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,,Liaudies dainos 
iššūkis” – 10 psl.

Darius ir Girėnas atgyja 
komiksuose – 11 psl.

Estijos, Lietuvos ir Latvijos prezidentai (iš k.)Toomas Hendrik Ilves, Dalia Grybauskaitė ir Andris Berzins atsiėmė Baltijos šalims už
europietiškumą skirtą ,,Auksinės Viktorijos” apdovanojimą. EPA-ELTA nuotr.

Nuostabus tautodailės pasaulis
Mergaitės susikaupusios stebėjo audėjos Genovaitės Treinienės darbą. Jono Kuprio nuotr.

Berlynas/Vilnius (ELTA) – Lietuva, Latvija ir
Estija įvertintos už europietiškumo puoselėjimą, tai-
kią kovą už laisvę, sėkmingą ekonominės krizės įvei-
kimą, pasiekimus įgyvendinant europines refor-
mas ir tikėjimą Europos ateitimi. ,,Auksinės Vikto-

rijos” apdovanojimą, skirtą Lietuvai ir kitoms Bal-
tijos šalims už europietiškumą, lapkričio 6 d. atsiėmė
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė. – 2 psl.

ASTA ZIMKIENĖ

Lapkričio 1–2 dienomis Lietuvių dailės muzie-
jaus galerija ,,Siela” (PLC Lemont, IL) dar kartą
nustebino lankytojų gausa – per dvi savaitgalio

dienas čia apsilankė arti tūkstančio žmonių. Dau-
giausia, žinoma, buvo vaikų ir moksleivių, į kuriuos
,,Gyvosios tautodailės” paroda ir buvo labiausiai orien-
tuota. Bet – apie viską iš pradžių.

Čikagos lietuvių tautodailės institutas Lietuvių dai-
lės muziejuje  turi savo nekilnojamą ekspoziciją (ją ga-
lima aplankyti kiekvieną šeštadienį nuo 9 val. r. iki 2
val. p. p ir sekmadienį nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p.). Pir-
mą lapkričio savaitgalį Tautodailės institutas surengė
nepakartojamą ,,Gyvosios tautodailės” parodą, kurios
metu lankytojai turėjo progą ne tik stebėti, bet  ir iš-
bandyti įvairiausius tradicinius amatus. – 5 psl.

Apdovanojimas už europietiškumą 



ko kia yra mano gyvenimo prasmė? Ar esu tik labiau
išsivystęs gyvūnas, kuriam vieną dieną lemta nu-
sibaigti ir išnykti, ar esu Dievo kūrinys, skirtas am-
žinajam gyvenimui? Koks tragiškas būtų žmogaus
gyvenimas, jei vis kas pasibaigtų kapo duobe! Ar vi-
 suomenėje viešpataujantis liūdesys ir dirbtinio
džiaugsmo ieškojimas kartais nekalba apie daugelio
žmonių prarastą amžinojo gyvenimo viltį!?

Mes, Jėzaus sekėjai, esame vilties žmonės, nes
tikime, kad tai, ką Jėzus žadėjo, tikrai išsipildys. Dėl
to neprarandame vilties ir džiaugsmo net tuomet, kai
patiriame išmėgini mus. Labai gražiai šią mintį iš-
plėtojo apaštalas Paulius, Laiške korintiečiams ra-
šydamas: „Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti,
mes svyruojame, bet neprarandame vilties. Mes
persekiojami, bet neapleisti; mes parblokšti, bet
nežuvę. Mes visuomet ne šiojame savo kūne Jėzaus
merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų
kūne” (2 Kor 4, 8–10).

Bažnyčia remiasi apaštalų perduo ta žinia apie
Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Jėzaus pri-
sikėlimas yra pamatas mūsų vilties prisi kelti ir am-
žinai gyventi Viešpaties artu moje. Apaštalas Jonas
yra įamži nęs Evangelijoje Lozoriaus prikėlimą iš nu-

mirusiųjų. Prieš pašaukdamas Lozorių iš kapo į
gyvenimą, Jėzus pa sakė įsidėmėtinus žodžius:
„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki
mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas,
kuris gyvena ir tiki ma ne, neragaus mirties per
amžius” (Jn 11, 25–26). Šie Viešpaties žodžiai guo-
 džia kiekvieną stovintį prie jam brangaus žmo-
gaus kapo. 

Kad neužmirštume pačios svarbiausios ir
mums reikalingiausios ži nios, kiekvieną sek-

madienį Mišiose per tikėjimo išpažinimą kalbame:
„Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir bū si mo amžinojo
gyvenimo.” 

Amžinasis gyvenimas yra Dievo dovana, kurią
tikėjimo keliu gauname veltui, be jokių savo nuo-
pelnų. Mūsų pareiga tik pasiruošti šią do vaną pri-
imti, kad ji taptų palaimingu Dievo regėjimu, o
kartu ir begaline mūsų laime. Kaip tai padaryti? Jė-
zus, kalbėdamas apie paskutinį teismą, sakė: „Ir tars
karalius stovintiems de šinėje: „Ateikite, mano Tėvo
pa lai mintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo
jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs
mane pa valgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pa-
girdėte, <...>. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai pa-
darėte vienam iš ma žiausių mano brolių, man pa-
darėte” (Mt 25, 34–40).

Jėzus kviečia mus eiti meilės ke liu, nes nėra kito
kelio, kuriuo eidami galėtume tikėtis išvysti Dievo
vei dą. Mirusiųjų pasaulis šiandien mus kviečia pa-
sitikrinti savo gyvenimo kryptį. Kviečia į artimą
draugystę su Jėzumi; ši draugystė tvirtėja ne tik mel-
džiantis, bet ypač darant žmo nėms gera. 

Vėlinių oktavos proga mes lanko -
me kapus ir prisimename tuos,
kurie mums buvo labai brangūs

ir kurių jau nebeturime, – jie jau iške-
liavę į Tė vo namus. Tarp tų brangiau-
sių žmo nių yra mūsų tėvai, broliai ir se-
 serys, vaikai, dvasios vadovai, artimi gi-
minės ir draugai, kurie mus mylėjo ir
padėjo būti tuo, kuo esame. Kiek vieno
jų netektis kažkada paliko šir dyje ilgai ne-
nykstantį skausmą.

Per Vėlines prisimename mi ru siuosius su dė-
kingumu ir meile ir, ti kėdami šventųjų bendravimą,
savo mal da norime jiems padėti džiaugtis ta laime,
kurią nuo amžių Viešpats jiems yra numatęs. Iške-
liavusiems tė vams esame dėkingi už pašaukimą į gy-
venimą ir už kasdien dovanotą jų meilę mus auginant,
ugdant ir ruo šiant gyvenimui. Dvasios tėvams esa-
 me dėkingi už jų tikėjimo liudijimą ir kelio pas Die-
vą rodymą. Mūsų pagarbos nusipelno visi mirusie-
ji, nes jie yra tarsi mūsų šaknys. Tai, kuo šiandien esa-
me, kuo galime didžiuotis ir į ką galime atsiremti,
mes paveldėjome iš daugybės prieš mus gyvenusių
žmonių.

Mirusiųjų prisiminimas atgaivi na liūdesį, bet šis
liūdesys yra palai mintas, nes tikime, jog tie, kurie
bran gūs mūsų širdžiai, jau gyvena Tėvo namuose.
Apie šį gyvenimą kal bėjo Jėzus: „Mano Tėvo namuose
daug buveinių, Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasa-
kęs: ‚Einu jums vie tos paruošti’. Kai nuėjęs paruošiu,
vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtu-
mėte ten, kur ir aš” (Jn 14, 2–3). 

Mirusiųjų  minėjimas yra brangus tuo, kad ska-
tina susitelkti į pa matinį mūsų gyvenimo klausimą:
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Skaitykite  ,,Draugą” greičiau!
www.draugas.org

Lapkričio mėn. 1 d. ,,Draugo”
Kultūros priede pamačiau Al-
donos Ruseckaitės straipsnį

apie poetą Vytautą Mačernį. Pir-
miausia į akis krito Vytauto Ma-
černio portretas, patekęs į meksi-
kiečių šeimą. Nuotraukoje prie port-
reto sėdi Elena Daumantaitė-Balt-
rušaitienė, Vytauto bendramokslė iš
Telšių gimnazijos laikų. Parašas
skelbia, kad portreto autorius nėra
žinomas, bet, be abejo, tapyta iš fo-
tografijos. Portreto dešinėje pusėje,
apačioje – poeto parašo faksimilė. 

Ar tik nebus tai mano tapytas
portretas? Štai ką prisimenu. Či-
kagoje, greičiausiai ,,Šatrijos” drau-
gijos vardu buvo rengiamas Vytau-
to Mačernio minėjimas. Tai galėjo
būti 1954-aisiais. Tų metų spalio 7 d.
buvo minimas poeto žūties dešimt-
metis. Aš buvau ką tik baigęs ko-
mercinio meno studijas. Apie tai ži-
nojo ne tik mano motina, bet ir jos
draugės. Viena iš jų, dr. Ona Bakai-
tienė, susisiekė su manimi ir papra-
šė, kad būsimam minėjimui nutapy-
čiau poeto portretą – jį pakabinsią virš
scenos Jaunimo centre. Ką gi, sutikau
ir tapiau iš pristatytos nuotraukos.
Kai baigiau, ji atvyko pasižiūrėti, ar
portretas panašus į atvaizdą nuo-
traukoje (beje, tą nuotrauką galima
pamatyti internete – Vikipedijoje).

Portretas, kurį pamačiau ,,Drau-
ge”, tapytas pagal tą pačią poeto nuo-
trauką. Neatmetama galimybė, kad
mano portretas ,,užsiliko” kur nors
Jaunimo centro archyvuose ir tebe-
laukia dienos šviesos. Jei jis atsiras-
tų, tai būtų įrodymas, kad pakliuvęs
į meksikiečių šeimą Mačernio port-
retas nėra mano darbas. Anais laikais
buvau labai kuklus ir savo kūrybos
darbų nepasirašinėjau. 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

Gal tai mano tapytas 
Vytauto Mačernio portretas? 

Atkelta iš 1 psl.

Kalbėdama iškilmėse Berlyne
Lietuvos vadovė pabrėžė, kad šis ap-
dovanojimas – visų Lietuvos žmonių
pastangų ir ryžto kurti stiprią euro-
pietišką valstybę įvertinimas: ,,Bal-
tijos šalių žmonės visada tvirtai ti-
kėjo Europa, nė akimirkos neabejo-
dami savo pasirinktu keliu ir puikiai
suprasdami, kad jis nebus lengvas.
Visi žinojome, kad laisvė nėra duo-
tybė, todėl prisiėmėme atsakomybę
už savo valstybes ir ryžtingai ėjome
europietišku keliu. Šiandien Europai
susiduriant su naujais iššūkiais,
ypač svarbu nepamiršti vertybių,
kurios paskatino lietuvius, latvius ir
estus susijungti į Baltijos kelią. Tos
pačios vertybės prieš ketvirtį am-
žiaus sugriovė Berlyno sieną. Tik bū-
dami vieningi ir ieškodami to, kas
mus jungia, o ne skiria, galime iš-
saugoti taiką mūsų žemyne”.

Pasak Prezidentės, tai yra labai
garbingas apdovanojimas, reiškian-
tis Vokietijos žmonių pasitikėjimą
Baltijos šalimis. ,,Auksinė Viktorija”

skirta už tai, ką Baltijos šalims pa-
vyko pasiekti per 24 nepriklauso-
mybės metus.

,,Auksinės Viktorijos” apdova-
nojimą Baltijos šalims kategorijoje
,,Už europinę idėją” skyrė įtakin-
gos, Vokietijos nepriklausomos ana-
litinės žiniasklaidos atstovai. Šis ap-
dovanojimas Baltijos valstybėms
įteiktas sukankant Berlyno sienos
griūties 25-mečiui.

Iškilmių metu ,,Auksinės Vik-
torijos” buvo įteiktos ir kitose kate-
gorijose: už verslo plėtojimą apdo-
vanojimas įteiktas interneto pa-
slaugų verslininkui Ralph Dom-
mermut, už gyvenimo nuopelnus –
buvusiam Vokietijos prezidentui Ro-
man Herzog, už integraciją – Vokie-
tijos futbolininkui Miroslav Klose.

Anksčiau ,,Auksinę Viktoriją”
kategorijoje ,,Už europinę idėją” yra
gavę buvęs Europos Komisijos pir-
mininkas Jose Manuel Barroso, da-
bartinis Europos Vadovų Tarybos
pirmininkas Donald Tusk, Airijos
ministras pirmininkas Enda Ken-
ny. 

Apdovanojimas už
europietiškumą 
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Prof. Algirdui Marchertui – Lietuvos mokslo premijos laurai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Lapkričio 4 d. Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Ovaliojoje salėje, tinkan čioje iškil-
mingiems renginiams, už tarptautinio lygio
mokslo pasieki mus ir bendradarbiavimą su
Lietuva bu vo įteiktos šiemetinės keturios
mokslo premijos užsienyje gyvenan tiems
lietuvių kilmės mokslinin kams. Priminsime,
kad premijos pa kirtos dr. Laimutei Balodei
iš Latvi jos, prof. dr. Algirdui Marchertui ir dr.
Ramūnui Stepanauskui iš JAV ir dr. Katar-
zynai Korzeniewskai-Wolek iš Lenkijos.

