
Sausio 18 d. Brooklyno Mergelės Marijos Apreiškimo
parapijoje vyko sausio 13-osios minėjimas. Šv. Mišias
aukojo iš Kauno atvykęs vyskupas Kęstutis Kėvalas

kartu su kunigu Vytautu Volertu. Prieš šv. Mišias buvo ne-
šamos žuvusiųjų nuotraukos ir kalbamos maldos jų at-
minimui. Iškilmingai giedojo parapijos choras.

Iškilmėse daly-
vavo gausus būrys
New Yorko lietuvių.
New Yorko  Marijos
Pečkauskaitės ateiti-
ninkų kuopos jaunu-
čiai, jauniai ir moks-
 leiviai davė ateitinin -
kų įžodį. Po šv. Mišių
vyko susitikimas su
vyskupu, kuris pa-
linkėjo New Yorko
lietuviams raginti
mūsų tautiečius Lie-
tuvoje aktyviau da-
lyvauti savanorystės
ir donorystės prog-
ramose ir iniciaty-
vose, ragino juos
skleisti ryžto ir tikė-
jimo ateitimi dvasią.
Į susirinkusiuosius
taip pat kreipėsi iš-
kilmėse dalyvavęs
LR generalinis kon-
sulas New Yorke Ju-
 lius Pranevičius,
kuris pabrėžė šios
lietuvių tautai skau-
džios ir kartu svar-

bios dienos svarbą ir skatino branginti tą laisvės atmini-
mą. Sveikinimo žodį tarė  ir JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkė Sigita Šimku vienė.

LR generalinio konsulato New Yorke info ir nuotr.

New Yorko Marijos Pečkauskaitės ateitininkų kuopos jaunučiai, jauniai ir moksleiviai   davė ateitininko
įžo dį vysk. Kęstučiui Kėvalui lankantis Apreiškimo parapijoje, Brooklyn, NY. Pirmoje eilėje iš k.: Elizabeth
Žu kauskaitė, Greta Nemickaitė, Elžbieta Kungytė, Nida Chacar-Palubinskaitė, Arijana Lukoševičiūtė,
Linas Cha car-Palubinskas, Evangelos Kapodistrias, Rimas Chacar-Palubinskas, Jonas Lukoševičius ir dr.
Algis Lu koševičius. Antroje eilėje: Jūratė ir Mindaugas Žukauskai, Simas Chacar-Palubinskas, J.E. vysku-
pas Kęs tutis Kėvalas, LR gen. konsulas Julius Pranevičius ir Diana Pranevičienė. 
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Portlando lietuviai 
bėgo už laisvę – 4 psl.

Geriausi metų 
sportininkai – 9 psl.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas su vyskupu K. Kėvalu

Kuo pasižymi
atskiros ES
valstybės

Yra šalis...

Sakoma, kad kiekviena snaigė yra kitokia, nepakartojama.  Panašiai turbūt yra su
28-iomis Europos Sąjungos valstybėmis. Kiekviena kuo nors labiausiai išsiskiria,
kartais teigiamai, kartais neigiamai.  –3 psl.



Dievo žodis skelbia žmogui svarbią tie-
są: Dievas mūsų nuolat ieško ir įvai-
riais būdais kviečia artyn prie sa vęs,

o atsiliepusiems į pakvietimą pa tiki atlikti
kokią nors svarbią misiją. Jei pakviestas
žmogus iškart neatsiliepia, Dievas jo nepa-
lieka, bet kvie čia toliau. Samuelio knygoje
skaitome apie berniuko Samuelio pašau ki-
 mą būti pranašu. Dievas Samuelį pakvietė
naktį, kai šis miegojo, todėl nubudęs pamąs-
tė, kad gal pranašas Elis jį pašaukė. Šis taip pat ne-
suvokė Dievo kvietimo ir liepė berniukui miegoti. Sa-
muelis vėl išgirdo šau kiant jį vardu ir vėl nuėjo pas
Elį, o tas liepia toliau miegoti. Tik trečią kartą pa-
šauktas Samuelis atsiliepė: „Kalbėk, Viešpatie, – tavo
tarnas klau so” (1 Sam 3, 3–10). Tuomet Die vas Sa-
mueliui patikėjo pranašo misiją.

Evangelija pasakoja apie dviejų brolių – Jono ir
Jokūbo pašaukimą (Jn 1, 35–42). Prie Jordano pasi-
rodęs Jėzus sužavėjo brolius ir po krikšto jam nuei-
nant broliai sekė iš paskos. Tuomet Jėzus užkalbino
juos: „Ko ieš kote?” Broliai klausė: „Mokytojau, kur
gyveni?” Jėzus pakvietė juos ap silankyti, ir šis ap-
silankymas Jono ir Jokūbo gyvenime padarė per-
versmą: jie susižavėjo Jėzumi ir greitai tapo jo mo-
kiniais. Evangelistas Morkus aprašo, kaip Jėzus, ei-
damas Galilėjos ežero pakrante, pakvietė žvejus
Joną ir Jokūbą sekti paskui jį. Broliai pa liko tinklus
ir nusekė paskui Jėzų. Jonas tapo mylimiausiu Jė-
zaus mo kiniu, o Jokūbas už Jėzų išliejo kraują – mirė
kankinio mirtimi. Apaš ta las Jonas taip gerai įsiminė
susiti kimą su Jėzumi, kad net išlaikė at mintyje su-
sitikimo valandą, kurią pamini Evangelijoje – „tai
buvo apie dešimtą valandą” (Jn 1, 39).

Pašvęstojo gyvenimo metų proga į Kauną iš vi-
sos Lietuvos suvažiavo apie 300 vyrų ir moterų, pri-
klausan čių įvairioms vienuolijoms. Savo lai ku Jėzus
pasibeldė į jų širdis ir pakvie tė pasišvęsti Dievo ir
žmonių meilės tarnybai. Buvo gera matyti KTU sa-
lėje tiek daug džiaugsmu spinduliuojančių veidų. Kai
Dievas pašaukia, o žmo gus atsiliepia, liūdesiui ne-

belie ka vietos. Liūdesys veši tik tuomet, kai žmogus
priešinasi Dievo planui, ypač kai nepaiso jo valios.
Su nuo dėme draugaujančio žmogaus širdyje nie-
kuomet nebūna tikro džiaugsmo.

Kada ir kur mus sutiko ir prakal bino Jėzus? Tai
nebuvo kažkas pana šaus, kaip tai nutiko Jonui ir Jo-
kū bui. Tai nebuvo Jėzaus apsireiškimas, panašus į
tą, kurį išgyveno krikš čionis persekiojantis Saulius.
Dažniausiai mes Jėzų sutinkame pa prastesniu būdu;
jis mums apsireiš kia per mums brangius žmones.
Jais gali būti tėvai, dvasios vadai, kateche tai, drau-
gai, net šventieji, su ku rių tikėjimo kelione susipa-
žįstame, skaitydami knygas bei žiūrėdami filmus.
Dievas prakalbina ir patraukia žmogų prie savęs dau-
gybe būdų. Svarbu, kad žmogus leistųsi prakal bina-
mas.

Jeigu Jėzus mūsų nebūtų sutikęs ir prakalbinęs,
šiandien mūsų čia nebūtų. Jei jūs savo laiku nebū-
tumė te sutikę Jėzaus, galbūt tapatintumė tės su pa-
gonimis, agnostikais, ateistais ar kitokiais mūsų laik-
mečio žmo nėmis, kuriems Dievas nesvarbus.

Tačiau matome daug žmonių, ku rie gyvena tar-
si Dievo nebūtų. Gal Dievas nuo kai kurių žmonių sle-
piasi? Ne, jis nesislepia, nes jam brangus kiekvienas
žmogus; slepiasi tik žmogus. Šį slėpimąsi randame
vaiz džiai aprašytą Pradžios knygoje: „Išgirdę garsą
Viešpaties Dievo <...> žmogus ir jo žmona pasislėpė
nuo Viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet
Viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: „Kur tu
esi?” Jis atsiliepė: „Išgirdau tavo garsą sode ir nu-
sigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau” (Pr

3, 8–10). Nusidėjęs Adomas išsigąsta Dievo
ir slepiasi – štai ir atsakymas, kodėl žmogus
lieka kurčias Dievo kvietimui. Žmogus pa-
 bando „patobulinti” Dievo tvarką ir išvydęs
blogus padarinius slepiasi. 

Dievas ieško mūsų ir tuomet, kai mes
slepiamės, tačiau ir jis yra bej ėgis, jei užsi-
spyrusiai nuo jo bėgame. Dievas mūsų ieš-
ko, bet niekuomet ne prievartauja. Tik žmo-
gui kartais atro do, kad į gera galima kitus

traukti ir prievarta. Mes esame laisvi Die vo meilę pri-
imti ar atsukti jai nuga rą. Tokia laisvė labiausiai iš-
aukština žmogų. 

Tačiau tikra laisvė niekuomet negali prieštarauti
tiesai ir meilei. Laisvės nėra tenai, kur viešpatauja
melas. Panašiai laisvės nėra tenai, kur sklando ne-
apykanta. Dabartinia me pasaulyje yra daug pasi-
metimo. Duodama laisvė niekinti žmogų ir jo įsiti-
kinimus. Ir visa tai leidžia valstybės, save laikančios
laisvomis bei de mokratinėmis. Tai labai toli nuo tik-
 rosios laisvės. Su dideliu nerimu stebėjome tai, kas
vyko Paryžiuje. Ne gali būti teroro pateisinimo, tačiau
jį sukėlė anarchistinės laisvės suvešėjimas tiek
Prancūzijoje, tiek kitose Europos valstybėse. 

Kai žmonės pradeda nesuvokti tiesos ir gėrio,
praranda ir tikros lais vės suvokimą. Tyčiotis iš
žmogaus ir jo tikėjimo yra pati bjauriausia ne-
 tikros laisvės apraiška, už kurią mo kama skaudi kai-
na, o ateityje, jei at sakingų valstybių vadovų galvo-
se nesikeis nusistatymas, tikriausiai teks mokėti dar
skaudesnę. Nuodėmė prieš meilę žmogui savaime
neša už programuotą bausmę. Tokia Dievo tvar ka šia-
me pasaulyje – nė viena nuodėmė nelieka be atpildo. 

Pabandykime šiandien atsakyti į labai asme-
nišką klausimą: ar esame sutikę Jėzų? Atsakymą tu-
rėtų iš ryš kinti mūsų darbai. Ar atpažįstame Jė zaus
veidą silpnuose ir daug ko stokojančiuose žmonėse?
Popiežius Pranciškus ne atsitiktinai nuolat pasaulio
krikščionių dėmesį kreipia į silpnus žmones, nes kiek
jiems pasi tarnaujame, tiek mumyse yra gyvas Kris-
tus. Tiek Jį esame sutikę.

2 2015 SAUSIO 24, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Dievas kviečia – 
žmogus (ne)atsiliepia
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdieNio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Amerikos ukrainiečių kongreso komitetas
(The Ukrainian Congress Committee of
America), kuris atstovauja daugiau kaip

mi lijonui Ameri koje gyvenančių ukrainiečių kilmės
žmonių, smerkia Rusijos įvykdytą uk rainietės Na-
dios Savčenko pagrobi mą, jos neteisėtą įkalinimą ir
reika lauja ją tuoj pat paleisti. Nadia Sav čenko yra
buvusi Ukrainos kariuo menės lakūnė, Irako karo ve-
teranė, Ukrainos parlamento narė ir Euro pos Tary -
bos parlamentinės asamblėjos atstovė. 

Ukrainos parlamento narė Sav čenko jau anks-

čiau pagarsėjo savo ryžtu tapdama pirmąja Ukrai-
nos ka riuomenės lakūne. Rusijos kareiviai, kurie įsi-
veržė į Ukrainą, pagrobė Sav čenko, priverstinai ją
ištrėmė iš Ukrainos, dar kartą pabrėžė, jog Ru sija su
pagieža žiūri į tarptautinę tei sę. Nepagrįsti kalti-
nimai Nadiai Savčenko, jos neteisėtas įkalinimas,
priverstinė psichiatrinė apžiūra ir jos uždarymas
Maskvos kalėjimo vie nutėje akivaizdžiai pažeidžia
žmogaus teises ir prieštarauja 5-tai Mins ko protokolo
(paskelbto 2014 m. rug sėjo 5 d.) pastraipai, kuri rei-
kalauja tučtuojau paleisti neteisėtai laikomus as-

Amerikos ukrainiečių kongreso komitetas
reikalauja paleisti Nadią Savčenko

menis. Savčenko kaip karo  be laisvės laikymas prieš-
 tarauja ir Že nevos konvencijai. Rusija yra pasira šiusi
abi šias sutartis ir yra pilnai atsakinga už jų nesilai-
kymą.   

Amerikos ukrainiečių kongreso komitetas yra la-
bai susirūpinęs Na dios Savčenko būkle, kadangi  2014
m. gruodžio 13 d. ji paskelbė bado strei ką.  Ligi šiol ji
yra uždaryta viena, jai neteikiama medicininė pa-
galba, ku rios jai labai reikia, jai neleidžiama tartis su
advokatu. Tačiau ji drąsiai pasiryžusi siekti teisybės.
Ji neseniai iš kalėjimo atsiųstame laiške  rašė: „Jie (ru-
sai) laiko ne tik mane, bet daugelį ukrainiečių. Jeigu
(Putinas) paleistų kitus pagrobtus ukrainiečius ir pa-
sitrauktų iš Kry mo ir Ukrainos, tada tegul mane vie-
šai, džiaugsmingai nužudo.”

Amerikos ukrainiečių kongreso komitetas skatina
Jungtines Ameri kos Valstijas ir visą tarptautinių ša-
 lių bendruomenę garsiau smerkti ru sų vykdomą ne-
teisėtą leitenantės Nadios Savčenko įkalinimą ir rei-
ka lauti jos ir kitų neteisėtai įkalintų uk rainiečių iš-
laisvinimo. Amerikos ukrainiečių kongreso komite-
tas ragina JAV valdžią dėti visas diploma tines pa-
stangas, kad būtų užtikrintas Savčenko saugumas ir
visi kaliniai tuoj pat būtų paleisti.  

