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kalėdinė pasaka – 5 psl.

Mūšio už Lietuvos Laisvę atminties diena

Padėkota Lietuvos laisvę gynusiems ukrainiečiams

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pa-
dėkojo Ukrainos piliečiams, 1991 m. sausį gy-
nusiems Lietuvos Respublikos Seimą. Ministras

pažymėjo, kad ukrainiečių būrys buvo vienintelis už-
sieniečių savanorių dalinys, 1991 m. atvykęs į Vilnių ir
prisidėjęs prie svarbiausių šalies objektų gynybos.

„Niekada nepamiršime Jūsų pasiaukojimo ir ryž-
to prieš 25 metus suburti grupę bendraminčių ir vykti
ginti Lietuvos laisvės, nepaisant grėsmės savo gyvybėms.
Tai drąsu, tai simboliška, tai mus artina. Savo ruožtu no-
riu patikinti, kad visada buvome ir būsime su Jumis ir
visomis įmanomomis priemonėmis stengiamės prisidėti
prie Ukrainos nepriklausomybės ir teritorinio vienti-

sumo išsaugojimo dabartinėje Jūsų kovoje už Ukrainos
laisvę”, – sakė ministras.

Ukrainos piliečiai atvyko į Vilnių dalyvauti Laisvės
gynėjų dienos minėjimo renginiuose, buvęs gynėjų bū-
rio vadas Jevgenas Dykyj sausio 12 d. sakė kalbą Lie-
tuvos Seime.

1991 m. Lietuvos Seimą gynė 32 ukrainiečiai, ku-
riems vadovavo J. Dykyj. Būrį sudarė jauni vyrai, Uk-
rainos studentų sąjungos nariai. Iš Kijevo į Vilnių kar-
tu su savimi jie atgabeno dėžes medikamentų, kuriuos
perdavė vienai Vilniaus ligoninei.

URM info ir nuotr.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Jau kelios dienos, kai Lietuva vėl
mini Sausio 13-ąją. Tačiau šie-
met, kaip dar niekada nėra
buvę, ypatingai iškilmingai ir
pakiliai. 

Ir visiškai suprantama – ta
siau bo naktis vyko prieš
25-erius metus. Jubiliejus.

Tačiau prisiminimai gyvi,
skaudūs, nė kiek nepriblėsę...
Gal netgi priešingai – dabar
dar labiau aišku, kas vyko to-
mis dienomis. Iš tiesų reiktų
pritarti profesoriui Vytautui
Landsbergiui, kad tas dienas
vadindami itin paprastai –
,,sausio įvykiais”, mes nesu-
vokiame, kas iš tiesų tada at-
sitiko. Tokiu būdu  mes tarsi
sumenkiname savo istoriją.
Profesorius sako – tą naktį
reiktų vadinti „mūšiu už Lais-
vę”.

Teko girdėti žymaus me-
nininko pasvarstymus apie
Sausio 13-ąją. Jis sakė: šios
dienos minėjimas neturėtų
būti liūdna šventė – ji turi
būti linksma, išdidi. 

– 3  psl. 

LR užsienio reikalų ministras L. Linkevičius  su  ukrainiečiais – Parlamento gynėjais. 

Dainiaus Labučio nuotr.

Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje, Katedros aikštėje. Archyvinė nuotr.
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KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Broliai ir seserys,

jau užbaigėme Kalėdų laikotarpį Jėzaus Krikš-
to sekmadieniu ir įžen gėme į eilinį liturginį laiką,
kuomet šv. Mišiose kunigas dėvi žalios spalvos
rūbą. Ši spalva simbolizuoja amžinojo gyvenimo ir
išganymo viltį, kuri at sispindi šio laikotarpio Šven-
to Raš to tekstuose.

Šio sekmadienio Evangelijos pa sa kojimas kalba
apie vestuves Gali lėjos Kanoje, kuriose Jėzus pada-
ro sa vo pirmąjį stebuklą. Ko gero, tai vienas ge-
riausiai žinomų ir mėgstamų cituoti Švento Rašto
įvykių, kai vanduo paverčiamas vynu. Evangelistas
Jonas tai aprašo pernelyg nesigilindamas į faktus ar
konkretesnes de tales. Jo pasakojimo gyvybė slypi sa-
 vaip atpažintame ir suvoktame Jė zaus asmenyje,
kurį įtikėti kaip tą, kurį siunčia Tėvas, yra jo visos
evangelijos vedamoji mintis. 

Stebuklo Kanoje simbolika gili ir daugia sluoks-
nė, joje teologai įžvelgia nuorodas į eucharistiją ir

krikštą, Ma riją kaip Bažnyčios pa-
šaukimo slėpinį, dangaus karalys-
tę ir laikų pilnatvę. Pasakojime
simboliškas yra pats vestuvių šven-
timas – Amžinas Dievo troškimas,
kad tarp jo ir mūsų įvyktų vestuvės,
susijungimas, arti miau sias gali-
mas ryšys. Tai ir mistinis šv. Mišių
slėpinys, kuriame Vieš pats nužen-
gia iš aukštybių susitiki mui su
žmogumi, kad puota ir džiaugs mas
su Kristumi prasidėjęs čia, žemėje,
tęstųsi dangaus karalystėje. Kita
vertus, Jėzaus toks įstabus stebuk-
las, nenuginčijamai antgamtinis ir dieviškas mostas,
tačiau įvykdytas labai buitiškose žmogiškojo gyve-
nimo aplinkybėse, liudija, jog mes ir mūsų gyveni-
mai nėra svetimi Dan gui. Pakviestas Jėzus dalyvauja
žmo nių likimuose, ir to dalyvavimo patirtys tampa
prisiartinusios Dievo karalystės ženklais.

Ypatingas yra ir Jėzaus Motinos Marijos vaid-
muo vestuvių puotoje. Evangelistas Jonas neatsi-

tiktinai at skleidžia Marijos tarpi-
ninkavimą šioje istorijoje, galbūt
siekdamas jos paveikslu apibend-
rinti Krikščionių Bažnyčios pašau-
kimą. Marija teištaria sūnui: Jie
nebeturi vyno. Tokia subtilia pasta-
ba Jėzui duodamas prašymas, kurio
svarbą tiek jis, tiek  Motina aiškiai
supranta. Nuo šiol prasidės Jėzaus
pasiuntinystės į pasaulį kelias, ir jo
skelbiama tiesa pripildys tuščius
senuosius indus nauju turiniu, „ge-
ruoju vynu”. Ma rijos romus ir už-
tikrintas – Dary kite, ką tik jis jums

lieps – tampa žinia Dievo tautai. Vanduo tampa
vynu, tai, kas buvo sena, virsta nauja koky be – Ge-
rąja Naujiena. 

Ši Evangelijos ištrauka mums dar kartą pri-
mena, kad pakviesdami Jėzų ir Jo Motiną Mariją į
savo gy venimo įvykius, mes turime pasiti kėti, jog
mes  būsim  pripildyti meilės atnaujintam gyveni-
 mui.

GANY TOJO  ŽODIS

Popiežiaus Pranciškaus knyga: „Dievo vardas – Gailestingumas”

Sausio 12 d. Vatikane oficialiai pri-
 statyta pirmoji popiežiaus Pranciš kaus
knyga „Dievo vardas – Gailes tingu-
mas”. Per pokalbį su Vatikano apžval-
gininku Andrea Tornielli Pran ciškus,
pasitelkdamas jaunystės prisiminimus
ir epizodus iš savo ganytojiškos patir-
ties, pasakoja, kodėl taip stipriai troško
neeilinių Šventųjų ju biliejinių metų.

Neišsižadėdamas etinių ir teologi -
nių klausimų popiežius pakartoja, kad
Bažnyčia niekam negali užverti durų;
jos pareiga yra prasiskverbti į žmonių
sąmonę, kad pravertų plyšį ir padėtų
prisiimti atsakomybę. 

Popiežiaus knyga leidžiama ke-
 lio mis dešimtimis kalbų visame pa-
saulyje. Leidimą lietuvių kalba pa-
rengė leidykla „Baltos lankos”. Siūlo-
me keletą knygos ištraukų.

Gailestingumo laikas

Savo gyvenimą galiu skaityti per
pranašo Ezechielio knygos 16 skyrių.

Skaitau tuos puslapius ir sakau: juk
visa tai atrodo parašyta man. Prana šas
kalba apie gėdą, o gėda yra malonė: kai
žmogus jaučia Dievo gailes tingumą, jis
smarkiai susigėsta dėl savęs, dėl savo
nuodėmės. Tėvas Gas tonas Fessard’as,
didis dvasingumo tyrinėtojas, savo
knygoje Šventojo Ignaco Lojolos „Dva-
sinių pratybų” dialektika (La Dialecti-
que des „Exercises spirituels” de S. Ig-
nace de Loyola) yra pateikęs puikią esė
apie gėdą. Gėda – tai viena malonių, ku-
rių šventasis Ignacas liepia prašyti iš-
pa žįstant nuodėmes prieš nukryžiuotą
Kristų. Ezechielio veikalas moko gė dy-
tis, skatina tave susigėsti. Nepai sant vi-
sos tavo apgailėtinos ir nuodė mingos is-
torijos, Dievas lieka tau ištikimas ir
tave pakylėja. Aš tai jaučiu.

Neturiu ypatingų prisiminimų iš
vaikystės. Bet turiu iš paauglystės.
Mąstau apie Carlosą Duarte Ibarrą,
nuodėmklausį, kurį sutikau savo pa ra-
pijoje 1953 m. rugsėjo 21-ąją – tą dieną,
kai Bažnyčia mini apaštalą ir evange-
listą šventąjį Matą. Man buvo septy-
niolika. Atlikdamas jam išpa žin tį pa-
jutau, kad mane apgaubia Dievo gai-
lestingumas. Šis dvasinin kas buvo ki-
lęs iš Korjenteso, tačiau atvyko į Bue-
nos Aires gydytis nuo leukemijos. Po
metų mirė. Vis dar pri simenu, kad po
jo laidotuvių grį žęs namo pasijutau
taip, tarsi būčiau paliktas. Tą vakarą
pasislėpęs savo kambaryje daug ver-
kiau, labai daug. Kodėl?

Todėl, kad netekau žmogaus, lei-
dusio man pajausti Dievo gailes tin gu-
mą, tą miserando atque eligendo. Anuo-
met šio posakio nežinojau, o pas kui pa-
sirinkau jį savo vyskupystės moto. Po
kurio laiko šiuos žodžius radau anglų
vienuolio šventojo Bedos Garbingojo
homilijose. Apibūdinda mas Mato pa-
šaukimą, jis rašo: „Jėzus pamatė mui-

tininką, meiliai į jį pa žvelgė ir pasi-
rinko, ištarė: „Sek paskui mane.” Pa-
prastai pateikiamas šitoks šventojo
Bedos posakio vertimas. Man patinka
žodį miserando versti „gailestingąja
meile”. Tad „pa žvelgė ir jį išsirinko gai-
lestingąja meile” – šitaip apibūdin-
čiau Jėzaus žvilgsnį, dovanojantį gai-
lestingumą ir išsirenkantį, pasiiman-
tį su savimi.

Nusidėjėlis kaip Simonas Petras

Popiežius yra žmogus, kuriam rei-
kia Dievo gailestingumo. Pasakiau tai
nuoširdžiai, taip pat ir tiems Pal maso-
los kaliniams Bolivijoje, stovėdamas
priešais mane taip šiltai priė- musius
vyrus ir moteris. Priminiau jiems, kad
šventieji Petras ir Povilas taip pat
buvo kaliniai. Mano santykis su tais,
kurie gyvena kalėjime, netekę savo
laisvės, ypatingas. Visada buvau labai
prie jų prisirišęs, kaip tik dėl to, kad ži-
nau, jog ir aš esu nusidėjėlis. Kaskart,
kai peržengiu kurio nors kalėjimo
slenkstį, eidamas laikyti pamaldų arba
aplankyti kalinių, vi sa da pagalvoju: ko-
dėl kali jie, o ne mes? Aš turėčiau būti
čia, esu vertas čia būti. Jų nuosmukiai
galėjo būti mano, nesijaučiu geresnis
už esan čiuosius priešais mane. Tad
imu kartoti ir melstis: kodėl jis, o ne aš?
Tai gali šokiruoti, tačiau mane paguo -
džia Petras: jis išsigynė Jėzaus, bet Jė-
zus vis tiek jį pasirinko. […]

Pauliaus VI paskelbimo palai-
mintuoju proceso dokumentuose skai-
 čiau vieno jo sekretorių liudijimą, ku-
riame jis teigia, kad popiežius […] jam
pasakęs: „Man visada buvo di džiulė
Dievo paslaptis, kad aš, toks men kas,
sulaukiu Dievo gailestingumo. Esu
niekas, esu vargšas. Dievas Tė vas mane
labai myli, nori mane išgelbėti, nori

mane ištraukti iš mano var ganos būk-
lės, bet pats nepajėgiu to padaryti.
Tada Jis siunčia savo Sūnų, Sūnų, ku-
ris atneša ne ką kita, o tikrą Dievo gai-
lestingumą kaip meilės man ženklą...

Tačiau tam reikalinga ypatinga
malonė, atsivertimo malonė. Aš turiu
pripažinti Dievo Tėvo veikimą Sūnu je,
nukreiptą į mane. Kai tai pripažįstu,
Dievas veikia manyje per savo Sūnų.”
Tai nuostabi krikščioniško mokymo
santrauka. O ką sakyti apie homiliją,
kuria Albino Luciani pra dėjo savo vys-
kupystę Vitorio Veneto vyskupijoje,
sakydamas, kad jis buvo išrinktas todėl,
kad kai kuriuos da lykus Viešpats no-
rėjo užrašyti ne ant bronzos ar mar-
muro, o ant dulkių: tad jeigu užrašas iš-
liks, bus aišku, kad tai tik Dievo nuo-
pelnas. Jis, vys kupas, būsimasis po-
piežius Jonas Paulius I, save pavadino
„dulke”. Turiu pasakyti, kad apie tai
kalbėdamas visada galvoju, ką Petras
pasakė Jėzui jo prisikėlimo sekmadie-
nį, kai susitiko jį vienas pats.