Valandą prieš premijų įteikimo ceremonialą
vieną iš laureatų – prof. Algirdą Marchertą,
žinomą branduo linių reaktorių patikimumo

tyrėją, deformuojamų kūnų mechanikos spe cialistą
iš Lemonto, su žmona Ra minta užtikau tyrinėjan-
tį ...Vilniaus senamiestį. Kaip vėliau sužinojau –
Marchertai „seni” vilniečiai, taigi Vil nius juos
galėjo nustebinti nebent naujausiais ženklais.

Kodėl sakau, kad jie seni vil nie čiai? Tai išei-
viams nebūdinga istorija. Na, bet apie viską iš ei-
lės.

Nuo Skiauteriškio vienkiemio iki Čikagos

O pradžia tokia, – pasakoja profesorius Algir-
das: „Gimiau 1934-ais me tais Otilijos Paalksnytės
ir girininko Henriko Marchertų šeimoje  Skiaute-
 riškio vienkiemyje, netoli Rokiškio. Augau su
dviem vyresniais broliais – Vytautu ir Gediminu.
1941-ųjų pra džio je mūsų šeima, bijodama sovietų
valdžios persekiojimų, išvažiavo į Vo kietiją. Aš tuo
metu buvau tik pradė jęs lankyti pirmąjį skyrių. Po
kelių pereinamųjų stovyklų apsigyvenome Wolin

saloje, Vokietijoje (dabar – Len kija). Ten gyvenome iki
1944-ųjų. Po Antrojo pasaulinio karo gyvenome „dy-
pukų” stovyklose. Ten lankiau pra džios mokyklą ir
gimnaziją. 1951-aisiais su šeima emigravau į JAV ir
įsikūrėme Čikagoje. Čia po metų bai giau gimnaziją.
Studijavau Illinojaus universitete Čikagoje, po dvejų
metų mokslą tęsiau tame pačiame universitete Ur-
banoje. Mechaninės inžinerijos bakalauro studijas bai-
giau 1956 m. Bebaigdamas studijas sutikau profeso-
rių, kuris pasiūlė man likti dar me tus ir siekti ma-
gistro laipsnio tai komosios mechanikos srityje. Mie-
lai sutikau ir po metų gavau magistro laipsnį”.

Mokslinė biografija

„Baigęs mokslus pradėjau dirbti Argonne Na-
tional Laboratory, kur išdirbau 30 metų ir kur įgavau
tam tikros patirties, kurios turėdamas jau galėjau pa-
dėti Lietuvai. Daugiausia tai buvo kompiuterių mo-
deliavimai branduolinės jėgainės nelaimės atveju –
kaip apsaugoti, kad nelaimės at veju radioaktyvios me-
džiagos nepa tek tų į aplinką”, – pasakoja prof. Al girdas. 

Nukelta į 7 psl.

Prof. dr. Algirdą Marchertą į iš kil mingą mokslo premijos įteikimo ceremoniją lydėjo žmona Raminta. 
A. Škiudaitės nuotraukos

Diplomatų Kalėdos Nacionalinio M. K.Čiurlionio dailės muziejaus archyvo nuotr.

Kaune paminėta Lietuvos diplomato diena
Lapkričio 7 dieną Kaune, kur tar-

pukariu veikė Lietuvos užsienio
reikalų ministerija, vyko ren-

giniai, skirti Lietuvos diplomato die-
nai.

Vytauto Didžiojo universitete
(VDU) užsienio reikalų viceministras
Neris Germanas pristatė virtualaus
turo „Diplomatinis Kaunas” projektą
bei VDU rektoriui Zigmui Lydekai
įteikė ministerijos garbės ženklą „Lie-
tuvos diplomatijos žvaigždė”.

„Be svaraus Vytauto Didžiojo uni-
versiteto ir asmeninio universiteto
rektoriaus, profesoriaus Zigmo Lyde-
kos indėlio ‘Diplomatinio Kauno’ pro-
jekto sėkmė būtų nepalyginamai ma-
žesnė. Tvirtai tikiu, kad sutelkę jėgas
ir toliau kryptingai dirbdami Lietuvos
diplomatijos šimtmetį pasitiksime tu-
rėdami novatorišką, solidų ir moder-
nų projektą, kuriuo galėsime pagrįstai
didžiuotis”, – savo sveikinime VDU
bendruomenei pažymėjo užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius.

„Kaunas turi tikrai daug vietų, ku-
rios istorine paveldo prasme yra labai
unikalios, reikšmingos ir negali būti
užmirštos. Tad virtualiu turu po dip-
lomatinį Kauną norime atgaivinti žmo-
nių žinias ir kartu norime, kad žmonės
galėtų rasti pasakojimus apie Kauno
diplomatinį gyvenimą, įvairias detales
apie jį”, – teigė viena iš virtualaus turo
rengėjų Vilma Akmenytė-Ruzgienė.

Virtualiame ture po diplomatinį
Kauną žmonės gali rasti visas Kauno

vietas, kurios tarpukario laikotarpyje
buvo susijusios su užsienio reikalais:
tai to meto Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos pastatai, užsienio vals-
tybių atstovybės. Vėliau į šį turą pla-
nuojama įtraukti įvairias erdves, aikš-
tes ir kitus pastatus, kuriuose tarpu-
kariu vykdavo diplomatų susitikimai
ir renginiai.

„Stengėmės sukurti puslapį, ku-
riuo būtų galima kuo paprasčiau nau-
dotis. Tuo pačiu siekėme, kad jis būtų
įdomus ir naudingas žmogui, kuris
nori daugiau sužinoti apie ‘Diploma-
tinį Kauną’. Žmogus, kuris naudosis
puslapiu, galės pats valdyti vaizdą,
taip pat visą informaciją galės susirasti
ir per mobiliuos įrenginius”, – kalbė-
jo „Diplomatinio Kauno” virtualaus
turo kūrėjas ir fotografas Sergejus
Orlovas.

Virtualų turą galima rasti adresu
www.diplomatiniskaunas.lt. Kaip tei-
gė projekto kūrėjai, puslapis bus nuo-
latos pildomas, kol bus sudėta visa
turima informacija.

Minint Lietuvos diplomato dieną
Kaune, ant buvusio Užsienio reikalų
ministerijos pastato (S. Daukanto g. 25)
tai pat buvo atidengta atminimo lenta,
vyko apskritojo stalo diskusija „Lie-
tuvos modernios diplomatijos šimt-
metį pasitinkant: diplomatijos paveldo
įprasminimo kelių beieškant – pro-
jektas „Diplomatinis Kaunas”.

Artėjant 2018-iesiems, kai bus
švenčiamas Lietuvos valstybingumo

atkūrimo ir modernios Lietuvos dip-
lomatijos šimtmetis, Lietuvos užsienio
reikalų ministerija ir VDU pradėjo
plėtoti iniciatyvą „Diplomatinis Kau-
nas”, kuria siekiama išsaugoti Kaune
esantį Lietuvos ir užsienio valstybių
diplomatinį paveldą, jį aktualizuoti,
įtraukti į bendrą pažintinę edukacinę
sistemą, ugdyti Lietuvos jaunimo pi-
lietiškumą ir patriotiškumą, didinti
miesto patrauklumą.

Vienas svarbiausių šio projekto
tikslų – buvusio Užsienio reikalų mi-
nisterijos pastato, kuriame šiuo metu
veikia Prezidento Valdo Adamkaus
biblioteka-muziejus, rekonstrukcija,
nuolatinės Lietuvos diplomatijos is-

torijai skirtos ekspozicijos įrengimas,
virtualaus turo ir turistinio maršru-
to po „Diplomatinį Kauną” parengi-
mas.

Lietuvos diplomato dienos proga
bei skatindama visuomenės susido-
mėjimą tarpukario Lietuvos istorija
bei diplomatija, Užsienio reikalų mi-
nisterijos „Facebook” paskyroje su-
rengta viktorina apie tarpukario dip-
lomatiją. Viktorinos nugalėtoju tapo
Mantas Visockas, teisingai atsakęs
į devynis iš dešimties klausimų. Spe-
cialus prizas skirtas ir Dariui Bujokui,
pirmajam pateikusiam atsakymus į
viktorinos klausimus.

VDU informacija
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TELKINIAI

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Išaušo gražus saulėtas lapkričio 2-
osios rytas. Vėlinės. Žmonės rinko -
si į bažnyčias, kad pasimelstų už

tuos, kurių jau nebėra šalia mūsų. Ne
vienoje Čikagos apylinkių bažnyčioje
galėjai sutikti ir pasipuošusius šau lių
uniformomis – tai Lietuvos šau lių są-
jungos išeivijoje (LŠSI) na riai.

Dalis sesių ir brolių meldėsi Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Šv. Mišias atnašavo klebonas Jau nius
Kelpšas. Tuo pačiu buvo pami nė ta tėvų
marijonų 100 metų tarnystės Amerikoje
sukaktis. 

Po Mišių Čikagos šauliai – Vytau-
 to Didžiojo rinktinė, generolo Teodo ro
Daukanto, „Klaipėdos” ir „Balti jos”
Jū rų šaulių kuopų nariai, kaip ir dau-
gelį metų prieš tai, rinkosi prie Steigėjų
paminklo Šv. Kazimiero ka pi nėse. Ku-
nigas Gediminas Keršys sukalbėjo mal-
dą už mirusiuosius, pašventino gėlių

vainiką, o skautai – „Miško broliai” pa-
dėjo jį prie paminklo ir uždegė žvaku-
tę. Martynas Ma tutis sugiedojo Ame-
rikos ir Lietuvos himnus bei giesmės
„Marija, Marija” posmelį.

Antanas Paužuolis savo kalboje
pasidžiaugė, kad yra tęsiama tradicija
Vėlinių dieną susirinkti prie Stei gėjų
paminklo. Minėjo, kad organiza cijos na-
rių skaičius kasmet mažėja, daugelis jų
jau yra atgulę šiose kapinėse. Taip pat
dėkojo Kapų sklypų savininkų organi-
zacijos pirmininkei Birutei Matutienei
už 20-ties metų atsidavusį darbą orga-
nizacijai. Birut ė Matutienė savo ruož-
tu dėkojo A. Paužuoliui už kalbą, ap-
gailestavo, kad niekas nepe ri ma jos
pareigų.

Po minėjimo  Jūrų šaulių  kuopos
„Baltija” vadas Rimantas Šalaviejus
pakvietė aplankyti keturių generolų ka-
pus. Šv. Kazimiero kapinėse ilsisi ge-
nerolai Povilas Plechavičius, Sta sys
Dirman tas, Kazys Musteikis ir Mikas

ANTANAS PAUŽUOLIS

Kiekvienais metais Šv. Kazimie ro kapinių
sklypų savininkų draugijos  valdyba ir jos na-
riai  susirenka į ka pines pagerbti mirusių ar-

timųjų, o tuo pačiu ir šių kapinių steigėjų, ku rie sun-
kiomis sąlygomis  nupirko  ka pi nėms žemės. Pirki-
mo metais buvo 13 lietuviškų parapijų ir kapines val-
dė  parapijų paskirti asmenys. Kapinės bu vo grynai
lietuviškos. Ant kapinių vartų buvo užrašyta –
„Švento Kazi miero  lietuvių  kapinės”. Laikui bė-
 gant, mažėjo parapijų skaičius, ne atsirado norinčių
įsijungti į kapinių  administravimą. Administravi-
mas  buvo perleistas Vyskupijai. Vyskupi ja kapines
administravo pagal bažny čios  nustatytas taisykles
– pirmiausia panaikino lietuviškus kapinių už-
 rašus. Taip buvo pasielgta su visomis tautinėmis gru-
pėmis, išskyrus tas, ku rios nepriklausė Romos ka-
tali kams  

Sklypų savininkų  draugija buvo įsteigta su JAV
Lietuvių Bendruo me nės pritarimu. Ši turėjusi pa-
gelbėti tar tis su Vyskupija dėl laidojimo bū do ir tau-
tinių užrašų ant paminklų. Draugijai 20 metų va-
dovavo Birutė  Ma tutienė.

Kardinolas  ir  Vyskupija  gražiai bendradar-
biavo su Draugija, bet  lie tuviškų užrašų  nesiteikė
grąžinti.

Mirusiujų paminėjimą šiemet pra vedė pirmi-
ninkė Birutė Matutie nė, pakviesdama  šaulius į gar-
bės sargybą, o kun. Gediminą Keršį – praves ti reli-
gines pamaldas. Pagerbiant mi rusiuosius visada pa-
dedamas vaini kas prie Steigėjų paminklo ir užde-
gama žvakė. Vainiko padėjimui ir žva kės už degimui
kviečiami visuomenei nu sipelnę asmenys ar orga-

Vėlinių dieną šauliai pagerbė mirusiuosius

Šv. Kazimiero kapinėse prie Steigėjų paminklo. I. Šalaviejienės nuotraukos

Šv. Kazimiero kapinėse pagerbti jų steigėjai
nizacijos. Šiemet garbė buvo suteikta „Litua nicos”
tunto  „Miško brolių”  skilties  skau tams – Jazminui
ir Lapinui.

Po vainiko padėjimo buvo sugie doti Lietuvos  ir
Amrikos himnai bei giesmė „Marija, Marija” – jas
atliko „Lituanicos” tunto skautas Martynas Matu-
tis.

