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Apie vaikų 
mokslą – tėvams – 7 psl. 

Ruošiamės šokių
šventei – 4 psl. 

Sostinėje – šimtmečio pūga

Sostinę Washingtoną gali užkloti rekordinis sniego sluoksnis. Scanpix nuotr.

Jungtinių Valstijų rytinė dalis penktadienį, sausio 22
dieną, atsidūrė siaubinguose pūgos gniaužtuose – at-
šaukti skrydžiai, stringa visuomeninio transporto

eismas Washingtone. JAV sostinėje ir apylinkėse per trum-
pą laiką penktadienį prisikaupė iki dviejų pėdų (61cm)
sniego, pučiant stipriems vėjams ir siautėjant akinan-
tiems škvalams. Dėl pūgos penktadienio vidurdienį nu-
traukė darbą federalinė vyriausybė. Kai kuriose valsti-
jose irgi imtasi priemonių. Pietuose, Kentucky guber-
natorius taip pat pranešė uždarąs vyriausybės įstaigas.
Pūgos siautėjimą patiria dešimtys milijonų gyventojų, dar
daugiau milijonų kenčia nuo apledėjimo ir kitokių pa-
vojingų sąlygų, praneša Nacionalinė orų tarnyba. Valdžiai

perspėjus, kad pūga gali palaidoti po sniegu visą Was-
hingtoną, ko nebuvo jau beveik šimtmetį, pareigūnai pa-
skelbė apie neįprastą sprendimą – uždaryti eismą gele-
žinkelio traukiniais ir autobusais nuo penktadienio va-
karo iki pirmadienio ryto. Washingtono transporto sis-
tema „Metro”, antroji pagal keleivių gausumą valstijose
po New Yorko, kasdien aptarnauja po 700 tūkst. keleivių
Washingtone, Marylande ir Virginijoje. Anot „Washing-
ton Post”, taip ilgai transportas šioje sistemoje stabdomas
pirmą kartą per 40 metų. Smarkaus snygio laukiama ma-
žiausiai 15 valstijų, kitur prognozuojama lijundra ir
potvyniai pakrančių vietovėse, praneša TV orų kanalas
„Weather Channel”. BNS

Mokslininkas
Mirianas
Chachisvilis:
„Pirmas
prietaisas
buvo
pagamintas
mano garaže” 
SIMONA MINNS

Visada įdomu kalbinti tuos, kurie
tarsi gyvena ,,už kadro” – ar tai
būtų mokslininkai, ar fotografai,

operatoriai, ar kitų ,,nesceninių” profesijų
žmonės. Bendraudama su San Diege įsi-
kūrusiais mokslininku Dainiumi Mačikė-
nu ir balerina Egle Špokaite sužinojau
apie tame pačiame mieste gyvenantį
Nobelio premijos laureato laboratorijo-
je dirbusį mokslininką iš Kauno Mirianą
Chachisvilį. Buvau patikinta, kad Mirianas
yra tikras lietuvis ir puikiai kalba lietu-
viškai, kuo neužilgo įsitikinau ir pati. La-
bai nudžiugau, kad Mirianas mielai suti-

Mirianas Chachisvilis su šeima – žmona Jurgita bei sūnūmis Martynu (11) ir Donatu
(10) Costa Rikoje. Asmeninio archyvo nuotraukos

ko pasikalbėti. Mokslininkas pasakoja,
kaip jis pasiekė karjeros aukštumų, kokia
darbo etika vadovaujasi ir nuo ko pradė-
jo savo paties verslą. Taip pat daugiau su-
žinome apie nelengvą mokslininkų duoną
ir darbą laboratorijose.

– Kaip Jūsų mokslinė veikla jus nu-
vedė nuo Kauno iki San Diego? Ar visada

sąmoningai ieškojote naujų vietovių tyri-
mams, ar naujos vietos jus susirasdavo? 

– Tiesiog būdavau pakviestas.
Mokslinė veikla prasidėjo Fizikos in -
stitute Vilniuje, iš karto po Vilniaus
universiteto baigimo. Netrukus (1992
m.) buvau pakviestas trumpam pa dir-
 bėti Švedijos šiaurėje esančiame
Umea universitete. – 5 psl.
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KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Kiekvienas doras katalikas lai ko si Viešpaties
įsakymo: sekmadienį švęsk! Kaip ir dera, sek-
madienį lan kosi bažnyčioje ir kartu su visa

Dievo tauta švenčia, įsijungdamas į bendrą Kristaus
kūną. Sekmadienio šventimas bažnyčioje susideda
iš dviejų esminių dalių – Dievo Žodžio liturgijos ir
Dėkojimo (aukos) liturgijos. Šį sekmadienį psal-
mistas mus kviečia keletą kartų kartoti ir tarsi pa-
tvirtinti: „Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gy-
venimas” (Ps 18). Jėzaus laikais Šventasis Raštas
buvo viešai skaitomas ne tik todėl, kad ne visi mo-
kėjo skaityti, bet svarbiausia todėl, kad tai buvo iš-
 rink tosios tautos bendruomenės kny ga. Šventojo Raš-
to skai tymas buvo skirtas bendruome nei telkti ir ug-
 dy ti. Evangelijoje pa sakojama, kaip prabilęs Jėzus
atveria naują Švento Rašto supratimo horizontą:
„Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žo-
džiai”. Taip skaitymas tampa žinia, o žinia – skel-
bimu. Skelbiamas Dievo žodis da rosi veiksmingas,

jis įvykdo išgany mą. Per Jėzų Die-
vo žodis įgyja naujo skvarbumo, jis
tampa įpareigojantis, jo veikimas
patvirtinamas. Žodžiu „šiandien”
prasideda naujas laikas. Juo Dievas
ne vien pažada žmonijos išgany-
mą, bet atneša jį. Šis išganymo lai-
kas baigsis tik pakartotinai grįžus
Viešpačiui. Jėzaus ištartas „šian-
dien” yra ir mūsų šiandien. Šven-
tojo Rašto aiškinimas yra visiškai
kas kita, nei kokio grožinio kūrinio interpretavimas.
Biblija nėra tik litera tū ros kūrinys. Joje glūdi išga-
ningas žo dis. Dievo žodis yra tarsi gyvybei bū tinas
maisto produktas. Kas jo atsi sa ko, vien vargiai ve-
getuoja. Šios die nos Evangelijos skaitinys padeda su-
 prasti krikščioniškąjį Senojo Testa mento aiškinimą.
Jėzus atskleidžia Se nojo Testamento sąsają su Nau-
juo ju. Kristaus pavyzdys rodo, kad Dievo žodžio li-
turgija gali įgyti naujos gy vy  bės šiandienos Bažny-
čios gyvenime. Šiandien yra ta išaušusi diena. Mes

esame tie vargdieniai, belaisviai ir
aklieji. Esame vargdieniai, nes jau-
 čiame savo menkavertiškumą, trokš-
tame pripažinimo ir meilės. Esame
be laisviai dėl visokių priklausomy-
bės pančių, trukdančių mums tapti
savimi ir visavertiškai gyventi. Be vi-
 suomenėje atvirai smerkiamų pri-
klausomybių – alkoholio, narkoti-
kų, por nografijos, azartinių lošimų,
– vis garsiau prabylame apie kitas, ne
to kias pastebimas, kartais pasislė-
pusias po gėrio kaukėmis. Darboho-
liz mas, pirkimo manija, prisiriši-
mas prie televizoriaus, kompiuterio

ar automobilio – šie ir daugybė kitų da lykų gali mus
pavergti, užuot mums tarnavę. Esame akli, nes daž-
nai nesuvokiame savo tikrosios būklės ir tikrojo pa-
šaukimo. Susitikimas su Jėzumi perkeičia mūsų
vargą į turtą, aklumą – į regėjimą, o nelaisvę – į lais-
vę. Jėzus nedvejodamas paskelbia Mesijo laikų pra-
džią. Jis nekomentuoja ir neaiškina Švento Rašto, o
tiesiog skelbia: „Šiandien išsipildė ką tik jū sų girdė-
ti Rašto žodžiai”. Atėjo tikro išlaisvinimo, išgydymo,
atleidimo diena. Atsiverk ir džiaukis Viešpa tyje.   

GANY TOJO  ŽODIS

Šveicarijos kurorte Davose, kreip-
damasi į daugiau nei 160 pasaulinio
verslo ir žiniasklaidos atstovų bei ne-
vyriausybinių organizacijų narių,
Lietuvos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pabrėžė, kad informacinės
technologijos ir socialiniai tinklai
leidžia kiekvienam žmogui tapti pa-
saulio įvykių dalimi ir atveria daugiau
galimybių dalyvauti politikoje bei vi-
suomeniniame gyvenime.

ĮPasaulio ekonomikos forumą
Davose išvykusi Prezidentė da-
lyvauja Globalaus moterų par-

lamentarių forumo surengtoje aukš-
to lygio diskusijoje. Joje svarsto-
ma, kaip paskatinti moterų akty-
vumą ir lyderystę politikoje bei vi-
suomeniniame gyvenime pasitel-
kiant išmaniąsias technologijas ir
socialinius tinklus.

Daugiau kaip 308 tūkst. sekėjų
,,Facebooke” turinti Prezidentė ren-
ginyje pristatyta kaip viena populiariausių moterų
vadovių visame pasaulyje, besinaudojančių sociali-
niais tinklais. D. Grybauskaitė, pirmininkaujanti mo-
terų pasaulio lyderių tarybai, yra speciali šios dis-
kusijos viešnia.

,,Naujosios technologijos ir socialiniai tinklai
kiekvienam suteikia daugiau laisvės ir erdvės veik-
ti, leidžia artimiau bendrauti, išgirsti kitus žmonės
ir geriau atliepti jų lūkesčius. Ir tai – nieko nekai-
nuoja. Tereikia noro, atsidavimo ir nuoširdumo”, –
sakė Prezidentė.

Tačiau, Lietuvos vadovės teigimu, tam, kad pa-
žangiausios technologijos iš tiesų paskatintų akty-
vesnį moterų dalyvavimą politikoje, būtina užtikrinti,
jog šios technologijos būtų prieinamos visiems vie-

Džiaugimasis Viešpačiu yra mūsų stiprybė

Informacinės technologijos turi paskatinti moterų aktyvumą

nodai. Dėl to itin svarbu informacinius žmonių ge-
bėjimus ugdyti jau nuo pat mažens.

Lietuva pirmauja Europoje ne tik pagal išsila-
vinusių moterų skaičių – vidurinį arba aukštesnį iš-
silavinimą turi 95 proc. Lietuvos moterų, bet yra ir
kompiuterinio raštingumo ugdymo lyderė. Beveik
97 proc. Lietuvos moksleivių turi informacinių
technologijų įgūdžių – tai geriausias rodiklis Euro-
pos Sąjungoje (ES). Dėl to Prezidentė Davose pristatė
Lietuvos patirtį skatinant modernių technologijų
plėtrą ir informacinį raštingumą  šalyje.

Lietuvoje įgyvendinama iniciatyva ,,Moterys
ir technologijos” supažindina moteris su darbo ga-
limybėmis IT srityje ir skatina aktyvesnį moterų
vaidmenį technologijų plėtojime.

Daugiau nei prieš dešimtmetį Lietuvoje sukur-
tas ir informatikos konkursas ,,Bebras” vaikams, ku-
ris jau pradinėje mokykloje supažindina su infor-
matikos mokslu ir lavina kompiuterinius vaikų ge-
bėjimus. Iniciatyva greitai sulaukė pripažinimo
pasauliniu mastu, joje jau dalyvauja apie 50 valsty-
bių. Praėjusiais metais šiame konkurse dalyvavo 1,5
milijono vaikų, beveik pusė jų – mergaitės. Prezi-
dentės teigimu, tai – unikalus pavyzdys, kaip pa-
prastos iniciatyvos gali prisidėti prie pažangesnio
pasaulio kūrimo.

Lietuva taip pat yra pirmaujanti šalis ES pagal
itin spartaus šviesolaidžio interneto prieinamu-
mą, o šalies viešosiose erdvėse veikia greičiausias
bevielis internetas pasaulyje.                               ELTA

Prezidentė D. Grybauskaitė dalyvavo Globalaus moterų parlamentarių forumo surengtoje aukšto lygio diskusijoje.
Roberto Dačkaus nuotr.



Berlyno kino festivalyje – lietuviški vardai

Vasario 11–21 dienomis vyksiančiame viename svarbiausių
Europos kino festivalių ,,Berlinalė” Lietuvos vardas bus pa-
minėtas net kelis kartus. Oficialioje programoje ,,Panora-

ma” įvyks lietuvių režisieriaus Manto Kvedaravičiaus dokumen-
tinio filmo ,,Mariupolis” pasaulinė premjera, o Tomas Vengris at-
stovaus pirmajam Ganos kino filmui ,,Nakom”.

,,Mariupolis” – tai filmas-esė apie industrinį uostamiestį Uk-
rainoje, Donecko srityje, kur kažkada gyveno graikai. Dabar Ma-
riupolio kasdienybė – nuolatinis karo laukimas, jo buvimas šalia.
,,Vakar bombų negirdėjau, tik sprogimų atšvaitai debesyse matė-
si per mano langą”, – filme sako smuikininkė. ,,Nemačiau sprogi-
mų, dirbau sode”, – jai antrina Mariupolio akordeonininkas. 

Filmas skirtas Mariupolio poetams ir batsiuviams, o ,,Berli-
nalės” rengėjai M. Kvedaravičiaus filmą vadina vizualiai išraiškinga
pagarbos duokle į krizę panirusiam miestui.

Tai bus jau antrasis režisieriaus ir kultūros antropologo M. Kve-
daravičiaus filmas, pristatomas ,,Berlinalėje”. 2011 m. festivalyje
buvo parodytas debiutinis jo filmas ,,Barzakh”, pasakojantis apie

Čečėnijoje dingusius žmones. 
Kitas lietuviškas vardas bus minimas ryšium su filmu ,,Nakom”, kurio montažo režisierius – lie-

tuvių kilmės amerikietis T. Vengris. Tai – bendras JAV ir Ganos gamybos projektas, kuris, startavęs
kickstarter.com platformoje 2014 pavasarį, surinko daugiau nei 32 tūkst. JAV dolerių. Lietuviškų šak-
nų turintis ir Amerikoje gyvenantis T. Vengris režisavo keturis trumpametražius filmus. 2012 m. ,,Kino
pavasaryje” rodytas jo režisuotas filmas ,,Kalifornija”.

