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Biblinė stovyklėlė 
vaikams – 4 psl.

Iš kelionės sugrįžus – 10 psl.

Daugiau kaip 100 000 žmonių sausio
7 d. vakarą visoje Prancūzijoje daly-

vavo gedulo mitinguose, skirtuose
pagerbti 12 aukų, žuvusių per kru-
viną išpuolį satyrinio laikraščio

„Charlie Hebdo” redakcijoje. Dauge-
lis jų laikė rankose plakatus su užrašu „Aš esu

Charlie”. Tą ir kitą vakarą vyko gedulingi budėji-
mai Vokietijoje, Londone, Briuselyje, Madride, Romoje,

Vienoje, Hagoje, Stokholme, Vilniuje ir kt.
Prancūzijos prezidentas Francois Hollande paskelbė šalyje trijų

dienų nacionalinį gedulą. 

Gedulas įkaitų dramos fone

Paryžius, sausio 9-oji. Elitinės prancūzų policijos pa-
jėgos penktadienį nukovė „Charlie Hebdo” redak-
cijos užpuolikus. Broliai Cherif  ir Said Kouachi, tre-

čiadienį nužudę 12 žmonių per islamistų ataką prieš sa-
tyrinį savaitraštį, kartu su įkaitais slėpėsi Dammartin-en-
Goele miestelyje, vienos nedidelės įmonės pastate. Penk-
tadienio vakarą specialiojo dalinio nariai šturmavo
spaustuvės pastatą mažame miestelyje į šiaurės rytus nuo
Paryžiaus. Aidėjo sprogimai. Užpuolikai šaudė į parei-
gūnus. Puolimas tuo metu vyko ir Paryžiuje prie košeri-
nio maisto parduotuvės, kur taip pat su įkaitais buvo už-
sidarę asmenys, įtariami ketvirtadienį nušovę policininkę
ir sužeidę dar vieną žmogų per ataką Paryžiaus pietiniame
Montrouge priemiestyje. Po keturių sprogimų pasirodė iš
parduotuvės bėgantys įkaitai. Vėliau pranešta, kad įkai-
tus pagrobęs Amedy Coulibaly negyvas. – 2 psl.

Vilnius S. Kazlausko nuotr.



Rytų išminčių apsilankymą Bet lie juje
aprašė evangelistas Matas, kuris buvo
grynakraujis izraelitas ir kurio są-

monėje svetimšaliai buvo tik gojai – kitati-
kiai ir tamsūs žmonės. Kas iš tikrųjų buvo
tie išminčiai ir iš kur jie atkeliavo? Į rytus
nuo Pales tinos driekėsi Sirija, Mesopotamija,
dar toliau – Persija (dabartinis Ira nas). Se-
najame Testamente šios šalys vadinamos Ry-
tais. Evangelisto Mato paminėtas žodis „iš-
minčiai” – magai leidžia manyti, kad šie žmonės at-
 ke liavo iš Persijos, nes tenai buvo gausu Zaratustros
mokinių, vadinamų magais. Anais laikais buvo
įprasta, kad išsilavinę žmonės tyrinėtų dangaus
žvaigždžių judėjimą. 

Kokiu būdu išminčiai atpažino, kad tai gimusio
žydų karaliaus žvaigž dė? Ką jie tolimoje Persijoje ga-
 lėjo žinoti apie Palestinoje laukiamą Gelbėtoją – Me-
siją? Persijoje Zara tus tros mokymo sąvoka „gelbė-
tojas” bu vo plačiai vartojama. Izraelyje juo la biau
buvo pažįstamas mokymas apie ateisiantį gelbėtoją.
Kadangi žydai ilgą laiką buvo Babilono tremtyje, tai
jų šventraščio mokymas apie atei siantį gelbėtoją per-
sų magams tik riausiai buvo žinomas. Kad ir kaip
buvo, pamatę Rytuose naują žvaigždę išminčiai ne-
abejojo, kad tai gimusio žydų karaliaus žvaigždė. Ant-
raip jie nebūtų išsiruošę į tolimą ir vargingą kelionę.
Kelionė buvo tikrai varginga, nes anuomet vienintelė
susisiekimo priemonė Rytuose buvo kupranugaris ar
asilas.

Atkeliavę į Jeruzalę išminčiai elgė si neapdairiai.
Tikriausiai jie ne viską žinojo apie karaliaus Erodo
žiau rumą. Erodas, bijodamas praras ti sostą, jau
buvo nužudęs žmoną, du savo sūnus ir planavo nu-
žudyti tre čiąjį. Romos imperatorius Augustas apie
Erodą yra pasakęs, jog geriau būti Erodo kiaule, negu
jo vaiku. Ne valdomo pykčio priepuolio metu šis ka-
ralius buvo visiškai nenuspėjamas. Todėl neatsitik-

 tinai evangelistas Matas pažymėjo, kad pasklidus ži-
niai apie Rytų išminčius, ieškan čius gimusio kara-
liaus, apstulbo visa Jeruzalė. Turint tokį karalių, buvo
ko išsigąsti. 

Kai karaliaus slaptoji policija pranešė apie at-
vykusius ir gimusio žydų karaliaus ieškančius iš-
minčius, Erodas tuojau suskubo išsiaiškinti, kas
čia vyksta. Karalius šįkart nejau tė prieš jį nukreip-
to suokalbio, bet vis tik panoro išsiaiškinti, ko tie at-
 vykėliai ieško. Rašto žinovai perskai tė pranašo Mi-
chėjo pranašystę apie Mesiją, turintį gimti Judėjos Be-
tlie juje. Erodo laikais Betliejus buvo ne žymus mies-
telis su mažiau nei tūkstančiu gyventojų. Tuomet pik-
tą pla ną kuriantis karalius paliepia išmin čiams
vykti į Betliejų, surasti gimusį mesiją ir grįžtant jam
pranešti, kad ir jis galėtų jam nusilenkti. Iš tikrųjų
ka raliaus galvoje jau buvo planas Kūdikį nužudyti.

Evangelistas pasakoja, kad iš min čiai pagarbino
gimusį Kūdikį ir paliko jam dovanų – aukso, smilkalų
ir miros, bet sapne perspėti negrįžo pas Erodą ir kitu
keliu iškeliavo į na mus. Galime tik įsivaizduoti Ero-
do įniršį, kai jis, laikęs save gudriausiu karaliumi,
buvo apgautas šių niekin gų svetimšalių. Todėl Ero-
das nedelsia ir įsako išžudyti visus berniukus iki dve-
jų metų amžiaus, vildamasis, kad tarp jų bus ir jam
nerimą ke lian tis mesijas. 

Ši Kristaus apsireiškimo pagonims istorija yra
labai pamokanti. Žy dų karalius, turėjęs būti labiau-

siai suinteresuotas, kad išsipildytų, kas
šventraštyje buvo kalbama apie Mesi jo at-
ėjimą, elgiasi kaip beprotis. Val džia, godumas
ir žiaurumas jį visiš kai apakina, jis neturi ti-
kėjimo ir  elgia si kaip nusikaltėlis. O persų
magai, pagonys, neturintys tikėjimo į vieną
Dievą, ieško tiesos, pakelia ke lionės per dy-
kumą sunkumus, suranda Dievą – Mesiją, jį
pagarbina ir ati duoda savo dovanas.

Ar panašių reiškinių mes nema tome
šiandien? Vienus apakina godumas, siekimas bet ko-
kia kaina val džios, apakina kūniškumas, ir jiems nė
motais, yra Dievas ar Dievo nėra, – jie gyvena tik šia
diena. Kiti elgiasi kitaip: jiems tikėjimo žinia apie
Kristų yra brangesnė už pinigus, jie nepardavinėja
savo įsitikinimų ir sąžinės, gilinasi į tikėjimo slėpi-
nius ir paprastai Dievą suranda. Ir šitaip bus iki pa-
saulio pabaigos. 

Dievas leidžiasi surandamas, bet žmogus priva-
lo turėti gerą valią ir jo ieškoti. Gal ieškodamas savo
gyvenimo prasmės ir Dievo, jis padarys klaidų, gal
kartais vaikščios ir klaidų keliais, bet galų gale jis Die-
vą suras. Dievas visada apsireiškia jo ieškan tiems.

Ar esi tas, kuris Dievo ieškai? Jei taip, tuomet dė-
kok Dievui ir toliau ieškok Viešpaties artumos mal-
doje bei geruose darbuose. Apaštalas Pau lius buvo iš
tų, kurie Dievo ieškojo, todėl Kristus jam apsireiškė
ir pa šaukė būti tautų apaštalu. Paulius apie tai minės
savo laiške pirmie siems krikščionims: „Apreiškimu
man buvo atskleista paslaptis <...> pagonys kartu su
žydais yra paveldėtojai, vieno kūno nariai ir dali-
ninkai pažado Kristuje Jėzuje” (Ef  3, 3–6).

Viešpaties Apsireiškimo šventė dar primena, kad
esame pašaukti kažkam būti žvaigžde, rodančia ke-
lią pas Kristų. Mes ta žvaigžde būname visuomet, jei
esame savo pašaukimo aukštumoje ir savo gyvenimu
liudijame, kad gera gyventi Dievo meilės šviesoje ir
kad esame laimingi sekdami Kristumi.
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Gedulas įkaitų dramos fone

Atkelta iš 1 psl.

Kiek anksčiau vienas Prancūzijos
įstatymų leidėjas, esantis centre, koor-
dinuojančiame įtariamų satyrinio lei-
dinio „Charlie Hebdo” redakcijos už-
puolikų gaudynes, nurodė, kad bėg liai
pareiškė „norintys mirti kaip kanki-
niai”. Tai Yves Albarello televizijai
iTELE sakė po to, kai buvo užmegztas
ryšys su įtariamais teroristais, pa-
grobusiais vieną įkaitą ir užspeistais
į šiaurės rytus nuo Paryžiaus. Y. Al-
barello nurodė esantis šios operacijos
štabe.

Paryžiaus rytiniame rajone penk-
tadienį košerinio maisto krautuvėje su

keliais įkaitais taip pat buvo užsidaręs
ginkluotas užpuolikas. Prancūzijos
policija paskelbė įtariamojo – 32-ejų
metų Amedy Coulibaly ir jo draugės –
26-erių metų Hayat Boumeddiene nuo-
traukas bei įspėjo, kad jie abu yra
„ginkluoti ir pavojingi”. Policijos šal-
tiniai penktadienio vakarą pranešė,
kad per įkaitų dramą parduotuvėje
žuvo mažiausiai keturi įkaitai.

Prancūzija kariauja su teroriz-
mu, o ne su religija, penktadienį sakė
premjeras Manuel Valls. Jis teigė, jog
„tikrai bus būtina imtis naujų prie-
monių” reaguojant į ekstremistų ke-
liamą grėsmę. „Mes žinojome, kad
mums gali būti smogta”, – sakė M.

Valls ir pridūrė neabejojantis, kad
prancūzai po šio incidento taps stip-
resni. „Ko teroristai siekia? Sėti baimę,
sukiršinti prancūzus vienus su kitais
...Mes privalome būti stipresni”, – pa-
žymėjo jis.

Politiškai susipriešinusiai ir eko-
nomikos krizės prislėgtai Prancūzijai
stengiantis atsitokėti po tos tragedijos,
šalies musulmonų bendruomenės, kuri
yra didžiausia Europoje, vadovas pa-
ragino imamus pasmerkti terorizmą
per penktadienines pamaldas.

Šiomis dienomis visa demokratine
Europa susivienijo kartu su gedinčiu-
mi Paryžiumi, išreikšdama nepritari-
mą pamatinių žmogaus teisių pamy-
nimui. Sekmadienį Paryžiuje rengia-

mas daugiatūkstantinis mitingas, ku-
riuo norima parodyti solidarumą po is-
lamistų išpuolio satyrinio savaitraščio
„Charlie Hebdo” redakcijoje.

Pats savaitraštis pareiškė nesantis
įbaugintas ir planuoja ateinančią sa-
vaitę išspausdinti savo naują numerį,
kuris bus išleistas 1 mln. egzempliorių
tiražu vietoje įprastų 60 000. Žurnalis-
tai iš visos Prancūzijos pasiūlė pagal-
bą išretintai  „Charlie Hebdo” redak-
cijai, ruošiant tą leidinį.

„Labai sunku. Mes visi kenčiame
– esame apimti sielvarto, baimės – bet
vis tiek tai padarysime, nes kvailybė
nelaimės”, – sakė skiltininkas Patric-
kas Pelloux.                                    

BNSRoterdamas EPA–ELTA nuotr.

Pamplona EPA–ELTA nuotr.
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Mieli tautiečiai,

Šiomis dienomis minėsime jau 24-ąsias tragiškų Sausio
13-osios įvy kių metines. Sausio 13-osios rytas pra sidės

tyla ir susikaupimu – mo kyklų, valstybinių įstaigų, namų
languose bus uždegtos žvakutės, kvie čiančios prisiminti
ir pagerbti žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius valstybės
gy nėjus, visus, kurių pastango mis buvo išsaugota ir ap -
ginta nepriklausomybė. Kviečiu ir jus prisijungti prie šios
pagarbos akimirkos, pri si minti, kad Lietuvos laimėjimas
tą lem ties naktį buvo ir visos Europos laimėjimas, viso
lais vo pasaulio lai mėjimas. Ir tik todėl šiandien išsibars tę
po visą pasaulį galime drąsiai ir aukštai iškėlę galvas
džiaugtis iškovota ir apginta laisve.

Seimo pirmininko pavaduotoja 
irena degutienė

,,Argi kas pajėgtų šitaip dainuojančius nugalėt?”
VITALIUS ZAIKAUSKAS

Kas man yra Sausio 13-oji?

Man sausio 13-oji yra Tyla. Tyla
plačioje, erdvioje Vilniaus Ar-
kikated ros aikštėje pilnoje

žmonių. Buvo keis ta stebėti: didžiulė
minia, tačiau ji tyli. Visa minia tyli. Ne
tai, kad tyli, bet nuo jos sklinda Tyla. 

Pirmąkart stebėjau tokį reiškinį.
Juk, rodytųsi, kur daug žmonių – ten
triukšmas, šūksniai, plojimai, pasi-
 ten  kinimo-nepasitenkinimo garsai,
arba bent jau šnabždesys, kosčioji-
mai, kvėpavimas... O čia Tyla. Visiš ka
Ty la. Nebūna taip, kad būtum mi nioje,
ar šalia jos ir negirdėtum jos. 