Rusija privalo gerbti įstatymų tvarką ir privalo lai-
kytis tarptautinių sutarčių. Jungtinės Amerikos
Valstijos ir pasaulio demokratijos privalo netylėti, ka -
da žmogaus teisės pažeidžiamos ir įstatymų tvarka taip
akivaizdžiai ignoruojama.  

2015 m. sausio 14 d.

Amerikos ukrainiečių kongreso komiteto info

Nadia Savčenko



Metams pasibaigus gavau „Tau -
tos Fondo žinias”. Tai šešioli-
kos puslapių informacinis lei-

dinys apie Tau tos Fondo (TF) veiklą ir
naujienas. Pradžioje TF tarybos pirmi-
ninkas Gintautas Žemaitaitis praneša
apie pasikeitimus įstatuose. Bene svar-
biausias pakeitimas yra tas, kad TF na-
rio asmeniški balsai negali viršyti 3 pro-
centų visų TF narių balsų skai čiaus.
Spėju, kad tuo norima apsi drausti nuo
netikėtos galimybės, kad kas nors paaukojęs milži-
nišką sumą neperimtų TF kontrolės.  Kitos patai sos
susijusios su kalbos patikslini mu.

Metiniame TF narių suvažiavi me buvo priimtos
rezoliucijos dėl pa ramos Karaliaučiaus ir Vilniaus
kraš tų lietuviams, kad būtų skatinamas patriotizmas,
lietuvių kalba, lietuviški papročiai ir Lietuvos kul-
 tū ra.  Taip pat skatinamas lietuviško patriotizmo ir
tapatybės ugdymas Lietuvos mokyklose.  Nykstant
antrabangių kartai, TF siūloma priimti ir įgyvendinti
kartų pasikeitimo strategiją ir pradėti rimtas pa-
stangas pa kviesti naujai atvažiavusius lietuvius į TF
veiklą.

Pristatomi naujai išrinkti TF tarybos nariai: Ra-
mūnas Gauba (gimęs 1965 m. Šiauliuose, mecha ni-
 kos inžinierius), Aldona Kulpienė (gimusi Alytaus
apskrityje, 1982 m. baigusi Kauno medicinos instituto
Farmacijos fakultetą), Deborah Pilei kienė-Didžbaly-
tė (gimusi 1959 m. Newark, NJ,  baigusi Kean uni-
versitetą) ir dr. Valentinas Šernas (gimęs 1938 m. Klai-
pėdoje,  Toronto universitete gavęs Ph.D. laipsnį iš
mecha nikos inžinerijos).   

TF valdybos pirmininkė Laima Šilekytė-Hood

džiaugiasi TF persikė limu į Susivienijimo Lietuvių
Ameri koje  pastato antrą aukštą. Sėkmingų darbų są-
raše minimas vajus, kurio lėšos skiriamos Rytų Lie-
tuvos lietuviškų mokyklų mokinių mitybai bei  jų ge-
rovei, o taip pat sėkminga TF labdaros popietė. Gal
svarbiausia, kad į valdybą pavyko įtraukti jaunų ir
entuziazmo pilnų narių – tiek naujai atvy kusiųjų,
tiek čia gimusiųjų. Be pir mininkės į naują TF val-
dybą įeina Onutė Adams, Valdas Buožys, Judita Se-
daitis, Raimundas Šližys ir Arūnas Tirkšliūnas.
TF Garbės narys Pranas Povilaitis pasveikintas
garbaus 90-ties metų jubiliejaus proga.

Jurgis Valaitis, TF pirmininkas emeritus, rašo
apie Lavoriškių mo kyklos šventę. To pavadinimo kai-
mas  minimas nuo 1523 m. Lavoriškių mo kykla yra
puikus pavyz dys, parodantis, kaip plėtoti lietuvių kal-
bą Vil niaus  krašte.  Leidinėlio gale randa me iškal-
bingą Lavoriškių viduri nės mokyklos bendruomenės
padė kos laiš ką. „Esame dėkingi už Jūsų išskir tinį rū-
pestį, dėmesį Vilnijos krašto mokykloms ir mūsų La-
voriš kių vidurinei mokyklai. Tautos Fon das globo-
ja mūsų mokyklą nuo pat  įsteigimo 1998  metais, to-
dėl visą tą laikotarpį jautėme Jūsų palaikymą, pa-

ramą ir nuoširdų rūpestį mumis”. Toliau
minimas konkursas „Lietu viai – žydų
gelbėtojai”. Šios knygos leidybą rėmė TF.
Aprašoma TF parama Karaliaučiaus sri-
ties lietuvių kalbos mokytojams. 

Suglaustai pateikiami duomenys
apie TF finansinį stovį 2013 metais.  Visa
TF vertė buvo 3 045 000 dol.  Pajamų tu-
rėta 342 000 dol.  Gautos aukos sudaro 171
000 dol. Likusios pajamos – iš investici-
jų.  Paramai išdalinta 100 000 dol.: mo-

kykloms 61 proc., laik raš čiams 9 proc., ALT’ui 9 proc.,
knygoms/radijui/muziejams 6 proc., įvai riems ki-
tiems projektams 6 proc., stipendijoms 5 proc. ir sto-
vykloms 4 proc. 

Skelbiamas ir aukomis  Tautos Fondui pagerb-
tų mirusiųjų sąrašas. Jame – penkiolika pavardžių.
Iš viso paaukota 28, 325 dol. Nuo 2013.11.01 iki
2014.10.01 d. sulaukta apie 250 aukotojų, kurie Fon-
dą papildė  368 145 dol. suma. Tai stebėtinai graži su -
ma, kur vidutiniškai kiekvienas aukotojas paauko-
jo apie 1 500 dol. 

Po TF skėčiu yra specialūs fon dai. Juos galima
įkurti paaukojus 25 000 dol. Šie fondai gali būti ski-
riami my limo žmogaus atminimui arba tam tikriems
projektams ar tikslams, pvz., švietimui, studentų pa-
ramai, stipendijoms ir kt. Norint taip pat ga lima pri-
sidėti auka prie esančių aštuoniolikos specialių
fondų.  

Leidinėlio gale yra glausta turi nio santrauka
anglų kalba. Aukos lapelis taip pat pateikiamas
dvejomis kalbomis. Daugiau informacijos apie Fon-
do veiklą rasite jų interneti nėje svetainėje www.tau-
tosfondas.org. 
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„Tautos Fondo žinios” – 
2014 m. gruodžio mėn.
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Yra šalis... Kuo pasižymi atskiros ES valstybės

Atkelta iš 1 psl.

Kuri šalis pasižymi mažiausiu nedarbingumu?
Tai Austrija. Praeitais metais nedarbingumas Aust-
rijoje siekė tik 4,9 proc. Kur pigiausia elektra? Bul-
garijoje.  Kurioje šalyje daugiausia išgeriama alaus?
Be abejo, tai Čekija.  O kuri yra labiausiai dainuo-
janti ir šokanti?  Nustebsite, bet tai – Danija.  35 proc.
danų teigė, kad praeitais metais šoko, o 38 proc. – kad
dainavo.  Mažiausiai išlaidi valstybė? Mūsų sesė Es-
tija.  Kokios šalies piliečiai daugiausiai keliauja? Pa-
sirodo – Suomijos.  Praeitais metais net 88,5 proc. suo-
mių džiaugėsi turistinėmis kelionėmis.  Kurios ša-
lies žmonės liekniausi? Prancūzijos. Tai pagarsėjęs
,,prancūziškas paradoksas”  – nepaisant mėgstamų
,,bagečių” ir įvairiausių sūrių, mažiausia nutuku-
sių žmonių Europoje rasite Prancūzijoje.  Kuriame
krašte yra mažiausiai sergančių džiova?  Graikijo-
je: iš 100 000 suserga tik 5.  Mažiausiai skyrybų yra

Airijoje. Ilgiausiai gyvenama – Italijoje.  Ita-
lijos piliečių gyvenimo vidurkis siekia 82 me-
tus.  

O kaip su Lietuva? Lietuva pirmauja
gimnazijų absolventais. Net 93,4 proc. lietu-
vių moksleivių baigia gimnaziją. Kuris kraš-
tas pasižymi svetimų kalbų mokėjimu? Tai
Liuksemburgas. 61 proc. visų suaugusių
liuksemburgiečių moka bent tris kalbas. O
Lenkija pasižymi ...obuoliais. Pasirodo kas-
met Lenkijoje užauginama 3 milijonai tonų
obuolių. Kuri šalis populiariausia tarp no-
rinčių studijuoti užsienyje? Tai – Ispanija.
Daugiausia interneto vartotojų rasite Šve-
dijoje.  Net 94,8 proc. švedų vartoja interne-
tą.  Kuriame krašte mažiausia žmogžudysčių?
Anglijoje. Nepaisant visų garsiųjų britų de-
tektyvų, Anglijoje žmogžudysčių procentas
labai nedidelis – 0,3 žmogžudystės 100 000 gy-
ventojų.  

Žinoma, kiekviena šalis turi ir savo
minusų. Daugiausia jaunų rūkorių  gy-
vena  Austrijoje.  Beveik 30 proc. Aust-
rijos jaunuolių (tarp 15-os ir 24-erių
metų) rūko.  Daugiausiai eismo kamščių
– Belgijoje.  Spaudos laisvės mažiausia
yra Bulgarijoje.  Ši Europos valstybė už-
ima 87-tą vietą 179-ių pasaulio valstybių
sąraše. Kuris kraštas ,,garsėja” sergan-
čiais depresija? Tai Suomija. O  Lietuva,
deja, pasižymi savižudybėmis. Lietuvo-
je nusižudoma 10 kartų daugiau negu
Graikijoje.  Silpniausiu anglų kalbos
mokėjimu pasižymi Prancūzija.  La-
biausiai į skolas įbridusi valstybė –
Graikija.  Italija pasižymi mokesčių ne-
mokėjimu:  spėjama, kad kasmet Italijoje
būna nesumokėtų mokesčių už 239 mi-
lijardus dolerių.  Daugiausia įkalintų as-
menų yra Latvijoje – 100 000 gyventojų
tenka 305 kaliniai.  Mažiausia gydytojų
turi Lenkija.  Daugiausia autoavarijose
žuvusių dviratininkų – Nyderlanduose.
Rumunija turi mažiausiai kino teatrų.
Daugiausia su alkoholizmu surištų mir-
čių patiria Slovėnija.  Daugiausia nar-
kotikų vartojama Anglijoje.  Daugiausia
mokslus nebaigiančių mokinių – Ispa-
nijoje.     

Parengta pagal
Thrillist.com
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TELKINIAI

LAURYNAS MISEVIČIUS

Bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu",
skirtas paminėti Sausio 13-ąją, vyko ir
už Atlanto – prie akcijos prisidėjo Port-
lando lietuviai.

Kai elektroniniu paštu iš Vil-
niaus atskriejo organizatorių
kvietimas dalyvauti tradici-

niame kasmetiniame bėgime „Gyvybės
ir mirties keliu”, klausėmės J. Brahms
koncerto fortepijonui, atliekamo pres-
tižiniame Rice universitete Houstone
besimokančios pirmakursės – penkeri
metai po istorinės Sausio 13-osios Ame-
rikoje gimusios lietuvaitės pianistės
Rūtos Kuzmickaitės. Ji lankėsi Orego-
ne, kur gyvena jos šeima. Užburian-
čiame muzikos garsų pasaulyje užgimė
originali mintis – kodėl gi JAV gyve-
nantiems lietuviams simboliškai ne-
prisijungus prie tradicinio pagar-
bos bėgimo Tėvynėje, kuriame
šiemet savo ištvermę ban-
dė rekordinis, per
4  tūkstančių daly-
vių būrys? Tikėji-
mas, pasiaukojimas ir
laisvė – šie žodžiai
mūsų tautai tampa dar
svarbesni minint Laisvės
gynėjų dieną, nesvarbu, kur
mes begyventume.

Kaip ir Lietuvos sostinėje,
„Rožių” miesto trasoje ankstyvą
ir ūkanotą sekmadienio rytmetį
buvo daug palaikančiųjų bėgikus.
Nors didžiausiame Oregono valstijos
mieste nėra Vilniaus Televizijos bokš-
to ir niekuomet per jo gatves nevažiavo
rusiški tankai, laisvę dievinantys Port-
lando gyventojai su nuoširdžiu susižavė-
jimu sveikino savo valstybės vėliava nešinus
lietuvius, bėgančius paminėti vieną svar-
biausių savo istorijos sukakčių. Kitąmet, ti-
kėkimės, prie šios iniciatyvos prisijungs ir kitų
didesnių JAV miestų atstovai.

Sausio 15–16 dienomis Portlande viešėjo Lietuvos Respublikos ambasado-
rius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis. Vizito metu jis susitiko ir su
Portlando lietuvių bendruomenės atstovais, diskutavo euro įvedimo, Lie-

tuvos švietimo, politikos bei kitomis aktualiomis temomis. Ambasadorius taip
pat pristatė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos planus steigti
LR konsulinį skyrių Los Angeles (CA). Naujai įsteigtas konsulatas aptarnaus

ir Oregono bei Washingtono valstijose gyvenančius asme-
nis.

Portlande ambasadorius Ž. Pavilionis taip pat dalyva-
vo Oregon World Affairs Council bei Portlando Valstybinio
universiteto (Portland State University – PSU) rengiamoje
kasmetinėje konferencijoje.

Ambasadoriaus teigimu, Lietuva šioje konferencijoje
buvo pakviesta skaityti specialaus pranešimo apie situaci-
ją Rytų Europoje, Rusijos agresiją ir Ukrainos krizę, atsi-
žvelgiant į mūsų išskirtinę istorinę patirtį, aktyvų vaidmenį
formuojant ES Rytų politiką, taip pat dėl savo sėkmingos pa-
žangos. Ambasadorius savo pranešime pabrėžė Lietuvos pa-
siekimus nuo Nepriklausomybės atkūrimo, kurie įkvepia ki-
tas regiono valstybes ir kuriuos neseniai vainikavo prisi-
jungimas prie eurozonos.

