
Bendroje nuotraukoje – skulptoriai, renginio organizatoriai ir vertinimo komisijos nariai. Stovi  trečias iš kairės – Vidas Simanavičius,
ketvirtas – Dalius Drėgva. Antroje eilėje pirma iš dešinės – Ice on Whyte renginio prodiuserė ir organizatorė Wanda Bornn.
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Naujas paminklas
Marquette Parke – 10 psl. 

Los Angeles 
skautų siela – 5 psl. 

Tas nuostabus „molis” – ledas
IEVA RADVILAVIČIŪTĖ

Kiekvienais metais Edmonto-
ne (Alberta, Kanada), sausio
pabaigoje vyksta Ice on Why-

te ledo skulptūrų festivalis. Šieme-
tinis, dvyliktus me tus iš eilės ren-
giamas festivalis pra sidėjo sausio 21
d. ir baigsis sausio 31-ąją. Jau antrus
metus iš eilės šiame festivalyje da-
lyvauja skulptoriai iš Lie tuvos, o
latvių skulptoriai dalyvauja jau ket-
virtą kartą.

Edmontonas – tai Kanados Al-
 ber tos provincijos sostinė, dar va-
dinama „čempionų” miestu dėl ledo
ritulio komandos „Oilers” laimėtų
pergalių, arba „festivalių miestu” dėl
gausybės festivalių ir renginių, vyks-
tančių  ištisus metus, nepaisant šal-
tų žiemų.

Ice on Whyte 2016 ledo skulptū-
rų festivalis sulaukė ne tik didelio
Edmon tono gyventojų ir lankytojų
dėmesio, bet ir lietuvių bei latvių
bendruo menių. Jau antrus metus
Kana dos lietuvių bendruomenė Ed-

Pirmą vietą ir žiūrovų apdovanojimą laimėjo rusų menininkų skulptūra
,,Žvejo sėkmė” (Fisher’s Fortune). Neringos Baškienės nuotraukos

Vidas Simanavičius (k.) ir Dalius Drėgva prie savo kū-
rinio filmo ,,Avataras” motyvais ,,Vėjas pučia iš pietų”.

mon tone, kartu su Kanados latvių
bendruomene „Imanta” yra šio festi-
valio rėmėjos. Festivalio metu abi ben-
druomenės turi galimybę pristatyti
savo kultūrinį paveldą ir prekiauti
maisto gaminiais.

Šiemet lietuvių ir latvių diena
festivalio rėmuose vyko sausio 24 d.
Lankytojų susidomėjimas mūsų šali-
mi buvo didžiulis. Pardavimui buvo pa-
gaminti pernai didelio populiarumo

sulaukę „grybukai”, riešutų svies tu
įdaryti „riešutėliai” bei duona su čes-
naku. Visi paruošiamieji darbai vyko
Lietuvių bendruomenės namuose.
Bendruomenės nariai no riai savano-
riavo ne tik kepinių gamyboje, bet ir
kultūrinės parodėlės prista tyme. Labai
smagu, kad turėjome ne eilinę progą
pristatyti mūsų nuosta bią šalį Ed-
montono gyventojams ir svečiams!

Nukelta į 11 psl.

Ledo skulptūrų festivalis sulaukė didelio gyventojų ir lankytojų dėmesio.



TĖVAS ALGIS BANIULIS, SJ

Šv. Raštas kalba apie Dievo pla ną, kurį skelbė
pranašai, vėliau Kris tus ir jo įsteigta Bažnyčia.
Tačiau Die   vo planas ne visuomet atitinka žmo-

 nių lūkesčius, todėl susilaukia žmo nių pasiprieši-
nimo. Nenuostabu, kad Senojo Testamento pranašai
sun kiai prisiimdavo šias pareigas. Jie ži nojo, kas jų
laukia: žmonių atmetimas, persekiojimai ar net
mirtis. Pra našas Jeremijas aprašo, kaip Vieš pats jį
šaukė ir drąsino, sakydamas: Dar prieš sutverdamas
motinos kū ne tave aš išsirinkau; dar prieš pa lie kant
tau motinos įsčias, tave aš pa šventi nau – pranašu tau-
toms tave aš paskyriau (Jer 1, 4–5 ). Ir dar Vieš pats pa-
 šauktąjį drąsina, sakydamas: Stok jų akivaizdon ir
skelbk jiems vi są, ką tau paliepsiu. Tu jų nesibai-
 mink... Tegu jie kovos su tavim, tačiau tavęs neįveiks,
nes aš esu su tavim, kad tau padėčiau (Jer.1, 17–19 ).

Dievo žodžio skelbimo misijos neįmanoma įvyk-
dyti vien savo jėgo mis, be Dievo pagalbos. Tą pati-
riame ir Evangelijoje, kur Jėzus nuolat kritikuoja-
mas, užgauliojamas, persekiojamas, prikalamas ant
kryžiaus ir miršta. Tačiau ne visi žmonės su pran ta,
kad Dievo nugalėti neįmano ma. Tik pažinus Dievą,
tampa leng viau jį suprasti ir priimti. Evangelijoje pa-

gal Luką randame,
kad Jėzaus ne pri-
ėmė net Nazareto
miestelio, kuria me
Kristus užaugo gy-
ventojai. Tiesa,

pradžioje jie žavėjosi jo kalbėjimu ir skelbiama Ge-
rąja naujiena. Tačiau greit pasikeitė nuotaikos, nes
jie te troš ko kokios konkrečios, apčiuopia mos naudos.
Nazareto gyventojai bu vo girdėję, kad Jėzus gydo li-
gonius, prikelia mirusiuosius ir daro kitus stebuk-
lus, bet to nedarė savame mies te, saviesiems. Iš čia
kilo pyktis ir ne pasitenkinimas Jėzumi. Juolab kad
Jėzus prikišo jiems jų netikėjimą ir pabrėžė, kad jie
neverti antgamtinių ženklų. Jėzaus misija šioje že-
mėje bu vo įžiebti tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu ugnį,
o žmonės laukė įspūdingo, darančio stebuklus ir ma-
giškus darbus Mesijo. Žmonės tetroško nuos ta bių re-
ginių, atrakcijų.

Visais laikais, kai viskas gerai sekasi, kai nieko
netrūksta, žmogus už miršta Dievą. Tik sunkumai,
kan čia priverčia prisiminti Dievą ir pra šyti jo pa-
galbos. Ir šiuo atveju kreipiamasi į Dievą ne iš mei-
lės jam, o iš rei kalo. Visada buvo, yra ir bus žmo nių,
kurie nenori nieko bendro turėti su Dievu, nes nenori
priklausyti nuo jo. Taip norisi būti savarankišku ir
ne priklausomu. Kodėl žmonės atmetė pra našus kal-
bančius Dievo vardu? Ogi todėl, kad pranašas ne-
patogus, smerkia klaidas, kviečia keisti gyve nimą ir
eiti Dievo nurodytu keliu. Na zareto gyventojai atmetė
Jėzų ir net norėjo jį nustumti nuo kalno pakriū tės,

ant kurios stovėjo
jų miestas. Ir tai
darė tik todėl, kad
Jėzus prašė ra di-
kaliai  keisti mąs-
tyseną, papročius,
gyvenimą. O jie ne-
norėjo jokios kai-
 tos, todėl stengėsi
apkaltinti Jėzų ir
įrodinėjo, kad jis
nėra Mesijas, o tik
apsišaukėlis.

Žmonija stoko-
ja pranašų, kvie-
 čian čių pažinti Die-
vą ir paklusti jo va-
liai. Žmogiškai
žvelgiant, tai nepatraukli tarnystė ir šioje žemėje ne-
ža danti garbės ar pripažinimo. Tačiau kiekvienas iš
mūsų esame kviečiami būti pranašais, liudijančiais
Evange liją žodžiais ir gyvenimu. Žinome, kad tai sun-
ki pareiga, kur laukia pa sipriešinimas, kaltinimai,
atmetimas. Žvelkime į Senojo Testamento prana šus,
matykime Kristų ant kry žiaus. Tegul tai mūsų ne-
gąsdina. Teskamba ausyse pranašui Jeremijui Die-
vo iš tarti žodžiai: Aš esu su tavim. Tegul drąsos įkve-
pia Kristaus pergalė – Prisikėlimas. Dievas visada lie-
ka su tais, kurie jam ištikimi. Drąsos. Te gul jie ko-
vos su tavim, tačiau tavęs neįveiks, nes aš esu su ta-
vimi, – sako Viešpats (Jer 1, 18–19).
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GANY TOJO  ŽODIS

Tavęs neįveiks

Tarp valdžios kūjo ir sąžinės priekalo
Vasario 25–28 dienomis Vilniaus parodų ir kongresų
centre ,,Litexpo” bus pristatytos naujausios Nerijos Pu-
tinaitės, Dalios Satkauskytės, Viliaus Ivanausko bei kitų
autorių knygos apie rašytojų vaidmenį sovietmečio Lie-
tuvoje, taip pat vyks platesnės diskusijos apie istori-
jos, atminties, tapatybės ir literatūros sąsajas.

,,Savas ar raudonas?” – tokia tema, reziumuo-
jančia debatus apie Salomėjos Nėries, Justi-
no Marcinkevičiaus, Juozo Baltušio, Petro

Cvirkos bei kitų sovietmečio autorių kūrybą ir gy-
venimą, šiemet bus diskutuojama knygų mugėje. 

,,Perfrazuodamas šių metų Vilniaus knygų mu-
gės temą ‘Personažas ieško autoriaus’, sakyčiau,
kad tikrai galime iš laiko perspektyvos žvelgti į vi-
siems gerai žinomus menininkus su sudėtingais li-
kimais, kaip į tam tikrus personažus, kurie ieško ne
autorių, bet veikiau mūsų – apie juos galvojančių,
skaitančių ir mėginančių suprasti šiuolaikinių žmo-
nių”, – sakė rašytojas ir literatūros tyrinėtojas Va-
lentinas Sventickas.

Pasak vertėjo Laimanto Jonušio, sovietmečio au-
torius, patekęs tarp valdžios kūjo ir sąžinės prieka-
lo, – taip pat tarsi savotiškas autorių pametęs perso-
nažas, kurio kūrybos nevienareikšmiškumo tema vi-
sada tvyrojo ir literatūros, ir politikos lauke. 

Tai patvirtina ir Lietuvos istorijos instituto
mokslininko dr. Viliaus Ivanausko tyrimas, išspaus-
dintas naujausioje monografijoje ,,Įrėminta tapatybė:
Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje”. 

,,Sovietmečio rašytojai svarbūs todėl, kad atliko
išskirtinį vaidmenį įteisinant sovietinę sistemą bei
išreiškiant arba perkonstruojant mūsų tapatumą. Tie-

siog jų veikloje gryniau-
siu pavidalu matyti to
laikmečio visuomeninės
ir ideologinės įtampos”,
– sakė monografijos au-
torius.

Anot jo, geriausiai
šias įtampas atskleidžia
trys garsios pavardės:
,,Ryškiausi viso soviet-
mečio pavyzdžiai – tai
Eduardas Mieželaitis,
Justinas Marcinkevičius
ir Antanas Venclova. Per
jų biografijos detales bei
kūrybą aiškiai matyti
sovietinės sistemos kū-
rimasis, jos rutinizacija
ir įsitvirtinimas”, – tyrimo detales atskleidė V. Iva-
nauskas.

Tuo tarpu rašytojo ir literatūros kritiko V.
Sventicko teigimu, aistras kurstančios lietuviškosios
literatūros ir istorinės atminties dilemos neatrodytų
tokios skaudžios ir neišsprendžiamos, jei matytume
jas platesniame istoriniame bei geografiniame kon-
tekste.

,,Vis dėlto dera brėžti aiškią ribą tarp rašytojų
asmenybių – to, ką jie veikė, kaip gyveno, kokia buvo
jų socialinė ir politinė laikysena, bei jų kūrybos – to,
ką rašė, kokius talentingus tekstus paliko, dėl ko įėjo
į literatūros istoriją”, – aiškino V. Sventickas.

Anot L. Jonušio, būtent idealizavimas bei vieno
vertinimo kriterijaus troškimas daugeliu atvejų
pakiša koją ir užduotį paverčia neįmanoma.

,,Kartais įsivaizduojama, kad geras rašytojas tu-
rėjo būti ir visais atžvilgiais geras bei supratingas
žmogus. Tačiau toks įsitikinimas tik trukdo suvok-
ti dalykus. Be to, nereikia tikėtis, kad kai kurios daug
ginčų keliančios asmenybės bus visų vienodai ver-
tinamos. Juk gyvename pliuralistinėje visuomenė-
je ir mus supa pliuralistinė kultūra. Kalbu apie su-
dėtingas asmenybes – kai kuriuos žinomus rašyto-
jus, kurie turbūt ir negali būti vertinami vienap-
rasmiškai, nors kai kurie jų veiksmai vargu ar gali
būti pateisinami”, – samprotavo L. Jonušis.

Knygų mugės Diskusijų klube bus galima iš-
girsti dar daugiau aštrių argumentų bei įžvalgų ne
tik apie sovietmečio Lietuvos literatūros realijas, bet
ir apie jų atgarsius dabartyje. 

