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Ilgiausių metų! – 5 psl.

JAV lietuviai 2014-aisiais – 8 psl.

2014 metų Globalios Lietuvos apdovanojimų kandidatai su LR užsienio reikalų ministru L. Linkevičiumi.               R. Dačkaus nuotr. 

Romona Keveža atidarymo iškilmėse. Romona Keveža salono nuotr.

Globalios Lietuvos apdovanojimai

Prezidentūroje pagerbti Lietuvai nusipelnę pasaulio lietuviai

Gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidentur̄o-
je buvo pagerbti daug pasiekębei tarptautinępa-
tirtį sukaupęlietuviai ir su Lie tuva siejami as-

menys, savo profesine veikla ir pasiekimais priside dantys
prie šalies pozicijų stiprinimo pasaulyje. Laureatus savo
dalyvavimu pagerbė LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, ap-
dovanojimus teikė LR užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius ir  GLL (,,Global Lit huanian Leaders”) vadovė Kot-
ryna Stankutė‐Jaščems kienė. 

Valstybės  vadovė pasidžiaugė šio renginio tes̨tinumu.
„Ir štai trečias kartas, kai vėl randame kam padėkoti, ką
įvertinti, kuo pasidžiaugti. Išties Lietuva bus stipri tol, kol
bus tokių kaip Jus̄”, – teigė Dalia Grybauskaitė. ,,Apdova -
no dami užsienyje ir Lietuvoje gyvenančius ir dirbančius
lietuvius, mes įvertiname veržlios, modernios ir augančios

mūsų valstybės kūrėjus. Tuos, kurių idėjos virsta pras min-
giausiais darbais ir kuria pridėtinę vertę. Tuos, kurie di-
džiuojasi savo valstybe ir moka būti pavyzdžiu mums vi-
siems. Tuos, kurie garsiai ir išdidžiai taria – mano Lietu -
va”, – sakė šalies vadovė.  Prezidentė pabrėžė, kad šie ap-
do vanojimai – tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Tai pa-
 rei ga dirbti Lietuvai, nebijoti naujų iššūkių ir įkvėpti esan-
čius šalia.  Valstybės vadovė laureatams ir šventės daly-
viams palinkėjo visada būti kartu su Lietuva, stiprinti ją
ir saugoti.

Skulptoriaus Stasio Žirgulio kurtos apdovanojimų sta-
tulėlės atiteko laureatams už jų nuopelnus pritraukiant už-
sienio investicijas, diegiant naujoves, skatinant jaunimo
lyderystęir kitais darbais garsinant šalies vardą pasau-
lyje.                                                                       Nukelta į 10 psl.

Raimundas Marius Lapas

Prancūzų poetas bei žur-
nalistas Anatole France
kadaise pastebėjo: ,,La-

bai išmintinga išlaikyti po-
linkį svajoti. Svajonės suteikia
pasauliui įdomumą ir pras-
mę. Nuoseklios ir pro tingos
svajonės tampa dar gražes-
nės, kai kuria realų pasaulį pa-
gal sa vo paveikslą ir panašu-
mą.” Ne veltui prisiminiau šį
posakį. Kanadoje gi mu si, ta-
čiau New Yorke dirbanti madų
kūrėja Romona Keveža pa-
tvirtina jį visu savo gyvenimu.
Ir nors apie ją jau buvo rašyta
Draugo puslapiuose, tačiau
šiandien atsirado nauja proga
pasikalbėti su madų kūrėja –
neseniai Romona įkūrė pir-
mąjį auto rinį rūbų saloną, ir
ne bet kur, o prašmatniame
One Rockefeller Plaza, Man-
hattane. – 11 psl.

Lietuvaitės rūbų salonas – ,,sodas danguje”



Dievo žodis sudeda visus reikiamus
taškus, skirtus gerai šeimai api bū-
dinti. Siracido knygoje skaitome:

„Kas gerbia savo tėvą, atsilygina už nuodė-
mes; kas gerbia savo motiną, kraunasi lobį”
(Sir 3, 3–4). Apaštalas Paulius primena:
„Jūs, žmonos, būki te klusnios vyrams, kaip
dera Viešpa tyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo
žmo nas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vai-
kai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų,
nes toks klusnumas patinka Viešpačiui” (Kol 3, 18–
20). „Gerbk savo tėvą ir motiną, – tai pirmasis įsa-
kymas su pažadu: Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gy-
ventumei žemėje. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vai-
kų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mo kydami
Viešpaties vardu” (Ef  6,1–4). 

Šventoji Šeima gyveno Dievo žo džio šviesoje.
Evangelistas Lukas ap rašo, kaip Jėzaus gimdytojai
pirmagimį berniuką paaukoja Dievui ir kaip po to
šis berniukas augo pilnas iš min ties, ir „Dievo malonė
buvo su juo” (Lk 2, 40). 

Laimingą šeimą sudaro tėvai, vai kai ir nema-
tomas Dievas, savo gai lestinga meile lydintis šią mažą
bendruomenę džiaugsmingais, o kartais ir sunkiais
šios žemės keliais. Ten, kur šeimoje klausoma Die-
vo, vyrauja susiklausymas ir pagarba vieni ki tiems,
ten vaikai, kaip Jėzus Naza re te, auga metais, iš-
mintimi ir Dievo malone. Bėda prasideda tuomet, jei
šeimoje nelieka vietos Dievui. Kur ne  klausoma Die-
vo, ten sunkiai įma no mas ir tėvų bei vaikų susi-
klausymas. Tai kalba Dievo žodis ir tai akivaizdžiai
matome gyvenimo tikrovėje.

Į ką atsiremti žmonai, jei vyras elgiasi despo-
tiškai? Ir kaip vyrui ne tapti despotu, jeigu jis save lai-
ko dievu? Kaip vaikams paklusti savo są žinės balsui,
jei tėvai klauso ne Die vo, bet savo užgaidų? Su dideliu
ne ri mu ir skausmu stebime nesusikal bančias, mei-
le nusivylusias ir byran čias šeimas. Su ne mažesniu
skausmu matome tūkstančius vaikų, netu rinčių,
kam pasakyti „tėveli” ir „ma ma”.

Kiekvienam žmogui reikalinga šei ma. Net ir vie-
nuoliai, atsisakydami kraujo ryšiais grįstos šei-

mos, gy vena vienuoliškoje šeimoje, su kuria dalija-
si viskuo: pastoge, valgiu, meile ir susiklausymu. Vys-
kupijos kunigai taip pat gyvena kunigiškoje šeimo-
je, ir vargas kunigui, jei jis nuo tos šei mos izoliuo-
jasi ir bando gyventi kaip atsiskyrėlis. Jis pasmer-
kia save nu ku nigėjimui.

Užbaigiame Šeimos metus. Lietu vos vyskupai
drauge su broliškų krikščioniškų konfesijų vadovais
bu vo pasirašę memorandumą ir 2014 me tus paskel-
bę Šeimos metais, siekdami visų žmonių dėmesį at-
kreipti į šeimos instituciją kaip į be galo svarbią Baž-
nyčiai, visuomenei bei valstybei.

Visose vyskupijose vyko ren gi niai, skirti besi-
ruošiantiems sukurti šeimas ir jau susaistytiems san-
tuo kinio įsipareigojimo ryšiais. Didelė šventė vyko
Kauno Žalgirio arenoje, už šeimas meldėmės Šiluvoje
užbai giant Šeimos metus Vilniuje Litexpo rūmuose
sausio pradžioje vyks šeimų šventė „Šeimadienis”.
Tačiau patys gražiausi ir didžiausi šeimų renginiai
nepajėgūs pakeisti žmogaus mąstymo, jei jis yra pra-
radęs krikščioniš kąją dimensiją. Žmogus pradeda su-
 vokti šeimą kaip didelę Dievo dovaną tuomet, kai ati-
džiai įsiklauso į Dievo žodį ir bando jį padaryti savo
gyvenimo keliu. Tuomet įvyksta stebuklas: seku-
liarioje ir šeimai dažnai priešiš koje aplinkoje matome
gyvuojančias labai gražias šeimas, kuriose tėvai
džiaugiasi savo vaikais ir abipuse pagarba bei mei-
le.

Iš Šventosios Šeimos mūsų šei mos gali pasimo-
kyti trijų dalykų: ty laus ir džiaugsmingo Dievo at-
ėjimo į žemę ir žmogaus gyvenimo slėpinio kon-
templiavimo, tarpusavio susiklausymo ir visų drau-

ge Dievo valios ieškojimo, taip pat mokosi
branginti paprasčiausią kasdienį darbą,
nes jį pašventino Dievo Sūnaus rankos. 

Švęsdami Šeimos metus, džiau gėmės Ro-
moje vykusiu Vyskupų Si nodu. Iš viso pa-
saulio susirinkę vys kupai ieškojo būdų,
kaip paremti šei mas, kurioms pasisekė iš-
saugoti Šventosios Šeimos pavyzdį, ir kaip
padėti toms šeimoms, kurios išgyvena kri-
zę. Tačiau Šeimos metai nebuvo ramūs ir šei-

mos vertybės nerado deramo dėmesio mūsų įstaty-
mų leidėjų sprendimuose. Nors 106 Seimo nariai pa-
sirašė, jog reikia Konstitu cijos 38 str. papildyti sa-
kiniu: „Šeima sukuriama sudarius santuoką”, šio
įstatymo svarstymas, atrodo, ilgam nugulė Seimo ko-
mitetų stalčiuose.

Vietoj lytinio ugdymo kai kurie politikai įnir-
tingai bandė įpiršti lyti nio švietimo įstatymą, tei-
kiantį prioritetą ne jauno žmogaus ugdymui ir dva-
sinei brandai, bet aiškinimui, kaip apsisaugoti nuo
nepageidauja mų nėštumų. Toks lytinis švietimas vi-
suomet atneša apgailėtinus rezultatus – paauglių nėš-
tumų tik padidėja. Gaila, kad kai kurių politikų
spren dimus lemia pinigai, bet ne rūpestis jaunų žmo-
nių gerove. 

Šeimos metais taip pat buvo svarstomas Stam-
bulo konvencijos ratifikavimo klausimas. Jei Seimas
žengtų šį pragaištingą žingsnį, Lietu vai būtų pada-
ryta sunkiai pataisoma žala, nes juridinė ir švietimo
sistema privalėtų priimti vadinamąją „so cia linę
lytį”. Tėvai prarastų teisę auklėti vaikus pagal savo
įsitikinimus, nes Stambulo konvencija įpareigoja
griau ti tradicinę vyro ir moters sampratą. Kiekvie-
na proga Seimo na riams priminkime, kad mums la-
bai rūpi šeimos ir gyvybės klausimai. Atėjo metas
mums, katalikams, būti pilietiškai labai aktyviems,
nes kai kurie politikai mano, kad mes esame reika-
lingi tik rinkimų metu.

Savo rūpesčius dėl Lietuvos šei mų sudėkime prie
Betliejaus Kūdikio kojų. Su Dievo pagalba saugoki-
me sa vo šeimas, o pasitaikančius sunkumus pati-
kėkime Viešpaties gailestingajai meilei.
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Dievo vieta 
šeimoje
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Euras Lietuvoje įvestas sklan-
džiai ir sėkmingai, ne paisant
sutrikimų išvakarėse, prane šė

Lietuvos banko vadovas Vitas Va si-
liauskas.

Pasak jo, mokėjimo kortelės ir
ban komatai veikia gerai, o visos in ter-
 netinės bankininkystės paslaugos pil-
nai veikė jau sausio 2 dieną.

Pirmieji pinigai iš bankomatų
buvo išimti praėjus 15 sekundžių po vi-
durnakčio.

Lietuvos bankas sėkmingai vyk-
dantis mažmeninės mokėjimų siste-
mos, per kurią bankai perduoda savo
klientų lėšų pervedimus į kitų bankų
klientų sąskaitas, perjungimą į pato-
bulintą, mokėjimus eurais apdorojan-
čią sistemą. Per paskutiniąsias tris
2014 metų dienas ši sistema apdorojo
rekordinį mokėjimų litais skaičių – 0,7
mln. mokėjimų, t. y. 2–3 kartus daugiau
nei įprastai. 

Iki gruodžio 31 dienos komerciniai
bankai iš Lietuvos banko paėmė 620,8
mln. eurų, dalis jų buvo paskirs tyti
verslo subjektams, kurie prisi ėmė pa-
reigą iki euro įvedimo dienos naująją

valiutą tinkamai saugoti ir jos neiš-
leisti į apyvartą. Iš viso išankstiniame
paskirstyme dalyvavo per 10 tūkst.
verslo įmonių, tarp jų – daugiau nei 2
000 mažųjų įmonių, ku rios eurų gavo
pagal supaprastintą tvarką.

Gyventojams vis dažniau ren kan-

Lietuvos banko vadovas: perėjimas prie euro įvyko sklandžiai 

 tis elektronines mokėjimo prie mo nes,
įnešant grynąsias pinigų santaupas į
sąskaitas bankuose, sparčiai mažėjo
grynųjų pinigų kiekis apyvartoje.
Gruodžio 31 dieną apyvartoje buvo
likę 5,81 mlrd. litų – 51 proc. ma žiau nei
2014 metų pradžioje.

Iki euro įvedimo buvo sėkmingai
išplatinti beveik 900 tūkst. pažintinių
lietuviškų eurų monetų rinkinių vi suo-
menei, sudarant galimybę susipa žinti
su naująja šalies valiuta.

Lietuvai įstojus į euro zoną, V. Va-
 siliauskas nuo šių metų spren džiamojo
balso teise dalyvaus Europos centrinio
banko valdančiosios tarybos posė-
džiuose. Ši taryba formuoja euro zonos
pinigų politiką, nustato bazines palū-
kanų normas.

Priklausomai nuo požiūrio į mo ne-
tarinę politiką, žiniasklaidoje tarybos
nariai paprastai skirstomi į „ba land-
žius” ir „vanagus”. Paklaustas apie
savo poziciją, V. Vasiliauskas sa kė
esantis lankstus ir neturintis išanks-
tinių nuostatų.

„Aš simpatizuoju paukščiams iš
esmės, bet pagal savo svorio kategori-
ją nei prie vienų, nei prie kitų netu rė-
čiau būti priskirtas. Tokie jau ne be gy-
vena”, – juokaudamas atsakė Lie tuvos
banko vadovas, skirstymą į „vanagus”
ir „balandžius” pavadinęs „daugiau
žaidimu”. 

BNS

Lietuvos banko vadovas V. Vasi liauskas. Facebook nuotr. 



Naujųjų metų sandūroje
įprasta svajoti, ką atneš
Naujieji metai. Leng viausia

atsakyti: pagyvensime – pa ma tysi-
me. Šitaip teigdamas niekad ne pra-
šausi pro šalį. Ir vis dėlto noras nu-
spėti bent keletą žingsnių į priekį –
begalinis.