Konferencijos metu Ž. Pavilionis taip pat turėjo galimybę
pabendrauti su Oregono valstijos verslininkais bei prista-
tyti investavimo galimybes Lietuvoje. Ypatingai Oregono
verslininkus domino galimybės bendradarbiauti aukštųjų
(bei žaliųjų) technologijų, energetikos, transporto, maisto
pramonės srityse. Oregono verslo atstovai pažadėjo kvies-
ti Lietuvos atstovus į savo tarptautinius verslo renginius. 

LR ambasados Washingtone info

Portlando lietuviai bėgo už laisvę

,,Rožių” mieste – ambasadorius Ž. Pavilionis

Amb. Ž. Pavilionis (ketvirtas iš k.) Portlande susitiko ir su vietos Lietuvių Bendruomene, kuriai vadovauja
Ingrida Mise vi čie nė (trečia iš d.). Lietuvą Oregono valstijoje atstovauja garbės konsulas Randy Miller (ketvir -
tas iš d.). Randy Miller nuotr.

Dariaus Kuzmicko nuotraukos



nį chemijos srityje. Tuo
pačiu laiku Romas ak-
tyviai žaidė universite-
to vandensvydžio ko-
mandoje ir buvo išrink-
tas į All American Wa-
ter Polo komandą. Po
metų tas pats universi-
tetas jam suteikė Master
of  Science laipsnį.

Romas nutarė siek-
ti chemijos  dak tarato
laipsnio, kuris jam buvo
suteiktas University of
California, Irvine. Po to
dvejus metus stažavosi
Berkeley universitete.
Jo seneliams, (a. a. Anta -
nui ir a. a. Magdalenai
Ku  dirkoms, a. a. Pranui
ir a. a. Elenai Sidzikaus -
kams) nebuvo lemta su-
laukti šios svarbios
šven tės.

Šaunus vestuvių po-
kylis vyko Toronto Pri-
sikėlimo  parapijos sa-
lėje. Dalyvavo daug sve-
čių ir iš tolimesnių vie-
tovių: Čikagos, Lemon-
to, San  Fran cisco, Los
Angeles, Detroito, New
Yorko ir net iš Lietuvos.

Puotą vedė Justės ir
Romo geras draugas Edvardas Pečiu-
lis. Su duona ir druska jaunuosius
pa sitiko Justės tėveliai, Giedrė ir Ge-
diminas Kisie liai, ir Romo tėveliai,
Ar vydas ir Aldona Kudirkos. Jaunuo-
sius taip pat pasitiko draugai „čigo-
nai”, kurie negailėjo juokingų lietu-
viškų papro čių. Draugai pašoko jau-
niesiems tradici nę „Rezginėlę”. Svečiai
links minosi iki gilios nakties.

Visi giminės ir draugai linki jau-
navedžiams daug laimės jų vedy bi nia-
 me gyvenime.

A. S.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Prisikėlimo parapijos bažnyčioje,
Toronto mieste, šv. Mišias au-
kojo ir jaunuosius laimino bro-

lis Jonas Šileika, brolis Astijus Kun-
gys, brolis Kazimieras Kasparavičius
ir kun. Augustinas Simanavičius. Mi-
šių me tu giedojo Danguolė Radke,
smuiku griežė Rūta Melkienė. Mišių
skaitinius skaitė Larisa ir Dainius
Ma tu kai.

Vestuvių palydą sudarė: pirmoji
pamergė  – Justės sesutė Rasa Kisie ly-
tė, antra sesutė Laura Kisielytė-Ligda,
Romo sesutė Audra Kudirkaitė ir Jus-
tės draugė Amal Alarakhia. Romą
prie altoriaus palydėjo pirmas pabro-
lys – brolis Andrius Kudirka, brolis
Paulius Kudirka, svainis Ed ward Lig-
da ir Romo draugas Audrius Avižienis.
Jauniausia pamergė Evutė Ligda ir
dukterėčia Ilona Kudirkaitė nešė gėles,
o  Mattias Kissoon ir sūnėnas Lukas
Kudirka – žiedus.

Justė gimė ir augo Lietuvoje, Vil-
 niuje. Baigė „Žemyno” gimnaziją ir
„Lyros” muzikos mokyklą. 2003 m.
Jus tė su savo tėveliais, inžinieriais
Giedre ir Gediminu Kisieliais, nutarė
imigruoti į Kanadą. Justė baigė To-
ronto York universitetą, įgydama  po-
litinių mokslų bakalauro laipsnį. Žai-
dė krep šinį Toronto Aušros komandoje
ir dėstė istoriją Maironio lituanistinėje
mokykloje. Seneliams Reginai ir Vy-
tautui Matukams ir Da nutei ir Vy-
tautui Kisieliams nepa vyko iš Lietuvos
atvykti į vestuves, tačiau atvažiavo ma-
mos brolis Dai nius Matukas kartu su
senelio arti mu giminaičiu Liudu Ma-
tuku, jo žmo na Gražina su visa gausia
šeima.

Romas nuo vaikystės augo La
Crescenta, Los Angeles priemiestyje.
Priklausė skautų ir ateitininkų orga-
nizacijoms. Šoko Los Angeles „Spin -
dulio” šokių grupėje ir baigė Šv. Ka zi-
miero lituanistinės mokyklos 12 me tų
programą. Studijuoti pasirinko Uni-
versity of  California, San Diego, kuris
jam suteikė Bachelor of  Scien ce laips-

Linksmos vestuvės Toronte

Justė ir Romas Kudirkos. Nuotrauka iš šeimos albumo 
Lietuvos Respublikos ambasada Washingtone tęsdama Laisvės gynėjų dienai
paminėti skirtų renginių ciklą sausio 15 d. surengė koncertą 1991 m. sausio 13-
osios aukų atminimui. Koncerte grojo jaunų Lietuvos muzikantų duetas – smui-
ki ninkė Dalia Dėdinskaitė ir violončelininkas Gleb Pyšniaks. Koncerto metu skam-
bėjo Zoltán Kodály (1882–1967), Vytauto Barkausko (1931) ir Maurice Ravel (1875
–1937) kūriniai. Ludo Segers nuotr.

2014 m. balandžio 26 d., apsupti giminių ir draugų,  Dievo akivaizdoje
sumainė žiedus ir meilės bei ištiki mybės priesaiką davė Justė Kisielytė
ir Romas Kudirka.

Laisvės gynėjų dienos minėjimo 
koncertas Washingtone

Galerijoje ,,Siela” PLC Lemonte vyksta ne tik parodų atidarymai. O kaip gi kitaip – juk čia yra ir scena, tegul ir nedi-
delė. Sausio 4 d. su 90-uoju Gimtadieniu dail. Magdaleną Stankūnienę dainomis sveikino Nida Grigalavičiūtė, o
poezijos eilėmis – Nijolė Martinaitytė-Nelson.

Jono Kuprio nuotraukos
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Iš ATEITININKų gyvENImo
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SIMAS CHACAR-PALUBINSKAS

Gruodžio 26–sausio 1 d. moksleiviai ateiti-
ninkai vėl susirinko į Žiemos kursus Dai-
navos stovyklavie tėje. Šių kursų tema: „At-

eitininkai siūlo alternatyvą”. Praleidom visą sa  vaitę
diskutuodami, mąstydami, melsdamiesi, tačiau
buvo ir laiko pa juokauti, išsikalbėti bei artimiau vie-
 nam su kitu susidraugauti.  

Kiekvieną kursų dieną klausė mės paskaitų,
kurios vienaip ar ki taip gvildeno šių metų temą.
Rem damiesi Prano Dovydaičio trim pa ma tiniais
klausimais: Kas aš esu? Kokia mano aplinka? Koks
mano tikslas?, mes iš visų pusių aptarėme, ką atei-
tininkai siūlo jaunam žmogui. 

,,Ateitininkų alternatyva”, kaip aš supratau, yra
meilė. Mūsų pasau lėžiūra yra kristocentrinė su at-
eitininkiškos tapatybės pojūčiu. Mes vi sa atnauji-
name Kristuje, jo meilėje. Tą darydami plaukiame
prieš popkultūros ir ateistinės visuomenės srovę. O
kokie mūsų siekiai? Mūsų galutinis tikslas ne ma-
terialinė ar piniginė gerovė, kuri netenkina sielos,
o gilesnis gyvenimo įprasminimas. Tą randame
įgyvendindami Die vo mums paskirtą pašaukimą. Tik
ten yra tikra laimė. Reikia ir supras ti, kad Ateiti-
ninkija nėra vien bendraminčių organizacija, bet yra
sąjū dis, kuris kuriamas iš narių noro ir pasiauko-
jimo gyventi ateitininkiš kais principais. Paprasčiau

tariant, tas gyvenimo būdas yra mylėti savo artimą. 
Šias mintis apsvarstėme su ki tais kursantais dis-

kusijų metu. Kar tais mūsų nuomonės susikirto ir
teko pasiginčyti, bet tas dar labiau lavino kursų te-
mos supratimą. Aš pats daug ką išmokau klausy-
damas kitų kursantų minčių tėkmės. 

Kasdienėms diskusijoms pasibaigus,  Dainavos
„Baltieji rūmai” aidėjo nuo juoko per vakaro prog-
ramas. Man ypač įsiminė žaidimų vakaras, kai visa
erdvė buvo paversta žaidimų lenta, o kursantai – žai-
dimo figūrė lėmis. Nepamiršiu ir kino vakaro, kai visi
būreliai kūrė spektaklius savo tiškomis temomis,
pvz., suvaidinom „dokumentinį” filmą apie agurką
dy kumoje. Juoko netrūko ir stebint ko miškus Dai-
navos žinių reportažus. 

Buvo ir rimtesnių vakarinių programų. Vieną
vakarą žvakių apsuptyje klausėmės raminančios mu-
zikos ir vadovės Miglės skaitomų meditacijų. Ben-
dravome su Dievu. Mane labai pa veikė ir susikau-
pimo vakaras. Tik ži bintams apšviečiant kelius, ty-
loje vaikščiojom po stovyklą, mąstydami apie savo
gyvenimus, kas mes esame, kokie turime būti, o su-
grįžę į šiltus „Baltuosius rūmus” meditavome ir priė-
mėme Susitaikymo Sakramentą. Mane labai pavei-
kė vadovų asmeniški pasakojimai apie jiems lem-
tingas gyvenimo akimirkas. Labiausiai  ma ne pa-
veikė Kristinos Prunskytės pa sakojimas apie jos pa-
sirinkimą studijuoti ir gyventi Lietuvoje. 

Po gardžių naktipiečių eidavome „miegoti”.
Tiksliau, atsigulę kalbėjo mės iki ankstaus ryto rim-
tomis ir ne rimtomis temomis. Mano kambaryje
svarstėme dr. Vėjo Liulevičiaus už duotus klausimus:
,,Kas tau svarbiau – Lietuva, Amerika, ar abi tiek
pat? „Ar matai Lietuvos ateitį pesimis tiškai ar op-
timistiškai?”  Tie klausimai visą naktį kamavo ir už-
migome tik aušrai auštant. Tai puikus pavyz dys Žie-
mos kursų ,,dvasios”, kai įdo mūs žmonės dalijasi
mintimis šiltoje ir malonioje aplinkoje. Kursuose vi-
sa  da tvyrojo draugiška ir džiugi dvasia. Aš manau,
kad dėl tos dvasios kursantai kasmet sugrįžta kaip
da ly viai, o vėliau – kaip kursų vadovai. 

Dabar, kai sugrįžau į savo eilinį gyvenimą, ku-
piną mokyklinių rūpes čių, su ilgesiu atsimenu Žie-
mos kursus. Jie mane padarė stipresniu ateitininku,
ir aš kas dieną stengiuosi įgyvendinti tai ką išmokau
kursuose. Už šiuos stebuklingus kursus moksleivių
vardu norėčiau padėkoti MAS Centro valdybai, Žie-
mos kursų programos ruošos komitetui, visiems va-
dovams ir komendantui Vytui Prunskiui. Neuž-
miršiu nė akimirkos šių kursų ir nekantrauju su-
grįžti kitais metais. 

2014–2015 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursų dalyviai Dainavos stovyklavietėje.

MAS Žiemos kursai

Kitą savaitę ,,Draugo” ateitininkų skyriuje:
Žiemos kursų paskaitininkų kursų įspūdžiai.

Daugiau kaip prieš 40 metų Pranas Milkens rašė: ,,MAS Žiemos kursai – kur kylan-
čio ji generacija kyla”. Kasmet per Kalėdų atostogas Moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdyba suruošia Ateitininkų pasaulėžiūros Žiemos kursus ALRKF stovykla-
vietėje Dainavoje. Šįmet dalyvavo 52 moksleiviai iš visos Amerikos. 

Vasaros stovyklose labiausiai pa si žymi spor-
tininkai, o Žiemos kursuo se pasireiškia mąs-
tytojai, bet ne tik. Kartas nuo karto išsiver-

žia vienas kitas moksleivis – kūrėjas, kuris savo ini-
ciatyva sukuria ką nors naujo, įtraukdamas į kū-
rybinį darbą ir ki tus.  

Štai šių metų Žiemos kursuose moksleivis Man-
tas Motekaitis su savo draugų pagalba sukūrė filmą
,,Dainavos sapnai”. Filme pavaizduo ti košmariški, bet
ir komiški kursantų sapnai, atskleidžiantys, kas jau-
ni mui sukelia rūpestį: užsibaigia kakava, vyrukas ne-
žinia kaip atsiranda mergaičių aukšte, kursų ko-
mendantas per mišką atseka kursantą ir lie pia sakyti

prakalbą ir pan.  
Filmą sugalvojo, nufilmavo ir su montavo moks-

leivis Mantas Mote kaitis. Jis pasakojo: ,,Filmo kū-
rimas užėme beveik visą mano laiką Žiemos kur-
suose. Man yra didelis džiaugsmas filmus kurti ir ma-
nau, kad tai labai geras būdas visus (kursantus) su-
vienyti į bendrą darbą.” 

Filme vaidino 22 moksleiviai, talkininkavo Vin-
cas Rušėnas, Tadas Kunickas ir Lukas Kulbis. Mu-
ziką sukūrė ir kanklėmis bei trombonu ją  at liko kur-
sų paskaitininkai muzikantai Simona ir Dorsey
Minns.  

