyviams. 

Iškilus klausimui, kodėl fil-
mo apie tokius svarbius Lietuvai
įvykius imamasi ne pačioje Lie-
tuvoje, Vincas Sruoginis svarstė,
kad gal ta medžiaga ,,yra per arti
kūno” lietuviams, kurie tai išgy-
veno, o viena iš dalyvių pastebėjo,
kad ji tikrai negalėtų vaidinti to-
kiame filme – dėl stiprių emocijų,
kurios vis dar yra gyvos, nors
praėjo jau ketvirtis amžiaus. 

,,Draugo” info

,,Last stand” – naujas režisieriaus
Vinco Sruoginio projektas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA  Ir PASAULIS

Ragina susirūpinti demografine politika

Kremliaus balso ilgai laukti nereikėjo
Maskva (BNS) – Kremlius pa-

reiškė, kad vasario 3 d. Britanijos na-
cionalinio transliuotojo BBC parodytas
dokumentinis filmas, kuriame nagri-
nėjamas menamas Rusijos invazijos į
Latviją ir jos išprovokuoto branduoli-
nio konflikto scenarijus, yra nekoky-
biška produkcija, kuriai žiūrėti ne-
verta gaišti laiko.

Komentuodamas BBC parodytą
filmą „Trečiasis pasaulinis karas:
žvilgsnis iš vadavietės” (World War
Three: Inside the War Room), Rusijos
prezidento Vladimiro Putino atstovas

Dmitrijus Peskovas neslėpė nepasi-
tenkinimo.

Minėtame filme nagrinėjamas hi-
potetinis scenarijus, pagal kurį Rusija
okupuoja 20 Latvijos miestų netoli
abiejų šalių sienos, tokiu būdu palai-
kydama šalyje įsisiautėjusius proru-
siškus separatistus.

Vystantis konfliktui, NATO vado-
vai nesugeba susitarti, kaip reaguoti į
invaziją, todėl JAV ir Didžioji Britani-
ja nusprendžia pasiųsti savo karius at-
remti Rusijos puolimui. Maskva į tai at-
sako branduoline ataka.

Vilnius (Seimo info) – Seimo na-
rys Liutauras Kazlavickas ragina ne-
delsiant parengti naują Nacionalinės
demografinės politikos strategiją. 

Jis kreipėsi į Vyriausybę ir so-
cialinės apsaugos ir darbo ministrę Al-
gimantą Pabedinskienę, prašydamas
pakomentuoti, kodėl nesiimama ini-
ciatyvos atnaujinti šį dokumentą. Na-
cionalinė demografinės politikos stra-
tegija, kurioje buvo nustatyti ilgalai-
kiai politikos tikslai ir uždaviniai šei-
mos gerovės, visuomenės sveikatos
bei migracijos srityse, veikė nuo 2004

m. iki praėjusių 2015 metų.
Pasak parlamentaro, turime pri-

pažinti, kad demografija tampa svar-
biausia mūsų šalies problema. „Esame
viena sparčiausiai senstančių ir grei-
čiausiai nykstančių Europos Sąjungos
valstybių”, – sako L. Kazlavickas.

Praėjusią savaitę Statistikos de-
partamento pristatytoje ataskaitoje
teigiama, kad šių metų pradžioje Lie-
tuvoje gyveno 2 mln. 889 tūkst. nuola-
tinių gyventojų – 32,7 tūkst. mažiau
negu prieš metus. 

Strasbūras (ELTA) –Vadinamo-
sios „Islamo valstybės” (IS) elgesys
su religinėmis mažumomis turi būti
pripažintas genocidu, o jį vykdantys as-
menys – griežtai nubausti. Tai sakoma
rezoliucijoje, kurią priėmė Europos
Parlamentas.

Europarlamentarai griežtai smer-
kia grupuotę IS ir jos pasibaisėtinus

žmogaus teisių pažeidimus, kuriais ji
siekia išnaikinti vietos religines ir
tautines mažumas, taip pat jų religijos
ir kultūros paveldą. Pagal Romos sta-
tutą tokie veiksmai prilygintini nusi-
kaltimams žmoniškumui ir karo nu-
sikaltimams, o Jungtinės Tautos juos
taip pat turėtų pripažinti genocidu, pa-
žymima rezoliucijoje. 

Vilnius (BNS) – JAV Teisingumo
departamentas priėmė Lietuvos pra-
šymą dėl buvusios Seimo narės ir bu-
vusios teisėjos Neringos Venckienės
ekstradicijos, pranešė generalinis pro-
kuroras Evaldas Pašilis, tačiau nesiė-
mė prognozuoti, kiek užtruks šis pro-
cesas.

N. Venckienės Lietuvoje pasigesta
2013 m. balandį, prieš Seimui panai-
kinant jos teisinę neliečiamybę. 2014
m. spalį Kauno apylinkės teismas pa-
tenkino Kauno apylinkės prokuratūros
prašymą suimti N.Venckienę, kuri,
manoma, yra apsistojusi JAV.

N. Venckienei yra pareikšta įtari-
mų pagal dvylika Baudžiamojo ko-
dekso straipsnių. Generalinė proku-
ratūra skelbia, kad pagrindiniai įta-
rimai N. Venckienei byloje, kurioje jai
skirtas suėmimas, siejami su neteisė-
tu informacijos apie privatų asmenų
gyvenimą rinkimu, jos viešinimu bei
kitomis nusikalstamomis veikomis,

kurios, kaip įtariama šiuo metu, galėjo
būti įvykdytos 2010 m. kartu su kitu as-
meniu suburiant organizuotą grupę.
Šioje byloje prokuratūra siuntė tris tei-
sinės pagalbos prašymus į JAV ir vie-
ną į Vokietiją.

N. Venckienė buvo viena pagrin-
dinių vadinamojo Garliavos pedofilijos
skandalo veikėjų. Ji kurį laiką globo-
jo dukterėčią, kurios seksualiniu iš-
naudojimu N. Venckienės brolis Drą-
sius Kedys kaltino savo buvusią su-
gyventinę L. Stankūnaitę, jos seserį
Violetą Naruševičienę, Kauno apy-
gardos teismo teisėją Joną Furmana-
vičių, buvusį visuomeninį Seimo pir-
mininko padėjėją Andrių Ūsą.

2009 m. spalio 5 d. Kaune nušautas
teisėjas J. Furmanavičius ir V. Naru-
ševičienė. Dėl pedofilijos teistas vie-
nintelis A. Ūsas, jį teismas visiškai iš-
teisino. 2010 m. balandį prie Kauno ma-
rių negyvas rastas D. Kedys, tų pačių
metų birželį negyvas rastas ir A. Ūsas.

Vilnius (ELTA) – Netikėtas lietu-
vių kilmės Ukrainos ekonomikos mi-
nistro Aivaro Abromavičiaus atsista-
tydinimas, protestuojant prieš įsišak-
nijusią korupciją, yra „šaltas dušas” Ki-
jevo politikos elitui, teigia Lietuvos
užsienio reikalų ministras.

„Tai yra ‘šaltas dušas’ visiems Uk-
rainoje, kurie mano, kad jų asmeniniai
interesai yra svarbesni už šalies”, –
sakė Linas Linkevičius.

Anot L. Linkevičiaus, faktas, kad

vienas iš daugiausia reformų vyriau-
sybėje įvykdžiusių žmonių nusprendė
atsistatydinti turėtų kelti nerimą.