ELTA
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VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Rūta Vanagaitė, greta vaidybi nių, režisierinių, viešųjų
ryšių gebė ji mų, atskleidė naują savo talentą – holo-
kausto ekspertės. Šiomis dieno mis ji pristatė knygą
„Mūsiškiai”. 

Padarė įspūdį informacinis pa lai kymas. Pa-
grindiniai žiniasklaidos kanalai teikėsi ne tik
atverti savo erd vę ilgiems pasikalbėjimams su

knygos autore, bet ir pradėjo tiesioginę knygos rek-
lamos kampaniją – spausdinti jos ištraukas. Net ir
labai gerai perkamiems autoriams toks matomumas
retai būna įkandamas.

Kur tokio neeilinio populiarumo paslaptis?
Knygos autorė apie tai nekalba. Bet pateikia de-

talių: „Pavasarį rengiau konferenciją, visi istorikai
sakė nekviesti E. Zuroffo – esą jei jis bus, mes ne-
dalyvausime, nes jis gali pra virkti, pradėti muštis.”
Tai autorę su intrigavo. Susitikusi žinomą svečią, pa-
 teikė jam radikalų pasiūlymą: „puo late Lietuvą, tai
gal atsisėskime į mano automobilį ir pervažiuokime
Lietuvą, pakalbinkime žmones, pa žiū rėkime, kas tei-
sūs. Nes aš ne ži nau.”

Tokiu paprastu – tiesioginės gy ventojų ap-
klausos – būdu, keliauda ma drauge su svečiu iš Iz-
raelio (už degalus mokėjo lygiomis dalimis abu) ir
kalbindama senolius, viešųjų ryšių specialistė daug
išsiaiškino ir suprato. Todėl kelionės pabaigoje
kny gos autorė gavo pagyrimą: „jei mes, lietuviai, jau
rašome tokias knygas, jam Lietuvoje nebėra kas veik-
ti.”

Vanagaitė savo nuomonę apie 1941 m. įvykius
dėsto drąsiai. Nevaržydama savęs abejonėmis ir bai-
 mėmis. Jos narsa lengvai primena atradimo džiaugs-
mą ir nuostabą Są jūdžio metų žmogaus, tik 1989-ai-
siais sužinojusio apie pokario trėmimus ir Moloto-
vo-Ribbentroppo paktą: „Ma no motyvacija rašyti
knygą ir buvo, kad šios temos dauguma žmonių vos
ne paniškai bijo. Net istorikai apie tai kalbėti per-
nelyg viešai bijo. Bijo politikai, liudininkai, net tei-
sininkai – sako, jei padėtume jums viešai, būtu me
demonizuojami. Su žmonėmis su sitikdavau par-
kuose ant suolelio, jie pra šydavo neminėti jų pa-
vardžių. Veikiausiai bijojo prarasti darbo vietą.”

Detektyvo vaidmenyje pasijutusi autorė ati-
dengia savo atradimus: „Mes galvojame, kad tik Pa-
neriuose [buvo vykdomos masinės žudynės – V.V.] –
ne, visa Lietuvos provincija nu sėta žydų kapais ir
žmonės išžudyti. Tai balta dėmė mūsų istoriografi-
joje.”

Sumanymas surinkti liudininkų atsiminimus,
dokumentuoti laikme tį, telkiant faktografinę me-
džiagą tiek apie holokausto vykdytojus, tiek apie
žydų gelbėtojus, tiek apie rezistentus, kovojusius su
nacių okupacija, būtų tikrai sveikintinas. Ir šita pras-
me Lietuvos mokslo ir tyrimo įstai goms, nagrinė-
jančioms XX a. Lietuvos istoriją, vis dar tebėra daug
darbo. 

Tačiau tvirtinant, kad šioje srityje nieko nėra pa-
daryta, kad čia tik visi visko bijo ir slepiasi krū-

Išsigimėliai – nėra „mūsiškiai”
muose, kad kelias savaites automobiliu pasivažinė-
jus po Lietuvą ir pasiklausius senolių kalbų jau ga-
lima padaryti „sensaciją” ir „atrasti Ameriką”, to ly-
 gu pripažinti, kad su istoriografija esi susipažinęs,
švelniai tariant, labai paviršutiniškai.

Štai kokia logine painiava ir fak tų maišalyne au-
torė grindžia savo su pratimą apie to meto įvykius ir
juose dalyvavusius asmenis. Cituoti galima daug, bet
dėl vietos stokos paminėsiu tik detalę: „Kai naciai už-
ėmė Lietuvą, susikūrė laikinoji vyriausybė, ir iš kart
Kaune buvo įkurta koncentra ci jos stovykla”; „Lie-
tuvos valdžia, ka  riuomenė, policija, savivaldybės vyk-
 dė organizatorių valią ir tikrai prisi dėjo prie to, kad
žudymas vyktų sklan  džiai ir greitai”. 

Sudaromas įspūdis, tarsi veikė kaž  kokia Lietu-
vos valdžia, kuri tu rė jo savo kariuomenę, policiją, vei-
kė savivalda, kuri tik ir laukė, kol ateis naciai, kad
galėtų jiems įsiteikti ir pradėti žudyti. Kad Lietuvos
laikinoji vyriausybė (LLV) yra nacių okupacijos pa-
sekmė ir žydų geto Vilijampo lėje atsiradimo prie-
žastis. Istorijos faktai yra kaip tik priešingi. 

Nei tikros valdžios, nei kariuo me nės, nei realios
savivaldos iš tiesų nebuvo. Tebuvo bandymas dar vo-
kie čiams neįžengus į Lietuvą paskelbti nepriklau-
somybės deklaraciją ir ban dyti ją įgyvendinti be galo
sudėtingomis ir pavojingomis sąlygomis  – vienai oku-
pacijai keičiant kitą. 

Tą patį bandė daryti ir latviai, bet Rygon sugrį-
žę bolševikai suki lė lių branduolį sušaudė ir vy-
riausybės sudaryti jie neįstengė. Nepaisant to, žydai
Latvijoje buvo persekiojami ly giai taip pat kaip ir Lie-
tuvoje.

LLV sukilėlių buvo paskelbta 1941 birželio 23 d.,
o vokiečių kariuo menė įžengė į Kauną birželio 25 d.
Ir ji atsirado ne todėl, kad „naciai užė mė Lietuvą”,
kaip klaidinančiai tvir tina knygos autorė, bet dar iki
vokie čiams čia atsirandant ir jiems su tuo nesutin-
kant. 

Dėl tos priežasties Vokietijos URM birželio 25 d.
telegrama nurodė savo okupacinėms struktūroms ne-
pa laikyti jokių politinių ryšių su LLV. Gestapas rei-
kalavo visą kabine tą nedelsiant suimti. Išgelbėjo ge-
ne rolas Karl von Roques, vokiečių ka riuomenės už-
nugario zonos Lietuvoje viršininkas. Jis griežtai pa-
sipriešino LLV narių suėmimui labiausiai dėl prak-
tinių sumetimų. Vokiečių kariuomenės užnugario
įstaigos, atsakingos už fronto pajėgų aprūpinimą
maisto produktais bei vietos gamybos prekėmis,
stokodamos nuosavo aparato, jautėsi verčiamos pra-
šyti Lie tuvos ministerijų ūkinės pagalbos, nepa-
isant to, kad Reicho politi nės vadovybės direktyva
draudė joms palaikyti LLV. 

Netiesa ir dėl koncentracijos sto vyklos. Ji buvo
įkurta kaip tik po to, kai nacių pakalikai voldemari -
ninkai naktį iš liepos 23 į 24 suorganizavo gestapo re-
miamą pučą prieš LLV ir pašalino iš pareigų LLV pa-
skirtą komendantą pulk. Jurgį Bobelį. Tada tas pa-
reigas perėmė kapt. Stasys Kvie  cinskas, policijos
vadu tapo Vy tautas Reivytis. Perversmo keliu jė gos
struktūras visiškai užvaldė pro na ciški veikėjai (nors
reikšmingą dalį batalionų jie kontroliavo nuo pat pra-
džių).

Tuo metu pulk. Bobelis visaip vil  kino geto stei-
gimą, užtęsęs šį procesą visą mėnesį. Be to, savo na-
muose slėpė du žydus – Davidavičių ir Po t ruchą. Pa-
lyginkime su geto įsteigimu Vilniuje, kur Laikino-
sios vyriausybės veikimas nesiekė, ir kur žydai bru-
taliausiu būdu – per 4 valandas – buvo ten suvary-
ti, nespėję pasiimti net būtiniausių daiktų.

Konfliktas dėl žydų tarp LLV ir voldemarinin-
kų buvo pasiekęs apo gė jų. Atmosferą, kurioje veikė
LLV, būdingai atspindi Broniaus Dirmei kio, tauti-
ninko, nepriklausiusio LLV aplinkai, kurį laiką sim-
patizavusio voldemarininkams, bet greit nuo jų at-
šokusio, supratus kas jie yra iš tie sų, liudijimas. Lie-
pos 22 d. buvo bandoma pravesti derybas ir ieškoti
tam tikro modus vivendi. 

Dirmeikis rašo: „Vos susėdus, pa kilo Pyragius
ir padarė trumpą ir keis tą pareiškimą. Jis buvo maž-
daug toks: Kadangi Aktyvistų Frontas ne nori ge-
ruoju pasišalinti iš gyvenimo <...> tai jis – Pyragius
– skelbia, kad jei Aktyvistų Frontas nesusilik vi duos
iki rytojaus dienos 12 valandos (šioje vietoje jis iš-
sitraukė laikrodį ir į jį reikšmingai pažiūrėjo), tai
už toli mesnius įvykius atsakomybė krenta Aktyvistų
Frontui. Po tokio karišku tonu paskelbto pareiški-
mo visi sužiurome vienas į kitą, vieni nustebome,
kiti – lengvai nusišypsojome... O pats Pyragius, da-
vęs žingsnį atgal nuo sta lo, sumušė kariškai kojomis,
išmetė į viršų savo dešinę ranką ir... garsiai ištaręs
‘Heil Hitler!’, paliko salę. Pa našiai pasielgė ir Tau-
nys. Tik K. B. [Klemensas Brunius – V. V.] pasiliko
prie stalo. Niekas neištarė nei vieno žodžio: visi bu-
vome truputį ‘su jau din ti’ to teatro. Po keliolikos se-
kun džių nejaukios tylos kažkas pratarė: – Tai ką? Po-
sėdis baigtas?.. – Taip atrodo... – atsiliepė, rodos,
Ambrazevi čius. Ir tuoj pat išsivaikščiojome, ko rido-
riuose dar kiek paspėliodami, kas atsitiks rytoj 12
valandą.”

O liepos 23 d. atsitiko tai, kas jau paminėta – per-
versmas. Ir tik tada kai LLV – nepatogi kliūtis šė-
toniš kiems planams vykdyti – vokiečių bu vo galu-
tinai panaikinta, prasidėjo ma sinis žydų žudymas. 

Tuo metu Vanagaitės pasisakymuose viskas or-
kestruota taip, tarsi kaltė visų vienoda: ir tų, kurie
saliutavo naciams bei tapo jų nusikaltimų bendri-
ninkais, ir tų, kurie mirtino asmeninio pavojaus są-
lygomis bandė gelbėti tai, kad dar išgelbėti buvo įma-
 noma. Ji visus kiša į vieną nusi kal tėlių maišą: ir ūki-
ninkus, ir mies tiečius, ir inteligentus, ir LLV, ir Baž-
 nyčią, nors realiai nei vienas iš jų ne turėjo galių pa-
veikti ginklą naudojusius ir nacių patronažą užsi-
tikrinusius asmenis.

Bet autorei tai nerūpi. Ji lengva ranka švaisto-
si kaltinimais, peikia LLV, baisisi, kad Škirpos ir Bra-
zaičio vardais pavadintos gatvės. Kaip įkal tį prieš
juos cituoja Blyną, kuris tarsi turėtų patvirtinti LLV
„zoologinį nacionalizmą”. Bet Blynas buvo vol dema-
rininkas, jie ėjo su naciais, prieš LLV, kuri ir na-
ciams, ir voldemarininkams buvo rakštis. Vos išgir -
dęs apie LLV sudėtį, jau birželio 27 d. savo dieno-
raštyje Blynas rašė: „Kal bė jom apie ‘politiką’. Pa-
kritikavau Laikinosios vyriausybės sudėtį – dau gu-
ma kademų [krikščionių de mokratų; bet tai netie-
sa – LLV sudėtyje nebuvo nei vieno krikščionio de-
mokrato, ją sudarė daugiausia valstiečiai liaudi-
ninkai ir jaunieji katalikai, išaugę iš ateitininkų są-
jūdžio, bet ne iš krikščionių demokratų partijos – V.
V.] ir ipso facto [tuo pačiu – V. V.] įsileidimas klero į
aktyvią politiką. Galim eiti – jeigu bus kuriama na-
cionalistinė Lietuva.” 