Pirmininkė Birutė Matutienės su  sirinkusiems
pranešė, kad Sklypų savininkų draugija yra užda-
roma, nes narių skaičius labai sumažėjęs – nariai
sensta ir miršta. Ji sakė, kad su skaudančia širdimi

uždaro šią organizaciją, kuriai vadovavo daugiau
kaip 20 metų. B. Matutienė dekojo ilgametei orga-
nizacijos sekretorei Salomėjai Daulienei, reikalų ve-
dėjui Antanui Paužuoliui ir Šaulių  organiza cijai,
kuri ištvermingai daugelį me tų kapinėse stovėdavo
garbės sargyboje prie Steigėjų paminklo.

Pirmininkei Birutei Matutienei pa dėkota už jos
pastangas grąžinti lietuvišką užrašą ant kapinių var-
tų  bei pakeisti administravimo nuosta tas. Bet,
kaip sakoma, – „prieš vėją nepapūsi” – Vyskupija sa -
vo planų ne keičia.

Rek lai tis. Prie kiekvieno kapo susi-
rinku sieji nusilenkė, atidavė pagarbą
ir už degė žvakutę.

Šauliai toliau tęsė savo kelionę.
2:30 val. p. p. visi susirinko Tautinėse
kapinėse prie diplomato Jono Polo-
 vinskio-Budrio kapo. Šią pagerbimo ce-
remoniją organizavo LŠSI ir Mažo-
 sios Lietuvos lietuvių draugija Čika go-
je. Renginys buvo skirtas Klaipė dos su-
kilimo sukilėlių vado pirmojo Klai pė-
dos gubernatoriaus, Lietuvos žvalgy-
bos patriarcho, pulkininko, iškilaus
diplomato Jono Polovinskio- Budrio 50-
toms mirties metinėms ir LR diplo-
matinės tarnybos JAV 90-sioms meti-
nėms paminėti. Iškilmes pradėjo isto-
rikas, šaulys Ernestas Lukoševičius.

Jis pakvietė Mažosios Lietuvos lietu-
vių draugijos atsakingą sekretorių,
Tėviškės evangelikų-liu teronų para-
pijos kleboną L. Miliaus ką sukalbėti
invokaciją, po to supa žin dino visus su
J. Budrio biografija. Dėkojame jam
už įdomų pasakojimą.

Iškilmėse dalyvavęs Lietuvos kon-
 sulas Čikagoje Marijus Gudynas su šei-
ma prie paminklo padėjo gėles ir pa-
sakė kalbą. 

Savo atsiminimais pasidalino Ma-
 žosios Lietuvos lietuvių draugijos na-
rys klaipėdietis R. Buntinas ir J. Bud-
rio anūkė Živilė Šilgalienė.

Visi sugiedojo „Lietuva brangi” ir
buvo pakviesti pasivaišinti .

Šv. Kazimiero kapinėse prie generolo Povilo Plechavičiaus kapo.

Tautinėse kapinėse prie diplomato J. Budrio kapo. 
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Tautodailės pasaulis

Nuo 2007 m. dantistas pensinin kas dr. Ro-
mas Povilaitis Pasaulio lie tuvių cent-
ro Kryžių kalnelyje su mei le dirbdamas

„pasodino” jau per 50 kry žių. Kryžiai išdygo ant
kalnelio, kuris priešais PLC pastatą buvo su-
 piltas statant Ritos Riškienės spor to salę, kai
reikėjo kur nors supilti žemę.

Dr. Romas Povilaitis sako, kad jis yra sa-
vamokslis ir mokosi iš klaidų ir patirties.
Apie savo darbus liaudies meistrą kalba: „Jei-
gu gerai atrodo man, tai ir kitam gerai atro-
dys”.

Vienam kryžiui padaryti jis ski ria dvi sa-
vaites. Sako, kad pradeda dar bą nuo detalių, o
vėliau imasi pa čio kryžiaus kūno. Užrašus prie
kry žių sugalvoja giminės ir kunigas. Naujau-
si jo padaryti kryžiai skirti ke turiems Palai-
mintojo Jurgio Matu laičio misijos klebonams
– kun. Zarembai, kun. Paliokui, kun. Saulai-
 čiui, kun. Baniuliui – ir prelatui Ur bonui.
Spalio 27 d. tėvas Algis Ba niulis, SJ pašventi-
no kryžių su įrašu: „Dėkoju Tėvams už gyve-
nimą – Onai ir Marcelinui – sūnus Algis”. Pui-
ku, kad dr. Romas Povilaitis mūsų misijos
klebonams taip gražiai padėkojo už jų tarnys-
tę.

Kviečiame visus parapijiečius apžiūrėti
naujausius dr. Povilaičio kryžius.

Dainos Čyvienės info ir nuotr.

Margučius dažyti galėtume visą dieną! Jono Kuprio nuotraukos

Susidomėję mažyliai prie odos stalo, kur šeimininkavo Vytautas Rūbas.

Kryžių kalnelis pasipuošė
naujais kryžiais

Kun. A. Baniulis šventina kryžių savo tėvams 

Dr. R. Povilaitis prie savo mėgiamiausio kryžiaus.

Atkelta iš 1 psl.

Parodos kuratorė Vida Rimienė, padedama
Audronės Tamulienės ir būrio laudies meistrų bei
dailininkų suorganizavo neužmirštamą šventę. Prie
audimo staklių rūpestingai plušėjo ir vaikus mokė
audėjos Violeta Fabianovich, Vida Rimienė, Ilona Rū-
bienė, Rugilė Šapkauskienė, Audronė Tamulienė, Ge-
novaitė Treinienė (Genovaitė taip pat demonstra-
vimo ir medžio dekoratyvaus deginimo darbelius).
Dailius mezginius rodė ir vikriai virbalais mosi-
kavo Nijolė Liepienė, Marytė Meškauskas ir Dalia
Narienė. Pintines iš vytelių meistriškai pynė Bro-
nislovas Ilevičius. Prie odos dirbinių stalo visus pa-
sitiko, rodė ir kiekvienam vaikiukui plaktuku taukš-
telėti mielai leido Vytautas Rūbas. Geležies kaltus ir
dirbinius rodė bei apie juos aiškino Algirdas Černius.
Sidabro dirbinių bei verbų darymo paslaptimis da-
linosi Aldona Rauchienė. Šiaudinukus vėrė ir vi-
siems pamėginti siūlė Laura Lapinskienė. Prie ilgų
stalų, apkrautų dažais, tirpintu vašku vaikai lipo tar-
si bitės prie medaus – taip labai visiems norėjosi įvai-
riaspalvius margučius marginti. Čia Rūta Daukie-
nė, Alina Volodka-Davis ir Aras Volodka kantriai de-
monstravo vaikams savo sugebėjimus, leisdami pa-
tiems merkti kiaušinius į dažus, marginti vašku.
Vida Kosmonienė šalia demonstravo kiaušinių sku-
tinėjimo meną, reikalaujantį ypatingos kantrybės ir
susikaupimo. Žinoma, visą didžiulį kampą užėmė ke-
ramikai. Alvydas Pakarklis leido vaikams minkyti

ir lipdyti iš molio, kiek tik jų širdys geidė. Tenesu-
pyksta tėveliai dėl išterliotų atžalų drabužėlių – vai-
kų akys tiesiog žėrėjo iš smalsumo ir noro viską iš-
mėginti patiems. Nora Aušrienė mokė vaikus por-
celiano subtilybių, o Daiva Alborov žiedė su net dvie-
jomis puodynių žiedimo staklėmis.

Vaikai tiesiog kekėmis buvo aplipę tautodaili-
ninkų stalus – kaišiojo nosis, klausinėjo, bandė pa-
tys, norėjo dar ir dar; daugeliui tai buvo nuostabus,
niekada neregėtas pasaulis. Maironio mokyklos
vadovai nesuklydo, nusprendę sudaryti sąlygas
kiekvienai klasei pamokų metu aplankyti šią paro-
dą. Mokytojai dėkojo, kad pagaliau vaikai, netgi gy-
vendami ne Lietuvoje, gali pamatyti lietuviškus
amatus, sužinoti apie tai ne tik iš vadovėlių. Apsi-
lankę skautai, ateitininkai irgi liko patenkinti su-
teikta galimybe pažinti gimto krašto tradicinį liau-
dies meną.

Nuostabu, kad Lietuvių dailės muziejus tampa
labai judria, gausiai lankoma ir mėgstama vieta. ,,Gy-
vosios fautodailės” parodos pasisekimas dar kartą
patvirtino – mums reikia meno, kultūros, bendra-
vimo, tradicijų puoselėjimo. Ačiū organizatoriams
ir visiems pagalbininkams, o ypač tautiečiams, ku-
rie palaiko ir remia muziejaus veiklą. Atnaujėjęs mu-
ziejus atveria duris visiems! Esate laukiami.

Asta Zimkiene – Lietuvių dailės muziejaus di-
rektorė
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Sveikiname
Ateitininkų

Federacijos dvasios
vadą J. E.

Vilniaus arkivyskupą
Gintarą Grušą, tapus

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
pirmininku. 

Te Marija Aušros
Vartuose globoja Jus

ir Jūsų sielovadą.

Šiaurės Amerikos ateitininkai

Violončele groja Emilia Gessmann. Lauros Vidžiūnaitės nuotraukos

Lapkričio 1 d. Apreiškimo parapijoje Brooklyne New Yorko Ma-
rijos Pečkauskaitės ateitininkų kuopos nariai surengė Vėlinių
minėjimą. Susirinko apie 100 tikinčiųjų. Dalyvavo Maironio

lituanistinės mokyklos mokiniai su tėveliais ir kiti parapijiečiai, at-
ėję pasimelsti ir prisiminti savo mirusiuosius. Susikaupimas vyko
žvakučių liepsnos apšviestoje bažnyčioje. Susirinkę giedojo Taize gies-
mes, klausėsi Švento rašto skaitinių bei muzikos. Violončele griežė
Emilia Gessmann, gitara skambino Naglis Bukauskas, o ,,Ave Ma-
rija” sugiedojo Arijana Lukoševičiūtė.

– Jūratė Žukauskienė

New Yorko ateitininkų Vėlinių vakaras
Prisiminėm artimuosius prie žvakelių liepsnos

Gitara skambina Naglis Bukauskas.   

Dėmesio rytiniame JAV pakraštyje
gyvenantiems gimnazistams

Nepraleiskite šios progos!

Gruodžio 26 – sausio 1 dienomis
Dainavos stovyklavietėje Michigan
valstijoje vyks Ateitininkų  Žiemos
kursai. Kursus lanko gimnazistai iš
visų JAV. Tai proga kartu pamąstyti ir
pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir
idealus, pasiklausyti paskaitų, susi-
kaupti, o laisvalaikiu linksmai pa-
bendrauti. Praėjusių metų kursų nuo-
traukas ir aprašymus pamatysite tink-
lapyje: http://mesmas.org/.

Bostono ateitininkai, norėdami pa-
skatinti rytinio pakraščio gimnazis-
tus dalyvauti Žiemos kursuose, fi-
nansiškai padės tiems, kurie gyvena
New England ar kitose rytų pakrantės
valstijose ir nori šiuose kursuose da-
lyvauti. Nors pirmenybė bus suteikta
New England valstijoje gyvenantiems
moksleiviams, laukiame prašymų ir iš
kitų rytinės pakrantės vietovių. 

Susidomėję moksleiviai kviečiami
kreiptis į vieną iš šių ateitininkų:

Mirga Girniuvienė:
mgirnius@hotmail.com

Tomas Girnius;:
tomasgirnius@gmail.com

Andrius Kazlauskas:
andrius_namie@yahoo.com

Š. m. spalio 15 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo ateiti-
ninkų kuopai sukako 19 metų. Po šv. Mišių, kurių metu ateitininkai
giedojo, skaitė skaitinius ir šlovino Viešpatį, atėjo laikas šventei.

Kuopą pasveikino ir didžiulį tortą dovanojo ateitininkai iš Amerikos Laima
ir Jonas Šalčiai, kurie pareiškė norą priimti juos, kaip ASS narius, į Papilės
šv. Aloyzo kuopą. Geras papilėniškių ateitininkų bičiulis, Akmenės rajono
savivaldybės Administracijos direktorius Apolinaras Nicius ir šį kartą nepa-
miršo pasveikinti, pasidomėti, kuo gyvena kaimiško jaunimo katalikiška
organizacija. Sveikinimo žodį tarė ir kuopos Dvasios vadas klebonas Jonas
Jucys, visa tuo metu bažnyčioje buvusi bendruomenė paprašė ateitininkams
Viešpaties Palaimos. 

Kuopos nariai užpūtė 19 žvakučių, tikėdamiesi sulaukti ir 20, vaišinosi
amerikiečių padovanotu tortu, o visus tikinčiuosius pavaišino gimtadienio
saldumynais. Malonu, kad ateitininkų tėveliai taip pat buvo šiose šv.
Mišiose, o senieji, t.y. buvę kuopos nariai iš tolimų Lietuvos miestų atvyko į
gimtadienį net su savo atžalomis.

Lietuviai žemaičiai švenčia
ateitininkijos atkūrimą Papilėje

Šį ketvirtadienį – Vakaronė su

V. V. Landsbergiu
Lapkričio 13 d. vakaronė su Vytautu
V. Landsbergiu, vaikų rašytoju, poe-
tu, teatro bei kino režisierium ir do-
kumentinių filmų kūrėju.

Pabendravimas prie vaišių bus nuo
6:30 val. v., o vakaronės pradžia bus
7 val. v. Visus kviečia Čikagos send-
raugiai ateitininkai. 