L. Linkevičius prakalbo po to, kai
Ukrainos ekonomikos ministras pa-
teikė savo atsistatydinimo prašymą
sakydamas, kad atsisako dangstyti vy-
riausybės korupciją. Su A. Abromavi-
čiumi vasario 3 d. telefonu kalbėjęs L.
Linkevičius sakė tikįs, kad tai dar ne-
galutinis kolegos sprendimas ir jis
savo nuomonę galiausiai pakeis.

Berlynas (LRT.lt) – Apklausos
duomenys parodė, kad Vokietijos kanc-
lerės Angela Merkel populiarumas da-
bar yra žemiausias per pastarųjų pus-
penktų metų laikotarpį, negana to,
daugelis rinkėjų skeptiškai žiūri į vy-
riausybės veiksmus migrantų atžvil-
giu. 

Apklausa taip pat parodė, kad pa-
laikymas sumažėjo ir A. Merkel kon-
servatorių partijai, o prieš imigraciją
nusistačiusios „Alternatyva Vokietijai”
(AfD) partijos populiarumas staiga
šok telėjo į viršų.

Vokietijos kanclerė susiduria su
spaudimu sumažinti į šalį atvykstan-
čių migrantų skaičių po to, kai šis
peržengė vieną milijoną. Visuomenės
nerimas taip pat išaugo po Naujųjų
metų išpuolių Kelno traukinių stotyje.

Pastarąjį kartą toks žemas politi-
kės populiarumas buvo 2011 m. rugpjū -
tį. Pernai, prieš prasidedant pabėgėlių
krizei, ją palaikė 75 proc. rinkėjų.

Apklausa taip pat parodė, kad, 81
proc. žmonių manymu, vyriausybė ne-
susidoroja su šalį užplūdusia migran-
tų banga.

A. Merkel populiarumas – žemiausias

A. Abromavičius traukiasi iš ministro posto 

Kijevas („Draugo” info) – Ukrai-
nos ekonomikos ir prekybos ministe-
rijai vadovavęs lietuvis Aivaras Ab-
romavičius vasario 3 d. netikėtai įtei-
kė atsistatydinimo raštą, sakydamas,
kad negali būti „širma korupcijai”,
žlugdančiai jo pastangas atgaivinti
karo nuniokotos šalies ūkį. 

„Traukiuosi dėl smarkiai suak-
tyvėjusio priešinimosi bet kokioms
reformoms šalyje. Tai – ne tik paramos
ar politinės valios nebuvimas. Tai – ak-
tyvūs veiksmai mūsų planuojamoms
ir vykdomoms reformoms paraly-
žiuoti”, – sakė A. Abromavičius.

Jis apkaltino liaudies deputatą,
pirmąjį frakcijos „Petro Porošenkos
blokas” vadovo pavaduotoją Ihorį Ko-
nonenką ministerijos darbo blokavi-
mu. „Man ir mano komandai nėra
noro būti atviros kontroliuojamų ma-
rionečių korupcijos širma, tiems, ku-
rie nori senosios valdžios stiliumi
įvestos kontrolės valstybiniams pini-
gams. Tie žmonės turi vardus, ir vie-
ną jų aš skelbiu – tai Ihoris Kononen-
ka. Būdamas politinės jėgos, kuri iš-
kėlė mane į ministro postą, atstovu, pa-
starąjį mėnesį jis padarė labai daug,
kad blokuotų mano darbą ir mano
ministerijos darbą”, – sakė A. Abro-
mavičius. Jo atsistatydinimui dar turi
pritarti parlamentas.

Vienos nuožmiausių kovų Kijeve
vyksta tarp oligarchų, susijusių su P.
Porošenka ir premjeru Arsenijumi

Siūlo IS veiksmus pripažinti genocidu

A. Abromavičiaus atsistatydinimas – ,,šaltas dušas”

JAV priėmė prašymą dėl N. Venckienės 

Manoma, kad N. Venckienė gyvena Čikagoje. Delfi.lt nuotr. 

Jaceniuku – karingu veikėju, sakiusiu
aistringas kalbas ant barikadų per
2014 metų sukilimą Ukrainoje.

Tomis neramiomis dienomis, kai
Ukraina ištrūko iš Rusijos istorinio glė-
bio, A. Jaceniukas ir P. Porošenka
buvo laikomi sąjungininkais. Tačiau po
kurio laiko tarp jų prasidėjo atkaklios
varžybos ir A. Jaceniuko pozicija vy-
riausybėje nebetinka kai kuriems ties-
mukiems prezidento komandos na-
riams. I. Kononenka atvirai reikalau-
ja iš A. Abromavičiaus priimti oligar-
chams palankius įstatymus bei į pa-
vaduotojus priimti jam reikalingus
žmones. 

Ihoris Kononenka. Еdnist.info
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Parengė Dainius Ruževičius

SPOrTAS

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)
čempionate paaiškėjo visos 6 koman-
dos, kurios pratęs kovą dėl aukš čiausių
13-ojo ČLKL sezono ap do vanojimų. Į
stipriausių komandų še šetuką pateko
„Radviliškio”, „Atle to”, „Juodkrantės”,
„Lituanicos”, „Švy  turio” ir paskutinieji
prie ge riau sių šešeto prisijungę „Stumb-
ro” krepšininkai. Likusios 6 ČLKL ko man-
 dos (7–12 vietos) kovos dėl „Iššū kio” tau-
rės.

„Stumbro” komandai duris į stip-
 riausių ČLKL komandų šeše-
tuką at vėrė sensacinga perga-

lė 81:71 prieš Panevėžio „Lietkabelio”
krepšinin kus. Pastarieji po trijų kėlinių
turėjo solidžią 14-os taškų persvarą
(57:43), tačiau išsaugoti pergalingo re-
zultato nesugebėjo: įsibėgėjusi „Stumb-
ro” ko manda baigiantis pagrindiniam
rungtynių laikui išlygino rezultatą
(66:66), o pratęsimo metu galutinai pa-
 laužė savo varžovus ir šoko džiaugs mo
šokį.

Nugalėtojams po 25 taškus pelnė
Dalius Marčiukaitis ir Juozas Bal čiū-
 nas.

ČLKL senbuvių – „Radviliškio” ir
„Lituanicos” komandų dvikovoje stip-
resni (89:87) buvo keturiskart ly gos
čempionai „Radviliškio” krepši ninkai.
Lygiaverčių varžovų dvikovoje būtent
jiems rungtynių pabaigoje nusišypso-
jo sėkmė, leidusi pakilti į pirmąją tur-
nyrinės lentelės vietą.

„Radviliškio” komandai daugiau-

Šešios stipriausios ČLKL komandos pratęs kovą dėl medalių

„Radviliškio” komandos žaidėjas Andrius Petkūnas pelnė daugiausiai taškų (27) rungty-
niaudamas su „Lituanicos” komanda. Prieš pusantro mėnesio šiam krepšininkui gimė sū-
nus Adomas.

 siai taškų – 27 pelnė naujai „iš keptas”
tėvelis – Andrius Petkūnas, kuriam
prieš pusantro mėnesio gimė jo įpėdinis
krepšinio aikštelėje – sū nus Adomas.

Dvi triuškinančias nesėkmes pa-
tyrė „Vilniaus” krepšininkai. Pir mo se
rungtynėse jie rezultatu 44:80 nusilei-
do „Lietavai”, o antrame susitikime
taip pat, be didesnio pasiprie šinimo
pralaimėjo ir pirmąją antrojo etapo dvi-
kovą „Lietkabelio” koman dai.