Štai – nacionalistai eis tada, jeigu bus kuriama
„aukštesnės rasės” Lie tuva. Jie tai įrodė, padarę per-
versmą prieš LLV, sugriebę į savo rankas visas
ginklą naudojusias struktūras ir pasivedę besąly-
giškam nacių pa val dumui. Bet tai ne LLV, čia per-
versmininkų pozicija. Tačiau ji netu ri nieko bendro
su tais, kurie kovojo už demokratinę Lietuvą. Ne vie-
nas iš LLV narių ir antinacinės rezistencijos daly-
vių vėliau atsidūrė koncentracijos stovyklose, pra-
rado sveikatą, ten žuvo.

Todėl toks desperatiškas autorės plakimasis ir
plakdinimas visų kitų, švaistymasis kaltinimais, su-
prantama, negali nekelti nusivylimo žmo nių, kurie
turi gilesnį istorijos supratimą, kurių tėvai ir se-
neliai kovojo tiek prieš rudąjį, tiek prieš raudonąjį
okupantą, įskaitant ir dalyvavimą žy dų gelbėjime.
Jie savo pareigą atliko. 

Nukelta į 14 psl.
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TeLkINIAI

Dievo Apvaizdos parapijos žinios (Southfield, MI)

Oi, tie grybai! Žiemos grybų pietūs
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sekmadienį, sausio 24 d., tuojau po šv. Mišių, para-
pijiečiai ir svečiai sku  bėjo į parapijos svetainę, kur lau-
 kė krikščioniškos komisijos pirmi nin kės, šeimininkės
ir grybautojos Elenos Alkuvienės ir krikščioniškos tar-
nybos komiteto šeimininkės ir grybautojos Izabelės
Korsakienės, talkininkių Dianos Busuito, Rasos Kar-
velienės, Danos Naujokaitienės ir Lelės Viskantienės
paruošti Michi gano valstijoje surinktų grybų pie tūs.
Vaišinomės kugeliu su grybais bei padažu, bulvėmis
su grybais. Da lyviams labai patiko, kadangi maistas
buvo parduotas per porą valandų!

Parapijos svetainė ir salė buvo išpuošta miško
grybų tema. Visas šio renginio pelnas bus skir-
tas parapijos reikalams. Po vaišių parapijos ta-

rybos pirmininkė Laima Maziliauskie nė ir klebonas
kun. G. A. Jonikas šeimininkėms ir talkininkėms pa-
dėkojo už pasišventimą ir paramą parapijai. Jų gar-
bei buvo padainuota „Buvo gera gaspadinė”. 

Tai buvo gera proga smagiai pra leisti sekma-
dienio popietę ir tuo pa čiu paremti parapiją.

Visuomenininko Mykolo 
Abariaus 90-asis gimtadienis

Sausio 24-osios sekmadienis Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijoje buvo ypatinga diena. Šv. Mišių metu
garbaus 90-ojo gimtadienio proga ir nugyvenus lai-
mingą gyvenimą, klebonas kun. Gintaras Antanas
Joni kas savo ir parapijiečių vardu pasvei kino su-
kaktuvininką Mykolą Abarių. Po šv. Komunijos
parapijos tarybos pirmininkė Laima Maziliauskie-
nė visų parapijiečių vardu Mykolui Abariui įteikė
orchidėją. Parapijos bendruomenė Mykolą Abarių
šiltai pasveikino ilgais plojimais. 

Po Mišių visuomenininkui ir Lietuvos šaulių są-
jungos išeivijoje (LŠSI) garbės šauliui Mykolui
Aba riui šeima suruošė saldumynų vai šes. Duktė Vio-
leta Viviano iškepė ke lis „Napoleonus”. 

Mykolas Abarius yra visų gerai žinomas ir
gerbiamas lietuvybės puoselėtojas. Jis yra buvęs il-
gametis (25 m.) LQSI vadas, Švyturio jūrų šaulių kuo-
pos vadas, Ramovėnų pir mininkas, Dariaus ir Gi-
rėno klubo vadas, buvusios Šv. Antano parapijos cho-
ro narys, dabar Dievo Apvaizdos parapijos parapi-
jietis ir – svarbiausia – visų organizacijų talkinin-
kas ir padėjėjas. Kol sveikata ir sąlygos lei do, My-
kolas Abarius su šypsena vi sur visiems padėjo. Vi-
suose ren gi niuose kabėjo jo įvairioms progoms pa-
daryti plakatai ir užrašai ne tik Detroite, bet ir ki-
tur JAV. O galbūt ir Lietuvoje. Jis mielai ėmėsi visų
dar bų, sakydamas, kad kiekvienas darbas, koks jis
bebūtų, yra garbingas. 

O Mykolo Abariaus atrama – jo mylimoji žmo-
nelė Onutė. Ji – buvusi LŠSI sekretorė, Dievo Ap-
vaizdos pa rapijos pastoracinės tarybos švietimo
komiteto ir krikščionių tarnybos ilgametė narė. Onu-
tė Abarienė ilgus metus šeimininkavo skautų Ka-
ziuko mugėse, stovyklose ir šaulių Pilėnų stovyk-
lavietėje, Manchester, MI. Taip pat buvo Šv. Antano
ir Šv. Petro parapijų rėmėja. Kaip ir jos vyras My-
 kolas, Onutė Abarienė talkino visada, kada ir kur
buvo reikalinga. O. Abarienė – puiki kulinarė, gar-
si savo pyragais ir tortais. O kiek cepelinų, kugelio
ir dešrų ji išvirė įvairioms progoms – nesuskaičiuosi! 

Po skanių grybų pietų kėlėme šam pano tostus
ir giedojome sukaktuvininkui „Ilgiausių metų”.
Linki me visuomenininkui ir Dievo Apvaiz dos pa-
rapijiečiui Mykolui Abariui daug, daug sveikų,
gražių, laimingų gyvenimo metų ir dar ilgai likti
tarp mūsų!

Ruošiamės Pasaulio cepelinų 
dienai – „World Zeppelin (Zep) Day”

Sekmadienį, vasario 7 d., vyks vi siems žinomos
„Super Bowl Sunday” futbolo varžybos. 2013 m. va-
sarą Die vo Apvaizdos lietuvių parapijos ad mi nist-
ratorius Juozas Vaičiūnas da lyvavo „Heritage” sto-
vykloje Daina voje, Manchester, MI. Ten mokytojai
kalbėjo apie savo šeimas, lietuviškus papročius bei
įvairius ir ypatingus patiekalus. Cepelinai buvo mi-
nimi tarp mėgiamiausių patiekalų. J. Vai čiū nas pa-

galvojo, kad cepeliną, pa-
na šų į amerikietiško fut-
bolo kamuolį, pagerbti
tinkamiausia diena būtų
būtent „Super Bowl Sun-
day”. Taip ir prasidėjo
Pasaulio cepelinų diena
– „World Zep Day!” 

J. Vaičiūnas sukūrė
„Facebook” puslapį ir
kvietė visuomenę siųsti
nuotraukas, receptus ir
žinutes apie cepelinus ir
lietuvių telkinių šven-
tes šią lietuviams ypa-
tingą dieną. Jis taip pat
suprojektavo juodus
marški nėlius „Pasaulio
cepelinų diena” (World
Zep Day) „Superbowl
Sunday 2014”. O praėju-
siais metais suprojekta-
vo baltus marškinėlius
„World Zep Day – Pa-

Dainuojam „Buvo gera gaspadinė”. Iš k.: pietų ruošos padėjėjos Lelė Viskantienė, Dana Naujokaitienė ir šių pietų šei-
mininkės Izabelė Korsa kienė bei Elena Alkuvienė (nuotraukoje nėra šeimininkės Dianos Busuito). Viduryje: parapijos
pastoracinės tarybos pirmininkė Laima Maziliauskienė. Šauniai dainą trau kia parapijos klebonas kun. Gintaras Anta-
nas Jonikas, Linas Mikulionis ir Romas Maziliauskas. Reginos Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Grybų pietų ruošos šeimininkės Izabelė Korsakienė ir Elena Alku vie nė linki gero apetito!

saulio cepelinų diena-2015”. J. Vaičiūnas mano, kad
„Super Bowl Sunday” nėra oficiali šventė JAV-se, tad
Pasaulio cepelinų diena galėtų tapti neoficialia šven-
te visiems pa saulio lietuviams.

Šiais metais visuomenė kviečiama įsijungti į „Fa-
cebook” ir  dalyvauti naujame konkurse „Aš ir
mano cepelinas”. Prašoma atsiųsti nuotraukų ar
trumpą filmuką, pasidalijant mintimis apie trečią kar-
tą rengiamą Pasaulio cepelinų dieną.

Daugiau informacijos – „Face book” puslapyje: 
www.facebook.com/pages/World-ZepDay-Pa-

saulio-Cepelinu-Diena-SuperBowl Sunday/.  
Jau gauta atsiliepimų apie cepe li nų dieną iš Ja-

ponijos, Australijos, Urugvajaus, Argentinos ir Kre-
tos sa los. 

Šiai ypatingai šventei J. Vaičiū nas pakvietė pa-
rapijos nuolatinę šeimininkę Reginą Greenhalgh iš-
virti cepelinų, kad parapijiečiai ir svečiai galėtų kar-
tu atšvęsti Pasaulio cepe linų dieną. 

Švęskime visi kartu, tegul visas pasaulis kvepia
cepelinais! Taip siūlo šios šventės iniciatorius Juo-
zas Vai čiūnas. O vėliau pasidalinkime šventės įspū-
džiais.

Skanaus, mieli tautiečiai!  

Akimirkos iš Mykolo Abariaus 90-ojo gimtadienio šventės.
Violetos Abariūtės-Viviano nuotr.
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Laisvės gynėjų dienai – prisiminimai ir koncertas

Sausio 26 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje
Washingtone paminėtos 25-osios Sausio 13-
osios metinės. Lais vės gynėjų dienai skirto ren-

ginio da lyviai išklausė tuomet, prieš ketvirtį am-
žiaus, nuskambėjusio Aukščiau sio sios Tarybos pir-
mininko, faktinio valstybės vadovo (1990–1992) pro-
fesoriaus Vytauto Landsbergio kreipimosi iš Vilniaus
įrašo. Prisiminimais iš pirmosios JAV Kongreso de-
legacijos vizito Lietuvoje 1990 m. vasario 24 d. ir ant-
rosios – į Baltijos šalis – 1991 m. vasario 11–14 d. da-
linosi lietuvių kilmės JAV kongreso narys (1986–1995)
Bill Sarpalius. Prisiminimais apie Sausio 13-osios įvy-
kius pasidalijo ir buvęs Lietuvos karinių pajėgų va-
das generolas Jonas Kronkaitis bei aktyvus JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) narys, Atgimimo dienomis
– JAV LB Krašto valdybos narys ir buvęs Visuome-

ninių reikalų tarybos pirmininkas Arvydas Barz-
dukas. A. Barzdukas renginio dalyviams papa sakojo
apie JAV lietuvių bendravi mą su JAV pareigūnais,
pastangas, kad apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius
ir Lietuvos siekį tapti nepriklausoma valstybe iš-
girstų aukšti JAV valstybės atstovai. 

Dalyviai klausėsi pianistės Ag nės Radzevičiūtės
koncerto. Skambė jo Frédérico Chopino, Ludwigo van
Beethoveno ir Césaro Francko kūri niai. A. Radze-
vičiūtė gimė 1992 metais Vilniuje. Mokėsi Naciona-
linėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Nuo 2011-
ųjų Agnė studijuoja „Manhattan School of  Music”
New Yorke.

2004 m. I tarptautiniame vokie čių ir austrų mu-
zikos jaunųjų pianis tų konkurse ,,Muzikos klavyrai”
(„Klavier Musik”) pelnė III vietą, o XIII respubliki-

niame Balio Dvariono pianistų konkurse Vilniuje
tapo laureate. 2006-aisiais pelnė pirmąsias vietas XIV
tarptautiniame F. Chopino jaunųjų pianistų konkurse
Lenkijoje, VI tarptautiniame konkurse „Muzika be
sienų” Druskininkuose bei V tarptautiniame forte-
pijoninių duetų kon kurse Kaune. 2008 m. pelnė I vie-
tą Suomijoje vykusiame tarptautiniame konkurse
„XXI amžiaus muzika”.

Pianistė ne kartą koncertavo kartu su Kauno
simfoniniu ir Lie tuvos kameriniu orkestrais.

A. Radzevičiūtė buvo Mstislavo Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vai-
kams” stipendininkė (2006 –2011).

LR ambasados Washingtone info ir nuotr. 

ALEKSANDRA KUDUKIS IR
EDUARDAS KUBILINSKAS

Baltoje sulankstomoje kėdėje sė dėjo ji –
mažo ūgio, balčiausio sniego plaukais, švie-
žiai išlyginta tamsiai mė lyna uniforma, ati-
džiai surištu žalsvos spalvos kaklaraiščiu, ma-
žom rankom laikydama aptrintą, spalvą
praradusį rožančių, linksmai ir drau giškai be-
sišnekučiuodama su kitais Šv. Kazimiero pa-
rapijos lietuviais.