Apie tą susitikimą užsimena evan-
gelistas Lukas (24, 34). Ką gi pa sakė Si-
monas ką tik iš kapo prisi kė lusiam Me-
sijui? Ar pasakė jam, kad jaučiasi nu-
sidėjėlis? Galbūt pa galvojo apie tai,
kaip jo išsižadėjo, apie tai, kas nutiko
prieš kelias dienas, kai vyriausiojo
kunigo rūmų kieme tris kartus jo išsi-
gynė. Gal galvojo apie savo karčią vie-
šą raudą. Jeigu Petras taip pasielgė ir
jeigu Evangelijos aprašo jo nuodėmę, jo
išsižadėjimą, ir jeigu, nepaisant viso to,
Jėzus jam ta rė: „Ganyk mano aveles”
(Evangelija pagal Joną 21, 16), nema-
nau, kad reikia stebėtis, kad ir jo įpė-
diniai save vadina „nuodėmingais”.
Tai ne naujiena.

,,Baltos lankos”
– Bernardinai.lt
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Mūšio už Lietuvos Laisvę atminties diena
Atkelta iš 1 psl.

Žvakutės languose

Minėjimai prasidėjo jau prieš kelias dienas. Ra-
dijuose, televizijose daug laidų, pasakojančių apie tas
dienas, daugybė liudijimų, pasvarstymų. 

Vienas žmogelis, sutiktas Nepriklausomybės
aikštėje, prie vėl sukurto toje vietoje laužo man sako:
„Aš niekad lig tol nemaniau, nebuvau net pagalvo-
jęs, kad savo šalies istoriją savo paprastu gyvenimu
gali rašyti kiekvienas, net ir va toks paprastutis žmo-
gelis iš tolimo kaimelio, be jokio išsilavinimo, be už-
imamų aukštesnių pareigų... Turiu tik mažutį var-
ganą ūkelį pamiškėje su keliomis ožkelėmis tvar-
telyje – o  galėjau tą naktį pasiūlyti savo Tėvynei gy-
vybę. Nes nieko daugiau neturėjau, niekuo daugiau
jai padėti negalėjau...”

Jau sukakties  išvakarėse, tose pačiose svar-
biausiose vietose, prie Vilniaus televizijos bokšto,
prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pa-
stato, Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir Lietu-
vos Respublikos miestuose ir miesteliuose buvo už-
degti Atminimo laužai.  

Rytas buvo ankstyvas – jis prasidėjo ne nuo sau-
lės patekėjimo pirmųjų spindulių, bet nuo kiekvie-
no namuose, įstaigų ir organizacijų languose su-
švitusių žvakučių...

O jau vėliau Prezidentė Dalia Grybauskaitė
drauge su 25 mokiniais iš Sausio 13-osios mokyklos
Daukanto aikštėje prieš Prezidentūrą įžiebė vos ne
2 metrų aukščio ir apie 8 metrų ilgio  užrašą #Lais-
vė. Šis užrašas čia  bus porą savaičių, žmonės kvie-
čiami prie jo fotografuotis, minutę susimąsčius pa-
stovėti, prisiminti žuvusius už mūsų visų laisvę, pa-
galvoti apie Laisvę...

R. Grigas: „Jūs 25-mečio šventę sugadinote”

Iškilmingas posėdis Seime. Į jį buvo pakviesti
Prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas Adamkus
su  žmona Alma, Vyriausybės nariai, pirmosios ne-
priklausomos Lietuvos vyriausybės nariai ir Ne-
priklausomybės akto signatarai, savanoriai tada
gynę šios rūmus, užsienio valstybių ambasadoriai
ir kiti. 

Jau prieš kelias dienas buvo pranešta, kad At-
kuriamojo Seimo pirmininkas, signataras, profe-
sorius Vytautas Landsbergis šiame Seimo iškil-
mingame posėdyje-minėjime nedalyvaus. Ir visiškai
suprantama – po tokios niekingos istorijos su Lais-
vės premija, kuomet dabartinio Seimo nariai balsavo
prieš jos paskyrimą V. Landsbergiui, jam buvo duo-
tas ženklas, kad čia jis nėra laukiamas ar pagei-
daujamas... 

Iškilmingoje kalboje Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasakė: ,,Šiandien – ypatinga diena, kai
mintimis grįžtame per  prieš ketvirtį amžiaus į Sau-
sio 13-osios naktį, su visais jos išbandymais. Su pa-
vojaus jausmu prarasti taip neseniai atkovotą Ne-
priklausomybę. Su nepaprasta mūsų žmonių didy-
be. Šiandien padėkokime jiems visiems.

Ir tiems, kurie stovėjo čia, prie parlamento, ar
prie Televizijos bokšto, ginkluoti tik savo tikėjimu,
drąsa ir viltimi. Ir tiems, kurie buvo šių rūmų viduje,
pasirengę žūti. Tiems, kurie miestuose ir kaimuose
prie televizorių, radijo imtuvų gaudyte gaudė kiek-
vieną žodį iš Vilniaus, po to – iš Sitkūnų.(...) Vieny-
bės ryšį jaučiame ir su ukrainiečių tauta, kurios at-
stovų šiandien matome ir šioje salėje. Lygiai taip ir
Lietuva lemtingomis Sausio 13-osios dienomis jau-
tė stiprų tarptautinės bendruomenės palaikymą,

kurį visada prisiminsime su dideliu dėkingumu. Iš
savo patirties galime patikinti Ukrainą, kad jos
kovą už laisvę kurti atvirą, europietišką valstybę vai-
nikuos pergalė.” 

Posėdis buvo transliuojamas per Nacionalinį ra-
diją, vyko tiesioginė transliacija per televiziją. 

Didžiulė plojimų banga kilo, po kaip visuomet
drąsios kunigo Roberto Grigo kalbos. 

Kunigas kalbėjo: „Neįsižeiskite, apgailėtinas
buvo Seimo daugumos sprendimas neskirti šių metų
Laisvės premijos V. Landsbergiui. Jūs ne profesoriui
pagarbą ar nuopelnus laisvės kovai paneigėte, jūs Lie-
tuvai Sausio 13-osios 25-mečio šventę sugadinote”, –
sakė laisvės kovų dalyvis, parlamento rūmuose, toje
pačioje salėje, persmelktoje visur čia tvyrančio ben-
zino kvapo, pakampėse pilnose Molotovo kokteilių,
per pačią tragiškiausią  mūsų šalies istorijos naktį
buvęs R. Grigas.

Jis sakė, kad V. Landsbergis „nėra šventasis iš
saldžių paveikslėlių”, tačiau jo nuopelnai vieningam
priešo puolamos Lietuvos pasipriešinimui – negin-
čijami. „Praeis penki, dešimt metų, ir mūsų dauge-
lio su jumis nelabai kas beprisimins, o V. Landsber-
gis – manau, tai supranta ir jo draugai, ir nemėgėjai
– išliks Lietuvos istorijos vadovėliuose greta Basa-
navičiaus, Kudirkos, Smetonos, Žemaičio. Norite to
ar nenorite, patinka tai kam nors ar nepatinka, – kal-
bėjo dvasininkas.  – Negebėjimas dėl asmeninių
antipatijų priimti tikrovę terodo vien skaudžią vals-
tybinio mąstymo stoką, ‘gentinės’ ir klaninės savi-
vokos recidyvus. Turime juos įveikti, kad išliktume
– šviesi ir stipri Sausio 13-osios Lietuva.”

Seimas lapkričio pabaigoje daugiausiai valdan-
čiųjų balsais atmetė Laisvės premijos komisijos siū-
lymą šiemetinę premiją skirti buvusiam Aukščiau-
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui V.
Landsbergiui. Prieš premijos skyrimą balsavo so-
cialdemokratai, „darbiečiai” ir Lietuvos lenkų rin-
kimų akcija. Vietoje šios tradiciškai Sausio 13-ąją iš-
kilmingame Seimo minėjime teikiamos premijos,
kuri šiemet nebus įteikta niekam, nevyriausybinės
patriotinės organizacijos šią dieną, vos keli šimtai
metrų nuo šios posėdžių salės, greta esančioje kito-
je aikštėje, V. Landsbergiui už nuopelnus laisvei įtei-

kė Laisvės ženklą.
Per pertraukėlę pakalbintas Prezidentas Valdas

Adamkus sakė visiškai pritariantis kunigo R. Grigo
žodžiams. 

Pasibaigus iškilmingam posėdžiui visi renkasi
Nepriklausomybės aikštėje, prie Seimo. 

Pakeliama Valstybės vėliava, Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos kuopos iškilmingas paradas
ir renginio dalyvių eitynės nuo Nepriklausomybės
aikštės iki Katedros aikštės. Iškart po to vykstama
į Antakalnio kapines pagerbti Sausio 13-osios aukų.

Šimtai renginių 

Jaudinančios valandos dar tuo nesibaigia –
vyksta Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės ir Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės narių susitikimas su
žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiaisiais nuo
sovietų agresijos. 

Sunku visur suspėti. Renginių daugybė. Ir jie
vyksta ne vien Vilniuje, tačiau visuose didžiuosiuo-
se miestuose, rajonų centruose, mažesniuose mies-
teliuose. Net patys šventės rengėjai kol kas negalė-
jo pasakyti, kiek jų šiandien yra. Atsakymas buvo
trumputis: „šimtai”.   

Vakarop aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkika-
tedroje bazilikoje, vyksta koncertai.  

Miestas pilnas Neužmirštuolių ženkliukais pa-
sipuošusių Seimo gynėjų, visi dalijasi prisiminimais,
kurių sunku klausytis be ašarų akyse, be jaudulio.
Žmonės pasakoja savo istorijas, kuo jie prisidėjo prie
Nepriklausomybės kovos tą naktį. 

Tiesa, daug kalbų ir nuomonių skirtumų sukė-
lė vienas interviu, kuriame dalyvavo žuvusiųjų prie
TV bokšto artimieji. Niekas negalvoja, kad žuvusiems
nereikia reikšti pačios giliausios pagarbos ir dėkin -
gumo, tačiau daug ką papiktino vie nos motinos, ku-
rios sūnus žuvo tą naktį, pasisakymas. Ji skundėsi,
kad valdžia  juos prisimena tik kartą per metus  ir kad
jiems vis per mažai lengvatų, per mažos piniginės iš-
mokos... Ši moteris išsakė ne savo pačios asmeninę
nuomonę ir nuos kaudas –  ji kalbėjo visų Lietuvos Ne-
priklausomybės Gynėjų Sausio 13-osios Brolijos
vardu.

1991 m. sausio 13-oji, Nepriklausomybės aikštė. Archyvinė nuotrauka

2016-ųjų sausio 13-osios rytas išaušo su žvakutėmis
languose.

Sostinės Lukiškių aikštėje  pražydo neužmirštuolių pieva. Akcijoje dalyvavo ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Martyno Ambrazo nuotr.
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TELKINIAI

BRONĖ STEIKŪNIENĖ

Niekas negali nugalėti tautos, ei-
nančios į Laisvę, į nepriklau-
somy bę. 1990  m. kovo  11-ąją

buvo paskelbta, kad atkurta Lietuvos
nepriklausoma valstybė. 1991 m. sau-
sio 13-oji patvirtino: MES  BŪ SIME. 

2016 m. sausio 10 d. Švč. M. Ma ri-
jos  Gimimo parapijo je  vyko  1991
m.  sausio 13-osios minėjimas.  Prisi -
mintas Lietuvos piliečių siekis apgin-
ti atkurtos valstybės nepriklausomy-
bę ir bendra pilietinė pozicija, padė jusi
atsilaikyti prieš sovietinių ir vie tinių
kolaborantų agresiją, bandymą ka ri-
 ne jėga įvykdyti perversmą. 

Šventinis renginys prasidėjo  šv.
Miš iomis Švč. M. Marijos Gimi mo pa -
 ra pijos bažnyčio je, kurias atna šavo kle-
bonas  kun. Jaunius Kelpšas   Giedo-
jo  bažnyčios  choras,  va do vaujamas
var goninin ko Ričardo So ko. To liau mi-
nėji mas persikėlė į  pa rapijos sa -
lę, kur susirinko parapijie čiai ir jų sve-
čiai.  Salė buvo išpuošta kalėdi-

Sausio  13-osios minėji mas Švč. M. Ma rijos Gimimo parapijoje

Parodos lankytojai stebi kūrybos eigą. Visatos Rupeikos nuotr. Dainuoja Aldegunda, jai akompanuoja Kęstutis Stančiauskas ir jo džiazo grupės
,,Streetdancer” muzikantai. Audronės Kižytės nuotraukos

 niais ir naujametiniais simboliais bei
paveikslais iš menininko Vidma
Wait parodos. 

Įvadinį žodį tarė klebonas kun. J.
Kelpšas.  Prisimindamas  Sausio 13-
osios įvykius jis pabrėžė, kaip svarbu
pagerbti žmones, paaukojusius gyvybę
už Lietuvą. Tą dvasią turime  perduo-
ti  ir kitoms  kartoms. Tai  diena, ku-
rią  mes turime  priim ti  kaip  bran gią
mums dovaną. 

Sveikinimo žodį tarė Lietu vos Res-
publikos  generalinis konsulas Mari-
jus Gudynas, kalbėjęs, kad Sau sio 13-
oji yra tarsi Lietuvos valstybės antra-
sis gimtadienis,  už kurį  sumo kė -
jom savo brolių krauju. Tuo me tu žmo-
nės buvo labai vieningi, jie gynė Par-
lamentą ir kt. instituci jas. Tai buvo Lie-
tuvos pergalės diena.