Ateitininkų namų adresas
1380 Castlewood dr., Lemont, IL.

Akmenės rajono savivaldybės Administ-
racijos direktorius Apolinaras Nicius svei-
kina Papilės šv. Aloyzo kuopą.

Papilės moksleiviai neša Laimos ir Jono Šalčių padovanotą šventinį tortą.   



Atkelta iš 3 psl.

Prof. Algirdas Marchertas yra Kauno techno-
logijos universiteto Garbės daktaras. Šis vardas jam
su teiktas 1995 m. Beje, iš šio universiteto Garbės dak-
tarų galerijos matyti, kad čia ypač vertinami už-
sienio lietuviai mokslininkai ir kad užsienyje yra
daug šviesaus lietuviško proto. Garbės regalijos su-
teiktos ir prof. Fe liksui Palubinskui, dr. Stasiui Bač-
 kai čiui, prof. Romualdui Kašubai, dr. Juozui Ka-
zickui ir kt. Garbės daktaro A. Marcherto moksli-
nius pasiekimus universitetas taip apibūdina: „1957
m. pradėjo dirbti Argonne nacionali nėje laborato-
rijoje, darbas buvo susijęs su elektromechaninės ran-
kos (ma nipuliatoriaus) kūrimu. 1963 m. Ne bras kos
universitete Lincolne įgijęs daktaro laipsnį, vėl dar-
bus tęsė Ar gonne nacionalinėje laboratorijoje, tik
šį kartą branduolinių reaktorių konstrukcijų pro-
jektavimo ir tyrimo srityje, kūrė kompiuterines
programas (REXCO, ICECO, SADCAT, TEMP,
STRESS ir kt). 1986 m. pradėjo dirbti Šiaurės Ili-
nojaus universitete (Northern Illinois University),
dėstė statikos, grafikos, medžiagų atsparumo, di-
namikos, mechaninių ir sudėtingų vibracijų, me-
chanizmų projektavimo, mašinų detalių ir baigtinių
elementų kursus. Sukūrė kompiuterinę programą
T-MICS, kuria galima modeliuoti medžiagos ter-

momechaninį poveikį. Prof. A. Marchertas daug nu-
veikė savaeigių mechanizmų komponentų, distan-
cinio valdymo įrangos konstrukcijų atsparumo ir
ilga am žiškumo srityje, plieno savybių esant dina-
minei apkrovai tyrimuose, įvertinant įvairių bran-
duolinių reaktorių komponentų stiprumą esant
ne pastovioms sąlygoms ir aukštos temperatūros po-
veikiui. Profesorius dir bo konsultantu įvairiose įmo-
nėse, yra vienas iš tarptautinių konferencijų „Struk-
tūrinė mechanika reaktorių technologijoje” orga-
nizatorių ir ren gė jų, nacionalinių techninių ASCE
komitetų, ASME, SMiRT, Sigma Xi narys, regist-
ruotas profesionalus inžinierius”.

„Kaip aš tapau
‘Tarybų Sąjungos atstovu’ Amerikoje”

Kaip ir kasmet, mokslo premijos laureatai savo
veiklą Lietuvos visuo menei pristatė skaitydami
paskaitas. Profesorius A. Marchertas lapkričio 6 d.
skaitė paskaitą Kaune, Lietuvos energetikos insti-
tute, tema „Kaip aš tapau ‘Tarybų Sąjungos atstovu’
Ame rikoje”. Štai čia ir atsakysime į klausimą, ko-
dėl Marchertus galima vadinti vilniečiais. 

„Mano disertacijos tema lietė kom piuterių pri-
taikymą konstrukcijų atsparumo skaičiavimams.
Tuo met mūsų sekcijoje pradėtas vystyti reaktorių
saugos kompiuterinis modeliavimas. Konstrukcijų
atsparumo modeliavime tuomet pradėtas naudoti va-
dinamasis baigtinių elementų būdas.  Mūsų sekci-
jos užduotis nuo to laiko buvo modeliuoti reaktorių
ap saugą, – sako profesorius. – 1969 m. sukūriau šei-
mą su Chruščiovo 1960-aisiais metais iš Lietuvos į
Ameriką išleista Raminta Rudaityte. Susilau kė-
 me trijų vaikų – Dalios, Tomo ir Pauliaus. Kartą me-
chanikos inžinerijos žurnale užtikau žinutę apie ga-
li mybę važiuoti į Vilnių pasinaudojant Amerikos ir
Tarybų Sąjungos mokslininkų pasikeitimo sutar-
timi ir Fulbright stipendija. Žmona Raminta tokia
galimybe buvo sužavėta. Juk tais laikais Tarybų Są-
jungoje turistai iš Amerikos galėjo pabūti tik Vil-

7DRAUGAS 2014 LAPKRIČIO 8,  ŠEŠTADIENIS

Prof. Algirdui Marchertui – Lietuvos mokslo premijos laurai

niuje ir tik penkias dienas, o mūsų šeima Vilniuje ga-
lėjo pabūti visą semestrą. Ta galimybe pasinaudojau,
padaviau prašymą ir tuo pačiu parašiau laišką VISI
(Vilniaus inžinerinio statybos instituto, dabar –
Vilniaus Gedimino technikos universiteto) rektoriui
prof. Aleksandrui Čyrui. Nustebau greit gavęs iš

Fulbright sutikimą ir paramą. Pasirodo, kai
Fulbright žmo nės lankėsi Vilniuje, rektorius
parodė į mano pavardę.  Darbovietė ne tik
sutiko, kad laikinai išvykčiau, bet ma no iš-
vykimo laiku man mokėjo visą algą.  Tad
1979-tų metų kovo mė nesį visa šeima su 9,
7 ir 5-rių metų vai kais pakilome iš Čikagos
per Maskvą į Vilnių.  Maskvoje mus labai
šiltai pasitiko vilniečiai – prof. Anta nas Kud-
zys ir prorektorius Gedimi nas Marčiukai-
tis. 

Skaičiau paskaitas apie savo dar bo Ar-
gonne rezultatus. Tai buvo analitinis bran-
duolinių reaktorių modeliavimas kompiu-
terių priemonėmis ICECO ir REXCO. Man
buvo siūloma su paskaitomis skristi ir į
Maskvą, Ki jevą, bet aš likau Vilniuje, todėl
buv o daugiau laiko aplankyti Lietuvą už
Vilniaus ribų, nors mūsų judėjimas Lietu-
voje ir buvo varžomas. Mes ne galėjome ke-
liauti kur norime, bet su tais varžymais

buvo ir tam tikrų privalumų – mums buvo parūpinti
ne tik palydovai ir prižiūrėtojai, bet ir automobiliai
su vairuotojais.  

Įvykdžiau ir įdomų rektoriaus Čyro prašymą –
angliškai parašytą jo straipsnį įkalbėti į garso juos-
telę. Taip ir padariau. Pasirodo, kad tą juos telę rek-
torius nusivežė į suvažiavimą Kanadoje ir paleido ją
vietoj pranešimo. Kalbėtojui beliko tik laz dele rodyti
į ekrane pateiktą medžia gą. Įdomu, kad tame suva-
žiavime da lyvavo ir mano pažįstamas iš Ame rikos,
jis atpažino mano balsą ir di džiai nustebo. Man su-
grįžus teira vo si, kokiu būdu aš pasidariau Tarybų Są-
jungos atstovas”.  

Ilgesniam laikui iš JAV į Lietuvą prof. Algirdas
Marchertas atvyko tik atkūrus nepriklausomybę. Iš-
silaisvi nu siai Lietuvai profesorius pats pa siūlė savo
paslaugas. A. Marchertas sako, kad tuo metu, po Čer-
nobylio ato  minės elektrinės avarijos, Lietu voje buvo
baiminamasi dėl to pačio tipo reaktoriaus saugumo.
1993–1994 mokslo metus jis praleido Lietuvos ener-
getikos institute Kaune, kur va dovavo Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU) ir šio instituto specia-
listų grupei, kuriančiai Ignalinos AE RBMK-1500
reaktoriaus avarijų loka lizavimo sistemos mate-
matinį mode lį, įvertinantį elektrinės saugumą ava-
 rinėse situacijose. Darbų rezulta tai paskelbti tarp-
tautinėse konferencijose Brazilijoje, Suomijoje, Ru-
sijoje.

„Tuomet Lietuvai Europos Ben dri ja buvo iškė-
lusi sąlygą – uždaryti šį reaktorių. Mums svarbu buvo
įro dyti, kad viskas yra gerai ir kad reaktorius yra pa-
tikimas, saugus ir kad jo dar nereikia uždaryti. Deja,
politikai nesugebėjo įtikinti Europos. Visagi no ato-
minę elektrinę reikėjo uždaryti”, – sako profesorius.

Kaip teigia KTU informacijos šaltiniai, per šį vi-
zitą profesorius Mar chertas talkino keliant jaunų
moksli ninkų kvalifikaciją, jam tarpinin kaujant De-
for muojamų kūnų mechani kos katedra įsigijo mo-
dernią baigti nių elementų analizės sistemą AL-
GOR (vertė daugiau nei 10 000 JAV dolerių), kuria ga-
lima modeliuoti su dėtingus procesus medžiagose ir

Į 2014 m. mokslo premijų įteikimo ceremoniją gausiai susirinko laureatų bičiulių ir gerbėjų.

konstrukcijose, jo dėka universiteto biblioteka pa-
sipildė vertingomis mokymo priemonėmis. 

„Tolimesnė mano pagalba Igna li nos jėgainės
saugumui buvo vykdoma jau man iš universiteto iš-
ėjus į pen siją ir savanoriu sugrįžus į Ar gonne, kur
veikė JAV pagalbos sutartis su Lietuvos energetikos
institutu.  Mano rūpestis ir darbas buvo pa ruoš ti esa-
mas Argonne (saugos skaičiavi mui paruoštas) prog-
ramas naudoji mui Lietuvoje ir Lietuvos darbuoto-
jų  supažindinimu. Kadangi aš jau bu vau susipaži-
nęs su puikiu tos srities darbuotoju, tai ir reko-
mendavau, kad doc. Kazimieras Petkevičius iš KTU
būtų pakviestas atvykti į Argonne ir kad jis prisidėtų
prie tų programų ruošimo. Tai ir buvo pagrindinis
as muo, kuris paruošė programas Lietu vai. Tos
mūsų Argonne paruoštos kom piuterių programos
TEMP-STRESS ir NEPTUNE buvo perduotos Lie-
tuvai. Lietuvos žmonės tas programas naudojo įvai-
riems sprendimams saugos srityje”, – sako profe-
sorius.

Ar Lietuvai reikalinga nauja 
atominė elektrinė?

Dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietu-
voje, dėl kurios ginčuo se sulaužyta daug iečių, prof.
A. Mar chertas savo nuomonės neatskleidžia, jis
mano, kad tai politikų rei kalas. Jo darbas – kad ato-
minė elektrinė būtų saugi. „Atominės energijos
saugumas priklauso nuo daugelio dalykų. Mano dar-
bas – kad nelaimės atveju atominį reaktorių sau-
gantis pastatas, jo gaubtas, būtų patikimas, atsparus
ir nepraleistų radioaktyvių medžiagų, bet sakau –
jeigu kas nors paliks atdaras pastato duris, mano
skaičiavimai jau nieko nebereikš”, – sako profeso-
rius. Tik užsiminus apie japonų kompaniją „Hita-
chi”, su ku ria Lietuva ir kitos Baltijos valstybės de-
rasi dėl galimybės statyti naują ato minę elektrinę,
profesorius atsiveria ir sako, jog „Japonijoje valstybė
rūpinasi tomis jėgainėmis, kad jos būtų patiki-
mos”. A. Marchertas yra ge rai pažįstamas su japo-
nų šios srities mokslo pasiekimais, turi netgi as me-
ninių kontaktų: „Turiu pažįstamą japonų moksli-
ninką iš ‘Shim izu’ kompanijos, su kuriuo susipa ži-
 nau dirbdamas Argonne laboratorijoje. Jis kurį
laiką ten dirbo, gerai su ta rėme. Po keleto metų jis
grįžo į Ja poniją ir tapo žinomas mokslininkas. Lie-
tuvai atsigavus jis norėjo Lietuvai padėti, bet japo-
nų valdžia pareiškė, kad japonai Lietuvai jau padeda,
ir jo į Lietuvą neišleido”.

...Pokalbį su profesoriumi tenka baigti, nes
styginių kvartetas jau bai gia repetuoti ir turi pra-
sidėti mokslo premijų įteikimo ceremonija. Žmo nių
– kolegų, gerbėjų su gėlėmis su sirinko daug, visa ar-
mija žurnalistų, fotografų ir televizijų kamerų išsiri -
kiavo fiksuoti įvykį. Salėje matyti Pa saulio Lietuvių
Bendruomenės atsto vė Lietuvoje Vida Bandis, Už-
sienio reikalų ministerijos užsienio lietuvių de-
partamento direktorė Gintė Damu šytė, mokslinin-
kai, tarp jų – su gė lėmis ir Lenkijos lietuvis istori-
kas prof. Bronius Makauskas, mokslo pre miją pel-
nęs prieš keletą metų. Tik susipažinusi su dabarti-
niu prof. A. Marcherto darbu supratau, kodėl čia yra
atvykęs ir istorijos profesorius – pasirodo, prof. A.
Marchertas yra įsipareigojęs dalyvauti verčiant į
anglų kalbą Lietuvos istorijos knygą, ku rios rengi-
me dalyvauja prof. B. Ma kauskas.