Mantas  pabrėžė, kad filmą ,,būtų neįmanoma su-

kurti be kitų pagalbos, ypatingai mano artimo drau-
go Luko Kulbio. Jį būtų galima vadinti ‘pro diuseriu’,
nes jis greitai suorganizavo aktorius ir tai leido man
susikaupti kuriant filmą.” 

Filmas išsiskiria iš kitų „stovyklinių” juostų ap-
galvotu scenų nufilmavimu ir sudėtingu vaizdų de-
rini mu bei montavimu. Tai jau nebe mė gėjo darbas,
o tikro filmų entuziasto, kuris rimtai seka ir studi-
juoja „kino kalbą”. Tai didelis pasiekimas ir jis by-
loja, kad iš Manto ateityje galėsime tikėtis vis įdo-
mesnių filmų. Filmo prem jera įvyko per Žiemos kur-
sų ta lentų vakarą, o dabar visi jį gali pa matyti in-
ternetinėje svetainėje: http://vimeo.com/115775805.

Vida Kuprytė

Kadrai iš Manto Motekaičio filmo ,,Dainavos sapnai”.  Vaidina (iš k.): Vytautas Prunskis, Lukas Kulbis, Vasara Kulbytė, Liucė Siliūnaitė ir šokantis Marius Mereckis.

Žiemos kursuose – Manto Motekaičio filmo premjera
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vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

Šaulių popietėje – istoriniai įvykiai ir filmas

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Sausio 18 d. Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo  pa-
rapijos salėje įvyko renginys, skirtas Klaipė dos
krašto prijungimo ir Laisvės gy nėjų dienai pa-

minėti, kurį organizavo Lietuvos šaulių sąjunga iš-
eivijoje (LŠSI). Sausio 11 d. tai progai pami nėti šau-
liai surengė žygį. Dalyviai žy giavo gražia Michigano
ežero pakran te ir įveikė 10 km trasą. Tikimės, kad toks
žygis taps kasmetine tradicija. Apie tai jau buvo ra-
šyta spaudoje („Draugas”, 2015 m. sausio 17 d.).

Sausio 18 d. renginys tarsi tęsė žygio užmojus. Pa-
minėjome du prasmingus įvykius. Nuskambėjus
JAV ir Lietuvos himnams (juos atliko Gene rolo Teo-
doro Daukanto jūrų šaulių kuopos narys Vytautas Ju-
revičius ir Zenonas Petrošius),  prasidėjo Sausio 13-
osios aukų pagerbimo iškilmės. Skambant Eu rikos
Masytės dainai „Lais vė”, Jūrų šaulių kuopos „Bal tija”
šaulė Irena Šalaviejienė (renginio vedėja) pri si minė
14-a aukų, kurių  pareikalavo kruvi nie ji Sausio įvy-
kiai. Tarp jų žuvo ir du Vilniaus „Geležinio vilko” kuo-
pos šau  liai – Darius Gerbuta vi čius ir Ig nas Šimu-
lionis. Amžina pa garba kri tusiems už Lietuvos ne-
priklausomybę.

14 šaulių šaulių stovėjo su degan čiomis žvaku-
tėmis. Jūrų šaulių kuopos „Baltija” vadas Rimantas
Šalavie jus skaitė žuvusiųjų pavardes. Po varpelio
skambtelėjimo šauliai dėjo žvakutes prie stendo su
žuvusiųjų nuo traukomis. Salėje buvo tyla ir rim tis.
Kiekvienas širdyje buvo su jais, žuvusiais už Lietu-
vą: Loreta Asa navičiūte, Virginijumi Druskiu, Da riu-
mi Gerbutavičiumi, Rolandu Jan kausku, Rimanu
Juknevičiumi, Alvy du Kanapinsku, Algimantu Pe tru
Ka voliuku, Vytautu Koncevičiu mi, Vidu Maciulevi-
čiumi, Titu Ma siulimi, Al vydu Matulka, Apolinaru
Juozu Po vilaičiu, Ignu Šimoliūnu, Vytautu Vait-
 kumi.  

Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” šaulė Roma Bi-

Pučiamųjų orkestro ,,Gintaras”  muzikantai Zenonas Petrošius (k.) ir Vytautas
Ju revičius.

LŠSI vadas R. Butkus (k.) apdovanojo kleb. Jaunių Kelpšą Laisvės kovų kryžiaus ordino meda-
liu. Jono Kuprio nuotraukos

kulčienė skaitė prane šimą
„Šaulių sąjungos vaidmuo
prijungiant Klaipėdos kraš-
tą” (paruoštu   remiantis Sta-
sio Ignata vičiaus tekstu). 1923
m. Klaipėdos sukilimas –
svarbus isto rinis įvykis. Dėl
tuo metu susiklosčiusios pa-
dėties Klaipėdos miesto val-
dymo perėmimą reikėjo su-
planuo ti iš vidaus, kariuo-
menės įvesti nebuvo galima.
Tuo metu miestas pagal Ver-
salio konferencijos nuo-
sprendį buvo prancūzų prie-
žiūroje. Vietos lie tuviai Klai-
pėdos kraštą savo jėgomis
prijungti prie Lietuvos nie-
kaip ne įstengtų, nors beveik
90 proc. krašto gyventojų pa-
sisakė už laisvąją valstybę.
Tuomet imta laisviau kalbė-
ti apie Klaipėdos krašto pri-
jungimą prie Lie tuvos. Su-
kilimo idė ja buvo pribrendusi, todėl 1922 m. lapkri-
čio 16 d. Šaulių sąjungos posėdyje dėl „Klai pė dos kraš-
to” priimtas nuta rimas, kad „reikia sukilimo”, nes
kitaip Klaipė dos krašto neteksime, bet patys klai pė-
diečiai nesukils, to turi imtis Šau lių sąjunga. Mi-
nistras pirmininkas E. Galvanauskas posė dyje LŠS
pirmi ninkui V. Krėvei-Mic kevičiui ir ki tiems kalbėjo:
„Ministrų taryboje nė ra vieno nusistatymo dėl Klai-
pėdos krašto išvadavimo sukilimo keliu, to dėl už šios
rūšies įvykius nesiima at sakomybės ir palieka visą
reikalą Šau lių sąjungos iniciatyvai. Jei įvy kiai iš-
šauktų politinius nesusipratimus, iniciatoriai ir ta-
riamo sukili mo vykdytojai gali būti suimti ir pa trauk-
ti teismo atsakomybėn.  Kadan gi Šaulių sąjungos ta-

rybos narių skai čiuje yra at-
sakingi žmonės, Sei mo na-
riai, tai LŠS vadovybės suma -
nymas turi būti vykdomas be
Tary bos žinios. Valstybė kol
kas negali su teikti paramos
nei ginklais, nei lė šomis”.

LŠS vadovybės pastan-
gomis buvo surinkta ginklų
ir pinigų su ki limui. 1923 m.
sausio 6 d. pirmieji su kilėlių
būriai pasiekė Klaipėdos pa-
 sienį, dar keli būriai įžengė į
miestą per Latvijos teritoriją.
1923 m. sausio 11 d. sukilėlių
vadovybė pasiuntė pran cūzų
štabui ultimatumą, kad jie
miestą atiduotų nesiprieši-
nant ir be kraujo lašo. Deja,
atsakymas buvo nei  giamas.
1923 m. sausio 15-osios ry tą
sukilėliai užėmė geležinkelio
sto tį ir, apėję kareivines, už-
ėmė uos tą. Jau apie 1 val. p.

p. beveik visas miestas buvo apimtas sukilėlių, Ka-
 reivinės nebuvo šturmuojamos, o užimant prefektūrą
žuvo du šauliai – J. Pleškys ir J. Lukšys.

Archyviniai dokumentai rodo, kad sukilimo
metu žuvo 12 sukilėlių: Karo mokyklos kpt. E. No-
reika, 8-to pėstininkų pulko lt. V. Burokevičius,
Karo mokyklos kariūnas  V. Stašelis, Karo policijos
eilinis V. Vilkas, I husarų pulko eilinis J. Simonavi-
čius, 5-ojo pėstininkų pulko eiliniai A. Vi liūnas ir P.
Trinkūnas, 8-ojo pėsti ninkų pulko eilinis J. Petkus
ir šau liai: A. Jasaitis, P. Lukšys, ir A. Urba navičius.
1923 m. vasario 17 d. Amba sadorių konferencijoje
Klaipėdos kraštas buvo pripažintas Lietuvai”.

Po pranešimo LŠSI vadas Julius Rūtenis Butkus
įteikė apdovanoji mus.  LŠSI kapelionas kleb. Jaunius
Kelpšas buvo apdovanotas už aktyvų dalyvavimą Lie-
tuvos laisvės kovų at minimo išsaugojimo edukaci-
nėje veikloje Laisvės kovų kryžiaus ordino medaliu.
Jam taip pat buvo įteiktas LŠS atkūrimo 25-ečio ženk-
liukas.  Remiantis Lietuvos šaulių sąjungos statuto
39 ir 185–192 punktais už nuopelnus Lietuvai ir Lie-
tuvos šau lių sąjungai, Šaulių Žvaigždės me da liu ap-
dovanoti Vytauto Didžiojo rinktinės šaulys Gedi-
minas Grašys ir Jū rų šaulių kuopos „Baltija” šaulė
Ire na Šalaviejienė.

Klebonas Jaunius Kelpšas tarė pa dėkos žodį ir
palaimino maistą. Pie tų metu visus linksmino pučia -
mųjų orkestro „Gintaras” muzikantai Vytautas Ju-
 revičius (trimitas) ir Zenonas Petrošius  (trombonas).
Režisierė Ramunė Rakauskaitė pristatė filmą „Rad-
viliada”. Tai dokumentinis  filmas su vaidybos ele-
mentais apie Radvilas. 

Dėkojame šauliams ir visiems taip gausiai su-
sirinkusiems į šį ren gi nį.

Šauliai su žvakutėmis rankose bei gausiai susirinkę popietės dalyviai rimtyje išreiškė pagarbą 1991-ųjų Sausio 13-
osios au koms.

Salėje susirinkusius svečius pasveikino iš Lietuvos
atvykusi filmo ,,Radviliada” režisierė Ramunė Ra-
kauskaitė.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Pasiaukojantis žaidimas ne visada atneša pergales

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čem-
pionate, I etapo varžybo se, komandoms beliko
sužaisti po 1–3 rungtynes. Po jų 12-ka šio sezo-

no ko mandų pasidalins į dvi grupes: stipriau sios 6-ios
komandos kovos dėl pa grindinės ČLKL taurės, o likęs
šešetukas varžysis dėl „Iššūkio” taurės.

Vietas stipriausių šešių koman dų grupėje jau
užsitikrino „Juod kran tės”, „Švyturio”, „Radviliškio”,
„Lituanicos” ir „Atleto” krepšinin kai. Dėl paskutinio
kelialapio grumsis vienodai pergalių ir pralaimėjimų
(5/5) turinčios „Kunigaikščių” ir „Vil niaus” koman-
dos.

Deja, nė viena iš šių dviejų ko mandų po praėjusio
savaitgalio rungtynių nepasinaudojo galimybe prisi-
 artinti prie šio išsvajoto tikslo – tiek „Kunigaikščių”,
tiek ir „Vilniaus” krep šininkai patyrė nesėkmes ir da-
 bar jų likimas spręsis paskutinio rato rungtynėse.

„Kunigaikščių” krepšininkai po atkaklios kovos
rezultatu 71:76 nu si leido „Atleto” komandai, kuri po
šios, šeštosios, pergalės užsitikrino vietą stipriausių
komandų šešete ir II eta pe kovos dėl pagrindinės
ČLKL taurės.

Šios labai svarbios „Atleto” ko mandos pergalės
kalviu tapo 31 tašką pelnęs rezultatyviausias ČLKL
krep šininkas Chris Miller (dvitaškiai – 5/11, tritaškiai
– 2/8, baudos – 15/20), o Evaldas Jacunskas pridėjo 13
taškų. „Kunigaikščių” nuo pralaimėjimo ne iš gelbėjo
ir itin rezultatyvus ko mandos legionierius Nicholas Livas. Šis be keitimų rung-
tyniavęs krepši ninkas pelnė net 37 taškus (dvitaškiai – 10/14, tritaškiai – 2/9,
baudos – 11/11), tačiau kitų komandos draugų indėlis buvo gerokai mažesnis
(Ben Curtis pelnė 14 taškų, Tomas Kli movas – 10).

Šia „Kunigaikščių” komandos ne sėkme nesugebėjo pasinaudoti į stipriausių
šešetuką norintys patekti „Vilniaus” krepšininkai. ČLKL naujokai turėjo pri-
pažinti ryškų ČLKL čempionų – „Radviliškio” krepšinin kų pranašumą: septintąją
pergalę iškovoję radviliškiečiai varžovus nu galėjo 30-ies taškų persvara – 89:59.

Nugalėtojams Tomas Rekštys pel nė 19 taškų, Joseph Petrusič –16, Skomantas
Pocius – 13, Giedrius Jucys ir Egidijus Stanislauskis – po 11. Sostinės koman-
dos vežimą bandė traukti komandos legionieriai – Sam Robinson – 15 taškų, Chris
Elder – 14.

Itin nerezultatyviai vykusiose turnyrinės lentelės kaimynų – „Lie tavos” ir
„Lietkabelio” komandų dvi ko voje kuklią pergalę (rezultatu 46:44) iškovojo pa-
nevėžiečiai. Abejose ko man dose atsirado vos po vieną krep šininką, kuris į var-
žovų krepšį įmetė dviženklį taškų skaičių: „Lietkabe liui” 19 taškų pelnė Pau-
lius Narbu tas, o „Lietavoje” 22 taškais pasižy mėjo Deividas Markevičius.

Dar vienoje žemutinėje turnyri nės lentelės dalyje esančių komandų dvi-
kovoje „Stumbro” komanda rezultatu 57:41 palaužė visas 10 nesėkmių ČLKL pir-
majame sezone patyrusią „Karių” komandą.

„Stumbrui” rezultatyviausiai rungtyniavęs Rojus Mizeras pelnė 15 taškų,
Dalius Marčiukaitis – 14, o „Karių” komandai daugiau nei pusę taškų – 23 pel-
nė Edvinas Masilionis, 10 – Andrius Paulius.