Į susirinkusiuosius kreipėsi JAV
LB Marquette Parko apylinkės valdy-
bos pirmininkė  Aušre lė  Sakalai -
tė. Ji pasidalijo prisiminimais ir iš gy -
venimais Amerikoje ir Lietu voje sau-
sio 13-ąją. Susivieniję lietu viai vy ko į

Washingtoną, rengė mitingus, rašė pe-
ticijas ir prašė Ameri kos valdžios atsto-
vų, kad šiuos įvy  kius fiksuotų ir pla-
čiai paskleistų ži nią visam pasauliui. 

Toliau vyko koncertas, kurį atli ko
Aldegunda ir Kęstutis Stančiaus kas su
grupe. Tą sekmadienį buvo at sisveikin-

ta su į Londoną išvykstan čiu meni-
ninku Vidma Wait, kurio paroda pa-
rapijos salėje veikė nuo gruodžio mė-
nesio.

Parapijiečiai  ir  svečiai  vaišino -
si gardžiais užkandžiais ir bendravo,
maloniai leisdami popietę.

Paul Binkis, parodos autorius Vidma Wait (Vidmantas Vaitkevičius) iš Londono ir Susan
Binkis  turi apie ką pakalbėti.

Mažieji renginio dalyviai (iš k.): Dominick Drilinga, Erika Drilinga ir Kotryna Dzindzaleta.

Menininko keramikos darbus apžiūrinėja Vidma Ebas ir Raimonda Šimkonienė.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos svetingumo paslaptis – darbščiosios talkinin-
kės (iš k.): Aldona Krištolaitis, Bronė Sabanauskienė ir Vilė Kilikauskas.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Jaunius Kelpšas, fotografė Visata
Rupeika ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sekretorė Audra Zakarauskienė  ža -
visi menininko Vidma Wait kūrybos eiga.
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VAKArų KrANTAS 

JURGITA WARREN

Priešpaskutinį 2015-ųjų gruodžio
šeštadienį Los Angeles Šv. Kazi-
miero lituanistinėje mokykloje

tvyrojo ypa tinga šventinė nuotaika. Tą
die ną, be šurmuliuojančios Kalėdinės
mu gės, vyko visų laukiama Kalėdi nės
Eglutės programa. Mokyklos kie melyje
klegėjo pulkelis angeliukų, ant suolelio
sėdėjo du sniego seniai besmegeniai, o
prie aktų salės durų nekantriai striksėjo
nykštukai, žvė reliai ir kitų pasakų vei-
kėjai. Užge sus scenos šviesoms, visi – di-
deli ir maži – bent trumpam nusikėlė į
pas laptingą pasakų pasaulį.

Šiais metais Los Angeles Šv. Ka zi-
miero lituanistinės mokyklos mo kiniai
suvaidino muzikinį spektaklį „Ste-
buklinga pasaka”. Mokytojos ir muzi-
kės Rimos Veličkienės režisuotas, koor-
dinuotas ir pagal jos originalų scenarijų
sukurtas spektaklis virto unikaliu šven-
tiniu renginiu. Jos kūrybingumo ir di-
delio tikybos mokytojos Jūratės Venc-
kienės indė lio dėka, lietuviški tautiniai
bei religiniai motyvai – Kūčių naktį pra-

kalbę žvėreliai, prakartėlėje užgimęs
kūdi kėlis Jėzus – sėkmingai persipynė
su modernia klasika: vaikų mylimi he-
 rojai Haris Poteris, Princesė ir Prin cas
buvo sutikti gausiais plojimais. Progra-
mos skaitovai Darija Paluc kaitė (10
klasė) ir Tomas Vyšniauskas (11 klasė)
raiškiai ir vaizdingai sekė pasakos
eigą. Patys mažiausieji Kiš kių klasės
mokinukai žavėjo dailiais angeliukų
kostiumais, o pianinu bei gitara gyvai
akompanuotos giesmės suvirpino ne
vieną širdį. Jaunieji aktoriukai, ener-
gingai vedami muzikos vadovo Viktoro
Ralio ir būrelio šaunių mokytojų, grei-
tai išjudino sausa kim šą salę.  Netrūko
nei šypsenų, nei plojimų, nei gausių vai-
šių, kurio mis pasirūpino tėvų komite-
tas, va dovaujamas pirmininko Lino
Venc kaus. Programą vainikavo ypa-
tingo, visų vaikų nekantriai laukiamo
sve čio apsilankymas – kokia gi šventė
be tikro lietuviško Kalėdų Senelio su pil-
nu maišu dovanų!

Iki kitų stebuklingų ir lietuviš kai
jaukių Kalėdų saulėtame Angelų mies-
te!

DALILĖ POLIKAITIENĖ 

2016-ieji metai Los Angeles Šv. Ka-
 zimiero parapijai yra sukaktu vi niai –
švenčiame parapijos 75 metų ir baž-
nyčios 65 metų sukaktis.

1941 metais parapijos įkūrėjo prel.
Juliaus Maciejausko ir būrelio dos-
nių lietuvių dėka Los Angeles mieste
buvo nupirktas dviejų aukštų, devynių
kambarių namas, kuriame įsikūrė baž-
nyčia, zakristija, viename kambaryje
apsigyveno klebonas, o keturi kamba-
riai buvo nuomojami. 

1941 m. birželio 1 d. Los Angeles ar-
kivyskupas J. Cantwell pastatą pa šven-
tino. Pradėtos aukoti lietuviškos šv.
Mišios. Po dešimties metų, 1951 m. lapk-
ričio 4 d., ant Griffith Park ir St. Geor-
ge gatvių kampo buvo pašven tinta da-
bartinė bažnyčia, kurioje kiek vieną
sekmadienį ir švenčių pro ga vyksta šv.

Mišios lietuvių kalba ir švenčiamos
re liginės, tautinės ir orga nizacijų šven-
tės. 

Galime džiaugtis prel. Juliaus Ma-
ciejausko įkurta ir prel. Jono Ku čingio
išauginta parapija bei lietuviška ben-
druomene. Šiuo metu parapijai vado-
vauja klebonas kun. Tomas Kara-
nauskas. Jam talkina parapijos taryba.

Sukaktuvinius metus pradedame
švęsti š. m. sausio 24 dieną. Bažny čio je
11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios, pa-
minėsime Dievo Gailestingumo me tų
pradžią, po to parapijos salėje vyks iš-
kilmingi pietūs. Programoje pasirodys
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos me-
ninės grupės: solistai, instrumentinis
ansamblis, dainos bei šokių vienetai.

Laukiame gausaus parapijiečių ir
svečių būrio. Dėl bilietų galima skam-
binti Angelei Vaičekauskienei  tel. 323-
662-3559.

Šv. Kazimiero parapija švenčia
sukaktuvinius metus

Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčia šiandien.  Parapijos archyvo nuotr.

Stebuklinga Kalėdinė pasaka

Mokytojos su Kalėdų Seneliu (iš k.): Rima Veličkienė, Reda Perevičienė, Dalia Jasaitis,
Evelina Kedienė, Aušra Rosegard, Marytė Newsom, Sigita Newsom, Vitalija Virbukienė
ir Rasa Paliulienė. Redos Perevičienės nuotr.

Spektaklio akimirkos.                                                                       Kęsto Kazlausko nuotraukos



Korporacijos Giedra Čikagos skyriaus metinė šventė 

Čikagos giedrininkės Metinės šventės metu. Pirmoje eilėje naujai į korporaciją įstojusios kartu su valdybos narėmis (iš k.): Giedrė Gillespie (valdybos narė), Daina Čyvienė, Rūta
McCartan, Raminta Marchertienė ir Rita Venclovienė (valdybos narės), Danutė Balčiūnaitė, Živilė Jonikienė ir Laima Trinkūnienė. Dainos Čyvienės nuotr.

RAMINTA MARCHERTIENĖ
IR ONA DAUGIRDIENĖ

2015 m. lapkričio 22 d. į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misiją Lemonte rinkosi Či-
kagos apylinkių giedrininkės. Šį gražų

Kristaus Karaliaus sekmadienį uniformuotos narės, ve-
damos vėliavos, šventomis Mišiomis pradėjo savo metinę

šventę. Nors bažnyčia buvo pilna maldininkų, Mišios pa-
sižymėjo asmeniškumu, nes pačios giedrininkės atliko vi-
sus apeigų patarnavimus: skaitė skaitymus, sukūrė ir
skaitė tikinčiųjų maldas, rinko aukas, nešė aukojimo do-
vanas, dalijo komuniją ir vadovavo giedojimui.

Šv. Mišios buvo aukojamos už gyvas ir mirusias nares
prašant, kad vedamos savo šūkio ,,Į kalnus, į viršūnes” gied-
rininkės siektų taurių idealų ir savo pavyzdžiu bei darbais
skelbtų ir skleistų Dievo karalystę. Taip pat maldoje dėkota
Dievui už korporacijos, įsikūrusios Lietuvos universitete
1926 m. spalio 3 d., ilgą, gražų 89-erių metų gyvavimą.

Po šv. Mišių netoli esančiuose Ateitininkų namuose
vyko iškilminga akademija, kurią vedė Jolita Narutienė.
Buvo labai džiugu, kad penkios kandidatės tapo tikrosiomis
narėmis. Įžodį davė Danutė Balčiūnaitė, Daina Čyvienė, Ži-
vilė Jonikienė, Rūta McCartan, ir Laima Trinkūnienė. Jas
pasveikino Š. Amerikos ateitininkų valdybos pirmininkas
Remigijus Satkauskas, Čikagos sendraugių pirmininkė Pra-
nute Domanskienė ir Clevelando Giedros skyriaus atstovė
Živilė  Vaitkienė. Prasmingus sveikinimus raštu atsiuntė

Atei tininkų Federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičai-
tis ir Š. Amerikos ateitininkų Tarybos pirmininkas To-
mas Girnius.

Pirmininkė Rita Venclovienė šiltai pasveikino
naujas nares. Ji trumpai apžvelgė Giedros įsikūrimo is-
toriją ir atkreipė dėmesį į didelį dabartinį projektą – už-
simojimą išleisti Giedros korporacijos istorijos knygą.
Jau ketverius metus nuosekliai dirbama, ir šiuo metu
galima pasidžiaugti, kad istorijos rašymas ženkliai eina
pirmyn. Knygos rašymo komitetą sudaro: Ona Dau-
girdienė, Asta Kleizienė, Aušrelė Liulevičienė, Ramin -
ta Marchertienė, Živilė Vaitkienė ir Rita Venclovienė.
Komiteto narės buvo pristatytos dalyviams ir apdova-
notos gėlėmis. 

Akademijos metu nieko nenutuokiančioms Ritai
Venclovienei ir Ramintai Marchertienei buvo padary-
ta didžiulė staigmena. Už nuopelnus korporacijai – il-
gus ilgus metus valdybose, nepailstamą darbą ir nuo-
latinį rūpestį – jos buvo išskirtinai pagerbtos. Šeimos
narės pristatė jų veiklos apybraižas ir visiems dalyviams
entuziastingai plojant, valdyba abiem įteikė ypatingas
dovanas.

Po kavos bei užkandžių pertraukos giedrininkės ir
svečiai klausėsi Giedrės Gillespie paruoštos meninės prog-
ramėlės — rašytojo Antano Giedraičio-Giedriaus humo-
ristinių pasakėčių. Kartu su Giedre šiuos trumpus kūri-
nėlius, gardžiai prajuokindamos klausytojus, skaitė Vida
Gilvydienė ir Ramunė Motekaitienė.

Graži popietė baigėsi giedrininkių įsiamžinimu ben-
droje nuotraukoje. Giedrininkės – kartu pasimeldusios ir
pasisėmusios bendraminčių ryžto ir energijos, ir svečiai —
prisilietę ir gal įkvėpti gyvybingo, kūrybingo moterų vie-
neto saviems darbams, neskubėdami ėmė skirstytis na-
molio. 

Metinės šventės metu už nuopelnus korporacijai buvo pagerbtos val-
dybos narės Raminta Marchertienė (k.) ir Rita Venclovienė.

Sveikina Clevelando Giedros atstovė
Živilė Vaitkienė

Ieškoma nauja MAS CV
Mieli ateitininkai ir draugai,

Pranešame, kad dabartinė Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba (MAS CV) baigs savo
kadenciją  2016 m. vasarą. Ieškome savanorių, norinčių kandidatuoti  MAS CV 2016–2018 metų kaden-
cijai. 

MAS CV organizuoja moksleiviams  vasaros stovyklą bei Žiemos kursus ir remia moksleivių atei-
tininkų veiklą JAV. Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie MAS CV veiklą ir pareigas prašome rašyti el.
paštu: moksleiviucv@gmail.com.   – MAS CV

Š. Amerikos ateitininkų valdybos pirm.
dr. Remigijus Satkauskas

Vaiva Marchertienė su dukrele Laima
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JAV prezidentas Barack Obama antradienį, sausio 12
d.,  savo  paskutiniame  metiniame  pranešime
(,,Sta te of the Union Address”) paragino dėl terorizmo
ir ekonomikos pokyčių nerimaujančius amerikiečius
nebijoti ateities. B. Obama stengėsi pa teikti save kaip
priešingybę politiniams priešininkams, kurie tvirti-
na, kad dėl jo septynerių prezidentavimo metų ša-
lis juda neteisinga kryptimi.

Kalbėdamas apie „nepaprastų per mainų” lai-
kotarpį, pilną grėsmių ir galimybių, B. Oba-
ma ragino imtis pastangų išgydyti vėžį, at-

sisakyti ne švarios energetikos ir išsklaidyti nuo Šal-
tojo karo laikų likusį priešiškumą santykiuose su
Kuba, nutraukiant jai taikomą embargą.

B. Obama pabrėžė, kad „Amerika anksčiau iš-
gyveno didžiules permainas”.  „Kiekvieną kartą at-
siranda tų, kurie mums sako bijoti ateities; kurie ti-
kina, kad galime nuspausti stabdžius permainų aki-
vaizdoje, žadėdami atkurti praeities šlovę, jeigu su-
kontroliuosime kokią nors grupę ar idėją, kuri
grasina Ame rikai. Tačiau kiekvieną kartą mes
įveikiame tas baimes”, – sakė jis.