Užsienio reikalų ministerijos užsienio lietuvių departamento
direktorė Gintė Damušytė  ir istorijos prof. Bronius Makauskas
atėjo pasveikinti laureatų.
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Parengė Dainius Ruževičius
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Kaune gimęs, augęs, Kauno „At le to” ko-
mandoje žaidęs ir po to į JAV išvykęs bei
NBA klubo „Cleveland Ca valiers” ekipos

marškinėlius 14-ka sezonų vilkėjęs Žydrūnas Il-
gauskas prarado savo gimtosios šalies pilietybę.
Tačiau ją sugrąžinti krepšininkui sieks Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, sku-
bos tvarka parengusi Pilietybės įstatymo patai sas.

Vidaus reikalų viceministras El vinas Jan-
kevičius patikino, kad iš Lie tuvos ambasados JAV
gautas raštas, kuriame patvirtinama, kad Ž. Il-
gauskas 2013 metų spalio mėnesį pri ėmė JAV pi-
lietybę ir gavo šios ša lies pasą, tad pagal galio-
jančius Lie tuvos įstatymus sportininkui pradėta
mūsų šalies pilietybės naikinimo procedūra.

„Mes kreipėmės į atitinkamas institucijas dėl
šios informacijos su teikimo ir gavome oficialų at-
sakymą iš JAV ambasados Lietuvoje, kad vie nas
geriausių mūsų šalies sportinin kų, gerbiamas Ž.
Ilgauskas, yra įgijęs kitos valstybės pilietybę.
Mes nedelsiant pradėsime Lietuvos Respubli kos pi-
lietybės nutraukimo proce dūras”, – sakė E.Janke-
vičius.

Kad 39 metų kaunietis priėmė JAV pilietybę, pra-
nešė pats „Cleve land Cavaliers” savininkas Danny
Gil bert, prasitaręs Ž. Ilgausko pagerbimo iškilmėse
Clevelando „Quicken Loans” arenoje.

„Vienas dalykas, kurį visi norė site išgirsti. Bu-
vau šokiruotas. Žino jo me, kad Ž. Ilgauskas buvo Cle-
ve lando gyventojas nuo 1996-ųjų. Pats ką tik suži-
nojau puikią naujieną. Ger biamieji, Žydrūnas Il-
gauskas prieš kelias savaites tapo JAV pilie čiu”, – po
D. Gilbert žodžių „Quicken Loans” arenoje nuaidė-
jo griausmingi plojimai.

Netekęs pilietybės Ž. Ilgauskas pravirko

Ž. Ilgauskas praėjusių metų spalį pateikė do-
kumentus gauti JAV pilietybę, bet galbūt nė neįta-
rė, kad po metų dėl šio sprendimo jam teks aša roti.
Sužinojęs, jog dėl gauto JAV pa so iš jo atims Lietu-
vos pilietybę, 39-erių buvęs krepšininkas apsiverkė.

„Verkia vaikas ir sako: aš Lietu voje gimęs ir au-
gęs, o man dabar sa ko, kad nebepriklauso man ta pi-
lietybė”, – pati ašarodama LNK televizijos laidai „La-
bas vakaras, Lietuva”, – sa kė Ž. Ilgausko mama An-
tanina Il gaus kienė.

Krepšininką gelbės Prezidentė? 

Kitų valstybių piliečiams Lietu vos pilietybę už
nuopelnus šaliai išim ties tvarka gali suteikti Prezi -
den tė, tad Ž. Ilgauskui gali tekti pra šyti šalies va-
dovės malonės.

Kitą dieną po to, kai buvo pranešta, kad Lietu-
va Ž. Ilgauskui pradėjo mūsų šalies pilietybės nai-
kinimo pro cedūrą, Prezidentūra informavo, jog Da-
lios Grybauskaitės iniciatyva Seimui teikiamos Pi-
lietybės įstatymo pataisos, kuriomis ypatingų nuo-
pelnų mūsų šaliai turintiems Lietuvos piliečiams bus
įtvirtinta teisė turėti dvigubą pilietybę neatsisakant
Lie tuvos piliečio paso. 

Pagal dabar galiojančius įstatymus, ypatingų
nuopelnų mūsų valstybei turintis Lietuvos pilietis,
kuris įgi jo ir kitos valstybės pilietybę, ne gali iš-
saugoti Lietuvos pilietybės. Ta čiau užsienio valsty-
bės pilietis, kuris turi ypatingų nuopelnų Lietuvos
valstybei ir yra integravęsis į Lietuvos visuomenę,
gali išimties tvarka įgyti Lietuvos pilietybę nepra-
rasdamas turimos kitos valstybės pilietybės.

„Lietuvai yra garbė, kad mūsų ša lį pasaulyje gar-
sinantys žmonės yra Lietuvos piliečiai. Neteisinga,
kad valstybei ypatingai nusipelnę Lietuvos piliečiai
iki šiol būdavo pri versti atsisakyti savo gimtosios ša-
lies paso”, – sako Prezidentė.

Ypatingais nuopelnais Lietuvos valstybei lai-
koma Lietuvos piliečio veikla, kuria asmuo ypač
reikšmingai prisideda prie Lietuvos valstybin gumo
stiprinimo, Lietuvos galios ir jos autoriteto tarp-

Debiutiniam sezonui NCAA besi ruošiantis
Arvydo Sabonio sūnus Do mantas pristatytas
Washingtono valstijos Gonzaga University

aistruoliams. Parodomąją „Gonzaga Bull dogs” tre-
niruotę stebėjo keli tūkstan čiai amerikiečių. Joje ne-
mažai dėmesio sulaukė ir 18 metų 207 cm ūgio lie-
tuvis.

D. Sabonis buvo vienas iš kelių krepšininkų, ku-
rie per žaidėjų pristatymą sulaukė daugiausiai plo-
jimų. Sirgaliai kikeno, kai Domantas po vie no epi-
zodo ginčijosi su teisėju.

Plačiai besišypsojęs aukštaūgis pademonstravo
savo sugebėjimus krepšinio aikštelėje. „Raudonųjų”
ir „Mėlynųjų” rungtynėse D.Sabonis buvo vienas ge-
riausių. „Raudonie siems” jis pelnė 10 taškų ir su-
žavėjo sirgalius savo energija, brandžiu, fiziš kai kie-
tu žaidimu, ilgomis ranko mis, švelniu metimu, ka-
muolio perdavimais.

„Bulldogs” sezoną pradės lapkri čio 14-ąją. D. Sa-
boniui prognozuojama vieta komandos starto pen-
kete.

Bus pašauktas į NBA?

Domantas Sabonis 2016 metų NBA naujokų
biržoje bus pašauktas 23-ias. Taip teigia NBA nau-
jokų biržų prognozes kuriantys „Draft Express” spe-
cialistai, kurie neabejoja, kad Ar vydo Sabonio sū-
nus linksmins pajėgiausios krepšinio lygos pasau-
lyje gerbėjus.

Tiesa, 23-ias šaukimas – dabarti nė prognozė,
kuri gali keistis. Nema žai priklausys nuo to, kaip D.
Sabo niui seksis NCAA lygoje, kurioje jis vilkės „Gon-
zaga Bulldogs” komandos marškinėlius.

Ekspertai D. Sabonį vertino ir pagal praėjusio
sezono rezultatus, kai lietuvis žaidė Malagos „Uni-
caja” komandoje. Eurolygoje 18 metų 208 cm ūgio Do-
mantas žaisdavo viduti niškai 9 minutes ir pelnydavo
po 2,7 taško bei atkovodavo 2,2 kamuolio.

O Europos jaunių (iki 18 metų) čempionate D.
Sabonis Lietuvos rinktinėje buvo neabejotinas ved-
lys. Jis pelnydavo po 15,9 taško ir atkovodavo 12 ka-
muolių.

tautinėje bendruo menėje didinimo. Šios pataisos
būtų taikomos visiems Lietuvai nusipelniusiems as-
menims, tarp jų – ir garsiems lietuvių sportininkams,
kurie kreiptųsi į Lietuvą dėl pilietybės išsaugojimo.

Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus
įstatymo numatytus at skirus atvejus, niekas nega-
li būti kar tu Lietuvos ir kitos valstybės pi lie tis.

Pagal dabartinį Pilietybės įstaty mą, dviguba pi-
lietybė leidžiama tiems, kurie iš Lietuvos pasitrau-
kė iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais,

taip pat tiems, kurie pilietybę įgijo automatiškai –
gimdami arba per santuoką.

Dvigubą pilietybę turi D. Zubrus

Praėjusį sezoną karjerą NBA bai gęs 39 metų
krepšinio garsenybė šiuo metu dirba „Cavaliers”
klubo ge ne raliniu vadybininku specialiojo kon-
sultanto pareigose. 221 cm ūgio Ž. Ilgauskas gali
laisvai leisti laiką su sa vo sūnumis, jam nereikia
keliauti paskui komandą, bet atsiradus reika lui jis
gali padėti.

Vasarą lietuvis skrido Clevelan do klubo sa-
vininko Dan Gilbert lėktuvu į Floridą susitikti su
geru savo bičiuliu LeBron James. Ž. Il gaus ko žo-
dis tikriausiai nebuvo pas kutinis NBA žvaigždei
L. James apsi sprendžiant iš „Miami Heat” grįžti
į „Cavaliers” ir su Clevelando komanda pabandyti
laimėti NBA čempionų žiedą, kurio žaidžiant
kartu su Ž. Ilgausku iškovoti vis dėlto nepavyko.

Per visą karjerą Ž. Ilgauskas nė karto neat-
stovavo Lietuvos rinktinei Europos bei pasaulio
čempionatuose ir olimpiadose. Mūsų šalies rink-
tinės marškinėlius jis vilkėjo tik keliose kontro-
linėse runtynėse.

Ž. Ilgauskas su žmona Jennifer susituokė
2004 metais. Pora prieš kelis metus įsivaikino du ber-
niukus iš Lietuvos. Kai jiems sueis 16 metų, jie pri-
valės apsispręsti – tapti JAV pi liečiais ar priimti Lie-
tuvos pilietybę.

Dvigubą pilietybę turi NHL „New Jersey Devils”
komandoje rung tyniaujantis ledo ritulininkas Dai-
nius Zubrus. JAV pilietybė jam bu vo suteikta tuomet,
kai Lietuvos įstatymai nebuvo tokie griežti dvigubos
pilietybės klausimu.

Smūgis krepšininkui: priėmęs JAV pilietybę
Žydrūnas Ilgauskas neteko Lietuvos

Priimdamas JAV pilietybę Ž. Ilgauskas nė neįtarė, kad dėl šio
sprendimo Lietuva jam atsuks nugarą

Domantas Sabonis griausmingai pristatytas
Amerikos universitete

D. Saboniui (Nr. 11) prognozuojama vieta „Gonzaga Bull-
dogs” komandos starto penkete

SAVAITGALIo VAržyBoS

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čem-
pionate lapkričio 8 d., šeštadienį, bus sužaistos pen-
kerios rungtynės. Nuo 1:30 val. p. p. rungtyniaus „Pri-
ma-Lituanica” – „Atletas”, 2:40 val. p. p. „Lituanica”
– „Stumb ras”, 4 val.  p. p.  „Kunigaikščiai” – „Kariai”,
5 val. p. p. „Juodkrantė” – „Liet kabelis”, 6:30 val. vak.
„Radviliš kis” – „Švyturys”. 

Lapkričio 9 d., sekmadienį, nuo 9 val. ryto rung-
tyniaus ČLKL mėgėjų lygos komandos: 9 val. r. žais
PLC – „Pelenai”, 10:10 val. r. „Arka” – „Ja guarai”, 11:20
val. „Britė” – „Ąžuo las”. 12:30 val. p. p. atidėtas ČLKL
rungtynes žais „Prima-Lituanica” ir „Stumbro” krep-
šininkai. 

Kviečiame krepšinio ir tinklinio gerbėjus apsi-
lankyti Pasaulio lietuvių centre Lemonte vyksiančiose
rung tynėse!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Įtakingiausias metų žmogus – V. Putinas

Vilnius (ELTA) – Seimas, priėmęs
Politinių partijų įstatymo preambulės
pataisas, leido Europos Sąjungos (ES)
šalių piliečiams dalyvauti Lietuvos po-
litinių partijų veikloje.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme
nustatyta, kad Lietuvos piliečiai turi tei-
sę laisvai jungtis į politines partijas, da-
lyvauti jų veikloje ir iš jų išstoti. Įsta-
tymas papildytas nuostata, reglamen-
tuojančia, kad šią teisę, išskyrus poli-

tinių partijų steigimą, taip pat turi Lie-
tuvoje nuolat gyvenantys kitų Europos
Sąjungos valstybių narių piliečiai, be
pertraukos pragyvenę Lietuvoje pa-
staruosius 5 metus ir nesantys kitų ša-
lių partijų ar politinių organizacijų
nariais. Kaip ir kiti, jie galės būti tik vie-
nos Lietuvoje įregistruotos polinės par-
tijos nariai.

Pataisos įsigalios 2015 m. sausio 1
diena.

New Yorkas (ELTA) – Antrą kar-
tą iš eilės amerikiečių žurnalas „For-
bes” Rusijos prezidentą Vladimirą Pu-
tiną išrinko įtakingiausiu žmogumi
pasaulyje.

