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„Esu lietuvis, noriu kuo daugiau sužinoti
apie mūsų tautos istoriją ir tradicijas”, –
tokį lankytojų pareiš kimą anglų kalba

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotojos
girdi gana dažnai. O tarp besirenkančių į muzie-
jaus organizuojamas pamokas apie lietuvių liau-
dies papročius ir kūrybą – daugiau nei pusė yra
ame rikiečiai, turintys lietuviškas šaknis, tačiau

jau nebemokantys lietuvių kalbos. 
Šiemet gruodžio 3 dieną muziejuje surengtoje

tradicinėję prieškalėdinėje eglutės puošmenų
kūrimo pa mokoje skambėjo ir lietuvių, ir anglų
kalbos. Tačiau pamoka vyko angliš kai. Ją vedęs
menininkas Donatas Astras mokė, kaip pagamin-
ti klijuotų klėdinių šiaudinukų eglutei. 

– 5  psl.

Scenoje – gausus rengėjų ir garbės svečių būrys.  Jono Kuprio nuotr.

Muziejaus nariai Thomas ir Mary Graham yra patenkinti savo sukurtais  kalėdiniais šiaudinukais.

Jaunimo centro metiniai pietūs

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Atrodo, kad Dievulis kasmet nori paženklinti Čika-
gą kaip tik tą popietę, kai vyksta Jaunimo centro
(JC) metiniai pietūs. Sekmadienį, gruodžio 4 d. švie-

žiai iškritęs sniegas papuošė medžius, namus, kelius ir pa-
statytus automobilius, tačiau neatbaidė JC rėmėjų bei sve-
čių.

Suvažiavusieji pirmiausiai susirinko Tėvų jėzuitų
koplyčioje. Joje net trys kunigai koncelebravo šv. Mišias –
kun. Gintaras Vitkus SJ, kun. Algis Baniulis SJ ir kun. Jau-
nius Kelpšas. Pirmasis – tai Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro-
vincijos vadovas, kuris atkeliavo į Čikagą paskutiniam ap-

silankymui eidamas tas pareigas (nuo 2017 m. sausio pro-
vincijolo pareigas eis kun. Vidmantas Šimkūnas SJ). Ant-
rasis – Pal. Jurgio Matulaičio misijos (Lemonte) vadovas
kun. Algis Baniulis SJ, o tretysis – Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos (Marquette Parke) klebonas kun. Jaunius
Kelpšas, kuris pastaruoju metu kas mėnesį šv. Mišias au-
koja ir šioje koplyčioje. Mišiose giedojo Dalia Gedvilienė,
kuriai po to buvo įteikta puokštė gėlių. Kaip ir kasmet, šv.
Mišių metu buvo prisiminti visi JC steigėjai, ten tarnavu-
sieji Tėvai jėzuitai, taip pat specialia intencija buvo prisi-
mintos į Amžinybę iškeliavusios Dana Lu kauskas ir Stasė
Petersonienė.

– 4  psl.

Balzeko muziejuje kūrė kalėdines puošmenas



SENATVĖS IŠGYVENIMAS, 
APLEIDUS SAVO NAMUS

Turėdamas laiko, kurio man vi-
 sa da trūksta, vartydamas senus ra-
 šinius, radau Romualdo Kriaučiūno
rašinį, paruoštą lietuvių spaudai
apie pasenusio asmens išgyvenimą
ligoninėje.

Aš pats, sulaukęs garbingo am-
žiaus ir gyvendamas vienišas sūnų
ir marčių priežiūroje, Romualdo
Kriau čiūno rašinį, paimtą iš ameri-
kiečių spaudos, perskaičiau kelis
kartus, naudodamas padidintą stik-
lą, nes ma no regėjimas yra pablogė-
jęs.

Aprašytas asmuo skundžiasi,
kad daugelis nesupranta vyresnio
žmogaus jausmų (išgyvento džiaugs-
 mo ir liūdesio) ir jo noro toliau būti
naudingu visuomenės nariu, nors jė-
 gos yra sumažėjusios.

Vyresnio amžiaus sulaukęs as-
 muo, turėdamas pakankamai laiko
apmąsto gyvenime patirtus džiaugs-
 mus, liūdesius, pasisekimus ir nesėk -
mes.

Rašinys užbaigiamas žodžiais:
„Tačiau šituose senuose griaučiuo-
se tebegyvena jaunuolis. Neretai
mano nukamuota širdis atgyja. Aš at-

sime nu džiaugsmus, atsimenu skaus-
mą, aš su meile ir iš naujo išgyvenu
savo gyvenimą. Taigi, žmonės, at-
merkite savo akis ir praregėkite.
Gyvenimo metams ilgėjant, atsiras
daugiau vy resnio amžiaus asmenų.
Manau, kad visuomenė būtų dėkin-
ga Romualdui Kriaučiūnui, jeigu
rašinys būtų dar kartą išspausdintas
laikraštyje.

Antanas Paužuolis, 
95 metų jaunuolis

DAUGIAU PASAKO APIE SAVE

Skaitydama A. Mišeikio ir Ž. Ta-
makausko komentarą, reaguojantį į
Alfredo Bumblausko išreikštą ,,kok-
tumą” Dainų šventėms ir ,,kaimie-
tiškos kultūros” lietuviškoms dai-
noms (Draugas, gruodžio 6 d.) pa-
galvojau, kad taip šnekėdamas,
Bumblauskas daugiau pasakė apie
save, negu apie lietuvišką muziką...

Ona Daugirdienė
Burr Ridge, IL
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Tėviškės parapija

Daugelio patirta būsena – kol su lauki
ir pasiruoši šventei, jos jau ne benori, ar
ji kažkodėl praranda tą lauk tą ypatin-
gumą. Tai įvyksta, kuo met mes pa-
vargstame ir išsenkame nuo paties
pasiruošimo proceso. Vi suomet yra
pirminis tikslas ir antri niai dalykai, pa-
dedantys jo siekti, abu pakankamai
svarbūs bei reika lingi, jeigu tik nesu-
sikeičia vietomis. Jei per daug užsiim-
dami antriniais dalykais, nepraranda-
me pirminio – pačios esmės ir tikslo!

Gyvenant Adventiniu laikotar-
 piu  ir artėjant link Šventų
Kalėdų šventės, kiekvienas

žmogus turi paklausti savo širdies,
ką man asme niš kai reiškia ši šventė?
Kas man yra pirminis, o kas – antri-
niai dalykai ženg iant į ją? Patirtis
rodo, kad daugelis tikinčiųjų krikš-
čionių niekada sau neuždavė tokio
klausimo ir nie kada sąmoningai ne-
sekė savo kasdieninės gyvensenos pa-
sirinkimų ad ventiniu laikotarpiu.
Kasmet  girdžiu kaip prie šventinių
stalų žmonės dejuoja – ach kaip aš šie-
met nuo tų švenčių pavargau. Visi pa-
sa koja, kaip bėgiojo, kaip vis nespėjo,
teko grūstis įvairiose spūstyse, kaž kas
nukrito ir ką nors susilaužė, o kiti ima
patylomis reikšti nepasi ten kinimą
gautomis dovanomis. Artėda mi „Šv.
Kalėdų finišo” link, vis daugiau pa-
vargusių balsų ima reikšti ne pasiten-
kinimą šventėmis. Bet ar  šven tės kal-
tos? Gal tik vietomis su keitėme pir-
minį ir antrinius daly kus???  Kai  ei-
linis „advento bėgiotojas” ima guostis
– koks sunkus tas „Kalėdinis marato-
nas”, aš jo klausiu: o kas tave verčia tai
daryti? Kas ver čia visur dalyvauti?
Kas tave verčia visus „apdovanoti”?
Kas verčia tiek valgyti, ar gaminti pa-
tiekalus, kurių net pats nemėgsti?

Pradžioje akyse matau aiškų su tri-
kimą, nes žmogus nežino, kodėl taip
daro. O daro, nes taip daro visi, bet kas
tie visi, taip ir negali net sau paaiš-
kinti! 

Nuo pat pirmųjų Biblijos pusla pių
mes skaitome, kad kiekvienas žmogus
turi prigimtinę asmenybės, sąmonin-
gumo ir laisvo pasirinkimo dovaną.
Tai trys brangūs palaiminimai ir do-
vanos, kurios žmoguje iš laiko žmogų.
Deja, mes šiomis privilegijomis nebe-
norime naudotis. Re tas gali pasakyti,
visų pirma sau, kad jis yra Dievo, ku-

ris matė jį dar ne gimusį, sukurta as-
menybė, su pri gim tinėmis dovano-
mis ir prigimtiniu tikslu pakviesta į šį
pasaulį. Daugelis stokojame sąmo-
ningų apsisprendimų, lengvai pasi-
duodame kitų įtakai, nuomonei ar lū-
kesčiams, imame gyventi kažkieno
kito gyvenimą. Labai dažnai pamirš-
tame, kad turime privilegiją pasi-
rinkti, būti sa vimi, išmokti pasakyti
ačiū. Ir – ačiū, bet tai ne man. 

Svarbu savo gyvenime atrasti pri-
 gimtinį gyvenimo tikslą ir pa šau kimą
Dievo plane. Jį atradus daug lengviau
suvaldyti ir susistatyti an trinius gy-
venimo poreikius ir tiks lus. Apaštalas
Paulius pirmame laiš ke Korintiečiams
žmones palygina su vieno kūno atski-
rais nariais. At skiras kūno narys tik
tuomet žino, kas jis yra ir kokia jo
funkcija, kai yra dalimi kūno. Paša-
lintas iš kūno or ganas ar narys pra-
randa savo funkcijas, tampa nebe-
naudingas ir galiausiai pats miršta.
Toks pat  tuščias yra troškimas būti
kitu nariu, nei esi, o dar tuštesnis –
bandyti atlikti ne savo funkcijas. 

Savo ir aplinkos tikrąją tapatybę
žmogus atranda tik aktyviai gyven-
damas dvasinį gyvenimą. Atsi skyri-
mas nuo aktyvaus  kūno žmogų veda
į tokią pat būseną kaip atskiro organo
atsiskyrimas nuo likusio fizinio kūno.
Tuo met pasimeti – nebežinai, kas esi,
ne bežinai, kaip teisingai funkcionuo-
ti, prarandi gyvenimo prasmę ir tiks-
lą, nebesusigaudai, kas gyvenime pir-
mi niai, o kas antriniai dalykai. Ne vel-
tui Dievo Žodis perspėja: Nuo Manęs
atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti, jūs
bevaisiai nepasilikdami Manyje (Jono
15). 

Šiandien gausu įvairių pata ri mų,
kaip gerinti gyvenimo kokybę, kaip at-
rasti ramybę. Dažniausiai tai kokia
nors veikla, nukreipta iš išorės į vidų.
Tai panašu į išorines sąlygas, ku rios
kuriamos tam, kad nuo kūno at skirtas
organas galutinai nežūtų. Fi ziniame
pasaulyje visiems aišku, kad tikrą gy-
venimą atsiskyrusiam orga nui gali
suteikti tik grįžimas į gyvą kūną!

u u u

Kasmet Advento laikotarpiu  iš sa-
kyklų pasklinda Jono Krikštytojo kvie-
timas: „Taisykite kelią Viešpa čiui”!
Tai kvietimas aktyviai ir są moningai
veiklai! Tai laikotarpis, skirtas kiek-
vienam žmogui atstatyti savo dvasios
ryšį su Dievu, suartinti savo kaip na-
rio santykius su dva siniu kūnu ir jo
galva Jėzumi Kris tumi. Klausimas,
kurį turi sau iškelti kiekvienas krikš-

Kas pirmi, kas paskutiniai?
čionis Advento laikotarpiu yra – ko-
kius sąmonin gus žingsnius aš atlieku,
kad būtų pa taisytas, atnaujintas ke-
lias, jungian tis mane ir Dievą?  Kaip
žinome, bet kokia tvarka reikalauja pa-
stangų. Taip ir tikėjimo kelio tvarky-
mas rei kalauja sąmoningo apsi-
sprendimo vienaip ar kitaip praleisti
Advento laikotarpį. Apaštalas Jokūbas
nurodo labai aiškų kelia: Artinkitės
prie Dievo ir Jis artinsis prie jūsų
(Jok.4:8) Ką pasirinksi, tokia ir bus
šventinė būsena – kam ramybė, o kam
ir vėl nuovargis!

Dievas šiuo laikotarpiu beldžiasi
į tavo gyvenimo duris, suteikdamas
dar vieną progą atnaujinti ryšius su
dvasiniu kūnu ir pradėti naują gyve-
nimą pagal Jo planą ir pašaukimą.
Viešpats sako: Aš stoviu prie durų ir
beldžiuosi, jei kas išgirs mano balsą ir
atvers duris, Aš pas jį užeisiu (Apr.
3:20). Dievas nesiruošia laužtis per
tavo gyvenimo duris, Jis laukia są-

moningo tavo pasirinkimo atverti Jam
duris, sąmoningo pasi rinkimo artėti
link Jo ir taisyti Jam kelią į visas tavo
gyvenimo sritis. Kur duris atidarysi,
ten Jis ateis. Prisi mink, durų rankena
yra vidinėje pusėje! 

Palaimintų Jums Šv. Kalėdų ir
Naujųjų 2017-ųjų Viešpaties metų!



tantys lietuviai – taip pat. Ir vis dėlto mane šokiravo,
kad nė vienas iš salėn sugužėjusių žydų tautybės Lie-
tuvos piliečių (vėliau – ir straipsniuose, ir radijo bei
televizijos laidose) nepasakė, kad tai – pirmiausia yra
lietuvių reikalas, kam ir kokius paminklus statyti savo
šalyje. Nė vienas ne lietuvių tautybės Lietuvos pilie-
tis neparagino saviškių, kad šie leistų lietuviams tu-
rėti savo nuomo nę, kad lietuvių požiūris į praeitį gali
ir nesutapti su kitų tautų žvilgsniu. Nė vienas iš ne lie-
tuvių tautybės asme nų nepuolė ieškoti saviškių nuo-
dėmių – knaisiojosi tik  vokiečių okupacijos metais lie-
tuvių būtose ir nebūtose nuodėmėse.

Tąsyk K. Škirpos garbę aktyviai gynė tik Lie-
tuvos Laisvės kovotojų sąjungos nariai. Garbė jiems,
kad išdrįso pasakyti, jog esama jėgų, kurios dirbti-
nai kiršina lietuvius su žydais, dirbtinai kursto
antisemitizmą. Prie tokių pastangų derėtų priskir-
ti ir raginimus Lietuvos pilietybę masiškai suteikti
žydų išeivių iš Lietuvos palikuonims, šiandien gy-
venantiems Pietų Afrikos Respub li koje.

Žydų – lietuvių tarpusavio santykių tema yra su-
dėtinga. Čia verta atvirai padiskutuoti. Bet kodėl dis-
ku sijoje dėl K. Škirpos atminimo įam žinimo nesimatė

Lietuvos rašytojų, poetų, kitų meni-
ninkų? Jiems jau nesvarbu, neskauda?
O gal bijo būti atviri, principingi, pa-
triotiški? 