Prezidentas taip pat sukritikavo respublikonų
niūrią ekonominę reto riką. „Bet kuris, kas tvirtina,
jog Ame rikos ekonomika išgyvena nuosmukį, sklei-
džia prasimanymus”, – pareiškė B. Obama.

Kalbėdamas apie užsienio politiką, Prezidentas
pareiškė, jog Rusija praranda savo įtaką Sirijoje ir
Ukrai noje. ,,Nors Rusijos ekonomika silpnėja, ji nau-
doja savo išteklius, kad padarytų poveikį Ukrainai
ir Sirijai – šalims, kurios traukiasi iš jos įta kos”, –
sakė B. Obama. Jis pažymėjo, kad JAV ,,padeda Uk-
rainai ginti de mokratiją”.

Tačiau griežčiausius žodžius jis pasitelkė kal-
bėdamas apie respublikonų retoriką dėl džihadis-
tinės gru puotės „Islamo valstybė” iškilimo. Nors
Prezidentas ir pripažino, kad ši islamistinė gru-
puotė, veikianti Siri jo je ir Irake, kelia „nepaprastą
pavojų”, tačiau jis pabrėžė, kad ji ,,nekelia grės mės
mūsų nacionalinei egzistencijai”. „Mūsų atsakymas
neturėtų bū ti tik griežtos kalbos ar raginimai im tis
kiliminio bombardavimo prieš civilius gyvento-
jus... Tuo metu, kai esa me sutelkę dėmesį į ISIL su-
nai kinimą, perdėti pareiškimai, jog tai esąs Trečiasis
pasaulinis karas yra jiems tik parankūs”, – perspėjo
B. Oba ma. Jis pažymėjo, kad viena pa grindinių JAV
užsienio politikos kryp čių bus kova su teroristinė-
mis grupuotėmis. ,,Mūsų užsienio politika turi
būti siekiama duoti atkirtį ‘Islamo
valstybės’ (IS) ir ‘Al Qaeda’ keliamai
grėsmei, bet ji negali tuo apsiriboti”, –
pabrėžė Prezidentas.  Jo manymu, ,,net
ir be IS padėtis išliks nestabili ne vie-
ną dešimtmetį daugelyje pasaulio re-
gionų – Artimuosiuo se Rytuose, Afga-
nistane ir Pakistane, kai kuriose Cent-
rinės Amerikos, Afrikos ir Azijos ša-
lyse”.  

B. Obama teigė, kad Amerika te bė-
ra pasaulio lyderė, bet nebus „pa saulio
policininkė”. ,,Mes negalime mė ginti
užimti ir pertvarkyti šalis, apimtas

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

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

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

JAV prezidento B. Obama metinis pranešimas 

krizės. Tai ne lyderystė. Mes įklimptume, lietume
kraują ir eikvotume lėšas, o tai galiausiai mus su si-
lpnintų. Tokia Vietnamo, Irako pa moka – ir mes jau
turėjome ją išmokti”, – pareiškė jis, polemizuodamas
su respublikonais, kurie ragina imtis platesnio mas-
to karinių veiksmų pa saulyje.  Pastaboje, kuri buvo
aiškiai nukreipta prieš Donald Trump, Pre zidentas
perspėjo, jog „kai politikai įžeidžia musulmonus... tai
sumenkina mus pasaulio akyse”.

Manoma, kad B. Obama metinio pranešimo tie-
sioginę transliaciją per televiziją stebėjo apie 30
mln. žiūro vų. Tačiau paskutinę B. Obama meti nę kal-
bą aptemdė žinia, kad Irano pa jėgos Persijos įlankos

vandenyse su laikė dešimt JAV karinio jūrų laivy no
jūreivių. JAV aukšto rango parei gū nai sakė gavę Te-
herano patikini mą, kad į Farsi salą nugabentiems
jūreiviams išaušus bus leista išplaukti. Tačiau res-
publikonai pasitelkė šį incidentą kaip įrodymą,
kad B. Oba ma buvo naivus dėl bendradarbiavimo su
Iranu.

B. Obama savo metiniame prane šime nepatei-
kė savo įstatyminių iniciatyvų sąrašo, o daugiau dė-
mesio skyrė žvilgsniui į būsimus metus, kai jis jau
bus baigęs savo kadenciją. Ta čiau B. Obama šioje kal-
boje neuž si minė apie rasinę įtampą Amerikoje ir tik
trumpai užsiminė apie šauna mųjų ginklų kontrolę
ir baisų Ame rikoje nuo šaunamųjų ginklų žūvan čių
žmonių skaičių. B. Obama prisi ėmė dalį kaltės dėl
Washingtono susiskaldžiusios ir kraštutinai parti-
 nės politikos. „Tai vienas apgailes tau tinų mano pre-
zidentavimo dalykų – kad pagieža ir įtarumas tarp
partijų ne sumažėjo, o sustiprėjo”, – sakė Pre ziden-
tas. 

Kongresą kontroliuojantys res pub likonai at-
sakomuosius argumentus Prezidento metiniam
pranešimui pateikti pavedė South Carolina gu ber-
natorei Nikki Haley.  Gubernatorė Haley pareiškė,
kad „prezidento pa siekimai toli gražu neprilygsta
jo aukštiems žodžiams... Jam pradedant eiti pa-
skutinius tarnybos metus dau gelis amerikiečių
vis dar jaučiasi slegiami ekonomikos, kuri yra per
silpna, kad leistų padidinti pajamų lygį”. Ji taip pat
paminėjo „chaotiškus ne ra mumus daugelyje mūsų
miestų” ir „pavojingiausią teroristinę grėsmę mūsų
tautai, kokios nematėme nuo Rugsėjo 11-osios”.
Vis dėlto N. Haley, kuri yra imigrantų iš Indijos duk-
tė, taip pat kritiškai įvertino D. Trump požiūrį į imig-
raciją. „Neramiais lai kais kyla pagunda sekti sire-
nas, giedančias pikčiausiais balsais... Tu rime prie-
šintis šiai pagundai. Ši šalis negali nesutikti sve-
tingai nė vieno, kuris yra nusiteikęs sunkiai dirb-
ti, laikytis mūsų įstatymų ir mylėti mūsų tradicijas”,
– pridūrė ji.

BNS ir ELTA info

Paskelbti 2015 m. ,,Oskarų” apdovanojimų kandidatai

Sausio 14 dieną paskelbti kandidatai laimėti presti-
žinį JAV Kino meno ir mokslo akademijos ,,Oskarų”
apdovanojimą. Šiemet daugiausiai – net dvylika –

statulėlių pretenduoja gauti filmas ,,Hju Glaso legenda”
(The Revenant), nuo jo beveik neatsilieka ,,Pašėlęs Mak-
sas: įtūžio kelias” (Mad Max: Fury Road), pristatytas de-
šimtyje kategorijų.

Geriausio aktoriaus kategorijoje pristatyti Bryan
Cranston, Eddie Redmayne, Leonardo DiCaprio, Matt Da-
mon ir Michael Fassbender.

Šiemet dėl geriausio metų filmo varžosi aštuoni kū-
riniai: ,,Šnipų tiltas” (Bridge of Spies), ,,Bruklinas” (Broo-
kyn), ,,Pašėlęs Maksas: įtūžio kelias”, ,,Kambarys” (Room),
,,Dėmesio centras” (Spotlight), ,,Didžioji skola” (The Big

Short), ,,Marsietis” (The Martian) ir ,,Hju Glaso legenda”.
Statulėlę už geriausią metų moters vaidmenį pre-

tenduoja gauti Brie Larson, Cate Blanchett, Jennifer
Lawrence, Charlotte Rampling ir Saoirse Ronan.

Alicia Vikander, Jennifer Jason Leigh, Kate Winslet,
Rachel McAdams ir Rooney Mara pristatytos apdova-
nojimui už geriausią antraplanį moters vaidmenį.

,,Oskaras” už geriausią antraplanį vyro vaidmenį gali
atitekti Christian Bale, Mark Ruffalo, Mark Rylance, Syl-
vester Stallone ar Tom Hardy.

Prestižinės ,,Oskarų” statulėlės bus įteiktos per iš-
kilmes sausio 28-ąją Hollywoodo kino teatre ,,Dolby”. Iš-
kilmingą renginį ves komikas Chris Rock. 

ELTA

John Krasinski (k.), Cheryl Boone Isaacs (d.) ir ,,Oskarui” už geriausią vaidmenį pristatytos aktorės.
EPA-ELTA nuotr.

EPA-ELTA nuotr.
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Vilnius („Draugo” info) – Lietuvos
politinėje padangėje atsirado nauja
partija. Savaitgalį Pane vėžio muziki-
niame teatre įvykusiame steigiama-
jame suvažiavime bu vo įkurta partija
„Neapmokes tina mųjų pajamų didini-
mas” (PNPD). Pranešama, kad šią par-
tiją įsteigė parlamentaras, šiuo metu
Seimo Miš riai frakcijai priklausantis
Naglis Puteikis. 

Pavadinimas partija „Neapmo-
kestinamųjų pajamų didinimas” bus
registruotas Registrų centre ir už tokį
pavadinimą balsuota suvažiavime.
Anot N. Puteikio, partija kaip tik ir iš-
kėlė šio dydžio (NPD) kaip pagrindinę
priemonę skurdui, nusivylimui, dep-
resijoms, alkoholizmui, emigracijai
mažinti. Lėšas tam naujoji partija
žada imti mažindama valstybės val-
dymo išlaidas pradedant nuo Seimo.
Partija taip pat pasisako už visuome-
nės kontrolės teisėsaugai atkūrimą
sugrąžinant tarėjus teismuose ir kitais

Europoje išbandytais būdais, renkamų
seniū nijų tarėjų sugrąžinimą, viešųjų
fi nansų skaidrumą. 

N. Puteikis tvirtina, kad šiuo metu
partijoje yra 2,6 tūkst. narių arba stei-
gėjų, ruošiami visi reikalingi doku-
mentai šiai politinei organizacijai re-
gistruoti. Suvažiavime partijos pir-
mininke buvo išrinkta vi suomeninio
rinkimų komiteto „Pu tei kis plius” at-
stovė ukmergiškė Nijolė Giedraitienė. 

„Mūsų pagrindiniai tikslai yra
pirmiausia oraus pragyvenimo lygio
užtikrinimas Lietuvos Respublikos
gyventojams kiek įmanoma arčiau
artėjant prie ES pajamų vidurkio.
Antrasis tikslas yra tikrosios demo k-
ratijos sugrąžinimo ar įvedimo į žmo-
 nių ir valdžios gyvenimą ir at kuriant
netgi pirmines savivaldos grandis,
kurios iki šiol Lietuvoje nėra atkurtos.
Žinoma, nacionalinės kultūros, švie-
timo ir šeimos politikos puoselėji-
mas”, – sako Seimo narys. 

Vilnius (LRT radijas, LRT.lt) –
Vyriausybė pritarė grąžintoms ir pa-
koreguotoms pataisoms, kad kai ku-
riais atvejais santuokas galėtų nu-
traukti notaras. 

Pataisose nebenumatoma gali my-
bė nutraukti santuoką pas notarą, jei
šeimoje yra nepilnamečių vaikų.

Dabar nutraukti santuoką gali

tik teismas. Notarai santuokas galės
nutraukti ne anksčiau kaip praėjus
metams nuo to, kai sutuoktiniai ne-
begyvena šeiminio gyvenimo.

Notarams norima perduoti ir dau-
 giau teismo funkcijų, pavyzdžiui,
spręsti tėvystės pripažinimo klausi-
 mus.

ES tiria Lenkijos įstatymus 
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  Ir PASAULIS

Rusija rengiasi blogiausiam
Maskva (LRT.lt) – Krintančios

naftos kainos gali priversti Rusiją
peržiūrėti 2016 m. biudžetą, perspė-
jo Rusijos vyriausybės vadovas
Dmitrijus Medvedevas. Pasak Ru-
sijos premjero, šalis turi būti pasi-
rengusi blogiausiam ekonominiam
scenarijui, jeigu naftos kainos toliau
kris.

Naftos barelis sausio 14 d. kai-
navo kiek mažiau nei 32 dolerius, per
pastaruosius penkiolika mėnesių
nafta atpigo 70 proc. Mokesčiai, su-
renkami iš naftos ir dujų, sudaro apie
pusę Rusijos vyriausybės pajamų.

2016 m. federalinis biudžetas, ku-
riam buvo pritarta spalį, buvo pa-
remtas scenarijumi, pagal kurį naftos
barelio kaina 2016 m. siektų 50 dolerių.

Rusijos departamentams buvo nu-
rodyta 10 proc. sumažinti išlaidas, ti-
kimasi sutaupyti 700 mlrd. rublių (9,1
mlrd. JAV dolerių); nuo tokių mažini-

mų pensijos ir valstybės tarnautojų at-
lyginimai bus apsaugoti.

Rusijos ekonomikos ministras
Aleksejus Uliukajevas perspėjo, kad
Rusijos laukia ilgas žemų žaliavų kai-
nų laikotarpis ir kad naftos barelio kai-
na gali nukristi iki 15–20 dolerių. 

Infliacijos lygis Rusijoje siekia
net 15 proc., tačiau Centrinis bankas ti-
kisi, kad iki kitų metų infliacijos ro-
diklį pavyks sumažinti iki 4 proc.

Vilnius (BNS) – Sausio 13-osios by-
loje įtariamas buvęs KGB karininkas
Michailas Golovatovas įkū rė fondą,
kuris padeda įtariamiesiems Sausio 13-
osios žudynė mis – patvirtino Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pir mininkas Artūras Paulaus-
kas.

„Mano žiniomis, tas fondas pade-
da KGB darbuotojams, kurie tuo metu
tarnavo ‘Alfoje’. Dabar dar vie na už-
duotis – padėti tiems kaltina miesiems,
finansiškai, turbūt apmo kant gynėjų
paslaugas ir visas kitas išlaidas”, –
sakė A. Paulauskas.