2015-ieji tikriausiai nebus Lietu -
vai nei ženkliai geresni, nei aki-
vaiz džiai sunkesni. Nebent Kremliaus diktatorius su-
manys „žaliųjų žmogeliukų” kovinę dvasią patikrinti
dar ir Baltijos šalių teritorijose. Tada tik rai nebus
lengva. 

O kad Vladimiras Putinas tebelinkęs agresyviai
mojuoti karo kir viu, primena naujoji Rusijos kari-
nė doktrina, sukurpta 2015-ųjų išvaka rėse. Žinoma,
gyvenimiška patirtis by loja, kad negalima pasitikėti
nė vienu Rusijos prezidento žodžiu. Nes šis vadovas
begėdiškai meluoja. Me luoja visur ir visada, kai rei-
kia pa tei sinti savo chuliganiškus žings nius. Todėl nai-
viai pasielgtume, jei aklai tikėtume dokumentais, ku-
riuos V. Putinas pasirašo kaip Rusijos vado vas.
Šiandien sukurpė agresyvią doktriną, rytoj galbūt su-
rašys dar piktesnę.

Bet ir 2015-ųjų išvakarėse pasira šytai doktrinai
užtenka cinizmo ir agresijos. Tame dokumente me-
las ap verstas aukštyn kojomis, kad atrody tų kaip tie-
sa ir teisybė. Kiekvienam blaiviai mąstančiam pi-
liečiui aišku: jei Kremlius elgtųsi padoriai, civili-
zuotai, jei neskriaustų savo kaimy nių, nei Gruzija,
nei Ukraina, nei Mol dova, nei kitos buvusios SSRS
valstybės taip atkakliai neieškotų užuovėjos NATO
ir ES aljansuose. 

Tačiau dabartinis Kremlius pats muša, pats rė-

kia. Jis nesivadovauja taisykle, jog „per prievartą
mielas nebūsi”. Jis tebetiki, jog Rusiją galima priverst
mylėti tankų ir raketų pagalba. Jis tebešūkauja, kad
visos kaimyninės valstybės priklauso Ru sijos įtakos
zonoms. Visas „įtakos zo nas” jis pasiruošęs ginti
„dantimis ir nagais”. 

Tad akivaizdu, kad naujoji kari nė doktrina turi
propagandinio do ku mento bruožų. Ten labai aiškiai
su rašyta, kokių žingsnių Rusija imsis, jei Vakarai ne-
leis jai terorizuoti kai myninių šalių. Perskaitę nau-
jąją Ru sijos karinę doktriną Vakarai tarsi turėtų iš-
sigąsti: verčiau leiskime Ru sijai elgtis kaip tinkamai,
nes prie šingu atveju naujas kruvinas karas neiš-
vengiamas.

Bet būtent šis rusiškas pedantiš kumas ir išduoda
propagandinį doktrinos pobūdį. Rusija akivaizdžiai
per silpna, kad pajėgtų įgyvendinti visus doktrino-
je numatytus tikslus, nes kiekvienas stiprus smūgis
sulaukia ... stipraus atoveiksmio. 

Beje, naujoji agresyvi Rusijos doktrina Vakarams
– net labai reika linga. Reikalinga vien tam, kad nie-
 kad nesusigundytume atšvęst perga lės, „štai dabar
jau tikrai esame sau gūs”. Vaizdžiai tariant, būtų buvę
žy miai pavojingiau, jei Kremlius pa teiktų bedantę ka-
rinę doktriną. Su prask, nuo šiol nieko nepulsime, su

kaimynais gyvensime draugiškai. Ir už-
migdęs mūsų budrumą netikėtai pultų
kaip netikėtai užpuolė Krymą.

Tad rusiškoji karinė doktrina – tarsi
sarginis šuo, kuris nuolat amsėdamas
neleidžia mums užmigti.

O kad esama lietuviško noro „at -
švęsti pergalę”, byloja per LRT nu skam-
bėjęs Lietuvos ambasadoriaus JAV ir
Meksikai Žygimanto Pa vilio nio perspėji-

mai. Ambasadorius Ž. Pavilionis primena, jog, gy-
vendami pavojingai rusenančio vulkano pašo nėje,
mes atsainiai rūpinamės savo saugumu. Mūsų už-
sispyrimas neskirti reikiamų lėšų savo gynybai jau
įtar tinas net nuoširdžiausiems ir stipriausiems
mūsų kariniams partneriams – amerikiečiams.
Mūsų kari niai partneriai amerikiečiai pagrįstai
teiraujasi, kodėl didžiausia finan sinė našta – ant
Amerikos pečių, o Lietuva, viena iš arčiausiai ag-
resoriaus gyvenančiųjų, nelinkusi karine našta pro-
porcingai pasidalinti.

LRT televizijai ambasadorius tei gė: „Vienintelis
dalykas, kurio ame rikiečiai negali suprasti, kodėl, pa-
tys nusiginklavę, prašome ameri kie čių mus apginti,
kodėl vis dar esa me vieni mažiausiai finansuojančių
savo gynybą. JAV armija stipri, nes ame rikiečiai iš
kartos į kartą atsi nešė su pratimą, jog laisvė nėra duo-
tybė. Ją iš tavęs atims, jeigu jos pats neginsi”.

Lietuva – iš tų valstybių, kuriai labiausiai turėtų
būti suprantama gyvenimiškų negandų patvirtinta
tai syklė: „laisve nesirūpinantys rizi kuo ja ją pra-
rasti.” Tačiau kaip tada suderinti lietuvišką šykš-
tumą skirs tant biudžeto lėšas su lietuvišku žinojimu,
jog laisvė nėra amžina? Kodėl Estija pajėgi surasti du
procentus karinėms išlaidoms, o mes – ne?
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Lietuvišką šykštumą
jau pastebi ir amerikiečiai

GINTARAS VISOCKAS

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 sâskaitos

Lietuvos Respublikos prezidentės 
Dalios Grybauskaitės 

sveikinimas Naujųjų metų proga
Mieli Lietuvos žmonės,

besibaigiantys metai
mums buvo vienybės, drąsos ir
atsakomybės iš bandymas. Mū -
sų darbštumas ir tikėjimas
savo šalimi padėjo pasiekti is-
torinių permainų.

Tapome laisvi nuo ener-
getinio spaudimo gniaužtų ir
sustiprinome savo Nepriklau-
somybę.

Jau netrukus lietuviškas
euras pasklis po visą Lietuvą
ir Europą. Tai – mūsų gali-
mybė augti ir būti modernia
europietiška valstybe, kelti
sau naujus tikslus ir drąsiai
žvelgti į ateitį.

Mielieji, 
Per praėjusius metus mums pavyko nuveikti daug prasmingų dar-

 bų, todėl Naujuosius metus pasitin kame pasitikėdami savimi ir Lietuva.
Paskutinėmis šių metų akimir komis didžiuokimės, kad tapome dar

stipresni ir ryžtingesni.
Tegul ateinantys metai būna sėkmingi ir neša džiaugsmą į kiek-

 vienus namus. O aukštai iškelta Trispalvė ir Lietuvos žmonių laimė-
jimai tegul garsina šalį visame pa saulyje.

Su Naujaisiais visus!!!
Dalia Grybauskaitė, 

Lietuvos Respublikos prezidentė
2015 m. sausio 1 d.

Lietuvių Sodybos
patikėtinių ta ry-
ba praneša, kad

Lietuvių Sodybos pa-
statas  („Lithuanian
Center” 34251 Ridge
Rd. Willoughby Ohio
44094) 2014 metų gruo-
džio 30 d. buvo par-
duotas naujam savi-
ninkui, „Abbot’s Ma-
 nor, Ltd.” Šiuo būdu
vyresnio am žiaus gy-
ventojams užtikrina-
mas toliau tebetęsian-
tis pastarųjų dviejų
metų aukšto lygio patarnavimas bei bus įmanoma įvykdyti pastatui labai rei-
 kalingus remontus. 

Lietuvių Sodybos taryba ir toliau tęs darbus, siekdama pagal nuostatus rem-
ti švietimo ir labdaros projektus, ir tvirtina, kad bus kreipiamas ypa tin gas dė-
mesys mūsų kolonijos poreikiams. 

Dabartinę tarybą sudaro: Riman tas Aukštuolis, Nijolė Balčiūnienė, Patri-
cia Herman, Frank Lucas, Kęs tutis Petraitis ir Vilija Nasvytytė-Klimienė.

Sodybos patikėtinių taryba
2015 m. sausio 1 d.

Parduota Lietuvių Sodyba

Nors iki Pasaulinio šeimų susiti-
kimo JAV, Philadelphijoje, daly-

vaujant ir popiežiui Pranciškui, dar
de vy ni mėnesiai, darbai jau verda ir
už duočių sąrašas tik ilgėja, rašoma JAV katalikų tinklalapyje „Crux”.

Reikia išleisti du milijonus bro-
 šiū rų įvairiomis kalbomis, surinkti
nuo 7 iki 10 tūkstančių savanorių,
paruošti milijonus ostijų, kurios bus
aukojamos Mišiose. Reikia paruošti
milžinišką sceną su altoriumi. Į Šei -
mų susitikimą jau įsirašė 15 000 žmo-
 nių iš 153 pasaulio valstybių, 11 500
Philadelphijoje esantys viešbučių
kambariai sparčiai užsakinėjami. 

Mišiose laukiama apie milijono
žmonių.  

Vatikano radijas

Jau verda pasiruošimai
Pasauliniam šeimų
susitikimui JAV

Šeimų susitikimo 2015 metais emblema
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REGINA GASPARONIENĖ

Išeivijos rūpestis Lietuva nepasibaigė Tėvynei ta-
pus laisva. Didelės ir mažos lietuvių organizaci-
jos, pavie niai užsienio verslai ir atskiri asme nys

padeda Lietuvos ekonominiam  augimui. Visoje
Amerikoje išsimėtę lietuviški vienetai siunčia hu-
manita rinę, karitatyvinę, kultūrinę ir eko nominę pa-
galbą. Žymias paramas yra suteikę tokios garsios Ca-
lifornijos visuomeninės organizacijos kaip Los An-
geles „Vaikų viltis”, Lietuvos Duk terys, Birutiečių
draugija ir kt. „Vai kų viltis” plečia ligonines ir gerina
Lietuvos vaikų sveikatingumą ir gy dymą; Lietuvos
Dukterys remia vai kų globos namų auklėtinius, kad
jų gy venimo ir mokymosi sąlygos nesi skirtų nuo šei-
mose augančių vaikų. Birutiečių draugija remia
Lietuvoje kultūrą, knygų leidybą. Bet nuo sta biau sia
yra, kai vienas asmuo prisiima atsakomybę metai po
metų su teikti pagalbą keliems gabiems studentams,
tuo palengvindamas jų ke lią į tolimesnį mokslinį pa-
siren gimą. 

Vienas iš tokių asmenų yra Santa Monicoje gy-
venantis California State University Long Beach
profesorius daktaras Emanuelis Kęstutis Jarašū-
 nas. Šių metų vasarą Kauno Techno logijos univer-
sitete (KTU) buvo įteiktos prof. dr. E. K. Jarašūno sti-
pendijos mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulte-
to gabiems absolventams, ku rie specializuojasi spor-
to inžinerijos, biomechanikos ir biomechatronikos sri-
tyse. Ši vardinė stipendija yra jau 18-toji, kurią ga-
biems jauniems me chanikos inžinerijos ir dizaino
moks lininkams skyrė prof. E. K. Jarašū nas. 

Prof. Emanuelio Jarašūno kelias į mokslo aukš-
tumas buvo nelengvas. Antrojo pasaulinio karo sū-
kurys jį, dešimtmetį berniuką ir jo šeimą, nu bloškė
į Vokietiją; čia jis pradėjo gimnazijos mokslus. At-
vykęs į JAV, dar tik paauglys, nuėjo dirbti fabrikan,
kad padėtų tėvams, o pats mokėsi va karais. Taip dirb-
damas baigė me cha ninės inžinerijos studijas Califor -
nia State University bakalauro ir ma gistratūros
laipsniais. 1979 metais South western University Flo-
rida  ir įsigijo pirmą mokslų daktaro laipsnį. Sėk-
mingai dirbo „Aeroject General” kompanijoje kuriant
„Polaris” ir „Mi nutmen” raketų variklius. 1969 me-
tais išlaikė State of  California Professional Engineers
egzaminus, davusius teisę įkurti privačią įmo nę. Joje
buvo gaminamos aukščio kėli mo mašinų konstruk-
cijos. Iš NASA gavo apdovanojimą už raketų kėlimo
mašinų konstrukcijų tobulinimą ir pritaikymą. Tuo

TELKINIAI

Los Angeles mokslininko dovanos Lietuvos jaunimui

pačiu metu dėstė California State University. Dirbo
lėktuvų bendrovės „Boeing”  medžia gų atsparumo
konsultantu, taip pat Amerikos karinio laivyno ba-
zės Long Beach – kėlimo mašinų saugos pa tarėju.
Kompanija „Boeing” pritaikė jo išradimą – sukurti
smūgiams labai atsparią medžiagą iš titano ir vana -
džio, kuri naudojama lėktuvų ratams smūgio į žemę
metu sustiprinimui. Antrą doktoratą 1993 m. E. K. Ja-
ra šūnui suteikė Ispanijos Universitat De Valencia už
medžiagų atsparumo programos struktūrą ir pri-
taikymą laboratorijose.  Trečią garbės daktaro laips-
nį jam suteikė Kauno Techno logijos universitetas
(KTU) 2006 m. už nuopelnus Lietuvos mokslo ir
švietimo įstaigoms. Profesorius savo as me  niškomis
lėšomis atkūrė mechani kos ir mechatronikos fa-
kultetų deformuojamų kūnų mechanikos katedros
metodinį kabinetą. Parašė keturis vadovėlius, per dvi-
dešimt straipsnių iš aukštų kėlimo mašinų konst-

rukcijų tobulinimo ir jų naudojimo saugos stiprinimo
srities.

Pasitraukęs iš Tėvynės, prof. E. K. Jarašūnas jos
niekada neišsiža dė jo. Pirmą kartą apsilankė Vilniuje
dar tais tamsiausiais okupaciniais 1974-aisiais me-
tais, pakviestas į Vil niaus universitetą. Atkūrus Lie-
tuvos  nepri klausomybės, jis atskubėjo į pagalbą pa-
dė ti at kur ti Vytauto Didžiojo universitetą (VDU),
buvo Atkuriamojo Sen ato na riu, o 1992–1993 metais
išrinktas VDU prorektoriumi. Švenčiant VDU at-
kūrimo dešimtmetį jis, kaip atkūrimo Senato narys,
buvo apdovanotas jubiliejiniu aukso žymeniu už nuo-
 pelnus atstatant sugriautą Lietuvos pagrindinę
mokslo įstaigą. Pareiga pa dėti mokslo viršūnių sie-
kiančiam Lietuvos jaunimui yra prof. E. K. Ja ra šūno
didelė meilė laisvai Lietuvai. Tai taip pat padėka li-
kimui, kad šia me svetimame svetingame krašte jis
sugebėjo pasiekti išskirtinių mokslo aukštumų.