O tada taip buvo – minia buvo, bet
jos visai nesigirdėjo... Minia buvo tar-
si netekusi žado, tarsi užkerėta – mato
14 karstų, tačiau bijo patikėti tuo, ką
mato, bijo patikėti siaubu...

Visą tai mačiau savo akimis. Sto-
 vėjau su keletu Sąjūdžio bendradarbių,
pora kolegų žurnalistų, fotogra fų, Są-
jūdžio sekretoriato darbuotojų, Sąjū-
džio būstinės (Gedimino pr. 1), kurios
langai išėjo kaip tik į Katedros pusę,
balkone. Kiek akys užmato – vi sur
žmonės, žmonės, žmonės... Iki pat Ne-
ries upės mačiau tūkstančius ty lin čių,
susikaupusių... Rodės, jie visi vienu
metu įkvepia šaltą žiemos orą ir, tarsi
pagal paliepimą, darniai iš kvepia...

Tą minutę iš Katedros vieną po
kito nešė ir kėlė į atvirus automobilius
žuvusiųjų karstus, perjuostus trispal-
vėmis. 

Tyla. 
Vilnius ir Lietuva tą akimirką

buvo kažkokia kitokia. Sustingusi siel-
 varte.

...Vos prieš kelias dienas, sausio 8-
ąją, stovėjau prispaustas prie sie nos,
per porą metrų nuo paradinio įėjimo į
Aukščiausiąją Tarybą. Ir čia tada mi-
 nia buvo visai kitokia. Triukšmas
buvo tiesiog kurtinantis. Tūkstančiai
jedinstvininkų plėšė didžiąsias Aukš-
 čiausios Tarybos  du ris, mojavo tary-
binėmis vėliavomis ir kumščiais, skan-
davo, reikalavo K. Prunskienės atsi-
statydinimo, mėtė akmenis į langus...
Įtūžusios rusa kal bės minios jau buvau
prispaustas prie sienos, jau buvo ap-
ėmusi baimė būti sumintam, uždu-
sintam, tiesiai ant mano galvos byrė-
jo stiklo šukės... Kiek dar galėjau pa-
 sukti galvą, akies krašteliu ma čiau,
kaip rūmų gynėjai iš paskuti niųjų
jėgų laiko metalines duris, o minia
stengiasi jas atplėšti. Sunku net įsi-
vaizduoti, kas būtų, jeigu ši pykčiu per-
sunkta tūkstantinė gauja visgi būtų įsi-
veržusi į pastatą... Baisu net pagalvo-
ti... 

Šita minia buvo kurtinanti.

Vėlų sausio 11-osios vakarą „At gi -
mimo” redakcijoje, kurioje tuomet
dirbau, darbas virte virė. Tomis die no-
mis apie miegą niekas net negalvojo,
nors iš nuovargio jau sukosi gal vos.
Nakčiai duris tvirtai užsirakindavome,
nes sovietų kariškių tankai tranky-
davosi po miestą, vis gauda vom pra-
nešimų, kad jie užpuldavę tai vieną
įstaigą, tai kitą. 

Staiga išgirdome neramų beldi mą
į duris... 

Nelabai drąsiai jas pravėriau. Dzū-
kiška tarme pagyvenęs vyriškis sako:
„Esam Varėnos miškininkai, at vežėm
malkų ir karštos arbatos tiems, kas per
naktis budi prie Aukš čiausiosios Ta-
rybos, bet nežinom kelio...”

Susispraudžiam gal keturiese į

nedidelę, bet užtat ne-
mažo krovini nio auto-
mobilio kabiną, ir aš pa-
lydžiu juos iki Aukš-
čiausiosios Tary bos pri-
eigų. Privažiuojame kiek
galima arčiau – toliau
barikados... 

Padedu dzūkeliams
iškrauti rąstus, sukapo-
tas malkas, šakas, dar
kažkokius ryšulius, pin-
tines, apvy niotas austi-
nėmis lovatiesėmis. Tur-
 būt su maistu – kad ne-
atauštų...  La bai šalta
naktis. Garai veržiasi iš
aikštėje budinčiųjų bur-
nų. Šimtai žmonių, kal-
bančių visomis Lietuvos
tarmėmis, stovi prie lau-
žų, trina, šildosi rankas,
vienur dainuoja, kitur
girdisi pasakojimai apie
tremtyje Si bire iškentė-
tus metų metus, svars-
tymai, kas būtų, jeigu da-

bar pultų rusų kariuomenė. O
ji buvo čia pat – tan kai ar šar-
vuočiai laikas nuo laiko pra le-
kia griaudėdami galingais va-
 rik liais gretimomis gatvėmis,
neleisdami net trumpam pa-
miršti tvyran čio ore pavojaus,
okupantas vis primena apie
save ... 

Tas į duris beldęs ūsuotas
dzūkelis vaikščioja tarp visą
parą negęstančių laužų, tarp
sukastų sniego krū vų, prieina
tai prie vieno laužo, tai prie
kito, kažką pakalbina, išdali-
na malkas, išpilsto arbatą, iš-
dalina liepų medų ir kaimišką
sūrį, suraiko naminę duoną. O
kai jau savo rankas uždeda ant
automobilio vairo, dėkoja
man, kad, metęs naktinius
darbus, padėjau jiems rasti
čia kelią. Atsi sveikindamas
su manim, bandyda mas nu-
slėpti savo jaudulį, ką čia vi-
 durnakčio aikštėje savo aki-
mis matė ir kokį budinčiųjų
ryžtą pajautė, ta ria: „Argi kas
galėtų į ši taip dainuojančius

šaudyti? Argi kas pajėgtų šitaip dai-
nuojančius nu galėt?”

Apie Sausio 13-ąją galima būtų
kalbėti ir kalbėti. Nors jau praėjo 24
metai, tačiau tai prisimenant vis dar
sunku išlikti ramiam, taip viskas gy -
va atminty...

Man sausio 13-oji yra Tyla. Tyla,
kuri dar gerą pusmetį po tų dienų tvy-
rodavo rytiniuose troleibusuose. Tyla,
kai keleiviai, užuot guviai šne kučiavę-
si tarpusavyje, studentės, užuot kike-
nusios prisimindamos vakarykštį
sma gų vakarėlį – važiuo ja tylėdami.
Tyli dvi bendradarbės, vykstančios
tuo pačiu troleibusu į savo įstaigą, pen-
sininkai nesipiktina išaugusiomis kai-
nomis, jaunas tėvas neatsiliepia kal-
binamas savo dukters...

Reikėjo laiko, kad pamirštume
ma tytą sausio siaubą, reikėjo laiko,
kad patikėtume, jog Sausio 13-oji buvo
ne sapnas, o tikrovė. 

Gedinčios minios Tylos nepamir-
 šiu niekada.   

Romualdo Požerskio nuotraukos
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TELKINIAI

GRASILDA
REINYTĖ-PETKIENĖ

Šventosios Dvasios veikimui
bū tina atsiverti širdimi ir
leistis jos va dovaujamai.

Prieš pat Naujuosius metus dvy-
liktą kartą buvo surengta Bibli-
nė stovykla vaikams – pal. arkiv.
Jurgio Matulaičio misijos vardu.
Pagrindinė tema – „Šeima”. 

Stovykla prasidėjo vadovų
kursais, surengtais Ateitininkų
namuose  gruodžio 28 d. Gruodžio
29–30 d. vy ko stovykla, kurioje da-
lyvavo 60 stovyklautojų – nuo
pirmo iki šešto sky riaus. Jiems
vadovavo 18 jaunuolių iš septin-
to ir aštunto skyriaus. 

Kūno/proto būreliui vado-
vavo gimnazistai Jonas ir Taut-
vydas ir studentas Rimas. Stu-
dentė Goda Ino kai tytė (stovyk-
lauja jau dvyliktą kartą) kartu su
Ugne vedė meno bū relį. Pirmos
dienos projektas buvo paruošti
Jesės medžio papuošalus, kurių
istoriją  būrelių susirinkimų da-
lyviams paaiškino kun. Gedimi-
nas Keršys.  Profesorė Aušra Bu-
žėnaitė kartu su studente Moni-
ka linksmai  vedė muzikos būre-
lį. Mokytoja Regina Čy vaitė kar-
tu su pagalbininkėmis mo ki ne
Brigita ir mokytoja Saule Gry-
 bauskaite sukūrė spektaklį apie
šei mas. Nauja mokytoja šiemet
buvo Ra sa Švedienė. Norė damas
padėti Šiau lių Motinos Teresės
namams, jaunimas  ruošė ant-
klodes ir pagalvėles ma žyliams ir
jų mamoms. Ses. Laimutė  vado-
vavo kino būreliui. 

Virtuve  su ses. Juditos pa-
galba rūpinosi Rimas Kaman-
tas. Prie jų darbo prisidėjo Vir-
ginija, Rūta, Ra mona ir Vita.
Raštinės darbus atliko  Grasil da,
Irena ir Ofelija. 

Stovykla praėjo labai sklan-
džiai, todėl mes dėkojame Vieš pa-
čiui. Pa gal Paulių (Rom. 8:28): Be
to, žinome, kad viskas išeina į
gerą mylintiems Die vą, būtent jo
valia pašauktie siems.

Apie  2014 m. Biblinę stovyklėlę

Dainos Čyvienės nuotraukos
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Š. m. sausio 18 d., sekmadienį, 11:30 val. lietuvių evan-
gelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje (5129 Wolf  Rd.
Western Springs, IL 60558) vyks Laisvės gynėjų die-

nos minėjimas, kurį rengia Lietuvos generalinis konsula-
tas Čikagoje, lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės pa-
rapija bei Mažosios Lietuvos fondas ir draugija.

Renginys prasidės žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atmi-
nimui skirtomis pamaldomis, po jų generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas skaitys pranešimą „Sausio 13-osios
prasmė prieš 25-erius metus ir šiandien” ir vyks smuiki-
ninkės Barboros Valiukevičiūtės koncertas.

Barbora studijuoja Stony Brook universitete New Yor-
ke, dėst. Hagai Shaham klasėje ir yra „International Cham-
ber Soloist” bei „New York Symphonic Ensemble” narė. 2013
m. kartu su pianiste Anastasija Avdejeva sukūrė „Baltic
duet”, kuris sėkmingai pasirodė konkurse „Citade di Al-
cobaca 2014” Portugalijoje, bei grojo festivalio ,,Sugrįžimai
2014” baigiamajame koncerte Lietuvos Nacionalinėje Fil-
harmonijoje. Kaip solistė Barbora griežia garsiose koncertų
salėse Lietuvoje, JAV, Italijoje, dalyvauja įvairiuose kame-
rinės muzikos festivaliuose, veda meistriškumo kursus ,,Ba-

renboim-Said Fonde”. Smuikininkė taip pat studijavo Man-
hattan School of  Music, tobulinosi įvairiuose meistrišku-
mo kursuose su žymiais profesoriais.

Maloniai kviečiame kartu prisiminti ir pagerbti gy-
nusius Lietuvos laisvę, tarp jų ir 1991 m. sausio 13 d. bei 1923
m. sausio 10–15 d. Klaipėdos sukilimo aukas. Po minėjimo
programos bus vaišės ir pabendravimas.

Pasinaudodami proga, primename, jog nuo 2008 m. Lais-
vės gynėjų dienai paminėti Tarptautinė komisija nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti organizuoja pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liu-
dija”. Jos metu Lietuvos mokyklose, įstaigose, namuose ir
kitur dešimčiai minučių bus užgesinama šviesa ir visuose
languose uždegamos atminties žvakutės. Kviečiame palai-
kyti šią gražią idėją ir pagal galimybes prisidėti prie pras -
mingos akcijos uždegant žvakutę Laisvės gynėjų atminimui.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Po permainingų kalėdinių die-
nų, kai šilumą keitė staigus šal-
tis, Nau jų jų metų oras tikrai

pradžiugino. Die vo Apvaizdos parapi-
jos (Southfield, MI) nariai ir svečiai pa-
sitikti Naujų jų metų rinkosi saulėtą
2015 m. sausio 1-ąją. 

Klebonas kun. Gintaras Antanas
Jonikas iškilmingas šv. Mišias pradė-
 jo giesme „Tave, Dieve, garbiname”.
Vargonavo ir giesmes vedė Rita Gied-
 raitienė, Šv. Raštą skaitė liturgijos
ko misijos primininkė Laimutė Mazi-
 liauskienė. Mišioms patarnavo Doug
Komer. Savo prasmingame pamoksle
klebonas, cituodamas Ekleziastą, kal-
 bėjo apie laiką: „Laikas gimti ir lai kas
mirti... laikas sodinti ir laikas rauti
...laikas karui ir laikas taikai”...  Svei-
kindamas parapijiečius ir sve čius su
Naujaisiais metais, klebonas ragino
džiaugtis tuo, ką turime, ir bū ti dė-
kingiems už kiekvieną mums skir tą
dieną. Jis taip pat kalbėjo apie naujus
metus mūsų parapijoje. 

Po šv. Mišių būrelis parapijiečių
susirinko į šventiškai papuoštą para-
pijos svetainę. Kiekvienas svečias ant
stalo rado naujametinį sveikini mą
(„Žmogus visuomet ko nors ieško:
tarp žvaigždžių – žvaigždės, tarp žmo-
 nių – žmogaus. Lai ši žvaigždė, kurios
Tu ieškojai, bus kuo šviesesnė, o gy ve-
nimo kelyje bus daug gerų žmo nių!”),
sėkmės sausainiuką („fortune coo-
kies”), dovanėlę ir žiupsnelį lietuviš-

kų Naujųjų metų būrimų bei spė lionių.
Pirmąją Naujųjų metų šventę, ku-

rios tradiciją atsinešėme iš buvusios
Šv. Antano parapijos, vedė šių eilučių
autorė. 