A. Paulauskas neatmeta, kad šį
fondą finansuoja ir Kremlius, kiti
buvę KGB darbuotojai, verslas.

2011 metų liepą pagal Lietuvos iš-
duotą Europos arešto orderį KGB ka-
rininkas M. Golovatovas buvo sulai-
kytas Austrijos sostinės Vienos oro
uoste, bet nepraėjus nė parai paleistas.

Lietuvos ir Europos Ko misijos parei-
gūnai tuomet griežtai kritikavo Aust-
riją, kuri tikino, kad jai trūko duome-
nų.

Bylos duomenimis, M. Golova to-
vas vadovavo specialiosios paskirties
būriui „Alfa”, 1991 metų sausio 13-ąją
šturmavusiam beginklių žmo nių sau-
gomą Vilniaus televizijos bokštą.

Sausio 27 dieną Vilniaus apygar-
dos teismas turėtų pradėti nagrinėti
Sausio 13-osios bylą, kurioje yra 64 kal-
 tinamieji, beveik 500 nukentėju siųjų,
apie 1 tūkstantį liudytojų.

1999 metais Sausio 13-osios byloje
dėl antivalstybinių organizacijų kūri-
mo ir kitų nusikaltimų kalėti buvo nu-
teisti šeši asmenys – Mykolas Buro-
kevičius, Juozas Jarmalavičius, Juozas
Kuolelis, Leonas Bartoševi čius, Sta-
nislavas Mickevičius ir Ja roslavas
Prokopovičius.

Rems Sausio 13-osios nusikaltėlius Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga (ES) pradėjo precedento netu-
rintį tyrimą dėl prieštaringai verti-
namų įstatymų pakeitimų, kuriuos
priėmė Lenkijos naujoji dešiniųjų vy-
riausybė: ES siekia išsiaiškinti, ar jie
neprieštarauja ES demokratijos prin-
cipams.

Tyrimas pradėtas augant susirū-
pinimui dėl neseniai konservatyvios
euroskeptiškos „Įstatymo ir teisingu-
mo” (PiS) partijos vyriausybės priim-
tų Konstitucinio Tribunolo ir ži-
niasklaidos įstatymų pakeitimų.

Briuselis 2014 metais įvedė įsta-
tymų viršenybės mechanizmą, sutei-
kiantį 28 valstybių Bendrijai teisę iš-
tirti ir, jeigu reikia, nubausti bet kurią

valstybę narę, kuri pažeidžia ES de-
mokratijos ir teisių principus.

Radus pažeidimų, šalis gali ne-
tekti balsavimo teisės ES, tačiau iki šiol
ši priemonė nebuvo pritaikyta ir pa-
reigūnai tikisi, kad jos neprireiks.

Lenkijos prezidentas Andrzej
Duda pasirašė įstatymą, suteikiantį
konservatyviajai vyriausybei įgalio-
jimus tiesiogiai skirti ir atleisti vi-
suomeninių transliuotojų vadovus.

Anksčiau Prezidentas pasirašė
teisės aktus, numatančius Lenkijos
Konstitucinio Teismo reformą, nors
prieš ją buvo protestuojama masinėse
demonstracijoje, o opozicija tvirtino,
kad tie pakeitimai kelia grėsmę teismų
nepriklausomybei.

Susikūrė nauja partija – NPD

Paskelbė apie Ebolos pabaigą

Stalinas rusams vis patrauklesnis

Ženeva (Alfa.lt) – Pasaulinė svei-
katos organizacija (PSO) paskelbė, kad
Ebolos karštinės epidemija Liberijoje
ir visoje Vakarų Afrikoje yra įveikta.
PSO pranešė, kad Liberijoje per pa-
skutines 42 dienas nebuvo užfiksuotas
nė vienas susirgimo Ebola atvejis.

Pernai apie galutinai įveiktą Ebo-
los virusą paskelbė Gvinėja ir Siera

Leonė. Vis dėlto Jungtinių Tau tų ge-
neralinis sekretorius Ban Ki-moon
perspėjo, kad Vakarų Afrika ateityje
vis dar gali susidurti su ligos paūmė-
jimu.

Iš viso didžiausias visų laikų Ebo-
los karštinės protrūkis nuo 2013 metų
gruodžio nusinešė daugiau kaip 11
tūkst. žmonių gyvybių.

Maskva (ELTA) – Pastaraisiais
metais Rusijoje gerokai išaugo Josifo
Stalino asmenybės patrauklumas ir
pritarimas jo vykdytai politikai. Tai
pranešė Levados centro atstovai, api-
bendrindami surengtos apklausos re-
zultatus.

Trečdalio rusų nuomone, „kad ir
kokios klaidos bei ydos būtų priski-
riamos Stalinui, svarbiausia, kad jo va-
dovaujama mūsų liaudis tapo nugalė-
toja Didžiajame Tėvynės kare”. 

Tuo, kad „Stalinas – išmintingas
vadovas, padaręs Sovietų Sąjungą ga-
lingą ir klestinčią”, įsitikinęs kas
penktas rusas. 

12 procentų įsitikinę, kad „mūsų
liaudis niekada negalės apsieiti be to-
kio vadovo kaip Stalinas, anksčiau ar
vėliau jis ateis ir įves tvarką”.

Staliną „žiauriu tironu, sunaiki-
nusiu milijonus nekaltų žmonių”, lai-
ko 21 procentas Rusijos gyventojų. 

M. Golovatovas finansais rems Sausio 13-osios nusikaltėlius. ,,Facebook” nuotr.

D. Medvedevo veide vis daugiau nerimo dėl
Rusijos ateities.                              Reuters nuotr. 

Los Angeles (Diena.lt) – Trys žmo-
nės laimėjo Jungtinių Valstijų loterijos
„Powerball” rekordinį 1,6 mlrd. dolerių
„aukso puodą”, dėl kurio sausio 13 d.
milijonai žmonių suplūdo prie televi-
zorių tiesiogiai stebėti, kaip ridenami
kamuoliukai su skaičiais.

Laimingąją kombinaciją sudarė
šie skaičiai: 8, 27, 34, 4 ir 19, o „Power-

ball” skaičius buvo 10.
Šio vakaro tiraže buvo trys „auk -

so puodą” laimėję bilietai: Ca lifor nijoje,
Floridoje ir Tennessee.

Kiekvienam iš trijų laimėtojų ati-
teks po 528,8 mln. JAV dolerių, ta čiau
nuo šios sumos jiems dar teks sumokėti
mokesčius.

Santuokas nutrauks ne tik teismai „Aukso puodą” dalysis trys
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Parengė Dainius Ruževičius
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Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

JAV studijuojantis Tautvydas Kieras
Lietuvoje prieš kelis metus buvo žino-
mas kaip perspektyvus disko metikas.
Viename interviu 2011 metais sporti-
ninkas vylėsi bandy sian tis rengtis ir
2016 metų Rio olimpinėms žaidynėms,
tačiau viskas apsisuko 180 laipsnių. T.
Kieras kasdien triūsia tikėdamasis pra-
simušti į JAV amerikietiškojo futbolo
lygą (NFL) ir tapti pirmuoju ten žaidžian -
čiu Lietuvoje gimusiu lietuviu.

Vietoj disko – kamuolys

T. Kieras 2011 metais į JAV išvy ko
kaip disko metikas, universitete ėmė-
si verslo vadybos studijų. Tuo met Mon-
roe kolegijos New Yorke lengvaatlečių
treneris Mark Good man nepaprastai
džiaugėsi, kad jų komandos sudėtį su-
stiprino vienas perspektyviausių pa-
saulyje jaunųjų metikų. Nors diską
lietuvis mėtė dar pernai, tačiau ne-
trukus nusprendė imtis visiškai kito-
kios veiklos.

Jau mokydamasis Mississippi Sta-
te University 2013 metais galingo stoto
lietuvis susidomėjo amerikie tišku fut-
bolu. Į šią sporto šaką jį pa stūmėjo fi-
zinių lietuvio duomenų sužavėtas pro-
fesorius Gary Temple ton. Dabar T.
Kieras jau turi sutartį su NFL agentu
ir pluša profesionalių sportininkų ren-
gimo centre tikėda masis praverti NFL
duris.

Vis dėlto lietuvis nėra „balta var-
na” NFL istorijoje. Lygoje buvo ne vie-
nas atvejis, kai sėkmingas karjeras
lygoje pasiekė anksčiau ameri kietiško
futbolo nežaidę sportininkai. „Nors
dauguma sėkmingą karjerą NFL pa-
dariusių atletų yra aukštųjų mokyklų
ir universitetų žvaigždės, yra NFL žai-

Buvęs disko metikas siekia prasimušti į NFL

dėjų, kurie, kaip ir aš, niekada nesi-
treniravę futbolo pateko į didžiąją lygą.
Ir padarė ypatingai sėk mingas karje-
ras”, – teigė T. Kie ras.

2013 m. naujokų biržoje „Cincin -
nati Bengals” komanda pašaukė bu vusį
disko metiką, pasaulio jaunimo čem-
pioną, Margus Hunt iš Estijos. Tiesa,
estas prieš patekimą į NFL ketverius
metus amerikietišką futbolą žaidė stu-

dentų čempionate.
24-erių T. Kiero kelias gali būti dar

sunkesnis. Lietuvis naujokų bir žoje
dalyvauti jau negali, tačiau, anot pa ties
T. Kiero ir jo agento, tai tik į naudą. Jo-
kia komanda nenaudotų savo šaukimo
iki šiol nežaidusiam sportininkui, ta-
čiau kaip laisvąjį agentą į treniruočių
stovyklą pasi kviesti gali.

„Suprantu, kad mano kelias į NFL
yra neįprastas ir žinau, kad net la-
biausiai patyrusiems žaidėjams pa teki-
mas į NFL yra didžiausia privilegija.
Bet aš tikiu savimi, savo darbo etika ir
savo gebėjimais daryti viską, ko reikia,
jog turėčiau galimybę užsitikrinti vie-
tą šiame sporte”, – pasiti kėjimu savimi
spinduliavo sportinin kas.

Galimybė pasirodyti
NFL skautams

Visai neseniai lietuvis pasirašė
sutartį su taip pat pradedančiuoju
NFL agentu Mark Henness, kuris pa de-
da T. Kierui rengtis pasirodymui prieš
NFL komandų skautus ir tre nerius.

Kovo mėnesį vyks vienas pagrin-
dinių lietuvio kelio į NFL etapų – va di-
namoji profesionalų diena (Pro Day),
kurioje sportininkai bus testuojami
NFL skautų ir trenerių.

„Pro Day” nežaidžiamos rungty-
nės. Ten viskas vyksta vadinamuoju
„Combine” principu – žaidėjai bė ga
trumpus atstumus laikui, fiksuojamas
jų šuolis į aukštį, sugebėjimai bėgant
staigiai keisti kryptį ir daug kitokių už-
duočių. Apie sportininko kūną ir su-
gebėjimus fiksuojama vis kas, ką gali-
ma statistiškai užrašyti ir palyginti.

„Nors mano ūgis 197 cm, o svoris
132 kg, esu greitas ir staigus. Mano pa-
tirtis stipriausioje SEC (southeastern)
konferencijoje ir ilgi metai tre niruojan-
tis disko metime duoda daugybę pliu-
sų ir pranašumų. Juos tre neriai bando
paversti išskirtiniais bruožais ir tech-
nika, kuri padėtų kuo greičiau prisi-
taikyti ir tapti konku ren cingu NFL”, –
pasakojo T. Kieras.

Iki „Pro Day” išbandymo jam li ko
pora intensyvių mėnesių. Šiuo me tu T.
Kieras treniruojasi Las Vegas, profe-
sionalioje „Athletic Gaines” bazėje.
Treniruotės, kurios apima ko ordinaci-
jos, jėgos, ištvermės, greičio ir specia-
lizuotų judesių lavinimą, vyksta šešias
dienas per savaitę, nuo ankstyvo ryto.
Tarp treniruočių vyksta mokymai,
žaidybinių situacijų aptarimai, masa-
žai ir viskas, ko rei kia kūnui atsistatyti.
„Kiekvieną die ną turiu daug mokytis
ir dirbti”, – apie patirtį Las Vegas pa-
sakojo T. Kieras.

„Athletic Gaines” treniruočių ba-
 zėje sportuoja daug JAV profe sio nalių
sportininkų. Sezonui čia ren gėsi „Chi-
cago Bulls” žvaigždė Jimmy Butler,
„Orlando Magic” žaidėjai Vic tor Ola-
dipo ir Tobias Harris, „Golden State
Warriors” nariai Festus Ezeli ir Har-
rison Barnes.

Lietuvis NFL greičiausiai žaistų
kraštinio gynybos linijos žaidėjo (De-
fensive End) pozicijoje. Būtent šios
pozicijos žaidėjas yra ir minėtasis es-
tas M. Hunt.

„Mano atsakomybė būtų sustab-
dyti stambiausius komandų puolėjus.
Tobulai išmokti visas įmanomas puo-
 limo schemas ir oponentų judesius, kad
kuo geriau užkirsčiau kelius varžovų
atakoms”, – puikias žinias apie ame-
rikietiškąjį futbolą demonstruoja lie-
tuvis.

Lietuvos vardas NFL
– ne naujiena

JAV amerikietiškojo futbolo pro-
fesionalų lygoje lietuviai yra palikę
gana ryškų pėdsaką.

T. Kieras: „Suprantu, kad mano kelias į NFL yra neįprastas, bet aš tikiu savimi”.

Neseniai lietuvis pasirašė sutartį su NFL agentu M. Henness, kuris padeda T. Kierui reng-
tis pasirodymui prieš NFL komandų skautus ir trenerius. Tris kartus NFL čempionas – Johny Unitas 

Nukelta į 15 psl.
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,,Dainavos” ansamblio koncertui artėjant
Pokalbis su meno vadovu DariumiPolikaičiu

– Sausio 31 d. įvyksiantis ,,Dai na vos”
ansamblio koncertas ,,Te gul dirba tavo nau-
dai ir žmonių gėrybei” skiriamas skaudžių
Sau sio 13-tosios įvykių 25-tosioms me ti-
nėms. Kaip kilo mintis suruošti tokį kon-
certą?