Tikiu, kad bijo. O ateityje dar la-
biau bijos. Visai neseniai 101 Seimo na-
rys papildė Civilinį kodeksą nuo stata,
leidžiančia per teismą reikalauti atly-
ginti žalą, padarytą dėl viešo asmens
garbės ir orumo pažeminimo. LRT

žurnalistė Rita Miliūtė yra pastebėjusi: „Kiekvienas
paminėtas kaip nekompetentingas ar kvailai šne-
kantis galėtų pasijusti įžeistas ir reikalauti atlygin-
ti dėl to pojūčio patirtą žalą. Pasakymas, kad kas nors
yra kvailas arba nusišneka, negalios, kol tas, kuris
taip pasakė, neįrodys kitaip”. 

Žodžiu, kuo toliau – tuo gražiau. Politikai jau tar-
si buvo suvokę, jog negalima taikyti baudžiamosios
at sakomybės už viešai pasakytus ar parašytus žo-
džius, nes tai – Civilinio kodekso tema. Jau vis gar-
siau svars tyta, o kaip gi galima tiksliai nustatyti, kiek
kaštuoja įžeista garbė ir orumas. Bet ir vėl pasielg-
ta taip, kad žodžio ir spaudos laisvės Lietuvoje būtų
kuo mažiau.

Tiesa, Seimo narys Mantas Ado mėnas tvirtina,
kad ši nuostata priimta per klaidą, kad Seimo nariai
buvo suklaidinti („Seimo nariai buvo tiesiog ap-
gauti”). Sprendžiant iš šio parlamentaro patikinimų,
artimiausiu metu bus perbalsuota, ir laisvai minčiai
iškilusios grėsmės bus pa nai kintos.

Seimo nariams tikrai derėtų at si kvošėti. Bet tu-
riu blogą nuojautą, kad jie neskubės atšaukti aki-
vaizdžią cenzūrą įtvirtinančių nuostatų. 

Sunku lietuviams gyventi šioje
Žemėje. Mūsų nuomonės mažai
kas paiso. Dažnusyk turime elg-

tis ne taip, kaip mums geriausia ir pa-
togiausia, o taip, kaip nori gausesnių,
stipresnių genčių vadovai Maskvoje,
Varšu voje, Briuselyje ar Tel-Avive.

Liūdniausia, apmaudžiausia, kad
lietuviams vis sunkiau gyventi net ir
Lietuvoje. Jau ir čia mes pan čiojami
taip, kad kartais nuoširdžiai nebesuvokiame, kur iš
tiesų gyvena me – Lietuvoje ar jau nebe Lietuvoje.

Jūsų dėmesiui – tik keletas pa vyzdžių. Buvęs ak-
tyvus Atgimimo šauklys Algirdas Kaušpėdas pateikė
puikią idėją – atstatyti visas kadaise stovėjusias Vil-
niaus pilis. Koks būtų gražus, įspūdingas Vilnius, jei
turėtų ne tik Gedimino pilies bokštą, ne tik Valdo-
vų rūmus, ne tik Arkikatedrą su Rotuše, ne tik Pi-
lies gatvę, bet ir Lietuvos didybę menančias pilis?! 

Sostinės pilių atstatymo reikia ne vien užsienio
turistams pritraukti. Pilių reikia pirmiausia mums
patiems. Pačiais įvairiausiais sumetimais. Man re-
gis, nė vienas iš mūsų negalėtų rasti nė vieno ar-
gumento „prieš”.

Bet še tau kad nori. Vos tik buvo iškelta tikrai
palaikytina, vienyti susiskaldžiusią visuomenę tu-
rėjusi idėja, čia pat atsirado lietuvių, kurie linkę ją
menkinti, niekinti, iš jos šai pytis. Romas Sadauskas-
Kvietke vi čius delfi.lt jau plyšauja, girdi, tai būtų
„tautinė butaforija”. Kaip lietuviui gali kilti mintis
taip tyčiotis: „Paprasčiausia būtų sukalti pilies
kontūrą atkartojantį karkasą ir ap vilkti tentu, ant
kurio būtų gražiai nupaišytas plytų mūras”? Juk Val-
 do vų rūmai jau įrodė – atstatyti ver tėjo. Trakų pi-
lies pavyzdys dar anksčiau įrodė – labai gerai, kad
atstatėme.

Kitas pavyzdys – ginčai dėl tautinio kostiumo
kiekvienam Lietuvos vaikui iki septynerių. Nesu
turtuolio Ramūno Karbauskio gerbėjas. Prita riu
konservatorių atstovui Andriui Kubiliui, reikalau-
jančiam, kad Sei mo rinkimus laimėjęs R. Kar-
bauskis visuomenei galų gale viešai ir išsamiai pa-
aiškintų, kokių jėgų padedamas jaunystėje pratur-
tėjo. Seimo nario A. Kubiliaus partiniame tinkla-
lapyje tsajunga.lt paskelbta studija „R. Kar bauskis
turėtų atsakyti į svarbius klausimus” leidžia manyti,
jog ir vėl, kaip liūdnai pagarsėjusio Viktoro Us-
paskicho atveju, keliai greičiausiai vingiuoja Rusijos
link. 

Bet nesuprantu, kodėl niekinti sumanymą do-
vanoti visiems mūsų vaikams po tautinį kostiumą?
Tik todėl, kad iniciatorius – dabartinė Sei mo dau-
guma? Taip, ši iniciatyva  rizikinga. Bet rizikinga
tik vienu atveju – jei atsidurtų blogose rankose.
Mūsų nedraugai, padedami niekintojų visko, kas lie-
tuviška, pateiktų ją taip, kad vaikai gėdintųsi vilkėti
tautinius drabužius net valstybinių šven čių dieno-
mis. Štai tada pasijustume tarsi purvinu skuduru
gavę per veidą. 

Ir vis dėlto nematau nieko blogo, jei mūsų vai-
kai, nepaisant delfi.lt paskelbtų Rimvydo Valatkos
patyčių, bent tautinių švenčių dienomis dė vėtų ne
džinsus, ne odinius švarkus, o mūsų senolių laikus
primenančius kostiumus. Imantis šios idėjos, reikia
ruoštis deramai atremti valatkišką propagandą. O
jeigu jaučiame, kad jos atremti nepajėgsime, verčiau
ne siimkime darbo „ne pagal pečius”. Turėsime
mažiau bėdų.

Vilniaus Rotušėje neseniai buvo surengta dis-
kusija, ar pulkininkas Kazys Škirpa vertas viešų at-
minimo ženklų. Šį klausimą iškėlė į Lietuvą iš Di-
džiosios Britanijos atsikėlęs bri tas, nuo liberalų iš-
rinktas į Vil niaus savivaldybę. Tą keistą diskusiją
stebėjau iki pat pabaigos. Jau čiausi nei šiaip, nei
taip, kai klausiausi pra nešimų tų, kurie tvirtino, kad
An trojo pasaulinio karo metais Lietuvos nepri-
klausomybės narsiai siekęs karininkas nevertas vie-
šo pagerbimo vien todėl, kad galimai susijęs su tais,
kurie skriaudė žydus. Žurnalistas Vidmantas Va-
liušaitis pateikė daug faktų, bylojančių, kad pulki-
ninkas K. Škirpa nei asmeniš kai, nei kaip politinės
to meto jėgos atstovas nėra susitepęs. (V. Valiušai-
 čio straipsnį apie K. Škirpą pateiksime vienoje iš ar-
timiausių „Draugo” laidų. – Red.)

Bet V. Valiušaičio oponentai, be je, nepateikda-
mi jokių konkrečių, neginčijamų faktų, įrodinėjo,
esą K. Škirpos alėjos Lietuvoje neturėtų likti. Nes,
priešingu atveju, bus pasi tyčiota iš bendražmogiš-
kų vertybių.

Buvau nemaloniai nustebintas ne todėl, kad kilo
ginčai, kad vertinta istorija. Niekas iš mūsų neap-
draustas nuo klaidų. Paminklus savo didvyriams sta-

Ateityje dar 
labiau bijosime
GINTARAS VISOCKAS
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Dizaineris Juozas Statkevičius sako priėmęs Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirminin-
ko Ramūno Karbauskio pasiūlymą sukurti tautinį
kostiumą vaikams ir pabrėžia, kad šiam projektui
nebus panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai.

„Esu įsitikinęs, kad tautinio kostiumo pro-
jektas yra svarbus net keliais aspektais.
Valstiečių partijos lyderio idėja nuo ma-

žens įskiepyti jaunimui pagarbą tautiniam kos-
tiumui, man atrodo puiki”, – išplatintame atvira-
me laiške žurnalistams sako J. Statkevičius, šiuo
metu Ciuriche kuriantis kostiumus ,,Madame de
Sade” spektakliui, kurį režisuoja Alvis Hermanis. 

Kūrėjas primena, kad 27-erius metus dirba te-
atre ir madoje ir yra tikras galįs priimti šį iššūkį.
Pasak J. Statkevičiaus, jis ir jo komanda susidoros
su šiuo didžiuliu projektu, juo labiau kad kilni idė-
ja daug kam atrodo artima, taigi, visi sutinka ge-
ranoriškai bendradarbiauti. J. Statkevičius pa-
brėžia, kad jam svarbu šiuolaikiškumas, kokybė
ir aukštas meninis lygis, o paprasti dalykai dažnai
yra daug sudėtingesni už įmantrius. 

,,Po paskutinės savo kolekcijos pristatymo
buvau apdovanotas valstybinės reikšmės ordinu.
Gerb. Karbauskiui patiko šiuolaikiškai interpre-

tuota kolekcija, kuriai įtaką darė Lietuvos regio-
nų, tautinių audinių raštai ir siluetai. 

Tautinio kostiumo vaikams projektas skirtas
Lietuvos šimtmečiui paminėti. Skubu jums pra-
nešti, kad nė vienas mokesčių mokėtojų euras ne-
bus panaudotas projekto įgyvendinimui”, – teigia
kūrėjas. 

Jis pabrėžia, kad tautinis kostiumas ikimo-

kyklinio amžiaus vai-
kams negali būti auten-
tiškas – mūsų liaudiškos
medžiagos yra storos ir
šiurkščios. Dėl šios prie-
žasties esą ir buvo priim-
ta šiuolaikiška tautinio
kostiumo interpretacija. 

,,Ikimokyklinio am-
žiaus vaikai yra judrūs,
todėl svarbu, kad me-
džiagos būtų minkštos,
nesiglamžančios. Lygiai
taip pat svarbu tinka-
mas kokybės ir kainos santykis. Būtina, kad kos-
tiumas vizualiai atrodyti tautinis, o tuo pačiu ati-
tiktų šiuolaikišką mūsų dienų dvasią”, – aiškina
J. Statkevičius. 

Pasak dizainerio, tautinio kostiumo vaikams
projektas yra kruopščiai nagrinėjamas ir anali-
zuojamas. Jis neabejoja, kad tai bus puiki dovana
ir Lietuvos vaikams, ir emigrantų vaikams užsi-
enyje, nes tautinis kostiumas palaiko lietuvybės
dvasią, taip pat turi išliekamąją vertę – gali būti
perduodamas iš kartos į kartą, išaugtas gali atitekti
broliui, seseriai, pusbroliui, o paskui keliauti vai-

kams ir anūkams. 
J. Statkevičius tikina, kad visus pa-

rengiamuosius darbus, įskaitant ir me-
džiagų ieškojimą, jis darysiąs pats, o pa-
vyzdžius ir iškarpas, kurie vėliau bus pa-
dauginti, pagamins ,,Fashion House Juozas
Statkevičius” dirbtuvės. 

,,Galiu patikinti: man tai – garbės rei-
kalas. Aš ir mano kolektyvas projektą įgy-
vendinsime aukščiausiu lygiu. Juk taip esa-
ma įpratę: Juozo Statkevičiaus firminis
ženklas yra dedamas tik ant aukščiausios
kokybės drabužių. 

Šis privačios iniciatyvos projektas
man atrodo ypatingas Lietuvos Nepri-
klausomybės šimtmečio įprasminimas ir
puiki, tautą vienijanti idėja”, – sako J.
Statkevičius. 

LVŽS  lyderis R. Karbauskis ir J. Stat-
kevičius parengs eskizus tautiniams drabužiams,
kuriuos valstybės atkūrimo šimtmečio proga ke-
tinama padovanoti visiems Lietuvos vai kams iki
septynerių metų. Skaičiuojama, kad kostiumus
reiktų pasiūti 150 tūkstančių vaikų, vieno jų kai-
na siektų mažiausiai 100 eurų. Teigiama, kad ini-
ciatyvą finansuotų privatus verslas. 2017-uosius Sei-
mas yra paskelbęs Tautinio kostiumo metais.

ELTA

J. Statkevičius kurs tautinį kostiumą vaikams

Dizaineris J. Statkevičius. 
G. Savickio nuotr.

Visiems ikimokyklinukams dovanos po tautinį kostiumą. 
Šalčininkai.lt nuotr.



2016 GRUODŽIO 17, ŠEŠTADIENIS 4 DRAUGAS

Atkelta iš 1 psl.

Šv. Mišių dalyviai prisijungė prie
puošnioje JC didžiojoje salėje gausiai
susirinkusių svečių. Didžiąją salę jau
nebe pirmą kartą maloniai sutiko pa-
puošti Čikagos lituanistinės mokyklos
(ČLM) mokytoja Ramunė Slavikienė,
ČLM tėvų komiteto narė Agnė Jonai-
tytė bei Jaunimo centro iždininkė Asta
Skripkauskaitė. Visi bendravo, ragavo
skanių, šeimininkės Vandos Morkū-
nienės paruoštų  valgių, klausėsi gyvai
atliekamos trimitininko Vytauto Ju-
revičiaus ir saksofonininko Gedimino
Grašio muzikos.

JC valdybos pirmininkė Neringa
Aleksonis pakvietė svečius užimti savo
vietas. Visi sustojo minutei tylos, pa-
gerbė lapkričio mėn. 30 d. mirusią JC
ilgametę uolią rėmėją, poezijos popie-
čių rengėją, buvusią Pedagogikos ins-
tituto vedėją, neišvardijamų nuopelnų

ir šviesios atminties Lietuvių rašyto-
jų draugijos pirmininkę Stasę Peter-
sonienę. 