Turbūt labiausiai krinta į akis, jog
išgirdęs šios fiziškai smulkios
mo ters balsą supranti, jog tai di-

dinga ir ryški asmenybė. Jos meilė gy-
veni mui ir visiškas pasišventimas
skautams ją apgaubia spindinčia aura,
kuri daugybę kartų pranoksta jos ma-
žytę fizinę formą. Ir šiemet, su laukusi
99-erių metų, ji yra vis dar kupina
jaunatviškos gyvybės, vis dar dalijasi
savo patirtimi, išmintimi ir meile su vi-
sais aplinkiniais.

Lietuvos skautė Leonė Vilimienė
tapo įkvėpta kaimynės tuomet, kai
dar gyveno Kaune. Tada jai buvo tik
septyneri metai. Ir nuo to laiko skau-
tams ji pašventė visą savo likusį gyve-
nimą. Sutiko savo būsimą vyrą, kuris
taip pat buvo skautas, ištekėjo už jo
1937 m., Antrojo pasaulinio karo išva-
karėse. Vėliau buvo priversti pa likti
gimtąją Lietuvą, ieškoti saugesnio gy-
venimo svetur. Išvykusiems teko gy-
venti Vokietijoje, Anglijoje, ga liausiai
jauna šeima apsistojo JAV, Ohio vals-
tijos Clevelando mieste. Po metų vyras
pradėjo sirgti, ir šeimos gydytojo pa-
tarti, jie paliko šaltą Cle velandą ir pa-
traukė saulėtos Cali for nijos link, kur
galiausiai įkūrė savo nuolatinius na-
mus.

Atvykusi į Los Angeles 1952 me tais
Leonė tęsė skautų veiklą. Tuo me tu
skautų bendruomenės veikla buvo dar
pradinėje stadijoje, dar net nebuvo ofi-

Laisvės gynėjų dienos minėjime LR ambasadoje Washingtone koncertavo Agnė Radze-
vičiūtė. 

Iš k.: visuomenininkas A. Barzdukas, gen. J. Kronkaitis, pianistė A. Radzevičiūtė, amb. R.
Kriščiūnas ir politikas B. Sarpalius. 

Leonė Vilimienė – Los Angeles skautų siela

cialiai įteisintos administracinės struk-
tūros. Tačiau tai nesu stabdė Leonės,
nes jos meilė tėvynei ir noras puoselė-
ti lietuvių kultūrą suteikė jai entuziaz-
mo ir jėgų bei įkvėpimo burti žmones į
stiprią ir vieningą skautų organizaciją.

Netrukus Leonės šeima pagau sėjo
– jiems gimė sūnus Pranciškus, kuris
taip pat tapo pasiryžusiu skautu. Nuo
mažų dienų Leonė mokė savo sūnų bei
kitus vaikučius skautiškų įgūdžių bei
tradicijų. Be to, ji buvo visų gerbiama
dėl pastangų, įdėtų gerinti skautų or-
ganizaciją.

Paprašyta pasidalinti spalvingiau-
siais atsiminimais iš skautų praeities,
Leonė pakėlė spindinčias mėlynas akis
ir keletą sekundžių pa mąsčiusi entu-
ziastingai ėmė pasako ti apie pirmuosius
skautų suvažiavi mus, kuriuose vyresnių skautų ir orga-
nizacijos senjorų patarimai jai buvo didžiausios gyvenimo
pamokos. Tai jai leido reikšmingai prisidėti formuojant stip-
rius šiuolaikinės skautų bendruomenės pamatus.

Jos labiausiai mėgstamas užsi ėmi mas yra mokyti jau-
nimą doro gyvenimo, gero elgesio, lietuviškų papročių ir kul-
tūros, kad savo ruožtu jie galėtų augti ir tapti stipriomis as-
menybėmis, atkakliais vadovais ir dorais žmonėmis su iš-

vystyta dvasine kultūra.
Šių  metų  sausio  10  dieną,   vakarinės   skautų suei-

gos metu 99-metė skautė jauniems skautams iš didžiai da-
lijo  geltonas  skareles,  simbolizuojančias skautų pakopą
į kitą lygį.  Tyros meilės kupinu žvilgsniu ji žiūrėjo į jau-
nų mokinių akis, tarsi atpažindama save – tokią pat jauną,
stiprią, pasiryžusią pašvęsti savo gyvenimą gėriui tarp žmo-
nių.

Skautiškos tradicijos perduodamos iš kartos į kartą.

Los Angeles skautų sueigos dalyviai su ypatinga viešnia – 99-erių metų Leone Vilimiene (v.). Inos Petokienės nuotraukos
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Iš ATeITININkų GYveNImO

Šiuo metu gyvenu JAV, Wiscon sino valsti-
joje. Ši valstija yra netoli didelio miesto –
Čikagos. Kiekvieną kartą, kai užsimenu

apie šį miestą lie tuviams, visi nusišypsoję sako: ,,Tai pas savus važiuoji?”
Man pa sa kodavo istorijas apie dideles Ameri kos lietuvių bendruomenes, jų da-
lyvavimą dainų ir šokių šventėse ir lie tuviškas mokyklas Amerikoje. Ta čiau

man to niekada neteko patirti… Iki
dabar. Šiais metais pasinaudojau ga-
limybe apsilankyti 2015/2016 m. gruo-
džio 26–sausio 1 d. Šiaurės Ame rikos
moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdybos organizuoja muose
Žiemos kursuose 9–12 klasės mokslei-
viams. Stovyklavietės pavadi nimas –
Dainava. Kaip dauguma mai nų moki-
nių, buvau pasiilgusi savo gim tosios
kalbos, papročių ir maisto, todėl nu-
sprendžiau vykti į šį renginį.

Po ilgos traukinio kelionės per Či-
kagą į Michigano valstiją, vėlai va-
 kare atvykau į Dainavą. Kursų prog-
ra ma prasidėjo vakariene. Kai atėjo
laikas maldai, iš karto pasijutau kaip
namie, nes giesmė buvo giedama sal-
 džia kalba – lietuvių. Po maldos, va ka-

 rienės metu, teko pašnekėti su daug įvairių žmonių, pamačiau, kad visi labai
malonūs. Po valgio žaidėme susipažinimo žaidimus, vienas iš jų buvo sukur-
tas žinoti, kas kam patinka. Sužinoję turėjome apsikeisti kė dė mis su tais, ku-
rie turi panašių in te resų. Buvo tikrai nuostabu matyti žaidėjus bėgiojant, kai
viena mergina pasakė, kad jai patinka cepelinai. Pastebėjau, kad lietuviški pa-
tiekalai yra dalis Amerikos lietuvių gyvenimo tradicijų. 

Po visų linksmybių turėjome nu rimti maldoje. Ir tada išgirdau nuos ta bią
giesmę „Kaip grįžtančius namo paukščius” (giedamą kiekvieną vaka rą). Ši
giesmė buvo giedama labai nuoširdžiai ir švelniai, tikrai atrodė, kad visi įsi-
gilina į kiekvieną jos žodį. Ji man sužadino ilgesį.

Išaušo pirmas rytas kartu.
Rytą pradėjome šv. Mišiomis. Bu-
vau pasiilgusi lietuviško žodžio
maldoje, ir kai atėjo metas Mi-
šioms, stengiausi įsi gilinti į
kiekvieną žodį. Prisi mi niau žo-
džių prasmę, juk mano tikėjimas
augo, kai tariau maldos žodžius
lietuvių kalba. Dėl to man buvo
labai svarbu juos girdėti. Supra-
tau, kad ne noriu grįžti į angliš-
kas Mišias. 

Dr. Audrius Polikaitis mus
supa žindino su Žiemos kursų
tema „Tapa tybė: pažink, priimk,
pasidalink”. Iš girdusi šiuos žo-
džius pagalvojau apie pašau-
kimą ir kaip tai svarbu kiek vie no žmogaus gyvenime. Supratau, kad turėsiu
mąstyti apie savo ateitį ir da bartį. Gavome sąsiuvinius, ant kurių buvo para-
šyta: priimk, pažink, pasidalink. Perskaičiusi susimąsčiau – ar tikrai žinau, kas
yra tapatybė? 

Pirmasis paskaitininkas Aud rius Polikaitis vedė paskaitą apie 8 ta patybės
vystymosi stadijas; supra tau, kur mes galime netekti kažko, kas mums trukdo
vystyti tapatybę. Sužinojau, koks svarbus yra bend ra vimas, savęs stebėjimas,
ieškojimas tapatybės. Tai privertė mane susi mąs tyti apie savo tapatybę ir ką
aš da rysiu ateityje, ar tikrai pajėgsiu tai įvykdyti. Taip pat geriau pažinau sa -
ve ir savo tapatybės bruožus, supra tau, ką sugebu. 

Po trumpos pertraukos vyko la bai įdomi – naujų žodžių pamoka. La biau-
siai iš šių pamokėlių įstrigo žo dis ,,karutis”. Man atrodė, kad šis žo dis yra vi-
siems žinomas, tačiau be veik niekas jo nežinojo. 

Vakare, po vakarinės programos, vyko meditacijos, kurias vedė tėvas Lu-
kas Laniauskas, SJ. Meditacijos metu buvau individualus asmuo, ta čiau jau-
čiau stiprią bendrystę su žmonėmis, kurie buvo šalia. Todėl po to miegojau la-
bai saldžiai.

Tęsinys kitą savaitę ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje 

Dvi moksleivės iš Lietuvos lankė š.m. Žiemos
kursus Dainavoje. Kairėje Luka Jakelytė ir
straipsnio autorė  Greta Virpšaitė. Abi dalyvau-
ja katalikų moksleivių mainų programoje ir vie-
nerius metus mokosi JAV. 

Žiemos kursai

Čikagos ateitininkų kalendorius
Vasario 17 d., trečiadienį, 10 val. r. Ateitininkų namų knygų klubo susitikimas.
Bus diskutuojama knyga: ,,The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic
Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics” autorius: Daniel James Brown.
Diskusijos vyksta lietuvių kalba. Visi kviečiami.

Vasario 20 d., šeštadienį, 9 val. r. Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose.
Rekolekcijas ves gydytoja ir mokslo daktarė, ses. Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jė -
zaus seserų vienuolyno narė. Rekolekcijas rengia Ateitininkų namai ir Aka demikų
skautų sąjūdis.

Vasario 25 d, ketvirtadienį 7 val. v. Čikagos ateitininkai sendraugiai  Ateitininkų
namuose rengia pabendravimo vakarą su Ginte Damušyte. Viešnia pasidalins in -
formacija apie Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, 2013 m. įsteigtą Adolfo Da -
mušio demokratijos studijų centro veiklą.

Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

2015/6

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai jau praeityje. Šįmet Dainavoje susibūrė per 50 moksleivių ateiti-
ninkų klausytis paskaitų Ateitininkų pasaulėžiūros temomis, dalyvauti diskusijose, vaidinti ir smagiai pabend-
rauti.  Žiemos kursus aprašo Greta Virpšaitė, 11 klasės moksleivė iš Vievio, Lietuva.  Šiais mokslo metais Greta
dalyvauja „Global Outreach“  katalikų mokinių mainų programoje. Programos dėka Greta dabar mokosi Lourdes
Academy, Oshkosh, WI, gyvena amerikiečių katalikų šeimoje. Savo žiemos atostogas nutarė praleisti Žiemos kur-
suose.  

Vyto Čuplinsko sukurtas Žiemos kursų
logotipas: ,,Tapatybė — priimk, pažink,
pasidalink”

GRETA VIRPŠAITė
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Lietuviško savaitraščio ,,Tėviš kės ži buriai” ilgametis redaktorius ir
nuolatinis bendradarbis, vedamųjų autorius Česlovas Senkevičius,
neseniai išleido savo satyrinių eilėraščių rinkinį – ,,Devyni amatai”.

Kaip ra šo ma knygos pristatyme, „Šiame rin kinyje autoriaus plunksna aš-
triai pa bado ir politikus, ir visuomenės vei kėjus, nepasigaili jis nei savęs.
Savo šmaikščius pastebėjimus ir įžvalgas  pasidalina su skaitytojais, o taip
pat išreiškia savo poetišką sielą.”  

Knygą išleido Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija ,,Žibu riai”.
Spaudai paruošė Ramūnė Sa kalaitė-Jonaitienė. Viršelis ir iliustra cijos –
Jim Graves. Spausdino Prin ting Net (Jurgis Kuliešius). Iš leis ta Toronte
2015 m. 

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 8 dol. (Illinois val-
stijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)
Daugiau informacijos tel. 773-585-9500.  

Tradicinė veikla

Vieną kartą be pyragų
Ruoškim suėjimą smagų...
Be kopūstų ir dešrų,
Be ilgų ilgų kalbų...

Šitą siūlymą paskaitę
Užsirūstino vadai:
Ką jūs veiksit, lietuvaičiai,
Kai tušti liks katilai?

Kalbas braukit iš programų,
Tik palikit pyragus,
Tegu kepa kas išmano,
Nes be jų veiklos nebus.

Lietuvybė be veikėjų
Dar kaip nors išsilaikys,
Bet jei nebebus kepėjų,
Ką Bendruomenė darys?

Taigi – liekam prie kopūstų,
Prie tradicinės veiklos,
Kad tie patys vėjai pūstų
Iš gimtosios Lietuvos...