Svetainės centre stovėjo staliu-
 kas, dengtas linine staltiese ir puoštas
trispalvėmis žvakutėmis. Pirmoji žva-
kutė buvo skirta Lietuvos žmo nėms,
JAV Lietuvių Bendruomenei ir ką tik,
gruodžio mėn. 31 d., šį pasaulį aplei-
dusiam muzikui, kompozitoriui ir Lie-
tuvos Vyčių organizacijos garbės na-
riui Faustui Stroliai. Žvakutę uždegė
Algis Rugienius. Antrąją žva kutę už

Lietuvos šaulius, partizanus, savano-
rius kūrėjus, miško brolius, birutietes
bei visus Lietuvos didvyrius, kurie
paaukojo savo gyvybę už Lietuvos lais-
vę, uždegti buvo pakviestas garbės
šaulys Vacys Slušnys ir Saulė Vida Kin-
čienė. Tre čiąją žvakutę – už Lietuvos ir
JAV dvasininkus, lietuviškas parapijas,
parapijiečius bei geradarius uždegė
klebonas kun. Gintaras A. Jonikas. Ty-
los minute buvo pagerbti mirusie ji. Su-
giedojome Tautišką giesmę.

Susirinkusius sveikino klebonas
kun. G. A. Jonikas, linkėdamas Dievo
palaimos, ramybės, taikos ir ypač ge-

 ros sveikatos 2015 metais, būti vienin-
 giems lyg viena graži šeima, dalintis ar-
timo meile. 

Kėlėme šampano taures ir giedo-
jome „Ilgiausių metų”, vaišinomės ir
vienas kitam linkėjome viso ko ge  -
riau sio. Puikiai praleidome vakarą, dė-
kodami kulinarei Reginai Green halgh
už gardžius valgius, o Susan Bubnelis
ir Vandutei Šiūrkaitei-Shottroff  – už vi-
sokeriopą pagalbą ruo šiant šią šventę.
Už šventės organizavimą padėkų su-
laukė ir šių eilu čių autorė. Klebono ve-
dami dainavo me lietuvių liaudies dai-
nas. 

Naujieji metai Dievo Apvaizdos parapijoje

Čikagos apylinkėse bus minima Laisvės gynėjų diena

Nuolatinė Dievo Apvaizdos parapijos šven-
čių šeimininkė Regina Greenhalgh.

Smagu sutikti Naujuosius tarp savųjų prie gražiai papuoštų stalų                                                                                                                                                                   R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos



– Knygų klubas renkasi jau an trus metus. Kaip nu-
statėte susitiki mų datą ir laiką bei dažnumą? Kokie buvo
pirmųjų metų sunkumai ir pasi sekimai?

– Susitikimų datos, laikas ir daž numas nu-
sprendžiamas pačių knygų klubo lankytojų. Kai pra-
dėjau kviesti į naujai steigiamą grupę, sušaukiau
du susitikimus:  vieną – savaitės me tu iš ryto, o kitą
– vakare.  Ryto knygų klubo būrelis greitai susibūrė
ir te beveikia.  Vakaro būrelis iki šiol neišsivystė.
Mėginau ir šeštadienį iš ryto, bet ir tas nepavyko.
Iš pradžių buvau nustebusi, nes sutikti knygų mė-
gėjai tvirtina, kad domisi mūsų pasiūlytomis kny-
gomis ir jas skaito, bet atvažiuoti ir padiskutuoti ne-
turi laiko.  Supranta ma. Daug kas dirba ir grįžta
namo pavargę arba būna labai užsiėmę ir nespėja.
Yra paprasta nueiti į knygų būrelio užsiėmimus, kai
šis netoli namų, sa vame rajone, bet reikia daugiau
pastangų, kai tenka truputį toliau pa važiuoti.  

– Kas ateina į susitikimus? Ar tik ateitininkai? 
– Ateitininkų namai tuo ir ypa tingi, kad jie pri-

glaudžia visus lietuvius.  Jie atdari visiems.  Visi
lie tu viai, ar jie būtų ateitininkai, skautai, Lietuvos
vyčiai, ar nepriklausantys jokioms organizaci-
joms, remia šiuos Namus.  Taip ir su  šio būrelio su-
dėtimi.  Geriausia mus taip apibūdinti – mes visi
esame knygų skaitymo aistruoliai.  Dabar susirenka
maždaug 9–13 lankytojų, bet yra ir daug „sekėjų”.

– Kaip parenkate knygas? Ar ieškote tam tikros te-
matikos, ar žanro knygų? Ar jos turi atspin dėti krikščio-
niškas vertybes?

– Knygą parenka klubos nariai.  Knygos yra
įvairiausios tematikos ir žanrų. Skaitėme krikš-
čioniškos temos „Killing Jesus”, biografiją „Unbro -
ken”, Pulitzer Prize laimėtojos Alice Munro nove-
lių rinkinį „Runaway” ir prisiminimus lietuvių kal-
ba – „Ma nėm, kad greit grįšim”. Svarbiausia,  kad
knyga visiems būtų lengvai prieinama.

– Diskusijos vyksta lietuvių kalba, bet dauguma jūsų
parinktų knygų parašytos anglų kalba. Ar tai sudaro ko-
kių nors sunkumų?

– Dabartiniai diskusijų dalyviai mokėsi JAV ar
kituose angliškai kalbančiuose kraštuose, tai skai-
tyti knygas anglų kalba yra labai natū ralu. Kas man
įdomu ir, mano manymu, skiria mūsų klubą nuo
ame rikie čių klubų, yra ne tik tai, kad diskusijos
vyksta lietuvių kalba, bet ir kad į jas įsipina mūsų
lietuvių tautos pergyvenimai ir dviejų kultū rų pa-
žintis. Aš ypatingai to pasigendu savo ame rikietiš-
kame klube.  Kny gos su-
pratimas yra susijęs su
asmens pergyvenimais
ir požiūriu į pasaulį.
Mūsų visapusiškumas
praturtina knygos dis-
 kusijas.

– Įvairiais būdais iš
anksto skelbiate susitikimo
datas ir skaitomų knygų
pavadinimus. Ar tikitės pri-
traukti daugiau narių? O
gal tik norite sudominti
žmones skaitomomis kny-
gomis? Kaip sa kėte, kai ku-
rie asmenys tas knygas per-
skaito, nors susitikimuose
nedalyvauja.

– Visi maloniai kvie-
čiami užsukti į Ateiti-
ninkų namus tą dieną,
kai vyksta diskusijos.
Nereikia regis truotis ar
pasiryžti dalyvauti kiek-
 viename susirinkime.

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

Iš ATEITININKų gyvENImo
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Ateitininkų namuose Lemonte ne kartą yra
buvę įvairių literatūros renginių, knygų su-
tikimų, poezijos vakarų. Nuo 2013 m. rudens
Namuo se prasidėjo nauja veikla. Kas mė nesį
renkasi būrys skaitymo aistruolių aptarti iš
anksto pasiūlytą ir prieš susitikimą perskai-
tytą knygą.  Disku sijų grupės moderatorė
Dainė Quinn mielai sutiko pasidalinti pa tir-
timi apie šią naują veiklą Ateiti ninkų na-
muose.

– Kaip kilo mintis įsteigti knygų klubą Ateitininkų na-
muo se? 

– Ateitininkų namų valdyba ska tina, kad Namai
būtų dažniau naudojami įvairiems religiniams, kul-
tūri niams ir organizaciniams reikalams – ne vien sa-
vaitgaliais, bet ir kitomis dienomis. Vienas iš po-
puliariausių su sitikimų tarp amerikiečių yra kny-
gų skaitymo ir diskusijų būreliai.  Aš pati priklau-
sau tokiam rateliui savo gyvenvietėje, todėl ir pasiū-
 liau mintį steigti knygų klubą Ateitinin kų namuo-
se –  su ta mintimi valdyba sutiko.

Knygų klubas
Ateitininkų namuose

Po Kalėdų švenčių per-
traukos, knygų diskusijų
susitikimai vėl pra sidėjo.
Kitas knygų klubo susirin-
kimas dėl šalto oro yra ati-
dėtas iki  sausio 14 d., tre-
čiadienio, 10 val. r. Susiti-
kimo metu bus aptarinėja-

ma dr. Atul Gawande knyga,
„Being Mortal: Medicine and What

Matters in the end” (2014). Bostone dir-
bantis chirurgas, kelių knygų autorius bei
dažnas ,,New Yorker” žurnalo korespon-
dentas, aptaria mediko vaidmenį žmo-
gaus gyvenimo tėkmėje iki  saulėlydžio.

Diskusijos vyks lietuvių kalba. Turintys
klausimų gali kreiptis į Dainę Quinn dai-
nequinn@ gmail.com. Visi kviečiami. Atei-
tininkų namų adresas: 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL

„Mes visi esame knygų skaitymo aistruoliai”
Dainė Quinn pasakoja apie antrus metus Ateitininkų namuose vykstančias knygų diskusijas

Kalendorius
VASARIO 21 d., šeštadienį

Gavėnios rekolekcijas Ateitininkų  namuose
ves diak. Lukas Laniauskas, SJ. 
Visi kviečiami.

KOVO 7 d., šeštadienį
Ateitininkų Šalpos fondo metinis 
susirinkimas ir vakarienė.

Patogiai įsitaisius skaityti knygą – vienas malonumas                     Vidos Kuprytės nuotr.

Ateitininkų namų pirmininkė Dainė Quinn.
Dainos Čyvienės nuotr.

Kviečiame perskaičiusius knygą, bet labai mielai pri-
imame ir tik dalį knygos perskaičiusius, ar net jos
neatskleidusius. Diskusijos visiems įdomios.  Nu-
 siunčiu pakvietimą el. paštu visiems, kurie parodo
kokį nors susido mėji mą. Narės (dalyvauja dau-
giausia mo terys) praneša savo pažįstamoms – kas
gali, atvažiuoja. Geriame arba tėlę ar kavutę. Nėra jo-
kių ypatingų vaišių. Susirenkame 10 val. r., pra de-
dame diskusijas po 15 minučių.  Diskusijos tęsiasi
valandą – pusan tros.  Labai jauku Ateitininkų
namų salone prie židinio atsisėsti ir prasmingai pra-
leisti rytą.  

– Kaip įvertintumėte knygų klubo pasisekimą? Ko pa-
linkėtumėte kitiems, kurie nori sudaryti knygų klubą?

– Pasisekimas priklauso nuo pa čių asmenų,
kurie domisi knygomis ir jų nagrinėjimu.  Iki šiol yra
iškilę labai daug įdomių pokalbių, minčių, pergy-
venimų, diskusijų. Aš jaučiu, kad mūsų klubui se-
kasi ir linkiu,  kad jis dar ilgai gyvuotų. Svajoju, kad
Ateitininkų namuose susiburtų ir kitų būrelių. Jei
kas domisi, tegul susisiekia su manim, o aš mielai
padėsiu suburti naują klubą. Mano el. pašto adresas:
dainequinn@gmail.com

– Ačiū už knygų klubo įstei gimą ir linkime sėkmės!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

,,Islamo valstybė” grasina išpuoliais Vakarų šalyse

Vilnius (ELTA) – Didžiosios Bri-
tanijos užsienio reikalų sekretorius
Philip Hammond teigia, kad Prancūzi-
joje įvykdyti išpuoliai Europai dar kar-
tą primena apie radikalizmo keliamą
pavojų.

,,Britanijoje pavojaus lygis dėl te-
rorizmo padidintas jau keletą metų. Vi-
suomet pripažindavome tokių išpuolių
riziką ir galimybę (...) Per keletą pa-
starųjų metų sėkmingai užkirtome ke-
lią keletui išpuolių, bet nesame ramūs,

išliekame nuolatos budrūs, siekdami už-
tikrinti, kad tokios atakos nepasisektų.
Teroristams užtenka ir vienos sėkmės,
mums turi sektis nuolatos, kad išlai-
kytume žmones saugius”, – prieš susi-
tikimą su Lietuvos užsienio reikalų
ministru Linu Linkevičiumi žurnalis-
tams sakė P. Hammond.

Į Vilnių atvykęs Britanijos užsienio
reikalų ministras taip pat susitiko su
Prezidente Dalia Grybauskaite ir fi-
nansų ministru Rimantu Šadžiumi.

Mosulas (ELTA).Ekstremistų gru-
puotė ,,Islamo valstybė” (IS) išpuolį
satyrinio laikraščio ,,Charlie Hebdo” re-
dakcijoje pavadino didesnės teroristinės
kampanijos pradžia ir pagrasino nau-
jomis atakomis Europoje ir JAV.

,,Mes pradėjome operacija Pran-
cūzijoje, už kurią prisiimame atsako-
mybę, – Šiaurės Irako Mosulo mieste
per penktadienio pamaldas pareiškė IS
pamokslininkas Abu Saad al-Ansari. –
Rytoj tai bus Didžioji Britanija, JAV ir
kiti”. Grasinimas esą galioja visoms al-
janso šalims, dalyvaujančioms ant-
skrydžiuose prieš IS.

Vis dėl to kyla abejonių, ar yra ry-
šys tarp žudynių Paryžiuje ir IS. Liu-
dininkai teigia girdėję, kad žudikai,
vykdydami ataką redakcijoje, teigė pri-
klausantys teroristinei organizacijai
,,Al Qaeda” Jemene.

Britų žvalgyba MI5 patvirtino, kad
egzistuoja naujų teroro atakų pavojus
prieš taikinius Vakaruose. Galima ti-
kėtis, kad planuojami nauji ir komp-
leksiškesni išpuoliai teroristų tinklo ,,Al
Qaeda” ir jų sekėjų pavyzdžiu, per vie-
ną retų savo pasirodymų Londone sakė
MI5 generalinis direktorius Andrew
Parker.

Išpuoliai Prancūzijoje – priminimas visai Europai

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
jungos (ES) pareigūnai pareiškė tikin-
tys, kad didelio masto, bet prieštaringai
vertinama prekybos sutartis su Jung-
tinėmis Valstijomis turėtų būti baigta
derinti iki šių metų pabaigos. Tokiais
pasisakymais norima sumažinti neri-
mą, kilusį gruodį vykusiame viršūnių
susitikime.