Buvo pasveikinti ir pristatyti me-
tiniuose pietuose dalyvavusieji sve-
čiai, kurių šiais metais atvyko nema-
žas būrys. Sveikinimo žodį tarė pa-
grindinis šių namų šeimininkas, Lie-
tuvos ir Latvijos jėzuitų  provincijolas
Gintaras Vitkus. LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas pri-
statė ypatingus svečius – naujai iš-
rinkto Lietuvos Respublikos Seimo na-
rius, kurie savo trumpos viešnagės
Čikagoje metu pakeliui į JAV sostinę
Washington, DC svarbiems pasitari-
mams maloniai sutiko dalyvauti ir
JC popietėje. Tai LR Seimo pirminin-

ko pavaduotojas Gediminas Kirkilas,
Seimo narys, buvęs ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis, Seimo narys, at-
stovaujantis Žaliųjų ir valstiečių par-

tijai Mindaugas Pui-
dokas ir  Seimo na-
rys, Nepriklauso-
mybės akto signata-
ras Emanuelis Zin-
geris. Pietuose taip
pat dalyvavo JAV
Lietuvių Bendruo-
menės (LB) tarybos
pirm. Juozas Poli-
kaitis, Lietuvių Fon-
do (LF) tarybos pir-
mininkas Saulius
Čyvas bei kiti JAV
LB, kitų organiza-
cijų, parapijų atsto-
vai. Buvo perskai-
tytas Čikagoje apsi-
lankyti tuo metu ne-
galėjusio Lietuvos
ambasadoriaus JAV
ir Meksikai Rolando
Kriščiūno sveikini-
mas. 

Garbingi sve-
čiai tarė po keletą
žodžių. Gediminas
Kirkilas dėkojo pie-

tų dalyviams už jų veiklą, patvirtino
partnerystės svarbą. Ema nuelis Zin-
geris pabrėžė 25-erių Nepriklausomy-
bės metų ir diplomatinių ryšių svarbą.
,,Nepriklausomybė yra trapi”, – pasa-
kė jis. O kalbėdamas apie Lietuvos de-
legacijos kelionės tikslą Washington,
DC jis išreiškė vilčių, kad bus ieškoma
kelių pozityviems ryšiams su naująja
JAV (būsimojo Prezidento D. Trump)
administracija. Mindaugas Puidokas
pasveikino Lietuvos židinį Čikagoje,
kalbėjo apie strateginę partnerystę ir
išreiškė  įsitikinimą, kad dviejų pilie-
tybių įstatymas atsiras. Žygimantas Pa-
vilionis minėjo, kad svarbu Lietuvai
užmegzti gerus ryšius su naująja val-
džios komanda po JAV prezidento rin-

kimų. Jis kvietė Čikagos dvasią per-
kelti į Lietuvą, kad su Lietuvoje akty-
viai balsuojančio jaunimo pagalba
būtų galima išsklaidyti debesis. „Pa-
dėkite D. Trump atvežti į Lietuvą 2018
metais”, – baigė parlamentaras.

Savo trumpo sveikinimo žodžio
metu Saulius Čyvas perdavė LF svei-
kinimą 59-uosius veiklos metus mi-
ninčiam JC. Kurgi, jei ne čia? viskas
prasidėjo, klestėjo, – klausė jis ir linkėjo
visokeriopos sėkmės bei ištvermės.
LF įteikė solidžios paramos čekį (net
15,000 dol.) JC reikalams.  

JC pietų svečių stalus organizavo
Čikagos lituanistinės mokyklos mo-
kytojos su naujai išrinkta direktore
Vida Rupšiene,  Brighton Park LB na-
riai, Švą. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos parapijiečiai, Lietuvos šauliai
išeivijoje su vadu Juliumi Butkumi,
Lietuvių skautų sąjunga su vadu, vy-
riausiuoju skautininku ir Brolijos
vadu s. fil. Albertu Kereliu, Jr. (JC ta-
ryba atsiprašo Al berto Kerelio, kad
jis nebuvo paminėtas tarp organizato-
rių), Draugo fondo tarybos pirmininkė

Jaunimo centro metiniai pietūs

Iš k.: LR generalinis konsulas M. Gudynas pristato Seimo narius – E. Zingerį, M. Puidoką, G. Kirkilą ir Ž. Pavilionį. Dainuoja operos solistė Genovaitė Bigenytė.

Marija Remienė, „Draugo”  leidėjų ta-
rybos pirminin kas Vytas Stanevičius
ir kiti rėmėjai bei  svečiai.

Iždo pranešimo metu buvo iš-
reikšta padėkų dosniems aukotojams.
Gėlėmis buvo pagerbti JC ilgamečiai
tarybos nariai, rėmėjai, tarp jų – An-
tanas Paužuolis, neseniai atšventęs 95
metų sukaktį, ir JC tarybos garbės
pirmininkas Vaclovas Momkus, at-
šventęs 90 metų sukaktį. Visa salė ju-
biliatams sugiedojo „Ilgiausių metų”.
Buvo pagerbti ir gėlėmis apdovanoti il-
gametė JC tarybos narė ir buvusi pir-
mininkė Mary tė Utz, tarybos narė Mil-
da Šatienė, iždininkė Asta Skripkaus-
 kaitė ir rūpestingi JC šeimininkai
(prižiūrėtojai) – Vytautas ir Alfreda
Dauba riai, jau 10-metį besidarbuojan-
tys JC. 

Operos solistė Genovaitė Bigenytė
pietų svečius pasveikino atlikdama
operų arijas (akompanuojant Loretai
Meištininkienei), prieš tai pristačiusi
kiekvieną pasirinktą kūrinį. Pavyz-
džiui, daina iš „Carmen” jai priminė
Muzikos akademijos laikų dėstytoją. Po
programos  solistė  šiltai bendravo su
politikais.

Besibaigiant pietums JC tarybos
narė Milda Šatienė  vadovavo  loterijai,
kurios prizai buvo piniginiai. Šiemet
laimė nusišypsojo dviem pietuose ne-
galėjusiems dalyvauti ir dviems pietų
dalyviams, kurie džiaugsmingai ėjo
prie scenos atsiimti laimėjimo.

Savo  baigiamajame žodyje Ne-
ringa   Aleksonis  pakvietė  visus  da-
lyvaujančius vėl susirinkti pietums
2017 metų gruodžio 3 dieną, kai Jau-
nimo  centras švęs jubiliejų – 60-metį.
Ji  paminėjo,  kad  būtų gražu tokį ju-
biliejų švęsti dėvint tautinius  kostiu-
mus ir pasirinkti tautinę temą, todėl
paragino visus pasirausti savo skry-
niose.

LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas įteikia JC valdybos pirm. N. Aleksonis pa-
ramos čekį Jaunimo centro reikalams.                                 Jono Kuprio nuotraukos

JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonis sveikina 500 dol.
loterijoje laimėjusią Eriką Jankūnienę.

Iš k.: ,,Ilgiausių metų” Vaclovui Momkui gieda Margarita Momkienė, Rūta Jautokienė,
Aušrelė Sakalaitė (pritariant visiems pietų dalyviams).
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„Šią techniką, kaip iš kviečio ar ru-
gio šiaudo, užklijuoto ant lipnios juos-
tos, sukurti geometrinį ornamentą, su-
galvojo mano mama Uršulė Astras 1950
metais”, – susirinku  siems sakė Donatas
Astras. Jo mama, žinoma išeivijos liau-
dies menininkė, būdama gyva, pati va-
dovaudavo to kioms pamokoms ir jų
yra surengusi gausybę, taip pat ir Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje. Me-
nininkės su kurtų darbų – ornamentų,
paveikslų iš šiaudelių yra saugoma
muziejaus ekspozicijose ir fonduose. 

Donatas Astras susirinkusiems į jo
pamoką pademonstravo, kaip atrodo
sudžiovinta kviečio varpa, iš ku rios
stiebelio gaunamas šiaudas orna men-
tams. Žingsnis po žingsnio, ir pamokos
dalyviai patys ėmėsi gaminti kiekvie-
nas savo šiaudinę snaigę. 

Iš devyniolikos į pamoką susirin-
 kusių suaugusių mokinių beveik visi
yra lietuviai, arba turintys lietuviškas
šaknis. Deja, beveik pusė šių žmonių
jau nebemoka tėvų kalbos. Tačiau vis
vien jaučiasi tikrais lietuviais. 

„Mano seneliai į Ameriką atvyko

LORETA TIMUKIENĖ

Nuo spalio 30 iki lapkričio 29 d.
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre (LTSC) viešėjusi Klai-

pėdos universiteto Menų akademijos
prof. dr. Da nutė Petrauskaitė susipaži-
no su Juo zo Žilevičiaus, Juozo Kreivė-
no, Jono Dainausko, Leonardo Šimučio
Jr. kultūriniu palikimu, JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros fondo doku-
mentais, periodiniais leidiniais, ku rių
nėra Lietuvoje. Tai ne pirmas šios
mokslininkės vizitas į LTSC. Pastara-
sis bu vo susijęs su Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos projektu „Nailono už-
danga? Lietuvių muzikos kultūra Šal-
tojo karo politiniuose ir kultūriniuose
kontekstuose”, kuris pradėtas šių metų
rugsėjo pradžioje ir yra finansuoja-
mas Lietuvos mokslo tarybos. Be prof.
Petrauskaitės projekte dalyvauja dar
dvi muzikologės – prof. dr. Rūta Stane-
vičiūtė ir dr. Vita Gruodytė. Projektas
turi  būti užbaigtas po kelerių metų. Jo
rezultatas bus monografija, kurioje
ketinama skelbti ne tik minėtų moks-
lininkių straipsnius, bet ir muzikų,
gyvenusių Lietuvoje bei išeivijoje, laiš-
kus, išryškinančius Šaltojo karo metu
susiklosčiusią kultūrinę ir po litinę si-

tuaciją Lietuvoje, JAV, Pran cūzijoje ir
Lenkijoje.

Lapkričio mėnesį LTSC svečiavosi
Vilniaus universiteto doktorantas Kęs-
tutis Kilinskas – mūsų archy vuose jis
rinko medžiagą savo disertacijai ,,Ci-
vilinės ir karinės val džios sąveika
1918–1940 m.”. Kilins kas stažuotės metu
susipažino su tarpukario Lietuvos ka-
riuomenės aukšto rango karininkų
Vinco Grigaliūno-Glovackio, Stasio
Dirmanto, Antano S. Rėklaičio bei kitų
po Antrojo pa saulinio karo į JAV emig-
ravusių ka riškių fonduose saugomais
dokumentais, nuotraukomis, laiškais
bei kitokio pobūdžio istoriniais šalti-
niais. ,,Gerąja prasme nustebino išei-
vijos istorikų Tomo Remeikio politikos
mokslų ir Jono Dainausko istorijos
mokslų bibliotekose sukaupta medžia-
 ga: mokslinės monografijos, straipsniai
ir rankraščiai sovietinės okupacijos, ho-
lokausto, tarptautinių santykių ir so-
vietinio režimo tyrimų klausimais. No-
riu padėkoti LTSC Ta rybos nariams,
darbuotojams, talki ninkams ir sava-
noriams už Lietuvos visuomenei reikš-
mingo paveldo saugojimą, katalogavi-
mą ir prižiūrė jimą. O išeivijoje gyve-
nančius lietuvius kviečiu perduoti
šiam centrui saugoti turimus istorinius

Balzeko muziejuje kūrė kalėdines puošmenas

LTSC svečiai ir pagalbininkai

Pirmoje eilėje (iš k.): LTSC bibliotekos vedėja Enata Skrupskelytė, VU doktorantas Kęstutis
Kilinskas ir KU prof. dr. Danutė Petrauskaitė, antroje eilėje (iš k.):. VU doktorantė Rūta La-
zauskaitė, VU magistrė Ieva Astromskaitė ir LTSC darbuotoja dr. Indrė Antanaitis-Jacobs,
trečioje eilėje (iš k.): LTSC vicepirmininkė Kristina Lapienytė ir Muzikologijos archyvo di-
rektorė Genė Razumienė. LTSC archyvo nuotraukos

dokumentus, kadangi tik tokiu būdu
įma no mas jų išsaugojimas bei profe-
sionalus tyrinėjimas, atskleidžiantis
nepažintus istorijos horizontus”, – taip
apibūdino savo kelių savaičių stažuotės
įspūdžius mūsų svečias.

LTSC džiaugiasi sulaukęs pagal-
bininkių iš Lietuvos – kelių mėnesių
stažuotę atlieka Vilniaus universiteto
magistrė Ieva Astromskaitė ir dokto-
rantė Rūta Lazauskaitė. Šį projektą re-
mia Švietimo mainų paramos fondas.

Mums visiems puikiai pavyko!

erdvinius ornamentus”, – prisiminė
Carol. Ji pagal tuomet išmoktą tech-
niką pati kuria naujų ornamentų ir
juos dovanoja kitiems. 

Ramazinskių šeima – vyras Rich,
žmona Sue ir jų dukra Jennie Ra ma-
zinski-Miller į Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje rengiamą meni nės kū-
rybos pamoką atėjo pirmą kartą. „Mūsų
šeimoje tik Sue yra šimtaprocentinė lie-
tuvė. Jos tėvai buvo lietuviai. O ji čia
gimė”, – kal bėjo Rich Ramazinski, pats
turintis lenkų ir airių kraujo. 

Dvi lietuvės Ona ir Janina į pa-
moką atvyko pirmą kartą. „Jau dešimt
metų rengiamės atvažiuoti, bet paga-
liau pasiryžome tik šiais metais”, –
smagiai pasakojo draugės. 

Lietuvių liaudies meno mokytojo
Donato Astras padedami, kūrybinės
dirbtuvės dalyviai pagaliau rodo savo
pagamintas šiaudines snaiges, kurios
papuoš jų namų kalėdines eglutes. Pa-
mokai baigiantis, mokiniai rikiuojasi
bendrai nuotraukai ir žada būtinai at-
vykti į kitas muziejuje organizuojamas
kūrybines pamokas.

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus informacija

Menininkas D. Astras pamokoje visiems jos dalyviams spėjo ir paaiškinti, ir parodyti
šiaudinukų kūrimo paslaptis.                                      Balzeko muziejaus archyvo nuotraukos

Ramazinskių šeima — (iš kairės) dukra Jennie, mama Sue ir tėtis Rich nori kuo daugiau
sužinoti apie Lietuvą.

1920 metais. Čia gimė mano tėvai, kurie
dar kalbėjo lietuviškai, lankė lietuvių
šeštadieninę mokyklą. Ta čiau aš jau ne-
beturiu šios patirties. Bet esu lietuvis.
Man atrodo, kad visų lietuvių net nosys
yra panašios formos”, – linksmai kal-
bėjo Robert Tallay. Jis sakė planavęs į
pamoką at sivežti savo vaikus, tačiau
šeštadie nio rytą mažieji labai norėjo il-
giau pasilikti lovose. „Aš išmoksiu kur-

ti ornamentus, paskui namuose to iš mo-
 kysiu savo vaikus”, – sakė Robert.