Rusija aneksavo Krymą, pakurstė
konfliktą Ukrainoje ir sudarė kosminę
sumą siekiančią dujotiekio tiesimo su-
tartį su Kinija. Visa tai žurnalas „For-
bes” vadino didžiausiu pasaulio konst-
rukcijos projektu.

Įtakingiausių žmonių sąrašo ant-
roje vietoje liko JAV prezidentas Barack
Obama, trečioje – Kinijos lyderis Xi Jin-
ping. 

Ketvirtoje sąrašo pozicijoje liko
popiežius Pranciškus, penktoje – Vo-
kietijos kanclerė Angela Merkel.

Tarp naujokų šiame sąraše atsi-
dūrė yra  ir grupuotės „Islamo valsty-
bė” vadovas Abu Bakras al Baghdadi,
kuris liko 54-oje vietoje.

ES šalių piliečiai galės dalyvauti Lietuvos
politiniame gyvenime

Kijevas (BNS) – Ukraina paskelbė
tikrinsianti visų asmenų, keliaujan-
čių į prorusiškų separatistų kontro-
liuojamus šalies rytinius regionus arba
iš jų išvykstančių, pasus.

Tai turi padėti izoliuoti separatis-
tinį regioną, kurio ribos tapo faktine vi-
dine siena per septynis mėnesius vyks-
tantį konfliktą.

Ukrainos piliečiams bus leidžiama
vykti į tą teritoriją ir iš jos išvykti „su
sąlyga, kad bus parodomas pasas”, sa-

koma sienos apsaugos tarnybos pra-
nešime.

Užsieniečiai bus „siunčiami į filt-
ravimo punktus, siekiant nustatyti jų
vizito tikslą”.

Jie turės „parodyti pasą arba rei-
kalingą vizą”, pridūrė tarnyba.

Pareigūnai nurodė, kad pasų kont-
rolės režimas bus taikomas kol tęsis va-
dinamoji antiteroristinė operacija, ta-
čiau nenurodė tikslių tos teritorijos
ribų.

Kyšininkavimo tyrimas nutrauktas dėl senaties

Vilnius (BNS) –Suėjus senaties
terminui, prokurorai nutraukė tyrimą
dėl kyšininkavimo Ignalinos atomi-
nėje elektrinėje (AE), kai jai vadovavo
buvęs ilgametis jėgainės vadovas Vik-
toras Ševaldinas.

„Tokios situacijos, kai galimai
įvykdytos korupcinės veikos lieka taip
ir neištirtos arba po kelerių metų re-
zonansinių teismo procesų jie visgi bai-
giasi subliuškusiais kaltinimais, nėra
priimtinos nei visuomenei, nei mums”,
– sakė generalinis prokuroras Darius
Valys.

Prokurorai tyrimą pradėjo 2012
metų vasarą, kai viešoje erdvėje pasi-
rodė informacija, kad JAV įmonė „Data
Systems & Solutions”, siekdama gau-
ti užsakymų elektrinėje, IAE darbuo-
tojams galėjo duoti kyšius. JAV tei-
singumo departamentas paskelbė, kad
„Data Systems & Solutions” kyšius
duodavo 1999–2004 metais.

JAV teismui pateiktuose kaltini-
muose skelbiama, kad bendrovė duo-
davo kyšius tuometiniam Ignalinos
AE generaliniam direktoriui, Matavi-
mų ir kontrolės departamento vadovui
ir jo pavaduotojui, Tarptautinių pro-
jektų departamento direktoriui bei jė-
gainės pagrindiniam informacijos tech-
nologijų specialistui.

JAV bendrovė tuo metu yra lai-

mėjusi keletą Ignalinos AE užsaky-
mų, kurių vertė svyravo nuo 1,3 mln.
JAV dolerių iki 13 mln. eurų.

Teigiama, kad 1999–2002 metais
per tarpininkus tuometiniam Ignalinos
AE Matavimų ir kontrolės departa-
mento vadovui išmokėta 50 tūkst. JAV
dolerių, be to, buvo apmokėtos jo atos-
togos Floridoje ir Havajuose, jo pava-
duotojui sumokėta 30 tūkst. dolerių,
Tarptautinių projektų departamento
direktoriui – 44 tūkst. dolerių, pagrin-
diniam IT specialistui – 16 tūkst. dole-
rių.

2002-aisiais apmokėtos IAE gene-
ralinio direktoriaus V. Ševaldino atos-
togos Havajuose, o 2004-ųjų sausį jam
padovanotas 2,7 tūkst. dolerių vertės
„Cartier” laikrodis.

Be to, 2003–2004 metais vienam iš
subrangovų buvo pervesta dar 246,8
tūkst dolerių mokėjimams Ignalinos
AE darbuotojams.

Virginijos valstijoje įsikūrusi
„Data Systems & Solutions” buvo ap-
kaltinta Korumpuotos veiklos užsi-
enyje įstatymo pažeidimu. Bendrovė
sumokėjo 8,82 mln. JAV dolerių baudą
ir Teisingumo departamentas sutiko
dvejiems metams atidėti baudžiamąjį
persekiojimą ir po to atmesti kaltini-
mus, jei įmonė įgyvendins vidaus kont-
rolės priemones.

Londonas (ELTA)  – JAV karinių
jūrų pajėgų specialiųjų operacijų dali-
nio kariškis Robert O’Neill Didžiosios
Britanijos laikraščiui „The Daily Mail”
pareiškė, jog būtent jis 2011 metais lik-
vidavo teroristinės grupuotės „Al Qae-
da” vadą Osama bin Laden.

Leidinio žiniomis, dviejų dalių lai-
da „Vyras, nukovęs Osama bin Laden”
(„The Man Who Killed Osama Bin La-
den”) bus rodoma lapkričio 11–12 die-
nomis per televizijos kanalą „Fox
News”. R. O’Neill nusprendė atskleisti
savo tapatybę po to, kai neteko kai ku-
rių socialinių privilegijų pirma laiko
baigęs karinę tarnybą. Specialiosios pa-

skirties dalinio kariškis ištarnavo ne 20,
o tik 16 metų.

R. O’Neill gimė Montanos valsti-
joje, kur iki šiol gyvena su tėvu. Į armiją
jis išėjo 19 metų amžiaus po nesėk-
mingai pasibaigusio meilės romano. Vy-
ras dalyvavo 400 karinių operacijų,
taip pat ir Irake bei Afganistane. Už „te-
roristo Nr.1” likvidavimą jam buvo
įteiktas specialus apdovanojimas.

O. bin Laden buvo nušautas 2011
metų gegužės mėnesį Pakistano mies-
te Abotabade per Amerikos kariškių
operaciją. „Al Qaeda” lyderio palaikai
buvo palaidoti jūroje.

O. bin Laden nušovęs kariškis atskleidė savo tapatybę

Munchenas (ELTA) – Vokietijoje iš buvusios nacistinės Dachau koncent-
racijos stovyklos pavogti plieniniai vartai su užrašu „Arbeit macht frei” („Dar-
bas išlaisvina”). 

Toks pat metalinis užrašas „Arbeit macht frei” buvo pavogtas iš Osvencimo
koncentracijos stovyklos Lenkijoje 2009 metais. Vėliau jis buvo rastas supjaus-
tytas į tris dalis.  

Iš Dachau pavogti vartai su užrašu ,,Arbeit macht frei”

Vilnius (ELTA) – Lietuvis Marty-
nas Girulis tapo pirmuoju pasaulyje,
kuriam Austrijos sostinėje Vienoje vie-
toj neįgalios rankos pritaikyta bioninė
ranka, kuri nuo įprastinių protezų ski-
riasi elektrodais, kurie registruoja sme-
genų siunčiamus neuroimpulsus.

Šią savaitę Austrijos sostinėje Vie-
noje buvo baigti rankos priderinimo
darbai, Martynas jau turi nuolatinę
bioninę ranką. Iki šiol kurį laiką jis mo-
kėsi naudotis bioninės rankos atitik-
meniu. 

„Jaučiuosi fantas-
tiškai, sunku apsakyti
savo jausmus”, – cituo-
jamas M. Girulis, kuris
vis dar mokosi naudotis
savo naująja ranka ir
dabar turi daugybę pa-
prastų svajonių. Viena
pirmųjų – išmokti pa-
čiam nueiti į parduotuvę
apsipirkti. 

Bioninė ranka kai-
navo beveik 320 tūkst.
litų (92 tūkst. eurų), di-
džiąją dalį šios sumos
Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos rūpesčiu finansuoja Valsty-
binė ligonių kasa. Nemažai kainavo ir
daugybė sudėtingų M. Giruliui atliktų
operacijų Vienoje. Jos finansuotos iš šei-
mos lėšų bei iš gyventojų, labdaros or-
ganizacijų surinktos paramos.

Martyno Girulio labdaros ir para-
mos fondas ketina Lietuvoje skleisti in-
formaciją apie bioniką, ir, padedami
specialistų, ieškoti žmonių, kuriems
bionika gali padėti pagerinti gyvenimo
kokybę.

Lietuviui pirmajam pasaulyje bioninė ranka
Ukraina įveda pasų kontrolę 

ELTA nuotr.



Lietuvos kino mėgėjų sąjunga organizuoja interne-
tinį filmų festivalį-konkursą „Debiutas”. Konkurse
kviečiami dalyvauti jauni, neseniai pradėję kurti

autoriai. Darbus galima pateikti iki 2014 m. lapk-
ričio 15 d. 

Vienas pagrindinių festivalio-
konkurso reikalavimų – pateikti
pirmąjį autoriaus darbą. Filmo
premjera turi būti įvykusi ne
anksčiau kaip 2013 m. birželio
1 d. Filmą įkelti į youtube.com
ir iki 2014 m. lapkričio 15 d. at-
siųs ti nuorodą: kinoklubas@
splius.lt. 

Viskas vyks čia: http://www.fes-
tivalisdebiutas.lt 

Festivalis virtualus, tačiau visi kiti jo atributai rea-
lūs. Pradedančiųjų kūrėjų darbus vertins griežta, bet iš-
mintinga komisija. Jaunimo laukia šlovė ir vertingi pri-
zai, gera nuotaika, apdovanojimų iškilmės ir vakarėlis.

Festivalis-konkursas „Debiutas” rengiamas Šiau-
liuose nuo 1974 m. Besikeičiantis pasaulis priverčia ieš-

koti naujų formų, todėl
nuo 2013 m. festivalis tapo
internetiniu. Manome, kad

tai lengvas, universalus ir
demokratiškas būdas pri-
statyti savo kūrybą. Auto-

riui nebereikia įrašinėti filmo į
kasetes, kompaktinius diskus
ar kitas laikmenas. Svarbus ir

gamtosauginis aspektas, nes ne-
bereikia kirsti medžių ir gadinti
popieriaus filmografinėms korte-

lėms.
Jeigu esate jaunas ir kūry-

bingas, kviečiame dalyvauti
filmų festivalyje-konkurse
„Debiutas”. Galbūt pažįstate

jauną, laisvą ir drąsų filmų kū-
rėją? Jei taip, būtinai paskatinkite

jį dalyvauti konkurse-festivalyje „Debiutas”.  

Šiaulių kino meno klubo info 
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Remkime 
Draugo
fondą

www.
draugofondas.org

Rašytojas T. Dirgėla 
visus lietuvius kviečia sudainuoti liaudies dainą 
Lietuvių liaudies dainos, kurių šian-
dien suskaičiuojama net 700 000,
šalia instrumentinės muzikos ir šo-
kių sudaro didžiąją dalį lietuviško
muzikinio folkloro; lietuvių sutar-
tinės jau keletą metų yra įtrauktos
į UNESCO reprezentatyvaus žmo-
nijos nematerialaus kultūros pa-
veldo sąrašą; beveik šimtmetį vyks-
tančios Dainų šventės pritraukia
minias liaudies daina susižavėjusių
šalies gyventojų ir svečių iš užsienio!

„Greta šio naivumo stebina lietu-
viškųjų dainų elegantiškumas ir
grakštumas, kone tolygūs graikiška-
jam gracingumui ir kultūrai. Jokio ne-
estetiško vaizdo, jokio posakio, kuris
pažeistų gerą skonį; priešingai, užuo-
minų ir palyginimų subtilus sąmo-
jingumas, kalbos priemonių grakštu-
mas ir nedirbtinis natūralumas, lygiai
tolimas trivialumui ir perdėtoms
įmantrybėms,” – apie lietuvių liaudies
dainas yra rašęs Liudvikas Rėza, su de-
vyniais talkininkais 1825 m. sudaręs
pirmąjį mūsų liaudies dainų rinkinį
„Dainos oder Littauische Volkslie-
der”.

Kitąmet minėtam L. Rėzos darbui
sukaks lygiai 190 metų. Ar nebūtų
gražu pasitikti šią datą kiekvienam iš
mūsų sudainuojant vieną unikaliausių
lietuvių tautos kūrinių, švelnumo bei
lyriškumo kupiną liaudies dainą? O
jeigu dainavimą sujungti ir su šian-
dieninėmis technologijomis?

Būtent tokia idėja ir kilo rašytojui
Tomui Dirgėlai, kuris savo sumanytą
akciją pavadino LIETUVIŲ LIAUDIES
DAINOS IŠŠŪKIU. Pats sumanymas
rašytojui užgimė prie arbatos puode-
lio, kuomet kilo mintis artėjančią datą
pasitikti pačiam kasdien išmokstant
bent po vieną lietuvių liaudies dainą.