ELTA

NuOmONėS, kOmeNTArAI
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Kadras ir filmo ,,Mariupolis”

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Kazio Griniaus metų pradžia (Draugas, 2016 sausio
5 d.) yra proga priminti, kad nors turime keturias Gri-
niaus biografijas, dar neturime Griniaus bibliografi-
jos.   Jo bibliografijai pradžią davė Z. Medišauskienė,
surašiusi 342 pozicijas, įskaičiuojant vertimus ir re-
daguotus leidinius.   Šis sąrašas paskelbtas Alfonso
Eidinto – Kazys Grinius (1993).   Bet tai tik nedidelė Gri-
niaus rašinių dalis: šiuo metu esu jų užsiregistravęs
2 297.  Nors ne viską esu peržiūrėjęs, abejoju, ar ra-
siu daug naujovių.   Taip pat yra galimybė, kad ga-
lutinis skaičius bus mažesnis, nes sąraše yra keli šim-
tai rašinių, kurie gal ir nėra Griniaus.   Tikėtina, kad
niekada neturėsime visiškai patikimos ir pilnos Gri-
niaus bibliografijos.   Tam yra visa eilė priežasčių.

Tikriausiai ne visi leidiniai yra išlikę.
1883–1884, kai dar buvo gimnazistas Mari-
jampolėje, kartu su Jonu Mačiu-Kėkštu jis re-

dagavo ranka rašytą leidinėlį Prieauszris – Mari-
jampolė, 1883–1884 (Medišauskienė klaidingai rašo
Prieszauszris).   Anot V. Kapsuko-Mickevičiaus
(Varpas, 1904 balandis, nr. 3, p. 46) išėjo „bene 12 nu-
merių”. Neatrodo, kad šis leidinėlis išliko.   Tačiau
Aušra (1884 spalis–lapkritis, nr. 10–11, p. 388) J.
Kėkštui pranešė, kad gavo kelis jo rašinius iš Prie-
auszrio nr. 1–5 ir juos patalpino Niamuno sarge.   Ne-
žinau, ar šis Prūsijoje leistas laikraštis išliko –
E.pavelde, elektronine forma, tėra tik vienas nu-
meris.   

Kiti leidiniai, be abejo, išliko, bet kol kas nepa-
vyko jų surasti.  Pavyzdžiui, po karo Vokietijoje leis-
tas Varpas.   Jame pasirodė bent penki Griniaus ra-
šiniai – Medišauskienė pastebėjo du.  Bet E.pavel-
das  ne viską turi, todėl šiame leidinyje galėjo pasi-
rodyti ir daugiau. Ypač biografų dėmesio verti yra
jo prisiminimai apie Feliciją Bortkevičienę, rašyti
Vokietijoje, sužinojus apie Bortkevičienės mirtį
Lietuvoje, su kuria dar caro laikais jis leido Lietuvos
ūkininką ir Lietuvos žinias.  Rašinys svarbus api-
būdinant jo santykius su Smetona.   Yra šiek tiek ir
apie santykius su Kapsuku-Mickevičiumi.  Beje, Gri-
nius turėjo puikią atmintį ir į gyvenimo pabaigą
mėgo rašyti atsiminimus. Atsiminimų yra daugiau
negu Medišauskienė surinko.

Grinius mėgo slapyvardžius.   Pagal Slapyvar-
džių žodyną jis jų ir inicialų vartojo arti 300.   Bėda
ta, kad tuos pačius spalyvardžius maždaug tuo pat
metu ir kartais toje pačioje spaudoje vartojo ir kiti.
Pavyzdžiui, inicialai „A. R”. Kelis kartus autorius
buvo gydytojas, tikriausiai Grinius.   Bet  taip pasi-
rašinėdavo ir jo artimas bendradarbis, statistikos
mokslų pradininkas Lietuvoje, ekonomistas Albinas
Rimka.   Medišauskienė 1911 ir1912 m. Lietuvos ūki-
ninke randa tris  „A. R.” pasirašytus Griniaus raši-
nius.  Tačiau, tie rašiniai tikriausiai yra Rimkos.
Grinius buvo populiarizatorius, o šie yra daugiau
akademinio stiliaus.  Tačiau negalima visiškai at-
mesti galimybės, kad kartais ir Grinius  mintis dės-
tė akademiškai.  Arba štai.  Medišauskienė Griniui
priskiria devynis V. Vijoklio pasirašytus rašinius
1926 m. Lietuvos žiniose ir vieną taip pasirašytą 1925
m. brošiūrą.   Tačiau 1919 m. liepos mėnesio Saulė-
tekyje yra du V. Vijoklio rašiniai, kurie tikrai nėra
Griniaus, nes tuo metu jis buvo Prancūzijoje be ry-
šio su Lietuva.   (Bolševikai Griniaus žmoną nužu-
dė 1917 m. spalio mėn., o Lietuvoje apie tai sužino-
ta tik 1919 m. rugpjūčio pradžioje.)   Yra dar bent trys
V. Vijoklio rašiniai, kurie turbūt ne Griniaus, bet –
bėda, nes vienas iš jų pasirodė 1922 m. Lietuvos ži-
niose, Griniui esant šio laikraščio redaktoriumi.   Ti-
kimybė, kad turime reikalo su dviem V. Vijokliais.
Pirmasis rašė apie švietimą ir viename rašinyje sa-
kėsi esąs mokytoju.  Antrasis ypač puolė katalikus
ir klerikalizmą, besiruošdamas 1926 m. Seimo rin-
kimams. Bet kodėl Grinius būtų pasisavinęs kito sla-
pyvardį?   Ir kodėl jis nusprendė slėptis?  Juo labiau,
nes netrūksta aštrios K. raide pasirašytos katalikų
kritikos ir tuo metu daug kas žinojo, kad Lietuvos ži-
niose K. yra Grinius. Todėl negalima visai atmesti

K. Griniaus bibliografija – neįmanoma misija?
galimybės, kad tebuvo vienas Vijoklis, ir jis nebuvo
Grinius.

Daug rašinių ir šiaip gabaliukų, ypač jo reda-
guotuose leidiniuose, buvo iš viso nepasirašyti.
Kaip šį rei kalą tvarkyti – nežinau.  Labai abejoju, ar
išlikę redakcijų komplektai, kuriuose autoriai nu-
rodyti. O be to kių mažai ką galima padaryti, juo la-
 biau senesniuose leidiniuose, nes redaktoriai mėg-
davo daug ką perrašinėti ir perredaguoti, taip nai-
kindami autoriui būdingą rašybą ir stilių.

Grinius rašė, kad jis pats niekada nebandė rašyti
poezijos.  Bet ne visai aišku, kad tai tiesa.  Daug poe-
zijos rašė Jonas Krikščiūnas-Jovaras (1888–1973).  Bet
Jovaro slapyvardis yra priskiriamas ir Griniui.
Man žinomas vienas 1900 metų Jovaro rašinėlis, tik-
riausiai jo.   Bet Jovaro poezijos išmėtyta daug Gri-
niui lengvai prieinamuose leidiniuose ir lieka gali-
mybė, kad yra ir jo ligi šiol neatpažintų eilių.    Šiaip
ar taip, poezijos klausimą palieku kitiems.

Taip pat kitiems palieku Griniaus nelietuviškus
rašinius.   Griniui artimas gydytojas Vincas Terci-
jonas, 1926 m. Griniaus jubiliejiniame Varpo nume-
ryje paskelbė Griniaus rašinių medicinos temomis
sąrašą.   Jis mini penkis 1915–1917 m. darbus rusų kal-
ba.   Esu matęs vieną kitą užuominą, kad Grinius rašė
ir lenkiškai.  Man nei rusiški, nei lenkiški leidiniai
nėra prieinami, taigi, ir vėl šį klausimą palieku ki-
tiems.   Tačiau būtų svarbu ir įdomu sužinoti, ką Gri-
nius aiškino lenkams, pvz., apie lenkybę sklei-
džiančius kunigus, jeigu jis tą darė.

Kai pradėjau rinkti Griniaus bibliografijai me-

džiagą, nė iš tolo neįsivaizdavau, į kokią klampynę
pateksiu. Kita vertus, tai neblogas pensininko užsi-
ėmimas.  Juo labiau kad pilnesnė ir patikimesnė Gri-
niaus bibliografija yra būtinybė rengiant numatytus
jubiliejinius leidinius. Tikiuosi, kad mano pastangos
nesidubliuoja, kad niekas kitas šio darbo nėra apsi-
ėmęs.   Tuo pačiu manau, kad kuo daugiau rankų ir
akių, tuo geriau.

Noriu baigti bendra pastaba.   Mums trūksta vi-
sos eilės svarbių bibliografijų.   Pavyzdžiui, daug su-
žinotumėme apie  ekonomiką ir socialinių mokslų
vystymąsi Lietuvoje turėdami pilną minėto Rimkos
bibliografiją.  Jeigu Krupavičius buvo politinis žemės
reformos veidas, Rimka buvo žemės reformos teo re-
tikas.   Svarbi būtų Augustino Janulaičio, mokslinės
istorijos pradininko Lietuvoje, bibliografija.   Mane
vis labiau domina Vincas Kapsukas-Mickevičius – jo
slapyvar džių sąrašas ilgesnis negu Griniaus.   Būtų
įdomu išsiaiškinti, kodėl. Nors pradėjo maždaug ten
pat, jo ir Griniaus keliai  radikaliai išsiskyrė.  Įdo-
mu ir kiek sovietiniai redaktoriai, leisdami Kapsu-
ko raštus, jo praeitį maskavo.   Ieškodamas Griniaus
raši nių, dažnai užtikau Justo Paleckio vardą.  Manau,
jo bibliografija taip pat daug ką nušviestų.

O svarbiausias darbas yra užbaigti Lietuvos
bibliografiją. Dar trūksta 1908–1909 metų, ir beveik
visai nepaliestas nepriklausomybės laikotarpis.

Kęstutis Skrupskelis – filosofijos profesorius eme-
ritas, dėstė filosofiją Uni versity of  South Carolina ir
Vy tau to Didžiojo universitete Kaune
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TeLkINIAI

Lietuviški šokiai – visiems!

Šokių grupė ,,Žaibas” iš Madison, WI, švenčia
25-erių metų sukaktį. Sausio 9 d. grupė tradi-
ciškai pasirodė kasmetiniame Tarptautiniame

Madisono festivalyje, kuriame dalyvauja nuo 1991m.
Kartu šoko ir 2009 m. Baraboo, WI įsteigta vaikų gru-
pė ,,Žaibutis”. Suaugusieji atliko J. Matulaitienės šo-
kius ,,Vakaruškos”, ,,Mikitienė”, taip pat ,,Malūną”
ir ,,Telšių valsą”. Vaikai pasirodė V. Mačiulskio
,,Linksmapolkėj”, o visi kartu sušoko ,,Kubilą” ir
,,Suktinį”. Dauguma ,,Žaibo” šokėjų yra lietuviai, bet
grupėje taip pat yra norvegas, rusas ir du vokiečių
kilmės šokėjai. ,,Žaibutyje” šoka lietuvių arba litvakų
kilmės vaikai, amerikiečiai ir net kiniečiai. Liepos
mėnesį ,,Žaibas” dalyvaus XV Šokių šventėje Balti-
morėje. O vasario 14 dieną 1 val. p. p. visi kviečiami
atvykti į Vasario 16-osios minėjimą Madison Public
Library – jo metu ,,Žaibo” vadovė Nijolė Semėnaitė
Etzwiler pristatys grupės 25-erių metų istoriją. 

Nijolės Etzwiler info ir nuotr.

Pabaltijo universitetui – 70

Vasario 20 d. 2 val. p. p., Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejus ir Latvių
liaudiens meno muziejus (Latvian

Folk Art Museum) kviečia pažymėti Pa-
baltijo universiteto (Baltic University) įkū-
rimo 70-metį. Renginys vyks Balzeko mu-
ziejuje, 6500 South Pulaski Road, Chicago, IL,
60629. 

Režisierė Helga Merits pristatys doku-
mentinį filmą „The story of  the Baltic Uni-
versity 1946–1949”. 

Pasibaigus Antrajam pasauliniam ka-
rui, kai tapo aišku, jog sovietų kariuomenė
nepasitrauks iš okupuotų Estijos, Latvijos
ir Lietuvos,  šių kraštų inteligentai 1945 m.
lapkričio 18 d. kreipėsi į anglų okupacinės zonos administraciją su prašy-
mu leisti įkurti aukštąją mokyklą, nes zonos pabėgėlių stovyklose yra 1 329
abiturientai ir studentai bei 168 profesoriai ir dėstytojai, norintys organi-
zuoti aukštojo mokslo studijas. 

Universitetas pradėjo veikti 1946 m. kovo 14 d. Hamburge. 1947 m. pra-
džioje universitetas buvo perkeltas į netolimą Pinnebergą. Bendrieji dalykai
Pabaltijo universitete buvo dėstomi vokiečių kalba, tik literatūros istori-
ja, kalbotyra, bibliotekininkystė, istorija – lietuviškai ir latviškai. Leistas
mokslo darbų periodinis leidinys „Contributions of  the Baltic University”.

Gyvas buvo ir studentiškas gyvenimas: vykdavo iškilių Baltijos vals-
tybių datų minėjimai, koncertai, sporto varžybos. Studentai turėjo savo at-
stovybę, leido laikraštėlį „Scientiae et atribus”. Latviai atgaivino studen-
tiškų korporacijų tradiciją, lietuviai mielai būrėsi į ateitininkus, šviesi-
ninkus ir skautus. 

Pabaltijo universiteto kelias iš viso buvo tik devyni semestrai. 1949 m.
rugsėjį universitetas buvo uždarytas.

Į klausimus anglų kalba atsakys režisierė Helga Merits ir buvęs Pabaltijo
universiteto studentas Pranas Jurkus.

Bus vaišės. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Sausio 21–25 d. Sao Paolo mieste, Bra-
zilijoje vyksta XIX Pietų Amerikos lie-
tuvių jaunimo suvažiavimas (PALJS).
Suvažiavime dalyvauja apie 50 atstovų,
atvykusių iš Argentinos, Brazilijos,
Urugvajaus ir Kanados.