Mėgėjų lygoje nesustabdomi – 
„Jaguaro” krepšininkai 

ČLKL mėgėjų lygos čempio-
nate ir toliau nesustabdomai
rungtyniauja „Jaguaro” krepši-
ninkai – rezultatu 53:41 nugalėję
„Arkos” komandą ir iškovoję šeš-
tąją pergalę paeiliui jie užsitikri-
no  aukščiausią  vietą čempiona-
te. 

Kitose rungtynėse „Britė” re-
zultatu 60:41 nugalėjo „Ąžuolą”, o
lyg „iš pelenų prisikėlę” „Pele-
nai”, po šešių pralaimėjimų čem-
pionato pradžioje iškovojo antrą-
ją iš eilės pergalę – šį kart jie re-
zultatu 53:47 nugalėjo PLC pen-
ketuką.

Kito turo rungtynes ČLKL
ko mandos žais sausio 24–25 die-
nomis. Šeštadienį nuo 2 val. p. p.
rung ty niaus „Lituanica” – „Ka-
riai”, 3:10 val. p. p.  „Vilnius” –
„Lietava”, 4:30 val.  p. p. „Lietka-
belis” – „Kunigaikščiai”, 5:50 val.
p. p. „Švyturys” – „Stumb ras”, 7
val. v.  „Atletas” – „Radviliš kis”.
Sausio 25 d. 12:30 val. p. p. susitiks
– „Švyturys” ir „Lituanica”.

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

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

ČLKL mėgėjų lygos turnyrinė lentelė:

1. „Jaguarai” 8 1
2. „Arka” 7 2
3. „Ąžuolas” 4 5
4. PLC 3 5
5. „Britė” 2 7
6. „Pelenai” 2 6

Kanadoje gimęs ir augęs lietuvių kilmės krepšininkas Nik
Stauskas praėjusią vasarą aukštu aštuntuoju NBA naujokų bir-
žos šaukimu žengė į stipriausią pasaulio krepšinio lygą, tačiau

įstrigo tarp geriausiųjų. Blan kus pasirodymas pastūmėjo „Sacra mento
Kings” komandą įrašyti 21 metų 198 cm ūgio snaiperio pavardę į mainų
sąrašą. 

Dvyliktąją vietą Vakarų kon fe rencijoje užimanti „Kings” komanda
ieško pastiprinimo priekinėje linijoje, o kaip jauką kitoms NBA koman-
doms siūlo N. Stauską. Iš pradžių „Sacramento” klubas atmetė varžovų
pasiūlymus, kuriuose buvo minimas ir N. Stauskas, bet aukščiausio
lygio pagalbininko savo žvaigždei DeMar cus
Cousins ieškantys „karaliai” nusprendė rizikuoti. 

Šį sezoną N. Stauskas rung ty niauja
vidutiniškai po 14 minučių ir pelno 3,6 taško.
Tritaškiais NCAA garsėjęs atakuojantis
gynėjas NBA šaudo pro šalį – tik 27 proc.
Bendras jo dvitaškių ir tritaškių taiklumas
siekia 33 proc.

N. Stausko tėveliai – lietuviai. Pats krep-
šininkas supranta lietuviš kai, tačiau šia
kalba nekalba. Prieš NBA jis, atmesdamas
Lietuvos rinktinės pasiūlymą, pasi rinko atsto-
vauti Kanados nacionali nei komandai.

Artėjant II etapo varžyboms ČLKL aikštelėje vyksta nuožmi kova

N. Stauskas gali atsisveikinti su NBA „Kings” 

Po blankaus sezono NBA N. Stauskas gali netekti vietos „Sacramento Kings” .



9DRAUGAS 2015 SAUSIO 24, ŠEŠTADIENIS

Lietuvos
studentai
krepšininkai
sėkmingai
rungtyniauja JAV

Eilinę pergalę NCAA čempio-
nate iškovojo Gonzaga „Bull-

dogs” (19/1) komanda. Ji namuo-
se 72:55 (38:27, 34:28) įveikė „Loyo-
la Marymount” (5/14) universite-
to studentus.

Pirmakursis Domantas Sa-
bonis prie pergalės prisidėjo 9
taškais (4/6 dvit., 1/2 baud. met.)
ir 8 atkovotais kamuoliais. Be to,
18-metis lietuvis atliko rezultaty-
vų perdavimą, kartą suklydo ir 4
sykius prasižengė.

Beje, „FIBA Europe” pa-
skelbtame geriausių Europos jau-
nųjų krepšininkų sąraše lietuvis
D. Sabo nis užėmė penktąją vietą.
Gonzaga „Bulldogs” komandos
aukštaūgiui sirgaliai skyrė sep-
tintąją vietą, o specialistai – ket-
virtąją. Šiuose rin ki muose antrus
metus iš eilės laimėjo kroatas D.
Šarič. Prieš tai šis vardas dukart
priklausė Jonui Valančiūnui. Is-
panas R. Rubio geriausiu jau-
nuoju Europos krepšininku buvo
išrinktas 2007 ir 2009 metais.

Puikias rungtynes sužaidė
Lai mo nas Chatkevičius, tačiau
„South Carolina Gamecocks”
(10/6) išvykoje 68:71 (29:39, 39:32)
nusileido „Auburn Tigers” (10/7)
komandai.

L. Chatkevičius per 30 žaidi-
mo minučių pelnė 15 taškų (6/8
dvit., 1/2 trit., 0/1 baud.), atkovo-
jo 11 kamuo lių, atliko rezultatyvų
perdavimą, blo kavo 2 metimus, 2
sykius suklydo ir 4 prasižengė.

Jo komandos draugas Min-
daugas Kačinas žaidė 20 minučių
ir pelnė 5 taškus (1/2 dvit., 1/1
trit.), atkovojo ir prarado po 2 ka-
muolius bei surinko 3 asmenines
pražangas.

Pergalę iškovojo „Dartmouth
Big Green” (7/8) komanda, ku-
rioje gerai žaidžia Gabrielius Mal-
dūnas. „Dar mouth Big Green”
62:53 (23:16, 39:37) įveikė „N.J.I.T.
Highlanders” (10/10).

Aukštaūgis iš Lietuvos žaidė
naudingai – jis per 28 minutes pel-
nė 12 taškų (4/8 dvit., 4/5 baud.), at-
kovojo 6 ir perėmė 4 kamuolius, at-
liko rezultatyvų perdavimą, blo-
kavo 5 metimus, tačiau net 6 sykius
suklydo ir surinko 4 pražangas.

Toli gražu ne prasčiausias
rungtynes sužaidė Gilvydas Bi-
ruta, pelnęs 9 taškus (4/5 dvit., 1/5
baud.). Vis dėl to „Rhode Island
Rams” (11/5) išvykoje 56:60 (27:28,
29:32) neprilygo „Mas sa chusetts
Minutemen” (10/8).

Per 19 minučių G. Biruta taip
pat spėjo atkovoti 3, perimti 1 ir
prarasti 2 kamuolius, atlikti re-
zultatyvų perdavimą, blokuoti
metimą bei 4 kartus prasižengti.

Taip pat naudingai žaidė „Ja-
mes Madison Dukes” (11/8) at-
stovas Pau lius Šatkus, o jo ko-
manda 75:72 (33:30, 42:42) įveikė
„Elon Pheonix” (10/9).

P. Šatkus per 23 minutes su-
rinko 7 taškus (2/2 trit., 1/2 baud.),
atkovotą kamuolį, 4 rezultatyvius
perdavimus, klaidą ir 2 asmenines
pražangas.

Vienuolika pristatytųjų ir vie-
nuolika laimėtojų – tiek šie-
met paauksuotų „Sporto apdo-

vanojimų” statulėlių išdalinta sausio 19
d. Vilniaus Kongresų rūmuose. Šalies
metų spor tininkais pripažinti Jevge-
nijus Šukli nas ir Rūta Meilutytė, o
abiejų geriausių, vyrų ir moterų, 2014
metų komandų prizus susižėrė irkluo-
tojai. Geriausia vyrų komanda pripa-
žintas Sauliaus Ritterio ir Rolando
Maščins ko dvejetas, o geriausia mote-
rų ko manda – Mildos Valčiukaitės ir
Do natos Vištartaitės pora. Specialus
prizas „Už nuopelnus Lietuvos sportui”
įteiktas Valdui Adamkui.

Du dešimtmečius gyvavusį pres ti-
 žiškiausią šalies Metų sportininko
„Šaulio” apdovanojimą nuo 2014-ųjų pa-
keitė platesnė ir gausesnė geriausiųjų
Lietuvos atletų apdovanojimų šventė,
kurioje pagerbti ne tik Metų sporti-
ninkai, bet ir jaunieji atletai, koman-
dos, treneriai bei sportui nusipelnę
žmonės.

2014 metų Lietuvos sporto 
apdovanojimus pelnė:

„Metų sportininko” prizui pasiū-
lyti – sunkiaatletis Aurimas Didžba lis,
baidarių ir kanojų atstovas Jev genijus
Šuklinas, imtynininkas Edgaras Venc-
kaitis.

Nugalėtojas – Jevgenijus Šuk li-
nas. 28 metų atletas išlieka tarp pa-
saulio geriausių, pasaulio čempio nate
Rusijoje vienviečių kanojų var žybose
200 m. sprinto rungtyje pelnęs bronzos
medalį – 38,423 sek. Spor tininkas iš Vi-
sagino pakartojo 2006, 2007 ir 2009 metų
rezultatą.

„Metų sportininkės” prizui pa siū -
lytos – plaukikė Rūta Meilutytė, kio-
kušin karatė atstovė Inga Mikš taitė,
irkluotoja Milda Valčiukaitė

Nugalėtoja – Rūta Meilutytė. 17-
metė plaukikė šiemet savo kolekciją pa-
pildė paskutiniais pasiekimais, kurių
dar neturėjo – ji dukart tapo antrųjų
jaunimo olimpinių žaidynių Kinijoje
čempione ir iškovojo auksą Europos
čempionate Vokietijoje 50 m krūtine
rungtyje (29,89 sek.). Didžio joje Brita-
nijoje besitreniruojanti lie tuvė metus
ji baigė aukso (50 m krūtine) ir sidab-
ro (100 m krūtine) meda liais trumpa-
jame baseine pasaulio čempionate Ka-
tare.

„Metų trenerio” prizui pasiūlyti –
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tre-
neris Jonas Kazlauskas, Lie tuvos sun-
kiosios atletikos rinktinės treneris
Bronislovas Vyšniauskas, Lietuvos
plaukimo rinktinės treneris Žilvinas
Ovsiukas

Nugalėtojas – Jonas Kazlaus-
 kas. Lietuvos krepšinio rinktinės stra-

Kodėl olandija vadinama
Nyderlandais?
Įdomu, kas sugalvojo Olandiją pervadinti Nyderlandais? Kaip va-
dinsime olandišką sūrį? Olandiškos veislės galvijus?

Pasak geografo Vidmanto Daugirdo, šaliai naudojami trys pavadinimai: Ny-
derlandai, Olandija ir Nyderlandų karalystė, tačiau iš tikrųjų šie pavadinimai
turi skirtingas reikšmes ir nereikėtų jų painioti. „Patys olandai jų nepainioja”,

– pažymi V. Daugirdas. Nyderlandų
Karalystė apima europinius Ny-
derlandus ir Karibų Nyderlandus
(teritorija Karibų jūroje prie Vene-
suelos), vardija geografas.

Pasak jo, Nyderlandai – tai tik
europinė Nyderlandų karalystės
dalis, o Olandija yra istorinis Ny-
derlandų regionas, kuris dabar ap-
ima tik dvi provincijas iš dvylikos,
t. y. Pietų Olandiją ir Šiaurės Olan-
diją. Dėl istorinės savo svarbos ir di-
džiausio ekonominio išsivystymo
daugelyje šalių įsitvirtino būtent Olandijos pavadinimas visai šaliai.

„Taip yra turbūt todėl, kad čia yra įsikūrę svarbiausi šalies miestai, t. y. sostinė
ir vienas didžiausių Europos ir pasaulio uostų – Amsterdamas, taip pat Haga, Har-
lemas, kuris yra Šiaurės Olandijos sostinė, ir taip pat didžiulis uostas Roterdamas”,
– sako V. Daugirdas.

Anot geografo, Olandija yra aiškiai dominuojanti teritorija šiuolaikiniuose Ny-
derlanduose. „Patys olandai šalį vadina vienaskaita – Netherland”, – teigia specia-
listas.

Kalbininkas Antanas Smetona sako, kad  sinonimiškai vartojami visi trys kraš-
to pavadinimai, tačiau galima skirti ir preciziškai. „Oficiali forma – Nyderlandai arba
Nyderlandų Karalystė, o kasdienėje kalboje – Olandija”, – tvirtina kalbininkas.

A. Smetonos teigimu, šalies kalbą taip pat galima vadinti nyderlandų ar ny-
derlandiečių kalba, nes olandų bei flamandų (ja kalba Belgijos olandai) kalbos spe-
cialistų laikomos nyderlandų kalbos tarmėmis.

LRT.lt

Geriausiais metų sportininkais pripažinti J. Šuklinas ir R. Meilutytė

tegas, kuriam šiemet sukako 60 metų,
pasaulio čempionate Ispanijoje ko man-
dą atvedė iki 4-osios vietos. 

„Esu labai sujaudintas, nes tikrai
nesitikėjau. Tai visos mano komandos
ir trenerių štabo įvertinimas, nes vie-
nas to nepasiekčiau. Ačiū ir savo šei-
mai bei visų žaidėjų šeimoms. Žinoma,
toks prizas tik dar labiau įpareigoja”,
– sakė J. Kazlauskas.

Dėl „Metų moterų komandos”
var do varžėsi Šiaulių futbolo komanda
„Gintra-Universitetas”, irkluotojų ko-
manda – Milda Valčiukaitė ir Do nata
Vištartaitė ir tinklinio komanda – Ieva
Dumbauskaitė ir Monika Po vilaitytė

Nugalėtojos – Milda Valčiukaitė
ir Donata Vištartaitė. 20-metė M. Val-
čiukaitė ir 25 metų D. Vištartaitė šiemet
nepakartojo per nykštės sėkmės, bet
Lietuvos irkluotojų dvivietė išliko vie-
na geriausių pasaulyje. Euro pos čem-
pionate Serbi joje jos iškovojo sidabrą,
pralaimėjusios tik lenkėms, o pasaulio
čempionate Ny derlanduose buvo ket-
virtos.