Nugalėtojų komandose rezultaty-
 viausiai žaidė Deividas Markevičius –
25 taškai ir 18 kamuolių atkovojęs

Mantas Stankevičius – 15 („Lietava”)
bei savo geriausias rungtynes „Liet ka-
belio” komandoje sužaidęs Laury nas
Giniotis, kuris į sostinės komandos
krepšį įmetė net 38 taškus.

Vasario 6 d. ČLKL čempionate bus
sužaistos ketverios antrojo etapo rung-
tynės: 3 val. p. p. rungtyniaus „Lietava”
– „Aukštaitija”, 4:10 val. p. p. „Litua-
nica” – „Stumbras”, 5:20 val. p. p. „Švy-
turys” – „Atletas”, 6:30 val. v. „Juodk-
rantė” – „Radviliškis”. Va sa rio 7 d.
nuo 12:30 val. p. p. ČLKL aikš telėje su-
sitiks „Juodkrantė” ir „Atletas”.

Antroji 
„Arkos” nesėkmė

ČLKL mėgėjų lygos varžybose ant-
rąją nesėkmę patyrė vis dar pirmau-
jantys čempionate „Arkos” krep ši nin-
kai. Jie rezultatu 47:65 pralaimė jo dvi-
kovą rungtyniaudami su antroje vietoje
žengiančia „Alytaus” ko man da.

Trečioje vietoje esantys „Panevė -
žio” krepšininkai išsaugojo savo svei-
 ką kailį rungtyniaudami su labiau siai
at siliekančia  čempionate „Pele nų” ko-
 manda, kuri pirmaudama be veik visas
rungtynes vis dėlto išleido pergalę iš
savo rankų ir padovanojo ją panevė-
žiečiams – 57:58.

„Savas LT” krepšininkai atsilygi-
no „Ąžuolo” komandai nugalėdami ją
rezultatu 49:36.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, 

pergalės, pralaimėjimai):

1. „Radviliškis” 10 1
2. „Atletas” 10 0
3. „Juodkrantė” 9 2
4. „Lituanica” 8 2
5. „Švyturys” 7 4
6. „Stumbras” 6 5
-----------------------------------
7. „Lietkabelis” 6 6
8. „Jaunimas” 3              7
9. „Lietava” 2 9
10. „Aukštaitija” 2 7
11. „Vilnius” 1 11
12. „Lituanica 9-okai” 0 10

Amerikos lietuvių tinklinio ly-
gos (ALTL) čempionate pra-
sidėjo antrasis varžybų ratas.

Sausio 24 ir 31 die nomis tinklinio
aikštelėje Lemonte sužaistos šešerios
iš numatytų aštuo ne rių rungtynių.

Dvi varžybos, nesusirinkus sve-
 čių iš Bulgarijos BG „Team” koman -
dai, neįvy ko, tad pergalės (3:0) be žai-
 dimo atite ko „Atlantic Express” ir
„Guberni jos” komandoms.

Dar 2 taškus „Atlantic Express”
tinklininkai pelnė rungtyniaudami
su „Nemuno” komanda, kurią jie
nu galėjo rezultatu 2:1 (25:21, 27:29,
25:20).

Antroje vietoje žengianti „Pa-
ne vėžio” komanda per dvi savaitga-
lio dienas iškovojo dvi pergales vie-
no dais rezultatais: pirmoje dviko-
voje pa  nevėžiečiai rezultatu 2:1 (25:13,
25:11, 23:25) nugalėjo turnyrinės len-
 telės kaimynus „Gubernijos” tinkli -
ninkus, o antrose panašiu scenari-
jumi vykusiose rungtynėse rezulta-

tu 2:1 (25:18, 25:12,
23:25) nugalėjo
ALTL naujokę
„Lockport” ko-
mandą.

Net šešiais
taškais savo krai-
tį papildė „Šiau-
lių” tinklininkai.
Jie pir mame su-
sitikime rezulta-

tu 3:0 (25:15, 25:18, 25:12) nugalėjo
„Lock port” komandą, o antroje dvi-
kovoje tokiu pat rezultatu 3:0 (25:11,
25:11, 25:18) įveikė ir „Pilėnų” spor-
tinin kus.

„Nemuno” ir „Pilėnų” komandų
varžybose stipresni buvo „Nemu-
no” tinklininkai, kurie nugalėjo var-
žo vus rezultatu 3:0 (25:16, 25:18, 25:23).

Kito turo rungtynes ALTL ko-
 man dos žais vasario 7 d. Visą varžy-
bų tvarkaraštį galima rasti interne-
te – www.tinklinis.com.

ALTL turnyrinė lentelė 
vieta, komanda, taškai:

1. „Atlantic Express” 24 
2. „Panevėžys” 19
3. „Gubernija” 18
4. „Šiauliai” 17
5. „Nemunas” 12
6. BG „Team” 11
7. „Lockport” 5
8. „Pilėnai” 2

Tinklinio čempionate 
pokyčių nėra 

Ne itin gerus lai-
kus išgyvenantis
NBA klubas

„Brooklyn Nets” ieško
žmogaus, galinčio užim-
ti generalinio direkto-
riaus kėdę. Tarp preten-
dentų yra ir lietuvis Ar-
tūras Karnišovas.

Kol kas yra įvar-
dinti keturi rimti kan-
didatai į šias pareigas.
Tai – buvęs „Toronto Raptors” prezi-
dentas Bryant Colangelo, „Atlanta
Hawks” komandoje dirbęs Danny Fer-
ry, „Hous ton Rockets” krepšinio opera -
cijų viceprezidentas Gersson Ros bei A.
Karnišovas, šiuo metu einantis gene-
ralinio direktoriaus pavaduotojo pa-
reigas „Denver Nuggets” klube. Pra-
nešama, kad „Nets” įpusėjus va sario
mėnesiui paskelbs, kam atiteks šis
postas.

A. Karnišovas tik prieš mėnesį

pratęsė savo sutartį su „Nuggets” ko-
 manda, kurioje jis nuo 2013 metų dir-
 ba generalinio vadybininko Tim Co-
nelly asistentu.

Su Brooklyno komandos savinin-
 ku Rusijos milijardieriumi Michailu
Prochorovu neblogus draugiškus ry-
 šius palaikantis A. Karnišovas anks-
 čiau ėjo skauto pareigas „Rockets”
klube ir JAV rinktinėje. Pasibaigus
2014-ųjų planetos pirmenybėms Ispa ni-
joje A. Karnišovas pasitraukė iš JAV
komandos.

A. Karnišovas – vienas iš keturių pretendentų užimti „Brook-
lyn Nets” generalinio direktoriaus kėdę. 

Artūras Karnišovas
– NBA klubo „Nets” generalinis direktorius?
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Balio Sruogos anūkė Aušrinė Byla: 

„Buvau kaip reikiant pasiutusi...”
DOVILĖ ŠTUIKIENĖ

Balio Sruogos anūkė Aušrinė By la, hipišką
jaunystę leidusi Čikagoje, subūrusi popu-
liarią merginų regio muzikos grupę New

Yorke, devy ne rius metus dėsčiusi kūrybinį rašymą
vyrų kalėjimuose, o dabar mokanti anglų kalbos
Vilniuje, spindi gyvenimo džiaugsmu: jos dienos
pilnos įspūdžių.