Pietų Amerikos
lietuvių jauni-
mo suvažiavi-

mas yra Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjun-
gos (PLJS) ir Pasau-
lio  Lietuvių Ben-
druomenės (PLB)
bendras projektas,
kurį šiais metais or-
ganizuoja Brazilijos
lietuvių jaunimo są-
junga (BLJS) kartu

su PLJS ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) valdybos nariais ir
PALJ. Suvažiavimo steigėjas Lietuvos
vyskupų konferencijos delegatas už-
sienio lietuviams katalikams prel. Ed-
mundas J. Putrimas. Taip pat dalyvaus
Lietuvos užsienio reikalų viceminist-

ras Mantvydas Be-
kešius.

Suvažiavimo rė-
mėjai – Lietuvių
Fondas iš Čikagos,
Brazilijos Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s
(BLB) ir Lietuvos
Respublikos genera-
linė konsulė Brazili-
joje Laura Guobu-
žaitė.

PALJS info

Padėka
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS)

nuoširdžiai dėkoja Čikagoje veikusiam Lie-
tuvos partizanų globos fondui (LPGF) ir jo pir-
mininkui Leonui Maskoliūnui, sekretoriui
Povilui  Vai čekauskui, iždininkui Antanui
Pau  žuo liui ir LPGF narei Marijai Remie nei už
per eilę metų surinktas ir pa au kotas Lietuvos
laisvės kovos sąjū džiui lėšas. Tariame nuo-
širdų partizanišką lietuvišką AČIŪ.

Jūsų paaukotos lėšos mums buvo didelė
materialinė parama. Dėkoda mi sveikiname

LPGF valdybą ir vi sus mūsų rėmėjus Šv. Ka-
lėdų bei Naujųjų  2016 metų pro ga. Linkime
Jums Aukščiausiojo pa lai mos Jūsų kilnių
dar bų verpetuose, linkime Jums kuo geriau -
sios sveika tos, neblėstančios kūrybinės ener-
gijos.

Tegul Jums Naujieji metai būna dosnūs
ir kūrybingi, paženklinti Gai l estingumo metų
didžiąja Padėka. Pagarbiai, 

LLKS valdybos vardu
– štabo  viršininkas Vytautas Balsys

Pietų Amerikos jaunimas renkasi Brazilijoje

Šokių grupei „Žaibas” šie metai jubiliejiniai Puikiai nusiteikusios „Žaibutės” 

Su džiaugsmu laukiame  XV Šokių šventės Baltimorėje.
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Mokslininkas Mirianas Chachisvilis: 
„Pirmas prietaisas buvo pagamintas mano garaže”
Atkelta iš 1 psl.

Po sėkmingo projekto įgyvendi-
mo kitais metais  man pasiūlė tame pa-
čiame universitete pradėti doktoran-
tūros studijas chemi nės dinamikos
srityje. Po metų mano vadovui Villy
Sundstrom gavus profesoriaus vietą
Lundo universitete, persikėliau į Šve-
dijos pietus. Lundo universitete apsi-
gyniau daktaro diser taciją (1996 m.),
kuri buvo skirta ul tra sparčių energijos
pernašos procesų tyrinėjimui fotosin-
tezėje. Diser tacijos oponentu buvo prof.
A. Zewail iš (California Institute of
Techno logy), o komiteto pirmininkas
– prof. Lennart Eberson, tuometinis No-
belio Chemijos komiteto vadovas. Ki-
tais me tais už šią disertaciją gavau ap-
do vanojimą, nes ji buvo pripažinta ge-
 riausia daktarine disertacija Švedijo-
je. 

Po disertacijos apsigynimo iš kart
buvau pakviestas tolimesniam žinių gi-
linimui ir darbui  Pasadenoje. Ši moks-
lo įstaiga šiemet pripažinta ge riausia
pasaulyje: www.timeshighereduca-
tion.com/world-university-ran-
k i n g s / 2 0 1 6 / wo rl d - r a n k i n g # ! /
page/0/length/25 ), kur pra leidau tre-
jus metus. 

Ten bebūnant mano vadovas ga vo
Nobelio premiją chemijos srityje (1999
m.), o man pačiam buvo pasiūlyta pro-
fesoriaus vieta Lundo universitete,
tad grįžau į Švediją. Galbūt ten ir bū-
čiau likęs iki šiol, jei viena San Diego
bendrovė (Genoptix, Inc – da bar No-
vartis padalinys) nebūtų pa siūliusi
įdomaus darbo gyvų ląstelių manipu-
liacijos lazeriais srityje. Tuo met nu-
tariau, jog kadangi mano tyri mų sritis
gavo Nobelio premiją, rei kėtų sukti
kita linkme. Tad po vie ne rių metų
Švedijoje grįžau į Califor niją. Po trejų
metų darbo bendrovėje, pagilinęs ži-
nias biologijos srityje, pradėjau aka-
deminį darbą mažame tyrimų institu-
te, to La Jolla (San Diego priemiestis,
kuriame daug aka deminių įstaigų ir
aukštųjų techno logijų bendrovių). Ten
dirbau 9 me tus. Turėjau daugiametį fi-
nansavimą iš JAV National Institutes
of  Health ir iš National Science Foun-
dation. Tyrinėjau, kaip ląstelės trans-
formuoja mechaninį poveikį į chemi-
nius ir biologinius signalus; tai svarbi
sritis širdies ir kraujagyslių susirgimų
prevencijai.  

Nepaisant pilnalaikio darbo tuo
pat metu institute (8 metus) konsulta-
vau ir vadovavau vienai San Diego
biotechnikos bendrovei, kuri užsiimi-
 nėjo mokslinių idėjų inkubacija ir ko-
 mercializavimu. Visai neseniai nu-
sprendžiau, kad ir pats norėčiau iš ban-
 dyti jėgas aukštųjų technologijų vers-
lo srityje. Turiu nemažai idėjų, tad
įsteigiau dvi kompanijas: Solvexa ir Ve-
riSkin. Pirmoji kuria naują me todą chi-
ralinių vaistų molekulių ana lizei ir at-
skyrimui. Mes ką tik paskelbėme
straipsnį apie šį metodą presti žiniame
Nature Communications žur nale
(http://www.nature.com/ncomms/2015
/150728/ncomms8868/abs/ncomms8868
.html). Antroji kompanija skirta nau-
jam, neinvaziniam odos vėžio diag-
nostikos metodo vystymui. Šios kom-
panijos pradžia buvo „klasiki nė”, t. y.
pirmas prietaisas buvo paga mintas
mano namo garaže, tačiau šiuo metu,

po sėkmingų klinikinių studijų dvie-
jose valstijose, National Institute of
Health pažadėjo rimtą finansinę para-
mą tolimesniam metodo vystymui. 

– Jūsų gruziniška pavardė gali ne vie-
ną suklaidinti dėl lietuviš kos kilmės. Pa-
pasakokite apie lie tu viškumą savo gyveni-
me – ar dažnai tenka kalbėtis lietuviškai?
Ar dažnai sugrįžtate į gimtąjį Kauną?

– Gimiau ir užaugau Kaune. Mano
mama lietuvė, o iš tėvo pusės senelis
buvo gruzinų kilmės – dirbo diploma-
tu Varšuvoje. Namuose kal bėjome lie-
tuviškai. Gruziniškai, deja, kalbėti ne-
moku, nors galiu susikal bė ti kitomis
septyniomis kalbomis. Seniau į Kauną
grįždavau kelis kartus per metus, bet
pastaruoju metu tai tampa sudėtin-
giau dėl šeimyninių priežasčių – vaikai
dar maži, o ke lionė ilga. Mažiausia ke-
lis kartus per savaitę per Skype kal-
buosi su mama, kuri tebegyvena Kau-
ne. Mano žmona – Jurgita, lietuvė iš
Kelmės. Augina me du sūnus – 11 metų
Martyną ir de šimtmetį Donatą. 

– Ar norėtumėte, kad ir Jūsų vaikai pa-
suktų moksliniu keliu? 

– Taip, norėčiau, kad bent vienas
iš jų pasuktų mokslo linkme, ir spren-
 džiant pagal jų dabartinius polinkius
bei interesus, nesiste bė čiau, jei taip ir
atsitiktų. Tačiau aš labai aktyviai ne-
bandau paveikti  jų pasirinkimo,  nes,
deja, mokslininko duona nėra lengva,
ir nepanašu, kad tai pasikeis arti-
miausiu laiku. Ypač šiais laikais JAV
yra žymiai patrauklesnių finansine
prasme karjeros krypčių. Todėl dabar
iš anksto reikia labai gerai įvertinti
savo sugebėji mus, nes šiais globalaus
pasaulio lai kais konkurencija moksle
milžiniška. Netgi sėkmingi moksli-
ninkai yra labai priklausomi nuo
mokslo finan savimo fondų ir todėl la-
bai sunku vys tyti tą mokslo sritį, kuri
domina, o ne tą, kuriai lengviau gauti
finan savimą. Todėl dauguma tampa
„pririšti” prie tos pačios srities tam,
kad  taptų  žinomi  tos  srities specia-
listai ir galėtų tikėtis finansinės para-
 mos.

– Kada jūs pasirinkote mokslininko ke-
lią? Kokio amžiaus su pratote, kad mokslas
yra jūsų pa šaukimas?

– Dar vidurinėje mokykloje Kau ne.
Gerai sekėsi fizika (turbūt todėl, kad
buvo įdomu). Tėvai buvo inži nieriai,
tad gal ta aplinka ir nulėmė mano pa-
sirinkimą. 

– Minėjote, kad dirbote Nobe lio pre-
mijos laureato laboratorijoje. Pasinaudoju-
si proga paklausiu – ar Jūs pats siekiate No-
belio premijos? Kokią reikšmę Jūsų gy veni-
 me užima viešas įvertinimas ir pripažinimas? 

– Viešas pripažinimas yra svarbu,
bet daugiausiai tik dėl to, kad pa leng-
vina finansavimo moksliniams tyri-
mams gavimą. Nobelio premija tikrai
nėra tikslas. Tai būtų per daug pavir-
šutiniška, tačiau noras palikti tikrą
pėdsaką moksle, nepaisant bė gančio
laiko, tebelieka stipria paskata. 

– Kaip finansavimas moks li niams ty-
rimams pasikeitė ar kei čiasi pastaruoju metu
palyginus su procesu vykusiu prieš penke-
rius ar de šimt metų?

– Čia atsakymas paprastas: nors
vertinant absoliučiais skaičiais, fi nan-
 savimas didėja, tačiau jo paklau sa
auga gerokai greičiau,  todėl jį vis
sunkiau ir sunkiau gauti. Bet to, moks-
lo finansavimo sritys kei čiasi, pvz.,
šiuo metu, be abejo, didesnė dalis ten-
ka biologiniams mokslams, tad ne-
nuostabu, kad šiais laikais daug moks-
lininkų ir inžinierių tam pa „biolo-
gais”. Mano manymu, biolo ginių moks-
lų finansavimas ir toliau augs, grei-
čiausiai kitų mokslo kryp čių „sąskai-
ta”. 

– Ką labiausiai vertinate darbo etiko-
je? Su kokiais žmonėmis mėgs tate dirbti ir
kokiais principais pats vadovaujatės, kai dir-
bate laboratorijoje?

– Akademiniame pasaulyje jau-
 čia ma didelė konkurencija, sąlygota fi-
nansavimo trūkumo, kuri neigiamai
veikia darbinius santykius. Man labiau
patinka kolektyvinis darbas grupėje,
tačiau tai yra sunku suderinti su šiuo
metu beveik įteisintu principu „lai-

mėtojas pasiima viską”. Dėl šios prie-
žasties šiuo metu man labiau patinka
darbas privačiose kompanijose. Jose
daugiau kolektyvinio proceso (santy-
kinai, nes ir kompanijose visko pasi-
taiko). Tačiau jei pats tą kompaniją
įsteigi, gali pats nuspręsti, koks darbo
klimatas joje bus.

– Papasakokite plačiau apie savo
įsteigtas kompanijas: kaip kilo idėja jas
įsteigti, jų veiklą, plėtrą, ateities planus.

– Idėja įkurti pirmąją kompaniją
VeriSkin kilo spontaniškai, bemąstant,
kaip galima būtų panaudoti che minės
dinamikos principus ir anali zės meto-
dus medicinoje. Ši techno lo gija lei-
džia per 1 min. nustatyti, ar odos da-
rinys yra vėžinės prigimties ar ne.
Tai padaro netgi tiksliau nei specia-
listas dermatologas. Žinoma, bandymų
sukurti tokį prietaisą yra būta ir anks-
čiau, tiek JAV, tiek Euro poje ir Lietu-
voje. Iki šiol problema buvo ta, kad to-
kie prietaisai kainuoja dešimtis ar net
šimtus tūkstančių do lerių ir dėl šios
priežasties nėra praktiški, t. y. neįper-
kami eiliniam šeimos gydytojo kabi-
netui. Iš pradžių VeriSkin prietaisas
kainuos apie 1 000 dol. ir bus pardavi-
nėjamas specialistams, bet ateityje
planuojame, kad kaina bus mažesnė nei
100 dol. ir jį galės nusipirkti bet kas, o
veiks jis kaip išmanaus telefono prie-
das.

Antrąją Solvexa kompaniją įstei-
 giau tam, kad galėčiau sukurti naują
metodą chiralinių molekulių atskyri-
mui ir analizei. Dauguma vaistų mo-
lekulių yra chiralinės, t. y. jų veidro-
dinis atspindys pasižymi kitokia struk-
tūra –  panašiai, kaip kairė ranka ski-
riasi nuo dešinės, taip ir chiralinių mo-
lekulių „kairiojo” enantiomero erdvi-
nė struktūra skiriasi nuo „dešiniojo”,
nors  jų cheminė formulė ir ta pati. Įdo-
mus pavyzdys yra carvono molekulė –
jo „dešinioji” struktūra kvepia kaip
mėta (spear mint), o kairioji turi kmy-
nų kvapą – tai įrodo, kad erdvinė mo-
lekulės struktūra yra labai svarbi, nes
nu lemia skirtingą sąveiką su kvapo re-
 ceptoriais. Farmacijos pramonei svar-
 bu tai, kad viena iš chiralinės mole-
kulės struktūrų, tarkim „kairioji”,
gali būti vaistas, o kita gali būti kenks-
minga. Todėl vaistų gamintojai priva-
lo šias molekules atskirti, kas yra labai
brangu ir sudėtinga, daugiausia dėl to,
kad šios molekulės turi tokias pat fi-
zines savybes. Kaip jau minėjau, ne-
seniai paskelbėme straipsnį, kuriame
parodėme, kad mūsų pa siūlyta tech-
nologija veikia. Tačiau tai tik pradžia,
ateityje laukia ilgas metodo optimiza-
cijos ir prietaiso kū rimo darbas, ku-
riam dar tik prade dame ieškoti finan-
savimo šaltinių.