„Metų proveržiui” pasiūlyti – dis-
ko metikas Andrius Gudžius, dvirati-
ninkas Vasilijus Lendelis ir plauki-
kas Danas Rapšys.

Nugalėtojas – Andrius Gudžius.
23-ejų disko metikas iš Kauno rajono,
prieš ketverius metus tapęs pasaulio
jaunimo čempionu, drąsiai žengė į su-
augusiųjų varžybas, šiemet tapęs Lie-
tuvos čempionu, o Europos čempiona-
te užėmęs 10-ąją vietą. 

„Metų sugrįžimui” kandidatavo
futbolo vartininkas Giedrius Arlaus kis,
sunkiaatletis Aurimas Didžbalis ir
plaukikas Giedrius Titenis.

Nugalėtojas – Giedrius Titenis. 25
metų anykštėnas savo kolekcijoje jau
turėjo svarbių laimėjimų, bet 2014-ai-
siais padarė naują šuolį savo karjero-
je, Europos čempionate iško vojęs bron-
zos medalius plaukdamas krūtine 100
m (59,35 sek.) ir 200 m (2 min. 8,93 sek.).
Neolimpinėje 50 m krūtine rungtyje jis
iškovojo sidabrą (27,34 sek.). 

Parengė Dainius Ruževičius

Geriausi 2014 metų Lietuvos sportininkai – J. Šuklinas ir R. Meilutytė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Popiežius Pranciškus Kinijos nebijo

Vilnius (BNS) – Jungtinės
Valstijos ir jų sąjungininkai tu-
rėtų dislokuoti karius Baltijos
šalyse, kad atgrasytų Rusiją nuo
galimo įsibrovimo, pareiškė bu-
vęs Prezidento patarėjas nacio-
nalinio saugumo klausimais
Zbigniew Brzezinski.

Užsienio politikos eksper-
tas, kuris dirbo Prezidento Jim-
my Carter administracijoje, Se-
nato Ginkluotųjų pajėgų komi-
tetui sakė nerimaujantis, kad
Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas gali pamėginti užimti
Baltijos šalis žaibišku veiksmu,
kuriam NATO nebūtų pasiren-
gusi.

Košmariškas scenarijus
būtų, jei „vieną dieną – ir būtent
vieną dieną – jis tiesiog užim-
tų Rygą ar Taliną. Tam jis už-
truktų vieną dieną tikrąja to
žodžio prasme. Jie niekaip ne-
galėtų pasipriešinti”, – sakė Z. Brze-
zinski.

„Ir tuomet mes kalbėtume, kaip
baisu, kaip skandalinga, kaip siaubin-
ga. Bet, žinoma, mes nieko dėl to ne-
galime padaryti, nerizikuodami bran-

duoliniu karu”, sakė jis.
Pasak Z. Brzezinski, JAV turi aiš-

kiai parodyti, kad Rusija susidurtų su
amerikiečių pajėgomis, jei bandytų įsi-
veržti į Baltijos šalis.

Z. Brezinski buvo Prezidento pa-
tarėjas 1977–1981 metais.

Roma (Vatikano
radijas) – Popiežius
Pranciškus paneigė
žiniasklaidoje pasi-
rodžiusią informaci-
ją, jog su Tibeto va-
dovu Jo Šventenybe
Dalai Lama praėju-
sių metų gruodį Ro-
moje nesusitiko dėl
to, kad pasidavė Ki-
nijos spaudimui.

„Paprastai vals-
tybės sekretoriaus
protokolas diktuoja
nesusitikti su šalių
vadovais ir aukštais
valstybės pareigū-
nais šiems viešint
Romoje tarptautinių
susitikimų metu”, – grįždamas iš Fili-
pinų sakė popiežius Pranciškus.

Pontifikas nepateikdamas konk-
retesnių detalių sakė, kad susitikimas
tarp jo ir ištremtojo Tibeto vadovo
įvyks. „Kai kurie laikraščiai rašė, kad
nesusitikau su juo bijodamas Kinijos.
Tai yra netiesa. Jis anksčiau yra prašęs
audiencijos. Dėl konkrečios susitikimo
datos dar nesusitarta. Mes palaikome

ryšį”, – cituojami popiežiaus Pranciš-
kaus žodžiai.

Atsakydamas į klausimą dėl Vati-
kano ketinimų suartinti ryšius su Ki-
nija popiežius sakė: „Kinai žino, kad esu
pasiruošęs vykti į Kiniją ir priimti Ki-
nijos valdančiuosius Vatikane.”

Diplomatiniai santykiai tarp Vati-
kano ir Kinijos buvo nutraukti į valdžią
atėjus Mao 1951-aisiais.

Ragina JAV dislokuoti karius prie Baltijos

Vilnius (KAM info) – Vienintelė
Lietuvoje veikianti NATO institucija,
NATO Energetinio saugumo kompe-
tencijos centras ir Kanados užsienio rei-
kalų, prekybos ir vystymosi departa-
mentas pasirašė susitarimą, kuriuo
Vilniuje veikiančiam NATO Energeti-
nio saugumo kompetencijos centrui
skiriama finansinė parama – apie 1
mln. Kanados dolerių.

Gautą paramą NATO Energetinio
saugumo kompetencijos centras pla-
nuoja panaudoti energetinio saugumo
projektui įgyvendinti – pirkti mobilią
hibridinę elektros generavimo įrangą ir
jos valdymo sistemą. Šią įrangą centras
planuoja perduoti Lietuvos kariuome-

nei, kur ji bus naudojama Lietuvos ka-
riuomenės pratybose kaip dalis pri-
imamosios šalies paramos ir speciali-
zuota mokymo ir duomenų rinkimo sis-
tema.

Šiuo metu prie centro veiklos yra
prisijungusios 8 šalys – Lietuva, Estija,
Gruzija, Italija, Jungtinė Karalystė,
Latvija, Prancūzija ir Turkija. Planuo-
jama, kad 2015 metais prisijungs ir
Jungtinės Amerikos Valstijos.

NATO Energetinio saugumo kom-
petencijos centras analizuoja karinio
energetinio efektyvumo ir saugumo ir
kritinės energetikos infrastruktūros
apsaugos aspektus. 

Kanada parems NATO centrą Vilniuje

Vilnius (1 psl.lt) – Lietuvos rinkė-
jų nuostatos daugiausia priklauso nuo
požiūrio į sovietmetį ir artimųjų poli-
tinių nuostatų, o gyventojų socialinės
padėties skirtumai Lietuvoje yra ma-
žiau svarbūs renkantis partijas nei
Vakarų Europoje.

Blogai sovietmetį vertinantys lie-
tuviai dažniausiai balsuoja už deši-
niąsias partijas – Tėvynės sąjungą – Lie-
tuvos krikščionis demokratus ir Libe-

ralų sąjūdį, o palankiau sovietmetį
vertinantys – Darbo partiją bei „Tvar-
ką ir teisingumą”, socialdemokratus.

Lyginant nuostatas pagal amžių,
daroma išvada, kad skirtingos kartos
renkasi iš skirtingų partijų – vyresnieji
iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų ir Socialdemokratų
partijos, o jauni – iš Darbo partijos ir Li-
beralų sąjūdžio.

Balsavimą lemia požiūris į sovietmetį 

Vilnius (BNS) – Dvigubos piliety-
bės įteisinimui Lietuvoje pritaria dau-
giau kaip pusė šalies gyventojų, rodo pa-
skelbti apklausos rezultatai.

Į klausimą „Ar Jūs pritariate dvi-
gubos pilietybės įteisinimui Lietuvo-
je?”, teigiamai atsakė 57 proc. respon-
dentų, 29 proc. buvo prieš, kiti nuomo-
nės neturėjo. Apklausa atlikta gruodžio
12–22 dienomis. Tyrime dalyvavo 1002
respondentai nuo 18 iki 75 metų.

Šiuo metu dviguba pilietybė lei-
džiama tik tiems piliečiams, kurie iš-
vyko iš Lietuvos okupacijos laikotarpiu,
ir jų palikuonims, tačiau nėra sutei-
kiama išvykusiems po nepriklauso-
mybės atkūrimo. Politikai svarsto ga-
limybę referendumą surengti 2016 me-
tais kartu su Seimo rinkimais, tačiau
kol kas nenuspręsta, koks klausimas
būtų pateiktas.

Dvigubai pilietybei pritaria daugiau kaip pusė

Maskva (BNS) – Du Rusijos me-
nininkai buvo areštuoti policijos dėl ak-
cijos, per kurią jie apšlakstė švęstu
vandeniu Lenino mauzoliejų Maskvos
Raudonojoje aikštėje, šaukdami „Kelkis
ir išeik!”

Sulaikytieji – Olegas Basovas ir
Jevgenijus Avilovas, priklausantys me-
nininkų grupei „Sinij vsadnik” („Mė-
lynasis raitelis”). 

Vaizdo įraše, kurį „Sinij vsadnik”
paskelbė tinklalapyje „YouTube”, jau-
nuoliai matomi išeinantys iš cerkvės ki-
toje Raudonosios aikštės pusėje, neš da-
miesi 5 l talpos butelius su švęstu van-
deniu, ant kurių buvo išpiešti dideli juo-
di kryžiai.

Atitraukę metalines užtvaras, juo-
siančias mauzoliejų, aktyvistai laistė
vandeniu įėjimą ir laiptus bei kelis
kartus sušuko „Kelkis ir išeik”, kol
buvo sulaikyti pareigūnų.

Sausio 19 dieną ortodoksai šventė
Kristaus apsireiškimą, minint Jėzaus
krikštą Jordano upėje. Rusijoje tą die-
ną tradiciškai maudomasi eketėse, iš-
kirstose užšalusiose upėse ir ežeruose.

„Sinij vsadnik” atstovė sakė, kad
šiuo performansu siekta „sugriauti
mitą, kad Leninas yra amžinai gyvas,
mėginant prikelti jį per Kristaus apsi-
reiškimo šventę – kaip buvo prikeltas
Lozorius”.

Ji turėjo omenyje Biblijos istoriją,
pasakojančią, kaip Jėzus stebuklingai
prikėlė iš mirusiųjų Lozorių.

Bolševikų revoliucijos vado bal-
zamuotų palaikų laikymas mauzolie-
juje Rusijoje vertinamas prieštarin-
gai. Visuomenės dauguma pageidauja,
kad Lenino palaikai būti pašalinti iš
Raudonosios aikštės, tačiau tam įnir-
tingai priešinasi daugelis komunistų.

Lenino mauzoliejų šlakstė švęstu vandeniu

Maskva (BNS) – Rusijos komerci-
niai bankai 2014 metais uždirbo 589
mlrd. rublių ikimokestinio pelno – 40,7
proc. mažiau nei 2013-aisiais, pranešė
centrinis bankas, remdamasis išanks-
tiniais duomenimis.

Pagrindine pelningumo kritimo
priežastimi įvardinti smarkiai išaugę
atidėjimai galimiems nuostoliams dėl
kreditavimo padengti. Pernai atidėji-
mai augo 1,203 trln. rublių, arba 42,2

procento.
Bendras Rusijos komercinių ban-

kų paskolų portfelis, jį vertinant na-
cionaline valiuta, per praėjusius metus
padidėjo 12,9 proc., turtui augus 18,3
procentai. Pradelstų paskolų įmonėms
dalis per metus beveik nepakito – 4,2
proc. visos tokių paskolų sumos, tuo tar-
pu gyventojams – padidėjo nuo 4,4
proc. iki 5,9 proc. paskolų sumos.

Rusijos bankų pelnas pernai sunyko 41 proc.

Briuselis (ELTA) – Nepaisant pa-
dėties Ukrainoje paaštrėjimo, NATO vėl
nori kalbėtis su Rusija kariniu lygiu.
Tai sausio 22 d. pareiškė NATO vy-
riausiasis kariuomenės vadas Philip
Breedlove. Jis teigė norįs atnaujinti ben-
dravimą su rusų generolu Valerijumi
Gerasimovu. Bendrauti su rusų ka-
riuomenės vadovybe esą svarbu.

Santykiai tarp NATO šalių ir Ru-
sijos nuo Ukrainos krizės pradžios taip
atšalo, kaip nebuvo nuo Šaltojo karo pa-

baigos. Sausio 21 d. NATO generalinis
sekretorius Jens Stoltenberg apkaltino
Rusiją į Ukrainos Rytus vėl permetus
tankų, artilerijos pabūklų ir sunkiosios
ginkluotės.

Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistras Frank-Walter Steinmeier gruo-
džio pradžioje pasiūlė glaudžiau keistis
informacija tarp NATO valstybių ir Ru-
sijos, kad būtų išvengta karinės įtam-
pos, kaip per Šaltąjį karą.

NATO vėl nori kalbėtis su rusais

Jo Šventenybė Dalai Lama susitikimo su V. Landsbergiu metu.
D. Umbraso nuotr.

Z. Brzezinski.                                               Scanpix nuotr.
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Tasmanijos lietuvių leidžiamas žurnalas anglų kalba
„Lithuanian Papers” (,,LP” – lietuviškai „Lakštai”,
pernai (2014 metais) persikėlė į Inter netą. Tokiu
būdu naujausias žurnalo numeris tapo nemokamai
prieinamas visiems, adresu: http://issuu.com/lit-
huanian- papers/docs/lithuanian papers vol 28 2014
onlin/1

Jeigu Jūs, mielieji skaitytojai, dar neturėjote pro-
gos susipažinti su „Lithuanian Papers” šiame
naujame formate, suraskite jį dabar Internete

ir, pasiskaitę patys, pasiūlykite jį savo draugams, kai-
mynams ir, žinoma, savo šeimai. Atskirus straipsnius
iš „Lithuanian Papers” ir net visą žurnalą (išskyrus
copyright atžymėtas vietas) galima nusirašyti arba
persispausdinti – irgi nemokamai.