Turbūt Aušrinė įpratusi labiau klausytis, nei
kalbėti, nes bute sena miestyje, kur ji leidžia savo
dienas su dviem katinais ir retkarčiais – mo ki-
 niais, mums kalbantis dažnai nusėda tyla. Ilgai
čia gyveno ir birželio pra džioje (2015 m. birželio 3
d. – Red.) mirusi jos mama Dalia Sruogaitė.

Veriantis Aušrinės žvilgsnis iš anapus stalo
su daugybe preciziškai nudrožtų pieštukų ir šva-
riais popie riaus lapais, santūri kalbos maniera ir
retas šypsenos šešėlis – jaučiuosi atėjusi pas mo-
kytoją, bet tokią, ku riai nebijai prisipažinti, kad
neišmokai užduotos pamokos...

– Ar viskas, apie ką kadaise svajojote, išsipildė?
– Svajojau apie merginų regio grupę – pavyko.

Mano idėja buvo to kia, kad visos turi ir groti, ir
dainuo ti. Ir jokių vyrų grupėje. 

– O svajonių darbas?
– Studijavau literatūrą – siekiau magistro

laipsnio. Irgi pavyko. 

– Prasiveržė senelio genai?
– Iš dalies. Gerai rašo mano duk ra Alina. O

mama Dalia Sruogaitė prieš porą metų atsisėdo
prie kom piuterio ir parašė atsiminimus apie bė-
gimą iš Lietuvos, karo metus, po karį. Dėl savo švie-
sios galvos ir pui kios atminties ji buvo tikras lobis
mu ziejininkams. O aš per savo gy ve nimą girdėjau
šimtus gerų istorijų, bet užrašyti jų neturiu dide-
lio noro... Geriau jau skaityti, tačiau skaitau ne lie-
tuviškai, be to, ne tiek ir daug. Daugiau laiko pra-
leidžiu žiūrėdama gerus filmus, turiu didelę jų ko-
lekciją, vis ką nors įdomaus atsiunčia JAV gyve-
nantis brolis. Anksčiau, Ameri koje, mane supo
muzika, dabar – filmai. 

– Visada įsivaizdavote save mokytoja, dėstytoja?
– Ko gero. Kai gyvenau Čikagoje, dėsčiau gim-

nazijoje, kai persikėliau į New Yorką – vyrų kalė-
jime. O dabar dėstau anglų kalbą patiems įvairiau -
siems žmonėms.

– Dirbti kalėjime jaunai žaviai moteriai turbūt reikėjo
drąsos?

– Kai subyrėjo muzikos grupė, ieškojau darbo.
Radau skelbimą laik raštyje, kad ieškoma dėsty-
toja dirbti su žmonėmis, nebaigusiais vidurinės
mokyklos, tik kur – nebuvo nurodyta... Atėjus į
pokalbį pasakė, kad darbas – vyrų kalėjime. Iškart
dingtelėjo: tai, ko gero, bus saugiau nei mano anks-
tesniame darbe – prieš tai dėsčiau Čikagoje, gim-
nazijoje, kur mokėsi tik juodaodžiai, o tarp jų buvo
ir lin kusių nuolat nusikalsti.

Merginos irgi nebuvo pavyzdingos mokinu-
kės. Pamenu, pastebėjau padidėjusį vienos ketu-
riolikmetės mo kinės pilvą, paklausiau, gal nėš čia,
o ji tik gūžtelėjo pečiais: „Jo, čia jau antras!” Toje
gimnazijoje vis apsilankydavo policija ir vis ką
nors iš siveždavo, taigi pamaniau, kad vyrų kalė-
jime bus net saugiau... Taip ir bu vo – dirbau ke-
liuose vyrų kalėjimuo se. O moterų kalėjime ilgai
neišbuvau.

– Kodėl?
– Su vyrais daug lengviau bendrauti. Buvau

baltoji moteris, ka li niai – daugiausia juodaodžiai
ar kitų rasių atstovai, taigi jie mane labai gerbė už
drąsą. O moterų kalėjimuo se milžiniškas psicho-
loginis krūvis, nes kalinės moterys turi daug dau-
giau problemų, pradedant paliktais vaikais, bai-
giant mylėtais vyrais ar sąvadautojais. Dauguma
jų palūžusios, nevaldo emocijų. Be to, moteriai pa-

tekti į kalėjimą palyginti sunku, taigi, ten kali ne pa-
čios mieliausios bū tybės... Su vyrais man nebuvo
sunku. 

– Net iš pradžių?
– Pamenu pirmąją darbo dieną: mane veždamas

šefas vis atsargiai klausinėjo, kaip aš jaučiuosi, koks
ma no požiūris į žmones, sergančius AIDS. Pasirodo,
tame kalėjime visi kaliniai ta liga sirgo... Tada buvo
1989-ieji, apie AIDS nebuvo labai daug žinoma, ta-
čiau New Yorke jau visi turėjome ja susirgusių pa-
žįstamų. Na, o tame kalėjime vėliau visi mano stu-
dentai mirė. 

Ir ten, ir kitur su savo studentais kaliniais kal-
bėdavausi kaip su bet kuriais kitais žmonėmis, ir jie
ilgai niui įsišnekėdavo apie gyvenimą – išgirdau be-
galę jaudinančių istorijų. Turbūt išmokau daugiau
nei jie. Man ten buvo gyvenimo mokykla, jiems – li-
teratūros ir kūrybinio rašymo pa mokos...

Kas antrą mėnesį leisdavome ka linių kūrybos
žurnalą: jį redagavau, pasitaikydavo ypač gabių
žmonių – pora jų tikrai būtų galėję tapti rašytojais,
jų gebėjimai mane išties stebino. Bet laikui bėgant
supratau, kad ka lėjime dirbti man jau per sunku,
pra dėjau mokyti anglų kalbos naujuosius emigran-

tus. Prieš tai dar juk į anglų kalbą verčiau Balio
Sruogos „Die vų mišką” – visos mano buto sie nos
buvo nukabinėtos nuotraukomis. Tad pasijusdavau
iš vieno kalėjimo grįžusi į kitą: romano tematika
sun ki, konclagerio gyvenimas, o kur dar ypatinga
leksika, visokie Sruogos „klipatos” ar „ruskeliai” –
kaip juos išversti į anglų kalbą? Kaip perteikti tos
knygos skonį? Ironiją, kalbos vingrybes, ritmiką?
Dirbau trejus metus.  

– Anksti paragavote tikro gyvenimo: matėte daug jo
pusių, ne tik teigiamų...

– Bet aš ir pati niekada nebuvau labai geras vai-
kas. Išėjau iš tėvų na mų ir pradėjau gyventi sava-
rankiš kai, kai tik suėjo aštuoniolika. Namie man
buvo sunku, tėvai dažnai kraus tėsi, kas porą metų
turėdavau adaptuotis vis naujoje mokykloje, be to,
jaučiausi visai kitokia nei jie – buvau jau iš kartos,
kuri augo ir gyveno su šūkiu: „Sex & Drugs & Rock
& Roll.” Tėvams tada buvo svarbu lietuvybė, o man
– būti „amerikone”: laisva, hi piška, protestuojančia
prieš karą ir neteisybę, pasinėrusia į patinkančią
muziką. Buvau kaip reikiant pasiutusi... Turbūt to-
dėl ir labai jauna ište kėjau – kad galėčiau gyventi
savo gy venimą. 