Carol Osada kasmet atvyksta į
muziejuje rengiamas meninės kūrybos
pamokas. „Ornamentus iš šiau delių iš-
mokau kurti 1990 metais. Ta da pirmą
kartą apsilankiau Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje surengtoje pamo-
koje. Tačiau tada buvo mokoma kiek ki-
tokios technikos. Tuomet gaminome
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Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas:
draugasateitis@gmail.com

IŠ ATeITININKų GYveNImO

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Gruodžio 11 d. Clevelando Sen d-
raugių ateitininkų skyriaus val-
dyba pakvietė Vidą Žiedonytę-

Sasnaus kienę ir Gają Bublytę-Milevi-
čienę papasakoti jų įveiktos piligrimi-
nės kelionės įspūdžius ir nuotykius.
Šaltą ir snieguotą sekmadienio popie-
tę jų pasiklausyti Clevelando Lie tuvių

namų „Gintaro” restorane su sirinko
gražus būrys ateitininkų ir Clevelando
bendruomenės narių. Sky riaus kopir-

mininkas dr. Linas Vaitkus pasveiki-
no visus ir prisimi nė Romą Čepulienę,
neseniai išėjusią į Amžinuosius na-
mus. Šventiškai papuoštoje erdvėje
svečiai gurkšnojo itališką vyną, ste-
bėjo ekrane rodo mas nuotraukas ir
klausėsi keliauninkių pasakojimų.

Viduramžiais Via Francigena
buvo pagrindinis Europos piligrimų,
keliaujančių į Romą, kelias. Jis tęsėsi
apie 1,700 km – nuo Canterbury mies-
 to Anglijoje, per Prancūziją, Šveica riją
ir Italiją iki Romos. Ryžtingi piligrimai
toliau juo keliaudavo net iki Jeruzalės.
Didžioji kelio dalis vingiavo per Pran-
cūziją, todėl jis ir buvo pavadintas Via
Francigena, arba ,,Frankų kelias”. 

Šių metų rugsėjo mėnesį Vida,
Gaja ir trys jų draugai per septynias
dienas šiuo keliu Italijoje nužingsnia-
vo beveik 200 km – nuo Aquapen dente
miestelio iki Romos. Vida ir Gaja aiš-
kino, kad kelionės pradžioje kiekvie-
nam piligrimui yra išduodamas spe-
cialus pasas. Užbaigus dienos kelionę
ir pasiekus sustojimo vietą, reikia pa-
sirūpinti jame gauti antspaudą, kuris
įrodo, kad toji dalis kelio buvo nueita.
Pasiekus Romą ir perdavus pasą pilig-
rimų centrui, piligrimams įteikiamas
raštas, kuria me lotyniškai patvirtina-
ma jų nueita kelionė. 

Kelionė nebuvo lengva – reikėjo nu-
eiti apie 25 mylias kasdien (kartais
daugiau) kalvotais keliais, esant dide-
liam karščiui ir nešant sunkias kupri-
nes. Kelionė privertė keliau ninkus save
išbandyti, sudarė sąlygas apmąstyti
gyvenimą. Tuo pačiu buvo daug progų
pajusti ryšį su žmonijos istorija: Itali-
jos laukuose ir miškuose buvo matyti
romėnų laikų griuvėsių, sustojimo vie-

tose senos bažnyčios ir
vienuolynai dvelkė vidu-
ramžių dvasia. Kelionės
metu draugystės ryšiai
atsinaujino ir, nors fizi-
niai bei dva siniai išban-
dymai buvo nelengvi, bai-
gęs kelionę penketukas
nutarė kitais metais leis-
tis į dar vieną piligriminę
kelionę! Kita kelionė vyks
Ispanijoje, kur keliau-
ninkai žada nu eiti dalį
garsiojo Camino de San-
tiago (Šv. Jokūbo) kelio.

Popietės dalyviai su-
sidomėję klausėsi pokal-
bio, pateikė klausimų.
Pasibaigus įspūdžiams,
valdybos narė Giedrė
Ješmantienė Vidą ir Gają
apdovanojo gėlėmis, o Li-
nas Vaitkus, tardamas
padėkos žodį, visiems
lin kėjo, kad kiekvieno
mūsų žemiškoji kelionė kasdien. O
ypač šiuo Advento metu, kuomet ruo-

Piligrimių kelias

Piligrimės Vida Žiedonytė-Sasnauskienė ir Gaja Bub-
lytė-Milevičienė.                 Živilės Vaitkienės nuotr.

,,Ateities” prenumerata puiki kalėdinė dovana
d Prenumeratos kaina JAV – 45 dol. 
d Padovanokite prenumeratą Lietuvos mokyklai ar

ateitininkų kuopai – 20 dol. 

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Atei tis”

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV prenumeratų tvarkytojai: 

Ramunei Kubiliūtei 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202

Linas Vaitkus, Clevelando Sendraugių Atei  -
tininkų skyriaus valdybos kopirmininkas,
palinkėjo kad kiekvieno mūsų žemiškoji ke-
lionė mus vestų arčiau Viešpaties. 

Živilės Vaitkienės nuotr.

Rytiniame JAV pakraštyje gyvenantieji
gimnazistai, nepraleiskite šios progos!

Gruodžio 26 – sausio 1 d. Dainavos stovyklavietėje, Michigan valstijoje, vyks
Atei tininkų žiemos kursai. Bostono ateitininkai, norėdami paskatinti JAV rytinio
pakraščio gimnazistus dalyvauti Žiemos kursuose, ruošiasi paremti išlaidas tų,
kurie gyvena New England ar kitose rytų pakrantės valstijose ir norėtų šiuose kur-
suose dalyvauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami kreiptis į vieną iš šių ateitininkų: 

Mirga Girniuvienė: mgirnius@hotmail.com
Tomas Girnius: tomasgirnius@gmail.com
Andrius Kazlauskas: andrius_namie@yahoo.com

Clevelando Sendraugių
Ateitininkų popietė

Ateitininkų federacijos pirmi nin kui, Vilniaus
universiteto teisės dėstytojui dr. Vaidotui Vai-
čaičiui buvo paskirta Juozo P. Kazicko po-

daktarinės stažuotės stipendija studijuoti Yale uni-
versitete. 2017 m. sausio mėnesį dr. Vaičaitis iš Lie-
tu vos atvyksta į New Haven, Connec ticut esantį uni-
versitetą atlikti ty rimų apie Lietuvos konstitucinę
teisę Lietuvai integruojantis į Europą. Taip pat at-
vyksta Vytauto Didžiojo universiteto profesorė dr.
Jolanta Mickutė, kuri atliks politinių ir kultūros moks-
lų tyrimus apie žydes tarpukario Lenkijoje.

Kazickų šeimos fondą įsteigė dr. Juozas Petras
Kazickas – Kauno technologijos universiteto (KTU)

garbės daktaras, Yale universiteto ekono mikos mokslų daktaras, verslininkas ir filant-
ropas. Pagal fondo tinklalapyje pateiktą informaciją, Kazickų šei mos fondas yra paskyręs
1 000 000 dol. Yale universitete esančiam Juozo P. Kazicko tikslinės paramos fondui Lie-
tuvos ir Baltijos studijoms. Šią programą globoja Yale universiteto MacMillan Tarptautinių
ir regioninių studijų centro Europinių studijų taryba. Yale Baltijos studijų programa kvie-
čia lektorius Baltijos regiono klausimais, priima Baltijos regiono mokslininkus tiriamo-
sioms studijoms ir, dalyvaudama nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, plečia
šių studijų veiklos tinklą.

Piligriminė kelionė nuo Aquapendente miesto šiaurėje
iki Romos.

šiamės Jėzaus gimimo šventei, vestų
arčiau Viešpaties.

Ateitininkų Federacijos pirmininkui paskirta
Kazicko Šeimos fondo mokslinė premija

Dr. Vaidotas Vaičaitis
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Baigiantis metams, Lietuvių Fon-
do (LF) Pelno skirstymo komite-
tas (PSK) ir šio komiteto Stipen-

dijų pakomitetis neturi kada ilsėtis.
Birželio mėnesį spaudoje PSK paskelbė
pavasarinio (dėl prašymų gausos PSK
posėdžiai vyko net 2 dienas –  gegužės
21–22 d. d.) LF pelno skirstymo rezul-
tatus, o 2016 m. spalio 22 d.  vėl rinko-
si į posėdį, mat šiemet buvo paskelbtas
antras – papildomas – LF paramos
skirstymo etapas. 

LF veikia ir skirsto lėšas laikyda-
masis JAV Section 501(c) (3) of  the In-
ternal Revenue Code paragrafo. Skirs-
tant išmokas vadovaujamasi paramos
ir stipendijų pirmenybės gairėmis,
kurios yra patvirtintos LF direktorių
tarybos. 2016 metais LF direktorių ta-
ryba patvirtino 791,835 dol. išmokų
sumą paramai ir stipendijoms. 

Pirmo skirstymo metu PSK (pir-
mininkas Juozas Kapačinskas, LF na-
riai Vytas Narutis, Dalius Vasys ir
Arvydas Tamulis ir JAV LB atstovai
Renata Dambrauskaitė-Kancleris, Lau-
ra Garnytė, Virgus Volertas ir Ingrida
Strokovas) peržiūrėjo 177 prašymus LF
paramai gauti. Bendra prašoma para-
mai suma  buvo 2,278,298 dol. PSK nu-
sprendė finansuoti 74 projektus ir savo
sprendimą perdavė LF direktorių ta-
rybai galutiniam patvirtinimui. Pa-
ramai suteikti patvirtinta 502,174 dol.
suma. 

Antrajam skirstymui buvo pa-
teikti 35 prašymai LF paramai gauti.
Prašoma paramos suma – 414,205 dol.
PSK patenkino 13 prašymų, jiems skir-
ta 62,160 dol. Posėdyje dalyvavo PSK
pirmininkas Juozas Kapačinskas, na-
riai Vytautas Narutis, Dalius F. Vasys
ir  Arvydas Tamulis bei JAV LB at-
stovai: Renata Dambrauskaitė-Kanc-
leris, Laura Garnytė  ir Ingrida Stro-
kovas. Posėdžiuose taip pat dalyvavo:
LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas,
LF valdybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas, administratorė Jūratė Merec-
kis ir Vida Bieliauskienė.

2016 metais tiesiogiai iš LF vardi-
nių fondų pagal steigėjų nurodymus
paramai skirta 8,860 dol. 

Iš viso 2016 m. projektams parem-
ti  skirta 573,194 dol. 

Didžiausia lėšų dalis 
skirta 

(pagal veiklos kategoriją):

Švietimo veiklai
– 166,461 dol.

Jaunimo veiklai
– 141,959 dol. 

Kultūrinei veiklai 
– 139,274 dol. 

Visuomeninei veiklai 
–   84,240 dol. 

Žiniasklaidai 
–   41,260 dol. 

Iš viso 2016 metais 
organizacijoms skirta 

LF parama:

JAV Lietuvių Bendruomenei
– 274,795 dol.

Kitoms JAV organizacijoms 
– 250,053 dol.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei
–   20,000 dol.

Lietuvos organizacijoms 
–   16,946 dol.

Kitų kraštų išeivijos organizaci-
joms –   11,400 dol. 

Kokiems projektams buvo skirta
didžiausia parama? 

Projektai, 2016 m. gavę daugiau nei
20,000 dol.:

125,000 dol. – JAV lituanistinės
mokyklos

35, 000 dol. – Pasaulio lietuvių
centras, Lemont, IL  

33,440 dol. –  JAV LB Švietimo ta-
rybos projektai 

32,000 dol. – JAV LB Kultūros ta-

rybos projektai 
30,000 dol. – XV Šiaurės Ameri-

kos lietuvių tautinių šokių šventė, Bal-
timore, MD  

26,500 dol. – Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centras, Chicago, IL  

25,000 dol. – Dainavos stovykla,
Manchester, MI 

25,000 dol. – Rako stovykla, Cus-
ter, MI 

25,000 dol. – Lietuvių išeivijos
studentų stažuotė (LISS) Lietuvoje

Lietuvių Fondo stipendijos ir  parama  projektams 2016 m.

2016 m. gegužės 21–22 d. Pelno skirstymo komiteto posėdis. Pirmoje eilėje iš k.: Ingrida
Strokovas,  Laura Garnytė, Renata Dambrauskaitė-Kancleris ir LF Pelno skirstymo komi-
teto pirmininkas Juozas Kapačinskas. Antroje eilėje: Virgus Volertas,  Dalius F. Vasys, Sau-
lius Čyvas (LF tarybos pirmininkas), Vytautas Narutis, Arvydas Tamulis ir Marius Kasniū-
nas (LF valdybos pirmininkas). LF archyvo nuotraukos

Pelno skirstymo komiteto Stipendijų pakomitetis (iš k.): Jonas Gražys, Darius Sabaliūnas,
Alina Akulič, PSK pirmininkas Juozas Kapačinskas, Lilija Gelažis, Ieva Dilytė, Albertas Tus-
kenis ir PSK SP pirmininkas Tauras Bublys. 

Nuo 10,000 dol. iki 20,000 dol.
gavę projektai: 

18,660 dol. – laikraštis ,,Drau-
gas”, Chicago. IL   

15,000 dol. – Jaunimo centras,
Chicago, IL 

13,000 dol. – Šiluvos koplyčios
Washingtone 50 metų jubiliejus, Was-
hington, DC 

12,500 dol. – Neringos stovykla,
Brattleboro, VT 

10,000 dol. – Lietuvių dailės mu-
ziejus, Lemont, IL 

10,000 dol. – Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejus, Chicago, IL 

10,000 dol. – Ateitininkų namai,
Lemont, IL 

Nuo 5,000 dol. iki 10,000 dol.
paramą gavę projektai: 

7,500 dol. – Lietuvių Opera: Franz
Lehar operetės ,,Paganini” pastaty-
mui, Lemont, IL 

7,300 dol. – JAV LB Socialinių rei-
kalų taryba, Chicago, IL

5,000 dol. – ,,Misija – Sibiras 2016”,
Lietuva.  

Lapkričio 19 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, IL vyko PSK Stipendi-
jų pakomitečio posėdis, kuriame daly-
vavo PSK Studentų pakomitečio pirmi-
ninkas Tauras Bublys ir nariai: Alina
Akulič, Ieva Dilytė, Lilija Gelažis, Jonas
Gražys, Darius Sabaliūnas ir Albertas
Tuskenis. Posėdyje  taip pat dalyvavo
PSK pirmininkas Jonas Kapačinskas,
LF tarybos pirmininkas Saulius Čy-
vas, LF administratorė Jūratė Merec-
kienė ir administracijos darbuotoja
Vida Bieliauskienė. Pakomitetis išnag-
rinėjo 112 prašymų stipendijoms gauti,
kurių bendra suma buvo 484,882 dol. Po-
sėdžio metu nutarta LF stipendijas skir-
ti 82 studentams, o LF tarybos patvir-
tinta išmokėjimo suma – 198,100 dol.

2016 metais LF stipendijas gavo 63
JAV aukštųjų mokyklų studentai, 14 –
Lietuvos, 3 – Jungtinės Karalystės, po
vieną Kanados ir Vokietijos universi-
tetuose studijuojantys jaunuoliai. 

Dar 19,804 dol. stipendijoms pa-
skirta tiesiogiai iš LF vardinių fondų
pagal steigėjų nurodymus. Kandidatus
šioms stipendijoms gauti pateikė Lie-
tuvos aukštosios mokyklos.