Iš to netrukus gimė sumanymas
paminėti pirmojo liaudies dainų rin-
kinio išleidimą įtraukiant ir kitus.
Kaip sako T. Dirgėla, paskutiniu metu
socialiniame tinkle „Facebook” po-
puliarėjantiems iššūkiams pritaikius
įdomesnę ir prasmingesnę mintį, ga-
lima pasiekti ir išliekamąją vertę tu-
rėsiančių rezultatų.

„Liaudies dainos iššūkis” kvie-
čia sudainuoti liaudies dainą, savo
dainavimą įamžinti vaizdo įraše ir ši-
taip drauge su kitais parodyti, jog šis
dvasinis lobis vis dar branginamas ir
saugomas pačių lietuvių.

„Liaudies dainos iššūkis” skel-

bia, kad norint prisijungti prie šio iš-
šūkio, reikia:

1) Sudainuoti pasirinktą lietuvių
liaudies dainą (namie/miške/auto-
mobilyje/gatvėje… ; ilgą/trumpą,
visą/pusę/vieną trečiąją, balsingai ir
gražiai/nelabai, bet sudainuoti).

2) Tai įamžinti vaizdo įraše.
3) Pastaruoju pasidalinti savo ,,Fa-

cebook” paskyroje su „hashtag” #LLDI
ir mesti iššūkį pasirinktiems drau-
gams.

4) Apie sudainuotą dainą žinute
pranešti paskyros LIETUVIŲ LIAU-
DIES DAINOS IŠŠŪKIS administrato-
riui, kuris patalpins dainos įrašą šalia
kitų.

Pirmojo liaudies dainų rinkinio

190-metį lietuviai pasitiks vienoje vie-
toje turėdami nemenką pasididžiavimo
savo liaudies dainomis įrodymą, įam-
žintą jų pačių įkeltuose vaizdo įra-
šuose!

Asmeninio iššūkio laukti nebūti-
na – kiekvienas kviečiamas sudai-
nuoti pirmas ir iššūkį perduoti ki-
tiems.    Alkas.lt

Pradedančiuosius filmų kūrėjus kviečia
internetinis filmų festivalis-konkursas „Debiutas”
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Šie komiksai – iš netrukus pasirodysiančios Miglės Anušauskaitės
ir Gerdos Jord grafinės novelės apie Darių ir Girėną ,,10 litų" (kny-
gos dailininkas Zigmantas Butautis, leidykla ,,Aukso žuvys"). Ši ko-

miksų knyga – originali lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gra-
finė biografija. Autorės atkuria ne tik istorines lakūnų gyvenimo ap-
linkybes, bet ir suteikia personažams gyvus charakterius, su humoru

ir rimtumu vaizduoja šių dviejų žmonių asmeninį gyvenimą, nuotykius
ir išgyvenimus. „10 litų“ kūrėjos tarsi nukelia Darių ir Girėną nuo pos-
tamentų, nuo dešimties litų banknoto, nuo Puntuko akmens ar ap-
dulkėjusių talismanų lentynos, vaizduoja juos žmogiškus ir gyvus, to-
kius, kokie jie galbūt galėjo būti. 

Smagaus skaitymo!

1.

3. 4.

2.
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PeTrAS V. KISIeLIUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

CHIRURGAI

CHIROPRAKTIKA

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edMUndAS VIžInAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

ArAS žLIoBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

”BAKe For Me” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „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 

dr. yeLenA PoTeKhIn, d.C.
16532 Oak Park Ave. Ste 100

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

www.potekhinchiropractic.com
Masažas

Chiropraktika
Chiromasažas

Kaklo skausmas
Nugaros skausmas
Galvos skausmas

Sėdmens nervo skausmai
Sąnario skausmas



� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.  Moteris ieš-
ko žmonių priežiūros darbo su grįžimu namo.
Gali pakeisti savaitgaliais. Kartu gali dirbti ir
vyras. Tel. 708-691-6996  

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius
variantus, gali pakeisti savaitgaliais. Tel.
773-709-5990. 

� Sąžininga moteris ieško žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Gali prižiūrėti 2
žmones, skaniai gamina valgyti, gali išleisti

atostogų, turi dokumentus, geros reko-
mendacijos. Tel. 708-691-6542.

� Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, buitinė
anglų kalba.  Tel. 630-457-0232.  

� Gera, nuoširdi darbuotoja ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su gyveni-
mu. Dokumentai, patirtis. Tel. 312-647-
3208. 

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo pa-
keitimų. Legalūs dokumentai. 
Tel. 630-670-0813. 

� Labai švelni, sąžininga moteris ieško senelių
priežiūros darbo arba gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 773-668-2001. 
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Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

raimonda Misiunas realtor® 

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

ĮVAIrŪS

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

Advokatas
GInTArAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAI

reAL eSTATe

,,Surašymo” Nr. 37 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PRELIUDAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 37
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

dalė Auštrienė, Chicago, IL
dalė Blekienė, Chicago, IL

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

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. 

Keller Williams Realty 

Mob. tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

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

,,draugas”
773-585-9500

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turė-

tų parašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” 
GREIČIAU!

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

„Lituanicos” futbolininkai šešių šalių emigrantų 
čempionate iškovojo sidabro medalius

Iš Čikagos lietuvių futbolininkų suburta „Lituanicos” („Liths”) futbolo ko-
manda, dalyvavusi tarptautiniame „Metropolitan” futbolo lygos čem pionate
(vyresnių nei 30 m. amžiaus) iškovojo sidabrinius apdovanojimus.
Paskutinėse sezono rungtynėse iš lietuvių emigrantų sudaryta „Liths” ko-

manda lapkričio 9 d. vykusiose rungtynėse rezultatu 2:1 nuga lėjo ketvirtoje
vietoje likusią „Eagles” komandą. Nuo čempione tapusios ir nė vieno pralai-
mėjimo nepatyrusios serbų „United Serbs” komandos lietuviai atsiliko vos 3
taš kais.

Per 18 čempionato rungtynių „Liths” komanda, rungtyniaudama su
emigrantų iš Serbijos, Vokietijos, Graikijos, Lenkijos ir Ukrainos ko mandomis
laimėjo 12 susitikimų, tris kart sužaidė lygiosiomis bei tiek pat kartų pralai-
mėjo ir iškovojo 39 taš kus.

Dėl antrosios vietos „Metropoli tan” futbolo lygos čempionate (vyresnių
nei 40 m. amžiaus) čempionate įnirtingai kovoja ir iš vyresnių lietuvių fut-
bolininkų sudaryta „Liths” komanda. Likus žaisti dvejas rungtynes lietuviai
surinkę 31 tašką (įvar čiai – 39:22) užima antrąją vietą. Dėl šios pozicijos, kar-
tu su „Liths” ko manda kovoja keliomis rungtynėmis mažiau sužaidusios ir po
30 taškų su rinkusios „Rams” ir „United Serbs” komandos.

„Liths” futbolininkai džiaugiasi savo sėkme „Metropolitan” lygos varžybose, kuriose
jie iškovojo aukštą 2-ąją vietą

Pasidalinkite 
nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis



Lapkritis  

Rytų pakrantė

Lapkričio 8 ir 9 d., šeštadienį–sekmadienį: Ra-
sos Allan Kazlienės sukurtas ir atliekamas spek-
taklis ,,(More) Sand & (More Silence)” bus ro-
domas 7 val. v. HB Playwrights Foundation
Theater, 124 Bank Street (tarp Greenwich
Street ir Washington St.), New York, NY
10014. Įėjimas nemokamas, bet prašome už-
sisakyti vietas.

Lapkričio 9 d., sekmadienį: 12 val. p. p. – Žy-
gis už blaivią Lietuvą. Daugiau informacijos –
Genovaitė Meškėlienė, tel. 347-268-6791, el.
p. genesartai@yahoo.com.

– 1 val. p. p. St. Patrick Church Hall, Water-
bury, CT bus švenčiamas Šv. Juozapo parapijos
120 metų jubiliejus. Šilti pietūs. Auka – 25 dol.
Kreipkitės į Bob Orintas – rorintas@msn.com,
tel. 203-755-8764, arba į Bill Stokes – bilsto-
kes@hotmail.com, tel: 203-232-8512. Da-
bartiniai ir buvusieji Šv. Juozapo ir Šv. Patri-
ko parapijų parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

Lapkričio 16 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Ball-
room 384, Rochester, NY, bus rodomas do-
kumentinis V. V. Landsbergio filmas ,,Tris-
palvis”, vyks V. V. Landsbergio koncertas. Ren-
ginį organizuoja Rochester Lietuvių Ben-
druomenė ir Lithuanian Heritage Society of
Rochester (LHSR). Bilietus reikia nusipirkti iki
lapkričio 9 d. Kreipkitės į Skirmantę Philippone
tel. 585-489-5668 arba Aušrą Clifford, tel. 585-
227-5018, el. p. ausramike@hotmail.com.

Čikaga (IL)

Lapkričio 9 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. Lie-
tuvių dailės muziejuje Lemonte vyks pianis-
to Edvino Minkštimo koncertas ,,Aukso sim-
fonija”. Kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis
,,Saulutė”. 

– 1 val. p. p. Palos Country Club, 13100 South-
west Hwy., Orland Park, IL įvyks Čikagos Lie-
tuvių moterų klubo rengiama madų paroda.
Informacija tel. 708-788-2781.

Lapkričio 14 d., penktadienį: Music Box
Theater bus rodomas filmas ,,The Invisible
Front” (,,Nematomas frontas”). Filmas pa-
sakoja apie partizanų išgyvenimus 1944 m.,
kai sovietai antrą kartą okupavo Lietuvą.
Tarp ,,miško brolių” buvo Juozas Lukša ir 3 jo
broliai.

– Lietuvių dailės muziejus kviečia į Vydūno jau-
nimo fondo remiamą ,,Malonų rudens vakarą
muziejuje”! 6:30 val. v. – pabendravimas su
vaišėmis, 7 val. v. – filmo ,,Vilius Orvidas” per-
žiūra, 8 val. v. – susitikimas su filmo režisie-
riumi Vytautu V. Landsbergiu.

Lapkričio 15 d., šeštadienį: Akademinio Skau-
tų Sąjūdžio 90 metų jubiliejus ir Čikagos sky-
riaus metinė šventė Willowbrook ballroom,
8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480.
Nuo 5:30 val. v. iki 6 val. v. – pabendravimas,
6 val. v. – programa. Vietas užsisakykite pas
sesę Aušrelę tel. 630-243-6302 arba el. paš-
tu ausreles@comcast.net.

– 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
docentės Dalios Kuizinienės paskaita „Pasi-
traukimo iš Lietuvos tema išeivių tekstuose”.
Muziejaus adresas – 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629.

Lapkričio 16 d., sekmadienį: Aušros Vartų
Kernavės tunto 20-mečio jubiliejus Jaunimo
centre, Čikagoje. 10:30 val. r. – šv. Mišios kop-
lyčioje, po jų – tunto sueiga Mažojoje salė-
je ir pietūs. Apie dalyvavimą iki lapkričio 11

d. praneškite Vilijai Garbonkienei tel. 773-968-
4251, el.p. vilija.garbonkus@gmail.com.

– 12 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje – Agnės Giedraitytės kon-
certas. Padėkite Agnei išleisti pirmąją kom-
paktinę plokštelę.

Lapkričio 22 d., šeštadienį: 10 val. r. visi no-
rintys išmokti padaryti šiaudinukus Kalėdų eg-
lutei kviečiami į Vaidos Lagoneckytės veda-
mą užsiėmimą Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL. Re-
gistruokitės tel. 773-582-6500. Bus vaišės.

– 7 val. v. Lietuvių Operos rudeninis koncer-
tas Jaunimo centro salėje. Po koncerto – va-
karienė ir šokiai. Visos lėšos bus skiriamos nau-
jos operos pastatymui.

Lapkričio 23 d., sekmadienį: po šv. Mišių Jė-
zuitų koplyčioje Jaunimo centro moterų klu-
bas kviečia visus į kavinę mielinių blynų pus-
ryčiams. 

– Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Jūrų
šaulių kuopa ,,Klaipėda” (Cicero, IL) minės įkū-
rimo 50-metį. Renginys prasidės 9 val. r. šv.
Mišiomis Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S.
49th Court, Cicero, IL 60804. Po Mišių para-
pijos salėje vyks iškilmingas minėjimas. Pa-
siteirauti tel. 630-484-0172.

Lapkričio 29 d., šeštadienį: klubas ,,Alatėja”
kviečia į labdaros vakarą ,,Mums gyvenimas
duotas baltas ir juodas” – Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 6 val. v.
Bilietus užsisakykite iki lapkričio 15 d. pas Aud-
ronę tel. 708-205-8742.

Lapkričio 30 dieną, sekmadienį: 3 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje – pia-
nistės Ievos Jokubavičiūtės labdaros koncertas
,,Po Angelo sparnu”.

Didieji ežerai

Lapkričio 15 d., šeštadienį: 6 val. v. Lietuvių
namų ,,Gintaro” svetainėje (877 E. 185th St.
Cleveland, OH)  Clevelando vyr. skaučių ,,Ži-
dinys” organizuoja kun. Gedimino Kijausko,
S.J. knygos ,,Į didžiąją meilę” sutiktuves. 