– Skamba labai įspūdingai. Papasa-
kokite trumpai „Draugo” skaitytojams apie
savo laisvalaikį. Ar turite kokių pomėgių? Da-
lykų, kuriuos mėgstate veikti laisvu nuo dar-
 bo laboratorijos laiku?

– Keturis kartus per savaitę žai džiu
tenisą. Šių metų vasarą netgi lai mėjau
viename vietinės reikšmės te niso tur-
nyre. Labai mėgstu kalnų slidinėjimą.
Kasmet su šeima važiuojame slidinėti
kur nors į Siera Ne vados kalnus. Taip
pat mėgstu išvy kas į kalnus vasarą, ką
dažnai daro me su šeima. Žinoma, gy-
venant vandenyno pakrantėje, tenka ir
pa bu riuoti. Šiuo metu mokausi ispanų
kalbos.

– Linkime sėkmės ir ačiū už pokalbį.

Mirianas Chachisvilis laboratorijoje California  Institute of  Techno logy. Pasadena, 2000 m.
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Iš ATeITININkų GYveNImO

Metams baigiantis paštu gavau du ,,Ateities” numerius
– nr. 9 ir nr. 8, taip, tokia eile. Žurnalai be jokių rek-
lamų, pilni energijos, išminties, gyvenimo džiaugs-

mo ir informacijos. Paminėsiu keletą rašinių. Aštuntame nu-
meryje atmintini Andriaus Navicko cituojami popiežiaus Pran-
ciškaus žodžiai: ,,Arba mes kuriame su Dievu, arba griauname
su velniu”. Pagal autorių – arba esame laisvės ir žmogišku-
mo partizanai, arba nužmoginančios sistemos kolaborantai.

,,Ateityje” susipažįstame su Mona Roždestvenskyte, Vil-
niuje vykusio tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso lai-
mėtoja, užėmusia pirmąją vietą tarp vargonininkų. Petras
Plumpa tęsia aprašymą apie Levo Karsavino svajonę. Iš-
spausdinta Gyvybės sąjūdžio deklaracija. Amerikos ateiti-
ninkams prie širdies maloni ,,Dainavos šeimų” skiltis. Šįkart
kalbinami Dainavos stovykloje susipažinę ir vėliau susituo-
kę Milda ir Šarūnas Landžiai.

Šiame numeryje 100 metų gimimo proga prisiminta Jad-
vyga Damušienė. Marytė Puzonienė atskleidžia sunkią savo
šeimos Sibiro tremties istoriją. Laurynas Grušas dalijasi ke-
lionės įspūdžiais po Pietų Korėją. Martynas Baltušis aiškina
apie realizmą ir idealizmą ateitininko gyvenime, o Donatas
Puslys – apie pavydą ir lenkišką kiną. 

Devintame ,,Ateities” numeryje Andrius Navickas siūlo
kaip mums derėtų reaguoti į terorizmo iššūkį. Ignas Kriau-
čiūnas apžvelgia dviejų tūkstančių metų krikščionybės isto-
riją ir jos pabaigą Sirijoje. Skaitytojai supažindinami su Šven-
tosios Šeimos sese Elena Faustina Andrulyte. Donatas Puslys
rašo apie tai, kaip žiniasklaida gali tapti ketvirtąja valdžia.

Laima Apanavičienė kalbina kontrabosininką Tadą Kor-
ris, aistringą lietuviškos muzikos propaguotoją. Jis yra nuo-
latinis ,,Draugas News” muzikos skilties bendradarbis, anglų
kalba rašantis straipsnius apie daug kam nežinomus lietuvius –
muzikos kūrėjus. Kitą muzikinę gaidą randame Ievos Moce-
vičiūtės pasikalbėjime su dvyliktoku Almantu Gaižausku iš
Babtų gimnazijos. Jis pasakoja apie tai, kaip atrado muziką or-
kestre, Dievą – vakaro maldoje, o džiaugsmą – ,,Chebroje”.
,,Chebra” – tai jo sudarytas šešių asmenų orkest ras. 

Skyrelyje ,,Susipažinkime” apie mokslą ir apie Tėvynės
meilę, žmogų ir Dievą kalbinamas Vilniaus universiteto
mikrobiologijos studentas Ignas Kriaučiūnas. Skyrelyje ,,Pri-
siminkime” pagarbiai prisimenamas tremtinys, politinis
kalinys, 1941-ųjų Birželio sukilimo dalyvis, ,,Grandies” kor-
porantas Mindaugas Bloznelis. Jis mirė 2015 m. lapkričio 9 d.,
eidamas 92-uosius metus.

Paskutinė 2015 m. ,,Ateitis” – įvadas į Gailestingumo metus

Redakcijos skiltyje vyr. redaktorė Reda Sopranaitė pri-
mena, kad prasidėjo Jubiliejiniai Gailestingumo metai, kurie
kviečia atverti savąsias širdies ir namų duris. Kviečia ne tik
skaityti gražių darbų aprašymus, bet būti ir jų vykdytojais.

Šį numerį aptarsiu nuo paskutinio puslapio. Ten visi yra
kviečiami prenumeruoti, platinti, pristatyti, paremti ir skai-

tyti ,,Ateitį”. Taip pat visi kviečiami rašyti į ,,Ateitį”. Jau eilę
metų  Ramunė  Kubiliūtė bendradarbiauja  žurnale  ir
kruopš  čiai aprašo Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklą. Ji yra
nepamainoma administracijos talkininkė. Amerikoje gyve-
nantys ir norintys užsiprenumeruoti ,,Ateitį” ne tik sau, bet
ir kitiems, gali kreiptis į R. Kubiliūtę. Metinė prenumerata
Amerikoje gyvenantiems yra 45 dol. Už tai per metus gauna-
ma 640 žurnalo puslapių. Puslapio kaina yra vos septyni cen-
tai, o tų puslapių per metus susikrauna 4,7 svarai. Tai tikrai
didelė krūva protinio bei dvasinio peno.

Šio numerio viršelį puošia trys Lietuvos karo akademi-
jos studentai. Viena jų – Emilė Mažeikaitė, kurią kalbina ,,At-
eities” vyr. redaktorė Reda. Emilė Tarptautinėje buriavimo fe-
deracijos pravestame turnyre laimėjo sidabro medalį. Su tuo
ir pradedamas įdomus pokalbis. Man dar įdomiau yra Emi-
lės studijų šaka ir jos požiūris į gyvenimą. Ji studijuoja Lie-
tuvos karo akademijoje. Pašnekovė teigia, kad jos gyvenime
visą laiką ją supo aukštos kultūros, patriotizmo, pareigos savo
šaliai ir tėvynei aplinka. Dabar susiformavo noras pasirink-
ti garbingą šalies gynėjos karininkės kelią bei studijas Jono
Žemaičio karo akademijoje. Emilė tikrai kitokia, išsiski-
rianti iš kitų šimtų šaunuolių, aprašytų ,,Ateities” žurnalo pus-
lapiuose. Nejučiomis prisiminė ateitininkų himno žodžiai –
,,Ateitį regim tėvynės laimingą…” 

Kitame puslapyje Justina Kybartaitė kalbina Robertą Ka-
pustiną, Geležinio vilko brigados jaunesnįjį eilinį. Jis svars-
to apie šeimos vertybes, kariuomenės reikalingumą kraštui
ir dalijasi savo keletos mėnesių patirtimi būnant Lietuvos ka-
riuomenės savanoriu.

Dominyka Navickaitė aptaria ,,Lūzerio manifestą”. (Kaip
šaižus, rėžiantis garsas kreida rašant ant lentos mane persmelkė
jos panaudotas ,,lūzerio” terminas.) Jos tema – konkurencijos
kaukės mūsų gyvenime. Karolina Šiaulytė rašo apie studentus
ir jų vertės supratimą. Laima Apanavičienė kruopš čiai apra-
šo Lietuvių Fondo paramą studentijai. Tai bene pirmą kartą
matomas ilgesnis Lietuvių Fondo aptarimas jaunimui skirta-
me žurnale. Puiki iniciatyva, vertinga informacija.

Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas – ,,Gailestingumas – įžengti į kito chaosą”, kurios vyks va-
sario 20 d., šeš tadienį, Ateitininkų namuose.  Pra džia 9 val. r.  Rekolekcijas ves s. Ligita Ry-
liškytė, SJE – Eucharistinio Jėzaus sesuo, medicinos mokslų daktarė ir rekolekcijų vedėja,

šiuo  metu studijuojanti sistematinės teologijos doktorantūros programoje Bostone.  
,,Šių Gavėnios rekolekcijų metu atidžiau pažvelgsime į Dievo ir mūsų meilę bei gailestingumą”,

– aiškina s. Ryliškytė. – ,,Bažnyčios Tėvai sako, jog Dievas yra visagalis. Tačiau Jo visagalybė pir-
miausiai pasireiškia kaip meilės, o ne valdžios galia. Aiš kiausiai tai matome, kai Dievas nu žengia
į mūsų tarpą tapdamas žmo gumi ir kai Dievas užžengia ant kry žiaus. Panašiai kaip Jėzus, mes irgi
esa me kviečiami įžengti į kito tamsą ir chaosą, pasilenkti prie kito kojų, susitikti kito akis... Apie
tai mąsty sime kartu, siekdami giliau išgyventi Jubiliejinių Gailestingumo metų slė pinį ir labiau
atsiverti gydančiai Die vo meilei.” 

Rekolekcijas rengia Ateitininkų namų valdyba ir Čikagos Akademikų skautų sąjūdis.  Prašome registruotis iš
anksto pas Vidą Maleiškienę el. paštu: vidajonas@sbcglobal.net arba tel. 630-257-8087.

2016 m. Jaunųjų
ateitininkų stovykla vyks 
liepos 16–24 d. Dainavoje

Ieškomi vadovai ir mokytojai

Norintys vadovauti ar pravesti stovykloje
pamokas prašomi pateikti savo prašy-
mus nuo vasario 15 – kovo 15 d. 

Išrinkti vadovai  privalo dalyvauti vadovų
kursuose, kurie vyks Ateitininkų namuose, Le-
mont, IL balandžio 23–24 d. 

Stovyklautojų registracija JAS kuopų
nariams prasidės kovo 1 d. 

Nuo balandžio 15 d.  galės registruotis
visi lietuviškai kalbantys vaikai.

Registracija vyks internete mesjas.org

s. Ligita Ryliškytė, SJE

Romualdas Kriaučiūnas aptaria 2015 m. paskutinius ,,Ateities” žurnalo nume-
rius, kuriuos JAV prenumeratoriai gavo vieną po kito. Pastebėsite, koks turiningas
žurnalas. Kviečiame jį ne vien prenumeruoti, bet ir praturtinti savo straipsniais.

Pradėkite naujus metus su ,,Ateitimi” 
Padovanokite ,,Ateities” prenumeratą sau, padovanokite ir
kitiems. Tai dovana, kuri pradžiu gins jus ne vie ną kartą,
bet de šimt kartų per metus. 

d JAV prenumeratos kaina: 45 dol.

d Padovanokite prenumeratą Lietuvos mokyklai 
ar  ateitininkų kuopai: 20 dol.

d Paaukokite palengvinti vis kylančias spausdinto 
žodžio išlaidas.

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Atei tis”.
,,Memo” eilutėje pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai” 

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV prenumeratų tvarkytojai: 

Ramunei Kubiliūtei
808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202
http://ateitis.org/ateitis-prenumerata

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose

Nuo muzikos iki terorizmo iki gailestingumo
,,Ateitis”  nr. 8, 9 ir 10



DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Vasario 13 d., šeštadienį, į Mairo nio lituanistinę
mokyklą yra pakvies ta paskaitininkė Kathe rine T.
Smith, kuri Lions Township High School dirba ver-
tinimo ir mokslo koordinatore. Paskaita prasidės 9
val. ryto Dailės muziejuje. Bus pa liestos labai aktualios
temos: su kokiais testais susiduria devintų, dešim tų,
vienuoliktų ir dvyliktų klasių moksleiviai, kaip tie tes-
tai svarbūs ar nesvarbūs būsimam jūsų studentui, į
ką rei kia at kreipti dėmesį besiruošian tiems stoti į uni-
versitetus, kaip ge riau išnaudoti ketverius metus, pra-
 leis tus gimnazijoje, kaip nepasimesti testų gausybėje
ir kaip prisirinkti koledžo kreditų dar mokykloje, tuo
būdu sutaupant daug pinigų. Paskaita vyks anglų kal-
ba, bet salėje bus vertėja. 

Paskaita bus skirta tėvams, o ne vaikams, ir
priežastys yra šios: pirmiausia, vaikai daž-
niausiai puikiai supranta amerikietiškąją

pažymių vertinimo sistemą ir pasitvarko taip, kad
„išplauktų sausi iš vandens”, tai yra, kad mažiau-
siai dirbdami, parodytų „geriausius” rezultatus
tėvams. Netgi parnešdami visas „A” raideles pažy-
mių knygelėje, jie nebūtinai iš naudoja savo gali-
mybę; ir nebūtinai žemiausiame lygyje gauti, kad ir
la bai geri pažymiai nuves prie išsvajotos vaiko
specialybės norimame universitete. 

Antroji priežastis yra priešinga – kai vaikas la-
bai gerai žino ko nori ir stengiasi, bet būna sustab-
dytas pačių tėvų: dėl baimės, kad universitetai
brangiai kainuos, kad „nesąmonė, jog jis įstos į tą
specialybę”, kad gal geriau „eiti padirbti ir taip su-
taupyti pinigų”. Žodžiu, sužlugdomos vaiko gali-
mybės jam dar net nepradėjus jų įgyvendinti. 