– Sausio 13-tajai skirti koncertai
yra ,,Dainavos” ansamblio tradicija.
Pirmąjį tokį koncertą suruošėme 1998
metais. Buvo praėję aštuoneri metai
nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Lie-
 tuva buvo gerokai pasikeitusi nuo At-
gimimo dienų. Pajutome, kad Sau sio
13-tosios įvykiai (nors ir nepa miršti)
pradėjo blukti visuomenės at mintyje.
Mums atrodė, kad tai – ,,per anksti”.
Tuo metu ,,Dainava” buvo su stiprėjusi
ir pribrendusi platesnio masto pro-
jektams, sudėtingesniems muziki-
niams kūriniams. Tad gimė mintis
ruošti sakralinės muzikos koncertus
Sausio 13-tosios proga, nuo lat įtrau-
kiant ir stambesnės formos kūrinį,
dažniausiai ,,Requiem” Mišias.  To-
kius koncertus suruošėme 1998, 1999,
2001, 2003, 2005 ir 2011 me tais. Jie tapo
rimties ir susikaupimo šventėmis,
kuriose prisimindavome ne tik Sausio
13-tosios aukas, bet ir visus, kurie
yra kentėję už Lietuvą. 

Šiais metais Lietuva ir visas pa-
 saulis mini Sausio 13-tosios dvide-
 šimtpenktmetį. Tad nusprendėme,
kad dera ir vėl suburti visuomenę ne
tik prisiminti, bet iš naujo patikėti, įsi-
žiebti, dvasiškai nuskaidrėti. Vi liamės
šiuo koncertu pagerbti žuvusius ir nu-
kentėjusius už Lietuvos laisvę bei pri-
siminti, kad jų auka ne buvo bergždžia,
nes ji atnešė mūsų kraš tui šviesesnį
rytojų. Tačiau taip pat jaučiame, kad
nevalia mums sustoti tik ties pager-
bimu ir prisimini mu. Todėl koncertui
pasirinkome te mą ,,Tegul dirba tavo
naudai ...ir žmo nių gėrybei”. Sausio
13-tosios auka ir mūsų himno žodžiai
įpareigoja mus, Lietuvos vaikus, dirb-
ti ne tik Lietuvos, bet ir visos žmoni-
jos gėriui. Drąsiai pasauliui priminti
nepatogias tiesas, pvz. besitęsiantį
karą Ukrainoje ir Krymo neteisėtą
okupa ciją. Ir ypač šiandieną, kai pa-
saulyje yra tiek daug smurto, nesan-
taikos ir neteisybės, nepasiduoti bai-
mei ir ne vil čiai, o viltingai siekti tie-
sos ir tei singumo.

– Ar koncerto metu bus išvar dinti ir pa-
gerbti Sausio 13-tosios naktį žuvusieji?

– Taip, koncerto metu išskirtinai
paminėsime tą naktį žuvusius. 

– Turbūt daugelis „Dainavos” an-
samblio choristų labai gerai pri simena
1991-ųjų metų sausio 13-tą. Gal yra ir to-
kių, kurie tuo metu buvo Lietuvoje ir tuos
įvykius pergyveno iš arti? Jeigu taip – ar re-
 peticijų metu jie dalijasi savo pri siminimais? 

– Taip, tarp mūsų yra daug ,,Dai -
navos” narių, kurie gerai prisimena tą
naktį. Aš tada dar nebuvau vedęs, bet
jau gyvenau Čikagos priemiestyje,
nebe pas tėvus. Tą vakarą su draugais
šventėme pusbrolio žmonos gimtadie-
nį. Paskambino tėvelis ir prane šė, kas
įvyko. Atsimenu, kad grįžau tą naktį
nakvoti pas tėvus, į Mar quet te Parką,
kad būtų širdžiai ramiau. Bet mažai
buvo to miego, nes visą nak tį žiūrėjo-
me televizorių ir klausė mės radijo,
ban dė me skambinti drau gams ir gimi -
nėms į Lietuvą. Manau, kad tai ne iš-
 skirtinis patyrimas – turbūt dauguma
tuo metu Čikagoje gyvenančių lie-
 tuvių panašiai išgyve no tuos įvykius.
Tačiau man žymiai įdomesni ir reikš-
 mingesni yra išgy venimai žmonių,
kurie tą naktį bu dėjo prie Televizijos
bokšto (arba prie Seimo rūmų). Ir tarp
mūsų choristų yra tokių, kurie ten

buvo, tai asme niškai patyrė. Po kiek-
vieno Sausio 13-tosios proga su ruošto
koncerto mane sujaudina tai, kad su-
tinku tarp klausytojų žmonių, kurie pa-
sakoja apie savo tos nakties prisimi-
nimus. Lenkiu galvas jiems – tiems, ku-
rie drį so be ginklo stoti prieš tankus,
– ir dažnai pagalvoju, ar aš būčiau iš-
drį sęs taip padaryti...

– Pagrindinis koncerto kūri nys – Gab-
riel Fauré ,,Requiem”.  Kodėl pasirinkote šį
kūrinį?

– Prancūzų kompozitorius Gab-
 riel Fauré (1845–1924) „Re quiem” su kū-
rė 1887–1888 metais, o šis kūrinys pir-
mą kartą buvo atliktas 1888 m. sausio
16 d. Paryžiaus Šv. Mag dalenos bažny-
čioje. Pats Fauré rašė: „...mano ‘Re-
quiem’ neišreiškia mirties bai mės,
kažkas jį pavadino lopšine mir čiai.
Bet aš taip suvokiu mirtį: kaip palai-
mingą išsilais vi ni mą, laimės ana pus
siekį, o ne skausmingą perėji mą iš
vieno būvio į ki tą”. Fauré savo kūri-
nyje pakeičia nu sistovėjusią ,,Re -
quiem” Mišių dalių seką, aplenkda mas
kai kuriuos tekstus (ypač tuos apie ,,pa-
skutinę teismo dieną”), labiau pa-
brėždamas Viešpa ties gailestin gumo ir
mirusiųjų at vy kimo į Rojų, kur juos pa-
sitinka ,,an gelų ir šventųjų chorai”, te-
mas. Mums atrodė itin tinkama pami-

nėti Sausio 13-tosios didvyrių auką
kūri niu, kuris remiasi viltimi, kad
mirtis dar ne viskas.

– Prieš keletą metų „Dainavos” an-
samblis kartu su amerikiečių choru atliko
Brahmso ,,Vokišką Requiem”.  Kuo šis kū-
rinys skiria si nuo Fauré ,,Requiem”?  

– Fauré ,,Requiem” turbūt ryš-
 kiau siai skiriasi nuo Brahmso ,,Re -
quiem” tuo, kad pastarasis giedamas
vokiečių kalboje, o Fauré ,,Requiem” –
lotynų, kaip dauguma kitų ,,Re quiem”.
Taip pat Fauré melodinė ir harmoninė
,,kalba” gerokai skiriasi nuo Brahmso,
linksta labiau į impresionizmą (nors jo
dar nepasiekia). Tačiau šie kūriniai ir
panašūs, nes abu kompozitoriai bando
pristatyti ,,Requiem” Mišių formą ir tu-
rinį naujai, kitaip. Brahmsas tai padaro
panaudodamas Senojo Testamento iš-
traukas skirtas paguosti liūdinčius
artimuosius, vietoj tradicinių loty niš-
 kų ,,Requiem” Mišių tekstų. O Fau ré,
pakeisdamas nusistovėjusią ,,Re-
quiem” Mišių dalių seką, pabrė žia gai-
lestingumo, išvadavimo ir at vykimo į
Rojų temas, išreikšdamas vil tį, kad
mirtis yra prisikėlimas į naują gyve-
nimą.

– Fauré ,,Requiem” reikalauja ne tik
choro, bet ir orkestro bei dvie jų solistų. Ar

2015 m. kovo 15 d. koncerto akimirka. „Dainavos” archyvo ir Jono Kuprio nuotraukos

Darius Polikaitis ruošia ansamblį ypa-
tingam koncertui. 

Dainaviečiai po repeticijos su svečiu – ,,William Ferris Chorale” meno vadovu Paul French (viduryje).



pana šius įvy kius , kuriuos pergy veno
ir mūsų tauta. Taigi giedodami anglų
kal ba siekiame pabrėžti Sausio 13-to-
sios universalumą. Abu kūriniai bus
giedami a capella.

– Koncerte girdėsime ir lietuvių kom-
pozitorių kūrinius: Prano Beinario ,,Neuž-
miršk” bei Gedimi no Kalino ,,Ave Maria”.
Ar galėtu mė te apibūdinti ir šiuos kūrinius?   

– Kompozitorius Pranas Beinaris
nuo 1948 metų, t. y. pačiais sun kiau siais
priespaudos metais, vadovavo Kau no
katedros chorui, ėjo vargoni nin ko pa-
reigas. Kūrinyje ,,Neuž miršk” auto-
rius prašo Rūpintojėlio neapleisti, ne-
užmiršti ,,artojų žemės, kryžiais puo-
šusios laukus”. Bet ar pats tekstas iš
tiesų netaikomas klau sytojui, kad šis
nepamirštų tai, kas švenčiausia ir
svarbiausia, būtent lais vė ir tikėji-
mas? Skambės ir Gedi mino Kalino
,,Ave Maria”, savo faktū ra ir harmo-
ninėmis progresijomis šiek tiek pri-
menantis vėlyvo XX am žiaus minima-
listus, pvz. estą Arvo Pärt ir lenką
Henryk Gorecki.

– Supa žin dinkite skaitytojus su šiais
kompozitoriais. Gal teko su jais susitikti, ben-
drauti? 

– Gediminas Kalinas gyvena Šiau-
liuose, dainuoja puikiame Šiau lių vals-

tybiniame kameriniame cho re ,,Poli-
fonija”. Nežinau, ar jis tai at si mintų,
bet mums teko vienoje chor vedžių aka-
demijoje laisvalaikio metu kar tu pa-
žaisti krepšinį. O Prano Bei nario kū-
rinys ,,Neužmiršk” man ypač bran-
gus tuo, kad pirmą kartą lankantis dar
okupuotoje Lietuvoje (1989 metais),
netikėtai sutikus kompozitorių Kauno
katedroje, jis man padovanojo šio kū-
rinio rankraštį. 

– Ar „Dainavos” ansamblio koncerte
skambės ir daugiau muzikinių kūrinių?

– Taip, choras giedos Vlado Ja ku-
 bėno ,,O kad aš Jį regėčiau”, Leonido
Abario ,,Kyrie”, Jono Dambrausko
,,Mal da už tėvynę” ir kitų giesmių. Taip
pat kamerinis orkestras atliks ,,Ada-
gio”, parašytą XX amžiaus kompozi-
toriaus Remo Giazotto pagal ba ro ko lai-
kotarpio kompozitoriaus To maso Al-
binoni melodiją.  Todėl tas kūrinys daž-
nai vadinamas ,,Albino ni’s Adagio”.

– Kaip sekasi ruoštis koncertui?  Kokia
choristų nuotaika?

– Pasiruošimas koncertui vyksta
puikiai. Choristų nuotaika gera, dar-
 binga.

– Ačiū už pasikalbėjimą.  Lin ki me ,,Dai-
navos” ansambliui sėkmingo koncerto. 

Kalbėjosi Rimas Černius
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koncertuosite su orkestru, ar tik pianino / var-
gonų palyda?  Kas dainuos solo partijas?

– Yra trys Fauré „Requiem” versi-
jos. Pirmoji, parašyta vargonams, arfai
ir kameriniam styginiam orkes trui,
susideda iš penkių dalių. Įdomu tai, kad
Fauré naudoja neįprastą styginio or-
kestro sudėtį – vyrauja že mes nieji sty-
giniai instrumentai – al tai, violončelės
ir bosai – o smuikas pasirodo tik dvie-
jose dalyse. Tokia su  dėtis suteikia kū-
riniui tamsesnį ,,foną”, kurio pavir-
šiumi choras, arfa arba solo smuikas
gali išreikšti ,,švie sesnes” muzikines
mintis. Antroje ver sijoje Fauré prideda
dar dvi dalis ir papildo styginį orkest-
rą keliais pu čiamaisiais. O trečioji ver-
sija parašyta pilnam simfoniniam or-
kestrui. Šia me koncerte atliksime ant-
rąjį va riantą. Orkestrui vadovaus Či-
kagos lietuviams žinoma koncert-
meisterė, smuikininkė Linda Velecky-
tė. Vargo nais gros Lisa Kristina. O
solo partijas atliks mūsų choristai
Rima Biru tienė bei Martynas Matutis.

– Girdėjau, kad amerikiečių choro
,,William Ferris Chorale” meno vadovas Paul
French prave dė vieną repeticiją su ,,Dai-
navos” ansambliu?  Kaip praėjo ta repeticija?

– Su Paul French susipažinau prieš
kelis metus, kai jo vadovaujamas ,,Wil-
liam Ferris Chorale” ruošė Pabaltijos
kraštų chorinės muzikos koncertą. Jis
su manimi susisiekė ieš  kodamas lie-
tuviško chorinio re per tuaro. Praėjusį
rudenį jį pakvie tėm pravesti seminarą
(angliškai va dinamą ,,choral works-
hop”). Pralei do me vieno šeštadienio
rytą ir popie tę gilindami chorinio meno
ir vokalo žinias. Tokius seminarus
bandome su ruošti kasmet. Nelengva to-
kiam di deliam būriui choristų susi-
burti ne įprastą repeticijos dieną. Bet to-
kie su sibūrimai be galo vertingi, nes jie
praturtina choristus ir paruošia cho rą
tolimesniems uždaviniams.

– Kiek suprantu, koncerte „Dai navos”
ansamblis atliks dvi ameri kie čių kompozi-
torių gies mes:  Kurt Bestor ,,Prayer of the
Chil dren” ir Craig Courtney ,,Uk rai  nian Al-
leluia”. Ar galėtute skai tytojus supažindin-
ti su šiais kompozitoriais ir jų kūriniais?