Knygos 
pristatymai 
JAV vyks:

Antradienį, vasario 2 d.
6:30 val. v.
Parnassus Books
3900 Hillsboro Pike
Nashville, TN 37215

Trečiadienį, vasario 3 d.
2 val. p. p.
Library of Congress
Washington, DC
7 val. v.
LR ambasadoje
2622 16th Street NW
Washington, DC 20009

Ketvirtadienį, vasario 4 d.
7 val. v.
Barnes & Noble
2614 Central Park Avenue
Yonkers, NY 10710

Šeštadienį, vasario 6 d.,
9 val. r.  

Čikagos lituanistinėje mokykloje,
Jaunimo centre (5620 S Claremont Ave,
Chicago, IL 60636) 
12:30 val. p. p.
Maironio lituanistinėje mokykloje,
Pasaulio lietuvių centre (14911 E 127th
St, Lemont, IL 60439)
2 val. p. p. 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre (14911 E 127th St,
Lemont, IL 60439)

Pirmadienį, vasario 8 d.
7 val. v.
The Book Stall
811 Elm Street
Winnetka, IL 60093

Antradienį, vasario 9 d.
6:30 val. v.
Cambridge Public Library
449 Broadway
Cambridge, MA 02138
Trečiadienį, vasario 10 d.
7  val. v.
Literati Bookstore
124 E. Washington
Ann Arbor, MI 48104

Ketvirtadienį, vasario 11
7 val. v.
St. Charles City County Library District
Kisker Road Branch
1000 Kisker Road
St. Charles, MO 63304

Penktadienį, vasario 12 d.
7 val. v.
The Kings’s English
1511 S 1500 E
Salt Lake City, UT 84105

Antradienį, vasario 16 d.
6:30 val. v.
(pages) a bookstore
904 Manhattan Ave
Manhattan Beach,  CA 90266

Trečiadienį, vasario 17 d.
7 val. v.
Towne Center Books
555 Main St.
Pleasanton, CA 94566

Ketvirtadienį, vasario 18 d.
7 val. v.
A Great Good Place for Books
6120 La Salle Ave.
Oakland, CA 94611

Sekmadienį, vasario 21 d.
12:30 val. p. p.
Divine Providence Lithuanian Catholic
Church
25335 W. 9 Mile Road
Southfield, MI 48033

Nauja Rūtos Šepetys knyga
,,Salt to the Sea”

Knygų leidykla ,,Philomel Books” š. m. vasario 2 d. išleidžia naują Rūtos Še-
petys romaną ,,Salt to the Sea”. Ankstesnieji autorės kūriniai ,,Between Sha-
des of Gray” (2011) ir ,,Out of the Easy” (2013) sulaukė daug teigiamų atsi-
liepimų ir didelio pasisekimo tarp skaitytojų. 

Aštri redaktoriaus plunksna

50metų besitęsianti cukraligė, dvi
kasos persodinimo operacijos,

trys inkstų persodinimo operacijos ir
labai sunki širdies operacija – kliūtys
gy venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si.
Autentiškumas ir tikrumas yra šios
šekspyrinio masto dramos sude damoji
dalis.  Ji siekia aktorės karjeros ir au-
tosto pu keliauja per Euro pą – nuo
Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji
neieš ko El Dorado, ji su juo susipa-
žįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas
apie lietuvės moters jausmus ir jaus-
mingumą, nuspalvintas amerikietiš-
ku pentimento. Pasakoji mas apima
Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo
jūros mėlio, akistata su žirafomis ir
drambliais Afrikos savanoje, santuo-
ką Paryžiaus Mairie du 11e arrondis-
sement, su rūkytos anties kaulais, nu-
plautais Margaux vynu ir pėdsakais,
vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres.
Ji betarpiškai patiria komunizmo žlu-
 gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Di džiosios kinų
sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai  persipina su Dorothy
Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia
į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Tristram Shandy, Gentleman”. Ko-
votoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas ne-
pažįstama, nematoma  ar pa simetę žvaigždėse.      

Henryk Skwarczynski

,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės atsiminimų knyga anglų kalba

Angela K. Lawler, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 200 dol. laikraščio leidybos iš lai -
doms sumažinti. Ačiū, kad skai tote, ačiū, kad dosniai finansiškai remia te
mūsų laikraštį.

Daiva Kisielienė, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį ir dosniai jį
remiate.
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Vilnius (Prezidentūros info) –
Apie nelegalią migraciją net nėra ko
kalbėti, jei žmogus neturi dokumentų,
jis negali gauti prieglobsčio, jei neno-
ri registruotis, negali gauti teisių ir ga-
rantijų, teigia Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. 

„Tokie principai turi būti įgy-
vendinti, jie teisėti, korektiški. (...)
Būtina griežtinti patikros taisykles.

Jeigu reikia dvejų metų, kad būtų už-
tikrintas mūsų, Europos piliečių, visų
mūsų šalių, saugumas, tai turi būti pri-
oritetas. Negalima aukoti savo šalių
žmonių saugumo dėl tų žmonių, kurie
atvyksta be dokumentų, neaišku iš
kur ir nenori, pavyzdžiui, bendradar-
biauti arba integruotis, nesilaiko mūsų
įstatymų ir vykdo nusikalstamas vei-
kas”, – sakė šalies vadovė.

Rimti kaltinimai A. Merkel
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTuvA  Ir PASAuLIS

Švedija deportuos migrantus
Stokholmas (Faktai.lt) – Švedijos

pareigūnai ketina iš šalies deportuoti
iki 80 tūkst. migrantų, kuriems nebus
suteiktas prieglobstis. Švedijos vidaus
reikalų ministras Anders Ygeman
pranešė, kad per kelis metus migran-
tai namo bus išskraidinti užsakomai-
siais reisais. „Šiuo metu kalbame apie
60 tūkst. žmonių, tačiau jų skaičius gali
išaugti iki 80 tūkst.”, – sakė jis.

2015 m. Švedijoje prieglobsčio pa-
prašė apie 163 tūkst. žmonių. Tai yra

didžiausias migrantų skaičius, ten-
kantis vienam šalies gyventojui viso-
je Europoje. Iš 58 800 atvejų, išnagri-
nėtų pernai, prieglobstis buvo suteik-
tas 55 proc. asmenų.

Tuo tarpu Švedija neseniai įvedė
laikinas pasienio patikras, taip steng-
damasi sumažinti atvykstančių žmo-
nių skaičių. Kaip ir Vokietija, Skan-
dinavijos šalys yra pagrindinis į Eu-
ropą atvykstančių migrantų ir pabė-
gėlių kelionės tikslas. 

Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė su Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo (LAT) pirmininku, Ge-
neralinės prokuratūros, Specialiųjų
tyrimų tarnybos (STT), Finansinių
nusikaltimų tarnybos (FNTT) ir Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos (VMI) va-
dovais aptarė, kaip veikia kovai su ko-
rupcija sukurti įrankiai ir kaip užtik-
rinti atsakomybės už korupciją neiš-
vengiamumą.

„Pareigūnai kasmet išaiškina vis
daugiau korupcinių nusikaltimų, at-
skleidžia daugiau sudėtingų korupci-
nių schemų. Tačiau skiriamos baus-
mės neatgraso: didžioji dalis korum-
puotų asmenų vis dar išsisuka nuo rea-
lios bausmės arba atsiperka menkomis
baudomis. Įsigalintis nebaudžiamu-
mas pakerta žmonių pasitikėjimą tei-

singumu, todėl korumpuoti asmenys
neturi išsisukti nuo bausmės”, – sakė
Prezidentė.

Prezidentės teigimu, korupcijos
daromos žalos valstybei neatitinkantys
baudų dydžiai ir stringantis jų išieš-
kojimas yra didelė kliūtis kovojant su
korupcija, todėl Prokuratūra turi at-
sakingai įvertinti valstybei padarytą
žalą ir griežčiau kontroliuoti nuo-
sprendžio vykdymą bei baudų išieš-
kojimą.

Nors išaiškintų ir teismų nagri-
nėjimui perduotų korupcinių atvejų
skaičius kiekvienais metais auga, ta-
čiau mažėja nuteistų ir daugėja ištei-
sintų asmenų. Net ir paskyrus sun-
kiausią bausmę  – laisvės atėmimą,
beveik 80 proc. nuteistųjų ji atidedama.
Taip nuteistasis ne tik išvengia baudos,
bet ir lieka laisvėje.

Korupcija turi būti baudžiama

Vilnius („Draugo” info) – Pernai
atliekant korupcijos suvokimo tyri-
mą Lietuva gavo 58 balus ir užėmė 39
vietą iš 174 valstybių. Kaip ir 2014 me-
tais, vėl pirmauja Danija, surinkusi 91
balą. Paskutiniai sąraše yra Šiaurės
Korėja ir Somalis (po 8 balus).

Estijai skirta 70 balų ir 23 vieta
(pernai – 69 balai ir 26 vieta), Latvijai
– 55 balai ir 40 vieta (pernai – taip pat
55 balai ir 43 vieta), Lenkijai – 62 balas
ir 30 vieta (pernai – 61 balas ir 35 vie-
ta).

TKSI (Tarptautinis korupcijos su-
vokimo indeksas) yra vienas garsiau-
sių pasaulyje korupcijos suvokimo ty-
rimų, parodantis, kaip įvairioms pa-
saulio valstybėms pavyksta kontro-
liuoti korupciją. Esama padėtis įver-
tinama konkrečiu skaičiumi šimto
balų skalėje nuo nulio iki 100, kurioje
0 reiškia absoliučiai korumpuotą šalį,

o 100 – labai skaidrią valstybę. 
Korupcijos suvokimo indeksas

svarbus Lietuvai, nes tai vienas iš ro-
diklių, į kurį atsižvelgiama rengiant
Nacionalinę kovos su korupcija prog-
ramą ir kitus strateginius valstybės do-
kumentus bei vertinant jų įgyvendi-
nimą. 

Situacija Lietuvoje antikorupci-
niu požiūriu gerėja. Visgi naujausio
Lietuvos korupcijos žemėlapio duo-
menis, 46 proc. apklaustųjų nurodė
nematą prasmės pranešti apie korup-
cinius atvejus, nes su tuo susiję as-
menys vis tiek liktų nenubausti. Net 79
proc. 2014 m. už kyšininkavimą nu-
teistų asmenų atsipirko nedidelėmis
baudomis, o vidutinė bauda už ko-
rupcinį nusikaltimą pernai siekė 4,5
tūkst. eurų ir tai sudarė tik dešimtadalį
galimos maksimalios baudos. Maža
to, neišieškota nė pusės skirtų baudų.

Lietuva geriau suvokia korupciją

Berlynas (ELTA) – Buvęs Bava-
rijos premjeras Edmund Stoiber pa-
reiškė, kad Vokietijos kanclerė Ange-
la Merkel savo migracijos politika nai-
kina Europą. Jo manymu, rugsėjį pri-
imtas sprendimas atidaryti sienas pa-
bėgėliams buvo didelė klaida, sukėlu-
si krizę Europos Sąjungoje.

„Neklausdami kitų Europos ša-
lių vyriausybių, suformulavome šią
problemą kaip Europos problemą, ati-
darėme sienas ir pareikalavome nu-
statyti (pabėgėlių) kvotas, bet mūsų
partneriai europiečiai jas ryžtingai

atmeta”, – pažymėjo E. Stoiber.
Anot jo, A. Merkel pastatė kitas

Europos šalis prieš įvykusį faktą. „Di-
delė klaida yra tai, kad Vokietija viską
vertina savo požiūriu, – teigė Bavarijos
politikas. – Mes manome, kad kiti ly-
giai taip pat žiūri į krizę. Bet taip
nėra. Kiti nenori eiti tuo pačiu keliu”,
– pareiškė E. Stoiber.

Anot jo, A. Merkel neturi daug lai-
ko savo politikai pakeisti. „Kitaip Vo-
kietija ir Europa gali laukti pražūtin-
gų padarinių”, – pabrėžė jis. 

Nėra dokumentų – nėra prieglobsčio

Erdvėlaivio „Challenger” katastrofos metinės

Zika virusas gali peraugti į pandemiją

Washingtonas (BNS) – Jungti-
nių Valstijų kosmoso agentūra sausio
28 dieną minėjo erdvėlaivio „Challen-
ger” sprogimo 30-ąsias metines. 

Nacionalinė aeronautikos ir kos-
moso administracija pagerbė ne vien
septynis žuvusius „Challenger” ast-
ronautus, bet ir kitų kosminės prog-
ramos katastrofų aukas.

Šeši NASA astronautai ir moky-
toja Christa McAuliffe žuvo, kai „Chal-
lenger” sprogo praėjus 73 sekundėms
po starto. NASA nustatė, kad katast-

rofą nulėmė gedimas kietojo kuro ra-
ketiniame greitintuve.

Kita „Space Shuttle” erdvėlaivio
katastrofa įvyko 2003 metų vasario 1-
ąją, kai „Columbia” subyrėjo grįždama
į Žemės atmosferą. Tąsyk irgi žuvo visi
septyni įgulos nariai.