Trečioji priežastis yra ta, kad norint iš keturių
gimnazijos metų iš gauti maksimalų rezultatą, yra
labai reikalinga tėvų pagalba ir palaikymas, nes sis-
tema nėra tokia paprasta kaip atrodo. Reikia ne tik
gerai mo kytis, išlaikyti visokius ACT, SAT, sportuoti,
dalyvauti visuomeninėje ir labdaringoje veikloje.
Net neįsivaizduojate, kokį lemiamą vaidmenį gali su-
vaidinti lituanistinė mokykla. Visur tie vaikeliai turi
būti vežiojami, su jais reikia tartis, tėvų dalyvavi-
mas šiame amžiaus tarpsnyje – ne įkainojamas. 

Pirmieji žingsniai gimnazijoje prasideda nuo
EXPLORE testo, kuris yra privalomas  aštuntoje kla-
sėje, ir studentas tuo būdu yra „padedamas” į tam
tikrus anglų, ispanų, prancūzų ir kitų kalbų lygius;
tas pat vyksta su matematikos ir gamtos mokslais.
Nu stebsite, bet jokia naujiena, kad „ža lias frešme-
niukas” ramiai gali sėdėti ne tik geometrijos klasėje
(kas normalu būtų dešimtokų lygyje), bet ir algeb-
ros II klasėje, kas normalu būtų netgi vienuoliktos
klasės kurse. Toks vaikas per ketverius metus galės
su sirinkti visas aukščiausio lygio ma tematikos
klases ir prisirinkti AP ly gio kreditų, kurie už-
skaitomi ir universitetuose. Kaip bebūtų keista, gim-
nazijų vadovai ne visada toleruoja „tokius išsišo-
kėlius”, ir čia tėvų pa galba būtų labai labai svarbi. 

PLAN testas yra privalomas ir laikomas de-
vintokų, kai yra tikrinamos mokinio anglų kalbos,
skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų žinios bei
prognozuojamas ACT testų rezultatas. 

PSAT testas nėra privalomas. Dešimtoje klasė-
je tai yra bandomasis, o vienuoliktoje – jau tikrasis
testas norintiems gauti „National Me rit” stipendi-
ją. Beje, šis testas jau daug maž parodo, kaip stu-
dentui seksis laikyti SAT bendrą ir dalykinius testus. 

ACT testas yra pats svarbiausias
visiems, į universitetus stoti galvo-
jantiems mokiniams. Ypač gabūs stu-
dentai to testo jau būna „paragavę” dar
prieš ateidami į gimnaziją. Šis testas
galėjo būti naudojamas kaip bandymas
ištirti jauno mokinio ga bu mus įvai-
riose mokslo srityse, no rint patekti į
įvairias akademines va saros stovyklas,
internetinius kursus ir panašiai. Šiuo
testu galima ramiai manipuliuoti, ban-
dant gimnazijoje gauti aukštesnio lygio
klases. 
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Kviečiame tėvus į paskaitą apie gimnazijoje mokinių laikomus testus 

aCT, SaT, PSaT, PLaN, aCCESS

Tačiau pagrindinė ACT testo pas kirtis – pasi-
ruošimo koledžui lygio matavimas. Tai testas, kuris,
atvirai kalbant, apspręs vaiko likimą. Jį gali ma pra-
dėti laikyti jau dešimtoje klasėje, paskui dar paban-
dyti ir vienuoliktoje, o jeigu nepasisekė, pasigerin-
 ti ir dvyliktoje. Stojant į universi tetą galima rodyti
geriausiai pasise kusį rezultatą. 

Tarkim, pirmą kartą geriausiai pasisekė parašyti
temą, tai užpildant pareiškimą į universitetą (com-
mon application), tos temos pažymį ir pa rodysite. Jei-
gu antrą kartą geriau sekėsi spręsti matematiką, tai
ma te matikos rezultatus ir įdėsite į tą patį pareiški-
mą universitetui. ACT galima laikyti daug kartų, kol
esi pa ten kintas rezultatu, bet tai yra sunkus, vargi-
nantis ir ilgai trunkantis testas. Kaip ten bebūtų, vi-
sai nereikia pani kuoti, jeigu antras kartas pasisekė
prasčiau už pirmąjį, nes vis tiek bus užskaityti ge-
resnieji testo rezultatai. 

Kitas skaičiukas, lemiantis vaiko likimą, yra GPA
– pažymių vidurkis. GPA būna „weighted” ir „un-
weighted”. Skirtumą tarp vidurkių sąlygoja trys
klasių lygiai. Priemiesčiuose kla  sės būna paprastos
(regular), aukštesnio lygio (accelerated) ir aukš-
 čiausio/koledžo lygio (AP/Ho nors). Skir tingai dali-
jami ir kreditai už mokymąsi šiose klasėse. 

WEIGHTED

III IV V
A 4 5 6
B 3 4 5
C 2 3 4
D 1 2 3
F 0 0 0

UNWEIGHTED

III IV V
A 4 4 4
B 3 3 3
C 2 2 2
D 1 1 1
F 0 0 0

III – Regular yra paprastos kla sės. Čia už A rai-

delę gaunami 4 balai. Tiek Čikagoje, tiek priemies-
čiuose paprastų klasių vertinimas yra vienodas. 

IV – „Accelerated”, arba aukštesnio lygio klasės,
kur už A raidelę jau duoda 5 balus. Čikagos mokyk-
lose „accelerated” klasių nėra. Jos tiesiog vadinamos
„Honors” klasėmis, už ku rias irgi duoda 5 balus. 

V – AP, o priemiesčiuose ir „Ho nors” klasės, – tai
aukščiausiojo lygio klasės, už kurias yra duodami ne
tik aukščiausio lygio balai, bet už AP (ne „Honors”)
klases dar ir koledžo kre ditai. Yra vaikų, kurie atėję
į universitetą pradeda jau nuo antrųjų (so phomore)
metų programos, tuo būdu ne tik pradėdami nuo rim-
tesnių klasių ir specialybės gilinimosi, bet ir sutau-
pydami tėvams nuo 20 000 dol. iki 60 000 dol. dalimis
per metus, priklausomai nuo universiteto.

Pildant „Common Application” (pareiškimą į
universitetą) bus naudojamas tik Unweited GPA. Tad
kokia prasmė vargti dėl sunkių kla sių ir „Weighted
GPA”? Tiesiog gy venime nėra nieko paprasta, leng-
va ir nemokama. Reikia krimsti sunkų mokslą jau
nuo jaunų dienelių, kad tie vaisiai būtų dvigubai sal-
desni, kai pasieki savo išsvajotos specialybės aukš-
tumų. 

Vartantys katalogus apie „Ivy League” univer-
sitetus, studijas vaka rų pakrantėje ir visus kitus ge-
riausius šalies universitetus, neišsisuks nuo SAT ben-
dro (SAT Reasoning) ir atskirų dalykų (SAT Su-
bject) testo. Visiems kitiems mirtingiesiems ne rei kia
sukti dėl to testo galvos. 

PSAE (Prairie State Achie ve ment Exam) yra pri-
valomas dešimtoje klasėje. Šis testas yra laikomas dvi
dienas. Į to testo sudėtį įeina tas pats ACT ir Ilinojaus
valstijos Švietimo Ministerijos testas. Neišlaikiu-
siems šio testo nebus išduodamas mokyklos baigimo
diplomas. Turbūt ne vienas lietuviukas bus susidū-
ręs ir su ACCESS (English Language Learners) testu.
Tokiems kaip mes ir visiems kitiems emigrantams
šis testas yra duodamas kiekvienais metais ir yra pri-
valomas. 

Turbūt šiame straipsnyje Jums klausimų iškilo
daugiau nei radot at sakymų. Kiekvienas vaikas yra
individualus. Nėra vienareikšmio spren dimo vi-
siems atvejams. Tik nesinori, kad tėvų nežinojimas
užblokuotų neribotas vaiko galimybes. Todėl ir kvie-
čiamės labai profesionalų asme nį, kuris mūsų tėvams
aukoja savo šeštadienio rytą. Ir ateityje bandy si me
kviestis profesionalius paskaitininkus, kurie padės
visais mokslo srityje rūpimais klausimais. 
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Vilnius (BNS) – Pernai Seimo na-
riai išleido 1 mln. 115 tūkst. 337 eurus
parlamentinei veiklai, tai yra beveik 41
tūkst. eurų daugiau nei užpernai. Di-
džiausia suma, kaip visuomet, skirta
transporto nuomai ir naudojimuisi.

Vienas parlamentaras per metus
galėjo tam išleisti 8,5 tūkst. eurų. Sau-
sį parlamentinei veiklai Seimo narys
galėjo skirti 696 eurus, o gruodį – jau
735 eurus. Beveik visi Seimo nariai iš-
naudojo visas arba beveik visas jiems
numatytas lėšas.

Parlamentinei veiklai skirtomis
lėšomis praktiškai nesinaudojo vie-
nintelis „tvarkietis” Stasys Brundza.
Jis per metus išleido 115 eurų tarny-
binių telekomunikacijų paslaugoms
apmokėti.

Parlamentarai išsiskyrė išlaido-
mis viešosios informacijos rengėjams.
Socialdemokratas Edvardas Žakaris
jiems sumokėjo 7 307 eurus, jo kolega

Arvydas Mockus – 3 495 eurus, Mišriai
Seimo narių grupei priklausantis Va-
lerijus Simulikas – 3 463 eurus. Viešo-
sios informacijos rengėjų paslaugų už
3 628 eurus pirko ir Biržų krašte rink-
tas socialdemokratas Aleksandras Zel-
tinis.

„Darbiečio” Petro Čimbaro atas-
kaitoje išsiskiria pašto prekėms ir pa-
slaugoms skirta suma. Parlamentaras
tam išleido 2 343 eurus. Socialdemok-
ratė Alma Monkauskaitė už 2 238 eurus
praėjusiais metais užsakė transporto
vykti ekskursijoms į Seimą.

Dalis  Seimo  narių   praėjusiais
metais pinigų negailėjo gėlėms ir su-
venyrams. Socialdemokratė Kristina
Miškinienė  jų  pirko  už 3 237 eurus,
Sei-mo  vicepirmininkas „darbietis”
Vy-das Gedvilas – už 2 429 eurus, so-
cialdemokratė Milda Petrauskienė – už
2 017 eurų.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Ant
sostinės Žaliojo tilto nebesvarstoma
statyti naujų skulptūrų, kurios pa-
keistų čia stovėjusius sovietinius kū-
rinius, teigia Vilniaus meras Remigi-
jus Šimašius.

Pasak mero, intensyvios diskusi-
jos prieš nuimant skulptūras arba tik
nuėmus jas, aprimo ir, R. Šimašiaus
teigimu, nelabai ko ir betrūksta ant til-
to. Meras taip pat primena, kad savi-
valdybė neketina restauruoti ar grą-

žinti buvusių sovietinių skulptūrų –
jos ir toliau bus saugomos savivaldy-
bės aikštelėje.

Daugiau nei 60 metų ant Žaliojo
tilto buvusios sovietinės skulptūros
nukeltos pernai liepą, motyvuojant,
kad jos yra avarinės būklės ir kelia pa-
vojų saugumui. Pasak R. Šimašiaus,
vėliau svarstoma skulptūrų vietose pa-
statyti klombas. Šiuo metu skulptūros
yra įtrauktos į kultūros vertybių re-
gistrą.

Steigiama Europos gynybos sąjunga
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTuvA  Ir pASAuLIS

Rusija raginama netrukdyti 
Strasbūras (ELTA) – Rusija turi

nutraukti Krymo okupaciją, taip pat
liautis kištis į konfliktus Ukrainoje,
Gruzijoje ir Moldovoje bei netrukdyti
šioms šalims integruotis į ES. Tai pa-
žymima Europos Parlamento (EP) pri-
imtoje rezoliucijoje. 

Remdami ES ir Gruzijos, Moldo-
vos bei Ukrainos politinę ir ekonomi-
nę integraciją, europarlamentarai ra-
gina Rusiją nutraukti Krymo okupa-
ciją ir nedelsiant liautis tiesiogiai
arba netiesiogiai dalyvavus šiuo metu
vykstančiame konflikte Ukrainoje,
taip pat įšaldytuose konfliktuose Gru-
zijoje ir Moldovoje. EP tvirtai remia
visų trijų šalių teritorinį vientisumą.

„Bet kuri Europos valstybė gali
pareikšti norą tapti ES nare, jei ji lai-
kosi demokratijos principų, gerbia

pagrindines laisves, žmogaus ir ma-
žumų teises bei užtikrina teisės vir-
šenybę”, o bet kuri trečioji šalis turi vi-
sapusiškai gerbti jų pasirinkimą ir ne-
daryti joms spaudimo, – pabrėžia EP
nariai. Jie smerkia Rusijos pastan-
gas sutrukdyti trijų asociacijos šalių
europietiškai raidai. 

EP smerkia vienašališką Rusijos
sprendimą sustabdyti savo laisvosios
prekybos susitarimo su Ukraina ga-
liojimą po to, kai įsigaliojo panašus ES
ir Ukrainos susitarimas.

Europarlamentarai pritaria tam,
kad būtų įsteigtas tarptautinis bau-
džiamasis teismas Malaizijos keleivi-
nio lėktuvo numušimui tirti, objekty-
viai ištirti šį nusikaltimą bei nubaus-
ti kaltuosius.

Vilnius (BNS) – Premjeras Algir-
das Butkevičius sako tikįs, kad Lietu-
vai pavyks integruoti pabėgėlius, bet
pripažįsta, kad tai bus sudėtingas pro-
cesas. Jis teigė, kad Šengeno sistemai
turėtų pavykti atlaikyti migrantų ant-
plūdį, tačiau pabrėžė, kad tam būtina
sustiprinti išorės sienos apsaugą.

Pagal Europos Sąjungos programą

Lietuva per dvejus metus įsipareigojo
priimti 1105 pabėgėlius iš tokių šalių
kaip Sirija, Irakas ir Eritrėja.

Čekijos prezidentas Miloš Zeman
pareiškė, jog beveik neįmanoma in-
tegruoti musulmonų bendruomenės į
Europos visuomenę. Pasak jo, tai rodo
„Vakarų Europos šalių, kurios turi
getus ir išskirtus rajonus, patirtis”.

Pabėgėlius integruoti nebus lengva 

Vilnius (LRT.lt) – Lietuvos šaulių
sąjungai kariuomenė perduos auto-
matinius šautuvus. 

Švedų gamybos ginklai bus per-
duoti šauliams patikėjimo teise de-
šimčiai metų, juos naudos per moky-
mus ir pratybas, taip pat saugodami
Lietuvos kariuomenės objektus.