Derybos dėl Transatlantinės pre-
kybos ir investicijų partnerystės (TTIP),
laikomos didžiausiu pasaulyje susita-
rimu prekybos srityje, prasidėjo prieš
19 mėnesių – naujas derybų etapas turi

prasidėti vasario mėnesį.
„Tikimės galėsiantys su ameri-

kiečiais dirbti kaip galima efektyviau.
Geriausiu savo prognozuojamu scena-
rijumi sutarties griaučius planuoja-
me turėti jau šių metų pabaigoje”, – tei-
gia už prekybą atsakinga EK narė Ce-
cilia Malmstrom. Gruodyje vykusiame
viršūnių susitikime ES lyderiai susi-
tarė, kad Briuselis ir Washingtonas
turi imtis visų įmanomų priemonių de-
ryboms užbaigti dar iki 2015 metų pa-
baigos.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė įteikė skiriamuosius
raštus Lietuvos ambasadoriui Rusijos
Federacijoje Remigijui Motuzui. Pre-
zidentė su ambasadoriumi aptarė bū-
simo Lietuvos bendradarbiavimo su
Rusija gaires bei ES ir Rusijos santy-
kių kryptis.

Pasak šalies vadovės, Lietuvos
santykiai su Rusija tiesiogiai priklauso
nuo bendros politinės ir saugumo pa-
dėties mūsų regione. Būtina koordi-
nuoti mūsų poziciją su ES ir NATO
partneriais ir tęsti praktinį bendra-
darbiavimą su Rusija, visų pirma at-
stovaujant ir ginant Lietuvos piliečių
interesus. Taip pat svarbu stiprinti ry-
šius su Rusijos visuomene, nevyriau-

sybinėmis organizacijomis ir toliau
bendradarbiauti kultūros srityje.

Prieš paskyrimą į Rusiją R. Mo-
tuzas ėjo Vyriausybės kanclerio pava-
duotojo pareigas. 2004–2006 m. diplo-
matas ėjo Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministro pareigas,
2006–2011 m. dirbo Lietuvos ambasa-
doriumi Švedijoje. 

Prezidentė D. Grybauskaitė taip
pat pasirašė dekretą, kuriuo Vyriau-
sybės teikimu iš pareigų atšaukė Lie-
tuvos ambasadorių prie NATO Kęstu-
tį Jankauską. Baigęs darbą K. Jan-
kauskas persikels į Gruziją, kur va-
dovaus Europos Sąjungos stebėjimo
misijai. Jis pakeis misijai iki šiol va-
dovavusį Toivo Klaar.

Naujas ambasadorius Rusijoje

Vilnius (Prezidentūros info) – Sau-
sio 7 d. Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė spaudos kon-
ferencijoje apžvelgė praėjusius metus ir
įvertino šių metų iššūkius.

Prasidėjusius 2015-uosius Prezi-
dentė vadina galimybių metais, kurie
pareikalaus įveikti nemažai iššūkių.
Ekonomikos srityje reikės siekti nuo-
seklaus bendrojo vidaus produkto au-
gimo. Tai leis toliau didinti MMA, dar-
bo užmokestį, kompensuoti pensijas.
Nedarbo socialinio draudimo išmoka
šiais metais turėtų padidėti iki 300
eurų, ligos pašalpas padidinti iki 80
proc., mažiausius biudžetinių darbuo-
tojų atlyginimus nuo kovo mėnesio pa-
didinti 5 proc., o nuo liepos mėnesio iki
325 eurų padidinti MMA, jeigu tam
pritars Trišalė taryba. Pensijų kom-
pensavimui šiemet iš valstybės biu-
džeto numatyta skirti 52,1 mln. eurų.

Energetikos srityje Lietuva turės
laiku užbaigti elektros jungčių su Šve-
dija (NordBalt) ir Lenkija (LitPol Link)
statybas. Kova su korupcija ir šešėline
ekonomika išlieka rimtu iššūkiu. Ven-
gimas mokėti mokesčius turi būti už-
kardytas. 

Gynybos srityje ir toliau bus svar-

bus Lietuvos kariuomenės stiprini-
mas. Bus atnaujinta Valstybės gink-
luotos gynybos koncepcija, didinamas
karių skaičius. Kariuomenė bus aprū-
pinta modernia ginkluote ir technika.
Taip pat bus sudarytos sąlygos NATO
partnerių pajėgų buvimui Lietuvoje,
bendroms pratyboms. Šiais metais bus
kuriama vieninga kibernetinio sau-
gumo sistema, didinamas informacinės
erdvės saugumas.

Užsienio politika bus neatsiejama
nuo ekonominės diplomatijos – Lietu-
vos įsitvirtinimu naujose rinkose, in-
vesticijų pritraukimu. Regioninio sau-
gumo didinimas yra siejamas su Bal-
tijos jūros regiono saugumu, tolesne pa-
rama Ukrainai, dėmesiu Rytų partne-
rystės klausimams. Tarptautinio sau-
gumo klausimai šiemet bus susiję su
antraisiais Lietuvos kadencijos Jung-
tinių Tautų Saugumo Taryboje me-
tais: bus akcentuojama kova su tarp-
tautiniu terorizmu, mūsų regionui bus
aktualūs branduolinio saugumo klau-
simai. Pavasario pabaigoje turėtų pra-
sidėti Lietuvos derybos dėl narystės
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėt-
ros organizacijoje (OECD).

Vilnius (alkas.lt) –
Lietuvoje antrą kartą
vyks akcija „Neuž-
mirštuolė”, kurios
metu Lietuvos gyven-
tojai per Laisvės gynė-
jų dieną raginami įsi-
segti ženkliuką – „Neužmirštuolės”
žiedą. Gėlės žiedo simbolis pasirinktas
norint parodyti pagarbą kovotojams
už laisvę, o neužmirštuolės pavadinime
užkoduota mintis, jog kovotojai yra

nepamiršti. Iniciaty-
vą lydės šūkis „Aš pri-
simenu, kodėl esame
laisvi”.

Akcijos ženkliu-
ką, kaip ir praėjusiais
metais, bus galima

parsisiųsti iš tinklapio www.neuz-
mirsk.lt. Pernai buvo išdalinta daugiau
nei 20 tūkst. „Neužmirštuolių” ženk-
liukų.

Prezidentė įvertino svarbiausius metų iššūkius

Antrą kartą rengiama akcija „Neužmirštuolė”

Ženeva (ELTA) – Ilgesnį laiką iš-
liksiančios žemos naftos kainos kelia
grėsmių naujų telkinių tyrimų ir jų įsi-
savinimo darbams, taip pat kuro ga-
vybai jūriniame šelfe. Tokią informa-
ciją savo ataskaitoje pateikia Pasaulio
bankas (PB). 

Banko analitikai mano, kad laiko-
tarpis, kuomet naftos barelio kaina
buvo aukštesnė nei 100 JAV dolerių, bai-
gėsi. 2015-ieji taps žemų naftos kainų
metais, o ir 2016 m. kainos išaugs visai
nedaug, nurodoma paviešintame do-
kumente.

Susidariusią padėtį ekspertai aiš-
kina kelių svarbių veiksnių daroma įta-
ka: paklausą lenkiantis pasiūlos augi-
mas, taip pat smukusi geopolitinė įtam-
pa. Be to, naftos kainas, anot PB, veikia

ir pakitę politiniai Naftą eksportuo-
jančių šalių organizacijos (OPEC) tiks-
lai ir dolerio kurso augimas. Vis dėlto
vienu iš pagrindinių įtakos turinčių
veiksnių ataskaitoje laikomas naftos pa-
siūlos augimas, iš dalies susidaręs dėl
JAV skalūnų dujų bumo.

Žemos naftos kainos taps rimtu iš-
šūkiu stambioms naftą eksportuojan-
čioms šalims, susidariusi padėtis pa-
veiks ir jų ekonomiką. Savo ruožtu
kuro importuotojams suteikiama ga-
limybė imtis struktūrinių reformų.

Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad
apskritai žemos naftos kainos pasaulio
ekonomiką paveiks teigiamai. Mano-
ma, kad 30 proc. kritusios naftos kainos
gali pasaulio BVP pakelti 0,5 proc. 

ES tikisi su JAV suderinti prekybos sutartį

Varšuva (ELTA) – Praėjusių metų
spalį JAV kreipėsi į Lenkiją, prašyda-
mos suimti žinomą režisierių Roman
Polanski, kuris atvyko į šalį ir dalyva-
vo Lenkijos žydų istorijos muziejaus
nuolatinės ekspozicijos atidarymo iš-
kilmėse.

Kaip sužinota vėliau, R. Polanski
apsilankė Krokuvos prokuratūroje, at-
sakė į tyrėjų klausimus ir buvo paleis-
tas. Analogišką prašymą suimti ir iš-
duoti R. Polanski Lenkijos prokuratū-
ra jau svarstė 2010 metais, bet tada
buvo nuspręsta, kad, pagal šalies įsta-
tymus, suėjo jam inkriminuojamo nu-
sikaltimo senaties terminas.

80 metų amžiaus R. Polanski yra In-
terpolo ieškomų asmenų sąraše, ka-
dangi 1977 metais Los Angeles teismas

už akių jį pripažino kaltu dėl lytinių
santykių su nepilnamete Samantha
Gailey. 

Lenkija gavo JAV prašymą išduoti R. Polanski

Washingtonas (ELTA) – Gruodį
pasirodžiusi parodija ,,Interviu” apie
Šiaurės Korėją iš viso uždirbo dau-
giau nei 31 mln. dolerių.

Filmas išprovokavo Šiaurės Korė-
ją, kuri ėmėsi kibernetinių atakų prieš
‚,Sony”, sukūrusią šį filmą. Sulaukę
grasinimų iš programišių, daug kino te-

atrų atsisakė šį filmą rodyti, tačiau juos-
ta vis dėlto pasirodė pelninga.

Kol kas apskaičiuota, kad vien tik
kino teatruose šis filmas uždirbo 5
mln. dolerių. JAV 580 nepriklausomų
kino teatrų neišsigando ir filmą rody-
ti sutiko. 

Filmas „Interviu” uždirbo 31 mln. dol.

Pasaulio bankas apie žemų naftos kainų grėsmes

Kino režisierius R. Polanski
hollywoodreporter.com nuotr.



tiniškai po 4 taškus ir 4 atkovotus ka-
muolius. Kol kas D. Sabonis šį sezoną
NCAA renka vidutiniškai 9,6 taško ir
sugriebia 5,4 atšokusio ka muolio.

D. Sabonis – daugiausia asme-
 ninių pražangų užsidirbęs „Gonzaga
Bulldogs” žaidėjas (39). Antroje vieto-
je esantis Gary Bell turi 35 asme nines
pražangas, bet už Domantą jis rung-
tyniavo net 93 minutėmis daugiau.

Greitai prisirinkdamas
pražangų D. Sabonis daž-
niausiai yra priverstas užsi-
sėdėti ant suolo. Buvo bent
dvi rungtynės, kai per pir-
mąją savo žai dimo minutę
lietuvis užsidirbdavo dvi as-
menines pražangas.

Rezultatyviausių NCAA
naujokų sąraše D. Sabonis
prieš paskutinią sias rungty-
nes buvo tryliktoje vietoje.
Jis taip pat sugriebia 5,4 at-
šokusio kamuolio – tai sep-
tynioliktas rezultatas tarp
visų naujokų.

Beje, D.  Sabonis krepšį
ata kuoja fantastišku 71,6
proc. taiklumu. Taik liai, kaip
joks kitas NCAA rung ty niau-
jantis krepšininkas.

„Jis mums – labai svar-
bus žaidėjas. Domantas
mums suteikė prana šumą po
krepšiu, kokio prieš tai netu-
rėjome. O jis tik tobulės ir to-
bulės”, – įsitikinęs koman-

dos treneris Mark Few.
NCAA pirmenybėse „Gonzaga

Bulldogs” turi 14 pergalių ir vos vie ną
pralaimėjimą.

2016 metų NBA naujokų biržoje
šaukimus numato interneto svetainės
„NBA Draft” ir „Draft Ex press” D. Sa-
boniui prognozuoja 11-ąjį ir 17-ąjį šau-
kimus.

Domanto Sabonio tėtis – krepši nio le-
genda. Pats jaunasis aštuoniolik metis
jau ragavo Eurolygos duo nos. 208 cm
ūgio sunkusis krašto puo lėjas vertina-
mas kaip vienas talentingiausių Euro-
pos aukštaūgių, tad sunku net patikė-
ti, kad jaunuoliui gali trūkti pasitikėji-
mo savimi.

Žaisti kaip tėvas –
nepasiekiama užduotis

Garsi pavardė padarė meškos pa-
slaugą. Gonzaga University karjerą
pratęsęs Domantas pripažįsta – jis jau-
čia tėvo šešėlį.

„Kartais prieš rungtynes susijau-
dinu, nes žmonės mane nuolat stebi ir
tikisi, kad nuveiksiu kažką ypatingo.
Kartais man atrodo, jog aš jiems atro-
dau kaip nevykėlis, prastas žaidėjas ir
patekęs čia tik dėl tėvo, – ‘Oregon Live’
atviravo lietuvis. – Ta čiau stengiuosi
nesiklausyti kalbų ir tiesiog žaisti.
Būtent to labiausiai nori ir mano tėtis.”

Jo tėtis Portlande – ne ką mažiau
mylimas nei Lietuvoje. Būtent gimta-
jame Portlande D. Sabonis praėjusį
savaitgalį su „Gonzaga Bulldogs” ko-
manda NCAA pirmenybėse susitiko su
„Portland Pilots” komanda. Ją „bul-
dogai” nugalėjo 87:75, o D. Sa bonis per
23 minutes pelnė 5 taškus ir atkovojo 6
kamuolius.

Domantas gimė Portlande prieš
penktąsias 1996-ųjų NBA atkrinta mųjų
varžybų rungtynes su „Utah Jazz”.
Portlande Domantas gyveno iki pen-
kerių.

Dar pamenantis, kaip lakstė pas -
kui tėvą „Trail Blazers” klubo treni ruo-
tėse, Domantas atsidūsta: „Kar tais
sunku, nes visi iš tavęs tiek daug tiki-
si. Jie viliasi, kad žaisiu taip, kaip tė-
vas. Bet, mano nuomone, tai yra neį-
manoma –  per šimtmetį tokių kaip jis
gimsta tik vienas.”

Tėvo akivaizdoje – jaudulys

Per Padėkos dieną Arvydas su
žmona Ingrida lankėsi pas sūnų ir iš-
vydo jį pirmąjį kartą nuo 2014-ųjų
rugpjūčio, kai Domantas išskrido į
JAV.