Iš viso stipendijoms 2016 metais
skirta 217,904 dol.  

Visą informaciją apie 2016 m. pa-
ramos  skirstymą rasite tinklalapyje
www.lietuviufondas.org ir metinėje
ataskaitoje, kuri bus pateikta leidiny-
je ,,Liepsna”.

LF informacija

Pelno skirstymo komiteto Stipendijų pakomitečio posėdis. Iš k.: Vida Bieliauskienė, Jūratė Mereckis, Albertas Tuskenis, Darius Sabaliū-
nas, PSK pirmininkas Juozas Kapačinskas, PSK SP pirmininkas Tauras Bublys, LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas, Lilija Gelažis, Ieva Di-
lytė, Alina Akulič ir Jonas Gražys. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUvA  IR PASAULIS

Lietuva nebebus prilyginta fašistinei valstybei 
Vilnius (LRT.lt) – Nesusipratimas

dėl pataisų, kurios „lietuvišką nacio-
nalizmą” prilygintų totalitarinei sant-
varkai, Lenkijos parlamente išspręstas,
sako užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius.

Klausimas dėl pataisų, kurios „lie-
tuvišką nacionalizmą” prilygintų to-
talitarinei santvarkai, išbrauktas iš
Lenkijos parlamento posėdžio darbot-
varkės. L. Linkevičius sakė turintis pa-
tikinimą iš Lenkijos, kad ši pataisa į
darbotvarkę nebegrįš, nors pats pro-
jektas dėl totalitarinių režimų bus
svarstomas toliau.

„Mūsų ambasadorius šiandien
buvo susitikęs su vicemaršalka Ter-
leckiu Varšuvoj, pats tas įstatymas
nukreiptas prieš totalitarizmo pa-
minklu, ir jis toliau bus svarstomas,
bet šitos pataisos, kurios įnešė su-
maištį, yra netinkamos, tas buvo pri-
pažinta ir pasakyta, kad šitas klausi-
mas uždarytas, todėl manau, kad toliau
interpretuoti ir neverta”, – sakė mi-

nistras.
Jis pabrėžė, kad siūlymas buvo

vieno asmens iniciatyva. „Tai vieno par-
lamentaro iniciatyva, ką, pas mus nėra
parlamentarų, kurie turi iniciatyvų?
Nereikia apibendrinti, jei tai būtų ben-
dra valia ar nuotaika, labai neramintų
ir būtų visiškai netinkama, bet ta yra
pripažįstama kaip klaida, tas buvo pa-
sakyta”, – pabrėžė L. Linkevičius.

Pagal sumaištį sukėlusį Lenkijos
parlamente registruotą siūlymą, be
komunizmo kita totalitarine santvar-
ka būtų laikomi „fašizmas, vokiškas
nacizmas, ukrainietiškas ir lietuviškas
nacionalizmas, prūsiškas, rusiškas ir
vokiškas militarizmas”.

Rezoliuciją inicijavo Lenkijos val-
dančiųjų atstovas parlamentaras Jacek
Kurzępa. Jis yra pirmą kadenciją Sei-
me dirbantis partijos „Įstatymas ir
teisingumas” narys, edukologijos ir so-
ciologijos mokslų daktaras, buvęs žu-
vusio prezidento Lech Kaczynski vi-
suomeninio judėjimo koordinatorius.  

JAV stiprina saugumą Lenkijoje ir Baltijos šalyse

Vilnius (BNS) – Baltarusijos pre-
zidentas Aleksandras Lukašenka vėl
pareiškė, kad Minskas ir Vilnius tu-
rėtų kartu galvoti apie netoli Lietuvos
statomos Astravo atominės elektrinės
eksploatavimą, kad ji naudos duotų
abiem šalims.

Rugpjūtį A. Lukašenka sakė, jog
Baltarusija ir Lietuva turėtų bendra-
darbiauti statant ir eksploatuojant
Astravo AE, užuot kurstę priešpriešą
ir bedę vieni į kitus pirštu, o joje ga-
minama elektra Lietuvai galėtų būti
tiekiama normaliomis, priimtinomis
kainomis.

„Branduolinę jėgainę aš jau siū-
liau buvusiam ambasadoriui: pasta-

tykime ją kartu, kartu pagalvokime,
kaip ją eksploatuoti, gauti naudos iš
to”, – naujajam Lietuvos ambasadoriui
Baltarusijoje Andriui Pulokui sakė
A. Lukašenka.

Lietuva kritikuoja Baltarusiją,
kad statant jėgainę, nesilaikoma sau-
gumo standartų bei tarptautinių ap-
linkosaugos reikalavimų. Minskas
šiuos priekaištus atmeta kaip nepa-
grįstus.

50 kilometrų nuo Vilniaus stato-
moje Astravo AE bus įrengti du reak-
toriai, kurių kiekvieno galia – 1200 me-
gavatų. Pirmąjį reaktorių planuota
įjungti 2019-aisiais, o antrąjį – 2020 me-
tais.

Baltarusija vėl siūlo Lietuvai Astravo AE 

Vilnius (BNS) – Lietuva nepaliks
Jungtinėje Karalystėje gyvenančių
savo piliečių likimo valiai derybose dėl
britų pasitraukimo iš Europos Sąjun-
gos (ES), pareiškė Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, ES  viršūnių posėdyje
Briuselyje susitikusi su Britanijos
premjere Theresa May.

„Svarbiausia, kad žmonėms būtų
užtikrintos ir išsaugotos pagrindinės
laisvės ir garantijos – laisvas asmenų
judėjimas, teisė dirbti, sveikatos ap-
saugos ir socialinės garantijos, gali-
mybė studijuoti ir mokytis JK”, – ra-
šoma pranešime spaudai.

Prezidentė atkreipė T. May dėme-
sį į kitataučių, tarp jų ir lietuvių,

diskriminaciją ir prieš juos nukreiptus
smurto išpuolius Jungtinėje Karalys-
tėje, pabrėždama būtinybę imtis visų
reikiamų priemonių žmonių saugu-
mui užtikrinti.

Pasak šalies vadovės, Jungtinės
Karalystės vaidmuo ir indėlis išliks
svarbus ir stiprinant Baltijos vals-
tybių saugumą. Britai vadovaus Es-
tijoje dislokuojamam NATO tarp-
tautiniam batalionui. Šios šalies ka-
riai ir karinis laivynas ne kartą da-
lyvavo karinėse pratybose Baltijos jū-
ros regione.

Po referendumo derybas dėl britų
išstojimo numatoma pradėti kitąmet.
Jas baigti tikimasi iki 2019 metų.

Lietuva neapleis Britanijoje gyvenančių piliečių

Vilnius (ELTA) – Ordinas ,,Už
santarvės puoselėjimą” (,,Pro augenda
concordia”) šiais metais bus įteiktas
Arvydui Saboniui. Taip nusprendė
Santarvės fondo steigėjas Julius Ka-
zėnas ir Santarvės fondo valdyba.

Lietuvos krepšinio federacijos pre-
zidentas A. Sabonis Santarvės ordinui
nominuotas už Lietuvos vardo garsi-
nimą, santarvės idėjos skleidimą, tole-
rancijos siekimą tarp žmonių ir tautų.

Šiais metais apdovanojimui buvo
pasiūlytos aktoriaus Regimanto Ado-
maičio, dvasininkų Sigito Tamkevi-
čiaus, Eugenijus Bartulio, Ričardo

Doveikos, politikos apžvalgininko Kęs-
tučio Girniaus, etnomuzikologės Zitos
Kelmickaitės, režisierių Oskaro Kor-
šunovo ir Eimunto Nekrošiaus, dai-
nininkės Veronikos Povilionienės, dip-
lomato Vygaudo Ušacko ir A. Sabonio
kandidatūros.

Auksiniai Santarvės medaliai ,,Už
santarvės puoselėjimą” šiemet skirti
per Nacionalinę televiziją transliuo-
jamoms laidoms ,,Nacionalinė paieškų
tarnyba” ir ,,Duokim garo”.

Pernai Santarvės ordinu buvo ap-
dovanotas Prezidentas Valdas Adam-
kus. 

Santarvės ordinas šiemet bus įteiktas A. Saboniui

Talinas (BNS) – Taline susitikę
Baltijos šalių gynybos ministrai ne-
mano, kad 2017 metais pagerės NATO
ir Rusijos santykiai.

Jie sakė, kad santykių pagerėjimo
tarp Rusijos ir NATO tikėtis neverta,
o darbai bus tęsiami pagal Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) Vienos dokumentą.

Anot Latvijos gynybos ministro
Raimond Bergman, kurio šalies at-
stovai praėjusią savaitę surengė de-
rybas su Rusijos kariškiais, „iš Rusi-
jos pusės įvyko tik ekspertų derybos,
nes mums kelia nerimą tai, kas vyks-
ta už mūsų šalies sienos. Išsakėme savo
nerimą dėl to, kas vyksta Rusijos Fe-
deracijoje, ir jokiu būdu negalima šito
vertinti kaip sugrįžimo į laikus prieš

Krymo aneksiją ir okupaciją”.
Baltijos šalių gynybos ministrai iš-

sakė nuomonę, kad ateinantys metai re-
gionui bus labai svarbūs, nes jame bus
dislokuotos papildomos NATO pajė-
gos. Numatoma, kad į šį regioną NATO
daliniai atvyks 2017 metų pavasarį.

Kaip susitikime pareiškė Latvijos
ir Lietuvos ministrai, iki 2018 metų jų
šalys planuoja išlaidas gynybai padi-
dinti iki minimalių NATO rekomen-
duojamų 2 proc. nuo bendrojo vidaus
produkto.

„Estijos išlaidos gynybai kitais
metais sudarys 2,2 proc. Be to, turime
vyriausybės jau patvirtintą planą pa-
pildomai investuoti į gynybą”, – sakė
šalies gynybos ministras Margus
Tsahkna.

Baltijos šalių ministrai nesitiki ramybės

Haga (BNS) – Neįkainojami Kry-
mo meno lobiai, kurie prieš pat Rusijos
2014 metais įvykdytą pusiasalio anek-
siją buvo paskolinti vienam Amster-
damo muziejui, turėtų būti sugrąžinti
Ukrainai, nusprendė Olandijos teismas.

Keturi Krymo muziejai 2014 metų
lapkritį drauge pradėjo teisę kovą už
tai, kad Allard Pierson muziejus su-
grąžintų istorinę archeologijos radinių
kolekciją, kuri buvo eksponuojama
parodoje „Krymas: auksas ir paslaptys
iš Juodosios jūros”.

Kijevas taip pat reikalavo sugrą-
žinti kolekciją ir olandų teisėjai nu-
sprendė, kad ji turi grįžti į Ukrainą, šių
eksponatų kilmės šalį. 

Tačiau teisėjai „nepriėmė nutar-
ties dėl teisėto kolekcijos savininko” ir
nurodė, kad tai yra klausimas Ukrai-
nos teismams.

Krymas buvo senovinių prekybos
kelių kryžkelėje. Gausi eksponatų, ap-
imančių laikotarpį nuo 2-ojo amžiaus

pr. m. e. iki vėlyvųjų viduramžių, ko-
lekcija minėtam Amsterdamo muzie-
jui buvo paskolinta mažiau nei mėnuo
prieš Krymo aneksiją 2014 metų kovą.

Kijevas sako, kad Rusija neteisėtai
aneksavo šį Juodosios jūros pusiasalį.
Tai įvyko praėjus mėnesiui po Mask-
vos remto Ukrainos prezidento nuša-
linimo per proeuropietiško kurso ša-
lininkų protestus.

Rusijos kultūros ministerija Ams-
terdamo apylinkės teismo sprendimą
dėl „Skitų aukso” kolekcijos perdavi-
mo Ukrainai pavadino itin neigiamu
precedentu.

Ministerijos spaudos tarnybos
vertinimu, Amsterdamo teismas ig-
noravo archeologinių radinių nenu-
traukiamo ryšio su kilmės vietovės is-
torija ir kultūra išsaugojimo principą.

„Muziejiniai dalykai turi grįžti į
Krymą, kur buvo rasti ir kur dešimt-
mečius buvo saugojami bei tyrinėja-
mi”, – pažymėjo ministerija.

Krymo lobis turi būti grąžintas Ukrainai

Rusija niršta, kad Krymo lobis atiteks Ukrainos muziejams. Latest World News nuotr.

Washingtonas („Draugo” info) –
JAV nusprendė paspartinti greitojo
reagavimo pajėgų dislokavimą Lenki-
joje, Baltijos valstybėse ir Rumunijoje.
Po susitikimo su JAV sausumos pajė-
gų Europoje vadu generolu leitenantu
Ben Hodges tai paskelbė Lenkijos gy-
nybos ministras Antoni Macierewicz.

JAV šarvuočių brigada iš bazės Co-
lorado valstijoje Lenkijoje bus dislo-
kuota kito mėnesio pradžioje. Dar vie-
nas amerikiečių dalinys, batalionas,
bus dislokuotas Lenkijos šiaurės ry-
tuose.

B. Hodges nurodė, kad pirmoji
karių grupė sausio 6 d. atvyks į Bre-
merhaven uostą Vokietijoje ir iš karto
vyks į Lenkiją, Baltijos valstybes ir Ru-
muniją. Jų perkėlimas bus tam tikras

išbandymas, kaip greitai pajėgos gali
nuvykti iš uosto į dislokavimo vietas.

„Esu įsitikinęs, kad tai yra labai
galingas signalas; tai yra, bus pasiųs-
ta žinia, kad Jungtinės Valstijos ir ki-
tos NATO šalys imasi atgrasymo”, –
sakė B. Hodges.

Jis pranešė, kad centrinėje ir Rytų
Europoje dislokuotų JAV junginių lo-
gistikos centras bus Šiaurės Vokietijoje.

Liepą Varšuvoje įvykusiame
NATO viršūnių susitikime Aljanso
šalys nusprendė į savo rytų flangą –
Lenkiją ir Baltijos šalis – nusiųsti ke-
turis tarptautinius batalionus po tūks-
tantį žmonių Rusijai atgrasinti. Vo-
kietija vadovaus tokiam batalionui
Lietuvoje, amerikiečiai – Lenkijoje,
britai – Estijoje, Kanada – Latvijoje.
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ADVENTAS ir ŠV. KALĖDOS
Šv. Mišių ir šventinių renginių tvarka 

2016–2017 metai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

KūČių VAKAro ŠV. MiŠioS
Gruodžio 24 d., šeštadienį,  4 val. p. p.  – vaikų, jaunimo Mišios. 
Gruodžio 24 d., šeštadienį, 10 val. vak.  – Bernelių Mišios. 

KALėDų DiENoS MiŠioS
Gruodžio 25 d., sekmadienį, (9:30 val. r. anglų kalba) ir  11 val. r. lietuvių
kalba – Kalėdų šv. Mišios. 

NAuJųJų METų iŠVAKArėS
Gruodžio 31 d., šeštadienį, 4 val.  p. p.  – šv. Mišios.