Profesorius Emanuelis Kęstutis Jarašūnas (v.) Mechanikos ir mechatronikos fakulteto magistrantūros studentui
Tomui Každailiui ir bakalauro studijų absolventui Mindaugui Raškauskui – įteikė savo vardines stipendijas.

Jeigu dar neturėjote progos, už su-
kite dabar į Čiurlionio galeriją
Jaunimo centre pasivaikščioti

po asmeninę Karolio Avižienio paro-
dą – ji veiks iki sausio 9 d. Čia – meni-
ninko mėgėjo drožiniai, nuotaikingos
meta linės skulptūrėlės, bet daugiau-
sia – tapybos. Beveik visi paveikslai su-
 kurti per pastaruosius penkerius me-
 tus. Vyrauja natiurmortai ir peizažai,
ir tai nenuostabu – jie puikiai atspin-

di dvi kitas – be tapybos – Karolio Avi-
žienio aistras: kulinariją ir ke liones.

Ypač keliones. Jo paveikslai  mus
nu veda ir į Baltijos ir Viduržemio jūros
pajūrį, Italiją ir Portugaliją, Prancūzi-
ją ir Kroatiją. Kalnai ir  jūra – beveik
mėgstamiausias autoriaus derinys. Ką
betapytų K. Avižie nis – jo paveikslai
giedri, skaidrūs, džiugūs. Užsukite pa-
sidžiaugti – Čiurlionio galerijos adresas:
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL.

Parodos paveikslėliai
Karolio Avižienio tapyba Jaunimo centre

Dail. M. Stankūnienė siūlo K. Avižieniui su-
rengti parodą ir Lietuvoje.

Ramunės Lapas nuotraukos

Jūra Avižienytė (k.) su parodos dalyviais.
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RŪTA SIDABRIENĖ

Gruodžio 21 d. į  Šv. Onos bažny-
 tėlę (Saint Ann of  the Dunes,
Beverly Shores, IN), esančią

prie Michigano ežero kopų, gausiai su-
sirinko lietuvių  ne tik iš Indianos, bet
ir iš kai myninių Michigano bei Ilino-
jaus valstijų. Kaip jau įprasta, trečią
mėnesio sekmadienį, 1 val. p. p. kun.
Antanas Gražulis, SJ, atnašavo šv. Mi-
šias. Giedojo bažnytinis choras, kuriam
vadovauja vargonininkė Revita Dur-
tinavičiūtė.

Iškart po šv. Mišių  vyko šventinė
programėlė. Salė nuščiuvo, kai 7 me-
tukų Ainė solo pradėjo dainuoti „Jau
Kalėdos” (muzika ir eilės O. Pučins-
kienės), po to jai pritarė kitos mergai-

tės. Jorana atliko „Ka lėdų naktį” (mu-
zika F. Strolios, žodžiai J. Minelgos), jai
pritarė sesė Benita ir draugės Elena su
Aine. Susikaupimo nuotaiką pasklei-
dė Dianos Johns skaitoma Bernardo
Brazdžionio „Artojų malda Kalėdų
Kristui” bei kitų autorių eilės.

Kun. A. Gražulis, SJ, atsivežė daug
kalėdaičių, kurie buvo išdalinti vi-
 siems susirinkusiems. Kunigas per-
skaitė maldą ir paprašė laužiant ka lė-
daitį pasidalinti linkėjimais. Koks nuo-
stabus ir šiltas jausmas: vieni kitiems
linkėjome laimės (jos, atrodo, visada
trūksta), sveikatos  (tai brangiausias
mūsų turtas) bei Kris taus palaimos
mūsų namams.

Šventė tęsėsi prie tradiciniais Kū-
čių valgiais gausiai nukrauto stalo.

Nenuilstanti lie-
tuviškos kultū-
ros puoselėtoja,

meno leidinių ir muzie-
jų mecenatė, talentin-
ga dailininkė, įžy miojo
grafikos grando Viktoro
Petra vi čiaus mokinė ir
tradicijų tęsėja, lietu-
viškosios M. K. Čiurlio-
nio ga le rijos Čikagoje
globėja. Lietuvių dai lės
muziejaus Lemonte pra-
dininkė – tai toli gražu
ne visos M. B. Stan kū-
nienės veik los sritys.
Nuo 1968 m. ji rengia pa-
rodas Čikagoje, Clevel -
an de, Los Angeles, To-
ronte, Miun chene, Mel-
bourne, Sydnėjuje, Vil-
niuje, Ma ri jampolėje,
Kaune.

Ji didelė filantropė,
mokanti pasidžiaugti
savo ir kitų dailininkų
darbais, aukomis Lie-
tuvai. Daugelio meno knygų leidėja,
asmeniniu pa vyz džiu ji skatina ir ki-
tus, nelaukda ma kokio įvertinimo ar
didelio pagar sinimo.

Už nuopelnus dailininkė apdova -
nota Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordinu. Amerikoje ji il-
gus metus darbuojasi lietuvių daili-
ninkų grupėje „Dailė”, Amerikos
lietuvių dailininkų sąjungoje, JAV
Lietuvių Bendruomenės kultūros
taryboje. Kaupia meno archyvus Li-

tuanistikos tyrimo ir studijų centre
Čikagoje.

Ne už atlyginimą, bet iš visos šir-
 dies dirbanti dailininkė verta pa-
čių geriausių įvertinimų, ypač pa-
sitin kant savąjį, 90-ąjį gimtadienį.

Ilgiausių metų, miela Magdale-
 na! Būkite ir toliau energingu, kū-
rybingu pavyzdžiu ateinančioms
kartoms!

Lietuvių dailės muziejaus 
taryba ir valdyba

Magdalena Birutė Stankūnienė

Kūčios Beverly Shores

Choro vadovė vargonininkė Revita Durtinavičiūtė.                        Rūtos Sidabrienės nuotr.

Ainė Rudzevičiūtė, Benita ir Jorana Bansevičiūtės ir Elena Rudzevičiūtė. 

Diana Johns skaito Bernardo Brazdžionio eiles.               Gintaro Bansevičiaus nuotraukos
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Ateities” žurnalo redakcijos kertelėje Marija Keršanskienė rašo apie
rudeniško ,,Ateities” (Nr. 8) spalvas. Tas numeris mane pasiekė su pir-
muoju šios žiemos sniegu. Marija savo žodyje pastebi, kad ,,Kiekvie-

nas ‘Ateities’ numeris taip pat tarsi nauja pradžia: vis kitais žodžiais sveikinasi
naujas tekstas, puslapis, kiti vardai užpildo turinį, apie kitą pasaulio kampelį
pasakoja ‘Ateities’ bičiuliai keliautojai ir jų užfiksuotos akimirkos”. 

Šio numerio viršelyje matome Liną ir Benediktą Paulauskus su sūnumi
Roku. Tai labai tinkanti nuotrauka, atsisveikinant su Šeimos metais. Andrius
Navickas, nuolatinis žurnalo bendradarbis, atokiau nuo tikėjimo esančio var-
du kalba: ,,Viešpatie, apie kokį išlaisvinimą iš nuodėmės Tu kalbi? Neatimk iš
manęs tų malonumų trupinių, kuriuos turiu. Kam man tas kryžius, kelias į Gol-
gotą? Palikime tai stipriems, ‘tikėjimo profesionalams’”. Toliau skaitome apie
palaimintojo Alvaras del Portilijas gyvenimą. Jurgita Dirksytė prašo Dievo jai
parodyti gyvenimo meilę. 

Petras Pliumpa aiškina apie tamsiąją pasaulio pusę. Pilni septyni žurna-
lo puslapiai skirti angelams ir šėtonams. Autorius teigia, kad velnių įtaka žmo-
nių gyvenimui yra daug didesnė nei daugelis galvoja. Jis primygtinai aiškina,
kad be įprastinės velnių įtakos dar yra nepaprastieji antpuoliai, kaip infesta-
cija, obsesija ir apsėdimai. Demonai reiškiasi ir satonizme, sekse, spiritizme,
magijoje ir t. t. Jis lyg apgai lestauja, kad po Vatikano II Susirin kimo dėmesys
šiems visiems bau bams sumažėjo. 

Iš viduramžių nuotaikos į dabartį grąžina Donatas Puslys, analizuodamas
santykį tarp meistro ir pameistrio, tarp autoriteto ir to, kuris ji seka. Agnė Za-

karavičiūtė aiškina reklamų įtaką mums.
,,Principų” skyrelyje Linas Braukyla pa-
sisako apie organizacijos struktūrą. Iš
praeities ,,Ateities” (1933 m. nr. 1) ketu-
riuose puslapiuose į skaitytojus prabyla
P. E. Schlund, OFM, kuris ieško santykio
tarp katalikybės ir tėvynės. Anot jo, ka-
talikas žino, kad šioje žemėje jis yra tik
keleivis, skirtas siekti dangaus. ,,Ten
yra tik roji, geresnė tėvynė, pasiekiama
tinkamai išpildžius visas pareigas že-
mėje”. 

Šio numerio atmintiniausias ra-
šinys yra Birutės Gražytės pokal bis
su Erika Šnaraite, praradusia re-
gėjimą dar vaikystėje. Tas pasikal-
 bėjimas turėtų būti ne tik skaitomas, bet ir dis-
kutuojamas ateitininkų susirinkimuose ir kitomis progomis.
Tai stulbinantis, gyvas pavyzdys, kaip priimti ir gyventi su negalia. Brigita Čiu-
žaitė aprašo plaukimą su didžiausiu Lietuvos burlaiviu ,,Brabander”. Tai pro-
jektas, skirtas jaunimui iš Lietuvos, Lenkijos, Danijos, Švedijos išmokti bu-
riavimo ir navigacijos paslapčių. 

Likusiuose 22 puslapiuose esančiuose skyreliuose – Iniciaty vos, Įspūdžiai,
Tarptautinukai, Užsienyje ir Nekasdienybė – su telkta įvairios ir įdomios infor-
macijos bei spalvingų nuotraukų. 

,,Ateitis” nr.8 
Rudeniška ,,Ateitis” – su pirmuoju sniegu!

,,Skaityk ir kurk ateitį!” ,,Atei ties” žurnalo prenumerata – graži ir gera dovana
sau ir kitiems! JAV prenumeratos kaina: 45 dol.; dova na/prenumerata asme-
niui Lietuvoje, Lietuvos mokyklai ar kuopai: 20 dol. Čekius rašyti: Lithuanian
Catholic Federation Ateitis ar LCF Ateitis. Memo eilutėje įrašyti: ,,Ateities pre-
 numerata”. Siųsti: Ramunei Kubiliū tei 808 Judson 3B, Evanston, IL 60202

Žiemos kursų link Knygų klubas
Ateitininkų namuose
2015 m. sausio 7 d., trečiadienį, 10 val.
r. Ateitininkų namų knygų klu bo nariai
aptars dr. Atul Gawande knygą ,,Being
Mortal: Medicine and What Matters in

the End” (2014).
Bostone dirbantis
chirurgas, kelių
knygų autorius bei
dažnas ,,New Yor-
ker” žurnalo ko-
respondentas, ap-
taria mediko vaid-
menį žmogaus gy-
venimo tėkmėje

iki pat saulėlydžio.
Diskusijos vyks lietuvių kalba. Tu-

rintys klausimų gali kreiptis į Dainę
Quinn dainequinn@gmail.com. Visi
kviečiami. Ateitininkų namų adresas:
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL

Čikagos ir jos apylinkių moksleiviai gruodžio 26 d. – sausio 1 d. dalyvavo  MAS Žiemos kursuose Dainavoje. Apie kursų programą ir
kur santų nuotykius papasakosime vėliau. Šioje nuotraukoje kairėje autobuso pusėje: Marija Čyvaitė, Ema Šlajutė, Gustė Savu ky nai -
tė, dešinėje – Nerija Čuplinskaitė ir Matas Čuplinskas,  už jų Matas Skeberdis. Tolumoje Marisa Sadauskaitė ir Kristina Štuopaitė. 

Dainos Čyvienės nuotr.

Gargždų parapiją aplankė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Vyskupas, su klebonu kan. J. Paulausku atėjęs į ateitininkų kambarį, pa-
dovanojo jauniems ateitininkams jo paties sudarytą knygelę „TU – GE-

NIJUS”. Vyskupas bendravo su ateitininkais, domėjosi kuopos planais, veikla.
Informavome Ekscelenciją, kad dabar mūsų artimiausias planas – išvyka į Šei-
mų šventę Šiaulių arenoje. Vasario ar kovo mėn. planuojame priimti norinčius
atvykti pas mus į Gargždus ateitininkus iš Kauno. Mūsų kuopos ateitininkams
ir jiems įdomu susitikti bendravimui, draugystei, pasidalinimui veiklos pa-
tirtimi. Pasigyrėme, kad turime nuoširdžią rėmėją Aldoną Šmulkštienę. iš Či-
kagos. Ji mums vis kasmet padovanoja keletą „Ateities” žurnalo prenumera-
tų, atsiunčia dovanų čekį švenčių progomis. Mus palaiko, paremia Aldona Cin-
gienė iš Los Angeles, paremia, užprenumeruoja „Draugo” šeštadieninį nume-
rį Laima ir Jonas Šalčiai. Už visa tai mes jiems esame labai dėkingi, prisime-
name kuopos ateitininkų Gyvojo rožinio maldoje. Tai duoda kuopai paskatą ir
galimybę aktyviau veikti, vykdyti savo sumanymus. 

– Kazimiera Sipienė, kuopos globėja

Garbingas svečias pas Gargždų ateitininkus

Vyskupas Jonas Kauneckas ir kan. J. Paulauskas apsupti Gargždų jaunųjų ateitininkų.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Prancūzija laukia taikos Ukrainoje

Vilnius (BNS) – Minint Lietuvos
vėliavos dieną sausio 1-ąją pa keista
Vil niuje, Gedimino pilies bokš te, ple-
vėsuojanti trispalvė.

2014 metais Gedimino pilies bokš -
e plevėsavusi vėliava perduota sau goti
Telšių Žemaitės gimnazijai. Šiai gim-
nazijai vėliava įteikiama už istorinės at-
minties puoselėjimą.