Grupės „Steppin’ Razor” mergi nų pamatęs nepamirši: ko vertas vien makiažas ir šukuosenos! 1986. Pirma iš k. Aušrinė
Byla.

Fiji saloje stilinga ilgakojė mergina darė įspūdį vietos vyriškiams. 1972 Asmeninio albumo nuotraukos
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– Ne iš didelės meilės, o iš laisvės poreikio?
– Būtent. Mano pirmasis vyras lietuvis buvo

kariškis – jį perkėlė į Arizonos valstiją, ten baigiau
universitetą, o po kelerių metų išsiskyrėme. Bu vo
hipių laikai, rengėmės pagal tuometinę madą, ku-
riai dar įtaką da rė Arizonos indėnų stilius: pamenu,
audavausi aukštus mokasinus, nešiodavau daug in-
dėniškų papuošalų. 

– Bet... Gal kažkada svajojote: bus šeima, vaikų?
– Ne! Niekada nenorėjau vaikų dėl vienos prie-

žasties: žinojau, kiek tėvai kentėjo dėl mano ir bro-
lio pa auglystės nuotykių, tad visai netroš kau to iš-
gyventi pati. Bet kai suėjo 35-eri, staiga su tuometi-
niu vyru, muzi kantu ir dailininku, nusprendėme:
rei kia vaikų! Prieš tai vartojau nar kotikų, nebuvau
abstinentė, taigi ne rimavau, ar pavyks išsivalyti or-
ganiz mą. Bet abu nutarėme: su narkotikais baigta!
Laikėmės vienas kito. Kaip tik tada su grupe išva-
žiavome gastrolių, pasikeitė aplinka, labai sunku
nebuvo. Ir netrukus gimė dukra Ali na. Laikotarpis
buvo įdomus – dažnai keliaudavau su grupe, tad
dukrą dažniau prižiūrėdavo vyras.

– Motinystė jus kaip nors pa keitė? Gal tapote ra-
mesnė, sėsles nė?

– Ne, niekaip! Ir toliau grojau sa vo grupėje, dau-
gelis jos narių moterų gyveno kartu su mumis, taigi
vis kas nors galėdavo pabūti su dukra, jei no rėdavau
kur nors ištrūkti. Mes išsilai kėme aštuonerius me-
tus, gastroliavome po Karibų salas, po Ameriką. Bu-
vome unikalios – penkios baltosios moterys grojo
juodaodžių muziką! Reklamavomės taip: „All white,
all female reggae group.”  

– Jums sekėsi?
– New Yorke mūsų klausydavosi pilnos salės,

šiltai priėmė Jamaikoje, regio tėvynėje. Tai buvo
disko laikai, tik disko mums nebuvo įdomus, o re gis
– politinė muzika. Mes galėjome kalbėti apie moterų
problemas – ką šiais laikais reiškia būti moterimi.
Grupei atidaviau labai daug širdies, todėl kai ji iš-
iro, buvo sunku. Žinote, netgi sunkiau negu skyry-
bos su vy rais! Nors su Alinos tėčiu išsiskyrė me, kai
jai tebuvo ketveri, puikiai pa sidalijome rūpinimąsi
dukra: vieną dieną ji būdavo pas mane, kitą – pas
savo tėvą. Su juo mes gražiai drauga vome, bendra-
vome, palaikome ryšius iki šiol. 

– Bijojote tokių pat maištaujančių vaikų, kokia buvote
jūs. Turėjote bėdų dėl dukros?

– Buvau pasirengusi viskam. Ka dangi paaug-
lystėje pati buvau pabėgusi iš namų, tėvai ieškojo su
policija, nebuvau pavyzdingo elgesio vai kas, ma-
nęs jau niekas nebegalėjo šo kiruoti: nei įvairias-
palviai plaukai, kaip kažkada mano, nei pašėlęs
maištingas charakteris. Bet Alina buvo visiškai ki-
tokia nei aš paauglys tėje – rami ir gera. Ji atkakliai
siekė šokėjos karjeros, lankė specialią Me nų gim-
naziją, daug dirbo. Motinos die nos proga gavau
gražų laišką – ji rašė, kiek daug iš manęs išmoko, ir
visa tai stengiasi perteikti savo be veik trejų metų
sūnui. Tai man di de lis komplimentas. 

Tuomet, kai motinystė visai netrukdė koncertinei veiklai. New Yorkas, 1985 m. Su dukra Alina Kenijoje skrido oro balionu. 2005 m.        Asmeninio albumo nuotraukos

nueiti. Iš kart pradėjau dėstyti tuomečiame Peda-
goginiame institute, atsirado pri vačių studentų, o
dabar anglų kal bą dėstau dar ir Vilniaus dizaino ko-
 legijos studentams. Taigi turiu, su kuo pasijuokti!
Pastebėjau – pas ma ne pasilieka tik linksmi ir ma-
lonūs studentai, o nemalonūs kažkur dingsta!

– Kartais vaikus išauginusios ir išleidusios į gyve-
nimą, savais vy rais nusivylusios lietuvės sako, kad vargu,
ar jų gyvenime bebus kas gražaus...

– Aš niekada taip nemaniau. Mano dienos pil-
nos įspūdžių: net jei niekur neinu, jų atneša įdo-
mieji ma no studentai, su kuriais kalbamės apie
viską, nes juk mokau šnekamosios anglų kalbos.

Kartais, kai norisi nuo visko ati trūkti, užsi-
dedu ausines, įsijungiu ge rą filmą ir panyru į ab-
soliučiai kitą pasaulį, kuriame vėlgi pilna naujų
įspūdžių. Arba keliauju. Su dukra mes keliautojos,
kažkada skaičiavau, kad apkeliavau daugiau kaip
40 šalių, kai kuriose buvau po kelis kartus. 

– O kur norisi grįžti?
– Kai gimė anūkas – į New Yorką. Skrendu ten

mažiausiai triskart per metus. Nors tas miestas ka-
daise ma ne išsunkė: jis brangus, jame labai sunku
gyventi, jis tarsi iščiulpia iš ta vęs visas jėgas. Jam
atidaviau 25 savo gyvenimo metus, bet turėjau
tikslą. Jei neturi didelio tikslo, kraustytis į New
Yorką – visiškas absurdas. Mano tikslas tada buvo
muzika, muzikos grupė. Aš jį pasiekiau. Be to, kaip
sakė Frank Sinatra, jei tau pasisekė New Yorke –
pasiseks visur...

Prieš išvažiuojant į Lietuvą man New Yorke
pasidarė itin sunku. Su pratau, kad ilgiau jame ne-
beištversiu, ir kai tik Alina baigė gimnaziją, kitą
dieną išskridome į Lietuvą. Pas kui iškart – į Grai-
kiją, kaip buvau jai žadėjusi. Alina Lietuvoje ište-
kėjo, išsiskyrė, kurį laiką gyveno įvairiose Europos
šalyse, galiausiai įsikūrė savo vaikystės mieste
New Yorke. O šokėjos karjera kažkada po traumos
baigėsi – dabar ji pradėjo naują gyve nimą: vado-
vauja vienam New Yorko vaikų klubui, kur vaikai
supažindinami su kūryba ir menu, ir jai tai labai
prie širdies. 

– Įtariu, ko jums šiek tiek trūksta: Vilniaus kavinės
nusėstos dvi dešimtmečių, o brandesnio amžiaus dama,
užsukusi ten vakare, pa sijunta, kaip ne laiku į paauglių
vakarėlį atėjusi teta...