ŠVČ. MErGELė MAriJA, DiEVo GiMDyToJA (NAuJiEJi METAi)
Sausio 1 d., sekmadienį, 9:30 val. r. ir 11 val. r.  – šv. Mišios. 

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p.

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapija

(2745 W. 44TH ST., Chicago, IL 60632)

Gruodžio 18 d., 4-tąjį Advento sekmadienį, 10 val. r. – šv. Mišios (kun. G.
Keršys). Po pamaldų parapijos salėje vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis.

Gruodžio 24 d., šeštadienį, 9 val. v. – Bernelių Mišios (kun. G. Keršys).

Gruodžio 25 d., sekmadienį, 10  val. r. – Kalėdų ryto  šv. Mišios (kun. G.
Keršys).

Sausio 1 d., sekmadienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (Švč. Mergelės Marijos
Gimdytojos ir Naujųjų metų šventės – kun. G. Keršys). 

Sausio 8 d., sekmadienį, 10  val. r. – Trijų Karalių šventė (kun. Gediminas
Keršys).

Kiekvieną ketvirtadienį 8:30 val. r. atnašaujamos šv. Mišios (lietuvių
kalba). Po Mišių klausomos išpažintys.

Šv. Antano  lietuvių parapija
(1501 S. 50th Avenue, Cicero, IL 60804)

Gruodžio 25 d., sekmadienį, 8:45 val. r. –  Šv. Kalėdų Mišios (atna-
šaus kun. Gediminas Keršys).

Giedos Šv. Antano parapijos choras, vadovaujamas Vilmos
Meilutytės.

Ziono liuteronų parapija
(9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn, IL 60453)

Gruodžio 18 d., sekmadienį, – 4-ąjį Advento sekmadienį, 11 val. p. p. – lie-
tuviškos pamaldos su Šventa Komunija.

Gruodžio 20 d., antradienį, 12 val. p. p. – Kalėdinės pamaldėlės
,,Spindulėlio” vaikams ir jų tėvams.

Gruodžio 24 d., šeštadienį, 4 val. p. p. – Kūčių pamaldos  žvakių šviesoje su
Šv. Komunija; giedos choras ir solistė.

Gruodžio 25 d., sekmadienį, 11 val. p. p.  – šventinės Kalėdinės pamaldos
lietuvių kalba su Šv. Komunija bei specialia muzikine programa.

Gruodžio 31 d., šeštadienį, Naujų Metų išvakarėse, 4 val. p. p. – tradicinės
Naujametinės pamaldos su Šv. Komunija (anglų kalba).

2017 m. sausio 1 d., sekmadienį, 10 val. r. – Jungtinės pamaldos.

Bendruomeninis Susitaikinimo vakaras (išpažintys)
pirmadienį, gruodžio 19 d., 7 val. v.
antradienį, gruodžio 20 d., 11 val. r.

Asmeninės išpažintys
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį

nuo 5 val. p. p.  iki 6 val. v.

Kūčių vakaro šv. Mišios
šeštadienį, gruodžio 24 d.,

4 val. p. p. bažnyčioje 

Misijos Kūčių vakarienė
šeštadienį, gruodžio 24 d., 6 val. v. 

(prašome registruotis iki 
gruodžio 20 d.)

Bernelių Mišios
šeštadienį, gruodžio 24 d., 10 val. v.

Kalėdų šv. Mišios
Sekmadienį, gruodžio 25 d., 

9 val. r. ir 11 val. r.

Biblinė vaikų stovykla
antradienį ir trečiadienį, 

gruodžio 27–28 d., 
nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.,

Ateitininkų namuose 

Naujųjų Metų išvakarės, šv. Mišios
šeštadienį, gruodžio 31 d., 6 val. v.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – šv. Mišios
2017 m. sausio 1 d., sekmadienį, 

9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai) šv. Mišios
sekmadienį, sausio 8 d., 

9 val. r., 11  val. r. ir 6 val. v.

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
(5129 Wolf Rd. Western  Springs, IL 60558)

Gruodžio 11 d., 3-čiąjį Advento sekmadienį, 11:30 val. r.  – pamaldos su Šv.
Komunija bei parapijos ,,Kalėdine kavute”.  Šventinę programą atliks muz.
Algimantas Barniškis.

Gruodžio 18 d., 4-ąjį Advento sekmadienį, 11:30 val. r.  – pamaldos su Šv.
Komunija ir sekmadieninės mokyklėlės programa bei Kalėdų Senelio apsi-
lankymu.

Gruodžio 24 d., šeštadienį,  4:45 val. p. p.  – Šv. Kūčių vakaro pamaldos.
Pamaldose giedos choras, skambės arfos muzika, jas puoš žvakučių šviesa.

Gruodžio 25 d. , sekmadienį, 11:30 val. r.  – Šv. Kalėdų pamaldos su Šv.
Komunija.

Sausio 1d., sekmadienį, 11:30 val. r.  – Naujųjų 2017  Viešpaties metų pir-
mosios pamaldos  su Šv. Komunija.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911 E 127 h St, Lemont, IL 60439)
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RokaS ZubovaS:

Jaučiuosi
ne paprastai
apdovanotas
gyvenimo

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Neseniai Čikagoje lankėsi pianistų iš Lie-
tuvos pora Rokas ir Sonata Zubovai. Jie-
du surengė koncertą Lemonte, o R.
Zubovas kartu su amerikiečiu tenoru
San-ky Kim koncertavo Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus salėje. Čia ir susė-
dome pasikalbėti su garsiausio visų
laikų Lietuvos menininko, tapytojo ir
kompozitoriaus Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio proanūkiu, žinomu Lie-
tuvos kultūros veikėju, M. K. Čiurlionio
namų Vilniuje direktoriumi R. Zubovu.
Kalbėjomės ne tik apie tai, kas jį patį sie-
ja su Čikaga, ar kaip jis jaunystėje už-
sidirbdavo remontuodamas fortepijo-
nus. Kalbėjomės ir apie kur kas gilesnius
dalykus, pavyzdžiui, ar jam netrukdo gy-
venti tai, kad labai dažnai tenka būti ta-
patinamam su genialiuoju proseneliu.

– Anksčiau esate 10 metų pragyvenęs
Čikagoje. Kaip vadinate savo atvykimą į šį
miestą: atvažiavimu ar sugrįžimu?

– Atvažiavom su Sonata čia ir su-
pratom, kad sugrįžom. Skrendi lėktu-
vu, o nusileidęs pajunti, kad sugrįžai.
Sugrįžimas prasideda išėjus iš O’Hare
oro uosto – važiuodamas supranti, kad
tarsi nebuvo tų 16 metų, kuriuos jau gy-
veni ne Čikagoje, o Lietuvoje. Šioje
kelionėje mums su žmona Sonata buvo
tokia jaudinanti patirtis – mes nuva-
žiavome prie De Paul universiteto.
Mes abu jame prieš 25 metus mokėmės.
Apėjome visus koridorius, žiūrėjom,
kokios pavardės ant durų parašytos.
Jau nebedaug pažįstamų liko. Paskui
truputį pasivaikščiojome Lincolno par-
ke, kur kažkada studentiškas dienas
leidome. Ir daug kur kitur apsilankė-
me. Čikaga mums toks miestas – iš-
vaikščiotas, išbūtas. Todėl daug minčių
ir atsiminimų joje sugrįžta.

– Ar yra čia žmonių, kuriuos norėjosi
susitikti šio sugrįžimo metu?

– Daug yra tokių žmonių. Daugelį
pažįstu nuo 1990 metų. Tuomet atvy-
kus, mums buvo didelis iššūkis išgy-
venti Čikagoje. Atvažiavome jauni, tik
mokslus baigę. Pamenu, tuomet, va-
žiuodami į Ameriką, gavome vizas
Sankt Peterburge (tuometiniame Le-
ningrade). Man gauti vizą buvo leng-
viau, nes mano mama tuo metu gyve-
no Čikagoje. Kai atvažiavome, reikėjo
suprasti, kaip čia kurtis, mokytis. Su-
siradome, išlaikėme egzaminus ir pra-
dėjome studijuoti. Tuo metu jau buvo
atvažiavusių  tokių pavienių lietuvių  –

Arvydas Reneckis, kuris po Sausio 13
įvykių skubiai atlėkė su filmuota me-
džiaga, Danas Zlatkus, dar po kiek lai-
ko atvyko Valdas Aušra, Reda, čia ta-
pusi Blėkiene, vėliau Šaparnių šei-
ma... Visų neišvardinsi. Mes stengėmės
vieni kitiems padėti, būrėmės. Nes čia
neturėjome nei artimųjų, nei draugų,
nei pažįstamų. O visus domino naujų-
jų atvykėlių klausimai: kaip gauti stu-
dento vizą, kur įstoti mokytis, kaip elg-
tis toje Amerikoje? Ir žinoma, jeigu ne
tie artimiausi bičiuliai, būtų buvę
daug sunkiau. Vieni kitiems padėda-
vome kaip galėdami. Ne tik morališkai,
bet ir remontus vieni kitų namuose da-
rydavome.    

– Ar tiesa, kad jūs pats užsidirbdavo-
te remontuodamas fortepijonus?

– Trejus metus tą darbą dirbau vie-
name fortepijonų fabrikėlyje. Jo savi-
ninkas buvo toks Ed Lisauskas, trečios
kartos emigrantų palikuonis. Jis pats
save vadindavo „grynoriumi”.  Jam
kaip tik tuo metu reikėjo pagalbininkų.
Per mano mamos bendraklasę su tuo
žmogum susipažinome ir jis mane pa-
samdė. Buvau vienas iš trijų fabriko
darbininkų, įskaitant patį Ed Lisaus-
ką. Priimdamas mane, jis tikėjosi pra-
mokti lietuvių kalbos. Į tą garažą-fab-
riką būdavo atvežama nudėvėtų forte-
pijonų. Mes juos atstatydavome, kad
instrumentu būtų galima groti. 

– Ar ta darbo patirtis jums paskui pra-
vertė?

– Labai padėjo. Aš manau, kad

kiekvienas pianistas, rimtai verti-
nantis savo profesiją, turėtų bent šiek
tiek pramokti mechaniko darbo. Bent
susipažinti, koks yra fortepijono vidus.
Kartais atvažiavęs koncertuoti, gali
sau šiek tiek padėti. Bet kartais su-
pranti, kad galėtum, tik kad neturi rei-
kalingo įrankio...

– Dalis žmonių, panašiu metu, kaip jūs,
atvykusių į Čikagą, čia pasiliko. O jūs iš-
vykote. Kodėl priėmėte tokį sprendimą?

– Kai skaičiavau mūsų tuos pir-
muosius draugus, jie visi yra čia. Ir jų
vaikai čia. Kai kurių gal jau ir vaikų
vaikai auga Amerikoje. Bet kiekvienas
savo gyvenimo kreivę piešia pats. Kai
atvažiavome, neturėjome tolimos atei-
ties planų. Mums su Sonata buvo svar-
bu gauti tų profesinių žinių, kurių tuo
metu Lietuvoje negalėjome gauti. Mu-
zikos studijos čia, Amerikoje, buvo ne-
paprastai svarbios. 

Paskui prasidėjo gyvenimas – vie-
nas darbas vedė prie kito. Atsirado mo-
kinių, koncertų. Ir taip nejučiomis at-
sitiko, kad tapome pilnakraujai Čika-
gos gyventojai. Paskui pajutome, kad
pasiekėme tai, dėl ko čia daugelis at-
važiuoja: nusipirktas namas, du auto-
mobiliai... Iš ryto pasibučiuojame ir iš-
važiuojame į skirtingas puses, į savo
darbus. Vakare grįžtam, savaitgalį žolę
pjauname, koncertuojame... Pasiekėme
vidutinį pragyvenimo lygį. Aš dirbau
universitete, Sonata gimnazijoje. Bet
abu pajutome, kad jeigu tą patį veik-
tume Lietuvoje, būtų prasmingiau. Ir
taip spontaniškai, bendru susitarimu

grįžome į Lietuvą.

– Jūs tikriausiai neišvengiate palygi-
nimo, ar net sutapatinimo su garsiuoju savo
proseneliu M. K. Čiurlioniu? Kaip dėl to jau-
čiatės?

– 1995 metais Clevelande grojau
lietuviškoje parapijoje. Po to koncerto
buvo vakarėlis. Ir ten dalyvavo muzi-
kologė, kuri neseniai buvo apsigynu-
si magistro darbą apie M. K. Čiurlionį.
Ji vis kažkaip keistai į mane žiūrėjo.
Paskui pasakė: „Aš net pasapnuoti
negalėjau, kad gersiu vyną su M. K.
Čiurlionio proanūkiu”. Ir tada aš pir-
mą kartą labai aiškiai supratau, kad į
mane žmonės va taip žiūrės. Supratau,
kad turiu du variantus: arba tam prie-
šintis, arba susigyventi. Aš pasirinkau
antrąjį: nekreipti į tai dėmesio. Ir kai
manęs klausia, kaip jaučiuosi, būda-
mas M. K. Čiurlionio proanūkiu, kaip
tas genetiškumas veikia, aš atsakau,
kad niekad nebandžiau tuo proanūkiu
nebūti. Aš stengiuosi išlaikyti savo ta-
patybės bent lašelius. Nes mane su M.
K. Čiurlioniu labai dažnai visaip lygi-
na. Žinot, žmogus, kuris yra M. K.
Čiurlionio namų direktorius, ir M. K.
Čiurlionio proanūkis, kuris filme vai-
dina M. K. Čiurlionį, dar groja jo kū-
rinius fortepijonu, skaito apie jį pas-
kaitas, tampa tarsi M. K. Čiurlionio
klonu...

Aš labai vertinu tuos atvejus, kai
nesu tapatinamas su M. K. Čiur lioniu.
O antra vertus, galvoda mas apie savo
paskirtį šioje žemėje manau: iš to, ką
darau, vertingiausia yra M. K. Čiur-
lionio kūrybos propagavimas. 

– Ar tai galima pavadinti misija?
– Nežinau, misija toks iškilmingas

žodis. Aš jo nevartočiau. Kaip pianis-
tas, aš daug kūrinių groju. Bet yra dar
šimtai tūkstančių, kurie taip pat gro-
ja. Tiek M. K. Čiurlionio muzikos kiek
aš, niekas kitas negroja. Tiek paskai-
tų apie M. K. Čiurlionį vaikams, stu-
dentams, suaugusiems – visiems, kas
tik nori klausytis, tikrai niekas be
manęs neskaito. Darau tai, nes matau
prasmę.

– Atlikęs M. K. Čiurlionio vaidmenį fil-
me ,,Laiškai Sofijai” tarsi įtvirtinote save toje
pozicijoje, apie kurią kalbate…

– Praėjus metams po filmo pasi-
rodymo ekranuose važiuoju kartą dvi-
račiu ir girdžiu, kaip kažkas šaukia:
,,O, Čiurlionis važiuoja”! Aš jau per-
žengiau tą psichologinį barjerą, kai ne-
žinai, kaip elgtis tokioje situacijoje.
Man dabar juokinga. Jei nebūtų juo-
kinga, būtų sunku. Pastebėjau, kad

Robertas Kėželis koncerto metu nupiešė fortepijonu skambinantį R. Zubovą. Po kon-
certo – R. Kėželis, R. Zubovas ir S. Zubovienė.