Nuo 2006-ųjų metų senoji Gedimi-
 no pilies bokšto vėliava iškilmingai
įteikiama mokyklai, pasižyminčiai pi-

 lietiniu ir tautiniu mokinių ugdymu,
kurią pasiūlo Krašto apsaugos ir Švie-
timo ir mokslo ministerijos.

Pirmą kartą Gedimino pilies bokš-
te Lietuvos trispalvę 1919 m. sau sio 1
dieną iškėlė dešimties Lietuvos sava-
norių būrys: karininkas Kazys Škirpa,
karo valdininkai Jonas Niste lis ir Pet-
ras Gužas, kareiviai Albinas Rauba, Ro-
mualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jo-
nas Norvila, Mikas Sly vaus kas, Vincas
Steponavičius ir Sta sys Butkus.

Paryžius (BNS) – Prancūzija Ru-
sijos užsakytus du karo laivus perduos
tik tada, kai bus konkrečių tvirtos tai-
kos Ukrainoje ženklų, pareiškė Pran-
cūzijos gynybos ministras.

Vakarai kaltina Rusiją separatis tų
Ukrainos rytuose palaikymu ir gink-
lavimu, nors Maskva tai neigia.

Europos Sąjungai ir Jungtinėms
Amerikos Valstijoms paskelbus Rusi jai
sankcijas, Prancūzijai tapo sudė tin ga

vykdyti savo įsipareigojimą dėl 1,2
mlrd. eurų sutarties pateikti du „Mist-
ral” klasės karo laivus Rusijai.

Sutartis dėl dviejų „Mistral” kla sės
sraigtasparnešių pristatymo Ru si jai
buvo pasirašyta 2011 metais. Pir mąjį lai-
vą buvo numatyta pateikti Rusijos lai-
vynui 2014 metų pabaigoje.

Šiuo metu du šio tipo laivai yra
Saint-Nazaire uoste Prancūzijoje.

Gedimino pilies bokšte iškelta vėliava

Vatikanas (Vatikano radijas) –
Popiežius Pranciškus sausio 1 dieną pa-
ragino visų tikėjimų ir kultūrų žmo nes
susivienyti kovoje su šiuolai kinių for-
mų vergija ir žmonių kontra banda,
per pirmąsias 2015 metais savo aukotas
Mišias pareiškęs, kad vi si turi Dievo su-
teiktą teisę būti laisvi.

Šios pamaldos Šv. Petro bazilikoje
žymėjo Katalikų Bažnyčios pa skelb tą
Pasaulinę taikos dieną. Šių metų šūkis
– „Daugiau jokių vergų, tik broliai ir se-
serys”.

Praėjusį mėnesį Pranciškus ragi-
no vartotojus vengti pirkti pigias pre-
 kes, kurios gali būti priverstinio dar bo
arba kitų išnaudojimo formų re zultatas.

Ta žinia buvo išsiuntinėta valsty-
bių ir vyriausybių vadovams, tarptau-
 tinėms institucijoms ir 1,2 mlrd. tikin-

čiųjų turinčios Katalikų Bažny čios pa-
rapijoms.

Argentinietis popiežius paskelbė
savo prioritetu pastangas ginti mig ran-
 tus ir darbininkus. Per Naujųjų metų
išvakarių pamaldas jis pasmerkė ad-
ministratorius ir nusikal tėlius Romo-
je, kaltinamus lėšų grobs tymu iš vie-
šųjų fondų, turinčių padė ti neturtin-
giems imigrantams. 

Antroji pasaulinis vergovės ro dyk-
 lė, lapkritį paskelbta Australijoje įsi-
kūrusios žmogaus teisių organizacijos
„Walk Free Foundation”, rodo kad be-
veik 36 mln. žmonių gyvena vergovės
sąlygomis – verčiami dirbti viešna-
miuose, atlikti fizinį darbą, tapę pri-
klausomais dėl skolų arba gimę vergi-
joje.

Vilnius (ELTA) – Kova su korup-
cija ir šešėline ekonomika, išmanio-
sios mokesčių sistemos administra-
vimo pertvarka, energetinių projektų
baigimas – šie darbai, anot ministro
pirmininko Algirdo Butkevičiaus, Lie-
tuvoje bus tęsiami 2015 metais. 

Šiemet numatoma baigti dvi elekt-
ros jungtis: 2015 m. pabaigoje turėtų
pradėti veikti „NordBalt” jungtis su
Švedija, Lietuvą ir Lenkiją sujungian-
 tis elektros tiltas turėtų būti baigtas šių
metų gruodį. Premjeras taip pat in-
formavo, kad magistralinio Klaipėdos-
Kuršėnų dujotiekio antrosios gijos tie-
simo darbai greičiausiai bus baigti
liepą. Užbaigus šiuos projektus, šalyje
pradėta energetinė re forma, anot Prem-

jero, būtų „baigta 90-čia procentų”. 
Ministras pirmininkas sakė, kad

gamtinių dujų jungties su Lenkija ga-
 lima tikėtis ne anksčiau kaip 2020 m.
Šiemet taip pat turėtų būti įkurtas
emigrantams skirtas internetinis tink-
la lapis, kuriame būtų skelbiamos Lie-
tuvoje esančios laisvos darbo vietos. 

Finansų ministro Rimanto Ša-
 džiaus teigimu, įsivesdama eurą Lie-
 tu va užbaigė vieną svarbiausių dar bų
nepriklausomos Lietuvos istorijoje,
ateityje dar laukia šalies laukia su-
dėtingesnės ekonominės užduotys. 

„Tačiau mes gauname ir žymiai
stipresnį padėjėją – eurą. Priverski me
jį tarnauti mums, kaip kad ištikimai
tarnavo litas”, – teigė ministras. 

Kokie darbai laukia Vyriausybės 

Vilnius (BNS) – Lietuvos ambasa-
da Ukrainoje nuo sausio 1 dienos dve-
jiems metams tampa NATO kontaktine
ambasada Ukrai noje.

Pagrindiniai NATO kontaktinės
ambasados uždaviniai – skleisti infor-
maciją apie Aljanso veiklą ir vykdo mą
politiką, organizuoti šviečiamojo po-
būdžio renginius, bendradarbiauti su
vietos spauda, valdžios institucijomis
ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuvos užsienio reikalų minis-

terija pranešė, kad ypatingą dėmesį am-
basada ketina skirti darbui Ukrai nos
regionuose.

Ambasada Ukrainoje pakeis NATO
kontaktine ambasada šioje ša lyje pa-
staruosius dvejus metus buvu sią Len-
kijos atstovybę.

Su Rusijos remiamais separatistais
rytuose kovojanti Ukrainos vy riau sy-
bė neseniai paskelbė, kad sieks narys-
tės NATO.

Vilnius (LRT.lt) – Šiauliuose su lai-
 kyti du šnipinėjimu įtariami as me-
 nys. Tai patvirtino Krašto apsau gos mi-
nistras Juozas Olekas. Minis tro teigi-
mu, dėl sulaikytųjų veiklos prokurorai
pradėjo ikiteisminį tyri mą.

J. Olekas neįvardija, nei kada šie
asmenys sulaikyti, nei kurios šalies
naudai jie galėjo šnipinėti. Lapkritį

prokuratūra paviešino informaciją apie
kitus du sulaikytus asmenis – tai buvęs
technikos darbuotojas valstybės įmo-
nėje „Oro navigacija” ir bu vęs para-
medikas, tarnavęs Lietuvos kariuo-
menėje. Abu jie šnipinėjo Bal ta rusijos
slaptosioms tarnyboms. Šių vyriškių
bylos perduotos teismui. 

Lietuvos atstovybė Ukrainoje

Sulaikyti du šnipinėjimu įtariami asmenys

Ryga, sausio 1 d. (BNS) – Latvija
sausio 1 dieną pradeda pirmininkauti
Europos Sąjungos Tarybai ir per šešis
jos pirmininkavimo mėnesius iki bir-
želio 30-osios numatoma maždaug 200
įvairaus lygio renginių.

Tarp jų bus neformalių ES minis -
trų ir ekspertų susitikimų, konferen-
cijų, seminarų. Tikimasi, kad į Latvi-
 ją nušviesti pirmininkavimo rengi nių
atvyks mažiausiai 700 užsienio žurna-
listų.

Latvijos pirmininkavimo ES kul-

minacija bus gegužės 21–22 dienomis
vyksiantis Rygos viršūnių susitiki-
mas; jo metu turi būti suplanuota nau-
ja kryptis ES Rytų partnerystės prog-
ramai, kuri labai nepatinka Ru sijai.
Šiame susitikime gali būti iš naujo
apibrėžti ES santykiai su buvusiomis
sovietinėmis šalimis Armė ni ja, Azer-
baidžanu, Baltarusija, Gruzi ja, Mol-
dova ir Ukraina.

Liepos 1 dieną pirmininkavimą
ES perims Liuksemburgas.

Popiežius ragina susivienyti kovoje su vergija

Maskva (BNS) – Iškilus Krem liaus kritikas Aleksejus Navalnas paragino savo
šalininkus išeiti į gat ves ir pareiškė, kad Prezidento Vla dimiro Putino režimas
turi būti „su  nai kintas”, kai teismas pasiuntė jo bro lį į kalėjimą, paskelbęs nu-
tartį prieštaringai vertinamoje byloje dėl sukčiavimo.

„Šis režimas neturi teisės egzistuoti – jis turi būti sunaikintas”, – pareiškė
A. Navalnas išėjęs iš teismo salės, kai teisėja jam skyrė lygtinę laisvės atėmimo
bausmę, bet jo brolį Olegą pasiuntė 3,5 metų už grotų byloje dėl turto grobstymo,
kuri, anot aktyvisto, yra politiškai motyvuota.

A. Navalnas ragina „sunaikinti” Putino režimą

Latvija perima pirmininkavimą ES Tarybai 

Gedimino pilies bokšte – tradici nės Lietuvos vėliavos pagerbimo iškilmės. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Aleksejus Navalnas gavo lygtinę laisvės atėmimo bausmę.       www.theatlantic.com nuotr. 
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Apdovanotas mokslininkas

Dr. Gintaras Dūda buvo vienas iš 350 profesorių kan-
didatų apdovanojimui, kurį skiria Carnegie Founda tion ir
Council for Advancement and Support of Education
(CASE), ir vie nas iš keturių šį apdovanojimą lai mė jusių. Dr.
G. Dūda nuo 2003 m. dėsto fiziką Creighton Jėzuitų univer-
sitete Omaha, Nebraska ir yra atlikęs daug tyrinėjimų fizi-
kos srityje, ypač daug dė mesio skiria erdvės „juodajai ma -
sei”.

Muzikinis teletiltas tarp Rochesterio ir Alytaus

Lietuvos ambasadorius JAV Žy gi mantas Pavilionis
vasario 2 d. Ro chesterio mieste Lietuvos garbės konsulo
New Yorko valstijoje Rimo Česo nio kvietimu atidarė pirmą-
jį tiesio ginį teletiltą, kurio metu koncertavo susigiminiavu-
sių miestų – Alytaus ir Rochesterio jaunimo simfoniniai or -
kes trai. Dalyvius sveikino Rocheste rio miesto merė Lovely
A. Warren, o klausėsi šimtai Lietuvos ir JAV žiū rovų.
Koncertą transliavo pagrindi nės vietos radijo ir televizijos
stotys bei interneto svetainės. 

Š. Marčiulionis išrinktas į NBA Šlovės muziejų

Vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų, Seulo
olim pinių žaidynių čempionas, 49-erių metų Šarūnas
Marčiulionis tapo antruoju lietuviu, išrinktu į Šiaurės Ame -
rikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Šlovės mu -
ziejų (2011 m. į Springfilde įsikūrusį muziejų įtrauktas Ar -
vydas Sabonis). Š. Marčiulionis 1989 m. tapo vienu pirmųjų
europiečių, pradėjusių rungtyniauti NBA. 

PLB Lituanistikos katedrai – 30

PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chi -
cago (UIC) šventė 30-metį. Pasiekimai dideli – parengtas 21
absolventas, įgijęs magistro laipsnį, ir 5 mokslo daktarai.
Dauguma buvusių magistrantų ir visi mokslo daktarai tęsia
duotus priesakus – dirbti lietuvybei. 

„Manėm, kad greit grįšim”

Viena ryškiausių šiemetinių knygų lietuvių išeivijos
tema – „Manėm, kad greit grįšim” – buvo pristatyta Lie tu voje
ir JAV.  Knygos sudarytojos ir įvadinių straipsnių au to rės
Laima Petrauskaitė VanderStoep, Dalia Stakytė-Any sie nė ir
Dalia Cidzikaitė pasinaudojo JAV LB Kultūros tarybos projek-
tu „Sakytinė istorija” ir iš ten surinktų 65 pokalbių atrinko ryš-
kiausius. Tai pasakojimai apie pasitraukimą į Vakarus
1940–1944 m. Knygą išleido Lietuvos leidykla „Auk  so žuvys”.

Lietuvos Respublikos konsulato 
Čikagoje 90-metis

Lietuvai 1918 m. paskelbus nepriklausomybę daugu-
ma pirmųjų atstovybių buvo steigiamos Europoje ir kaimy-
ninėse šalyse, bet buvo labai svarbu įkurti ir JAV. Kai 1924
m. kovo 2 d. įvyko iškilmingas konsulato atidarymas Čika -
goje, jau veikė Lietuvos pasiuntinybė Washingtone bei
Lietuvos diplomatinė atstovybė New Yorke, turinti genera-
linio konsulato statusą. Konsulatas, o vėliau Generalinis
konsulatas, Čikagoje veikė ir JAV institucijų buvo pripažįs-
tamas nenutrūkstamai visus 90 metų. Lietuvos okupacijos
metais prisidėjo užtikrinant Lietuvos, kuri buvo ištrinta iš
pasaulio žemėlapio, valstybės institucijų tęstinumą.   

K. Donelaičio 300 m. gimimo sukaktis

Čikagoje ši iškili sukaktis paminėta Donelaičio jubilieji-
niame savaitgalyje kovo 7–9 d. konferencijoje-seminare,
kuriame da  lyvavo iš Lietuvos atvykę ir čikagiškių šiltai priim-
ti mokslininkai – VU profesorė Dainora Pociūtė-Abu -
kevičienė, Lie tuvos mokslų akademijos viceprezidentas,
Mažosios Lie tuvos kultūros tyrinėtojas prof. Domas Kaunas ir
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, VU
KF Žurna lis tikos instituto docentas Andrius Vaišnys. Le -
monte surengtas teatralizuotas koncertas ,,Sveiks, svieteli
margs”. K. Done lai čio minėjimai vyko ir kituose JAV miestuo-
se.

Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje – 60

Idėja atkurti Šaulių sąjungą išeivijoje kilo 1952 m. pra-
džioje, kai V. A. Mantautas, Vlado Putvinskio anūkas, subū-
rė iniciatyvinę grupę. 1954 m. kovo 7 d. Tėvynės Mylėtojų
draugijos 2-ajai kuopai surengus Vl. Putvinskio mirties me -
tinių minėji mą, buvo paskelbta apie Šaulių sąjungos išeivi-
joje įkūrimą. Šauliai užsibrėžė tikslą prisidėti prie nepriklau-
somos Lietuvos atkūrimo. Į organizaciją įsijungė daug veik-
lių ir šviesių asmenybių. Iki šiol JAV veikia 6, Kanadoje – 2
vienetai. 60-oji LŠS išeivijoje sukaktis buvo iškilmingai pa -
žymėta Čikagoje, dalyvaujant šau lių atstovams iš Lie tuvos. 

Nauja krepšinio žvaigždė

nikolas (nick) Stauskas – lietuvių kilmės krepšinin-
kas, kaip viesulas įsiveržęs į JAV studentų lygos NCAA pir-
me nybių geriausių krepši ninkų sąrašus, 2014 m. nuskynė
„Big Ten” lygos geriausio žaidėjo prizą ir sudomino ne vie -
ną NBA klubą. Krep šininko nuotraukos neišnyksta iš ame ri-
kiečių laikraščių puslapių ir televizijos ekranų, šviesią ateitį
jam piešia krepšinio žinovai. 21-erių metų 198 cm ūgio gy -
nėjas, gimęs Pau lo ir Rūtos Stauskų šeimoje Ontario  pro-
vincijoje, Kanadoje, turintis dvigubą (Kanados ir Lietuvos)
pilietybę krepšininkas šiuo metu žaidžia ,,Sacramento
Kings” ko mandoje. 

,,Dienos merė”

Šiemet kovo 11-ąją Connecticuto lietuvių sostine pra-
minto Waterbury miesto lietuviškąja „dienos mere” buvo
„prisaikdinta” (tradicija gyvuoja jau porą dešimtmečių) Rita
Vilei šy tė-Bagdonienė, dr. Jono Vileišio, Lie tuvos Respub li -
kos Nepriklauso my bės akto  signataro,  buvusio  Lie tu vos
fi nansų ministro, ambasadoriaus JAV bei Kauno mero, duk -
ra. 

Šv. Kryžiaus parapijai – 100

Birželio 22 d. iškilmingomis Mišiomis ir minėjimu para-
pijiečiai atšventė Šv. Kryžiaus parapijos, Dayton, Ohio, šimt-
mečio jubiliejų. Ši bažnytėlė – tikras lietuviškas deimančiu-
kas Ohio valstijoje. Parapija buvo įsteigta 1914 m. gegužės
1 d., jos pirmuoju klebonu paskirtas kun. Juozas Gricius.
Šven to Kryžiaus vardas pasirinktas, nes Lietuva buvo žino-
ma kaip kryžių žemė. 

Paminklas Šiluvos Marijai

Lietuvos Vyčiai, švenčiantys 100 metų veiklos sukaktį,
gegužės 4 d. šį įvykį įprasmino Čikagos Šv. Kazi miero kapi-
nėse pastatydami paminklą Šiluvos Mari jai. 

,,Grandžiai” – 55-eri

Gegužės 10 d. Lietuvių tautinis ansamblis ,,Gran dis”
savo 55-ąją sukaktį pažymėjo nuotaikingu koncertu „At -

verkim šokių krai čio skrynią”.  „Grandį” sveikino generalinis
konsulas Čika goje Marijus Gudynas, perdavęs Lie tuvos pre-
zidentės  Dalios Grybaus kaitės ir kitų oficialių asmenų svei-
ki nimus. Ansamblio meno vadovė Vio leta Smieliaus kai tė-
Fabianovich ap dovanota Žalgirio medaliu ir paskelbta gar-
bės vadove, žymenimis apdo va noti ir nusipelnę grandie-
čiai.  

Juodojo kaspino diena

Gegužės viduryje JAV Atstovų Rū mai patvirtino įstaty-
minę rezoliuciją, nustatančią, kad rugpjūčio 23 d. būtų
minima kaip „Juodojo kaspino die na”. Kongreso nario, lie-
tuvių kil mės John Shimkaus pasiūlytai re zo liucijai pritarė
net 50 atstovų, kurie tapo rezoliucijos rėmėjai. Rezoliucija
buvo įtraukta į Nacionalinės gynybos įga liojimo aktą (HR
4435) kaip jos pa pildymas ir perkelta į Senatą tolesnei eigai. 

Seminaras apie archyvų paveldą

Gegužės 31–birželio 1 d. Čikagoje, Jaunimo centre,
vyko išeivijos lietuvių organizacijų ir Lietuvos institucijų
bendras mokomasis seminaras, skirtas pasidalinti patirtimi
su bendraminčiais, kaip geriausia telkti ir tausoti mūsų tau-
tos archyvinį pavel dą. Seminaro pagrindinis organizatorius
– JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Archyvų rei-
kalų ko mitetas. Seminaras vyko Lituanisti kos tyrimo ir stu-
dijų centre (LTSC), jame dalyvavo archyvarai iš Lietuvos ir
išeivijos archyvų atstovai. 

Pagerbta ,,Saulutė”

Gegužės 23 d. Ateitininkų namuo se vykusioje šventė-
je pagerbtas Lie tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ir jo
pir mininkė indrė Tijūnėlienė, kuri apdovanota 2014 m.
Gabrielės Petke vi čaitės-Bitės atminimo medaliu ,,Tar nau -
kite Lietuvai”. Medalio už darbą Valstybės labui ir jos gero-
vei steigėjas yra Sei mas ir jis teikiamas Panevėžyje, kur gy -
veno ir dirbo ši Lietuvos rašytoja ir visuomenės veikėja.

Dr. T. Remeikio archyvas

Lituanistikos tyrimų ir studijų centre (LTSC) Čikagoje,
viename iš didžiausių išeivijos archyvinės me džia gos sau-
gyklų, atidarytas dr. To mo Remeikio politinių mokslų archy-
vas, kurį sudaro biblioteka, korespon dencija, rankraščiai ir
raštai.  

nukelta į 9 psl.
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Prisimintas A. Smetona

Gegužės 18 d. Akademikų skautų sąjūdžio Clevelando
skyrius Cleve lan do Lietuvių namuose surengė iškilmingą
prezidento Antano Smetonos 70 metų mirties minėjimą.
2014 m. suėjo ir 140 metų nuo A. Smetonos gimimo.

Išlydėtas A. Saulaitis, SJ

Birželio 8 d. Lemonte, Palaimin tojo Jurgio Matulaičio
misijoje, su sirinkęs geras tūkstantis lietuvių Sek minių šv.
Mišiose atsisveikino su kun. Antanu Saulaičiu, SJ, baigusiu
savo misiją JAV, ir padėkojo jam už nuoširdžios tarnystės
metus.

S. Lozoraičio jubiliejai

Gimimo 90-mečio ir  mirties 20-mečio proga prisimin-
tas Stasys Lozo raitis, jaunesnysis (gimė 1924 m. rugpjūčio 2
d. Berlyne – mirė 1994 m. bir želio 13 d. Washingtone), dip-
lomatas, visuomenės veikėjas, išeivijos akty vis tas JAV ir
Italijoje, politikas, „Vil ties prezidentas”.

Dainų šventė

2014 m. vasarą Lietuvoje vyko jubiliejinė Dainų šventė,
sutelkusi beveik šimtą tūkstančių atlikėjų ir žiūrovų iš
Lietuvos ir 14 pasaulio šalių. Bendras atlikėjų skaičius Dainų
šventėje, pavadintoje „Čia – mano namai”, siekė 37 tūks-
tančius, o Dainų šventės renginius stebėjo daugiau kaip 50
tūkstančių žiūrovų. Šventėje aktyviai dalyvavo JAV lietuvių
dainininkai ir šokėjai.

,,Aukso paukštė” – ,,Dainavai

Lietuvos liaudies kultūros centras šiemetine „Aukso
paukšte” už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių
tradicijos puoselėjimą apdovanojo Čikagos lietuvių meno
ansamblį „Dainava”, vadovaujamą Dariaus Polikaičio.

,,Spinduliui” – 65-eri

Šiemet Los Angeles Lietuvių Ben druomenės ansamb-
lis „Spindu lys” šventė 65-erių metų jubiliejų. Metų viršūnė
ansambliui buvo dalyvavimas Dainų šventėje Lietuvoje.
„Spindulio” vadovei Danguolei Var nie nei ir ansamblio
ats tovams įteiktas užsienio reikalų ministro Lino Lin -
kevičiaus sveikinimas.

,,Džiunglės” – pirmas prodarbininkiškas filmas

Prieš 100 metų buvo ekranizuotas amerikiečių rašyto-
jo Upton Sinclair romanas „The Jungle” („Džiung lės”). Kino
filmas, kaip ir romanas, pa sakoja apie sunkų Amerikos lie-
tuvių darbininkų gyvenimą. Tai buvo pirmasis prodarbinin-
kiškas kino filmas Amerikoje.

ALRKMS šimtmetis

100 metų jubiliejų 2014 m. minėjo ir Amerikos lietu-
vių Romos katalikių moterų sąjunga, įsteigta tuo metu,
kai moterys JAV dar neturėjo teisės balsuoti, o Bažnyčioje
ne tik moterų, bet ir visų pasauliečių vaidmuo buvo nežy-
mus. Nuo pat pirmų dienų Mo terų sąjunga užsibrėžė tapti
svarbia kultūros organizacija, keliančia mo ters orumą,
aktyviai įsijungiančia į po litinę veiklą, skleidžiančia tikėjimo
tiesas, puoselėjančia kultūrą, o taip pat šelpiančia į vargą
patekusias moteris ir teikiančia stipendijas aukš tojo moks-
lo siekiančioms studentėms.

Mokslo premijos – JAV lietuviams

2014 m. mokslo premijas už tarptautinio lygio mokslo
pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva pelnė keturi
užsienio lietuviai, tarp jų – du iš JAV:  inžinierius Algir das
Marchertas ir biologas Ramūnas Stepanauskas.

Lietuvos partizanai ,,peržengė” sieną

New Yorke, Čikagoje ir Los Ange les savo filmą ,,Ne -
matomas frontas” apie Lietuvos partizanų kovas pristatė –
re žisieriai Jonas Ohman, Vin cas Sruoginis ir prodiuseris
Mark Johnston. Filmo centre – Juozo Lukšos istorija. 

JAV LB sesija

Spalio 10–12 d. Glendale (Cali for nijos valstija) vyko
JAV Lietuvių Ben druomenės XX Tarybos trečioji sesija.

Apdovanotas Kazickų fondas

Už lietuvybės puoselėjimą ir lie tuvių kultūros propa-
gavimą Užsienio reikalų ministerijos (URM) garbės ženklas
„Lietuvos diplomatijos žvaigž dė” įteiktas Kazickų šeimos
fondui, kuriam vadovauja fondo stei gėjo dukra Jūratė
Kazickaitė.

V. Jakubėno baleto premjera 

Gruodžio 4 d. Vilniuje, Lietuvos rusų dramos teatre,
parodytas spektaklis „Vaivos juosta”, vainikavęs daug
metų trukusį darbą atgaivinant žinomo pianisto, kompozi-
toriaus ir muzikos kritiko, kūrusio išeivijoje, Vlado Ja -
kubėno (1904–1976) vienintelio baleto partitūrą. 

A. Kašubos paroda

Gruodžio 5 d. Nacionalinėje dai lės galerijoje Vilniuje
atidaryta Ame rikoje plačiai žinomos lietuvės daili ninkės
Aleksandros Kašubos paroda „Spektro užuomina”. Tai dai-
lininkės 1975 m. projektas, kuris buvo įgyven dintas Vil -
niuje. Projekto kuratorė – Elona Lubytė, architektas – Alek -
sandras Kavaliauskas. Parodos atida ryme dalyvavo JAV am -
basadorė Lie tuvoje Deborah A. McCarthy ir Alek sandros
Ka šubos dukterėčia Viktori ja Matranga (Čikaga).

Globalios Lietuvos apdovanojimai 

Sveikiname JAV lietuvius, pelniusius 2014 m. Glo -
balios Lietuvos apdovanojimus. Tarptautinės patirties
sklai dos kategorijoje apdovanota Angela Si nickas.
Lietuviškų protų telkimo kategorijoje – prof. Jokūbas
Žiburkus. Už viso gyvenimo nuopelnus specialiu LR
Užsienio reikalų mi nisterijos  ap do vanojimu  pagerbtos
organizacijos „Lie tu vos vaikų viltis” vado vės Gražina
Liautaud ir Danguolė navickienė. 

Laisvė – baltiškai

Rugpjūčio 23 d. centrinėje Čika gos miesto aikštėje –
Daley Plaza vy ko akcija „Embrace Freedom the Bal tic Way”,
kurios metu per tūkstantį lie tuvių, latvių, estų, ukrainiečių,
amerikiečių susikibo rankomis už laisvę ir taiką pasaulyje.
Specialiai šiai progai iš Washingtono atvyko senatorius
Mark Kirk bei JAV Kon greso narys John Shimkus. Akcijoje
taip pat dalyvavo Lietuvos bei Lat vijos ambasadoriai JAV
Žygimantas Pavilionis ir Andris Razāns.

Kylanti muzikos žvaigždė

Los Angeles Filharmonijoje pir mą kartą pasirodė jauna
dirigentė lie tuvaitė Mirga Gražinytė-Tyla. Di ri gentas
Gustavo Dudamel, sužinojęs, kad 2012 m. Salzburgo jaunų
dirigentų konkursą laimėjo Mirga Gražiny tė-Tyla, pakvietė ją
lavintis su Los Angeles simfoniniu orkestru. Rezul tatas –
Mirga paskirta Los Angeles Filharmonijos dirigente-asisten-
te. Jos pirmasis koncertas su Los Ange les simfoniniu orkest-
ru sulaukė labai palankių atsiliepimų.

100-osios Lietuvių dienos

Vienos seniausių JAV lietuviškų visuomeninių organi-
zacijų – Lietuvos Vyčių Anthracite, PA, 144-oji kuopa, tebe-
veikianti Frackville, PA, Apsi reiš kimo parapijoje  rugpjū čio
16–17 d. surengė 100-ąsias Lietuvių dienas.

Apie DP gyvenimą 
pasakojanti paroda

Rugpjūčio 24 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
Čikagoje pristatyta nauja paroda, pavadinta „No Home To
Go To – The Story of Baltic Dis placed Persons, 1944–1952”,
pasakojanti apie lietuvius, latvius ir estus, besibaigiant
Antrajam pasauliniam karui bėgusius nuo rusų komunistų
okupantų.