„Buvo nuostabu ir labai linksma.
Bet laikas prabėgo taip greitai. Su jais
praleidau kiek įmanoma daugiau lai-
ko”, – teigė D. Sabonis.

Sabonių šeima kartu pietaudavo,
vakarieniaudavo ir pami nėjo Ingri dos
gimtadienį. Tėveliai taip pat stebėjo
jauniausio sūnaus rungtynes su Uni-
versity of  Georgia komanda. Bet jų šios
rungtynės pernelyg nenudžiugino –
Domantas nie kada nesužaisdavo gerai
tėvų akivaizdoje.

D. Sabonis nerimavo ne be pa-
grindo – per 13 minučių gavo penkias
pra žangas ir baigė rungtynes su 4 pel-
nytais taškais bei 2 atkovotais kamuo-
liais. „Bandžiau sužavėti tėtį. Bet jau
pats komandos draugams buvau minė -
jęs, kad visuomet prastai sužaidžiu tė-
velių akivaizdoje”, – sakė D. Sa bonis.

Sabonio patarimai

Tačiau jau kitose rungtynėse su
„St. John’s Red Storm” komanda Do-
mantas pelnė 14 taškų, atkovojo 8 ka-

muolius – tai buvo vienas sėkmin-
giausių pasirodymų per jo pirmąjį se-
zoną NCAA.

Pasirodo, D. Saboniui padėjo prak-
 tiniai ir psichologiniai Arvydo pata-
rimai. A. Sabonis patarė sūnui išnau-
doti savo ūgio pranašumą ir tvirtą
kūną. „Paprastai jis nesikiša, nebent
pasako keletą detalių. Jis manimi pa-
sitiki, – tikino Do mantas. – Bet pame-
nu, kad prieš tą susitikimą  jis man pa-
tarė galingai užbaigti atakas po krep-
šiu. Jis sako, kad žaidžiu per švelniai,
kad turėčiau žaisti kiečiau.”

Aštuoniolikmetis juokėsi, kad
prieš susitikimą Arvydas kalbėjo net
neketinąs eiti į rungtynes. Aišku, Do-
 mantas žinojo, kad tėvai bus arenoje,
bet tėčio taktika jam paliko įspūdį. „Jis
pats žaidė krepšinį ir žino, ką aš dabar
patiriu. Jis suprato, kad būtent dėl jų
dėmesio aš nėriausi iš kailio”, – šyp-
sojosi Domantas.

Pasirinko tėvo numerį

Domanto bute 200 tūkst. gyvento-
jų turinčiame Spokane mieste Wa s-
hingtono valstijoje puikuojasi 1992
metų Barselonos olimpinėse žaidy nėse
tėvo vilkėta Lietuvos rinktinės apšili-
mo apranga. Savo kolekcijoje JAV jis
taip pat turi dar dvejus Lie tuvos rink-
tinės marškinėlius. Atvyk damas į Gon-
zaga Domantas pasirū pino, kad galėtų
užsivilkti vienuoliktuoju numeriu pa-
žymėtą aprangą – visai kaip tėvo.

„Vaikystėje mėgdavau, kai jis grįž-
davo namo ir pasakodavo man įvairias
krepšinio istorijas. Būdavo labai labai
linksma”, – šypsosi Do mantas. Jo
mama Ingrida pastebi, kad sūnus labai
panašus į tėvą.

„Mama, broliai ir draugai sako,
kad tarp mūsų įžvelgia labai daug pa-
našumų. Tokių, kaip rankų gestai,
pykčio išraiška, kamuolio perdavimai.
Jie mato, bet aš – ne”, – šypsena ne-
dingo iš Domanto veido.

Visa šeima žiūrėjo Arvydo Sabo nio
50-mečiui paminėti skirtą filmą. Juoko
Domanto namuose netrūko. „Labai
daug juokėmės, – prisiminė D. Sabonis.
– Bet man pasirodė, kad tė čiui buvo
šiek tiek liūdna. Manau, jis norėtų, kad
vis dar galėtų taip žaisti.”

Paklausus D. Sabonio tėvo – le gen-
dinio Lietuvos krepšininko Arvy do
Sabonio – ar jis keliasi naktimis stebėti
NCAA rungtynių, kuriose žaidžia jo
sparčiai tobulėjantis sūnus Doman-
tas, – šis atsakė: „Nesikeliu, vaizdo įra-
šą pažiūriu ryte, tada pakal bame tele-
fonu, pasidaliname įspū džiais. Jis kaip
ir aš – nekalbus, užsi spyręs, rimtas. Ir
viskas kol kas klostosi pagal jo planą”.

Domantas – taikliausias
NCAA krepšininkas

Arvydas Sabonis nebuvo labai pa-
tenkintas, bet po sezono Malagos „Uni-
caja” komandoje D. Sabonis pa sirinko
JAV studentų krepšinio lygą. „Man
pasirodė, kad Gonzaga universitetas
yra tinkamiausias, – teigė to liau moks-
lus norėjęs krimsti D. Sa bonis. – Tikiu
šia programa.”

Lietuvis galingai debiutavo stu-
dentų lygoje, bet pastaruoju metu pa-
sislinko į šešėlį. Tris paskutiniuosius
susitikimus jis baigė rinkdamas vidu-
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Parengė Dainius Ruževičius
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d. Sabonį slegia tėvo šešėlis

Jubiliejines rungtynes
sužaidęs ir 1200 rung-
tynių NHL ribą per-

 žengęs Dainius Zubrus tiki
savo ko mandos sėkme. Nau-
jųjų išvakarėse į savo biog-
rafiją jis įsirašė simbolinį
pasiekimą. Rungtynės su
„Detroit Red Wings” ko-
manda lietuviui buvo 1200-
osios karjeroje. Tokį didelį
skai čių per visą istoriją be
lietuvio yra sužaidęs tik 101
NHL ledo ritulinin kas.

Tačiau šie skaičiai neguodžia D.
Zubraus. Detroite jo atstovaujama
„New Jersey Devils” komanda patyrė
jau 19-ąjį pralaimėjimą (1:3) per 32
NHL čempionato rungtynes, o „De -
vils” (33 tšk.) Rytų konferencijoje užima
vos 14-ą vietą tarp 16 komandų, tad at-
krintamosios varžybos vėl taps iššūkiu.

„Nemanau, kad rūbinėje yra gal-
vojančiųjų, kad mes pribaigti, – opti-
mizmo bando neprarasti D. Zub rus. –
Tikime, kad jei spausime save ir sun-
kiai dirbsime, pateksime į at krintamą-
sias.”

„Devils” vadovai nusprendė im tis
permainų. New Jersey klubas atleido
trenerį Pete DeBoer. D. Zub rus tikisi,
kad permainos paveiks komandą kaip
prieš penkerius metus, kai „Devils” at-
leido strategą John McLean. Tada „De-
vils” gerokai page rino žaidimą ir liko
tik per plauką nuo atkrintamųjų.

„Nesakau, kad tikrai bus taip pat.
Bet, pavyzdžiui, prieš penkerius metus
buvo tikrai blogiau nei dabar”, – pri-
siminimais dalijosi D. Zubrus. Jis ne-
praranda tikėjimo: „Norime būti at-
krintamosiose. Nueita dar tik pusė ke-
lio. Kelios pergalės pakeistų situaciją.
Aš tikiu.”

Paskutinį kartą New Jersey ko-

manda NHL atkrintamosiose rungty-
niavo 2012 metais.

D. Zubrus per 31 šio sezono rung-
tynes įmušė 2 įvarčius bei atliko 3 re-
zultatyvius perdavimus. Iš viso, per
1200 reguliariojo sezono rungtynių
vienintelis NHL rungtyniaujantis lie-
tuvis pelnė 223 įvarčius bei atliko 356
rezultatyvius perdavimus. D. Zubrus
yra sužaidęs ir 92 atkrintamųjų var-
žybų susitikimus bei per juos įmušęs
11 įvarčių ir 24 kartus tiksliai asistavęs
komandos drau gams.

Elektrėniškis D. Zubrus pradėjo
savo karjerą NHL 1996 metais, kai nau-
jokų biržoje buvo pakviestas 15-uoju
šaukimu. Tų metų spalio 5 d. jis pradėjo
žaisti „Philadelphia Flyers” ir tapo
jauniausiu žaidėju šios koman dos is-
torijoje – 18 metų, 3 mėnesių ir 19 die-
nų amžiaus.

Puolėjas D. Zubrus reguliariajame
sezone 511 rungtynių sužaidė atsto-
vaudamas „Devils”, 331 – „Wa shington
Capitals”, 200 – „Phila delphia Flyers”,
139 – „Montreal Ca nadiens”, 19 – „Buf-
falo Sabres” klu bams.

NHL rekordininkas pagal rung-
tynes reguliariajame sezone yra Gor-
die Howe – 1 767 rungtynės. Jis 26 se-
zonus atstovavo „Detroit Red Wings” ir
„Hartford Whalers” ko man doms.

D. Sabonis taikliausias NCAA krepšininkas

D.  Zubrus sužaidė 1200 rungtynių
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Sausis

Rytų pakrantė

Sausio 13 d., antradienį: 6:30 val v. LR ge-
neralinis konsulatas New Yorke kviečia į Sau-
sio 13-osios minėjimą. Koncertuos talentin-
gas lietuvių atlikėjų duetas Gleb Pyšniak
(violončelė) ir Dalia Dėdinskaitė (smuikas).
Koncerte skambės kompozitorių Zoltan Ko-
daly, Aleksandro Kačanausko ir Maurice Ra-
vel kūriniai. Užsiregistruoti el. paštu ny.ren-
giniai @urm.lt

Sausio 15 d., ketvirtadienį: 6 val v. Lietuvos
Respublikos ambasada (2622 16th St. N.W.,
Washington, 20009, DC) kviečia į renginį
sausio 13-osios minėjimo proga – Gleb Pyš-
niak (violončelė) ir Dalios Dėdinskaitės (smui-
kas) koncertą. Skambės kompozitorių Zoltan
Kodaly, Aleksandro Kačanausko ir Maurice Ra-
vel kūriniai. Rengėjo tinklalapis: http://usa.
mfa.lt/

Sausio 18 d., sekmadienį: 10 val. r. J. E. vysk.
Kęstutis Kėvalas atnašaus šv. Mišias 1991 m.
sausio 13 d. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę in-
tencija. Kviečiame visus tą dieną ateiti į Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčią
(Church of the Annunciation of the Blessed
Virgin Mary, 259 N 5th Street, Brooklyn, NY
11211) prisiminti tos dienos tragiškus įvykius
ir paprašyti Dievo Palaimos Lietuvai ir jos žmo-
nėms. Po pamaldų visi maloniai kviečiami kvie-
čiami į parapijos salę, kur išgirsite J. E. vysk.
Kėvalo kalbą ir turėsite progos pabendrauti
ir pasivaišinti.

Čikaga (IL)

Sausio 17 d., šeštadienį: 7 val. v., Bunkery-
je bus rodomas filmas apie vienos garsiausių
Lietuvos didikų šeimų istoriją – „Radviliada”.
Dalyvauja režisierė Ramunė Rakauskaitė.

Sausio 18 d., sekmadienį: 11:30 val. r.  lietuvių
evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje
(5129 Wolf Rd. Western Springs, IL 60558)
vyks Laisvės gynėjų dienos minėjimas, kurį
rengia Lietuvos generalinis konsulatas Čika-
goje, lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės pa-
rapija bei Mažosios Lietuvos fondas ir drau-

gija. Vyks pamaldos žuvusiųjų už Lietuvos lais-
vę atminimui, generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas skaitys pranešimą apie
Sausio 13-osios prasmę, koncertuos smuiki-
ninkė Barbora Valiukevičiūtė. Po programos
– vaišės.

– 12 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios parapijos salėje bus rodomas filmas
apie vienos garsiausių Lietuvos didikų šeimos
istoriją – „Radviliada”. Dalyvaus filmo režisierė
Ramunė Rakauskaitė.

Vakarai

Sausio 25 d., sekmadienį: 1:15 val. p. p. Wri-
ters Guild Theater Beverly Hills, CA, vyks lie-
tuviško filmo „Lošėjas” peržiūra. Filmas ro-
domas 16-ojo kasmetinio skandinavų kino fes-
tivalyje (programoje Baltic Film Expo).

Vasaris

Čikaga (IL)

Vasario 1 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje ren-
giamas metinis org. ,,Vaiko vartai į mokslą”
veiklos pranešimas lietuvių visuomenei. 

Vasario 8 d., sekmadienį: 12:30  val.  p. p.
Atei tininkų namuose, Lemont, IL –  Filisterių
Skautų sąjungos Čikagos skyrius ruošia vi-
suomenės susitikimą-pokalbį su dr. Jonu
Prunskiu. Bus vaišės. Apie dalyvavimą pra-
neškite Jūratei  tel.  630-974-6525  iki vasa-
rio 1 d. 

– 12:30 val. p. p. PLC vakarinėje salėje  Lie-
tuvos Dukterų draugija rengia atvirų durų die-
na. Bus proga iš arčiau susipažinti su draugi-
jos veikla, pamatyti fotografijų ir veiklos al-
bumų parodą. Bus vaišės. Visi laukiami.

Kovas

Čikaga (IL)

Kovo 15 d., sekmadienį: 3 val. p. p.Lietuvių
meno ansamblis ,,Dainava” kviečia į koncer-
tą, kuriame lietuviškų liaudies dainų aran-

RENgINIų KALENDoRIUS

žuotės skambės kartu su džiazo improviza-
cijomis bei klasikinės ir šiuolaikinės muzikos
kūriniais. Koncertas vyks McAninch Arts
Center at College of DuPage, 425 Fawell Blvd.,
Glen Ellyn, IL.

Vakarai

Kovo 30 d. – balandžio 5 d.: slidinėjimo iš-
kyla Cliff Lodge, Snowbird Utah. Kelionę or-
ganizuoja ŠALFASS ir ALGS.

Balandis

Čikaga (IL)

Balandžio 19 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p.
PLC Fondo salėje, Lemont, IL vyks Vilijos Ke-
relytės rečitalis „Atnešk man dainą”. Rengia
Forsythia Productions.

– 12:30 val. p. p. PLC vakarinėje salės daly-
je rengiamas metinis Lietuvos dukterų drau-
gijos visų narių susirinkimas. Bus kavutė ir vai-
šės.