JAV kosmoso agentūra taip pat pa-
gerbė tris astronautus, žuvusius per
gaisrą išbandant erdvėlaivio „Apollo 1”
kapsulę, kai Jungtinės Valstijos pra-
dėjo  ruoštis pasiųsti žmones į Mėnu-
lį.

Washingtonas („Draugo” info) –
JAV mokslininkai ragina Pasaulio
sveikatos organizaciją (PSO) imtis
skubių veiksmų prieš Zika virusą,
kuris gali staiga peraugti į pandemiją.
Mokslininkai tikina, kad vakcinos
nuo viruso bandymams įmanoma būtų
paruošti per dvejus metus, tačiau gali
prireikti dešimtmečių, kol ji taps pri-
einama visuomenei.

Su neišsivysčiusiomis kūdikių
smegenimis siejamas Zika virusas su-
kėlė paniką Brazilijoje. Šalyje tūks-
tančius žmonių užkrėtęs virusas jau iš-
plito į 20 valstybių, jau užfiksuotas JAV,
Europoje. JAV mokslininkai teigia,

kad PSO neveiksnumas, prasidėjus
Ebolos protrūkiui, kainavo tūkstan-
čius gyvybių. Jie įspėja, kad tokia ka-
tastrofa gali pasikartoti. 

Zikos virusas, kuris sukelia kū-
dikių apsigimimus, plinta kaip spro-
gimo banga, sako PSO vadovė Marga-
ret Chan. Ji paragino vasario 1-ąją su-
rengti skubų pasitarimą, kuriame
būtų sprendžiama, ar dėl šio protrūkio
nereikėtų skelbti tarptautinio masto
visuomenės sveikatos ekstremalios
situacijos.

Šis virusas pirmąkart buvo ap-
tiktas beždžionės organizme Ugando-
je 1947 metais.

Prezidentė aptarė korupcijos mastus šalyje. R. Dačkaus nuotr.

San Francisco (BNS) – Didžiausio
pasaulyje socialinio tinklo „Facebook”
vartotojų visame pasaulyje greitai įgis
galimybę vienu mygtuko paspaudimu
išreikšti šešias naujas emocijas.

Tie įrankiai papildys pagarsėjusį

„Facebook” mygtuką, vaizduojantį į
viršų pakeltą nykštį. 

Ateityje  vartotojai galės pažymė-
ti žinutes simboliais „piktas”, „liūd-
nas”, „oho”, „chacha”, „valio” ir „my-
liu”.

„Facebook” įves naujų mygtukų

Naujieji socialinio tinklo simboliai. ,,Facebook” nuotr.

Like Love            Haha  Yay          Wow             Sad           Angry
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Parengė Dainius Ruževičius

SPOrTAS

Darius Kasparaitis siekia 
savo svajonės 

Floridoje gyvenantis 43-ejų Da-
 rius Kasparaitis dar 2007 me-
tais bai gė profesionalo karjerą,

tačiau pastaruoju metu jis vis apsi-
velka Vil niaus „Hockey Punks” marš-
kinėlius – D. Kasparaitis dar turi vie-
ną neiš pildytą svajonę.

D. Kasparaitis šiuo metu treni-
 ruo jasi savo namuose Miami – ir visa
tai dėl to, kad galėtų žaisti Lietuvos
vyrų ledo ritulio rinktinėje.

Negalima to pavadinti sugrįži mu,
greičiau tai – svajonės išpildymas. D.
Kasparaitis geriausiais savo karjeros
metais gynė Rusijos rinkti nės garbę
1991–2006 metais. Su šia rinktine jis lai-
mėjo olimpinį auksą, sidabrą ir bron-
zą.

„1992 metais turėjau galimybę pa-
sirinkti – žaisti olimpinėse žaidy nėse
ar ne. Turėjau rinktis, ar žaisti už Lie-
tuvą ar Rusiją. Lietuvoje tuo me tu ne-

buvo ledo ritulio, o Rusija ruo šėsi
olimpinėms žaidynėms. Pas irinkau
žaidimą aukščiausiame lygyje”, – kal-
bėdamas su hockeynews.com prisimi-
nė D. Kaspa raitis.

„Nors Rusijos rinktinėje žaidžiau
labai ilgai, mintyse visada turėjau vil-
 tį, kad apsivilksiu Lietuvos marš ki nė-
lius oficialiame turnyre”, – pasa ko jo
jis.

Tam, kad išpildytų šį norą, pen kių
vaikų tėvas turi kiekvienais me tais
grįžti į Lietuvą ir sužaisti bent viene-
rias rungtynes nacionalinėse pirme-
nybėse. Ir taip penkerius me tus. Tik
tada D. Kasparaitis galės ap sivilkti
Lietuvos rinktinės marški nėlius.

„Kiekvienais metais kartą ar du
grįžtu į Lietuvą. Dar turiu žaisti vie ne-
rius metus. Lietuvoje lygis nėra la bai
prastas, bet jeigu galiu ten žaisti po sep-
tynerių metų pertraukos ir mušti įvar-

Ar 3,3 mln. vertinamas krepšininkas
sudrebins NBA rinką?

Jei D. Motiejūnas ir likusią sezo no dalį turės problemų su nugara, jis tikriausiai bus
priverstas sutikti su „Rockets” 3,3 milijono JAV dolerių ver tės pasiūlymu ir laisvųjų agen-
tų rinką galės išmėginti tik 2017 metais.

Tačiau jei D. Motiejūnas išsigydys nugarą, jis gali tapti vienu didžiausiu 2016-ųjų va-
saros laisvųjų agentų rinkos „vagysčių” kandidatu.

D. Motiejūnas yra įtrauktas tarp penkių krepšininkų, į kuriuos dėme sį privalo atkreipti
tie NBA klubai, kurie ieško nebrangaus, tačiau potencialiai labai naudingo pastiprinimo.

Prieš prasidedant 2015–2016 metų sezonui, atrodė, kad D. Motiejūnas ga li pasira-
šyti aštuonženklią sutartį, jei nebūtų turėjęs sveikatos proble mų. Praėjusiame sezone, prieš
patirdamas traumą, D. Motiejūnas vidutiniškai rinko po 12 taškų, atkovojo 5,9 kamuolio
ir atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo. Jam tai buvo tikras proveržio sezonas. Po to, kai pir-
muosiuose dvejuose sezonuose D. Motie jū nas tritaškius metė vos 26,9 proc. taiklumu, tre-
čiajame sezone iš toli lietuvis atakavo jau 36,8 proc. tikslumu. Tai buvo dar vienas pliu-
sas ir taip įspūdingam „Rockets” puolimui.

Sensacingai NCAA lygoje rung-
tyniaujantis ir vieną asmeninį re-
kordą po kito gerinantis devy-

niolikmetis Domantas Sabonis tapo
JAV televizijos „Time Warner Cable
Sports Net” reportažo herojumi.

„Jis turi kieno pėdomis sekti –
NBA žaidė jo tėvas Arvydas, todėl Do-
mantas žino, ko reikia norint būti tarp
geriausių”, – sakė laidos rengėjai.

Šiame sezone D. Sabonis pelno po
17,5 taško ir atkovoja po 11,5 kamuolio.
Jau dabar daugelis kalba apie jo gali-
mybes NBA.

„Visi mane lygina su tėčiu, todėl
nuolat jaučiu spaudimą, bet kartu iš-
 mokau negalvoti apie tai. Palygini mai
skatina eiti į priekį. Tačiau Ar vydas Sa-
bonis buvo tik vienas – mūsų negalima
lyginti”, – kukliai kalbėjo Domantas.

Aikštėje jis pasižymi ugningu cha-
rakteriu ir emocijomis, tačiau už aikš-
tės ribų tampa ramiu ir net droviu de-
vyniolikmečiu. „Tos emocijos užveda
komandą, ji dar labiau stengiasi. Už
aikštės ribų esu drovus, tarp draugų –
normalus vaikinas”, – kalbėjo jis.

Pripažinęs, kad nekenčia pralai mė-
jimų, todėl aikštėje palieka visas jėgas,
D. Sabonis dėl savo darbo eti kos su-
laukė pagyrų iš komandos tre nerio
asistento Tommy Lloyd ir ko mandos
draugo Kyle Wiltjer.

„Domantas – turbūt darbščiausias
aukštaūgis, kurį kada nors treniravo-
me. Jis vienas tų žmonių, kurie įžengę
į aikštę tampa visiškai ki to kiais. Jis
turi kario mentalitetą”, – pastebėjo T.
Lloyd.

„Tai, ką jis daro aikštėje pelnyta
sunkiu darbu. Domantas tikrai daug
dirba. Aikštėje jis tikras žvėris, ta-
čiau gyvenime – ramus žmogus”, – pa-
sakojo K. Wiltjer.

Saldi prognozė dėl NBA

D. Sabonis turi dalyvauti šių me tų
NBA naujokų biržoje ir būti pa šauktas
tarp dešimties pirmųjų krep šininkų.
Tokią nuomonę išreiškė garsus ESPN
analitikas ir buvęs treneris Fran Fra-
schill. Jis pažėrė daug gra žių žodžių de-
vyniolikmečiui 208 cm ūgio puolėjui.

čius – ko nepadariau kito se lygose, tai
parodo, kad lygis nėra ir pats aukš-
čiausias”, – sakė du įvar čius pelnęs D.
Kasparaitis.

D. Kasparaitis Lietuvos rinktinės
marškinėlius nusiteikęs apsivilkti 2017
arba 2018 metais. „Tikiu, kad jei gu la-
bai norėsiu, tai bus įmanoma. Laikas
bėga. Turint šeimą, vaikus, vis sunkiau

grįžti į gerą sportinę formą. Manau,
kad turiu numesti apie 18 kilogramų.
Treniruojuosiu Miami, per savaitę žai-
džiu 2–3 rungtynes.

Jeigu viskas pasiseks, tikiu, kad
įgyvendinsiu savo svajonę ir apsivilk-
siu  rinktinės  marškinėlius oficia lio-
 se rungtynėse”, –  viliasi D. Kaspa rai-
tis.

D. Kasparaitis gynė Rusijos rinktinės garbę 1991–2006 metais. Su šia rinktine jis laimėjo
olimpinį auksą, sidabrą ir bronzą.

D. Sabonis: 
„Mūsų negalima lyginti”

„Jeigu būčiau NBA komanda,
melsčiausi, kad D. Sabonis nuspręstų
dalyvauti NBA naujokų biržoje jau
šiais metais. Jis turi ūgį, instinktus,
kietumą, puikiai juda be kamuolio ir
pagerino savo metimą. Jis vertas šau-
kimo tarp dešimties geriausių. Pati-
kėkite manimi”, – rašė jis.

D. Sabonis šiame sezone žaidžia
bene geriausiai komandoje – įmeta po
17,5 taško ir atkovoja 11,5 kamuolio.

Didžiausias lietuvio ginklas – di de-
lis greitis puolime, dėl kurio pa lie ka
varžovus už nugaros ir renka taš kus.
Mūsiškio oponentai taip pat nie kaip
negali suprasti D. Sabonio judesio,
kai šis varžovus nusistumia de šiniu pe-
čiu, tačiau tai tik vienas iš daugelio jo
ginklų puolime, kurį pa naudojęs sėk-
mingai susitvarko su priešininkų gy-
nyba.

Būtent tai yra didžiausi puolėjo
pliusai, kuriuos dar labiau išryškina
milžiniškas noras kovojant dėl ka-
 muolių ir aistra aikštėje.

Jaunojo Lietuvos talento minusai
– visų pirma silpna gynyba ir prastas
atletiškumas. NBA jis būtų per lėtas ir
per silpnas gintis. Puo lė jas taip pat ne-
rastų sau tinkamos pozicijos – jis pagal
NBA standartus netinkamas nei vi-

durio puolėjo, nei sunkiojo krašto po-
zicijoje.

Tačiau Fran Fraschilla pastebi,
kad pagerinęs kelis žaidimo kompo-
nentus D. Sabonis galėtų įsitvirtinti
NBA – tą jam padėtų padaryti ir geras
pa taikymas nuo baudų metimo linijos.
Anot eksperto, kad Domanto lauktų
šviesesnė ateitis stipriausioje krepši-
 nio lygoje, jis turi pagerinti aikštės ma-
tymą ir priimti greitesnius bei tiks-
lesnius sprendimus.

Sausio 22 d. NCAA lygos susitiki-
me „Gonzaga Bulldogs” D. Sabo nis
pelnė 12 taškų bei atkovojo net 20 ka-
muolių. Tai – naujas lietuvio at kovotų
kamuolių rekordas NCAA.

D. Sabonio ir K. Wiltjer vedami
„Bulldogs” 71:61 (26:25, 45:36) įveikė
„Pacific Tigers”  bei įsirašė 15-tą per-
galę.

Tiesa, D. Sabonis nebuvo itin taik-
lus – krepšį jis atakavo vos 30 proc. taik-
lumu, pataikė tris dvitaš kius iš devy-
nių, realizavo šešis baudos metimus iš
11 bei prametė tritaškį. Lietuvos krep-
šininkas taip pat atliko du rezultaty-
vius perdavimus, perėmė vieną ka-
muolį bei po keturis kartus suklydo ir
prasižengė.