Šia proga taip pat pasikeitė „Lithuanian Papers”
elektroninio pašto (el. paštas) adresas. Naujasis ad-
resas yra: al.taskunas@gmail.com Senasis  elektro-
ninis adresas nebe veikia. Paprasto („senoviško”) paš-
to adresas lieka tas pats:

Lithuanian Papers
Post Office Box 777
Sandy Bay, Tas 7006

„Lithuanian Papers” žurnalą įstei gė Tasmanijios
universiteto studentų Lietuvos Studijų sąjunga
(LSS)  1987  metais. Jau tuomet buvo pa tirta, kad Aust-

ralijos gyventojai labai mažai ką žinojo apie Lietu-
vą ir jos gyventojus – arba iš viso nieko ne žinojo.
Australijos universitetai tada neturėjo nei vieno pa-
tikimo periodinio leidinio, pašvęsto Lietuvos inte-
resams. Australijos žiniasklaida mumis irgi nesi-
domėjo.

LSS ėmėsi iniciatyvos skatinti platesnius lietu-
viškus mokslo darbus anglų kalba ir Tasmanijoje, ir
kitur. Rezultatai buvo skelbiami kasmet „Lithuanian
Papers” žurnale. Ir taip palengva, dvidešimt septy-
nerių metų laikotarpyje, šis leidinys iš viso pritraukė
225 Lietuvos žinovus iš viso pasaulio, kurie specia-
liai žurnalui parašė 275 originalius straipsnius įvai-
riausiomis lietuviškomis temo mis. Verta paminėti,
kad visi 225 bendradarbiai dirbo be atlyginimo, t. y.
atsisakė jiems priklausančių honorarų.

Pirmasis „LP” numeris buvo A4  formato ir 60
puslapių. Pradžioje leidėjai atspausdino 200 eg-
zempliorių, bet jų greitai pritrūko ir teko spausdin-
ti dar kartą. Po metų panašiai atsitiko ir  su kitu „LP”
numeriu ant  kurio viršelio pasirodė oficialus Aust-
ra lijos 200 metų jubi liejaus herbas. „LP” formatas pa-
kito į A5 dydį ir 72 puslapius, kad prisitaikytų prie
Australijos pašto reika lavimų ir kad būtų lengviau
jį skai tyti.

Žurnalo pareikalavimas didėjo ir sykiu augo ti-
ražas. XXI amžiaus pra džioje prenumeratorių skai-
čius iš 30 kraštų siekė apie 3000. Per paskutinius pen-

Urugvajaus sostinėje Montevi-
dėjuje sausio 16–18 dienomis
vyko XVIII Pietų Amerikos

lietuvių jaunimo ir I Pietų Amerikos
lietuvių bendruomenių suvažiavi-
mas, į kurį rinkosi ne tik dalyviai iš
Argentinos, Brazilijos, Venesuelos,
Urugvajaus, bet ir svečiai iš Kanados
bei Lietuvos.

Susitikimuose buvo aptarti ben-
druomenėms rūpimi dalykai: lietu-
vybės išlaikymas, lietuvių kalbos
puoselėjimas, konsulinės aktualijos,
bendruomenės tikslams įgyvendinti
reikalingi projektai.Lietuvos užsienio
reikalų viceministras Mantvydas Be-
kešius sveikindamas dalyvius at-
kreipė dėmesį į Pietų Amerikos lie-
tuvių bendruomenių aktyvumą ir
svarbą palaikant intensyvius ryšius
su Lietuva. ,,Nepaprastai džiaugiuo-
si, kad būdami taip toli nuo Tėvynės,
jūs išsaugote lietuviškas šaknis, lie-
tuvišką identitetą. Branginame kiek-
vieną, kuris myli Lietuvą, kuris save
laiko lietuviu", – sakė M. Bekešius.

Viceministras pabrėžė, kad kiek-
vienas lietuvių bendruomenės narys
yra laukiamas Lietuvoje, nesvarbu ar
norėtų grįžti trumpam ar visam lai-
kui. Suvažiavime tema „Globali Lie-
tuva ir Pietų Amerikos lietuviai” kal-
bėjo Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento di-
rektorė, ambasadorė Gintė Damušy-
tė, pakvietusi Pietų Amerikos lietuvių
bendruomenes bendradarbiauti su
ministerija garsinant Lietuvą ir jos
kultūrą. Anot ambasadorės, stiprios
bendruomenės, bendraujančios tar-
pusavyje ir su vietos valdžia bei part -
neriais Lietuvoje, yra Lietuvos inte-
resas. G. Damušytė kvietė kartu ieš-
koti naujų formų idėjoms įgyvendin-
ti kartu su Lietuvos diplomatine at-
stovybe San Paule.

Pietų Amerikos lietuvių organi-
zacijos veikia jau daugiau nei 100
metų. Pirmosios šiame regione įsteig-
tos lietuvių draugijos 2014 metais mi-
nėjo įspūdingas sukaktis: organizacija
„Susivienijimas lietuvių Argentinoje”
šventė 100 nuolatinės veiklos metų ju-

Po PASAULIo LIETUvIų SPAUDą PASIžvALgIUS

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

„Lithuanian Papers” persikėlė į Inter netą kerius „popierinio” „LP” gyvavimo metus (2009–2013),
po 1 000 padovanotų eg zempliorių kasmet keliavo į
Lietuvos vidurines mokyklas ir gimnazijas, kur lie-
tuvaitės ir lietuviukai – anglų kalbos mokiniai – šio
žurnalo pade dami  ne tik gerino savo kalbą, bet taip
pat sužinojo daug naujų dalykų iš Lietuvos istorijos,
ko jų mokytojai per pamokas neaiškindavo. 

Užbaigęs savo 27 metų darbo kelią, „popierinis”
„Lithuanian Pa pers” sukrovė didžiulį patikimos
lie tuviškos informacijos kraitį.  Straips niai buvo
skelbiami  neiškreipta anglų kalba. O kai kurios „LP”
atspausdintos žinios yra lietuviams ypač svarbios,
nors ne visada lengvai prieinamos. Pavyzdžiui: lie-
 tuviai Australijoje buvo ne kartą pravardžiuojami na-
ciais. „LP” atme tė šį šmeižtą su smul kiomis detalė-
mis paskelbdamas, kad pirmas valstybinio masto na-
cių teismas įvyko ne Niurnberge, bet Lietuvoje.
Gaila, kad šito argumento mes, lietuviai, nepanau-
dojame dažniau.

Per pastarąjį penkmetį tarp  Australijos lietuvių
buvo įvairių nusi skundimų, kad trūksta tikslios ir
patikimos knygos anglų kalba apie Lietuvą ir Aust-
ralijos lietuvius. Nepamirški me, kad jau buvo ban-
dyta išleisti tokių knygų: ir labai sunku į vieną tomą
sutalpinti viską, ko skaitytojai gali norėti. Tačiau ieš-
kan tiems trūkstamų faktų apie Lietuvą ir lietuvius
Australijoje arba Tėvy nėje toli dairytis nereikia: to-
kia in formacija greičiausiai jau buvo kada nors at-
spausdinta „Lithuanian Pa pers”.                         Kor.

,,Tėviškės aidai”, 2015 m. sausio 19 d.

biliejų, Argentinos lietuvių kultūros ir
savišalpos draugija „Nemunas” pažy-
mėjo 105 metų sukaktį.

Šiuo metu Pietų Amerikos lietu-
vių bendruomenėms vadovauja tre-
čios kartos lietuviai, kuriems rūpi lie-
tuvių kalbos ir kultūros išlaikymas bei
pristatymas gyvenamose šalyse. Ak-
tyviausi Pietų Amerikos lietuviai bu-
riasi į klubus, kultūros centrus, drau-
ge švenčia įvairias lietuviškas šventes,
aktyviai puoselėja lietuviškas tradi-
cijas.

San Paule aptarta lietuvių
bendruomenės veikla, Brazilijos
ir Lietuvos bendradarbiavimas

Pasibaigus suvažiavimui Monte-
vidėjuje LR užsienio
reikalų viceministras
Mantvydas Bekešius
ir LR Užsienio reikalų
ministerijos Užsienio
lietuvių departamen-
to direktorė Gintė Da-
mušytė išvyko į Bra-
ziliją, kur susitiko su
San Paulo lietuvių
bendruomenių atsto-
vais. Susitikime daly-
vavo 70 Brazilijos lie-
tuvių. Šiuo metu San
Paule įsikūrusios ke-
turios lietuvių ben-
druomenės. 

Svečiai iš Lietu-
vos apžiūrėjo Lietu-
vos vardu pavadintą

aikštę San Paule, su vietos savivaldos
atstovais aptarė jos atnaujinimą.

Susitikime su San Paulo valstijos
gubernatoriaus sekretoriumi teisės
reikalams, tarptautinių santykių de-
partamento atstove aptarta kalinių si-
tuacija San Paule ir sutarčių dėl apsi-
keitimo kaliniais bei teisinių konsul-
tacijų projektai, galimybės artimiausiu
metu pasirašyti šias sutartis.

Susitikime su San Paulo miesto vi-
cemere Nádia Campeão bei savivaldy-
bės sekretoriumi, atsakingu už tarp-
tautinius ryšius pristatyta lietuvių
bendruomenių padėtis bei abiejų šalių
lūkesčiai siekiant išsaugoti lietuvių is-
toriją Brazilijoje.

„Lietuviai emigrantai įkūrė San
Paulo miesto Vila Zelina rajoną, jį

puoselėjo ir iki šiol neapleido. Todėl aš
džiaugiuosi, kad 20 milijonų gyvento-
jų mieste mes turime mažą Lietuvą,
kuri mums primena brangią tėvynę”,
– susitikime sakė M. Bekešius.

Susitikimuose su Brazilijos Už-
sienio reikalų ministerijos pareigū-
nais M. Bekešius aptarė dvišalius san-
tykius ir ekonominio bendradarbia-
vimo galimybes. Taip pat tartasi dėl pa-
vasarį planuojamo Lietuvos užsienio
reikalų ministro Lino Linkevičiaus
vizito Brazilijoje kartu su verslo dele-
gacija.

Viceministras aplankė „Žalgirio”
futbolininkus, kurie pradėjo draugiš-
kų rungtynių ciklą su Brazilijos ko-
mandomis. 

URM info ir nuotr.

Montevidėjuje įvyko I Pietų Amerikos lietuvių suvažiavimas

Į Urugvajaus sostinę suvažiavo Pietų Amerikos lietuvių  bendruomenės atstovai.
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edMUNdAS ViŽiNAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 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

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
www.draugas.org
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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

,,draugo” sudoku Nr. 88
atsakymus atsiuntė: 

Fedor Motūzas, St. Petersburg, FL
dalė Blekienė, Chicago, IL

Gintarė o. Bendoraitis,  Hickory Hills, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vie nas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut ku -
vienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba pasa-
kojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso nuo-
tykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių gėlių
ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo  kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

DRAUgo FoNDAS

Mirtis – tik slenkstis, bet
ne pa baiga. Brangiausi
žmonės ima ir pa lieka,

bet nuo jų nusidriekia šviesa,
kuri mus lydi ir atmintyje išlie-
ka ilgai, iki susitikimo amžiny-
bėje.

Mes, krikščionys, tikime,
kad mir tis nėra nugrimzdimas į
nebūties tamsybes. Ji atveria
vartus į naujos nemirtingumo
dienos aušrą, į visišką žmogaus
priklausomybę Viešpačiui. 

„Nė vienas iš mūsų negyve-
na sau, nė vienas sau nemiršta.
Ar gyvename, Viešpačiui gyve-
name, ar mirštame, Viešpačiui
mirštame. Taigi, ar gyvename, ar
mirštame – mes esame Viešpa-
ties”, taip rašo apaštalas Pau lius
laiške romėnams (Rom.14:7-?)

Atsiskyrimo liūdesiu mes
palydi me kiekvieną tautietį.
Skaudu, kai vis daugiau ir dau-
giau  išeivijos kelyje palūžta
mūsų brolis ar sesuo. 2015 m. sau-
sio 17 d. į Šv. Kazimiero kapi nes Čikagoje palydėjome Aldoną Šu laitienę, kuri,
nors pastaruoju metu  ir gyveno Floridoje, Čikagos apy lin kėse praleido il-
giausius savo gyvenimo metus. 

Miela Aldona, stovėdami prie Ta vo karsto mes visi jaučiamės Tau la bai
skolingi. Išeidama iš mūsų tarpo, Tu, Aldona, palieki patį brangiausią tur-
tą – savo asmeninio gyvenimo pa vyzdį. Su daugelio metų gyvenimo pa lydovu,
mylimu vyru Juozu užauginusi savo dorą dukrą Dalią. Tu, Al do na, taip pat
prisidėjai prie mūsų išeivijos klestėjimo Amerikoje – savo dalyvavimu ren-
giniuose, remdama savo aukomis lituanistines mokyklas,  jaunimą ir savo
artimuosius tė vy nėje. Prašoma aukoti spaudai ar lie tuvybės išlaikymui, Tu
niekada neatsisa kydavai. Tu, Aldona, matei gyvenimą optimistiškai, švie-
siai ir tikėjai,  kad meilė ir grožis nenugalimi, tik reikia juos pamatyti. Vi-
sada ir visur buvai elegantiška ir noriai patardavai kitoms. Daug išgyvenusi,
atkakliai ke liaujanti Dievo nurodytu keliu neklai džiojai, bet narsiai ėjai į
tikruosius namus. Tu, Aldona, buvai ištikima draugė  daugeliui tautiečių
Čikagoje ir Floridoje. Ačiū Tau, mieloji, už vi sa tai. Tavo šviesus atminimas
amžinai telieka mūsų širdyse. Skaudus netekties jausmas palieka gilią žaiz-
dą,  kurią gali išgydyti tik laikas. Telaimina Tave Dievas amžinybėje.   

Tavo draugė Marytė

Mieli ramygaliečiai,
„Versmės leidykla” nuo 1994 m. lei džia uni-
kalią šimtatomę monografijų seriją „Lietuvos
valsčiai”, skirtą Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečiui. 