Teatro festivalis

XIII Teatro festivalyje, vykusia me spalio 10–12 d. Či -
kagos Jaunimo centre, dalyvavo penki teatrai – iš De troito,
Toronto, Jurbarko, Punsko ir Čikagos. 

Brighton Parko parapijos 
100-metis

2014 m. rudenį 100 metų jubiliejų šventė Brighton
Parko Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapi-
ja. Dalyvaujant per 900 tikinčiųjų, buvo aukotos jubiliejui
skirtos šv. Mišios trimis kalbomis – anglų, lietuvių ir ispanų.
Mišias aukojo parapijos klebonas R. Coleman ir vyskupas
augziliaras Alberto Rojas. 



niems programuotojams, kurios pelnas
kasmet siekia milijonus. Įmonės ku-
riama programa patogi ir suprantama
kiekvienam vartotojui, todėl nepaliau -
ja pirmauti perkamiausių „AppSto-
re” programų sąraše, o šiais metais vėl
paskelbta geriausia „Apple” parduo-
tuvės programa iPad planšetėms. 

Lietuviškų protų telkimo katego-
rijoje apdovanotas Houston universi-
teto profesorius Joku�bas Žiburkus. Jo ini-
ciatyva į Lietuvoje vykstančią gyvybės

mokslų konferenciją „Life Sciences
Baltics” kasmet pakviečiama daug žy-
mių tarptautinių įmonių atstovų bei
mokslininkų. Jo iniciatyva įsteigta
Lietuvos neuromokslų asociacija ski-
ria stipendijas naujų mokslinių atra-
dimų pristatymo komandiruotėms
tarptautinėse konferencijose, užmezga
ryšius su užsienio neuromokslų uni-
versitetais. Jokūbo Žiburkaus indėlis
akivaizdus ir kuriant bei tvirtinant
ryšį tarp Vilniaus Gedimino technikos
universiteto ir Houston universiteto,
kurie kartu vykdo tarptautinęverslo
administravimo magistro studijų prog-
ramą. 

Už viso gyvenimo nuopelnus spe-

cialiu LR Užsienio reikalų
ministerijos  apdovanoji-
mu  už nuoseklią veiklą
tei kiant paramą Lietuvos
vaikų gydytojams ir ligo-
niams pagerbtos organiza-
cijos „Lietuvos vaikų vil-
tis” vadovės Gražina Liautaud
ir Danguolė Navickienė. Va-
dovaujant Gražinai Liau-
taud buvo užmegzti ryšiai
su Vilniaus universiteto
vaikų ligonine ir renkami
pinigai pagalbai vaikams,
sergantiems ortopedinėmis

ligomis ir patyrusiems nudegimų trau-
mas, JAV ligoninėse stažavosi vaikų li-
goninės darbuotojai, buvo nemoka-
mai gydomi 150 sunkiausiai sergančių
vaikų iš Lietuvos. Vėliau jos pareigas
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Investicijų pritraukimo į Lietuvą
kategorijoje apdovanotas „Euromo-
nitor International” Vidurio Europos
padalinio steigėjas ir vadovas Marius
Dundulis. Prieš dešimt metų Mariaus
Dundulio dėka įsteigtas šios bendrovės
Rytų Eu ropos padalinys Vilniuje, ku-
riame dirba 160 skirtingų tautybių
eksper tų. 

Tarptautinių naujovių diegimo
Lietuvoje kategorijoje TEO LT apdo-
vanotas Romualdas Danielius. Be-
veik dvidešimt metų Romualdas Da-
nielius yra mokslinės‐gamybinės  ben-
drovės „Šviesos konversija” mokslinis
vadovas, o įmonės produkcija užima
didelępasaulio lazerių rinkos dalį. 

Už Lietuvos balsą pasaulyje ap-
dovanota Agnia Grigas, vakarų visuo-
menei  žinoma kaip Rytų  ir Vidurio
Europos energetikos ir politikos žino-
vė.̇ Jos bibliografijoje – išsamus̄
straipsniai apie Rytų Europos, Rusijos
ir visos posovietinės erdvės energeti-

kos politiką bei dvi knygos, laužančios
vakarietiškus stereotipus apie Baltijos
šalis ir jų politiką Rusijos atžvilgiu. Ag-
nia Grigas pataria tarptautinėms kor-
poracijoms ir vyriausybėms ekono-
minių ir politinių rizikų klausimais,
atlieka tyrimus su mokslinėmis įstai-
gomis JAV ir Europoje bei nuolat tei-
kia komentarus žiniasklaidai tiesio-
giniame CNN, CCTV, Forbes, Bloom-
berg, Reuters, BBC eteryje atstovau-
dama Lietuvą. 

Tarptautinės patirties sklaidos

Globalios Lietuvos apdovanojimai

kategorijoje apdovanota Amerikos
lietuvė, vidinės organizacijų komu-
nikacijos vertinimo ekspertė ir šios sri-
ties pradininkė Angela Sinickas. Ji ak-
tyviai dalyvauja verslo konferencijose,
dėsto Lietuvos universitetuose, sklei-
džia gerą žinią apie šalį ir sudomina ki-
tus profesionalus  ieškoti veiklos gali-
mybių Lietuvoje. Per 40 profesinės
veiklos metų ji gavo 17 „Tarptautinės
verslo komunikacijos asociacijos” ap-
dovanojimų. Angela Sinickas taip pat
yra viena aktyviausių verslo mento-
rystės programos „GLL Patarėjai vers-
lui” dalyvių. 

Už jaunimo lyderystės skatinimą
pagerbtas Rytis Vitkauskas, šeštus me-

tus gyvuojančio tarptautinio jauni-
mo mentorystės projekto „Lithuanian
Big Brother”  įkur̄ėjas ir nuolatinis
skatintojas. „Lithuanian Big Brother”
skirta studijuojančiam ar neseniai
studijas baigusiam lietuvių jaunimui,
siekiančiam gauti patarimus iš lietu-
vių kilmės profesionalų visame pa-
saulyje. Šiandien ši programa vienija
daugiau nei 500 savo srities specialis-
tų ir aktyvių jaunuolių, veikia 24 pa-
saulio šalyse. 

Lietuvos vardo garsinimo kate-

gorijoje Delfi.lt skaitytojų balsavimu
apdovanoti „Pixelmator” įkur̄ėjai, sa-
vininkai ir vadovai Aidas ir Saulius Dai-
lidės. Iki šiol „Pixel mator” – lietuviška
įmonė, teikianti progas tobulėti jau-

Apdovanojimus laimėjo šie asmenys:

perėmus Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkei Danguolei Navic-
kienei, kilni veikla išplito ir į kitas JAV
valstijas. 

Už nuoširdžią draugystę laurea-
tu paskelbtas Edward Lucas, „The Eco-

nomist” žurnalistas ir redaktorius.
Ilgus metus stebėjes̨ procesus Rytinė-
je Europoje, jis turi tvirtą nuomone,̨
įžvelgia ir aprašo naujus politinius
santykius su Rusija. Rudeninio pre-
kybinio ir informacinio karo aki-
vaizdoje reiškė stiprų palaikymą Lie-
tuvai ir siul̄ė gudrių bud̄ų situacijai iš-
naudoti. 

Kandidatus  vertino ir laureatus
rinko speciali komisija, kurią sudarė
praėjusių metų „Globalios Lietuvos
apdovanojimų” laureatai, apdovano-
jimų iniciatorių „Global Lithuanian
Leaders” valdybos nariai, partnerių
atstovai ir kiti tarptautinępatirtį tu-
rintys žinovai: režǐsierius Jonas Oh-
man, dr. Vladas Lašas, ambasadorė
Gintė Damušytė, Nijolė Kelpšaitė, vi-
suomenininkas Tadas Langaitis, ban-
kininkas Darius Daubaras, žurnalistas
Edmundas Jakilaitis ir mokslininkas
bei verslininkas Kristijonas Vizba-
ras. 

„Globalios Lietuvos apdovanoji-
mus” inicijuoja tarptautinių lietuvių
profesionalų tinklas pasaulyje „Global
Lithuanian Leaders” kartu su LR Už-
sienio reikalų ministerija, Všį „Vers-
li Lietuva” ir IT bei telekomunikacijų
bendrove TEO LT, advokatų kontora
„Tark Grunte Sutkiene”.  GLL tinklo
tikslas – įvai rių projektų pagalba
įtraukti užsienyje gyvenančius profe-
sionalus bei panaudoti jų sukauptą pa-
tirtį, ryšius ir žinias Lietuvos tarptau -
tiškumo stiprinimui. 

LR Prezidentės spaudos tarnybos
infoGLL/Global Lithuanian Leaders info

Atkelta iš 1 psl.
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Lietuvaitės rūbų salonas – ,,sodas danguje”
Atkelta iš 1 psl.

Romonos Keveža pavardė dabar
gerai žinoma mados pasaulyje. Ir ne-
 daug kas beatmena, kad šiandien garsi
dizainerė Rodney, Ontario pro vinci-
joje, Kanadoje, augo kaip Ramu tė Si-
minkevičiūtė.

„Aplink buvo labai daug Ramu čių
ir Ramonų, tad norėdama išsi skirti
savo vardą pradėjau rašyti su dviem ‘o’
raidėmis – Romona”, – aiš ki na kūrėja,
dar labiau nustebindama savo gražia
lietuvių kalba. Iš tėvo Vy to Siminke-
vičiaus paveldėtą pavardę Romona pa-
sikeitė į lengviau ištaria mą motinos
mergautinę – Kevėžaitė, tik ją su-
trumpino ir tapo Keveža. Beje, savo pa-
vardę ji visuomet rašo su lietuviška
„ž”.

Nors jos gimtinė, kurioje gyveno
tik kokie 35 žmonės, buvo toli nuo di-
džiųjų mados miestų, motina mergai-
tei anksti įskiepijo supratimą apie
grožį. Valerija Siminkevičienė tapo didžiausia duk-
ters patarėja ir įkvėpėja. Motina mano, kad kelią į
mados aukštumas Romonai nutiesė ne tik talentas,
bet ir labai sunkus darbas. Pati dizainerė save dažnai
apibūdina kaip vėžlį, kuris lėtai rėplioja į tikslą. Bet
iš tikrųjų į vėžlį ji panaši tik kan trybe.

Baigusi verslo ir meno studijas University of
Western Ontario Romo na išvyko į New Yorką. „Aš
visą laiką norė jau ten gyventi”, – prisipažįsta lietu-
vių kilmės dizainerė. Su gan kuk liomis 15 000 dol.
santaupomis 1986-aisiais Romona ten atidarė par-
duotuvę „La Maison”. Po metų – antrąją, ,,Four Sea-
sons” viešbutyje Washingtone, DC. Čia ji pardavinėjo
Oscar de la Renta bei Carolina Herre ra rūbus. Ta-
čiau madingos sostinės damos nenorėdavo pasiro-
dyti po bū viuose su ta pačia suknele, todėl 1989 m. Ro-
mona ryžosi kurti savo auto ri nę kolekciją. Tai ji
darė ilgai, kan triai, kūrybingai. Galop, po dešimtme -
čio aplankė sėkmė. Nuo 1999 m. Romonos sukneles
pradėjo pardavinėti žinomos parduotuvės, tokios
kaip „Saks Fifth Avenue” bei „Nei man Marcus”. Da-
bar Romonos suk nelių galima įsigyti net 180 par-
duotuvių visame pasaulyje. O štai 2014 m. spalio 9 d.
Romona atidarė ir savo autorinį saloną.

Kas nerizikuoja, tas negeria šampano…

– Romona, sakyk, ar ilgai Tau už truko įgyvendinti šią
svajonę – įkurti nuosavą saloną ir dar tokioje presti žinėje
vietoje?

– Savo verslą pradėjau 1999 me tais. Nuo pat pir-
mosios dienos širdyje jutau, kad kada nors tikrai
atidarysiu savo „flagship boutique” (firminį saloną
– R. M. L. pastaba) Manhatta ne.

– Ar ne rizikingas žingsnis – juk „Didžiojo obuolio”
centre as tro nomiškos nuomos kainos!

– Aš gyvenu Manhattane, bet svar biausia – ne
tai. New Yorkas – pasaulinė sostinė, ypač kai kal-
bame apie madas. Mano rūbai yra pripažinti globa-
liniu mastu, todėl ir privalome juos
kurti globaliame mieste. Ne šiaip sau
parinkome ir viršutinį aukštą – ,,pent-
house” – tokiame legendiniame pa-
state kaip One Rocke feller Plaza. Juk
jis žinomas visame pasaulyje. Galiu
tik teigti, kad tarp Rockefeller Plaza ir
Romona Keveža kolekcijos kunku-
liuoja ypatinga abipusė energija.

– Tavo salonas, kurį įrengė žinoma in-
terjero dizainerė Mary McDonald, buvo
plačiai aprašytas 2014 m. rugsėjo mėne-
sio Architec tural Digest žurnalo numeryje.
Kaip suėjo jūsų keliai?

– Nors dauguma žmonių Mary
McDonald pažįsta iš jos telelaidos
„Million Dollar Decorators”, aš su ja
neakivaizdžiai susipažinau įsigijusi
vieną iš jos parengtų knygų – Mary
McDonald: Interiors: The Allure of
Style. Tą albumą laikau savo salone
ant kavos staliuko. Supratau, jog

mudvi sieja tas pats stilius – puoselėjantis nesens-
tančias vertybes. Jis vie nodai yra ir klasikinis, ir
šiuolaikinis.

– Jūsų su Mary suprojektuotas salonas atsidarė pra-
ėjusių metų spalio 9 d. Kokia buvo jos koncepcija? 

– Norėjome, kad kiekviena klientė, kurį per-
žengia mano salono slenkstį, pajustų prabangą. Pa-
si rinktas „penthouse” – ideali vieta tą dvasią per-
duoti. Jis yra dviejų aukš tų, apsuptas didelės tera-
sos – tarsi so das danguje. Nors ir didingos, mano sa-
lono patalpos yra jaukios ir šiltos. Pirkėjas iš gatvės
pas mane nepaklius. Reikia iš anksto susitarti pa-
simatymui. Juk kai moteris renkasi be ne svar-
biausią savo gyvenime pirkinį – vestuvinę ar vaka-
rinę suknelę – ji planuoja tai gerokai iš anksto, ne-
perka impulsyviai pirmo pasitaikiusio rūbo. Todėl
normalu iš anksto susitarti susitikti su dizainere.
Romona Keveža kolekcija pasaulyje jau yra išgar-
sėjusi, todėl žmonės noriai pas mus registruojasi.
Tie, kam rūpi ma da, anksčiau ar vėliau atvyksta į
New Yorką, todėl logiška čia buvo atsi da ryti savo sa-
loną. Kaip minėjau, mano tikslas – kad kiekviena
klientė pas mane pasijustų karališkai ir jos apsi-
lankymas būtų atmintinas. Todėl pa sirinkau dirbti
su Mary McDonald. Mūsų skoniai labai sutampa.