Ginklai bus laikomi Lietuvos ka-

riuomenės ir Šaulių sąjungos ginkli-
nėse, atitinkančiose nustatytus sau-
gumo reikalavimus.

Pasak Lietuvos šaulių sąjungos
vado, šis žingsnis sustiprins Lietuvos
saugumą ir Šaulių sąjungos gynybinę
galią, taip pat sudarys geresnes gali-
mybes šauliams rengtis krašto gyny-
bai.

Mirė vienas perversmo iniciatorių M. Burokevičius

Strasbūras (ELTA) – Prancūzijos
sprendimas prašyti ES valstybių padėti
kovoti su terorizmu įpareigoja spar-
čiau kurti Europos gynybos sąjungą.
Tai sakoma rezoliucijoje, kurią priėmė
Europos Parlamentas (EP).

ES sutarties 42 (7) straipsnis sako,
kad ,,jei valstybė narė patiria karinę
agresiją savo teritorijoje, kitos valsty-
bės narės yra įpareigotos jai teikti vi-
sokeriopą įmanomą pagalbą ir para-
mą”.

Europarlamentarai ragina ES ša-
lis veiksmingiau bendradarbiauti sie-
nų valdymo, policijos ir kitų teisėsau-
gos institucijų veiklos, taip pat ginklų,
sprogmenų ir įtariamų teroristų ju-
dėjimo žvalgybos srityse. Savo ruožtu
jie siūlo įsteigti nuolatinį ES civilinį-
karinį strateginio ir operatyvinio lyg-
mens štabą, kuris parengtų kolekty-
vinės gynybos planus, bendradar-
biaudamas su NATO. 

Seimo nariai išlaidavo

Jaunuolis Ispanijoje ,,garsina” Lietuvą 

Sunaikintas seniausias krikščionių vienuolynas 

Madridas (Faktai.lt) – Ispanijos
policijos pareigūnai pradėjo tyrimą
dėl dviejų jaunų ūkio darbininkų, iš
kurių vienas lietuvis, žiauraus elgesio
su gyvūnais – jiedu, kaip įtariama,
žiauriai užmušė 72 paršelius, ant jų šo-
kinėdami ir filmuodami savo veiks-
mus.

Huerkal Overos mieste gyvenan-
tys 19 ir 22 metų vyrai, ispanas ir lie-
tuvis, kaltinami dar ir dėl to, kad savo
nufilmuotą medžiagą išplatino per
„WhatsApp”, sakoma civilinės gvar-
dijos pranešime.

Darbininkai žudė paršelius, „šo-

kinėdami ir krisdami ant jų”, perkel-
dami  gyvulius  iš  vienos  vietos į ki-
tą.

„Kai paršeliai atsidūrė perkėlimo
koridoriuje, jie uždarė (koridoriaus)
įėjimo ir išėjimo vartus, nepalikdami
gyvūnams jokių galimybių pabėgti, –
nurodoma pranešime. – Kol vienas jų
(darbininkų) viską filmavo savo mo-
biliuoju telefonu, kitas šokinėjo į tą ko-
ridorių... visu savo svoriu krisdamas
ant paršelių, nužudydamas 19 jų ir
sužeisdamas dar 53, kurie vėliau nu-
gaišo nuo sužeidimų”, – pasakojo fer-
mos savininkas.

New Yorkas (BNS) – Palydovi-
nės nuotraukos patvirtina bažnyčios
vadovų ir Artimųjų Rytų istorinių
paminklų saugotojų būgštavimus –
seniausias Irako krikščionių vie-
nuolynas virto griuvėsių krūva,
grupuotės „Islamo valstybė” džiha-
distams be pasigailėjimo naikinant
visus istorinio paveldo objektus,
kuriuos jie laiko eretiškais.

Šv. Elijo vienuolyne 1400 metų
buvo maldos namai, kuriuose pa-
skutiniu metu meldėsi ir JAV kariai.
Iki sunaikinimo tvirtovę prime-
nantis vienuolyno kompleksas sto-
vėjo ant kalvos virš Mosulo.

Šv. Elijo vienuolynas papildė
augantį daugiau nei 100 sunaikintų

ir apiplėštų religinių bei istorinių ob-
jektų sąrašą. 

Seimo nariai išlaidaudami nesikuklina. Ve.lt nuotr.

Maskva (Diena. lt) – Prabangioje
Maskvos universalinėje parduotuvėje
pasirodė Rusijos prezidento Vladimiro
Putino įkvėpti kvepalai.

Juodame buteliuke parduodami
kvepalai vadinasi „Leaders Number
One”. Pačią pakuotę puošia V. Putino
siluetas. Kvepalų kaina siekia 6 500 rub-

lių arba 88 eurus.
Parfumeriams šiuos kvapalus pa-

siūlius išmėginti praeiviams, įverti-
nimų buvo sulaukta įvairių. Kai ku-
riems šie kvepalai pasirodė eilinis ir pi-
gus produktas, kiti vengė net pasikvė-
pinti.

Skulptūros ant Žaliojo tilto negrįš 

V. Putino įkvėpti kvepalai 

Sunaikintas seniausias vienuolynas.
vatcannewsagency.com nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpOrTAS

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Puikios E. Mockevičiaus rungtynės
JAV studentų (NCAA) krepšinio lygos rungtynėse sausio 15 d.

„Evans ville Purple Aces” komanda, kuriai at stovauja lietuvis Egi-
dijus Mockevi čius, svečiuose 66:55 (35:29, 31:26) įveikė „Illinois Sta-
te Redbirds”.

Starto penkete susitikimą pradė jęs E.  Mockevičius per 38 min.
pelnė 13 taškų (dvitaškiai 5/7, baudos 3/4), atkovojo 20 ir perėmė
2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą bei
po 2 kartus suklydo ir prasižengė.

„Evansville Purple Aces” komandos sąskaitoje – 16 pergalių ir
trys pralaimėjimai.

J. Valančiūnas džiaugėsi  
pergale ir sirgaliais

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)
čempionate sausio 16 d. su žaistos ket-
verios rungtynės, kuriose pergales iš-
kovojo visos trys čempionate pirmau-
jančios komandos.

Ir toliau nesustabdomai rungty-
niauja dar nė karto šiame čempio-
na te nesuklupę „Atleto” krepši-

ninkai. Dešimtąją pergalę iš eilės jie iš-
kovojo rezultatu 81:47 nugalėję Pane-
vėžio „Lietkabelio” komandą. 

„Atleto” pergalės kalviais tapo po
25 taškus pelnę Tomas Klimovas ir
komandos legionierius Graylin Smith.

ČLKL čempionų vardą ginantys
„Juodkrantės” krepšininkai po ne-
 leng vos kovos, rezultatu 83:74 įveikė
„Lietavos” sportininkus ir tuo pačiu iš-
kovojo jau devintąją pergalę iš eilės.

„Juodkrantės” komandoje itin re-
zultatyviu žaidimu pradžiugino savo
karjeros rungtynes ČLKL arenoje su-
žaidęs Mantas Dubauskas, kuris į var-
žovų krepšį įmetė net 51 tašką ir tuo pa-
čiu pasiekė šio sezono rezultatyvumo
rekordą. M. Dubauskas šio se įsimin-
tinose rungtynėse pataikė 17 iš 23 mes-
tų dvitaškių, 3 iš 6 tri taš kių, 8 iš 10 bau-
dų metimų bei atkovojo 15 kamuolių!
„Lietavai” 28 taškus pelnė Deividas
Markevičius.

Trečioje vietoje žengiantys ČLKL
senbuviai „Radviliškio” krepšinin kai
po itin atkaklios kovos, rezultatu 72:69
nugalėjo antrąją nesėkmę iš eilės pa-
tyrusią „Švyturio” komandą, kuri,
kaip ir praėjusio turo rungty nėse su

„Atletu”, pristigo jėgų rungtynių pa-
baigoje.

Nugalėtojams 27 taškus pelnė To-
mas Rėkstys, 26 – Andrius Petkū nas.

Septintoje vietoje žengianti „Stum -
bro” komanda rezultatu 65:60 nugalė-
jo ČLKL naujokę „Aukštaiti jos” ko-
mandą ir iškovojo itin svarbią pergalę
dėl vietos stipriausių koman dų šeše-
tuke. Būtent paskutinėse pirmojo rato
rungtynėse „Stumbrui” kovojant su
„Lietkabeliu” spręsis kuriai iš šių ko-
mandų atiteks laimingas bilietas į stip-
riausių šešių ČLKL komandų grupę,
kuri pratęs kovą dėl ČLKL apdovano-
jimų.

Sausio 23 d. bus sužaistos trejos
rungtynės: 4 val. p. p. rungtyniaus
„Lietava” – „Vilnius”, 5:10 val. p. p.
„Stumbras” – „Lietkabelis”, 6:30 val. v.
„Atletas” – „Lituanica”.

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

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

64 milijonus JAV dolerių per ketverių metų sutartį su Toronto „Raptors” uždirbsiantis J.
Valančiūnas pernelyg savęs varžyti nesistengia.

ČLKL rezultatyvumo rekordas – 51 taškas!

„Juodkrantės” krepšininkas Mantas Dubauskas (su kamuoliu) pelnė net 51 tašką ir pa -
siekė šio sezono rezultatyvumo rekordą.

Trispalvės vėliavos, žali Lietuvos krep-
šinio rinktinės marškinėliai, ir skan-
duotės „Jonai, Jonai” nepasken do
18,689 aistruolių, sausio 14 d. va karą už-
pildžiusių Londono „O2 Are na”, mi-
nioje.

Rungtynėse, kuriose Orlando
„Ma gic” turėjo realią galimybę
išsi gelbėti išsikapanodami į ant-

rą pratę simą, lietuvis pelnė 13 taškų, at-
kovojo 9 kamuolius ir blokavo 3 blokus.
Toronto „Raptors” po pratęsimo šven-
 tė pergalę 106:103.

„Pasiekta pergalė visą laiką yra
smagi. Rungtynės buvo geros, bet sun-
 kios. Jie gerai pataikė būdami laisvi,
pataikė sunkius metimus. Gal būt gy-
nyboje galėjom geriau sujudė ti, kažką
geriau padaryti, bet viskas išėjo mūsų
naudai”, –  sakė lietuvis.

Lietuvių aistruoliai, nors ir sėdė-
 jo išsibarstę po visus arenos sekto-
rius, labai pasistengė, kad Lietuvos
rinktinės vidurio puolėjas pasijustų be-
veik kaip namie. Ir jų triūsas ne nuėjo
niekais.

„Labai džiaugiuosi, kad šitiek lie-
 tuvių suvažiavo iš Lietuvos, ir iš čia,
vietinių. Mačiau  ir visas vėliavas, ža-
lia spalva dominavo arenoje. Ant suo-
lo sėdėdamas pama čiau”, po „NBA
Glo bal Games” rungtynių kalbėjo 23-
ejų centras. Anot uteniškio, kitų „Rap-
tors” žaidėjų ir klubo personalo dabar
jau nebestebina, kad svetimose aikštėse
lietuvis sulaukia gausios paramos.
„Jie jau ži no, kad lietuviai yra patys ge-
riausi sirgaliai”, – šyptelėjo J. Valan-
čiūnas.

„Raptors” treneris Dwayne Ca sey
savo auklėtinių pasirodymą Lon done
pavadino „blogai sužaistomis, bet lai-
mėtomis rungtynėmis”. J. Va lančiūnas
su savo treneriu nesiginčijo – pripaži-
no, kad žaidimas nebuvo idealus. „Kly-
dome nemažai ir tokių kvailų spren-
dimų pridarėme. Prame tėme laisvų
metimų. Bet, kaip ir sa kiau, svarbu,
kad laimėjome. Tai yra svarbiausia”, –
pokalbį apibendrino  J. Valan čiūnas.

Apie gausią lietuvių sirgalių pa-
ramą „O2” arenoje Jono klausinėjo ir
britų bei tarptautinė žiniasklaida.
„Jaučiuosi palaimintas, sulaukda mas
tokio palaikymo”, – prisipažino krep-
šininkas.

Kaip Jonas leidžia
savo milijonus?

„Norėčiau tapti taupesniu, nes vi-
 sada gali tobulėti, bet kol kas – vis kas
gerai”, – šypsojosi J. Valančiū nas, kai
LNK žurnalistė Asta Žukaitė-Nalivai-
kienė jo klausė apie pinigus. 64 mili-
jonų JAV dolerių ketverių metų sutartį
su Toronto „Raptors” vasarą pasirašęs
lietuvis neslepia, kad planuoja ateitį,
tad prižiūri išlai dų eilutes, bet perne-
lyg savęs varžyti nesistengia.

„Visi mėgsta gerus, prabangius ir
gražius daiktus. Mėgstu laikro džius ir
automobilius, bet viskas – proto ribo-
se. Žinai, kai gali leisti kaž ką nusi-
pirkti, o kada turi taupyti”, – LNK ži-
nioms sakė J. Valančiūnas.

Krepšininkas atskleidė, kad turi
savo bankininką, tačiau svarbiausius
piniginius reikalus atlieka pats. „Ži-
nau, kur keliauja mano pinigai. Su pi-
nigais elgiuosi taip, kad ir mano vai-
kams užtektų, ir kad pats su žmona se-
natvėje galėčiau gyventi normaliai”, –
sakė jis.

Mažai kam kyla abejonių, kad 23
metų vidurio puolėjui ateityje teks pa-
sirašyti dar pelningesnę sutartį. NBA
algos sparčiai auga, bet už pinigingų is-
torijų slypi ir kartėlis. Apie 60 procentų
NBA krepšininkų po karjeros bank-
rutuoja.

„Reikia planuoti savo ateitį. Turi
suprasti, kad po krepšinio galbūt ne-
uždirbsi tiek, kiek žaisdamas, ne galėsi
gyventi tokį pat gyvenimą, kuo met tu-
rėdavai didesnius pinigus. Galbūt krep-
šininkams koją dažniausiai ir pakiša
tai, kad baigę karjerą jie gyvena taip,
lyg  dar   žaistų”, –   sakė J. Valančiū-
nas.
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ISTOrIJOS uŽkuLISIuOSe

Prieškario Kauno pokyliai

AGNĖ KAIRIŪNAITĖ

Prabangiausiuose restoranuose, juo labiau aukš-
tuomenės pobūviuose ne kiekvienas galėjo lanky-
tis ir  tar pu kariu,  tačiau  puotų  buvo labai daug ir
įvairių, visi  norėjo  ir  mokėjo  linksmintis,   pasako-
jo   prieš kario pokylių tradicijas tyrinėjanti istorikė
Lija Janauskienė.