„Arvydas Sabonis buvo tik vienas – mūsų negalima lyginti”, – teigia Domantas.
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Eilinė šalta, niūri sausio
popietė apsnigtame „Vėjų
mieste”. Ant dul kė tų

grindų savo dirbtuvėje klūpi či-
kagietė dailininkė Sonya Hen-
der son. Prieš jos akis – garsaus
taikda rio, kovotojo už žmonių
teises daktaro Martin Luther
King jaunesniojo portretas. Dai-
lininkė giliai mąsto, tarsi be žo-
džių kalbėdamasi su pačiu Ve-
lioniu. Lėtais pirštų judesiais jį
kuria šio legendinio asmens at-
vaiz dą. Sukryžiavęs ant krūti-
nės rankas kūrybinį procesą su
pasigėrėjimu stebi kolega John
Pitman Weber. Kiek mėnesių
planavimo, kiek eskizų nupieš-
ta – pagaliau prasidėjo tikrasis
darbas!

47-erių metų Henderson ir
73-jų Weber kuria instaliaciją-
paminklą 1966-ųjų King Taikos
žygiui per Marquette Parką at-
minti. Paminklą užsakė „Inner-
City Muslim Action Network” –
pietvakarinėje Čikagos da lyje
įsikūrusi musulmonų visuo me-
 ninė organizacija. Ši instaliaci-
ja bus grupės „Martin Luther
King jau nesniojo gyvosios at-
minties projekto” dalis. 

Paminklas bus atidengtas
š. m. rugpjūčio 5 d. Kaip tvirtina šios gru pės atsto-
vas ryšiams su visuomene Alia Bilal, parinkta
data – neatsitiktinė. Tą dien minėsime Taikos žygio
per Marquette Parką 50-metį, o dieną prieš parke
vyks „Takin’ It To The Streets” festivalis, kuris, ti-
kimasi, pritrauks tūkstantinę minią. 

Instaliacijos vieta – ties Mar quette Road ir
Kedzie gatvių sankry ža pačioje Marquette Parko šir-
dyje. Ji susidarys iš spiralinio takelio ir trijų 10 pėdų
aukščio sienų – bareljefų. Ply tinės spalvos centrinėje
dalyje vy raus bareljefinės skulptūros, o pilka me kal-
kakmenyje bus išrėžtos atmintinos daktaro King ci-
tatos. Dailininkė Hen derson siekia, kad spiraliniu
takeliu žengdami į instaliacijos vidurį žmo nės pa-
sijustų esantys tos istorinės eisenos dalyviai. 

1966 m. rugpjūčio 5 d. daktaras King vadovavo
700 dalyvių žygiui per išimtinai baltųjų apgyven-
dintą Mar quette Parką, protestuojant prieš būs to
diskriminaciją Čikagoje (tuomet sparčiai didėjan-
ti afroamerikiečių bendruomenė negalėjo apsigy-
venti bet kurioje miesto dalyje). Įsiutę bal tieji rajono
gyventojai į protestuotojus mėtė butelius, plytas,
sprogdino petardas (firecrackers). Net pats King gavo
akmeniu per galvą. „Niekad nesu ma tęs – net Mis-

Martin Luther King jaunesnysis (1929 m. sau-
sio 15 d. – 1968 m. balan džio 4 d.)  – ameri-
kiečių dvasininkas, įžymus afroamerikiečių pi-

lietinių tei sių judėjimo vadovas. Jis tapo žmo gaus tei-
sių judėjimo ikona – dviejų krikš čionių bažnyčių yra
pripažintas kankiniu. King vadovavo 1955 metų
Montgomery autobusų boikotui, taip pat prisidėjo įku-
riant Pietinę Krikš čionių vadovybės asociaciją 1957 me-
 tais, buvo pirmasis minėtosios organizacijos prezi-
dentas. King vadovavo 1963 metų žygiui į Washing-
ton, DC, kur jis pasakė kalbą „Aš turiu svajonę” – kvie-
tė visuomenę būti sąmo nin gesne pilietinių teisių
ju dėjimo at žvilgiu. 1964 m. King tapo jauniausiu
žmogumi, gavusiu Nobelio taikos premiją, kuri jam su-
teikta už jo darbą bei pastangas pilietinio nepaklus-
numo akcijomis bei kitomis taikiomis prie monėmis už-
baigti rasinę segregaciją bei rasinę diskriminaciją.
Prieš savo mirtį, King taip pat sutelkė dėmesį į skurdo
ir Vietnamo karo problemas. King buvo nužudytas 1968
m. balan džio 4 d. Memphis, Tennessee. Po mirties jis
ap dovanotas Prezidento laisvės medaliu (1977) ir
Kongreso aukso me daliu (2004). 1986 m. Martin Lut-
her King diena  buvo  įtraukta į JAV valstybinių šven-
čių sąrašą.

sissippi ir Alabamos valstijose – tokių piktų gaujų,
kaip čia, Čikagoje” – televizijos korespondentams
sakė King. 

Išsinuomavęs butą vakarinėje miesto dalyje, Či-
kagoje jis praleido visą vasarą. Per keletą mėnesių
King suorganizavo ne vieną taikos žygį. Kar tą jis pra-
bilo į didžiulę minią „Soldier Field” stadione. Jį priė-
mė ir tuometinis burmistras Richard J. Daley. Po
metų „Chicago Real Estate Board” sutiko, kad būtų
panaikinti apribojimai gyvenamajai vietai ir buvo
priimtas ,,atviro būsto” („open-housing”) įstatymas. 

Sausio 18 dieną projekto rengėjai plačiau supa-
žindino žiniasklaidos atstovus su būsimu paminklu-
instaliacija. Musulmonų „Youth & Well ness Center”
studijoje buvo išstatyti šio projekto maketai bei pie-
šiniai. Vienas iš projekto vykdytojų, John Pitman We-
ber aiškino ne tik maketų reikšmę, bet ir prisiminė
šių apylin kių praeitį bei paties daktaro Martin Lut-
her King viziją. Nors garsiojoje 1963 m. King kalbo-
je Čikaga nebuvo paminėta, jos potekstėje aiškiai
skam bėjo: „Gėda, Čikaga, gėda”. Juodaodžių teisių
gynėjo svajonė ir šiandien nėra iki galo įgyvendin-
ta.

Weber atkreipė žiniasklaidos atsto vų dėmesį į

Henderson bareljefą, vaizduojantį King išskėstomis
ran komis. Kitame bareljefe pavaizduotos supančio-
tos rankos. Dar kitoje sienoje – motinų ir vaikų gru-
pė prie žydin čio medžio su užrašu anglų bei ispa nų
kalbomis „All together”. Toliau matyti žygiuojantys
žmogaus teisių kovotojai – rabinas Robert Marx ir ku-
nigas Jesse Jackson. Įamžinta ir akimirka, kai King
į galvą pataiko akmuo.

Manoma, kad instaliacija kai nuos nuo 1,2 iki 1,5
milijonų dolerių. Dalis tos sumos bus gauta „Youth
& Wellness Center” patalpose įsteigiant visuomeni-
nę keramikos studiją. Dar 2013 m. Illinois valstijos se-
natorė Jac queline Collins (demokratė iš Čika gos) pa-
žadėjo organizacijai valstybinę paramą – 200,000 do-
lerių. Mu sul monų centras glaudžiai bendradar-
biauja ir su kitomis organizacijomis – „Southwest Or-
ganizing Project”, „Local Initiatives Support Corpora -
tion”, „Chicago Community”, taip pat pažadėjusio-
mis remti projektą. Prisideda ir eiliniai čikagiečiai.
„Tai viso miesto atsakomybė jį įgyvendinti”, –  teigia
senatorė Collins.

Pagal įvairius šaltinius parengė 
Raimundas Marius Lapas

Dailininkė Sonya Henderson kuria paminklą, skirtą M. L. King Taikos žygio per Marquette Parką jubiliejui. 
Zbigniew Bdzak / Chicago Tribune nuotr.

Ar vėl po kojomis sproginės petardos
Artėjant M. L. King Taikos žygio per Marquette Parką 50-mečiui

Taikos žygio per Marquette Parką paminklo maketas.
www.nbcchicago.com

Taikos žygio Marquette Parke akimirka – Čikagos policijos saugomas M. L. King.
www.imancentral.org
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Atkelta iš 1 psl.

Lietuvai Ice on Whyte 2016 kon kurse atstovavo
jaunų skulptorių po ra iš Vilniaus – Dalius Drėgva ir
Vidas Simanavičius. Tai buvo pirmasis ledo skulp-
tūrų konkursas Kana doje, kuriame jiems teko daly-
vauti. Ši šauni skulptorių komanda sukūrė skulptūrą
filmo „Avataras” tema „Vėjas pučia iš pietų” (Wind
blows from South), kurią žiuri komisija įvertino lau-
reatų prizu. 

Pirmą vietą ir žiūrovų apdovanojimą laimėjo

rusų komanda (Egor Stepanov & Aleksey Andreev)
iš Sa chalino su skulptūra „Žvejo sėkmė” (Fisher’s
Fortune), antrą vietą bei specialų menininkų apdo-
vanojimą laimėjo kaimynų latvių (Karlis Ile  ir Mai-
ja Puncule) skulptūra baltiškais motyvais „Baltoji
kielė” (White Wagtail), o trečią vietą užėmė jungti-
nė komanda iš Japonijos ir Malaizijos (Koji Ka reki
ir Kee Gawah) su skulptūra „Laikykitės” (Watch Out).

Beje, pernai lietuvių skulptorių komanda  –
Donatas Mockus ir Inese Voltere-Ulande užėmė ant-
rą vietą su skulptūra „Angelas”. 

Vasarą Edmontone vyksta smėlio skulptūrų fes-
tivalis – Sand on Whyte. Taigi, Albertos sostinė  ne-
snaudžia ir nenuobodžiauja, ir pelnytai yra gavu si
„festivalių miesto” vardą.

Šiek tiek informacijos galvojan tiems apie kitus
metus. Festivalyje gali dalyvauti visi profesionalūs
skulp toriai; skatiname lietuvius skulp torius pa-
teikti paraiškas festivalio organizatoriams iki rudens
pabaigos. Susidomėjusius kviečiame išsiųsti už-
klausą festivalio prodiu serei Wandai Bornn (wan-
da@iceonwhyte.ca.

Tas nuostabus „molis” – ledas

Trečiosios vietos laimėtoja – skulptūra ,,Laikykitės” (Watch out).

Ažūrinis kūrinys iš ledo.

Latvių skulptorių Karlis Ile ir Maija Puncule  darbas ,,Baltoji kielė” (White Wagtail
užėmė antrąją vietą ir pelnė menininkų apdovanojimą (festivalyje dalyvavę ledo
skulptoriai turėjo progą balsuoti už labiausiai patikusį kolegų darbą).

Lietuvių bendruomenės Edmontone surengta kultūrinė parodėlė festivalio dalyviams ir svečiams. Neringos Baškienės nuotraukos
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 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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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

Surašymas nr. 54
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

PARDUODA

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

Tel. 708-834-8104

5 raidės:
ANDAI – ARKAS – ELENA – EŽIAI – GULOM – MENAS – POROS –
SARMA – SIMAS – SKUBA – SULIG – TAIGA.

6 raidės:
ACTINĖ – ĖDRŪNĖ – IBERAI – ĮLANDA – IRŠTVA – KASRYT – KIAU-
LĖ – LOPETA – MERKEL – RAMUNĖ – RAPYRA – RAŠMUO – SVE-
TUR – ŠARVAS – TARTUM – TOKATA.

7 raidės:
AMELIJA – BEDARBĖ – DIADEMA – EMBLEMA – ĮSKALAS – IZA-
BELA – JUTIMAS – MIEGALĖ – PAVOJAI – SISTEMA – SKALSĖS –
SKĖRIAI – SKERSAI – STERKAS – SVEČIAI – ŽALČIAI.

9 raidės:
AVINĖLIAI – EGZAMINAS – EPIKARDAS – ESKADRILĖ – ĮSPĖJI-
MAS – ITALIZMAS – JAUNIKLIS – KAROTINAS – PADAŽALAS – SAL-
DĖSIAI – SAVISAUGA – SKAMBUTIS.

ĮVAIRŪS

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

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

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

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

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

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

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

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

www.
draugas.org

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Šaltą, bet skaidrią žiemos dieną,
sausio 20-ąją, Draugo fondo (DF)
nariai rinkosi ,,Draugo” patal-

pose aptarti Fondo finansinę padėtį ir
pavasario planus.  Iš fondo narių su-
sirinkime dalyvavo fondo pirmininkė
Marija Remienė, sekretorė Rūta Jau-
tokienė, nariai Ramunė Račkauskie-
nė ir Algis Norvilas; prie jų prisidėjo
ir iždininkas Leopoldas von Braun,
,,Draugo” leidėjų tarybos pirmi nin kas
Vytas Stanevičius ir Revizijos komi-
sijos narė Aušrelė Sakalaitė.