Gegužė 

Čikaga (IL)

Gegužės 2 d., šeštadienį: Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks
52-asis metinis Lietuvių Fondo narių suva-
žiavimas. Suvažiavimo metu bus renkamas
trečdalis LF Tarybos narių trejų metų ka-
dencijai, t. y. 5 (penki) nariai ir 3 (trys) Kont-
rolės komisijos nariai vienerių metų kaden-
cijai. Kandidatų į LF Tarybą ir Kontrolės ko-
misiją siūlymai priimami iki vasario 15 d. Dau-
giau informacijos – www.lietuviufondas.org

Gegužės 3 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p.
humoro popietė „Juoktis sveika”. Popietė
vyks PLC didžiojoje salėje. Rengia Korp!
Gied ra.

Gegužės 9 d., šeštadienį: 6 val. v. Čikagos
„Grandies” ansamblis kviečia lietuvių tauti-
nių šokių mylėtojus į koncertą „Saulele, mo-

tule, užtekėk” PLC, Lemonte. Šokių 56-ojo
veiklos sezono pabaigos programoje pasi-
rodys visi ansamblio šokėjai –  vaikai, jauniai,
studentai ir suaugę šokėjai.

Birželis 

Rytų pakrantė

Birželio 8 d., pirmadienį: University of Pitts-
burgh 9 val. r. prasidės šešių savaičių inten-
syvūs lietuvių kalbos kursai, organizuojami
BALSSI (Baltic Studies Summer Institute). Vyks
iki liepos 17 d. Adresas: Univ. Pittsburgh Su-
mmer Language Institute, 4400 W.W. Pos-
var Hall, 230 South Bouquet Street, Pitts-
burgh, 15260, PA. 

Liepa

Čikaga (IL)

Liepos 5 d., sekmadienį: 2 val. p. p. UIC pa-
vilione Čikagoje vyks pagrindinis XX Šiaurės
Amerikos Lietuvių dainų šventės renginys.
Daugiau informacijos – svetainėje https://
www. dainusvente.org/lt/

Rugsėjis

Čikaga (IL)

Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje įvyks Lietuvos dukterų
draugijos iškilmingi metiniai „Rudens” pietūs.

Spalis

Čikaga (IL)

Spalio 17 d., šeštadienį: 6 val. v. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL – Akademinio skautų
sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite re-
dakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi-
 cago, IL 60629 arba el. paštu: redakcija@ drau-
 gas.org. 

Mairionio lituanistinė mokykla New Yorke ruošiasi Dainų šventei.
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Iš KELIoNėS SUgRįžUS

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Visi keliai veda į Romą

Kas nėra girdėjęs šio posakio,
kuris jau tapo tokiu kasdie-
nišku, kad nelabai susimąsto-

me, ar jis teisingas. Man, su žmona Da-
lia, jis tapo kelrode žvaigžde, pasiren-
kant vietą atostogoms. Bet būtų per
daug paprasta tiesiog nuskristi į Romą
iš Čikagos. Taigi, nusprendžiame pir-
ma ap lan kyti Istanbulą (Konstanti-
nopolį), o po to ir klasikinę Italiją –
Romą, Florenciją ir Veneciją. Na, gal
dar keli miesteliai. Suprantu, kad ne-
labai ką čia naujo ir pa pasakosi apie
šias vietas, kurios šimtmečiais traukia
keliautojus. Tiesiog,
pasidalinsiu mūsų
įspūdžiais iš trijų sa-
vaičių kelionės.

Gal ir nėra ge-
rai vienas po kito
aplankyti tokius is-
torinius ir didelius
miestus. Nuovargis
garantuotas. Bega-
linis vaikščiojimas,
n e s i b a i g i a n t y s
meno šedevrai, skir-
tingos kultūros,
skirtingas maistas. Tikro keliautojo
gyvenimas nėra lengvas, bet nuostabus
ir be galo įdomus. Bet apie tai nemąs-
tome, stovėdami O’Hare oro uoste.
Mintyse atsisveikiname su Čikaga,
su kasdieniais gyvenimiškais reika-
lais. Laukia naktinis skrydis į Istan-
bulą.

Istanbulas pasitinka lietumi. Kai
išlipame iš autobuso miesto centre,
pila kaip iš kibiro. Džiaugiuosi, kad
gauname pirmą krikštą. Reiškia, to-
liau mus lydės geras oras. Taip ir
buvo. Beveik. Bet apie tai vėliau. Tru-
putį paklaidžioję, susirandame  vieš-
butį – tai puikus butas, kurį išsinuo-
mavome iš anksto. Stiklinė arbatos, du-
šas ir traukiame į naktinį miestą. Ne-
veltui čia susikerta Azija su Europa, ne
tik geografine, bet ir kultūrine prasme.
Daug žmonių, daug įvairių garsų, ne-
sibaigiantys restoranai, kavinės, par-
duotuvės. Visas senamiestis tiesiog
gaudžia. Daug žmonių, bet turistų
nėra daug. Ir ši nesibaigianti šventė tę-
siasi iki paryčių didžiuliame plote.
Kiekvieną dieną! Kaip neatsiminsi
nesibaigiančių teismų Lietuvoje, kai
gyventojai kovoja su restoranų šei-
mininkais dėl jų keliamo triukšmo. Tai
sukelia šypseną, kai didelių miestų se-
namiesčiuose gyvenantys žmonės nori
gyventi kaip pamiškės sodybose. Kad
būtų tylu ir paukščiukai čiulbėtų.

Miestas patiko iš karto. Tad kitą
dieną paskiriame tiesiog vaikščioji-
mui, kur akys veda. O akys veda į vis

įdomesnes vietas. Kartais gatvės primena Paryžiaus Mon-
martrą, kartais Damasko siauras gatvelės. Visur gali atsigerti
šviežiai spaustų gra natų sulčių ar stiprios turkiškos arba-
tos, išpilstytos į mažas stiklines. Ką dažnai ir darome.

Krinta į akis, kad mieste labai daug kačių. Jos visur –
besišildančios ant automobilių, ant mečečių tvorų, kapinė-
se, vienuolynuose, parduotuvėse, lauko kavinėse. Ir visos pri-
žiūrėtos. Turkai myli kates, maitina jas, paglosto. Myliu jas
ir aš. Kaip gali toks miestas nepatikti?

Kitą dieną patraukiame Galatos
tiltu į istorinį Istanbulo centrą  – Sul-
tanahmet. Ten ir yra pagrindiniai tu-
ristų traukos centrai – Haghia Sophia
soboras-muziejus, Otomanų rūmai,
Melsvoji mečetė, Didysis turgus ir dar
daug kitų reginių. Vien ko vertas pasi-
vaikščiojimas Galatos tiltu! Be galo
įdomu. Ištisus metus čia pilna žvejų, ap-
linkui plaukioja daug įvairiausių laivų,
važiuoja mašinos, pirmame tilto aukš-
te daug restoranų ir kur bepažiūrėsi,
puiki panorama su Bosforo sąsiauriu,
šimtametėmis mečetėmis ant kalvų.

Kasdien čia ateidavome leidžiantis saulei.
Šiame mieste krikščionių tikėjimas tapo oficialia reli-

gija. Ir ne vieną šimtmetį krikščionybės centras buvo Kons-
tantinopolis, o ne Roma, kaip daugelis galvoja. Šis miestas
daug šimtmečių buvo Bizantijos imperijos sostinė. Daug šimt-
mečių didžiulė Otomanų imperija buvo valdoma iš šio
miesto. Adomas Mickevičius, mums gerai žinomas poetas,
mirė šiame mieste. Iš kiekvienos epochos yra išlikę pasta-
tų, gyvosios istorijos liudininkų. Haghia Sophia arba ,,šven-
tosios išminties bažnyčia’’ stovi jau beveik 1 500 metų. Joje
marmurinės grindys įlinkusios nuo milijonų žmonių žings-
nių, milijonai žmonių čia meldėsi, ateidavo su savo džiaugs-
mu ir skausmu. Dabar tai vienas lankomiausių pastatų vi-
same pasaulyje. Ir ne be reikalo. Nepakartojama senovės ap-
linka, šimtmečių didybė, mistiška tyla. Tarsi persikeli į kitą
pasaulį. Išmintingai pasielgė Atatiurkas, šį pastatą paskel-
bęs muziejumi. Kelis šimtmečius vietoje krikščioniškos
šventyklos čia buvo įsikūrusi mečetė. Dabar tai visų tikėji-

mų žmonių
šventovė. Oto-
manų valdovų
rūmuose, dar
va d i n a m a i s
Topkapi, vie-
noje patalpoje,
po neperšau-
namais stik-
lais, gali pa-
matyti prana-
šo Mohometo
ranka rašytus
laiškus, jo dra-
bužius, kardus.
Pranašo Mozės
lazda, Jono
K r i k š t y t o j o
ranka… Ir ša-
lia kambarėly-
je, pasikeisda-
mi, musulmo-
nų šventikai
visą parą, me-
tai iš metų, nesustodami skaito Koraną. Užburianti atmos-
fera… Musulmonų religijoje uždrausta vaizduoti žmonės me-
četėse. Pačiose didžiausiose tiesiog paskęsti pastato erdvė-
je. Ir didžiausia pastato vieta skirta vyrams. Moterys mal-
dos metu sėdi už specialaus aptvaro.

Ankstus rytas. Aušta. Einame bundančio miesto gat-
vėmis. Tokiu metu miestai man patinka daugiausia. Mies-
tai beveik be žmonių gatvėse. Viena kita kavinė jau veika. At-
sigeriame kavos, jau pamėgtų granatų sulčių. Toliau eina-
me į Mišias Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Ne taip paprasta
ją atrasti. Įėjimas į  šią bažnyčią iš siauros gatvelės pro ma-
žas ir siauras duris. Atidaryta tik Mišių metu. Į ją užklysta
tik tie, kuriems to reikia. Čia nepamatysi dykinėjančių tu-
ristų su dideliais fotoaparatais. Mišios laikomos italų kalba.
Šeši kunigai gražiai gieda, šeši Mišių dalyviai sėdi tyloje.
Mūsų dvylika. Ir kuo garsi ši bažnyčia? Ji garsi savo ikona,
kuri apie 1 000 metų buvo viena iš apsauginių Bizantijos im-

Keliaujama dėl skirtingų pa-
ska tų, keliaujama įvairiai, bet kiek-
 viena kelionė apvalo sielą, atnauji-
na kūną, įkvepia. Ir nors mes visi ke-
liaujame tais pačiais takais, – dau-
giau ar mažiau pramintais, – mūsų
kiekvieno patirtis yra vienintelė ir
nepakartojama. Tais įspūdžiais, ne-
aprašytais turistinėse knygose, kvie-
čiame pasidalinti su „Draugo” skai-
tytojais. 

Šią naują skiltį pradedame Rai-
mondo Šenausko pasakojimu.

Tarp Europos ir Azijos

Gatvės muzikantas
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

perijos ikonų. Manoma, kad ją nupiešė
apaštalas Šv. Lukas. XVIII a. prieš tai bu-
vusi bažnyčia sudegė, bet ikona ste-
buk lingai išliko. Tėvai Dominikonai
nusprendė atstatyti bažnyčią būtent
toje pačioje vietoje, nors ir nebuvo leng-
va susitarti su musulmonų valdžia.

Vieną dieną nusprendžiame laivu
persikelti iš Europos į Aziją. 20 minučių,
ir jau esi Azijoje, kurią nuo Europos ski-
ria Bosforo sąsiauris. Čia daug ramiau,
turistai beveik neužklysta. Malonu tie-
siog pasivaikščioti sutvarkytomis pa-
krantėmis. Visame pasaulyje žmonių
mėgiamas užsiėmimas. Užsukame į
,,Starbuck’s” popietinei kavai, pavalgo-
me vietiniame restorane, pasisukiojame
po įvairias parduotuves, turgelius. Tie-
siog gyvename kaip vietiniai. Saulei
leidžiantis, atsisėdame prie švyturio
pasigrožėti tolumoje dunksančiais kal-
nais, senoviniais pastatais ir keliomis de-
šimtimis didelių laivų, laukiančių lei-
dimo praplaukti Bosforo sąsiauriu.

Bevaikščiojant senamiesčiu, akis
užkliūna už užrašo rusų kalba – siūloma
80 proc. nuolaida Putino giminaičiams.
Užrašas puikuojasi brangių kailių par-
duotuvės vitrinoje. Užrašytas ant seno
kartono gabalo. Pardavėjo paklausiu,
kaip jis atpažįsta Putino giminaičius.
Šypsodamasis atsako, kad iš veido iš-
raiškos. Bet kailių mums nereikia, užtat
pats laikas ką nors suvalgyti. Daug kar-
tų įsitikinau, kad keliaujant geriausia
valgyti tose vietuose, kur gaminami
keli patiekalai daug metų. Paprastai
tai maži restoranėliai ar užeigos. Užsu-
kame į užeigą ramioje gatvėje. Šeimi-

ninkai – pagyvenusi pora – pasitinka
labai svetingai. Už kelis dolerius gau-
name šiltos sriubos ir pupų košės.
Kaip namuose! Atsisveikindami šei-
mininkai pavaišina stipria arbata.
Kai esi toli nuo namų, toks svetingu-
mas labai pamalonina. Tą dieną va-
karieniaujama žuvies turguje. Kepa-
mos kelių rūšių žuvys, siūloma dar-
žovių salotų ir tik iškeptos baltos duo-
nos. Viskas šviežia, gaminama  stebint
lankytojams. Paprasta aplinka, į tokias
vietas žmonės ateina pavalgyti šimt-
mečiais. Meniu nesikeičia. Visame
pasaulyje katės vienodos. Štai ir čia
prisistato viena ir gailiai žiūri į va-
karieniaujančius užsieniečius, t. y.
mus. Į turkus nekreipia dėmesio. Ten-
ka dalintis žuvyčių galvomis. Taip ir
pavalgėme tryse.