– Taip, sutinku. Kitose pasaulio vietose vis vien
surasi savo amžiaus žmonių, o čia... To tikrai
trūksta. Už kampo – Vilniaus gatvė, kurioje pilna
barų, bet į juos neinu. 

– O vyrai? Sulaukiate komplimentų?
– Žinote, aš nieko neieškojau. Taip, Amerikoje

lengviau susipažinti, daug lengviau bendrauti, bet
čia visai nenorėčiau turėti seną lietuvį vy rą... Gy-
venu gana uždarai, bet puikiai jaučiuosi. Namie
dažniausiai ramu ir tylu – dabartinė negyva elekt-
roninė muzika man neįdomi, geriau jau užsidėsiu
ausines ir pabėgsiu į kitą, kino, pasaulį...

(Elaima.lt/15 min.)

– Buvote iš tų gerų mamų, ku rios vakarais vaikams
skaito arba seka pasakas?

– Vieną vasarą, kai Alina išvažiavo į stovyklą,
įrašiau į kasetę visą grai kų mitologiją. Dukra klau-
syda vosi mitų prieš miegą ir jie taip ją su žavėjo, kad
turėjau pažadėti: kai baigs gimnaziją, važiuosime į
Grai kiją. Taip ir padarėme. 

– Jus kaip nors veikė giminės istorija?
– Buvau labai artima su močiute Vanda Sruo-

giene – istorike. Kurį lai ką net gyvenau su ja, o ne
su tėvais, jos paveikta net norėjau tapti archeo loge.
Žinojau, kad ji labai mylėjo Balį, kito vyro nė ne-
mėgino ieškoti. Tai dra matiška meilės istorija: iš-
ėjęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos Ba lys
Sruoga taip ir nespėjo susitikti su pasitraukusiomis
į Vakarus, o pas kui į Ameriką žmona ir dukra. Aš
gi miau praėjus metams po jo mirties Vilniuje. 

– Prieš penkiolika metų atsi kraustėte į Lietuvą. Ap-
sispręsti tur būt nebuvo lengva?

– Mama gyveno Čikagoje, aš – New Yorke. Nė
viena nenorėjome va žiuoti pas kitą, tad nutarėme
pamė ginti kitą variantą – Lietuvą. Kai at važiuoda-
vome sovietmečiu, čia turėdavome daug draugų.
Atrodė, bus pa prasta. Bet nebuvo. 

– Kodėl? Buvo sunku save iš si rauti ir persodinti?
– Todėl, kad svečiuotis ir gyventi – ne vienas ir

tas pats. Niekas mūsų čia labai nelaukė. Visi turėjo
savo gy venimą, savo vaikystės draugų, savo ben-
dravimo ratą. O mano jaunystės draugės liko Ame-
rikoje. Retkarčiais važinėjome vienos pas kitas, pa-
skui atsirado pora draugių ir Lietuvoje, tik kad jos
labai užimtos, dar dirba, nors ištaikome kur nors

Aušrinė Byla                      Tomo Kaunecko (,,Laima”) nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.
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info@skytrip.net

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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
25-eri metai
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,,Draugo” sudoku nr. 100
atsakymus atsiuntė: 

Tomas Paliokas, Orlando, FL
Birutė nenortas, Cleveland, OH

Dalia Šimkutė, Pittsburg, PA

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. 

DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. 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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

www.draugas.org

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

S K E L B I m A I
4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
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ĮVAIRŪS

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu  namo.  Gali pakeisti savaitga-
liais. Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-
6996.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 708-571-8930.

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligo-
nius ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siū-
lyti ir kitus darbus.  Legalūs dokumentai.
Tel. 872-214-2203.

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, turi automobilį, legali, ieško
darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos priemies-
čiuose. Tel. 773-330-0092.

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo.  Gali  būti nepilna darbo diena. Ga -
liu pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-786-7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu.  Didelė  darbo  patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

n Ieškau gyvenamosios vietos už ne-
didelę kainą. Esu legali, turiu automobilį,
mainais galėčiau padėti namuose ar
pavežti, paslaugyti ligonį ir t. t. Tel. 708-
465-3286.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.
Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-640-3559.

Kovo 6 d. PLC, Lemonte, 
Kaziuko mugės metu 

pirksime gintarą.

Genovaitė Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad
finansiškai dosniai remiate mūsų laikraštį.

Gen. T. Daukanto Jūrų šaulių kuopa, Chicago, IL, atsiuntė 100 dol.
„Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią
paramą.

Viktorija Karaitienė, gyvenanti Union Pier, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdi padėka už dosnią paramą.
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Domantas Sabonis kenčia čiur-
 nos skausmus, kurie riboja de-
vyniolikmečio žaidimą, tačiau

tai lietuviui netrukdo siautėti NCAA
studentų krepšinio lygoje.

„Gonzaga Bulldogs” aukštaūgis
stebina vienu galingu pasirodymu po
kito, gerina asmeninius rekordus ir at-
rodo vis sunkiau sustabdomas. 208
cm ūgio D. Sabonis šiame sezone ren-
 ka po 18,9 taško ir atkovoja 11 kamuo-
 lių.

„Vis labiau pasitikiu savo jėgo mis.
Varžovai dvigubina prieš mane gy-
nybą, tad stengiuosi atrasti laisvus ko-
mandos draugus. Šiuo metu jaučiu
čiurnos skausmus, tad gerai, kad žai-
 džiame tik kartą per savaitę – sten giuo-
si kuo daugiau pailsėti”, – sakė „Bull-
dogs” žaidėjas.

Toks lietuvio žaidimas ir pasiau-
 kojimas neprasprūdo pro universiteto
komandos trenerio akis. Mark Few ne-
gali atsižavėti lietuviu. „Jis aikštėje
priima nuostabius sprendimus. Jis
rungtyniauja itin stabiliai ir viršija lū-
kesčius. Tai, ką jis daro šiame se zo ne
– neįtikėtina”, – kalbėjo tre ne ris.

D. Sabonis šiemet NCAA spėjo
parodyti raumenis. Lietuvis gruodį
prieš „Tennessee Volunteers” koman -
dą pelnė 36 taškus ir atkovojo 16 ka-
 muolių, o Naujuosius metus pradėjo į
„San Francisco Dons” krepšį įmesda-
mas 35 taškus ir atkovodamas 14 ka-
muolių.

Įvardinti krepšininko trūkumai

D. Sabonis puolime žaidžia efek-
tingai ir NBA specialistai jau šiemet
jam prognozuoja vietą stipriausioje

krepšinio lygoje. D. Sabonis NBA du-
 ris praverti gali per 2016-ųjų NBA
nau jokų biržą.

19 metų 208 cm ūgio „Gonzaga
Bulldogs” krepšininkas dar nėra pa-
 skelbęs, ar dalyvaus biržoje, tačiau
NBA ekspertai užtikrinti – lygos du ris
jis pravertų savo vardą išgirdęs pir ma-
jame rate.

„Bleacher Report” sausio mėnesį
sudarytoje NBA naujokų prognozėje D.
Sabonį į lygą 27-uoju šaukimu pa-
 kvies tų „Philadelphia 76ers” koman-
da.