R. Zubovas neseniai grojo Čikagos žiūrovams. Jono Kuprio nuotraukos
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Žemaičių dailės muziejuje
lankant dr. Antano Lipskio ekspoziciją

PRANAS JURKUS

2016 m. lietingą birželį atostogaujant Lietuvoje, teko lan-
kytis Plun gė je. Diena pasitaikė išskirtinai graži, saulėta, pa-
togi keliauti bei apsilan kyti buvusiuose didinguose kuni-
gaikščio Mykolo Oginskio dvaro rū muose ir pasigrožėti me-
nininko dr. Antano Lipskio tapybos ekspozicija.

Rūmai buvo statyti 1879 m. ir jau nuo pirmųjų
savo egzistencijos dienų garsėjo kaip vienas
svarbiausių Že maitijos kultūros ir švietimo

centrų. 1879–1902 m. dvare veikė M. Oginskio įsteig-
ta orkestro mokykla, kurioje mokėsi iškilus daili-
ninkas bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis,  kitų apylinkės bei krašto muzikantų.

Laikui bėgant keitėsi rūmų šeimininkai ir jame
veikusios įstaigos. Šiandien visa Žemaitija puikuo-
jasi išskirtiniu čia veikiančiu Žemaičių dailės mu-
ziejumi, kurį supa vienas didžiausių ir gražiausių
parkų Lietu voje. Muzie-
jaus ekspoziciją sudaro
užsienyje ir Lietuvoje
gyvenančių žemaičių
bei kitų dailininkų do-
vano ti tapybos, skulptū-
ros ir grafikos darbai
bei ikonografinė ir Plun-
gės krašto etnografinė
medžiaga. 

Čia praėjusiais me-
tais į naujai suremon-
tuotus rūmus atkeliavo
ir dr. Antano Lipskio
gausus kūrybos pa liki-
mas: tapybos paveikslai,
skulptū ros, knygos. A.
Lipskiui skirtas vienas
kambarys rūmų antra-
jame aukšte. Čia ekspo-
nuojamas paties daili-
ninko pagamintas mol-
bertas, tapybos įran kiai. 

Dr. Antanas Lipskis
gimė 1917 m. kovo 24 d.
Čekų kaime netoli
Viekš nių, netoli ir nuo
profesorių Biržiškų gim-
tinės, Žemaitijoje, ūki-
ninko ketu rių vaikų šeimoje. Kelias į mokslą buvo
nelengvas. Tėvams reikėjo ne tik proto, bet ir laimės,
kad vaikus ga lėtų išleisti į mokslą. Antanui pasi sekė.
Po šeštos Mažeikių gimnazijos klasės jis įstojo į Tel-
šių kunigų seminariją. Pats Antanas pasakojo: „Čia
savo darbu ir užsispyrimu nugalėjau visas pra-
gaištingas kliūtis, bet ne palioviau – visada ir visur
tepliojau”. Galima sakyti, čia atsivėrė Antano ta-
pytojo ir poeto talentas.

Pagaliau 1940 m., jau sovietų okupa cijos metais,
jis pradėjo medicinos studijas Kaune. Antrasis pa-
saulinis karas ir pasitraukimas iš Lietuvos studijas
nutraukė, bet Antanas jas laimingai baigė
Heidelbergo universitete, Vokietijoje. At-
vykęs į JAV ver tėsi gydytojo praktika iki
1983 metų.

Net ir sėkminga gydytojo praktika
neužgesino jo širdyje kūrybos ugne-
lės, ruseno ir brendo noras grįž ti prie
tapybos, o gal ir rimčiau pa galvoti
apie tapybos studijas... Tokios min-
tys jam nedavė ramybės. Kolei...

„Pagaliau netikėtai atsidūriau
dailininko prof. Adomo Varno studijoje
Čikagoje, kur abu tapėme tas pačias vazas
su gėlėmis, tik jo gėlės žydėjo, o manosios –
vyto, bet tapybos jausmas dirbti kartu su šia
žvaigžde dar ir dabar tebežydi...” – rašo A. Lips-
kis savo paskutiniame monumentaliame kū-
rybos leidinyje „Anta nas Lipskis. Tapyba ir
poezija”. Vil nius 2011.

Būdamas pensininkas A. Lipskis visiškai
atsiduoda, pasineria į meną ir tapybai ski-
ria daug dėmesio. Gy vendamas Florido-
je kuria ir poeziją. Iš jo gyvenimo ir raš-
tų matome, kad abu šie menai tarp sa-
vęs glaudžiai siejasi, turi daug bendra.

Jo kūriniai įrodo, kad abiejose plotmėse jis buvo ak-
tyvus ir produktyvus.

Per kūrybos metus A. Lipskis surengė šešias per-
sonalines parodas ir daug kartų pasirodė su kitais
menininkais Čikagoje, Floridoje. 1989 m. išleido pir-
mąją poezijos kny gą, po to – dar keletą. Poezijoje ryš-
kiai pasireiškia šio žmogaus bruožai, siekiai, jaus-
mai ir išgyvenimai, ve dan tys prie tikslo. Gausus ir
tapybos lobis – jame keletas šimtų įvairaus dydžio
bei stiliaus paveikslų. Jo tapyboje pasireiškia ku-
bizmo, simbolizmo, siurrealizmo bei fovizmo stiliai.
Dailininkas mėgsta tapyti mažas artistų grupes, jį
įkvepia XX a. pra džios dailininkai Henri Matisse,
Vincent Gogh, Paul Gouguin ir kt. 

Savitas A. Lipskio tapybos stilius pasireiškė jau
nuo ankstyvojo kūrybos periodo. Kartą paklaustas,
koks jo tapybos stilius, nedrąsiai yra pa sakęs – fo-
vizmas. Fovizmas (Fau vism) pasižymi ypač inten-
syviomis, perdėtomis spalvomis išreiškiant nuo taiką,
šviesą bei erdvės jausmą. Jis nekopijavo, nesekiojo

kitų meni ninkų, bet savo stilių vystė natūraliai. 
Antanas Lipskis savo žemiškojo gyve-
nimo lapą užskleidė 2013 metais, būda-

mas brandaus amžiaus, palikęs gausų
tapybos, skulptūros ir poezijos lobį.

Platus buvo jo pasaulio akiratis,
gilioje asmenybėje glūdėjo in telek-
tas, kuklumas, tolerantiškumas bei

draugiškumas. Galbūt buvo per
daug kritiškas savo darbams ir

jau trus kritikai. Nenoriai skyrėsi
su savo paveikslais.

Nespėjęs savo paveikslų per-
kelti iš Čikagos į Plungės Žemai-

čių dailės muziejų, visą rūpestį
paliko mylimai žmonai Aldonai.
Padedant artimie siems bei šei-
mos draugams, a. a. Antano kū-

rybos lobis amžiams liko jo gim-
tinėje. Autoriaus žodžiais iš
knygos „Eilės iš memuarų”,
2001 m., „O, Žemaitija, tu
mano kūdikystės pienas”.

kuo toliau, tuo labiau tampu panašus į M. K. Čiur-
lionį. Ir kuo daugiau žmonių pamato filmą, tuo da-
rausi panašesnis… Filmo režisierius man yra sa-
kęs, kad jeigu žmonių paklaustų, kaip atrodė Ma-
hatma Gandhi, dauguma pirštu parodytų į tą ak-
torių, kuris filme vaidino šią istorinę asmenybę.
Nes šiuo metu daugeliu atvejų popkultūra turi žy-
miai stipresnį poveikį visuomenei, negu pats gy-
venimas. 

– O kai Jūs pats jautėtės vaidindamas savo pro-
senelį?

– Labai daug naujo sužinojau apie jį. Aš prieš
tai daugiau nei 20 metų grojau M. K.  Čiurlionį, vi-
saip tą muziką analizavau. Bet niekad nebuvau pa-
galvojęs apie jį kaip apie asmenį, kaip apie vyrą.
Mes dažniausiai į kūrėją žiūrime per jo darbus:
bandome juos suvokti, iššifruoti simbolius ir
prasmes. Bet paprastai nekeliame klausimo kodėl?
Neatsakome sau į klausimą, ką turėjo tas žmogus
išgyventi, iškentėti, kad gautų tą kūrybinį rezul-
tatą.

Ir štai likimas liepė man peržiūrėti tą meni-
ninko patyrimą visai iš kitos perspektyvos. Skai-
tai jo laiškus ir galvoji, kaip žmogus turėjo jaus-
tis, kvėpuoti, gyventi, kad tokia forma išreikštų
savo emocijas. Po to šiek tiek kitaip pažvelgiu į M.
K. Čiurlionį. 

O šiaip tai labai džiaugiuosi, kad man pasiūlė
filmuotis tame filme rugsėjo mėnesį, o filmavimas
prasidėjo tiktai gegužę. Aš supratau, kad man di-
džiausias iššūkis bus emociškai atsiriboti. Nes tai
yra mano šeimos istorija – arti odos. Aš supratau,
kad jeigu labai asmeniškai priimsiu tą charakte-
rį, kurį vaidinu, bus blogai. Aš turiu į tą istoriją
žiūrėti iš šalies. Ir per tą pusmetį, likusį iki fil-
mavimo, išmokau save atitraukti nuo tų emocijų. 

– Tai buvo pirmas Jūsų vaidmuo?
– Ir vienintelis. Aš sakau, kad turėjau idealią

aktoriaus karjerą: neįgijau jokių štampų (jie at-
siranda atliekant daug vaidmenų), niekad neteko
būti antraplaniu aktoriumi, nereikėjo filmuotis
reklamose ir net neteko permiegoti su režisieriaus
žmona, kad gaučiau M. K. Čiurlionio vaidmenį. 

– Ar Jums neatrodo, kad gyvenimas Jums skyrė ne
tik šį vieną pirmaplanį vaidmenį? 

– Aš jaučiuosi nepaprastai apdovanotas gy-
venimo. Giminė tai yra genai, praeitis, istorija –
kažkas, į ką gali atsiremti. Bet aš esu darytojas. Ne
planuotojas ar svarstytojas, bet darytojas. Man ge-
riausiai sekasi tuomet, kai imu ir darau. Vadinu
save realistu ta prasme, kad matau, ką reikia pa-
daryti. Tas filmas – realisto darbas. M. K. Čiur-
lionio visos kūrybos įrašymas – irgi. Tai padariau
pats, neturėjau jokios pagalbos. O su vaidmenimis
ar planais  nežaidžiu. Tiesiog darau. 

– Ar dažnai koncertuojate kartu su žmona Sona-
ta?

– Yra dvi pagrindinės koncertų kryptys: Vie-
na M. K. Čiurlionis, kita – dviese su žmona. Mes
džiau giamės, kad kartais ir M. K. Čiurlionį gro-
jame kartu keturiomis rankomis. Puiku, kai į kon-
certus galime važiuoti kartu su Sonata ir būti kar-
tu scenoje. Grojimas kartu mums yra nepaprastai
didelis džiaugsmas. Bet kartu tai ir iššūkis. Nes no-
rint groti kartu, reikia ir pasibarti, ir pasiginčy-
ti. Gyvenimas kartu ir grojimas kartu yra labai pa-
našūs dalykai. Tai yra atradimas kaip padaryti,
kad abiems būtų smagu. Kad nė vienas nesijaus-
tų gyvenantis tik dėl kito. Mes kartu kuriame savo
ateitį. 

– Ar yra tekę susipykusiems pradėti dviese kon-
certuoti scenoje?

– Ne, nes abudu žinome, kad greta muzikos
mes ir mūsų norai, barniai yra labai maži dalykai.
Muzika yra didelė vienijanti jėga, daug didesnė už
mus ir mūsų ambicijas.

– Dėkoju už pokalbį.

Likus kelioms minutėms iki koncerto pra-
džios, pavyko užduoti klausimą ir Sonatai Zu-
bovienei. Smalsu buvo sužinoti, kaip ji jaučiasi gy-
vendama su vyru, kurį daugelis tapatina su M. K.
Čiurlioniu. Jos atsakymas tarsi sustatė viską į vie-
tas: ,,Aš ištekėjau už Roko Zubovo. Ir gyvenu su
Roku Zubovu. Panašu, kad daugiau ir neturiu ko
pasakyti šiuo klausimu.” 

Žemaičių dailės muziejus saugo didelę dr. Antano Lips -
kio darbų  kolekciją.

Dr. Antanas Lipskis
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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
5706 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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 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

SIŪLOmE:
• Pigiausi aviabilietai 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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

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

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

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
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,,Surašymo” Nr. 65 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PARTNERIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 65

Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Romas Kuraitis, Westmont, IL

MIrga Šimkutė, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

SKELBImAI • 773-585-9500

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

DAntŲ GYDYtOJAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

IŠnUOmOJA

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

Notarizuoti vertimai •  įgalioJimai • migraciNių
formų pildymaS •  vertėJo paSlaugoS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, iL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

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

išnuomoju vieno miegamojo, 2-jų
aukštų „townhouse” Palatine rajone.
Atskiras įėjimas, skalbimo įranga bute.

Tel. 847-345-7811

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 

lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo

fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtik-

rins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

tel. 773-585-9500 

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

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Kalėdų senelio su dovanomis 
lauksime iki pat šventų Kalėdų

Labai džiaugiamės, kad Draugo fondo prašymas Kalėdų seniui aplankyti
Draugo fondą su dovanomis buvo išgirstas, bet iki Kalėdų dar yra šiek tiek
laiko, ir reikia tikėtis, kad jo dovanų krepšys dar papilnės. Baigiasi 2016

metai. Esame dėkingi mūsų ištikimiesiems bičiuliams, kurie pildė savo įnašus,
ir apgailestaujame, kad nelabai sekėsi į Draugo fondą įtraukti naujų narių bei
rėmėjų. Laikraščio prenumerata mažėja. Nors per metus Draugo fondo skilty-
se buvo daug rašyta, bet nepavyko pajudinti mūsų didžiųjų organizacijų iždų
ir jaunų profesionalų. Neteko girdėti ir apie pomirtinius palikimus Draugo fon-
dui, kuris dar yra labai reikalingas kaip finansinė jėgainė tolesnei „Draugo” spau-
dos leidybai.  

Mažėjant „Draugo” prenumeratorių, laikraščio išlaikymui teks skirti su-
bsidijas iš Draugo fondo uždarbio. Kad tas uždarbis augtų, reikia didesnio Drau-
go fondo pagrindinio kapitalo. Tad milijono sutelkimas būtų minimali būtinybė.
Kiekvienas lietuvis turi pagalvoti, kokia būtų lietuviška veikla be „Draugo” laik-
raščio?