Ankstus rytas, o mes jau turguje
Grand Bazaar, veikiančiame 600 metų.
Prekeiviai dar tik dėlioja prekes, vie-
nas kitas pirkėjas. Susigundome dar
šiltais kepiniais (kažkas panašaus į
sluoksniuotos tešlos pyragą su varškės
įdaru). Pardavėjas mikliai pastato
mažą staliuką su kėdutėmis. Taip ir už-
kandžiaujame tarp viso rytinio šur-
mulio. O kėdutes gavome ne be reika-
lo. Pardavėjas tiesiog žinojo, kad pyrago
dar užsisakysime daugiau. Pasivaikš-
čiojame po turgų, kur dauguma prekių
jau orientuota į turistų skonį. Auten-
tika pamažu užleidžia vietą globaliz-
mui. Patraukiame į tolimesnius sena-
miesčio rajonus, kur paprastai turistai
nebeužklysta. Aplankome kelias me-
četes, po truputį pastatai senėja, gatvės
siaurėja ir prieiname senovinį viadu-
ką, kurio pavėsyje vietiniai gyventojai
mėgaujasi arbata. Prisėdame ir mes.
Gera atsiremti į tūkstantmetes sienas,
pailsinti pavargusias kojas. Gretimoje
užeigoje užkandame ir patraukiame to-
lyn. Iš kaimo atvažiavęs ūkininkas
par davinėja šviežią sūrį gatvės pa-
kraštyje. Labai autentiškai atrodo ir
kvepia tas sūris. Nusiperkame gaba-
liuką. O rytojaus rytą, pusryčiaudami
dėkojame sau, kad nepraėjome pro ša -

lį. Pasijuntame kaip kitame mieste.
Kažkur dingo visas Istanbulo šiuolai-
kiškumas. Pasiūlau Daliai prisidengti
plaukus skara. Taip daro vietinės su-
tiktos moterys. Išlikę nemalonūs atsi-
minimai, kai Amano užkampyje buvau
apmėtytas akmenimis vietinių vaiki-
galių. Paskui man paaiškino, kad tai jie
darė iš savo tamsumo, taip save išreiš-
kė prieš svetimtautį. Paprastai tai būna
pabėgėlių iš Sirijos užkampių vaikai.
Prieiname seną mečetę kalvos viršuje,
nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas
į Istanbulą. Matyti visas miestas. Šalia
jaukus parkas ir mažos kapinaitės, ku-
riose palaidotas vietinis šventasis. Ša-
lia jo kapo mėgsta pasėdėti moterys, pa-
rymoti, ramiai pabendrauti. Šią vietą
mėgsta ir katinai. Tupi jie ramiai, pri-
merktomis akimis ir tarsi kviečia pri-
sėsti, pailsėti nuo kasdieniškų rūpesčių.
Taip ir padarome. Vakarėjant nusilei-
džiame nuo kalvos, sėdame į autobusą
ir už 20 minučių einame link savo lai-
kinų namų. Kai pagalvoji, visi namai
laikini… Pakeliui užsukame pas mums
jau pažįstamą kepėją duonos, kitoje
parduotuvėlėje jau pažįstamas senukas
įdeda daržovių. Šioje gatvėje mes jau-
čiamės jau savi, o praėjo tik kelios die-

nos. Nepastebimai šis miestas tampa ar-
timas ir savas.

Atrodo, kad jau žinomos visokios
apgaulės, kai vargšui turistui įbruka-
ma nereikalinga paslauga ar prekė.
Bet tai negalioja Istanbule. Bevaikš-
čiojant skveru, kur daug turistų, pa-
gyvenęs batų valytojas paprašo ciga-
retės. Ją gavęs pasiūlo nuvalyti batus.
Atsisakau. Bet jis labai šiltai, plačiai be-
sišypsodamas sako, kad už paslaugą jis
tiesiog privalo man nemokamai nuva-
lyti batus (šiuo atveju sportbačius).
At sisakau. Pasako, kad tuo jį labai
įžeidžiu ir nieko nelaukdamas pradeda
valyti mano gana dulkinus sportinius
batus. Turiu prisipažinti – daro tai la-
bai profesionaliai ir greitai. Dar papa-
sakoja, kad atvažiuoja uždarbiauti į Is-
tanbulą iš Ankaros. Jo uždarbio už-
tenka visai šeimai. Tada ir supratau,
kad kvailai įkliuvau. Aišku, po to jis
prašo kelių dolerių savo vaikams ir t. t.
Duodu kelis dolerius ir gaunu gerą pa-
moką. Negaliu skųstis, sportbačiai ke-
lias dienas buvo kaip nauji. Kiekvienas
žmogus nors kartą gyvenime turi iš-
bandyti tokią paslaugą!

Bus daugiau

Mėlynosios mečetės viduje vyrauja mėly-
na spalva.

Šv. Sofijos soboras buvo laikomas didžiausia šventove ankstyvosios krikščionybės pa -
sau lyje ir vienu didingiausių statinių architektūros istorijoje. Prieš patekdami į mečetę maldai, musulmonai plaunasi kojas.

Bosforo sąsiauris – tai riba tarp Europos ir Azijos R. Šenausko nuotraukos
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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.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
www.draugas.org
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ

13DRAUGAS

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
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ gyDyTojAi

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

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

Sudoku Nr. 88
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 39 išsprendė ir 
mums atsa kymus at siun tė: Gražina Santoski, Chicago, IL
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Tik kėlėme šampano taures už atei-
nančius 2015 metus, o jie skubiu žings-
niu jau lekia tolyn. Per šventes sutrikęs
gyvenimo ritmas grįžta į savas vėžes, ta-
čiau, norime to ar ne, vis dar gyvename
gražiais prabėgusių švenčių prisimi-
nimais. 

Lietuvių Fondas šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga gavo dau-
gybę sveikinimų iš savo auko-

tojų, narių, projektų įgyvendintojų,
organizacijų. Ypač džiugino jaunų
žmonių laiškai, pasiekę Fondą prieš
pat šventes. Priežastis, kodėl LF gavo
daug laiškų iš jaunimo  – paprasta.
Gruodžio pradžioje LF išsiuntinėjo 51
stipendijų paraiškas pateikusiems jau-
nuoliams laišką, kuriame be kita ko ra-
šoma: ,,Mielas Lietuvių Fondo stipen-
 dininke,  sveikiname Jus tapus Lietu-
vių Fondo vardinės stipendijos laimė-
toju. Lietuvių Fondas dėkingas už pa-
sitikėjimą visiems po LF skėčiu įs teig-
tų specialios paskirties Fondų steigė-
jams, visiems aukotojams, kurių aukų
dėka LF gali paremti studijuojantį
jaunimą. Šių gerų ir išmintingų žmo-
nių dėka jūs, jaunimas, galite įgyven-
dinti savo svajones.”   

Baigiantis 2014  metams Lietuvių
Fondo Pelno skirstymo komiteto Sti-
pendijų pakomitečio nariai studijų
stipendijoms paskyrė 115 010 dol. Dar
25 148 dol. bus išmokėta tiesiogiai
mokslo įstaigoms pagal specialios pa-
skirties fondų steigėjų nurodymus sti-
pendijoms. Tai buvo graži kalėdinė
dovana studijuojančiam jaunimui. 

Pranešus džiugią žinią, Lietuvių
Fondą užplūdo jaunimo laiškai su pa-
dėkomis. Apie ką pasakoja savo laiš-
kuose LF stipendiatai?

Štai Goda Inokaitytė (Northern Il-
linois University, JAV) rašo: ,,LF sti-
pendija padės man toliau siekti  inži-
nerijos bakalauro laipsnio”, Aistė Va-
reikytė (Vytauto Didžiojo universitetas,
Lietuva) tikina: ,,Jūsų dėka man pa-
vyko įgyvendinti vieną savo tikslų ir
svajonių. <…> Suteikta parama su-
stiprins mano ryžtą ir įpareigos toliau
uoliai dirbti ir tobulėti”, o Simona
Minns (Berklee college of  music, JAV)
teigia: ,,<…> Net pravirkau iš džiaugs-
mo, kai perskaičiau (žinutę apie jai
skirtą stipendiją – L. A. ). Be šios sti-
pendijos nebūčiau galėjusi tęsti studi -
jų.” 

Jaudina studentų laiškai, ku-
riuose rašoma: ,,Ši stipendija primena
man, kad mūsų bendruomenė yra kaip
šeima, kuri rūpinasi savo namais – Lie-
tuva, remia savo vaikus, ir tuo pačiu
prašo, kad tie vaikai atliktų savo pa-
reigas. Aš dabar suprantu, kad Lietu-
vių Bendruomenė mane šaukia.  Ji yra
mano šeima, kuri man dovanoja tiek
džiaugsmo, draugysčių ir gilesnį pa-
saulio supratimą” (Amelija Siliūnaitė,
Saint Louis University, JAV); ,,Mano
meilė Lietuvos tautai bei jos tradici-
joms dega mano širdyje. Nors augau
dvikalbėje  šeimoje, laikau save lietu-
viu. Priklausau lietuvių jaunimo or-
ganizacijoms ir vis bandau išlaikyti
savo lietuvybę” (Terrence Petry, Wes-
tern Illinois University, JAV); ,,Tai ne
tik didelė finansinė parama bet ir įver-
tinimas mano lietuviškos veiklos, ku-
ria aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuo-
si” (Gabrielė Bieliauskaitė, Denison
University, JAV). 

Skaitydamas laiškus sužinai ir
apie pačius studentus. Štai Paul Triu-

kas (Elmhurst College, JAV) rašo:
,,Nesu iš turtingos šeimos, tad papra-
šiau pagalbos. Aš puikiai žinau ką
reiškia pagalba: labiau mėgaujuosi
dovanodamas, nei gaudamas. Ne vieną
kartą buvau kraujo donoru. Esu be
galo dėkingas už Jūsų  dovaną”. Mar-
kas Sergalis (Governors State Univer-
sity, JAV) dalijasi savo planais: ,,Baig-
siu paskutiniuosius metus verslo va-
dyboje, susitelkdamas į vadybą. Pla-
nuoju dirbti finansinėje srityje ir vė-
liau imtis savo asmeninio verslo”.  

Monika Maminskaitė (University
of  Cambridge, JK) sako: ,,Jūsų su-
teikta stipendija – tai tiek mano tyrimo
svarbos įvertinimas, tiek skatinimas
siekti savo tikslo kartais nelengvame
mokslininkės kelyje, tiek itin malonus
patvirtinimas, jog mano veikla išties
yra įdomi Lietuvai – šaliai, kuri man
visuomet liks pati svarbiausia”. Kovas
Polikaitis (University of  Illinois Ur-
bana-Champaign, JAV) dalijasi minti-
mis: ,,Esu pasirinkęs ilgą ir nepigią
mokslo sritį. Norint tapti daktaru rei-
kės dar ilgai mokytis. Universiteto, me-
dicinos mokyklos, ir papildomų moks-
lų kaina man kelia rūpestį. Todėl labai
dėkoju už Jūsų paramą”.

Negali be jaudulio skaityti Roma-
no Kudriašovo (University of  Wales
Trinity Saint David – Wales Interna-
tional Academy of  Voice, JK) laiško:
,,Jūsų laišką gavau užkulisiuose,  ruoš-
damasis vienam iš kalėdinių koncertų,
tačiau perskaityti išdrįsau tik kon-
certui pasibaigus. Ši gausi parama
yra įvertinimas, paskatinimas, ir kar-
tu – atsakomybė. Jaučiu ypatingą tau-
tinį pasididžiavimą, gaudamas paramą
iš Lietuvių Fondo. Studijos Welso tarp-
tautinėje dainavimo akademijoje su-
teikia aukščiausią profesinio pasi-
rengimo lygį, ir negali būti didesnio
džiaugsmo, kaip turėti galimybę visas
jėgas ir laiką skirti profesiniam tobu-
lėjimui. <…> Su Jūsų pagalba ir toliau
atstovausiu Lietuvai tarptautinėje mu-
zikos bendruomenėje, pristatydamas
ne tik mūsų tautos kultūrą, bet ir tau-
tiškumą bei bendruomeniškumą.” Ju-
lija Grigorjevaitė, Vilniaus universiteto
trečiojo kurso studentė,  rašo: ,,Studi-
juoju dvi studijų programas – chemiją
ir pedagogiką. Norėčiau padėkoti už
paramą, pasitikėjimą ir suteiktą gali-
mybę siekti užsibrėžto tikslo. Šią sti-
pendiją priimu kaip atsakomybę mo-
kytis, tobulėti ir perduoti žinias ki-
tiems. Garsinti Lietuvą ne tik gerais
darbais, bet ir mokslo pasiekimais.
Ačiū, kad rūpinatės jaunais žmonė-
mis.”

2014 metais Lietuvių Fondas pa-
rėmė 51 studentą. 35 iš jų  mokosi JAV
universitetuose, 7 – Lietuvoje, 6 – Jung-
tinėje Karalystėje, po viena Kanadoje,
Nyderlanduose ir Vokietijoje. Dokto-
ranto laipsnio siekia 6 stipendiatai, ma-
gistro – 10. Visi kiti tęsia bakalauro stu-
dijas. Stebina jų pasirinktų studijų
įvairovė. Net 14 jų studijuoja biologi-
jos, chemijos ar medicinos mokslus, 10
pasirinko meno ar lingvistines studi-
jas. Tarp stipendininkų yra būsimi
inžinieriai, politikai, istorikai, kom-
piuterių specialistai.