Europos čempionate su Lietuvos
vyrų krepšinio rinktine žaidęs D. Sa-
bonis norėtų ir geresnės progno zės, bet
bleacherreport.com turi paaiš kinimą.
„Trumpos rankos, vidutinio lygio
sportiškumas ir ribotos metimų gali-
mybės, – minusus vardijo bleacherre-
port.com, bet lietuvio į pa raš tes ne-
nustūmė. – Jo energija ir aktyvumas
yra verti žvilgsnio.”

„Jis turi puikią uoslę kamuoliui.
D. Sabonis gali pelnyti taškus iš keis-
 tų padėčių po krepšiu ir per rungty nes
vidutiniškai nusiima 10,6 kamuolio. Jo
puolimas zonoje, nuo baudų metimo
iki galinės linijos, ryškiai pa tobulėjo.
Jis netgi pataiko tritaš kius”, – teigė Jo-
nathan Wasserman, ra šantis apie
NBA. Tiesa, jis papildė ir trūkumų są-
rašą. „Nors ‘Bulldogs’ ko mandoje fik-
suoja didelius skai čius, D. Sabonis
neapsaugo krepšio ir neišplečia žai-
dimo, – rašė J. Wasser man. – Tačiau
komandos, kurios ieško specialisto,
gali gauti naudos iš šio sunkiojo kraš-
to puolėjo.”

Parengė Dainius Ruževičius

D. Saboniui – trenerio liaupsės ir
krepšinio specialistų kritika

Domantas Sabonis gali pelnyti taškus iš keis tų padėčių po krepšiu.

Vasaris

Rytų pakrantė
Vasario 11 d., ketvirtadienį: LR konsu-

late New Yorke, 420 Fifth Avenue, 3rd
Floor, New York, NY 10018 vyks susitikimas
su lietuvių režisieriumi, gitaristu ir daini-
ninku Arvydu Barysu. Bus rodoma filmų
retrospektyva ,,Lietuvos žmonės, kultūros
ir gamtos paveldas kine”. Pradžia 7 val. v. Pra-
šome registruotis el. paštu: Lny.rengi-
niai@urm.lt

Vasario 20 d., šeštadienį: Švč. Merge-
lės Marijos Apreiškimo bažnyčioje (Church
of the Annunciation of the Blessed Virgin
Mary), 259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211
vyks  Vasario 16 ir Kovo 11 – Lietuvos Nepri-
klausomybės dienų paminėjimas. Pradžia 6
val. v.  Bus meninė programa. Po minėjimo
ir koncerto – vaišės.

Vasaris

Čikaga (IL)
Vasario 7 d. sekmadienį: Org. ,,Vaiko

vartai į mokslą” kviečia narius, rėmėjus ir or-
ganizacijos veikla susidomėjusius pasiklau-
syti metinio pranešimo. Susirinkimas vyks Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL. Pradžia
12:30 val. p. p. 

Vasario 13 d., šeštadienį: – Pasaulio lie-
tuvių centre vyks pokylis ,,Amore” . Prog-
ramą atliks operos solistės Lijana Kopūstaitė-
Pauletti ir Genovaitė Bige nytė, akompa-
nuos  Lisa Kris tina. Šokiams gros grupė
,,Kaukas” – Jūratė ir Rimantas Grabliaus kai.
Daugiau informacijos tel. 630-257-8787.

Vasario 14 d., sekmadienį: PLC , Fondo
salėje JAV LB Lemonto apylinkės valdyba vi-
sus   kviečia  į  Lietuvos nepriklausomybės
dienos minėjimą.  Minėjimo pradžia 12:30 val.
p. p.  Adresas: 14911 127 th. St., Lemont, IL
60439. 

Vasario 20 d., šeštadienį: At-
eitininkų namuose vyks Gavėnios re-
kolekcijos ,,Gailestingumas – įženg-
ti į kito chaosą”. Prašome regist-
ruotis iš anksto pas Vidą Maleiškienę
el. paštu vidajonas@sbcglo -
bal.net arba tel. 630-257-8087.  Pra-
džia 9 val. r.

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje Čikagoje 2 val. p. p. bus rodomas do-
kumentinis filmas ,,Baltijos universiteto is-
torija” (apie Baltijos universitetą, 1946–
1949 metais veikusį Hamburge). Dalyvaus re-
žisierė Helga Merits. 

Vasario 21 d., sekmadienį: Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijoje (6812 Wash-
tenaw Ave., Čikagoje, 60629) vyks Vasario
16-tosios minėjimas. Minėjimas prasidės
bažnyčioje 11 val. r. šv. Mišiomis. Po Mišių –
minėjimas parapijos salėje. Prelegentė –
dr. Rima Kašubaitė Binder. Meninę progra-
mą ves svečias iš Lietuvos, kun. Rimvydas
Adomavičius. Bus pietūs. Daugiau infor-
macijos tel. 630-243-6302.

Vasario 25 d., ketvirtadienį: Ateitinin-
kų namuose Čikagos ateitininkų sendraugiai
rengia pa bendravimo vakarą su Ginte Damu -
šyte. Bus pasidalinta informacija apie Mykolo
Romerio universitete Vilniuje 2013 m. įsteig-
tą Adolfo Da mušio demokratijos studijų
centro veiklą. Pradžia 7 val. vakaro.

Vasario 28 d., sekmadienį: po 10 val. r.
šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo parapijos salėje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) Brighton Parko Lietuvių Ben-
druomenės valdyba ruošia Vasario 16-tosios
ir Kovo 11-tosios minėjimą. Programą atliks
,,Grandies” šokių grupė. Bus vaišės. 

Kovas

Didieji  ežerai (MI)
Kovo 6 d., sekmadienį: Detroito Gabijos

ir Baltijos skaučių ir skautų tuntai ruošia tra-
dicinę Kaziuko mugę, kuri vyks  11:30 val. r. Ne
tik smagiai praleisite popietę, bet tuo pačiu
paremsite Detroito skautes ir skautus. Dau-
giau informacijos tel. 630-456-2130 arba el.
paštu: dlukasiewicz@sbcglobal.net. 

Čikaga (IL)
Kovo 6 d., sekmadienį: Pasaulio lietuvių

centre – 14911 127th St., Lemont, 60439, IL
skautai  ruošia  tradicinę  Kaziuko mugę su lie-
tuvišku maistu ir žaidimais. Pradžia 10 val. r.  

Balandis

Čikaga (IL)
Balandžio 9 d., šeštadienį: Jaunimo

centro didžioje salėje vyks Čikagos litua-
nistinės mokyklos metinis labdaros pokylis
,,Šokame su ČLM žvaigždėmis”.

Gegužė

Čikaga (IL)
Gegužės 1 d., sekmadienį: Jaunimo

centro didžiojoje salėje Motinos dienos
proga vyks Lietuvos bardo Vyganto Kaz-
lausko koncertas. Dalyvaus gitaristas Tomas
Varnagiris bei akordeonistas Matynas Nor-
vilas. Koncerto lėšos bus skiriamos Čikagos
lituanistinei mokyklai.

Gegužės 7 d., šeštadienį: Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439
įvyks 53-iasis metinis Lietuvių Fondo narių su-
važiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai.
Kandidatų į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją
siūlymai priimami iki vasario 15 d. Daugiau
informacijos – www.lietuviufondas.org

Birželis–liepa

Rytų pakrantė
Birželio 30–liepos 3 d., ket-

virtadienį–sekmadienį: XV Lietu-
vių tautinių šokių šventė Baltimo-
rėje. Pagrindinis renginys – liepos 3
d. 1 val. p. p. Royal Farms Arena,
Baltimore, MD. Liepos 1–3 d. Hil-
ton Baltimore Hotel vyks lietuviška
mugė. Daugiau informacijos apie
šventę bei bilietų įsigijimą rasite

tinklalapyje: sokiusvente2016.org/lt.