– Taip, koncerte skambės ameri kie-
čio Craig Courtney ,,Ukrainian Alle-
luia”. Kompozitorius 2007 metais dirbęs
misionieriumi Ukrainoje, su si žavėjo
ukrainiečių tauta, kuri XX amžiuje
pergyvenusi ilgą sovietų okupaciją,
dirbtinai Stalino ,,sukur tą” badą bei
daugiausiai gyvybių pa reikalavusią
branduolinę avariją pa saulio istorijoje,
neprarado tikėjimo ir laisvės vilties. Tie
sentimentai ak tualūs ir šiandien, kai
mūsų broliai, sesės ukrainiečiai išgy-
vena sunkius išbandymus. Skambės
ir amerikiečio Kurt Bestor kūrinys
,,Prayer of  the Children”, parašytas
karo Jugoslavi joje metais, skirtas Ser-
bijos, Kroa ti jos ir Bosnijos vaikams. Kū-
rinys ak tualus ir šiandieną, kai mili-
jonai vai kų Sirijoje bei kitur gyvena
karo aud rose.

– Kokia kalba dainuosite Bes tor ,,Pra-
yer of the Children”?  Ar tie kūriniai bus at-
liekami su in strumentine palyda, ar a cap-
pella?

– ,,Ukrainian Alleluia” bus gieda-
 mas lotynų kalba, o ,,Prayer of  the
Children” originaliąja anglų kalba. Tai
neįprastas sprendimas mūsų chorui –
dažniausiai dainuojame/gieda me lie-
tuviškai, kartais lotyniškai, bet labai re-
tai anglų kalba. Tačiau ver čiant kūri-
nį į lietuvių kalbą būtų pra rasta pilna
žodžių prasmė. Be to, mums buvo svar-
bu pabrėžti tai, kad mūsų himno žodžiai
įpareigoja mus rūpintis ne tik Lietuvos,
bet ir viso pa saulio gerove, ir ypač už-
jausti ir paremti tuos, kurie pergyvena

,,Dainavos” ansamblis po sėkmingo pasirodymo X  Šiaurės Amerikos dainų šventėje.  

Primename, kad ,,Dainavos” ansamblio koncertas ,,Tegul dirba
tavo naudai ir žmonių gėrybei” vyks 2016 m. sausio 31 d., sek-
 ma dienį, 2 val. p. p. Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo bažnyčioje,
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. 
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1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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ĮVAIRŪS

,,Surašymo” Nr. 53 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: BURLAIVIS

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 53

išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Dalė Blekienė, Chicago IL
Jadvyga Savickas, Chicago IL

mindaugas Beržinskas, Chicago, IL
mirga Domeika, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

n Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių žmo -
nių priežiūros darbų su gyvenimu. Patirtis,
geros rekomendacijos. Gali pakeisti ar išleisti
atostogų. Siūlyti įvai rius variantus. Tel. 708-
691-6542.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235.

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

n Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonius
ar vyresnio amžiaus žmones. Galite siūlyti ir
kitus darbus. Legalūs dokumentai. Tel. 872-
214-2203.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu.  Didelė  darbo patirtis,  minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n Nuoširdi slauga, gebėjimas bendrauti,
sveikas naminis maistas, kasdieninis atėjimas
ar buvimas visas 24 val. 
Tel. 779-774-8182.

n Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos dar-
bo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

n Moteris, turinti CNA sertifikatą, labai geras
rekomendacijas, slaugos darbo patirtį, ieško
darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 312-647-
3208.

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

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų. Tel. 773-757-9666.

n Medikė ieško senų žmonių priežiūros dar-
bo. Gera anglų kalba, patirtis, rekomendaci-
jos. Siūlyti įvairius variantus IL, MI,  IN valsti-
jose. Tel. 312-256-6945.

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

Perku senelių priežiūros darbą su grį-
žimu namo. Gali būti nepilna darbo
diena. Galiu  pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. Tel. 773-786-7078

,,mano Pasaulėjautos kelionė” –
kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jau-
nų dienų patirtį; 2. jaunytės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vo-
kietijoje; 3. atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių as-
menų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako testamento paskirtomis lė-
šomis.

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
tel. 773-585-9500;

el. paštas: administracija@draugas.org
www.draugofondas.org
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Sausio 11-osios rytą David Bowie „Fa-
cebook” paskyroje pasirodė liūdna ži-
nutė: „2016-ųjų sausio 10-oji – Da vid Bo-
wie šiandien ramiai mirė ap suptas savo
šeimos, po 18-os mėnesių trukusios
narsios kovos su vėžiu”. Sunku buvo pa-
tikėti, jog šis išradingas ikona tapęs ro-
keris apleido pa sau lį praėjus dviems die-
noms po jo 69-ojo gimtadienio... Dau-
geliui jo gerbėjų atrodė, jog „Jis – Ne-
mirtinga s”!

Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad
kada nors rašysiu apie šį neei-
linių gabumų britą – vaikystė-

je bei paaug lystėje ne itin domėjausi
pop kultūra. Tiesa, puikiai prisimenu,
kaip Ed Sulli van telelaidoje pirmąsyk
pasiro dė „The Beatles”.  Tai  buvo
1964-ųjų vasarį (man tuomet buvo 10).
Paskui atsirado „The Rolling Stones”
bei ki tos grupės. Anglai sėkmingai
užvaldė ne tik Ameriką, bet ir visą pa-
saulį. Kaip jų nemėgti? Visi vaikai
juos mėgdžiodavo. Neatsiliko ir Mel-
rose Parko mažieji lietuviukai – tarp jų
ir mudu su broliu... Tačiau iš tų laikų
aš nelabai prisimenu brito David Bo-
wie...

Jei prieš metus nebūčiau pritaręs
kaimynės Viktorijos Kašubai tės-Mat-
ranga pa siūlymui apsilankyti David
Bowie pa rodoje, daug būčiau prara dęs.
Tebesitęsiant šventiniam šurmuliui,
antrą Naujųjų metų dieną ke turiese nu-
vykome į Čikagos Šiuo lai kinio meno
muziejų – MCA. Buvo  paskutinės di-
džiulės David Bo wie parodos dienos
(beje, MCA – vienin telė vieta JAV, ku-
rioje ji buvo rodoma). Parodą parengė
Victoria ir Albert muziejus Londone. Iš
ten ji keliavo į Toronto, vėliau į Brazi-
liją ir Berlyną. Ir nors „Vėjų mieste”
paroda buvo rodoma tris mėnesius,
mes  suspėjome į ją „per plauką”. Pri-
sime nu, tai buvo tas retas atvejis, kai
nu ėjus į muziejų, akylai skaičiau kiek-
 vieno eksponato aprašą. Užbūrė ma ne
tas David Bowie – tiek, kad net pasi-
daviau pagundai ir įsigijau prabangų
jo kūrybos albumą.

Ekstravagantiškas 
visose meno srityse

Septintajame praėjusio amžiaus
dešimtmetyje išgarsėjęs artistas tapo
tikra Didžiosios Britanijos legenda:
savitu stiliumi pasižymėjęs David Bo-
wie ne tik kūrė muziką ir dainas, bet ir
suvaidino ne  viename filme, ėmėsi ta-
pybos. Jis išbandė įvairiausius muzi-
kos stilius, prodiusavimą. David Bowie
laikomas vienu įtakin giausių muzi-
kos pasaulio veikėjų, britas netgi turėjo
savo žvaigždę garsiojoje Hollywoodo
žvaigždžių alėjoje.

1947 m. Londono Brixton rajone gi-
męs David Robert Jones muzikinę kar-
jerą pradėjo 1962-aisiais: grojo gitara
grupėje, koncertavusioje įvai riuose
jaunimo susirinkimuose, vestuvėse.
1969 jo daina „Space Oddity” pa siekia
Jungtinės Karalystės „topų” vir šūnę,
o 1975 su singlu „Fame” už kariauja ir
JAV muzikos padangę.

Paskutinis jo albumas „Black star”
išleistas penktadienį prieš mir tį – sau-
sio 8 d. Per savo karjerą mu zikantas už-
dirbo apie milijardą JAV dolerių, dėl sa-
vito stiliaus iki šiol turi milijonus ger-
bėjų visame pasaulyje, parduota apie
140 milijonų jo muzi kos įrašų, jis pel-

Are you Lithuanian?
Anapilin iškeliavo britų muzikos legenda David Bowie

nė kone visus įma nomus muzikos ap-
dovanojimus.

Nacionalinis transliuotojas BBC
Bowie įvardijo vienu iš šimto geriau-
 sių Didžiosios Britanijos kūrėjų, o mu-
 zikos ekspertų žurnalas Rolling Stone
jį priskyrė visų laikų geriau siųjų at-
likėjų šimtukui. Britas pa gar sėjo ir
skandalingais pareiškimais. Aštunta-
jame dešimtmetyje jis paskelbė esąs bi-
seksualus, tiesa, po kurio laiko pats tai
paneigė. 1976 m. jis vie šai kalbėjo, jog
žavisi Adolfu Hitleriu ir fašizmu. Ir šių
žodžių garsenybė vė liau išsigynė teig -
damas, kad kal bėjo turėdamas psi-
chologinių sutri ki mų bei bėdų, susi-
jusių su narko tikų vartojimu. David
Bowie su pirmąja žmona Angela (1970–
1980) susilaukė sūnaus Duncan (gim.
1971 m.), o su antrąja Iman (nuo 1992)
– dukros Alexandria (gim. 2000 m.).

Vorai, Mėnulis ir Pontijus Pilotas

Norėčiau mūsų skaitytojams pa-
berti pluoštą įdomių faktų apie šią
spalvingą asmenybę.

•  David Bowie garsiąją mėnulio ei-
seną (angliškai moonwalk) įvaldė ge-
rokai anksčiau, nei šį šokių žings nelį
1983-iaisiais su „Billie Jean” išpopu-
liarino Michael Jackson. Savo oficia-
liame puslapyje David Bowie rašė, kad
legendinė choreografė Toni Basil iš-
mokė jį šio žingsnelio ruošian tis jo
1974-ųjų gastrolėms „Diamond Dogs”.

•  Dar mokydamasis mokykloje Da-
vid Bowie susipešė su draugu George
Underwood dėl vienos mergaitės dė-
mesio – po šių muštynių vienas David
akies vyzdys visam laikui liko labiau
išsiplėtęs nei kitas. Po šio konflikto Da-
vid Bowie ir George Underwood liko
draugais, o George vėliau sukūrė kelių
pirmųjų David albumų viršelius.

•  David Bowie yra gimęs tą pačią
dieną (sausio 8), kaip ir rokenrolo ka-
ralius Elvis Presley, tik šis buvo 12
metų vyresnis. Pirmoji David Bowie
žmona Angie Bowie savo knygoje „Star-
dust” rašė, kad David Bowie meis triš-
kai sugebėjo pamėgdžioti Elvis Presley.
O pats Elvis Presley yra svarstęs pa-
dainuoti jam ypač pati ku sį David Bo-
wie hitą „Golden Years” (1976 m.).

•  Jo pirmasis hitas Jungtinėje
Karalystėje buvo „Space Oddity”, pa-

sirodęs 1969-aisiais. Šią dainą BBC pa-
sirinko kaip muzikinį foną reporta-
žams apie žmogaus nusileidimą Mė-
nulyje.

•  1990-aisiais David Bowie ir gru-
 pė „Queen” padavė į teismą ame ri-
 kiečių reperį „Vanilla Ice” už tai, kad
šis pasisavino dalį jų bendros dainos
„Under Pressure” ir panaudojo ją sa vo
hitui „Ice Ice Baby”. Šis ginčas vė liau
už uždarų durų buvo išspręstas taikiai.

•  David Bowie daina „The Laug-
hing Gnome” muzikos kritikų yra pri-
pažįstama kaip pati blogiausia jo dai-
na, tačiau būtent ją atlikėjo gerbėjai la-
biausiai pageidavo išgirsti jo gastro-
lėse, kai 1990-aisiais jis kvietė gerbėjus
patiems sudaryti turo grojaraštį. Ta-
čiau galiausiai per minėtas gastroles jis
šios dainos vis tiek neatliko.

•  David Bowie pirmoji populia-
 riausia daina Jungtinėse Valstijose
bu vo „Fame” (1975 m.). Šią dainą David
Bowie parašė kartu su John Lennon,
dainoje girdėti ir pastarojo  balsas – bu-
vęs „bitlas” atliko pritariančiojo vokalo
partiją

•  1976-aisiais 29-erių Da vid Bowie
buvo sulaikytas New Yorko policijos
dėl su savimi turėtų kana pių.

•  David Bowie vardu pavadinta
2009-aisiais Malaizijoje atrasta nauja
vorų rūšis – Heteropo-
da Davidbowie.

•  Jis atsisakė jam
siūlyto „blogiu ko”
Max Zorin vaidmens
James Bond filme „A
View To A Kill” –
vaidmuo vėliau atite-
ko Christopher Wal-
ken.

•  David Bowie
vaidino Pontijų Pilotą
Martin Scorsese fil-
me „Pasku tinis Kris-
taus gundymas”
(„The Last Tempta-
tion of  Christ”).

•  2004-aisiais jį
ištiko infarktas, po ku-
rio dainininkui buvo
atliktos trys širdies
operacijos.

•  1976-aisiais fil-
me „The Man Who
Fell To Earth” David
Bowie suvaidino į

Štai kaip atrodė David Bowie, kai buvo paklaustas „Are you Lithuanian”?
Kadras iš 1976 m. kino filmo „The Man Who Fell to Earth”.

Žemę atvykusį ateivį. Vie noje iš filmo
scenų jo herojus buvo paklaustas, ar jis
kartais nėra lietuvis. „I am from Lon-
don”, – atsakė šis.