Savo pranešime M. Remienė pa-
sidžiaugė gerai pavykusiu rudens va-
jumi. Nepaisant to, kad aukotojų skai-
čius mažėja, sulaukiame stam besnių
aukų, taigi gyvybiškai reikalinga pa-
rama ,,Draugo” išlaikymui tęsiasi.
Kaip M. Remienė ne kartą  pabrėžė, be
DF paramos ,,Draugas” jau seniai
būtų užsidaręs. Ir iš tikrųjų, remian-
tis iždininko L. von Braun išdalinta
informacija, per DF   gyvavimo laiko -
tarpį jo parama ,,Drau gui”  siekė per
du milijonus dolerių.  M. Remienė taip
pat pasidžiaugė sklandžiai praėjusiu
DF me tiniu suvažiavimu.

L. von Braun išsamiai nušvietė

dabartinę fondo finansinę padėtį.  Ne-
paisant, kad finansų rinka gerokai
įvairuoja, bendra DF suma išlieka  pa-
stovi, apie 600 000 dol.  Buvo išreikš-
tas susirūpinimas, ar fondas, atsi-
žvelgus į finansų rinkos svyravimus,
būtų pajėgus padėti ,,Draugui” krizės
atveju.  Išsiaiš kin ta, kad didelių sun-
kumų neturėtų būti, nes einamoji
sąskaita gana  didelė ir investicijos
yra profesionaliai išskaidytos.

Žvelgiant į ateitį, DF nariai su-
tarė, kad būtina skelbti pavasario
vajų. M. Remienė pastebėjo, kad pa-
ramos prašyti reikia nuolat. Su tarta,
kad vajaus bendra mintis turėtų būti
kovos už laisvę ir nepriklausomybę –
prisimenant sukilimo prieš bolševikų
okupaciją 75 metų sukaktį ir 25 metus,
kai  1991 m. sausio 13 d. buvo apginta
Lietuvos laisvė.

Fondo posėdis buvo darbingas ir
našus.  Išsikalbėta įvairiomis temo-
mis, aptarta daug reikalų.  Fondo na-
riai skirstėsi patenkinti, kad  DF
veiklą žymi darna ir apčiuopiami re-
zultatai.

DF info

Išsigimėliai – nėra „mūsiškiai”

Lietuvių Fondas (LF) paramą ski ria nau-
jiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes
tradicijas išeivijos bend ruomenėje tu-
rintiems ir vykdo miems projektams.
Ypatingas dėme sys skiriamas toms pa-
ramos paraiš koms, kurios numato or-
ganizacijų tar pusavio bendradarbiavi-
mą, siekia bendrų tikslų bendruomenės
naudai. Siekdamas įgyvendinti savo
tikslus, LF remia šias sritis:

švietimą: LF tiki, kad išsilavini-
 mas užtikrins lietuvių kultūros puo se-
lėjimą bei tęstinumą. Todėl pirme nybė
teikiama tiems projektams, ku rie plė-
toja lituanistinį švietimą, stiprina li-
tuanistines mokyklas, ir tiems moks-
liniams tyrimams, kurie padeda žinių
pamatus ateinančioms kartoms;

kultūrą: LF tiki, kad lietuviška kul-
tūra – tai mus visus vienijanti gi ja. To-
dėl pirmenybė teikiama projektams,
pabrėžiantiems lietuvių kultū ros gy-
vybingumą, sukuriantiems galimybes
kultūrinei raiškai ir pritrau kiantiems
plačiąją visuomenę;

bendruomenę: LF tiki, jog as me-
 nybėms išugdyti reikia tinkamos ter-
pės. Todėl LF pirme nybę teikia tiems
projektams, kurie jun gia ir gausina lie-
tuvių bendruo menę, sukuria sąlygas
bendradarbiau ti tiems, kuriems svar-
bi lietuviška kultūra;

jaunimą: LF tiki, kad lietuviš kos
kultūros paveldo išsaugojimo atei tis
yra jaunimo rankose. Todėl Fondas
remia tuos projektus, kurie jaunųjų na-
rių širdyse žiebtų meilę lietuvybei,
lietuvių kultūrai, skiepy tų bendruo-
meniškumo jausmą. Vie nas iš svar-
biausių Fondo prioritetų yra parama
jaunimo organizacijoms, vasaros sto-
vykloms, jaunimo pasiro dymams ir
kitiems bendrą jaunimo veiklą skati-
nantiems projektams.

Paraiškos priimamos iki balan-
 džio 1 d.

Daugiau informacijos: http://www.lit-
huanianfoundation.com /LT/paramos-
prasymu-programa/.

Užsienio lietuvių departamento prie
Lietuvos URM info

Atkelta iš 3  psl.

O teatrališkas galvos barstymas pe-
lenais atrodo ganėtinai atgrasiai. Ge-
resniam istorijos pažinimui jis ne pasi-
tarnauja. Mano supratimu, – prie šin-
gai. Tai tik jaukia protus, didina vi-
suomenės susipriešinimą, kelia nesu-
sipratimus. Kadangi istorinė tie sa čia
iškraipoma. 

Pats sumanymas, kaip jau minė-
jau, nėra peiktinas. Tačiau jo vykdy-
mas – nevykęs. Pakanka jau tos prie žas-
ties, kad kelionės palydovu pasi rinktas
kontroversiškai vertinamas asmuo ne
tik Lietuvoje, bet ir Izrae lyje. Jeigu net
Izraelio ambasadorius, pasak autorės,
jam uždavė klausimą: „ko čia važinėji,
žmonėms nuotaiką gadinsi” – ką dar
prie to galima pri durti? Todėl nesunku
suprasti, kodėl Vanagaitės ir Zuroffo
kalbinti žmo nės vengė būti atviri.

Ar žmonės, apie kuriuos rašo Va-
 nagaitė, yra „mūsiškiai”? Į tą klausi-
 mą, man regis, gerai yra atsakęs My ko-
las Krupavičius, buvęs žemės ūkio mi-
nistras, tų įvykių amžininkas, drau ge
su Prezidentu Kaziu Griniu mi ir mi-
nistru Jonu Aleksa, dėl žydų žudynių
pareiškęs protestą naciams ir dėl to
represuotas. Jis rašė: „Tokių išsigi-
mėlių nebuvo daug. Bet jų, deja, buvo.
To paneigti negalima. Jie yra Lietuvos
gėda ir nelaimė. Lietuva, at kūrus savo
nepriklausomybę, teisin gumo organų
keliu jiems atiduos tai, ko jie savo dar-

bais yra nusipelnę. Tau ta gi jiems savo
dekretą paskaitė jų kruvino darbo
metu: jų šalinda masi, išskirdama iš
savo tarpo ir ki tokiais veiksmais.”

Pridurti daugiau nelabai yra ko.
Nebent tai, kad kai žmogus, stokoda-
 mas aritmetikos žinių, imasi aiškinti
algebrą, rezultatai nebūna labai geri.
Ne ką gali padėti net ilgas sėdėjimas ar-
chyvuose ar klausymas senų žmo nių
pasakojimų, kai stinga pajėgumo kri-
tiškai vertinti šaltinius ir trūksta pa-
matinių žinių apie istorinį kontekstą
bei to meto gyvenimo sąlygas. 

Posėdžiavo Draugo fondas

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

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

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

2015 Draugo fondo metinis susirinkimas. Augustinas Idzelis, Marytė Remienė ir
Nijolė Nausėdienė.                                                                                          Jono Kuprio nuotr.

Lietuvių Fondas paskelbė 
konkursą paramai gauti

Rūta Vanagaitė 15min.lt nuotr.



Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945 metais Vakarų Vokietijoje pabėgė-
lių, išvietintųjų lageriuose-stovyklose buvo
atkurta Lietuvos skautų organizacija. 2015
metais Lie tuvių skautų sąjunga šventė lietu-
viš kos skautybės atgimimo 70-ąją sukaktį.
Šios sukakties proga v.s Alė Nami kienė paruo-
šė gausiai iliustruotą kny gą, kurioje apstu išei-
vijos lietuvių skaučių ir skautų sukurto liau-
 dies meno pavyzdžių – kalėdinių šiau dinukų,
velykinių margučių, lietuviškų juostų, tauti-
niais drabužiais aprengtų lėlių, lietuviškais
raštais iš degintų lėkščių... Knygoje aprašyti lie-
tuvių liaudies meno puoselėtojai įvairiose
Amerikos ir Kanados vieto vėse. Kaip leidinio
įvade teigiama, jis „...yra skirtas prisiminti seses ir bro lius, kurie, suvėrę šiaudi-
nukus, prie lietuviško, skautiško Kūčių stalo su kvietė mūsų visuomenę, vely-
kes, mar ginusias margučius ir tą meną ro džiusias kitataučiams, parodų ren gė-
jas, audėjas, kurios tautiniu dra bu žiu aprengė mūsų jaunimą. Visa tai – kad
Lietuvos vardas būtų gy vas...”

Knygos santrauką anglų kalba paruošė Kristina Vaičikonienė. Šis leidinys –
puiki dovana Šv. Kalėdų proga. 

Knygą „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo” krautuvė-
 lėje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

15DRAUGAS 2016 SAUSIO 30, ŠEŠTADIENIS

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

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius

Mylimai Mamytei

A † A
ALESEI RAŠYMIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Čikagos lituanistinės
mokyklos tėvų komiteto pirmininką ANTANĄ RAŠY -
MĄ, jo žmoną RITĄ ir sūnų DOMĄ bei visus gimines
ir artimuosius.

Šią sunkią valandą esame su Jumis.

Čikagos lituanistinės mokyklos administracija,
mokytojai ir tėvų komitetas

- FREE PARKING - Town Hall Garage!

Each pilgrimage is your once-in-a-life-time adventure…
Best Catholic Pilgrimages has conducted
tours and pilgrimages for over 20 years.

We specialize in sacred sites and historic events & locations… Every detail is
arranged so you can relax and experience every moment to the fullest throughout
God’s wondrous world…

Lourdes & Rome 
June 9 to 17, 2016 or Sept 22 to 30, 2016

Canonization of Mother Teresa
Rome/Assisi  Sept 2 to 9, 2016

Fatima/Spain/Lourdes
Oct 9 to 18, 2016

Land & Air from Chicago or JFK

Call or email us for brochures
1-800-908-BEST (2378)  •  info@religious-travel.com
www.gobestcatholic.com
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

�  Sausio 30 d., šeštadienį, 6:30 val. v.
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre –
susitikimas su režisieriumi Vincu Sruoginiu.
Dokumentinio filmo ,,Nematomas frontas”
ištrauka, režisieriaus video darbų apžvalga,
diskusija apie naują V. Sruoginio projektą
,,Last Stand”. Auka – 15 dol. 

� JAV  LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 3 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite Čikagos televizijos WTTW (11
kanalo) filmą ,,The Lithuanians in Chica-
go”. Gal pamatysite ir save!

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

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rapo las Valodka $30;
Paulius ir Renata Sla vėnai $100 a. a. Kęstučio Kriau čiū no atminimui; tęsiant vaiko pa -
ra mą Rūta Rakutis $360, Gražina Ma čiuikienė $240, Kęstutis Keblys $250. Labai ačiū.
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. (630)
243-6435, el paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

F.S.S. Vasario 16-tos minėjimo sueiga ir paskaita

Prelegentas  – v. s. fil. dr. Robertas Vitas 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirmininkas (prieš 30 metų dalyvavo jo

steigime), Lietuvių dailės muziejaus tarybos pirmininkas.
Dr. R. Vitas išleido šias knygas: The United States and Lithuania: Thie Stimson doctrine

of Nonrecognition; Civil-Military Relations in Lithuania Under President Antanas Smetona
1926–1940; dviejų tomų serija U.S. National Security Policy and Strategy; Documents and
Po licy Proposals. Jis yra paskelbęs eilę mokslinių straipsnių Armed Forces & Society;
Journal of Baltic Studies; Lituanus; Military Review, Presidential Studies Quarterly, Slavic
Studies, Proceedings of the Institute of Lithuanian Studies ir kituose mokslo leidiniuose.

Anksčiau Baltų studijų sąjungos (Association for the Advancement of Baltic Studies)
vicepirmininkas. Yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys.

Įgijo politinių mokslų daktaro laipsnį Loyola University, kur specializavosi krašto
apsaugoje, tarptautinėje teisėje ir normatyvinėje politinėje filosofijoje. Jo disertacija
buvo įvertinta Lietuvių katalikų mokslo akademijos Romoje ir Vlado Jakubėno fondo
mokslinėmis premijomis.

Skautas-akademikas, ėjęs įvairias pareigas, įskaitant tuntininko ir Lietuvių skautų
brolijos vadijos nario. Buvo apdovanotas Vydūno jaunimo fondo premija ir yra šio fondo
Tarybos narys. Šiuo metu Lituanicos tunto vadovas. Nuo 1995 iki 2009 m. dr. Vitas buvo
lankantysis mokslininkas (Visiting Scholar) Northwestern University. Tarnavo JAV kariuo-
menės atsargoje.

Čikagoje su žmona Gaile augina du sūnus – Paulių ir Andrių.

Sueiga įvyks sekmadienį, vasario 21 d., 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose
1380 Castlewood dr.

Lemont, IL 60439
Vaišės.
Kviečiame lietuvių visuomenę apsilankyti.
Prašome A.S.S. narius dalyvauti su uniformomis.

www.draugas.org