Rugsėjis

Čikaga (IL)
Rugsėjo 18 d., sekmadienį: Sabre Room

pokylių salėje Hickory Hills – dr. Vilijos Ke-
relytės ir Algimanto Barniškio rudeninis
koncertas ,,Atnešk man dainą”. Koncerto
pradžia 3 val. p. p.  

Lapkritis
Čikaga (IL)

Lapkričio 5 d., šeštadienį: vyks kas-
metinis Lietuvių Fondo pokylis. Apie poky-
lio vietą ir laiką bus pranešta vėliau.

kALeNDOrIUS

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,mano Pasaulėjautos kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako para-
šyti tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jau-
nystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų
Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo
bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga
išleista kun. Trimako testamento paskirtomis lė-
šomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina –
30 dol. (be persiun timo išlaidų). Visos surinktos
lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės Ade-
lės Dirsytės fondą. 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500
arba el. paštu: administracija@draugas.org

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

www.draugas.org/mirties

www.draugas.org/kalendorius.html

A † A
POVILAS KRYGERIS

Mirė 2016 m. sausio 28 d.
Gimė 1954 m. liepos 6 d., Chicago, IL.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park

apylinkėje.
Nuliūdę liko: brolis Audrius su žmona Terri; brolis Algirdas

su žmona Debra; sesuo Danutė Mastores su vyru Nicholas; sūnė-
nai ir dukterėčios Julie Marusarz su vyru Joseph, Stephen,
Mark, Michael, Catherine ir Matthew Krygeris, Alexander ir
Anthony Mastores; prosūnėnas Jackson Joseph Marusarz; teta
ir krikšto mama Gražina Traškienė su šeima bei kiti giminės.

A. a. Povilas buvo sūnus a. a. Mindaugo ir Danutės Lukoše -
vičiūtės ir sūnėnas a. a. Leono Traškos.

Priklausė Liths. Soccer Club.
Velionis bus pašarvotas antradienį, vasario 9 d. 9 val. ryto

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10
val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Povilas bus
pa laidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse

Nuliūdusi šeima

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

A † A
BARBARA NORMANTIENĖ

RAPALYTĖ

Mirė 2016 m. vasario 3 d.
Gimė 1923 m. kovo 14 d. Lietuvoje, Salantuose.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park

apy linkėje.
Nuliūdę liko: dvi dukterys Rita Scanlon su vyru Michael,

Jo vita Pernecky su vyru Leonard; trys sūnūs, Danielius su
žmona Stase, Algis su žmona Sue, Rimas su žmona Aspasia; 10
anūkų ir 10 proanūkų.

A. a. Barbara buvo žmona a. a. Danieliaus.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, vasario 8 d. 9 val. ryto

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Barbara
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Mylimai motinai

A † A
VIDAI REKLAITYTEI-JURKUS

netikėtai mirus, giliai užjaučiu jos rūpestingąją duk-
terį DAINĄ JURKUTĘ, drauge liūdėdama netekus
ilgų metų draugystės.

Salomėja Nasvytytė-Valukienė
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www.draugas.org/kalendorius.html

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

�  JAV LB Lemont apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 10 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite biografinius lietuviškus fil-
mus apie XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lie-
tuvių lyrinės prozos pradininką – rašytoją Joną
Biliūną. 

� Vasario 14-ąją, Šv. Valentino dieną pra-
dėkime 11 val. r. šv. Mišiomis Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurias at-
našaus svečias iš Lietuvos kun. Rimvydas
Adomavičius. Po Mišių visus kviečiame į pa-
rapijos salę pietums ir pabendravimui. Ga-
lėsite pasiklausyti kun. Rimvydo  atliekamų
dainų. 

Dalyvavimas Magis 2016 ir PJD yra mokamas.
MAG+S 2016 projekto metu jaunimas dalyvaus Ignaciškuoju 

29 metų lietuvė Mirga Gražinytė tapo  iškilių batutos meistrų Simon Rattle, Sa-
kari Oramo ir Andris Nelson įpėdine Birminghame (Jungtinė Karalystė). Jaunoji
Los Angeles filharmonijos simfoninio orkestro dirigentė, Salzburgo teatro meno
vadovė išrinkta ir Birminghamo simfoninio orkestro (BSO) meno vadove.

Šis orkestras garsėja kaip naujų talentų atradėjas. Būtent čia prasi dėjo
minėtų garsenybių, dabar priklausančių pasaulio dirigentų elitui, skry-

dis į muzikos Olimpą.
Tad naujo BSO meno vadovo vardas visada priverčia suklusti muzi-

 kos pasaulį. O lietuvaitė šio orkestro meno vadove tapo tik po dviejų kon-
certų su garsiuoju kolektyvu!

Po debiutinio pasirodymo su BSO pernai vasarą Mirga Gražytė ant-
rą kartą buvo pakviesta diriguoti orkestrui šį sausį. Koncertas netgi ne-
buvo įtrauktas į orkestro sezono planus. Tačiau ieškantis vadovo BSO jau
po pirmosios pažinties su lietuvių dirigente buvo linkęs laikyti ją viena
rimčiausių kandidačių. O antrasis koncertas Mirgai taip pat pavyko pui-
kiai.

„M. Gražinytės guvus intelektas, įspūdinga technika ir svarbiausia –
natūralus džiaugsmingas muzikalu mas – jai leis nuveikti daugiau negu
tik užimti Nelson, Oram ir Rattle vietą. Bet kuris orkestras būtų laimin-
gas, gavęs tokią vadovę”, – rašė po pasirodymo „The Arts Desk”.

M. Gražinytė savo ruožtu prisipažino britų spaudai, kad dirbti su Bir-
minghamo orkestru jai buvo lengva. „Kiekvienas šio orkestro mu zikantas
yra ryški, atsakinga asme ny bė. Jiems lemta sudaryti vieną geriausių pa-
saulio orkestrų ir dėl stiprios komandinio darbo dvasios”, – cituoja diri-
gentę šiandienos „Classic FM”.

M. Gražinytė atskleidė žurniasklaidai niekada nejautusi nepato-
 gumų kaip dirigentė dėl savo lyties. „Tačiau aš gerai žinau, kaip sunkiai
dėl lygių teisių turėjo kovoti kai kurios mano kolegės. Manau, mums rei-
kia tiesiog dirbti savo darbą, kol tokių klausimų apskirtai nekils. Nega-
liu sulaukti, kada Birming hamas taps dar vienais mano namais”, – kal-
bėjo M.Gražinytė.

Dirigentė BSO pradės vadovauti šių metų rugsėjį.
lrytas.lt

M. Gražinytė tapo prestižinio orkestro vadove

Mirga Gražinytė Nancy Horowitz nuotr.

Užsakykite ,,Draugą” arba ,,Draugas News” ir gaukite dovaną – 
du bilietus į vieną iš Čikagos teatrų.

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” atstovė ryšiams su visuomene
Audronė Kižytė tel. 630-805-1404.

Lietuvių Fondas praneša, kad priimamos paraiškos projektų
paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje
www.lithuanianfoundation.org (LT/skiltyje ,,Parama”).

Atkreipiame paraiškų teikėjų dėmesį, kad šiemet
paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.