Carinės imperijos lai kais
– vos trys restoranai

Cariniame Kaune pasilinksminimo vietų buvo
labai mažai. Kavinių ir restoranų kultūros, kitaip
nei Vaka ruose, nebuvo, o to meto kavinės, isto riko
Andriaus Zeigio teigimu, nedaug kuo skyrėsi nuo
paprasčiausių viešnamių.

„Carinės imperijos laikais XIX a. buvo labai ri-
botas skaičius restora nų, nes caras teduodavo tris
leidimus XIX a. Be to, tiesiog nebuvo poreikio, nes
buvo didelė kontrabanda, tad tas verslas neapsi-
mokėjo. XIX a. veikdavo du trys restoranai (jau nebe
kar čiamos), juose buvo parduodama nebe degtinė,
o prabangesni gėrimai – likeris, romas. O kadangi
į juos buvo už drausta eiti moterims, nebuvo mu zi-
 kos, šokių. Vis dėlto ten buvo laisvo elgesio mergi-
nų, netgi buvo įrengti at skiri kambarėliai klien-
tams”, – pasakojo A. Zeigis.

1918 m. nepriklausomoje Lietu vo je Kaunas,
praradus Vilnių, tampa madingu miestu: atsiranda
naujasis elitas, po truputį gerėja ekonominė pa dėtis,
tad auga ir linksmybių poreikis. Kadangi tradicijų
nėra, viskas kuriama nuo nulio. Pasak prieškario
linksmybių gyvenimą tyrinėjusio istoriko Lino
Salduko sako, kad jau nuo pačios XX a. pradžios (gal-
būt nuo XIX a. pabaigos) veikė garsusis „Met ro poli-
s”. Beje, jis veikė ir per Pirmąjį pasaulinį karą, ta-
čiau iš esmės buvo skirtas tik vokiečiams.

„Baigiantis karui, vaizdas buvo labai liūdnas.
Kaip prisimena amži ninkai, visas miestas buvo su-
daužytas, apleistas, prie parduotuvių, prie kitų
labdaros ir šalpos organizacijų stovėjo didžiausios
eilės. Apie kavi nes tarsi niekas nė negalvojo, tačiau
yra žinoma, kad, baigiantis Pirma jam pasauliniam
karui, „Metropo lyje” buvo audringai lėbaujama. Ži-
 no ma, tai daugiausia darė vokiečių kareiviai: pa-
sikvietus merginų, buvo švenčiamos įvairios as-
meninės progos, karinės pergalės, galbūt aplaisto-
mi ir pralaimėjimai. Todėl, Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę, reikėjo viską kurti nuo pat pradžių”,
– teigė L. Saldukas.

Kasdien linksmybėms būdavo 
išleidžiama 50–60 tūkst. litų

Kavinių kultūros pradininkai Lie tuvoje – stu-
dentai, parvykę iš už sienio. Drauge su žiniomis iš
Kroku vos, Sankt Peterburgo, vėliau – ir Pa ryžiaus
jaunimas parsiveža ir kitokio laisvalaikio idėjų bei
miestietiškos kultūros patirčių. Taigi kavinių ir res-
 toranų tinklas, kitaip tariant, miesto kultūros ženk-
lai ir miesto kultūrinio gyvenimo erdvės Kaune spar-
čiai plečiasi. Tai liudija ir skai čiai: 1939 m. duo-
menimis, Kauno resto ranuose kasdien apsilanky-
davo apie 3 tūkst. klientų, kurie kasdien čia pa lik-
davo 20–50 tūkst. litų, dar kasdien buvo išleidžiama
8 tūkst. litų už 24 tūkst. bokalų alaus, 3 tūkst. litų kas-
dien išleidžiami kavinėse. Taigi 1939 m. pabaigoje
– 1940 m. pradžioje, kai Lie tuva, ypač Kaunas, iš-
gyveno kles tėjimo laikotarpį, kasdien būdavo iš lei-
džiama ne mažiau kaip 50–60 tūkst. litų vien links-
mybėms, pabrėžė L. Sal dukas.

„1939 m., prieš pat Antrąjį pasau linį karą, Kau-

Nemoki šokti
– į teismą

ne gyveno apie 154 tūkst. žmonių, tad reikėjo ir ka-
vinių, ir restoranų, ir kitokių laisvalaikio praleidi-
mo vietų, – minėjo istorikas. – Žinoma, kad 1939 m.
Kaune buvo apie 60 restoranų, 30 alaus barų, tikslaus
kavinių ir valgyklų skaičiaus neužfiksuota, tačiau rei-
kia manyti, kad jų buvo gana daug.”

Jo teigimu, pačios garsiausios ka vinės arba res-
toranai buvo „Metr opolis”, „Versalis”, „Monika”, „Al-
do na”, „Ženeva”, „Božegraika”, o Kon ra do kavinėje
daugiausia rinkdavosi bohemos atstovai: dailininkai,
rašytojai, teatro artistai. Ši kavinė buvo skirta inte-
lektualioms diskusijoms, kultūriniams pašneke-
siams, tad ten nedaug vietos likdavo apkalboms. „Pa-
skalos klestėjo kituose resto ra nuo se ir kavinėse,
pavyzdžiui, ‘Met ro po lyje’, kur rinkdavosi aukšto ly-
gio valdininkai, užsienio ambasadų darbuotojai,
taip pat – nelabai turinčios ką veikti aukštų valdi-
ninkų žmonos. Be abejo, šie prabangūs restoranai daž-
 nai būdavo skirti save parodyti ir į kitus pasižiūrė-
ti”, – pastebėjo L. Sal dukas.

Be abejo, primena jis, dažnai į pra bangesnius res-
toranus ir kavines žmones traukdavo tuo metu labai
populiarių Lietuvos estrados pradininkų koncer-
tai: ypač „Metropolis” ir „Versalis” garsėjo Moišės
Hofme kle rio džiazo kapela, Lietuvos estrados pra-

dininkų Danieliaus Dolskio, Antano Šabaniausko,
Stepo Grauži nio šlageriais. Be to, būta ir kitokio po-
būdžio pramogų, pavyzdžiui, vykdavo kabareto prog-
ramos. „To meto restoranai iš esmės atliko naktinių
klubų vaidmenį, tik buvo kur mažiau demokratiški
negu dabar, nes juose lankydavosi aukšti valdininkai,
daug uždirbantys žmonės, žinoma, ir laisvo elgesio
merginos. Tuo metu tikrai nebuvo įprasta restorane
lankytis jau niems ar menkai įtakingiems žmo nėms,
išskyrus studentus, tačiau ir jie ne kiekvienas išga-
lėjo apsilan kyti prabangiausiuose restoranuo se”, –
pasakojo L. Saldukas.

Aukštuomenės pobūviai – brangi pramoga

Ne kiekvienas galėjo lankytis pra bangiausiuose
restoranuose, juo labiau – aukštuomenės pobūviuo-
se. Švenčių viešumoje tradicija sparčiau siai vystėsi
4-ajame dešimtmetyje, ypač Kaune, 1937 m. pastačius
Kari ninkų ramovę. Čia įsikūrusiame res torane arba
pokylių salėje vykdavo puoš nūs pokyliai, kur galė-
jo susi rink ti iki 1 000 to meto įtakin giau sių jų. Šven-
tės vykdavo ir tautininkų rū muose „Pažanga”, „Neo-
Lithua nios” rū muose, kitų visuomeninių organiza-
cijų patalpose, kurių, Kaunui au gant, vis daugėjo.

Pokylis – mėgstama aukštuomenės pramoga. A. Vaitkevičiaus / BFL nuotr.

,,Metropolio” skelbimas, 1935 m. Čia prie bridžo stalo lošdavo prezidentienė Sofija Smetonienė, o karininkai su da -
momis smagiai šokdavo Antanui Šabaniauskui dainuojant svajingus tango. 



Puotų buvo labai daug ir labai įvairių.
Jas rengė užsie nio atstovybės, aukš-
tosios mokyklos, bohema.

Pasak prieškario balių tradicijas
tyrinėjančios istorikės Lijos Janaus-
 kienės, visi norėjo ir mokėjo links min-
tis. Vis dėlto to meto aukštuo me nei tai
buvo ir gana brangus malonumas: su
ta pačia suknele antrą kartą pasirodyti
ne visuomet norėjosi, to dėl damos siū-
dindavosi, pirkdavo ar siųsdavosi iš už-
sienio naujus apda rus. Kaune siuvėjų
buvo nemažai, ta čiau suknelės veža-
mos ir iš mados sostinių Paryžiaus,
Londono. „Tačiau buvo perkami ir pa-
dėvėti drabužiai, – pasakojo L. Ja-
nauskienė. – Pavyz džiui, laikraštyje
buvo pasirodęs skan dalas, kad viena
ponia nusipir kusi išeiginę nenaują
suknelę, nuo kurios užsikrėtė kažkokia
liga.”

Vienas tarpukario žurnalistas,
sakė istorikė, suskaičiavo, kad damai
išsiruošti į pokylį kainavo apie 500 litų,

vyriškiui – 200–300 litų, taigi po ra vie-
nam pokyliui išleisdavo iki 1 000 litų.
„Šeimai dalyvauti derėdavo mažiausiai
dviejuose ar trijuose se zono poky-
liuose. Vienas didžiausių bu vo metinis
Spaudos balius, į kurį susirinkdavo ir
vyriausybės atstovai, ir karininkai. Ta-
čiau balių buvo la bai daug, praktiškai
kiekviena inte resų grupė turėjo savo
atskirus balius. Žinoma, buvo tokių,
kaip Spau dos balius, kur norėjo patekti
visi, to dėl buvo kvietimų, už kuriuos
reikėdavo susimokėti”, – pasakojo L.
Ja nauskienė.

Pasak istorikės, dalyvavimas ba-
liuje buvo ne tik asmeninė šventė, bet
ir statuso visuomenėje rodiklis, no ras
pasipuikuoti, beje, kritikuotas ir tais
laikais: „Tai buvo metų įvykis, šventė,
galimybė save parodyti, į ki tus pažiū-

rėti ir, žinoma, gerai pra leis ti laiką. Ta-
čiau vertinimų yra įvai rių. Tarkim, kai
kur Prezidento žmona Smetonienė mi-
nima ir su pašaipa, kad brangiais kai-
liais, šilkais apsirė džiusi, norinti tik
pasirodyti. Taigi ba liai buvo vertinami
ir kaip tuštybė.”

Antra vertus, pastebėjo L. Ja naus-
 kienė, tai buvo šventė, per kurią buvo
renkami pinigai kažkam parem ti, pa-
dėti, tad tai skatino ir visuome nės pi-
lietiškumą, norą aktyviai dalyvauti to
meto procesuose ir remti ne tik žo-
džiais, bet ir pinigais.

Pakenkti galėjo net
nemokėjimas šokti

Nors kalbama apie laikotarpį, ku-
rio liudininkų jau beveik nebėra, vis
dėlto įvairūs šaltiniai dar saugo gyvus
ir linksmus prisiminimus. O jų, mums
dabar gana neįprastų, ne trūko ir prie-
škariu, pavyzdžiui, ne ma žai bėdų ga-

lėjo sukelti netgi ne mokėjimas šokti.
„Vienas džentelmenas, šokdamas su
dama, primynė ir nuplėšė jos suknelės
uodegą. Bet nu plėšė taip, kad pasirodė
net damos ke liai. Po šio incidento mer-
ginos kavalierius išsikvietė skriaudė-
ją į teismą, kur buvo piktinamasi,
kaip čia vi so kie tokie ir anokie nemo-
ka šokti ir pa žemina damos garbę.
Dar yra pa sakojimų (kiek jie tiesa,
kiek netie sa), kad vieno karininko,
primynusio Smetonienei suknelę, kar-
jera kuriam laikui buvo sustabdyta”,
– pasakojo L. Janauskienė.

Kauno bohema turėjo savą nišą.
Konrado kavinėje vykdavo intelek-
tualūs pašnekesiai, „Božegraikoje” –
studentų ir dėstytojų vakarėliai, „Me -
tropolyje” – bohemos naujamečiai kar-
navalai. „Į karnavalus buvo žiūrima la-
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bai rimtai – buvo ruošiami ne tik kos-
tiumai, bet apskritai aplinka, interje-
ras, dekoracijos, – sako L. Ja nauskienė.
–  Kalbant apie kaukes, pir mūnas buvo
skulptorius Petras  Rimša. Žmonės, iš-
girdę, kad jis eina, nusivildavo, nes ži-
nodavo, kad pirmos vietos už kostiumą
nebegaus. Pavyzdžiui, yra išlikusių
nuotraukų su milžiniška, pusės žmo-
gaus ūgio skrybėle. Taip pat yra pasa-
kojimas, kaip jis kviesdavo visus į kaž-
kokią būdelę, o ten parodydavo savo
nuogą sėdimąją.”

Beje, pastebi istorikė, išliko ir
daug pasakojimų apie to meto etike tą.
„Pavyzdžiui, vyriškis negalėjo nuogo-

mis prakaituotomis rankomis paliesti
damos nugaros, todėl buvo pri valomos
pirštinės. Jei atlydėjai da mą, reikėjo
būtinai pasamdyti maši ną ir palydėti
į namus, kitaip būtų nepadoru. Iš tik-
rųjų viskas taip, kaip ir šiais laikais, tik
kai pagalvoji, kad tai vyko prieš 90
metų, sunku pa tikėti, kad irgi reikė-
davo užsirašyti į kirpyklą, pasidaryti
makiažą, mani kiūrą su ano meto prie-
monėmis ir visai kitokiu kosmetikos
supratimu”, –  kalbėjo  L.  Janauskie-
nė.

LRT klasikos laida ,,Manasis aš” (2011)
Diena.lt

Madingos laikinosios sostinės damos drabužius iš Paryžiaus pirkdavo ,,Fru-Fru” salo-
ne. 1930 m. skelbimas

Kokteilių pasirinkimas ,,Versalyje” – pats didžiausias Kaune! 1935 m. alkoholinių gėrimų
sąrašas

Patriotiškai nusiteikę kauniečiai kirpdavosi pas Dabulevičių Laisvės alėjoje nr. 25.
Nuotraukos ir istoriniai dokumentai iš R. M. Lapo asmeninio archyvo
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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 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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Sudoku Nr. 100
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.

DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

www.draugas.org

Remkime 
Draugo 
fondą

www.
draugofondas.org

PARDUODA

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

Tel. 708-834-8104.
S K E L B I m A I

4545 W 63 St, Chicago, IL 60629

7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

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
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SpYGLIAI  Ir  DYGLIAI

Mes islamo teroristai,
Žiauresni, nei komunistai.
Mes prašokam net fašistus
Ir atgimusius nacistus.

Mums nereikia naikintuvų,
Ar kokių kitų lėktuvų.
Mums nereikia nei laivų –
Eikit jūron po velnių!

Mes banditai ir žudikai,
Iš pasalų užpuolikai.
Mes sprogdinam lėktuvus,
Vyrus, moteris, vaikus!

Mėgstam mes visus žudyti,
Ką mums gali padaryti?
Toj Europoj nėra galios,
O Amerika – be valios.

Bet jei Amerika sukrus,
Mūsų, bijau, nebebus.

Klausiu:

Och tos mielos lietuvaitės,
Išteka svetur šimtais.
Kas gi jas taip ten   vilioja?
Kas jas žadina rytais?

Ko stokoja tvirts žemaitis?
Gal aukštaitis nerangus?
Gal per kaimiškas dzūkelis?
Suvalkietis  išdidus?

Atsako:

Aistra žėri juodos akys,
Rankos glamonėj švelniai.
Čia – Ispanija, čia – saulė, 
Čia  aš liksiu amžinai.

Vertina italas  grožį –
Komplimentų į valias.
Dažnai taria mi amor –
Nepaliksiu aš tavęs.

Turiu aš amerikoną,
Svarbu man tik  pinigai.
Buvau vargšė Lietuvėlėj –
Dabar  puotos ir draugai.

Man patinka tamsi oda –
Tai egzotiška, gražu
Balti dantys, balti padai –
Jau priprantu pamažu. 

Mandagus ir metų britas,
Spinduliuoja orumu.
Laiko mane karaliene,
Tik netur savų namų.

Švedas – šaltas, rūpestingas,
Man patiko  iš pradžių...
Dar galvojau namo grįžti –
Liksiu dėl trijų vaikų.

Lenkai, rusai neįdomūs –
Čia  jų  pilna Lietuvoj.
Gal į Turkiją pasuksiu –
Rasiu meilę kur saloj.

Mėgstu plačiai pakeliauti –
Šiemet jau trečioj šaly.
Taip pat ieškau naujo vyro,
Ieškau laimės pakely.

Jau praėjo daugel metų –
Čia vaikai, čia ir mama.
Čia verčiuosi, kiek įstengiu,
Ten jau būčiau svetima.

Lietuvoje gyventi gera
…nes važiuodami didžiausiu leistinu
greičiu jūs stabdote eismą.

…nes Lietuva yra antra šalis
pasaulyje pagal korupciją tik
dėl to, kad davė kyšį, kad nebū-
tų pirma.

…nes tik Lietuvoje galima įsigyti
mobilųjį telefoną už 1 litą, kalbėtis už
0 centų per minutę ir mėnesio gale gauti tri-
ženklę sąskaitą.

…nes tik Lietuvoje penkiolika metų iš eilės per
Kalėdas rodomas tas pats filmas “Vienas namuose”.

…nes čia per metus nuperkama 2000 beisbolo lazdų ir tik dvi beisbolo pirš-
tinės.

…nes mes turime didingą praeitį, gėdingą dabartį ir miglotą ateitį.

…nes mes Lietuvą keikiam kaip tik išmanom, bet neduok Dieve koks užsie-
nietis ką blogo leptelės!!!

…nes lietuviai lietuviškų degalų važiuoja į Latviją, lietuviškos dešros – į Len-
kiją.

…nes nesvarbu, kas laimės – Lietuva ar Lenkija, vis tiek pusė Vilniaus
džiaugsis.

…nes žmogus, gyvenantis Palangoje, gali per ,,Teleloto” laimėti kelialapį į
Palangą.

…nes studentai vairuoja brangesnius automobilius nei dėstytojai.

…nes tik Lietuvoje 30 minučių ilgio serialas trunka visą valandą.

…nes Lietuvoje žurnalistai išsiaiškina daugiau politinių aferų bei nusikalti-
mų už kriminalistus, o kriminalistai tirdami dažniausiai remiasi žurnalistų
gauta informacija.

…nes įvykdęs žmogžudystę, turi laukti mėnesį eilėje, kol tau atsilaisvins vie-
ta kalėjime.

…nes dauguma naujausių ir aukščiausios klasės BMW ir Mercedes automo-
bilių vairuotojai – neįgalieji.

…nes tik Lietuvoje išsikvietę santechniką pykstame, kad jis atėjo girtas, bet
po to vis tiek už darbą atsiskaitome buteliu degtinės.

Anekdotai.us

Apie JAV spaudą

„Wall Street Journal” skaito žmo nės, kurie valdo kraštą.

„The Washington Post” skaito žmonės, kurie galvoja, kad jie valdo kraš-
tą.

„The New York Times” skaito žmonės, kurie galvoja, kad jie turėtų kraš-
tą valdyti ir kuriems labai sekasi  spręsti kryžiažodžius.

„The Los Angeles Times” skaito žmonės, kurie neatsisakytų kraštą val-
dyti, jei turėtų laiko ir nereikėtų apleisti pietinės Californijos.

„The Boston Globe” skaito žmo nės, kurių tėvai  nesėkmingai valdė kraš-
tą.

„The New York Daily News” skai to žmonės, kuriems neaišku, kas kraš-
 tą valdo,  bet jie dėl to nepergyvena, jei gauna traukinyje atsisėsti.

„The New York Post” skaito žmo nės, kuriems nesvarbu, kas valdo kraš-
tą, bet jiems įdomu skaityti apie skandalus.

„The Chicago Tribune” skaito žmo nės,  kurie praeityje valdė savo vals-
tiją ir tai norėtų daryti ateityje, o dabar sėdi kalėjime.

„The Miami Herald” skaito žmo nės, valdantys kitą kraštą, o šiame laik-
raštyje sužinantys sporto žaidy nių rezultatus.

„The National Enquirer” skaito žmonės  eilėje prie kasos maisto par-
duotuvėje.

„The Seatle Times” skaito žmo nės, kuriems reikia popieriaus suvy nioti
ką tik pagautą žuvį.

Paruošė R. Kr.

LIETUVAITĖS 
Mečys Šilkaitis – 2015

TERORISTAI
R. John Rapšys

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

www.draugas.org/kalendorius.html

n Moteris ieško ligonių ar pagyvenusių
žmo nių priežiūros darbų su gyvenimu. Patir-
tis, 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.

ĮVAIRŪS

A † A
TERESĖ LEŠNIAUSKIENĖ

MATUSEVIČIŪTĖ

Mirė 2016 m. sausio 20 d.
Gimė 1939 m. vasario 8 d. Lietuvoje, Kaune.
Gyveno Palatine, IL.
Nuliūdę liko: vyras dr. Algimantas; duktė Eglė Peterienė su

vyru Gidu, sūnus Dovas su žmona Asta, duktė Rūta Lešniaus -
kaitė; anūkai Kornelijus, Emilius ir Klaudijus, sesuo Regina
Guth su vyru Fritz; sūnėnas Tomas Smith su žmona Beata ir
šeima.

A. a. Teresė buvo pašarvota penktadienį, sausio 22 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave, (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 23 d. 1 val. popiet iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal.
Jurgio Matu laičio misiją, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv.
Mišios Po šv. Mišių a. a. Teresė bus palaidota Lietuvių Tautinėse
kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos skautams.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
TADAS ALEKSONIS

Mirė 2016 m. sausio 16 d. savo namuose, Cape Cod, MA, sulau -
kęs 94 metų amžiaus.

Liūdi žmona Česlava ir sūnus Jonas su šeima.

Artimieji

Pradedant Naujuosius metus, Draugo fondas sveikina visus narius ir rė mė-
jus, ,,Draugo” skaitytojus ir bendradarbius, siųsdamas geriausius linkėjimus
šiais Dievo Gailes tin gumo metais.

Padėdamas išlaikyti lietuvišką laikraštį užsienyje, kurio pagrindinės pa-
stangos nukreiptos į mūsų išeivijos tautinį sąmonin gumą,  Drau go fondas pri-
sideda prie lietuvybės puoselėjimo. Džiugina tai, kad mū sų tautinės, krikščio-
niškos spaudos iš laikyme išeivijoje tiesiogiai dalyvauja kiekvienas Draugo fon-
 do narys ir rėmėjas. 

Draugo fondas yra finansinė institucija, remianti ,,Draugo” leidybą. Kaip
ir kiekviena finansinė institucija, fondas susijęs su krašto ekono mine būkle, su
investavimų rinka, dividendais ir t. t. Ankstyvesni teroristų išpuoliai Ameri-
koje ir už jos ribų įtakojo ir JAV ekonomiką. Jos nuosmukiai paveikė ne tik fi-
nansines institucijas, bet ir pavienius žmones. Investavimų birža nepastovi. Ta-
čiau Draugo fondo konservatyvūs investavimai apsaugo pagrindinį kapitalą nuo
rinkos nuosmukių. 

Seniausią ir gyvybingiausią laikraštį privalome išsaugoti, nes jis labai svar-
bus mūsų pačių tautiniam gy vastingumui. Gal ,,Draugo” turi nys arba jo pri-
statymas ir ne visuo met patenkina kiekvieną skaitytoją, bet savo pageidavimus
ar nuomones  visada galite išreikšti ,,Laiškų” ar ,,Nuomonių, komentarų” sky-
riuose. ,,Draugas” neturi  ,,auksinio dėdės”, kuris galėtų laikraštį dalinti ne-
mokamai. Tad Naujaisiais 2016 metais kviečiame kiekvieną ,,Drau go” skaity-
toją su didesniu ar mažesniu įnašu  remti Draugo fondą.

Aukas siųsti DRAUGAS  FOUNDATION  4545 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Aukos nurašomos nuo fed. mokesčio ID NO. 36-3916303

Marija Remienė 
DF tarybos pirmininkė

Paskutinieji 2015 metų įnašai 

Su 1 000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA.,

garbės narys,  iš viso 20,600 dol.
Dr. Elena Deckys, Indian Head

Park, IL, garbės narė, iš viso 3,000 dol.
Viktoras Motušis, Cicero, IL, gar-

bės narys, testamentinis palikimas, iš
viso 1,505 dol.

Su 500 dolerių:
V. Kiršonis, Malibu, CA, iš viso 500

dol.

Su 250-200 dolerių:
Jurgis ir Jūratė Augiai, Oak

Brook, IL, garbės nariai, iš viso 2,015
dol.

Dalia Tallat-Kelpša-Urbutienė, Pa-
los Heights, IL, garbės narė, iš viso
1,600 dol.

Maksimas Karaška, Fredericks-
 burg, VA, garbės narys, iš viso 1,300
dol.

Su 100 dolerių:
Jurgis Lukaitis,  Ames, IA, garbės

narys, iš viso 2,050 dol.
Jurgis ir Roma Štuopiai, Sharon,

MA, iš viso 800 dol.
Vida Jankauskienė, Woodhaven,

NY, iš viso 330 dol.

Su 50 dolerių:
Gražina Damijonaitienė, Willow

Brook, IL, iš viso 950 dol., a. a  Viktoro
Jautoko atminimui.

Vincentas ir Dalia Anelauskai,
Pasadena, CA, iš viso 250 dol.

Vytas ir Ramutė Petruliai, Frank-
lin, MI, iš viso 100 dol.

Su 25-10 dolerių:
Dr. Linas ir Rima Sidriai, Palos

Hills, IL, iš viso 525 dol.
Romas ir Aldona Zorskai, Uni ver-

sity Heights, IL, iš viso 50 dol.

Visiems  aukotojams   nuošird žiai dė-
kojame.

Draugo fondo lūkesčiai naujais metais
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Koncertas, skirtas  sausio 13 d. įvykių 25-mečiui paminėti.

Bilietus į koncertą galima įsigyti:
   iš choro narių 
   internetu www.dainava.us 
   kavinėje „Senasis Vilnius“ (Darien)
   Pasaulio Lietuvių Centro raštinėje (Lemont)
   lietuviškose parapijose po Šv. Mišių

Kaina 
   $25 perkant iš anksto,    $30 koncerto dieną,    $15 jaunimui  iki 17 m.
    (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)

ir žmoniu
gerybei

tegul
dirba
tavo

naudai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave.

Chicago, IL

˙
¸

2016 m. sausio 31 d.
sekmadienį 2 v.p.p. 

www.draugas.org/kalendorius.html

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Sausio 23 d., šeštadienį, 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, galerijoje ,,Siela” (14911
127th St., Lemont, IL 60439) – Ovidijaus
Jucio akustinis koncertas.

� Sausio 24 d., sekmadienį, PLC Lietuvių
Fondo sa lėje 3 val. p. p. vyks koncertas ,,Ne-
gir dėta pasaka”  (rež. Vitalija Ivinskis). Bi-
lie tus galima įsigyti kavinėse ,,Old Vil nius”
bei ,,Rūta” ir šokių studijoje ,,DanceDuo”. 

�  JAV  LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius sausio 27 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite NATO žinių skyriaus pa-
rengtą filmą ,,Blood Brothers – Why Lit-

huanians feel Ukraine’s pain”. Filmas pa-
sakoja apie Maskvos okupacinius veiksmus
Rytų Ukrainoje.  

�  Vasario 6 d., šeštadienį, 9:30 val. r. se-
selių kazimieriečių vienuolyno koplyčioje,
2601 W. Marquette Rd., Či kagoje, bus at-
našaujamos šv. Mišios, meldžiant, kad se-
selių kazimieriečių vienuolyno steigėja, Gar-
bingoji Die vo Tarnaitė Marija Kaupaitė,
būtų pa skelbta palaimintąja. Šv. Mišias at-
našaus kun. Michail Ford, OP,  Shrine of St.
Jude Thaddeus šventovės direktorius. Visi
kviečiami. Daugiau informacijos tel.  773-
349-8064.

Iš PLC į koncertą jus nuveš patogus autobusas. 
Autobuso kaina 15 dol., registruokitės iš anksto tel. 630-257-5613.