David Bowie atminimą 
pagerbė ir Vatikanas

Nieko nuostabaus, kad užuojautą
dėl dainininko David Bowie mirties iš-
reiškė daugybė žymių žmonių, ta čiau
daug ką nustebino žinia, kad Va tikanas
taip pat įsijungė į gedinčiųjų gretas. Va-
tikano laikraštis L’Osserva tore Roma-
no paskelbė tekstą „Neba na lusis Bo-
wie”.

„Galime pasakyti, kad, nepaisant
akivaizdžių kraštutinumų, David Bo-
wie, kuris mirė sausio 10 d., būda mas
69 m., palikimas yra įrėmintas sa votiš-
ko asmens kuklumo, simboliš kai iš-
reikšto net liesaus kūno sudėjimo”, –
rašoma straipsnyje.

Tekste David Bowie karjera api-
būdinama kaip nuoseklus keliavimas,
dažnai patiriantis kitų meno formų in-
vaziją. Taip pat cituojamas Anglikonų
Bažnyčios vadovas arki vys kupas Jus-
tin Welby, pavadinęs David Bowie mu-
ziką „asmeniniu gar so takeliu”. Net Va-
tikano „kultūros mi nistras” kardino-
las Gianfranco Ra vasi pagerbė David
Bowie atminimą, savo  tinklo „Twitter”
paskyroje įrašęs dainos „Space Oddity”
eilutę, kurioje minimas Dievas.

David Bowie visada buvo dvasinis
ieškotojas ir išgyveno krikščionišką
etapą 1970-ųjų viduryje, išleidęs albu-
mą, pavadintą „Station to Station”,
kurio pagrindinė daina yra nuoroda į
Kryžiaus kelio stotis. Jo dėmesį reli-
gijai liudija ir jo darbas Martin Scor-
sese filme „Paskutinis Kristaus gun-
dymas”. O pirmadienį, sausio 11 d.,  Vo-
kietija padėkojo velioniui britų muzi-
kantui David Bowie už  tą vaidmenį,
kuris jis atliko padėdamas 1989 metais
nugriauti Berlyno sieną. „Sudie, David
Bowie. Jūs esate tarp mūsų #Didvyrių.
Dėkojame už pagalbą nugriaunant
#sieną”, parašė šalies diplomatijos ži-
nyba savo „Twitter” paskyroje. URM
joje taip pat įdėjo nuorodą į rokerio Šal-
tojo karo himno „Heroes” („Didvy-
riai”), sukurto 1975 metais tuomet pa-
dalytame mieste, vaizdo įrašą.

Pagal įvairius šaltinius parengė
Raimundas M. Lapas

Paslaptingasis David Bowie. 
Greg Gorman 1984 m. nuotrauka
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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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

A † A
DANUTĖ BALCHAS

VEPŠTAITĖ
mirė 2016 m. sausio 6 d. Kalifornijoje.

Gimė 1929 m. kovo 21 d. Panevėžyje.
Daugiau nei 45 metus gyveno Cerritos, Kalifornijoje. Prieš

tai ir po Antrojo pasaulinio karo Čikagoje.
Visą gyvenimą buvo aktyvi Lietuvių Skautų sąjungos narė.
Nuliūdę liko: sesuo Laima Denhardt su šeima, sūnus Povilas

Algirdas su šeima, sūnus Valiukas Antanas su šeima, sūnus To -
mas Vytautas su šeima.

Atsisveikinimas su artimaisiais vyks St. Cyprian bažnyčio-
je, Long Beach, Kalifornijoje – sausio 23 d. 10 val. ryto.

Nuliūdusi šeima

A † A
VIKTORAS JONAS ŽEMAITIS

Negrįžtamai išėjo į Amžinus Viešpaties namus
2016 m. sausio 8 dieną, sulaukęs 61-erių metų.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės
šios netekties skausmu su giliame liūdesyje likusia
mirusiojo šeima. Su broliu BRONIUM ŽEMAIČIU ir
žmona ELYTE, su broliu JULIUM ŽEMAIČIU ir
žmona ADELE bei jų šeimomis.

Liūdi teta Joana Rimšienė iš Airijos, pusseserė
Daiva su šeima iš Didžiosios Britanijos ir jos duktė
Asta su šeima iš Airijos

Atkelta iš 9 psl.

Šiuo metu NFL žaidžia James
Laurinaitis, kuris yra „St. Louis
Rams” komandos gynybos kapitonas.
Vis dėlto jis realiai tik turi lietuvišką
pavardę, bet yra gimęs ir augęs JAV, sa-
vęs lietuviu greičiausiai nelaiko.

Tačiau net du lietuviai yra tarp
visų laikų geriausių NFL futboli nin kų.
2002 metais miręs Johny Unitas yra
tris kartus NFL čempionas, laikomas
vienu geriausių visų laikų NFL įžai-
dėjų (Quarterback). Jis 1933 me tais
gimė lietuvių emigrantų šeimoje Pitts-
burghe, Pennsylvanijos valstijoje.

Tikra „Chicago Bears” koman-
dos legenda (o taip pat ir visos lygos
žvaigždė) yra taip pat lietuvių emig-
rantų devynių vaikų šeimoje 1942 me-
tais Čikagoje gimęs Dick Butkus, ku-
ris NFL žaidė atraminio gynėjo (Li-
nebacker) pozicijoje.

2008 m. karjerą baigė su „Tampa
Bay Buccaneers” komanda 2003 m.
NFL čempionu tapęs Joe Jurevicius,
žaidęs gaudytojo pozicijoje. 2014 m. jis
įtrauktas į Clevelando miesto spor to
šlovės muziejų. J. Jurevicius apie savo

lietuvišką kilmę puikiai žinojo, jo de-
šiniąją ranką puošė tatuiruotė su Lie-
tuvos simboliu Vyčiu.

Lietuviškų šaknų turėjo ir vie nas
geriausių NFL kikerių (Kicker) Rob Bi-
ron. Jam priklauso keli NFL rekordai.
1978 metų gimimo žaidėjas 2014 metų
rudenį žuvo autoavarijoje.

Buvęs disko metikas siekia 
prasimušti į NFL

ESPN žurnalistas Zach Lowe pra-
kalbo apie „Toronto Raptors” prie-
 kinės linijos problemas. NBA apžval-
gininkas pirštu dūrė į „Rap tors” klu-
bo  žaizdą  ir  atskleidė,  kad  Toronto
komanda   jau  ieško  naujo krepšinin-
ko.

Pasak Z. Lowe, „Raptors” aukš-
taūgio reikia, nes būtina tvirtinti gy-
 nybą. „Raptors“ negali raumenimis
stumdytis dėl garsiausių NBA aukš-
taūgių, tačiau komanda gali rasti pa-
 stiprinimą. NBA apžvalgininkas iš-
 skyrė keletą krepšininkų, kurie ga lėtų
sustiprinti „Raptors” priekinę liniją.
Pagal vieną scenarijų komandoje žais-
tų ne tik „Raptors“ marški nėlius vil-

kintis Jonas Valančiūnas, bet ir šiuo
metu dėl traumos atsitraukęs Donatas
Motiejūnas. Pasta ra sis nėra pratęsęs
sutarties su „Hous ton Rockets” klubu.

„Generalinis vadybininkas Ma sai
Ujiri išleido beveik 95 milijonus JAV
dolerių, kad sujungtų tris į gynybą
orientuotus laisvuosius agentus: De-
Marre Carroll, Cory Joseph ir Bis-
 mack Biyombo. Žaidimas gynyboje
nebuvo toks malonus, kokio norėtų
treneris Dwane Casey, ypač, kai J. Va-
 lančiūnas aikštėje”, – rašė Z. Lowe. Rea-
liausiai kandidatais į „Raptors” jis
laiko Markieff  Morris, Kenneth Faried,
Ryan Anderson, Channing Frye, Ter-
rence Jones ir D. Motiejūną.

Po šventinio laikotarpio, vėl į aikš-
 telę sugrįžo Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) krepšininkai, kurie sau-
sio 9–10 dienomis čempionate sužaidė
penkerias rungtynes.

Dar viena pergale savo nepralai-
 mėtų rungtynių seriją pratęsė „Atle to”
krepšininkai – naujuosius metus jie
pradėjo jau devintąja iš eilės pergale.
Šįkart „Atletas”, po pratęsimo, išsi-
gelbėjo rungtyniaudamas su „Švy tur-
io” komanda, kurią nugalėjo rezultatu
86:75 (71:71).

Į antrąją turnyrinės lentelės vie tą
pakilo ČLKL čempionų vardą gi nanti
„Juodkrantės” komanda, kuri perga-
lingose rungtynėse su Panevė žio „Liet-
kabeliu” (77:50) į savo sąskai tą įsirašė
aštuntąją pergalę iš eilės. 

Savo apsukų nemažina ir „Litua -
nicos” krepšininkai, kurie devintose
šio sezono ČLKL rungtynėse iškovojo
jau aštuntąją pergalę. Ji „Lituanicai”
atiteko rezultatu 79:60 nugalėjus „Aukš -
taitijos” komandą. Pastaroji at sigriebė
kitą varžybų dieną rungtyniaudama su
„Lietavos” krepšininkais, kuriuos nu-
galėjo rezultatu 83:71.

Ketvirtąją pergalę šiose pirmeny-
bėse iškovojo ČLKL senbuviai „Stum -
b ro” krepšininkai, kurie nesunkiai, re-

zultatu 75:50 nugalėjo iš nesėkmių liū-
no niekaip neišbrendančius „Vil niaus”
sportininkus.

ČLKL mėgėjų lygos varžybose sau-
sio 10 d. sužaistos trejos rungty nės. Pir-
maujantys čempionato „Ar kos” (8/0)
krepšininkai aštuntąją pergalę iš eilės
iškovojo rezultatu 58:46 nugalėję „Pa-
nevėžio” (4/4) krepšinin kus. Antroje
vietoje žengiantys „Aly taus” (6/2) krep-
šininkai rezultatu 56:40 nugalėjo „Sa-
vas” LT (2/6) penketuką, o „Ąžuolas”
(4/4) rezultatu 59:47 įveikė labiausiai at-
siliekančius „Pe lenų” krepšininkus. 

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

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

J. Valančiūnas ir D. Motiejūnas – vienoje komandoje?

„Atletas” ČLKL išsigelbėjo po pratęsimo

Tikra „Chicago Bears” komandos bei visos
NFL lygos legenda yra lietuvių lietuvių kil-
mės D. Butkus.

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vaikams ir stu-
dentams Lietuvoje. Aukojo: dr.  Romualdas ir Birutė Vis kantos $5,000, Zaneta
Cibulėnaitė $50, dr. Remigijus ir Aldona Gaškos $1,100, Bruno Jaselskis $50, Lietu -
vos Vyčiai Council 144 $1,350, Linas ir Audronė Norušiai $1,500, Rose ma rie
Ignash $8; Mary Kriaučiūnas $100 a. a. Ele Jablonskis atm.; Janina Čikotienė $100
a. a. Broniaus Čikoto atm.; tęsiant vaikų paramą dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto
$720, Algirdas ir Aušra Sauliai $360, Robert Duda $4,200. Labai ačiū. „Saulutė”
(„Sun light Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. 630-243-6435,
el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL 60632) sausio 17 d., antrąjį eilinį metų
sekmadienį, paminėsime Sausio 13-osios 25-
tąsias metines. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. G. Keršys. Iškilmėse dalyvaus
parapijos choras, lektorių ir kantorių grupė,
Lietuvos šauliai ir Amerikos lietuvių Romos
katalikių moterų sąjungos 20-toji kuopa. Po
šv. Mišių mokyklos salėje parapijos choris-
tai ruošia blynų pusryčius. Sausio 13-tosios
liudininkai papasakos savo prisiminimus.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius sausio 20 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių cent-
ro skaityklą, kur matysite muzikinį filmą apie
Palangoje rengtus linksmus vasaros kon-
certus.

� Sausio 21 d., ketvirtadienį, 7 val. v. LR
generalinis konsulatas New Yorke kviečia į
susitikimą su Gregorij von Leētis, kuris
skaitys literatūrinius koliažus. Bus atidary-
ta Jono Kuprio nuotraukų paroda Lietuvos
laisvės kovoms atminti ,,Atkakli viltis”.  Pra-
šome registruotis el. paštu ny.renginiai
@urm.lt arba tel. 212-354-7840.

� Sausio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Či-
kagos Jaunimo centro koplyčioje kun. Jau-
nius Kelpšas atnašaus šv. Mišias. Šv. Mi-
šios šioje koplyčioje vyks kartą per mėnesį
– planuojama paskutinį mėnesio sekmadienį.
Jeigu būtų pakeitimų, apie juos iš anksto bus
paskelbta laikraštyje. Galima užprašyti šv. Mi-
šias už mirusius artimuosius. Maloniai kvie-
čiame lietuvių visuomenę gausiai dalyvauti
šv. Mišiose ir pratęsti šios koplyčios gyvavi-
mą. Po šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje.    

� Sausio 30 d., šeštadienį, 6:30 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje Pasaulio lietuvių centre – su-
sitikimas su režisieriumi Vincu Sruoginiu. Do-
kumentinio filmo ,,Nematomas frontas” iš-
trauka, režisieriaus video darbų apžvalga, dis-
kusija apie naują V. Sruoginio projektą
,,Last Stand”. Auka – 15 dol.

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia Jus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 6 d., šeštadienį,  6
val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
(6500 South Pulaski Road) „Gintaro” salė-
je. Vietas ir stalus galite užsisakyti pas Ra-
mūną Buntiną tel: 630 969-1316.

Biblinė stovykla, skirta 
Gailestingumo metams

Gruodžio 28–29 dienomis Čikagos apylinkių vaikai rinkosi į tradicinę Biblinę stovyklą
Ateitininkų namuose Lemonte, kur bendraminčių ir bendraamžių būryje galėjo giliau
pažvelgti į savo vidų, pasvarstyti apie tikėjimą ir pasitikėjimą Juo. Jaunimo ir vaikų dva-
siniai vadovai šiuose užsiėmimuose buvo Grasilda Reinytė, seselė Laimutė Kabišaitytė,
kunigas Gediminas Keršys. Dainos Čyvienės nuotraukos 