– Nupiešk mums eskizą, kaip atrodo Tavo „boutique”?
–Vyrauja neutralios spalvos – ypač pilkos at-

spalviai. Visos sienos nuo grindų iki lubų – veidro-
dinės. In terjerą puošia XVIII amžiaus pran cūziški
bei pačios Mary McDonald sukurti baldai. Tai pa-
vyzdžiai iš jos kolekcijos „Chaddock”, kurie jau la-
 biau šiuolaikiški – auksinės lempos ar organinio
stiklo (,,plexiglass”) kavos staliukai.

Su įžymybėmis dirbti – malonumas

– Romona, galiu tik įsivaizduoti, kokios įžymybės
dalyvavo Tavo salono atidaryme spalio 9 d...

– Svečių sąrašą buvo rinktinis: Vogue, Town &
Country Magazine, Martha Stewart, Harper’s Ba-
zaar, WWD, Hollywood Reporter, www.style.com re-
daktoriai, pagrindinių madų parduotuvių atstovai
iš vi so pasaulio, tarp jų „Neiman Mar cus” iš Dal-
laso, ,,Kleinfeld” iš New Yorko, ,,Ultimate Bride” iš
Čikagos, ,,A Maison” iš Brazilijos bei ,,Browns” iš
Londono.

– Tavo suknelės dažnai atkrei pia dėmesį prašmat-
niuose ren gi niuose. Štai Romona Keveža vestuvine suk -
nele pasipuošė Cheryl Hines per santuoką su Robert F.
Kennedy, vakarine – aktorė Anna Gunn ,,Emmy’s” apdo-
vanojimuose. Ar įžymybės labai reiklios?

– Kai žmonės pagalvoja apie Romona Keveža,
jie prisimena visas įžymybes, kurias rengiau – nuo
Ange lina Jolie iki Nicole Kidman, nuo Taylor Swift
iki Lady Gaga. Jos visos laikomos pasaulyje šiuo-
laikinėmis mados ikonomis. Jeigu atvirai – yra vie-
nas malonumas dirbti su mūsų garsiomis klientė-
mis.

Verslo laikrodis tiksi pilnu tempu

– Ar planuoji atidaryti daugiau salonų kituose JAV
miestuo se, o gal ir užsienyje?

– Romona Keveža kolekcijos rū bus galima įsi-
gyti net 180 praš mat niausių vestuvinių rūbų sa-
lonų bei di zainerių parduotuvių visame pasaulyje.
Mano rūbais, deja – bent kol kas – neprekiaujama
Lietuvoje.

– Kuo skiriasi vestuvinės ap rangos verslas nuo tra-
dicinių rū bų prekybos?

– Klientės pas mus atvyksta, pasimatuoja pa-
vyzdį. Paskui jos kruopš čiai išmatuojamos ir užsa-
koma suk nelė – pagal dydį ir pageidaujamą spal vą.
Vakarinį rūbą pagaminame per 6–8 savaites, o ves-
tuvinės sukne lės tenka laukti ilgiau – nuo 6 iki 8
mėnesių. Užsakymų gauname ir iš už sie nio, tuo-

met tenka pridurti ant kainį, nes visi
mūsų rūbai siuvami Šiaurės Ameri-
koje. Beje, Manhattano salone klientė
pirmiausia peržiūri ko lekciją iPad, iš-
sirenka jai patin kantį modelį ir tik
tada jai atneša mi pavyzdžiai.

– O kaip su vyrų vestuvine ar vakarine
apranga – gal ir jų ateityje nenuskriausi? 

– Kada nors mielai sukurčiau va-
karinę aprangą vyrams.

– Ar Tavo naujos kolekcijos pa sirodo
kartą per metus?

– Kasmet kuriamos dvi kolekcijos
nuotakoms ir dvi „Luxe RTW”, t. y. pra-
bangių gatavų drabužių.

– Ačiū už pokalbį. Linkime to limesnės
sėkmės!

Salono eskizas. Dail. Mita Corzini Bland
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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

CHIROPRAKTIKA

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

odos ligŲ sPeCiAlistAi

eDMUnDAS ViŽinAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

ARAS ŽLioBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

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

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. YeLenA PoTeKhin, D.C.
16532 Oak Park Ave. Ste 100

Tinley Park, IL 60477
Tel. (708) 532-0000

www.potekhinchiropractic.com
Masažas

Chiropraktika
Chiromasažas

Kaklo skausmas
Nugaros skausmas
Galvos skausmas

Sėdmens nervo skausmai
Sąnario skausmas

Pasidalinkite nuomone

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

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiŪLo DARBĄ

13DRAUGAS

eUGene C. DeCKeR, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DR. JoViTA KeReLiS
DR. DAiVA BiDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

dAntŲ gydytoJAi

DR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALiA e. CePeLĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA
Advokatas

GinTARAS P. ČePĖnAS
6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVoKATAi

ReAL eSTATe

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

siu. Tel. 630-340-9604

,,Surašymo” Nr. 40 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ŠAUDMENYS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 40
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Dalė Blekienė, Chicago, IL

Dalia Auštrienė, Braintree, MA

,,Draugo” sudoku nr. 87
atsakymus atsiuntė: 

ona Rušėnienė,  Palos Hills, IL
Dalė Blekienė, Chicago, IL

B.  Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

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. 

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

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ”
GREIČIAU!

www.draugas.org

DRAUGAS
773-585-9500
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Lietuvį pakeitė rusu

„Ačiū jums už didelį palaikymą. Ačiū jums, Pre-
zidente. Aš nenuvilsiu Lietuvos”, – Daliai Gry-
bauskaitei iškart po pilietybės suteikimo lietuviš-
ką padėką siuntė ledo čiuožėja Isabella Tobias. Da-
vusi priesaiką 2013-ųjų gruodžio 12-ąją amerikietė
tapo pilnateise Lietuvos piliete ir gavo galimybę kar-
tu su Deividu Stagniūnu čiuožti Sočio olimpinėse
žaidynėse.

Ašarodama iš laimės ji tikino pajutusi ekstazę.
Vėliau I. Tobias kalbėjo, kad vieną dieną būsimus
savo vaikučius atveš pamatyti Lietuvos. Bet ne-
prabėgo nė metai, o 23-ejų amerikietė su rusu Ilja
Tkačenka čiuožia po Izraelio vėliava.

Septynioliktoji vieta Sočio olimpinėse žaidy-
nėse, penkioliktoji – pasaulio čempionate Japonijoje
ir Deivido Stagniūno sprendimas baigti karjerą –
toks buvo vos pusmetį trūkęs poros šokis ant ledo
plevėsuojant Lietuvos trispalvei.

29-erių D. Stagniūnas buvo priverstas padėti pa-
čiūžas į lentyną dėl traumos. Daina Gudzinevičiū-
tė vylėsi, kad I. Tobias ir ateityje atstovaus Lietuvai,
bet neradusi tinkamo aukšto meistriškumo par-
tnerio, ji pradėjo derinti šokių numerius su I. Tka-
čenka. Rusiškas prieskonis dar labiau įskaudino lie-
tuvius, bet pati I. Tobias teigė nesanti Lietuvos iš-
davikė. Ji nusivylusi, kad mūsų tauta į permainas
reagavo taip emocingai.

Virto ledo ritulio šalimi

Po devynerių metų pertraukos į Lietuvos rink-
tinę sugrįžęs Dainius Zubrus savaitę Vilniuje jau-
tėsi lyg rungtyniautų ledo ritulio šalyje.

Balandžio 20–26 dienomis „Siemens” arenoje
vyko pasaulio ledo ritulio 1B diviziono čempiona-
tas. Jame lietuviai iškovojo bronzos medalius, bet
į antrąjį pagal pajėgumą pasaulio pirmenybių di-
vizioną nepateko.

Tačiau didžiulio vilniečių susidomėjimo su-
laukusi ledo ritulio fiesta davė vaisių. Į ankštas Lie-
tuvos ledo ritulio mokyklas ėmė plūsti vaikai, o
miestiečiai liko sužavėti reginiu.

Lietuvos rinktinę į priekį vedęs 35-erių D. Zu-
brus komandos draugams iš „New Jersey Devils”
sunkiai žodžiais galėjo apibūdinti tai, ką patyrė tė-
vynėje. Jo sūnus Tomas ir dukrelė Emma po vieš-
nagės Lietuvoje prašo tėčio kasmet atvykti į Lietuvą.

„Aš norėjau sužaisti Lietuvoje. Sirgaliai pada-
rė taip, kad Lietuva savaitei virto ledo ritulio šali-
mi, – čiupinėdamas bronzos medalį džiaugėsi D. Zu-
brus. – Bilietai buvo išparduoti, labai gražiai mus
palaikė. Tos atmosferos, kurią jie sukūrė, aš niekada
neužmiršiu. Esu labai dėkingas, kad atėjo mūsų pa-
laikyti. Jei būtų galimybė sugrįžti, ypač – į Lietu-
vą, man labai norėtųsi tai padaryti. Tokio jausmo
seniai nebuvau patyręs.”

Paskutinis disko skrydis

61 metras 84 centimetrai – toks paskutinis Vir-
gilijaus Aleknos įrašas disko metimo sektoriuje. Le-
gendinis Lietuvos disko metikas baigė profesiona-
lo karjerą. 42 metų sportininkas trauktis nuspren-
dė po nesėkmingo Europos lengvosios atletikos
čempionato.

Ciuriche V. Aleknos diskas skriejo 59 m 35 cm

SPoRTAS

Kokie buvo 2014-ieji Lietuvos sporte? 
Nenuspėjami 2014-ieji Arklio metai prašuo-

liavo žaibiškai lyg Amerikos ristūnai. Lietuvos
sporte buvo visko. Atrodo, dar vakar pergyve-
nome po dar vienerių nederlingų žiemos olim-
pinių žaidynių, išlydėjome disko metiką Virgili-
jų Alekną į poilsį, atkreipėme dėmesį į dviratininką
Ramūną Navardauską ir nenuilstamai spėliojome,
kas bus su Manto Kalniečio netekusia Lietuvos
krepšinio  rinktine.

Kviečiame prisiminti didžiausius 2014-ųjų Lie-
tuvos sporto įvykius.

ir į finalą lietuvis su dvyliktu rezultatu atrankos A
grupėje nepateko. „Esu ne pirmos jaunystės – 42 me-
tai yra nemažai. O dvejus metus nepatekti į stip-
riausiųjų dvyliktuką yra ženklas, jog tai yra viskas,
– grįžęs iš Šveicarijos sakė V. Alekna ir netrukus nu-
sišypsojo. – Ką veiksiu toliau? Gyvensiu. Turiu
daug minčių, kokia veikla galėčiau užsiimti.”

V. Alekna dar keletą kartų švystelėjo diską ko-
mercinėse varžybose. Oficialiai su disku jis atsi-
sveikino Berlyne, kur būtent ir numetė įrankį 61,84
m. Geriausiais V. Aleknos laikais diskas yra skrie-
jęs net 73 m 88 cm.

Disko metimo legenda traukiasi ramia sąžine. V.
Alekna jaučia, kad jo keliu seka 23-ejų Andrius Gu-
džius.

Undinėlės „Grand Slam”

Rūta Meilutytė nežaidžia teniso, bet jau turi savo
„Grand Slam”  medalių rinkinį. Būtent šių metų va-
sarą Berlyne ji iškovojo paskutinį medalį, kurio trū-
ko iki pilno „Grand Slam” komplekto.

Jį sudaro aukso medaliai, iškovoti vasaros olim-
pinėse žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse, su-
augusiųjų ir vaikų pasaulio čempionato ilgajame ir
trumpajame baseinuose, Pasaulio taurėje, Europos
vaikų ir suaugusiųjų čempionatuose.

Be R. Meilutytės tokios kolekcijos daugiau nėra
surinkęs joks kitas plaukikas pasaulyje.

Trūkstamų medalių medžioklę R. Meilutytė
pradėjo Nandzinge, kur jaunimo olimpinėse žaidy-
nėse buvo nepralenkiama 50 ir 100 m plaukimuose
krūtine.

R. Meilutytė turėjo 48 valandas iš Rytų Kinijos
per pusę pasaulio perskristi į Vokietiją, o ten Euro-
pos čempionate nuraškė ir taip trūkstamą medalį
plaukdama 50 m krūtine.

Metus Rūta vainikavo iškovodama auksą 50 m
rungtyje pasaulio plaukimo čempionate trumpajame
baseine Katare.

Perrašė „Tour de France” istoriją

26-erių kvėdarniškis Ramūnas Navardauskas su-
drebino elitines dviračių lenktynes „Tour de Fran-
ce”. 208,5 km ruožą lietuvis įveikė greičiausiai iš visų
devynioliktojo etapo dalyvių ir tapo pirmuoju isto-
rijoje Lietuvos dviratininku, laimėjusiu „Tour de
France” etapą. Po R. Navardausko finišo Lietuva tapo
32-ąja šalimi, kurios vardas buvo įrašytas į nuo
1992-ųjų vedamą legendinių lenktynių nugalėtojų
metraštį.

Su „Garmin” komanda į 101-ąsias „Tour de
France” lenktynes R. Navardauskas išvyko netikė-
tai – dėl susirgusio komandos nario Davido Millaro.
„Šampanas liejosi laisvai, – po triumfo pasakojo R.
Navardauskas. – Man tai tikrai buvo pačios geriau-
sios varžybos. Esu laimėjęs vieną etapą „Giro”, bet
iškovoti pergalę nors viename „Tour de France” eta-
pe yra tikriausiai visų dviratininkų svajonė. Žinoma,
man labai toli iki Raimondo Rumšo laimėjimų (2002-
aisiais R. Rumšas užėmė trečiąją vietą TdF bendro-
joje įskaitoje), bet aš labai džiaugiuosi ir esu paten-
kintas tuo, ką pavyko padaryti.”

Dviračių sporto aukščiausiame lygyje žinoma,
kas yra Lietuva. Turime sportininkų, kurie gali kon-
kuruoti su tokiomis šio sporto galiūnėmis, kaip
Belgija, Prancūzija, Italija, Ispanija. Fantastika.

Visų krepšinio sirgalių skausmas

Iki pasaulio krepšinio čempionato Ispanijoje li-
kus vos keturioms dienoms visų Lietuvos krepšinio
gerbėjų širdis pervėrė skausmas. Pagrindinis na-
cionalinės komandos įžaidėjas Mantas Kalnietis pa-
skutinėse draugiškose rungtynėse Zagrebe įsirėžė į
kroatų „centrą” Ante Tomič ir smarkiai išsinarino
petį. Kai ant parketo kritęs ir susiėmęs už peties pa-
kilęs M. Kalnietis kulniavo atsarginių suolo link, Lie-
tuvos krepšininkai ir J. Kazlauskas griebėsi už gal-
vų. Jų veidai išdavė – nutiko kažkas labai baisaus.