Jie pasirinko gyvenimo kelią ir
siekia savo profesinių aukštumų. Ta-
čiau įdomu ir tai, kad beveik kiekvie-
nas stipendiatas, rašydamas laišką
pridėjo, jog jam svarbi lietuviška veik-
la. ,,Prisižadu jums ir sau būti dar ge-
resniu žmogumi, lietuve, studente.
Jūsų  dėmesys mane skatina dar dau-
giau energijos ir laiko skirti lietuviš-
kai veiklai”, – rašo Ieva Černevičiūtė,

Lietuvių Fondas įsitikinęs – auga puiki pamaina

Elmhurst  College studentė. ,,Dėkoju
jums už  paramą paskiriant man sti-
pendiją. Ji padės man tiek tęsiant stu-
dijas, tiek dalyvaujant lietuviškoje
veikloje”, – antrina jai Emmalina
(Amelia) Glins kytė,   University of
Chicago (JAV)  studijuojanti aplinko-
saugą. O štai  Justina Raižytė rašo: ,,So-
cialinių mokslų studijos Utrecht uni-
versitete (NL) suteikia man galimybę
ne tik atstovauti Lietuvą šioje tarptau -
tinėje akademinėje įstaigoje, bet ir lei-
džia ieškoti atsakymų į mano šaliai to-
kius svarbius valstybės  gerovės kū-
rimo klausimus. Tikiu, kad su Jūsų pa-
galba tęsiamos studijos padės man ne
tik tobulėti profesinėje srityje, bet ir
prisidėti prie vis garsesnio Lietuvos
balso tarptautinėje erdvėje.” Kamilė
Stadalnikaitė, tęsianti studijas Eas-
tern Illinois University, rašo: ,,Šia nuo-
stabia žinia pasidalinau su kurso drau-
gais ir teniso komandos žaidėjais.
<…> Didžiuojuosi būdama lietuve.
<…> Sėsdama prie Kūčių stalo ir pa-
sitikdama Kalėdas kalbėsiu maldą už
Lietuvą, visus pasaulio lietuvius ir
linkėsiu ilgų gyvenimo metų Lietuvių
Fondui: visiems jo steigėjams, rėmė-
jams ir LF administracijai.” ,,Draugo”
skaitytojams pažįstamas jaunasis ko-
respondentas Gytis Kriaučiūnas savo
laiške pasižada: ,,Studijuodamas pla-
nuoju ir toliau rašyti į lietuvišką spau-
dą bei dalyvauti Indianapolio Lietuvių
Bendruomenės veikloje”, o Vainius
Rakauskas, Imperial College London
(UK) studijuojantis sveikatos apsaugos
vadybą,  jam antrina: ,,Esu dėkingas vi-
siems LF nariams, kurie aukoja lėšas,
kad galėtų finansuoti mano studijas.

Kamilė Stadalnikaitė (antra iš dešinės) žinia, kad tapo LF stipendininke pasidalino su savo
tinklinio komandos draugėmis. LF archyvo nuotraukos

LF stipendininkė Aurelija Emilija Aukšti-
kalnytė Vilniaus universitete studijuoja
mediciną.

LF stipendininkas Romanas Kudriašovas
Jungtinėje Karalystėje studijuoja vokalą.

LF stipendininkė Mėta Marija Valiušaitytė-
Humboldt universiteto (Vokietija) meno is-
torijos doktorantė.

Tikiuosi vėliau galėsiąs prisidėti re-
miant lietuvius studentus. Apie LF
mielai pasidalinčiau savo socialiniuo-
se tinkluose. Didžiuojuosi būdamas
Lietuvių Fondo stipendininkas.” 

Didžiulė laimė yra dalintis, bet ne
mažesnis džiaugsmas apima žiūrint į
jaunąją kartą, kuri, kaip matosi iš at-
siųstų laiškų, yra ištikima savo tautos
kultūrai, kalbai, tradicijoms. Ateis lai-
kas, jaunimas perims  LF liepsnos deg-
lą į savo rankas ir, tęsdamas tradicijas,
toliau nušvies lietuvybės kelią.

Lietuvių  Fondas  linki  visiems
sti pendiatams sėkmingai baigti stu-
dijas ir viliasi, kad auga puiki jo pa-
maina.
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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.html

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, prašo atverti širdį vai kams
su negalia Lietuvoje. „Saulutė” kviečia tapti konkretaus vaiko rėmė-
 ju. Prašome išsirinkti 2 vaikus (jei pirmasis jau būtų sulaukęs rėmėjo).
Rėmėjas gauna vaiko (šeimos) nuotrauką, aprašymą, gali (jei nori) su
vaiku susirašinėti. Metinė auka 360 dol., atsiunčiama iš karto ar dali-
mis. Labai ačiū.

„Saulutė” („Sunlight orphan Aid”), 
414 Freehauf Street, Le mont, iL 60439, tel. 630-243-5435

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ANELĖ VENCLAUSKAITĖ
APEIKIENĖ

Netekau Mamytės 2010 m. sausio 22 d., vos praėjus dviems
dienoms po jos 95 metų gimtadienio.

Šv. Mišios bus aukojamos sausio 22 d. 8 val. ryto ir sausio 25
d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles,
Kalifornijoje.

Prašau pažįstamus prisiminti a. a. Anelę savo maldose.

Liūdinti duktė Raimonda Apeikytė

Sėkmingai Ispanijoje žaidžiantis
Mindaugas Kuzminskas patrau-
kė NBA komandų vadovų akį.

2011 metų NBA naujokų biržoje daly-
vavęs, tačiau savo pavardės joje neiš-
girdęs lietuvis stipriausios pasaulio
krepšinio lygos duris gali praverti kitą
sezoną.

NBA komandų skautai stebi 25
metų 205 cm ūgio puolėjo žaidimą ir do-
misi jo sutarties su Malagos „Uni caja”
klubu sąlygomis. Lietuvos rinktinės na-
rio paslaugomis susidomėjo „Los An-
geles Lakers” ir „Utah Jazz”. 

„Šį sezoną Mindaugas demonst-
ruoja produktyvų žaidimą ir tikrai su-
laukė dėmesio iš NBA komandų, kurios
jau buvo susisiekusios su Malagos klu-
bu”, – patvirtino krep šinio agentas Ta-
das Bulotas. Pasak T. Buloto, dabartinė
M. Kuz minsko sutartis su „Unicaja”
baigs ga lioti po šio sezono, tačiau jos
pra tęsimo klausimą spręs klubas, o
ne pats žaidėjas. Mindaugas gali palikti
Malagą, tačiau jo sutartyje numatyta
nemaža išpirka. 

Jis taip pat atskleidė, jog M. Kuz-
minskas svarsto galimybę šiais me-
tais dalyvauti NBA vasaros lygoje, ta-
čiau jam gerai Malagoje. „Mes galvo-

jame apie Vasaros lygą, tačiau šiuo
metu Mindaugas laimingas Ispanijoje,
kurios čempionatas yra pajėgiausias už
NBA ribų. Jis myli miestą ir labai ger-
bia trenerį Joan Plaza”, – sakė T. Bulo-
 tas.

JAV dėmesio lietuvis sulaukė dar
prieš šio sezono pradžią. Praėjusių
metų pasaulio čempionate M. Kuz-
 minskas sėkmingiausiai pasirodė pus-
finalio kovoje su JAV rinktine, kai į bū-
simųjų čempionų krepšį įmetė 15 taškų
bei atkovojo 9 atšokusius ka muolius.

„Norėčiau išbandyti save NBA. Su
JAV rinktine sužaidžiau neblogas rung-
tynes, todėl manau, kad galėčiau ten
pritapti. Vis dėlto aš stengiuosi apie tai
labai daug negalvoti, nes tu riu galio-
jančią sutartį su ‘Unicaja’ ir noriu pa-
dėti šiai komandai kuo geriau pasiro-
dyti Eurolygoje”, –  kal bėjo M. Ku z mins-
kas.

Šį sezoną Eurolygoje M. Kuz mins-
 kas per rungtynes vidutiniškai renka
po 10,2 taško, atkovoja po 3,9 atšokusio
kamuolio ir atlieka po 1,1 rezultatyvaus
perdavimo. Ispanijos čempionate jis
per rungtynes vidutiniškai pelno po 9,6
taško ir atkovoja po 4,1 kamuolio.

M. Kuzminskas – NBA klubų  taikiklyje

Čikagos „Blackhawks” nusileido Washingtono klubui

NBA klubų pasiūlymų sulaukęs M. Kuzmickas: „Norėčiau išbandyti save NBA”

„Winter Classics” NHL rungtynes atviroje arenoje stebėjo 42 tūkst. 832 žiūrovai

Pirmąją Naujųjų metų dieną vy-
 kusiose septintosiose Šiaurės
Ame rikos Nacionalinės ledo ri-

tulio lygos reguliariojo sezono „Žiemos
klasi kos” („Winter Classics”) rungtynės
po atviru dangumi Washingtono „Ca -
pitals” klubas namuose 3:2 (2:1, 0:1,
1:0) įveikė Čikagos „Blackhawks” ko-
 mandą.

Įpusėjus pirmajam kėliniui po tiks-
lių Erico Fehro (07:01) ir Alekso Oveč-
kino (11:58) smūgių šeimininkai pir-
mavo 2:0, tačiau dar pirmajame kėli-
nyje Patrick Sharp (13:36) sušvelnino
rezultatą, o antrajame kėlinyje Bran-
don Saad (23:15) įmušė išlyginamąjį
įvartį – 2:2. Pergalingą įvartį, likus 13

sekundžių iki susitikimo pabaigos, į
svečių vartus įmušė Troy Brouwer
(59:47).

Beje, tai buvo tik antroji šeimi-
ninkų pergalė nuo 2008-ųjų vykstan-
čiose „Winter Classics” serijos rung-
tynėse.

Susitikimą Washingtone „Natio -
nals Park” beisbolui skirtoje arenoje
stebėjo 42 tūkst. 832 žiūrovai.

Po šios pergalės Washingtono „Ca-
pitals” ledo ritulininkai su 45 taš kais
pakilo į šeštąją vietą Rytų konferenci-
joje, o nesėkmę patyrusi Čika gos
„Blackhawks” komanda su 52 taš kais
liko antra Vakarų konferencijoje.

Parengė D. Ruževičius

Ieško vilties spindulėlių

Oksana Marius

Deimantas Mangirdas
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http://draugokalendorius.org

Užtenka trečdalio paveikslo? Vargu...

Ir ,,Draugo” gaunate tik tiek, jei užsisakote tik šeštadieninę lai-
dą. Šiais metais skaitykite laikraštį visą! Ekonomiškiausia ir pa-
togiausia – internetinė (PDF atsispausdinamųjų archyvų) pre-
numerata. Kaina metams – 115 dol., 3 mėnesiams – 30 dol. Skam-
binkite tel. 773-585-9500.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

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

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Birutė Kliorienė $200 a. a.
Pauliaus Kontri mo atminimui; Irma Laisvėnaitė $50 a. a. Danutės Stankaitytės atmi-
ni mui; Raimundas ir Raminta Lapšiai $100, Romualdas ir Birutė Viskantos $5,000,
Albertas ir Carol Augustinai $50, Jūra Gvidienė $500, dr. Audrius Plioplys $1,600,
Raminta Jacobs $500, Jurgis ir Jūratė Augiai $200, Rosemarie Ignash $8, Laura
Lapšytė $100, Edmund ir Gražina Varneliai $250, Lora Varnelis $100; vaiko metinei
paramai Henrikas ir Ilona Lauciai $720, Raminta Sinkienė $360, dr. Kastytis Jucas
$360, Asta Zimkus su grupe „Simple” $360, dr. Palmira Janušonienė $400, Renata
Bliumaitė $90, William Saunders $90, Rūta Rakutytė $360, Birutė Klio rienė $360,
Marija Kuprienė $360, Laura Lauciūtė $720, Faustas ir Theresa Strolia $360. Labai
ačiū. „Saulutė” („Sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439,
tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

� Šį sekmadienį, sausio 11 d. 10 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) šv. Mišiose švęsime Kris-
taus Krikšto šventę ir prisiminsime 1991
m. sausio 13-tosios aukas. Eucharistijos
šventimą atnašaus svečias iš Lietuvos, ka-
pelionas mjr. Remigijus Monstvilas. Daly-
vaus parapijos choras, vadovaujamas Al-
gimanto Barniškio, lektorių ir kantorių
grupė, vadovaujama Joanos Drūtytės, Lie-
tuvių Romos katalikių moterų sąjungos
20-toji kuopa. Maloniai kviečiame visus at-
vykti.

� Sausio 11 d., sekmadienį, 11 val r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje šv.
Mišiose dalyvaus iš Lietuvos atvykęs kun.
Rimvydas Adomavičius. Po Mišių parapi-
jos salėje – pabendravimas. Kviečiame da-
lyvauti. 

� Pirmą kartą Čikagoje organizuojamas
10 km žygis, skirtas Klaipėdos krašto iš-

vadavimui bei Laisvės ir Gynėjų dienai pa-
minėti. 2015 m. sausio 11 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. išžygiuojame iš 31-os
gatvės paplūdimio (31st St. Beach, Chi-
cago, IL 60616). Sugrįžę stiprinsimės ka-
reiviška koše ir karšta arbata. Nepamirškite
lietuviškos atributikos. Tel. pasiteirauti
773-899-1067.

� Antradienį, sausio 13 d., 6 val. v. LR
ambasada JAV ir The Jamestown Founda-
tion kviečia į filmo ,,Nematomas frontas”
peržiūrą, skirtą Laisvės gynėjų dienai pa-
minėti. Minėjime kalbės The Jamestown
Foundation prezidentas Glen E. Howard,
JAV Kongreso narys John M. Shimkus ir
prof. Paul Goble. 

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 14  d.
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite istorinį filmą apie
Lietuvos valstybei ir tautai labai reikšmingą
Klaipėdos miestą ir kraštą. 

Artėjant sausio 13-tajai pajutau kančios aukų skausmą ir ketu-
riolikos asmenų per ankstyvą mirtį. Su teptuku rankoje dro-
bėje vaizdavau tą siaubingos dienos Televizijos bokšto gyni-

mą ir mirtį tų, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Ar buvo realu sausio
13-tą dieną barikadomis ir su „Lietu va brangi” lūpose sustabdyti
Raudo ną ją armiją, ar buvo įmanoma nuga lėti nenugalimus? Taip,
lietuvis nu galėjo ne ginklais ir jėga, bet drąsa, vienybe ir gilia meile
Rūpintojėlių žemei.

Ši istorinė data pareikalavo keturiolikos gyvybių ir daugelio
sužeistų, o likusius sujungė vienybė ir pareiga gintis. Iki šiol pasau-
lis nežinojo, kur Lietuva ir kas yra lietuvis, priešai ištrynė Lietuvą
iš pasaulio žemėlapio ir skelbė, kad Lietuva – mirusi. Ta čiau 1990
metų kovo  11 dieną Lietuva iš mirties prisikėlė, o ją prikėlė lietuvis,
kuris tikėjo Lietuvos gyvybe ir jos gyvenimu. 1991 m. sausio 13-tąją
laisvė pareikalavo aukų. Mes dėkingi brangiai žuvusiųjų aukai ir
drąsiai sakome „Lietuva, tėvyne mūsų”.

Ona Čepelienė
Lemont, IL

Vieno paveikslo istorija

„Sausio 13”. Ona Čepelienė