Kalėdų senelio su dovanomis dar lauksime iki pat šventų Kalėdų.
Šiais laikais nedaug liko pasiaukojančių bendradarbių, kuriems nereikia

mokėti honorarų. Padėka ir pagarba tiems bendradarbiams, kurie metų metus
nepalieka „Draugo”, informuoja skaitytojus įvairiais straipsniais, ir tiems, ku-
rie prenumeruoja laikraštį ir jį remia savo aukomis. Amerikos lietuviai gali di-
džiuotis vieninteliu tokiu laikraščiu, kuris išsilaikė 107-erius metus.  

Rūpinkimės „Draugu”, kad jis būtų ne tik mūsų, bet daugelio lietuvių kas-
dienis, nuolatinis draugas.

Rašydami testamentus nepamirškime dalies turto skirti Draugo fon-
dui.

Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ne veltui ,,Chanticleer” pra-
mintas ,,pasaulį užvaldžiusiu
vyrų choru”. Šis Grammy ap-

dovanotas ansamblis (jo pavadinimas
pažodžiui išvertus iš prancūzų kalbos
reiškia ,,skaidrus dainavimas”) mini
savo veiklos 39-ąjį sezoną. Prieš savaitę
,,Chanticleer” ir vėl lankėsi Čikagoje
ir atliko kalėdinį koncertą ketvirtojoje
presbiterionų bažnyčioje, kuri yra
Chestnut gatvėje, miesto centre. Pa-
našų koncertą toje pačioje vietoje esu
girdėjęs prieš kelerius metus. Tuo-
met nustebino tūkstantinė minia, su-
gužėjusi pasiklausyti ,,skaidraus” an-
samblio iš San Francisco dainavimo.
Šiemet eidamas jau žinojau, ko tikėtis,
tad ne ką mažesnis žiūrovų skaičius,
nepaisant labai šalto žiemos vakaro,
jau nestebino. O lūkesčiai pasiteisino
su kaupu – Chicago Symphony Or-
chestra (CSO) surengtas ,,Chantic-
leer” koncertas buvo nuostabus!

Ansamblį sudaro dvylika vyriškų
balsų: kontratenorai Cortez Mitchell,
Gerrod Pagenkopf, Kory Reid, Alan
Reinhardt, Logan Shields, Adam Ward;
tenorai Chris Albanese, Brian Hin-
man, Andrew Van Allsburg; barito-
nai ir bosai Eric Alatorre, Matthew
Knickman, Marques Jerrell Ruff. Meno
vadovas – William Fred Scott. ,,Chan-
ticleer” repertuaras platus – nuo re-
nesansinės muzikos iki džiazo, nuo
,,gospel” iki šiuolaikinių kūrinių. Kas-
met ,,Chanticleer” atlieka daugiau nei
šimtą  koncertų – ne tik JAV, bet ir ki-
tose šalyse (su jų gastrolių tvarkaraš-
čiu galite susipažinti internetinėje sve-
tainėje www.chanticleer.org).

Čikagoje atliktą šventinį koncer-
tą sudarė  dvi dalys. Pirmoje vyravo
Renesanso laikų kūriniai iš Anglijos,

Italijos, Olandijos, Ispanijos, Vokieti-
jos bei Prancūzijos. Šįsyk mane iki
ašarų sujaudino jau praeityje ,,Chan-
ticleer” koncerte girdėta senovinė ka-
talonų kalėdinė giesmė (vadinama
,,villancico”), sukurta 1556 m. ,,E la
don don” (,,Ir ji mūsų dama, Mergelė
Marija. Ir ji mūsų dama. Visi šokime
ir dainuokime”). Gal todėl man šis
žaismingas kūrinys turėjo didelį po-
veikį,  kad rudenį teko iš arčiau susi-
pažinti su katalonų kultūra viešnagės
Ispa nijoje metu.

Antroje koncerto dalyje  skambė-
jo tradicinės ir populiarios angliškos,
prancūziškos, vokiškos, lenkiškos,
amerikietiškos kalėdinės giesmės.
Jautėsi, kad žiūrovams labai patiko šis
koncertas. Jį lydėjo audringi, nesi-
liaujantys plojimai. Žinant, kad dai-
nuoti a cappella beveik dvi su puse va-
landos (su viena pertrauka) yra sun-
kus fizinis darbas, neįtikėtina yra tai,
ką ,,Chanticleer” mums padovanojo.
Šaunieji vyrai dainininkai atsisvei-
kino amerikietiška daina ,,Have your-
self a merry little Christmas” (kuri pir-
mąsyk nuskambėjo 1944 m. M.G.M.
kino studijos filme ,,Meet Me in St.
Louis” su legendine Judy Garland).
Mačiau, kaip ne vienas koncerto da-
lyvis nubraukė ašarą.

Norintys pajusti Kalėdų dvasią su
CSO dar turi galimybių. Šį savaitgalį,
gruodžio 16–18 d. Michael Tilson Tho-
mas diriguojamas orkestras atliks
Stravinskio ir Saint-Saens kūrinius, o
taip pat Prokofjevo siuitą ,,Romeo ir
Džiuljeta”. Gruodžio 21– 23 d. – tradi-
cinis kalėdinis koncertas visai šei-
mai ,,Merry, Merry Chicago”. Apie vi-
sus Symphony Center renginius su-
žinosite internetinėje svetainėje
www.cso.org arba paskambinę į bilietų
kasą tel. 312-294-3000.

Nuostabusis balsų orkestras 

www.chanticleer.org nuotr.

Draugo fondo žiemos vajus

Su 450 dolerių:
Algis ir dr. Teresė Kazlauskai, Or-

land Park, IL, garbės rėmėjai, iš viso
10,335 dol.

Su 250 dolerių:
Dr. Milda Palubinskaitė ir vyras

Rany Chacar, Ho Ho Kus, NJ, iš viso 300
dol.

Su 100 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasiai, Ann Ar-

bos, MI, garbės nariai, iš viso 3,700 dol.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai, West-
lake Village, CA, garbės nariai, iš
viso 2,930 dol.

Juozas ir Birutė Kasperavičiai,
St. Petersburg, FL, garbės nariai, iš
viso 1,550 dol.

Su 10 dolerių:
Aniceta Giedraitienė, Willowick,

OH, iš viso 75 dol.

Visiems aukotojams Draugo
fondas taria nuoširdžią padėką.

Kalėdinės dovanos Draugo fondui

istorinei knygai paremti aukojo:
Chicagos Lietuvių moterų klubas – 500 dol. 
Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai, Willoughby, OH – 200 dol.
Geraldas Tamkutonis, Chicago, IL – 200 dol.
Jonas ir Giedrė Stankūnai, Cos Cob, CT – 100 dol.

Šv. Kalėdų proga sveiki-

name Draugus, kurie

skaito „Draugą”. Linkime

Jums geros sveikatos atei-

nančiais metais!

Gediminas ir Sigita

Praurimė ir Leonidas
Ragai, Šv. Kalėdų ir

Naujųjų Metų proga,
sveiki na gimines,

draugus ir visus „Draugo” skaityto-
jus, linkėdami sveikatos, džiaugsmo

bei visokeriopos Dievo palaimos.

Atsiprašome dėl gruodžio 15 d. iškilusių techninių nesklandumų  ruošiant šį straips nį
ir kartojame jį šios dienos laidoje.
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www.draugas.org/mirties

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

Jaunimo centro ilgametei dosniai rėmėjai ir peda-
gogei

A † A
STASEI VANAGAITEI

PETERSONIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdi užuojauta dukrai
DAIVAI, sūnui VYTAUTUI bei giminėms Lietuvoje ir
Kanadoje.

Liūdime kartu su Jumis.

Čikagos Jaunimo centro
taryba ir administracija

Ilgamečiui Amerikos Lietuvių Tarybos atstovui
Washingtone

A † A
DR. JONUI B. GENIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Eugenijai,
dukroms Rūtai ir Viktorijai su šeimomis, giminėms ir
artimiesiems. Kartu liūdime netekę uolaus lietuvybės
sergėtojo.

Amerikos Lietuvių Taryba

A † A
Dr. MODESTA UMBRASIENĖ

STRAUKAITĖ
Mirė 2016 m. gruodžio 13 d., Homestead, FL.
Gyveno Marathon, FL.
Gimė 1925 m. sausio 7 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Silvija Piperienė su vyru Jonu; sūnus Ed -

mundas su žmona Marylee; duktė Regina Hardy su vyru
William; anūkai Maria Cervigni, Lina Hogan, Jilia Pipiraitė,
Bryan Um bra sas, Patricia Solomon ir Tom Katch, proanūkai
Alex Hogan, Alyssa Hogan, Beau Qualls ir Mason Qualls.

A. a. Modesta buvo žmona a. a. Vitalio ir močiutė a. a. Jeremy
Katch.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 21 d. 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, IL,
kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.
Mo desta  bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdusi šeima

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

Naujas filmas – ,,gailestingumo veidas”

Popiežiaus Pranciškaus paskelbti Gailestingumo metai prasidėjo 2015 m.
gruodžio 8 dieną ir pasibaigė 2016 m. lapkričio 20-ąją.  Tačiau Dievo
meilė žmonėms ir Jo gailestingumas nesibaigia, kaip liudija naujas

,,Knights of Columbus” draugijos išleistas filmas ,,The Face
of Mercy” (,,Gailestingumo veidas”). Šis
valandos trukmės filmas parodo, kokią
įtaką gailestingumas, atlaidumas, susitai-
kymas gali turėti žmonių gyvenime.
Aktorius Jim Caviezel pristato ypatingas
kelių žmonių istorijas. Filme pasakojama,
kaip atlaidumas paveikė moterį, kurios
šeima buvo nužudyta Rwandos genocido
metu, kaip pašautas ir paralyžiuotas New
Yorko policininkas tebedirba taikos labui,
kaip amerikietis futbolininkas atsižadėjo
sportininko karjeros ir ėmėsi benamių glo-
bos, kaip beisbolo žaidėjas ir buvęs pre-
kiautojas narkotikais tapo kunigais, o jauna
našlė sugebėjo atleisti savo vyro žudikui.
Šios istorijos iliustruoja, kokią galią Dievo
meilė ir gailestingumas turi mūsų pasauly-
je, kaip gailestingumas gali atsverti blogį

net ir sunkiausiose sąlygose. 

Filmą galima įsigyti: 
Amazon (www.amazon.com/Face-Mercy-Jim-Caviezel/dp/ B01LX19CA7),
Ignatius Press (http://www.ignatius.com/Products/FMER-M/the-face-of-
mercy.aspx) ir Knights Gear (http://www.knightsgear.com/the-face-of-mercy-
dvd). Daugiau informacijos suteiks ,,Knights of Columbus” draugijos atstovas
Joe Cullen tel. 203-415-9314 arba el. paštu joseph.cullen@kofc.org.

,,Draugo” informacija

A † A
ALVIRA P. GEDAMINAS

A. a. Alvira buvo duktė a. a. Alberto ir Alice Gedaminas.
Nuliūdę liko: giminės David (Cheree), Alan (Jennifer), Zarbock,

Cora (Bruce) Smith, Lisa (Mark) Widbin, Rhonda (Dan) Northrup,
Nichole (Mel) Beth, Reid (Sharon) Urban ir Antionette Urban.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio  18 d. nuo 3 val. p.
p. iki 8 val. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 19 d. 9:45 val. r. A. a. Al-
vira  iš Foran laidojimo namų bus palydėta į Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. r. bus au-
kojamos šv. Mišios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinė-
se.

Nuliūdę giminės

Laidot. direkt. Foran Funeral Home, tel. 708-458-0208 arba
www.foranfuneralhome.com



16 DRAUGAS2016 GRUODŽIO 17, ŠEŠTADIENIS 

773-585-9500

G. L. Quality Motors 
aptarnauja pirkėjus nuo 1997

Automobilių pardavimas –  patikimi, kokybiški, 
pagaminti JAV arba užsienyje

Automobilių remontas – aukščiausios kvalifikacijos mechanikai
ir  galimybė sutaupyti bent 30 proc.

Automobilių nuoma 
Nemokamos Valet paslaugos

Giedrius Lesčinskas
savininkas  

Gediminas Bielskus
rinkodaros direktorius

2835 S. State St., 
Lockport, IL 60441

815-723-7650 arba 708-770-3948

www.glquality.com •  nemokamas įvertinimas• beprocentinis išsimokėjimas

� Šį sekmadienį, gruodžio 18 d., Beverly
Shores Lietuvių klubas kviečia į Kalėdinę po-
pietę. 1 val. p. p. – Mišios Šv. Onos bažny-
čioje, Beverly Shores, IN. Po Mišių, 2 val.
p. p. – Kūčių stalą primenančios vaišės. Pa-
siteirauti tel. 219-512-3493 (Rūta).

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv.  Mišių  maloniai kviečiame visus pa-
rapijiečius  prie bendro  Kūčių  stalo Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Vie-
tas užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gruodžio 21 d., 1val.
p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte skaityk-
lą, kur matysite dokumentinį filmą apie po-
piežių Joną Paulių II ir jo ypatingą vaidme-
nį sužlugdant diktatūrinį komunizmą Vidu-
rio ir Rytų Europoje, taip pat ir Lietuvoje.

� Gruodžio 24 d., šeštadienį, Kūčių vaka-
rą, 10 val. v. Apreiškimo parapijoje (259
N 5th St., Brooklyn, NY 11211) bus atna-
šaujamos Bernelių šv. Mišios. Kalėdines gies-
mes choras giedos  nuo 9 val. v. Po Berne-
lių Mišių visi kviečiami į parapijos salę ka-
lėdinių užkandžių. Kalėdų dieną Apreiškimo
parapijoje 10 val. r. šv. Mišių nebus.

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. PLC
pokylių salėje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Naujųjų metų sutikimas su
legendine grupe „Studija”. Bilietus galima už-
sisakyti tel. 630-640-9817, 708-668-
6214. Bilietai taip pat parduodami „Old Vil-
nius”, „Smilga”, „Rūta”, „Lithuanian Plaza”,
PLC ir Maironio lituanistinės mokyklos raš-
tinėse.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

Bilietus galite užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra), arba  nusipirkti
sekmadieniais po 11 val. r. šv. Mišių bažnyčios prieangyje, o darbo dienomis

– klebonijoje. Kaina 80 dol., po  Šv. Kalėdų – 100 dol. Paskubėkite!

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Re migijus Gaška $1,000; tęsiant
vaiko  paramą Liucia ir Algis Tirva $360, Dalia Gilvydienė $360, Raminta Marchertienė $300
(vaikui dovana); dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto $720. Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight or-
phan Aid), 1133 Amber Dr., Lemont, iL 60439 tel. mob. 630-347-8527, 630-243-7275,
el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Gruodžio 31 d. 8 val. v.
Nativity BVM
6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Romas Dambrauskas

Laima ir Petras Aleksos sveikina savo
gimines, draugus ir pažįstamus su

Šv. Kalėdomis ir linki geresnių kitų Metų.

Geriausia kalėdinė dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis
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