Monografija „Ramygala” (apiman ti tar-
pukario Lietuvoje buvusio Ramygalos
valsčiaus teritoriją), bus gausiai iliust-

ruota istorinėmis ir da barties nuotraukomis, že-
mėlapiais ir archyviniais dokumentais. Šią
knygą leidykla pradėjo rengti 2011 m., už baigti
planuojama šiais, 2015 m. Kny gos vyriausioji re-
daktorė Gražina Navalinskienė 2011–2012 m. va-
sarą orga nizavo monografijos straipsnių auto-
rių, mokslininkų ir kraštotyri ninkų ekspediciją
į Ramygalą ir jos apylinkes. Jos dalyviai susitiko
su Ramygalos krašto žmonėmis, surinko daug
senų šio krašto nuotraukų, do kumentų, žemė-
lapių, užrašė gyventojų pasakojimus, prisimi-
nimus apie istorinius įvykius, papročius, žymius
žmones.

Šiuo metu monografijai „Ramy gala” jau yra
parašyta 290 straipsnių.  Lietuvių kalbos insti-
tuto mokslinin kai – profesorius K. Garšva ir dr.
V.  Meilūnaitė, savo straipsniuose aptarė Ra-
mygalos krašto tarmės ypatybes, vardyną, gam-
tos ir kraštovės reljefą. Ekosistemą nagrinėja dr.
R. Kunskas, prof. I. Vaškevičiūtė, prof. A. Sveti -
kas, dr. A. Baliukas, dr. A. Bubnys, dr. A. Ast-
rauskas, dr. V. Jakubauskas, dr. M. Sereikienė.

Kraštotyrininkai I. Zu-
bauskienė, J. Nema-
nis, A. Pilipo nis ir kiti
analizuoja svarbiau-
sius šio krašto istori-
jos raidos etapus, prof.
S. Mašiokas, prof. A.
Targama dzė, dr. V. Mi-
sevičius, dr. R. Račiū-
 naitė-Paužo lienė, dr.
Vaiva Viščiūni e nė, dr.
J. Gvergždys ir kt. pa-
teikė daug įdo mios
medžiagos apie krašto
švietimą, kultūrą, pa-
pročius. Daug straips-
nių parašyta ir apie žy-
miausius Ramy galos kraš-
to žmones: kal bininkus Juo-
zą Balčikonį, Antaną Lyberį,
tautodailininką Juozą  Bal  čikonį, ke-
 ramiką Mykolą Vrub liauską, skulptorių Kazi-
mierą Kisie lių, kompozitorių Antaną Račiūną,
poetą Joną Greičiūną, literatūrologą Albertą Za-
latorių, biomedicinos dr. Mariją Sereikienę,
sportininką, pa saulio vicečempioną Antaną
Mikėną, LR Nepriklausomybės akto signatarą
Virmantą Velikonį, aktorių Saulių Mykolaitį,
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos pre-
zidentą Jeroni mą Kraujelį ir kt.

Monografijos „Ramygala” vyriausioji  re-
daktorė Gražina Navalins kienė kreipiasi į Ame-
rikoje gyvenan čius šio krašto žmones su pra-
šymu papasakoti trumpas savo autobio grafijas,
skaudžius karo ir pokario išgyvenimus. Apra-

šymus prašome siųsti
šios monografijos vy-
riausiajai redaktoriai
Gražinai Navalskienei  el.
paštu: gražina.navalins-
kienė@gmail.com, arba
perduoti vienai iš auto-
rių, Ma rijai Sereikienei,
šiuo metu viešinčiai
Amerikoje (iki š. m. va-
sario 10 d.). Su ja galite
susisiekti tel. 630-435-
1639. Jūsų parašyti teks-
tai bus patalpinti į mini-

mą leidinį, kuris taps
mūsų isto rijos dalimi.

Knygos „Ramygala” nu-
matoma apimtis yra 1 200–1

500 puslapių. Lie tu voje leidyba
brangi. Monografijai pinigai ren-

kami iš aukotojų. Tiki mės, kad jūs, šio
krašto gyventojai, prisidėsite prie knygos lei-
dybos savo aprašymais ir finansine parama. Pi-
nigus prašome pervesti  viešajai  įstaigai lei-
dyklai „Versmė”;  sąskaita  AB „Citadelės”  ban-
ke;  banko  kodas  72900;  sąskaita  banke  LT
027290000005467101; leidyklos  kodas 12273260;
PVM kodas LT 227326314.

Adresas: Geležinkelio  g.  6, Vil nius; buhal-
terijos  tel. (85) 233-0140;  buhalterė Danutė. 

Iš anksto dėkojame už Jūsų ap rašymus ir
šiai knygai skirtą para mą. Ši knyga bus pali-
kimas jus pažinojusiems, giminėms, vaikams,
anū kams ir Jums patiems.

Dr. Marija Sereikienė

Aukos užbaigiant 2014-uosius

Su 1,000 dolerių:
Dr. Elena Deckys, garbės narė, iš

viso 1,900 dol. Indian Head Park, IL

Su 500 dolerių:
Steve ir Rūta Wroblicky, garbės

nariai,  iš viso 1,000 dol., Harbor City,
CA

Su 200 dolerių:
Dr. Petras ir Auksė Kaufmanai,

garbės nariai, iš viso 2,300 dol., An-
nandale, VA

Jurgis ir Jūratė Augiai, garbės na-
riai, iš viso 1,815 dol., Oak Brook, IL

Jonas Jusevic, iš viso 200 dol., De-
lavan, WI – savo tėvų kapitono Juozo ir

Onos Jusevičius atminimui.
Su 100 dolerių:
Prof. Romas ir Birutė Viskantos,

garbės nariai, iš viso 6,350 dol., W. La-
fayette, IN

Algirdas Čepėnas, garbės narys,
iš viso 2,300 dol., Oak Lawn, IL

Genovaitė Juodikienė, garbės
narė, iš viso 1,200 dol., Lemont, IL

Kun. Vytautas Volertas, garbės
narys, iš viso 1,200 dol., Maspeth, NY

Jurgis ir Roma Štuopiai, iš viso 700
dol., Sharon, MA

Su 50 dolerių:
Vincentas ir Dalia Anelauskai, iš

viso 200 dol., Los Angeles, CA 

Draugo fondo taryba nuošir džiai
dėkoja visiems aukotojams

Draugo fondo vajų užbaigus

Su 2014-ųjų metų pabaiga baigėsi ir Draugo fondo (DF) vajus. Šim-
tinių ir didesnių aukų sulaukta ir Naujųjų metų pro ga. Sunku buvo
„pažadinti” miegan čius „Draugo” skaitytojus, kurie iki šiol nė vie-

nu doleriu nepa rėmė Drau go fondo. Nesulaukiame  vi durinės kartos pro-
fesionalų, kurie, tikimės, kartais pažvelgia į savo vaikų nuotraukas „Drau-
go” pus la piuo se... Pa miršo DF ir kai kurios didžiosios orga nizacijos, ku-
rioms „Draugas” la bai  reikalingas švenčių ar renginių progomis. Ir vis
tik nenustojame ti kėti, kad spaudos rėmėjų bus daugiau. Tuo tarpu Drau-
go fondas dėkoja visiems, atsiuntusiems savo aukas.

Peržengė amžinybės slenkstį
A. a. Aldonos atminimui
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www.draugas.org/mirties.html

PADĖKA
A † A

DANA STANKAITYTĖ
Nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems dalyvavu-

 siems atsisveikinime  šv. Mišiose ir kapinėse.
Dėkojame kun. Algiui Baniuliui už atnašautas šv. Mišias ir

atsisveikinimo apeigas kapinėse.
Mūsų padėka vargonininkei Jūratei Grabliauskienei už var-

gonų muziką, solistėms O. Jameikienei ir E. Blandytei už jaudi-
 nančias giesmes Mišių metu.

Dėkojame D. Petkaus laidojimo namų darbuotojams už nuo-
širdų patarnavimą.

Esame dėkingi karsto nešėjams.
Nuoširdi padėka visiems, kurie išreiškė užuojautas asmeniš-

 kai, laiškais ir spaudoje. Ačiū už gėles ir aukas.

Liūdintys: Dana Pargauskaitė-Murray, Vida Pargaus kai -
tė-Burklow, Liudas Stankaitis ir Alius Stankaitis su šei mo-
mis, Dalia Stankaitienė bei giminės Lietuvoje

A † A
KUNIGUNDA ŠILINIENĖ

JASUTYTĖ
Mirė 2015 m. sausios 21 d.
Gimė 1908 m. liepos 7 d., Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Lai -

žuvos parapijoje, Auksudžių kaime.
Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Marquette Park.
Nuliūdę liko: dukterėčios ir sūnėnai; kiti giminės Lietuvoje,

Kanadoje ir Australijoje.
A. a. Kunigunda buvo žmona a. a. Henriko.
Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 27 d. nuo 9 val. r. iki

10 val. ryto, Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Road, Palos
Park, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mi -
šių a. a. Kunigunda bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A ADOLFA 
TOTORAITIENĖ
1913.09.09–2013.01.25

Netekom mamytės 2013 m. sausio 25 d.
Niekada jos nepa miršim. Ji liks mūsų šir-
dyse. Prašom pažįstamus prisiminti a. a.
Adą savo maldose.

Liūdintys duktė Irena Wilder ir šeima, sūnus Jonas
Totoraitis ir šeima

Nenuilstamam lietuvybės puoselėtojui JAV ir tau-
riam Kybartų krašto bičiuliui

A † A
ROMUI KEZIUI

netikėtai į Amžinybę iškeliavus, nuoširdžiai užjau-
 čia me velionio žmoną DAIVĄ, sūnus ALGĮ, RIČAR-
 DĄ, VYTĮ, RIMĄ ir EDVARDĄ, seserį DANUTĘ su
šeima, brolį fotomenininką ALGIMANTĄ bei visus
gimines ir artimuosius.

Pasaulio kybartiečių draugija

Iškiliam lietuvių poetui, vertėjui, kritikui

A † A
ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI

(ČIPKUI)

mirus, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse
Ame rikos Valstijose reiškia gilią užuojautą jo duk-
rai, sūnums, jų šeimoms, visiems artimiesiems ir
gau siems bendražygiams, kartu su velioniu puoselė-
ju siems lietuvybę, nacionalinę kultūrą, besirūpinu-
 siems lietuvių kalbos ir tautinio tapatumo išsaugoji-
mu išeivijoje.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis

PeTKUS & SoN
FUNeRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–
2004) – žymus išeivijos ra-
šytojas, dramaturgas, litera-
tūros kritikas, humanitarinių
mokslų profesorius, romano
,,Kelionė” ir dramos ,,Penki
stulpai turgaus aikštėje” au-
torius.  

Šiais metais leidykla ,,Nau-
jasis lankas” Kaune išleido
knygą apie Algirdą Lands-
bergį – ,,Archyvai – Kelionė
į Algirdo Landsbergio kelio-
nę”.   Knygos autorė – Virgi-
nija Babonaitė-Paplauskie-
nė.  Knygą galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje. Kai-
na – 20 dol. (Illinois valsti-
jos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9.25 proc., persi-
untimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel.  773-585-9500.  

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo plačiašakį literatūrinį ir dramaturginį palikimą.  Knyga gausiai iliust-
ruota nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pa-
statymų vaizdais.  Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros
muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui.  2014 metais
sukanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano
,,Kelionė” išleidimo.   Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų
lietuvių išeivijos rašytoją.  
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Užtenka trečdalio paveikslo? Vargu...

Ir ,,Draugo” gaunate tik tiek, jei užsisakote tik šeštadieninę laidą. Skaitykite laik-
raštį visą! Ekonomiškiausia ir patogiausia – internetinė (PDF atsispausdinamųjų
archyvų) prenumerata. Kaina metams – 115 dol., 3 mėnesiams – 30 dol. Skam-
binkite tel. 773-585-9500.

Solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rūtos Kašubienės kon-
certas „Su meile...” vyks sekmadienį, ge gužės 10 d., 12:30 val.
p. p., PLC Lie tuvių dailės muziejuje, 14911 127th St., Lemont,
Illinois. Visus maloniai kviečia „Saulutė”.

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

   

� Sausio 24 d., šeštadienį, 7 val. v. ga-
lerijoje ,,Siela” (Lietuvių dailės muziejuje
Lemonte) atidaroma keramiko Alvydo Pa-
karklio paroda ,,Pernykščiai lapai’’. Įėji-
mas – 10 dol., muziejaus nariams – ne-
mokamai.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius sausio 28 d., trečiadienį,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite meninį filmą „Bal-
konas”, pasakojantį apie vienuolikmečių,
mergaitės ir berniuko, įdomų bendravimą
Lietuvos provincijos miestelyje XX a. de-
vinto dešimtmečio aplinkoje.

� Sausio 30 d., šeštadienį, 7 val. v. Lie-

tuvių dailės muziejuje Lemonte vyks Jurgio
Svajūno fotografijų parodos ,,Nespalvoti
stiklai” atidarymas. 8 val. v. – Skaidros
Jančaitės kūrybos vakaras ,,Praeitis”. Bus
vaišės. Įėjimas – 25 dol.

� Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL
60439 įvyks 52-asis metinis Lietuvių
Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo
metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos
narių trejų metų kadencijai, t. y. 5 (penki)
nariai ir 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai
vienerių metų kadencijai. Kandidatų į LF
Tarybą ir Kontrolės komisiją siūlymai pri-
imami iki vasario 15 d. Daugiau informa-
cijos – www.lietuviufondas.org

http://draugokalendorius.org

Nepriklausomybės 
minėjimas Čikagoje 

vasario 15 d., sekmadienį,
Švč. Mergelės Marijos 

Gimimo bažnyčioje 
Marquette Parke

11 val. ryto šv. Mišios
12 val. p. p. minėjimas 

parapijos salėje

Filmas: 

,,Kovos sūkuryje: 
prof. Landsbergis

Čikagoje 1991”
Visus kviečia

LR gen. konsulatas Čikagoje • ALT’o
Čikagos skyrius • JAV LB Marquette

Parko apylinkė • JAV LB Brighton
Parko apylinkė • JAV LB Cicero

apylinkė • Lietuvos Šaulių sąjunga
išeivijoje • Susivienijimas lietuvių

Amerikoje