Gydytojų prognozė buvo negailestinga – beveik
pusmetis be krepšinio. Lietuvos rinktinės akcijos pa-
saulio čempionato išvakarėse krito kelis kartus.

„Nelengva. Žiauriai apmaudu. Ačiū visiems už
didelį palaikymą. Bus keista, bet ir aš žiūrėsiu per
teliką... Kad ir kaip būtų, aš už Lietuvą!” – sociali-
niame tinkle vėliau rašė M. Kalnietis.

J. Kazlauskas nesutriko. Jis sugebėjo per keletą
dienų sustyguoti rinktinės žaidimą taip, kad žaliai-
balti nužygiavo iki pat pasaulio čempionato pusfi-
nalio ir tik per plauką liko be bronzos.

Sugrįžimą į aikštę Krasnodaro „Lokomotiv” at-
akų dirigentas planuoja sausio pabaigoje arba vasario
pradžioje. Nors oficialiose varžybose tinklelio dar ne-
skrodė nė vienas M. Kalniečio metimas, jis jau pa-
tikino trenerį, kad jei bus sveikas, tikrai bus pasi-
rengęs padėti rinktinei 2015 metų Europos čempio-
nate.

Jachta virto kruizu

Klaipėdos „Neptūno” klubas 2014-aisiais nejuo-
kais sudrumstė Lietuvos ir visos Europos krepšinio
vandenis. Uostamiesčio ekipa LKL čempionate nu-
traukė penkiolika metų trūkusį Kauno „Žalgirio” ir
Vilniaus „Lietuvos ryto” karą finalo serijoje ir pa-
sidabino istoriniais sidabro medaliais.

Finale ekspertai prognozavo „sausą” žalgiriečių
pergalę 4:0, bet „Neptūnas” nelauktai du kartus
parklupdė „Žalgirį”. Ne gana to, palankiai susi-
klosčius aplinkybėms kituose čempionatuose, „Ne-
ptūno” komanda gavo teisę debiutuoti prestižiniame
Eurolygos turnyre.

„O dabar tai prisidirbome”, – juokėsi Klaipėdos
klubo treneris Kazys Maksvytis. Girdėdamas skep-
tikų prognozes, kad „Neptūnas” Eurolygoje bus su-
važinėtas ir turės džiaugtis net ir vienintele perga-
le, klaipėdiečių vairininkas nuplukdė Klaipėdos
klubą beveik iki „Top 16” etapo. Tačiau paskutinia-
jame reguliariojo sezono ture „Neptūnas” beviltiškai
skendo Valensijoje, o duris į „Top 16” varžybas už-
trenkė Stambulo „Galatasaray” pergalė prieš Pirėjo
„Olympiakos”.

„Žinoma, apmaudu. Visa tai buvo pasiekiama
ranka. Vis dėlto mūsų debiutą Eurolygoje vertinu tei-
giamai. Iškovojome keturias pergales ir tai tikrai nėra
blogai. Juk kovėmės su išties galingomis ekipo-
mis”, – bandė nenusiminti ambicingasis K. Maks-
vytis.

Galingi kirčiai teniso aikštėse

Istorinis Lietuvos teniso rinktinės šuolis ir vil-
tingas Ričardo Berankio sugrįžimas į pirmąjį ATP
šimtuką. Už tokius pasiekimus 2014-ųjų pabaigoje
šampano taurę kels Lietuvos teniso entuziastai.

Kol Ispanijoje amerikiečiai su serbais ruošėsi pa-
saulio krepšinio čempionato finalui, Lietuvos teni-
sininkai Sarajave rugsėjo 14-ąją pasiekė istorinę per-
galę. Ričardas Berankis su Laurynu Grigeliu 3:2 nu-
galėjo Bosnijos ir Hercegovinos tenisininkus ir iš-
kopė į 1-ąją Daviso taurės Europos-Afrikos atrankos
zonos grupę, kurioje dar niekada nežaidė.

Lemiamą tašką Bosnijoje padėjęs R. Berankis ne-
sustojo ir asmeninėse varžybose. Praėjus mėnesiui
Maskvoje lietuvis 6:3, 4:6, 6:3 patiesė 9-ąją pasaulio ir
pirmąją turnyro raketę Miloš Raonič. Nors iškrito
jau ketvirtfinalyje, 24 metų tenisininkas vėliau įsi-
veržė į pirmąjį ATP reitingo šimtuką ir metus bai-
gė 86 vietoje. Tai aukščiausia R.Berankio vieta per
pusantrų metų.

„Svarbiausia, kad visą sezoną išvengiau traumų
ir galėjau normaliai žaisti. Pavyko įvykdyti pa-
grindines užduotis – patekti į šimtuką ir pagrin dinį
„Australian Open” turnyrą. Esu patenkintas šiuo se-
zonu”, – džiūgavo R. Berankis.

2014-aisiais Lietuvos sporto padangėje netrūko ir skaus-
mų, ir džiaugsmų

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

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOMEPeTKUS & 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

A † A
Dr. ADOLFUI ŠLEŽUI

išsiskyrus su šiuo pasauliu, mano mielai draugei
ALGEI, dukrai SYLVIJAI ir jos šeimai reiškiame gi -
liau sią užuojautą ir kartu liūdime.

Sofija Džiugienė
Judita ir Michael

A † A
LIUDA MARCELĖ LABUNAI-

TYTĖ-KULIKAUSKAS

Mirė 2014 m. gruodžio 27 d. bū-
dama 96 metų garbingo amžiaus.

Gimė 1918 m. vasario 9 d. Lietu-
voje, Gryžkabūdyje, Šakių raj.

Gyveno Treasure Island, FL, anks-
čiau Queens, New Yorko miesto apy-
linkėje.

Su dideliu liūdesiu Dievo palaimos
linki šeima: dukra Gražina Paegle,
anūkai Tadas Paegle su šeima ir Ed-
vardas Paegle su šei ma, artimieji,
draugai bei giminės Lietuvoje.

Velionė buvo a. a. Norberto Kulikausko žmona. Ji priklausė St.
Petersburgo Lietuvių klubui ir buvo nuolanki katalikė.

Šv. Mišios buvo aukojamos katalikų Šv. Jėzaus bažnyčioje (Holy
Name of  Jesus Catholic Church) gruodžio 31 d. Po Mišių a. a.
Liuda pa laidota šalia savo a. a. vyro kapo Cypress Hills New Yorko
miesto kapinėse.

Vietoje gėlių maloniai prašome aukoti St. Petersburgo Ame ri-
kos  lietuvių klubas / Lituanistinė mokykla „Saulutė”, 4880 46th
Ave. N., St. Petersburg, FL 33714. Tel. (727) 525-2924.

Mylima Mamyte ir Močiute, ilsėkis ramybėje!

Nuliūdusi šeima

A † A
BIRUTĖ DAUKANTIENĖ

IGNIENĖ DARGYTĖ
Mirė 2014 m. gruodžio 28 d. Vilniuje.
Gimė 1920 m. kovo 21 d. Vilkaviškio apskrityje, Kybartų

vals čiuje, Slibinų kaime. Lankė Saulės gimnaziją Kaune,
baigė bu halterijos mokslus ir toj srity dirbo kol pasitraukė į
Vakarus.

1950 m. atvyko į JAV ir gyveno Cleveland, OH, New York,
NY ir Ashford, CT „Giraitėje”. 2006 m. su vyru dailininku a. a.
Vy tautu Ignu grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje.

Liko liūdesy: sūnus Algimantas Daukantas JAV, dukterė-
čios Danguolė Ambrazienė Kaune, Jūra Viesulienė ir Marija
Valienė JAV su šeimomis.

Laidotuvės įvyks Vilniuje. Velionė bus palaidota kartu su
vyru dailininku a. a. Vytautu Ignu Antakalnio kapinėse Vil -
niuje.

Norintiems prisiminti velionę, prašau aukas siųsti Nekalto
Prasidėjimo vienuolynui (Sisters of  Immaculate Conception),
600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Nuliūdę artimieji

A † A
Muzikas FAUSTAS STROLIA

Mirė 2014 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 83 metų.
Gimė 1931 m. vasario 28 d., Tauragėje, Lietuvoje.
Gyveno Oak Forest, Illinois.
Nuliūdę liko žmona Teresė (Pupinikaitė), sūnūs Povilas

(Agnė), Tomas (Laura), Jonas (Christine), Matas (Karen), anū-
 kai: Danielle, Aleksandra (Shivan ir proanūkas Adriano), Ni -
cole; Amanda, Cody; Nina, Nicholas, Francesca, Isabella, Mia,
Jack; Sam ir Chloe, brolienė (Irma Trakaitė), sūnus Darius,
duktė Gražina; a. a. brolio Herkulio sūnus Christopher ir
duktė Elena bei jų šeimos.

A. a. Faustas buvo brolis a. a. Vytauto ir a. a. Herkulio.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 4 d. nuo 3 val. p.

p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028
Southwest Hwy, Palos Hills, IL 60465. Tel. 708-974-4410.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 5 d. 9 val. r. iš laidoji-
mo namų velionis bus palydėtas į St. Damian Catholic Church,
5250 155th St., Oak Forest, IL 60452. Tel. 708-687-1370, kurioje 10
val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Faustas bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pri-
siminti velionį maldose ir dalyvauti atsisveikinimo su miru-
siu apeigose.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410

A † A
Muzikui FAUSTUI STROLIAI

išėjus Amžinybėn, liūdesyje likusius žmoną TERE-
 SĘ, sūnus POVILĄ, TOMĄ, JONĄ ir MATĄ bei jų
šei mas nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvos Respublikos Garbės konsulas
dr. Jonas Prunskis su žmona Teri ir šeima

www.draugas.org/mirties.html

Lietuvos Partizanų Globos Fondas dėkoja aukotojams, kurie pri-
simena ir prisideda savo aukomis prie pasenusių, paliegusių partizanų
šalpos. Aukojo: The Oak Tree Philan thropic Foundation per dr. Daną
Maciūnas Mockus, Chula Vista, CA $2,000 (viso $11,500); Ada Sutkus,
Beverly Shores, IN $100 (viso $3,200); Albert Mikutis, Philadelphia, PA
$75 (viso $950); Bruno Jaselskis, Evans ton, IL $40 (viso $225). Lietuvos
Partizanų Globos Fondas, 2711 71th St.,  Chicago, IL 60629http://draugokalendorius.org
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Užtenka trečdalio paveikslo? Vargu...

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

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo leidybai paremti 200 dol. paaukojo:
Emilija Mikalonis, Los Angeles, CA; John R. Dainauskas, Woodridge, IL. 100 dol.
Frances Laucka Domanskis, Western Springs, IL; Arvydas Vanagūnas, Oak Park, IL;
Daiva Kisielienė, Downers Grove, IL; Rimas ir Renė Janušoniai, Omro, WI; Irena A.
Raulinaitis,  Glendale, CA. 50 dol. Dalia Woss, Missouri City, TX; Aldona R. Kudirka, La
Crescenta, CA; Valerian Cijūnėlis, Willowbrook, IL; Stasys K. Rudys, Portland, OR; Rasa
O. Rafferty, Wildomar, CA; Vytautas Kondrotas, Richmond Hill, NY; Gint Valiukėnas,
Chicago, IL; Felix C. Rekus, Durham, NC; Gediminas Da mašius, Liberty ville, IL; Gražina
Damijonaitis, Willowbrook, IL; Austė M. Vygan tienė, Winnetka, IL; G. V. Plu kas, Santa
Monica, CA; Raminta Sinkus, Lemont, IL; Dalia R. Jakas, Blue Bell, PA; Roza Razauskas,
Dearborn Heights, MI; Rita Kavo lienė, Carlisle, PA; Gražina Traška, Oak Lawn, IL;
Aldona R. Kudirka, LaCrescenta, CA. esame labai dė kin gi už Jūsų nuoširdžią para-
 mą.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius  sausio 7  d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite Vytauto V. Landsber-
gio  dokumentinį filmą „Vilius Orvydas” –
apie garsiosios Orvydų sodybos istoriją ir jos
kūrėjo šeimos ypatingą gyvenimą.

� 2015 m. sausio 5 d. 9:45 val. r. NAS-
DAQ Times Square bus įžiebtas sveikini-
mas Lietuvai įvedus eurą. Norinčius daly-
vauti iškilmėse kviečiame rinktis 9:30 val.
r. prie NASDAQ. Prašome registruotis
laura.ziliajevaite@urm.lt 

� Vasario 8 d. 12:30 val. p. p. PLC, va-
karinėje salėje, vyks Lietuvos Dukterų drau-
gijos atvirų durų diena. Jos metu dalyviai
iš arčiau susipažins su Draugijos veikla, ga-
lės apžiūrėti fotografijų parodą. Bus kavutė
ir vaišės. Visi laukiami.

� Vasario 8 d. 12:30 val. p. p. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL Filisterių Skautų są-
jungos Čikagos skyrius kviečia visuomenę
į pokalbį su dr. Jonu Prunskiu. Bus vaišės.
Vietas iki vasario 1 d. užsisakyti pas Jūratę
tel. 630-974-6525.  

Ketvirtoji 
Dievo 
dovana

Baltija Udrytė-Mc -
Gin tienė su ket-
virtąja Dievo do-
vana Sacramen-
to, CA, kur rugsė-
jo mėn. pradžioje
buvo pakrikštytas
Andris Gerardas
McGinty. 

Deimantė Kavaliauskaitė
gimė Lietuvoje. Į JAV mer-
gaitės šeima atvyko prieš
beveik penkerius metus – jie
gyvena Cicero, IL. Mergaitė
lankė Oak Brooke įsikūrusią
John Casablancas mode-
liavimo mokyklą ir per bai-
giamąjį pasirodymą sudo-
mino iš New Yorko atvyku-
sius agentus – vienuolik-
metę pasirinko MMG mo-
delių agentūra. Sausio 7 d.
Deimantė su mama išvyks-
ta į New Yorką tolimesnėms
peržiūroms. Linkime sėk-
mės!

Įtemptas darbas atneša rezultatus

Ieško giminių. Stanislava Peleckienė, gyvenanti Lietuvoje, ieško savo giminių. Jos se nelis
Katauskas Izidorius, Vinco  ir jo dvi seserys bei brolis gy veno Čika goje, po to – Floridoje.
Anū kėms ga lėtų būti apie 50 metų amžiaus  (ar daugiau), o proanūkiams  apie 20. Bū-
čiau dėkinga už bet kokią in formaciją, padedant surasti arti muosius. Rašyti el. paštu: pe-
leckie ne. stase@ gmail.com