Lapkričio 23 d., sekmadienį: 2 val. p. p. vyks
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RENgINIų KALENDoRIUS

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

šachmatų turnyras Clevelando Lietuvių namų
salėje. Prašome registruotis pas Visvydą tel.
240-899-9949 arba el. paštu Vidas@Gene-
ralRemodelingGroup.com. Tai vyks iš karto
po iškilmingų ŠALFASS suvažiavimo užbai-
giamųjų pietų. Norinčius prieš turnyrą pa-
pietauti kviečiame atvykti 12 val.

Vakarai

Lapkričio 9 d., sekmadienį: nuo 12 val. p. p.
Arizonos Lietuvių Bendruomenės rudens
piknikas Tumbleweek Parke, Phoenix, AZ.
Alus, karštas lietuviškas maistas, daug vietos
žaisti vaikams. Iš Phoenix keliaukite Inters-
tate #10 Tucson link, ir paskui važiuoti 202
magistrale iki McQueen Road. Išvažiavus ke-
liauti į pietus ir sukti į dešinę German Road,
po to į kairę – Hamilton Street. Įvažiavimas
į parko mašinų statymo aikštę bus kairėje pu-
sėje. Atsivežkite draugų, o taip pat saldumynų
ir laimikių loterijai. Dėl informacijos kreipki-
tės į Zenoną Mišių: zenonas1@juno.com.

Lapkričio 21, penktadienį: Laemmle Music
Hall 3, Beverly Hills, CA bus rodomas filmas
,,The Invisible Front” (,,Nematomas frontas”).
Filmas pateikia partizanų kovos istoriją per
Juozo Lukšos rašinius ir meilės laiškus Nijo-
lei.

Gruodis

Rytų pakrantė

Gruodžio 6 d., šeštadienį: 6:30 val. v. Miglės
Žaliukaitės (mecosopranas) ir Anthony Baron
(fortepijonas) koncertas, skirtą Danutės
Liauba atminimui. Koncertas vyks St. Anne
Church, Rochester, NY. Įėjimas nemoka-
mas. Koncertą remia Lithuanian Heritage So-
ciety of Rochester.

Gruodžio 6 ir 7 d., šeštadienį – sekmadienį:
Advento Rekolekcijos su palydėjimu (guided
retreat) Neringoje. Renginį koordinuoja Dai-
nora Kupčinskaitė.

Čikaga (IL)

Gruodžio 6 – 7 d., šeštadienį – sekmadienį:
tradicinė kalėdinė mugė Pasaulio lietuvių
centre. Daugiau info: Elyte Reklaitis, reklai-
tis@lcenter.org. Adresas: 14911 127th St., Le-
mont, IL.

Gruodžio 7 d., sekmadienį: tradiciniai Jau-
nimo centro pietūs Centro didžiojoje salėje.

Šventė prasidės šv. Mišiomis Jėzuitų koply-
čioje 12 val. p. p. 

Gruodžio 14 d., sekmadienį: 12 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro Moterų komiteto ruo-
šiamos Kūčios.

Gruodžio 21 d., sekmadienį: 1 val. p. p. – Atei-
 tininkų Kūčių agapė. Ji prasidės bendromis
šv. Mišiomis didžiojoje Jaunimo centro salėje,
po to seks kalėdaičių laužymas, tradiciniai Kū-
čių valgiai ir Kalėdinės giesmės bei dainos. Visi
Čikagos apylinkių lietuviai maloniai kviečia-
mi.

Vakarai

Gruodžio 6 d., šeštadienį: nuo 10 val. r. iki 5
val. p. p. Latvių Liuteronų bažnyčioje San Fran-
cisce, CA vyks lietuvių, latvių, ir estų kartu or-
ganizuojama Kalėdinė mugė. Kreiptis į Tomą
Janušą  tel. 310-993-8912 arba el. paštu
info@sflithuanians.com.

2015

Vasaris

Čikaga (IL)

Vasario 1 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje ren-
giamas metinis org. ,,Vaiko vartai į mokslą”
veiklos pranešimas lietuvių visuomenei. 

Kovas

Vakarai

Kovo 30 d. – balandžio 5 d.: slidinėjimo iš-
kyla Cliff Lodge, Snowbird Utah. Kelionę or-
ganizuoja ŠALFASS ir ALGS.

Liepa

Čikaga (IL)

Liepos 5 d., sekmadienį: 2 val. p. p. UIC pa-
vilione Čikagoje vyks pagrindinis XX Šiaurės
Amerikos Lietuvių dainų šventės renginys.
Daugiau informacijos – svetainėje
https://www.dainusvente.org/lt/

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite re-
dakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi-
 cago, IL 60629 arba el. paštu: redakcija@ drau-
 gas.org. 

Agnė Giedraitytė
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4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

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

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

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Nematysime tavęs jau daugiau
Koks tas žodis žiaurus.

A † A
VYTAUTAS RUKUIŽA

Mūsų mylimas Vytautas paliko šį pasaulį gražiausią rudens
dieną, 2014 m. lapkričio 4 d., Naperville, IL.

Anksčiau gyveno Čikagos Marquette Park.
Nuliūdę liko: žmona Milda, sūnus Virgilijus su žmona

Alvida; duktė Kristina ir vyras Randy Donofrio; anūkai Bene -
dict, Mi chael ir Jack Donofrio; proanūkai Zoey ir Oliver Dono -
frio; svai nė Aldona Rukuižienė; seserėčia Lydia Liepinaitienė;
giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Vytautas buvo brolis a. a. Aleksandro ir a. a. Jadvygos
Lemkienės.

Laidotuvės privačios.
Ilsėkis ramybėje.

Nuliūdusi šeima

A † A
EVELYNA (GUGA)
YČAITĖ-TAGGART

Mirė 2014 m. rugpjūčio 17 d. Albuquerque, NM, sulaukusi 91
metų, nuo smegenų priepuolio.

Gimė 1923 m. birželio 29 d. Lietuvoje, Kaune.
Buvo Martyno Yčo ir Hypatijos Šliūpaitės-Yčienės duktė,

taip pat dr. Jono Šliūpo ir Liudmilos (Eglės) Malinauskaitės-
Šliūpienės dukraitė.

Ji paliko daug giminių, draugų Amerikoje, Kanadoje ir
Lietuvoje.

Priklausė lietuvių Evangelikų Reformatų bažnyčiai.

Liūdinti šeima

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Mūsų Mylima Mama
A † A

ONA JASULAITIS
Mirė 2013 m. lapkričio 4 d., sulau-

kusi 92 metų.
Maloniai kviečiame draugus ir pa-

žįstamus prisiminti a. a. Oną savo mal-
dose.

Šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 9 d. 10 val. ryto Švč. Mer gelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke.

Geroji Mamyte, ilsėkis ramybėje.

Liūdintys vaikai

Metinis Draugo fondo narių suvažiavimas
Prieš porą dienų Amerikoje pasibaigė svarbūs Kongreso ir Senato narių

rinkimai. Tikime, kad lietuviai aktyviai dalyvavo balsavime, atlikdami pilie-
tinę pareigą, atiduodami balsus už savo pasirinktus narius.

Artėja lietuvybei svarbus įvykis – metinis Draugo fondo (DF) narių suva-
žiavimas. Kodėl jis yra svarbus? Pirmiausia  todėl, kad Draugo fondo na riai
savo aukomis išlaiko laikraštį „Draugą”. Tik DF dėka laikraštis su laukė 105
metų. Suvažiavime bus pa teikiamos Fondo finansinės apyskai tos, tarybos,
iždo, investavimo ir kontrolės komisijos pranešimai. Taip pat bus renkami 3
Fondo direktoriai dve jų metų kadencijai. Tai jau 22-ras DF narių suvažiavi-
mas. Jis įvyks Čika goje,  „Draugo” patalpoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL.
(įėjimas iš kiemo pusės),  lapkričio 8 d., šeštadienį, 9 val. ryte.

DF nariai ir rėmėjai yra pagrindiniai asmenys ir organizacijos, nuolat
padedantys „Draugo” leidybai, per spaudą remiantys lietuvybės iš laikymą
išeivijoje. Į suvažiavimą skai tyti pranešimų kviečiami: „Drau go” leidėjų
tarybos pirminin kas, vyriausioji redaktorė, DF iždi nin kas. Bus gera proga
išgirsti DF vadovybės pasisakymus ir pareikšti pageidavimus „Draugo” lei-
dybos rei kalais. Todėl į DF suvažiavimą kvie čia mi visi „Draugo” išlaikymu
besi rū pinantys skaitytojai.

Rašydami testamentus, nepa mirški me dalies turto paskirti Drau go fon-
dui.

Marija Remienė,
DF tarybos pirmininkė  

Su 100 dolerių:
Viltis Jatulienė, garbės narė, iš

viso 1,900 dol.,Woodland Hills, CA
Maksimas Karaška, iš viso 875

dol., Fredericksburg, VA
Rita Nagienė, iš viso 100 dol.,

Woodridge, IL

Su 75–50 dolerių:
Algirdas ir Raminta Marchertai,

garbės na  riai, iš viso 1,900 dol., Le-
mont, IL

Julius ir Renata Spakevičiai,
garbės nariai, iš viso 1,515 dol., West-
 wood, MA

Arvydas ir Daiva Barzdukai, iš

viso 950 dol., Falls Church, VA
Dr. Birutė Petrulienė, iš viso 50

dol., Daytona Beach, FL

Su 25-10 dolerių:
Algimantas ir Teresė Landsber-

 giai, garbės nariai, iš viso 1,175 dol.,
Upper Marlboro, MD

Antanina Šalčius, iš viso 505 dol.,
Manchester, CT

Sophie Dameika, iš viso 285 dol.,
Rockford, IL

Erika Brooks, iš viso 200 dol., Ce-
dar Lake, IN

Jurgis ir Elvyra Vodopalai, iš
viso 25 dol., Occoquan, VA

Pavėlavę rudens vajaus įnašai:

Visiems aukotojams DF nuo šir džiai dėkoja.

,,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.  

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!
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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

� Čikagos jaunimo choras ,,Polėkis” kvie-
čia dainuoti studentus ir moksleivius. Kita
repeticija – sekmadienį, lapkričio 9 d.,
nuo 10 iki 11:30 val. r. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Dalyvausime Dainų šven-
tėje Čikagoje 2015 m. liepos 5 d. Choro
vadovas – Liudas Landsbergis, liudas-
lands@gmail.com. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje  (2745 W. 44th  St.,
Chicago, IL), šį sekmadienį, lapkričio 9 d.,
10 val. r. – Laterano bazilikos pašventi-
nimo šventė. Šv. Mišias atnašaus kun. Ge-
diminas Kersys. Taip pat primename, kad
kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišios
yra laikomos lietuvių kalba. Po pamaldų
klausomos išpažintys. Visi kviečiami daly-
vauti.

� Šiaurinio Ilinojaus, Waukegan–Lake
County apylinkių  lietuviai  lapkričio 9 d.
sekmadienį, 2 val. p. p. kviečiami į Vėlinių
ir Amžinybėn iškeliavusių artimųjų pami-
nėjimo  šv. Mišias Santa Maria  del Po-
polo  parapijos koplyčioje, 116 N. Lake
St. Mundelein, IL. 60060. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.

Po šv. Mišių pabendrausime prie kavutės.
Kviečiame  atsinešti  sumuštinukų ar  py-
rago bendroms vaišėms. Pasiteirauti tel.
847-244-4943.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, lapkričio 12 d.
3 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur vyks susitikimas su rašy-
toju, poetu, filmų kūrėju Vytautu V. Lands-
bergiu, tą dieną atskrisiančiu iš Lietuvos.
Programoje – pokalbiai, dainavimas, trum-
pametražių V. V.  Landsbergio filmų per-
žiūra (,,Pragaras”, ,,Iš karčiamėlės”, ,,Per-
lojos respublika” ir kt.).

� Lietuvių dailės muziejus (PLC, Le-
monte) kviečia į Sigitos Monikos Sulaity-
tės tapybos parodos ,,Nėra kelio” atida-
rymą ,,Sielos” galerijoje lapkričio 22 d.,
šeštadienį, 7 val. v. Vynas, vaišės ir filo-
sofiniai pokalbiai! Paroda veiks iki gruodžio
7 d.

� Lapkričio 22 d. Clevelande rengiamas
metinis ŠALFASS suvažiavimas. Suvažia-
vimo darbotvarė – organizacijos tinklapyje
www.salfass.org. 

Vilniuje koncertavo Philip Glass

Vilniaus Kongresų rūmuose lapkričio 5 d. koncertą surengė garsus ameri-
kiečių kompozitorius, populiariąją ir klasikinę muziką savo kūryboje
jungiantis atlikėjas Philip Glass. Muzikantas pasirodė kartu su savo įkur-

tu kolektyvu ,,The Philip Glass Ensemble”.
Koncerto programoje – populiariausi P. Glass kūriniai: muzika iš operų

,,Einšteinas paplūdimyje”, ,,Fotografas” ir kino filmo ,,Gyvenimas be pusiaus-
vyros”, taip pat kūriniai iš albumo ,,Glassworks” bei ciklo ,,Dvylikos dalių muzi-
ka”.

P. Glass gimė 1937 m. Baltimorėje, žydų iš Lietuvos šeimoje. Studijavo
muzikos kompoziciją Prancūzijoje, vėliau keliavo po Indiją, tapo budistu.
Grįžęs į JAV, kompozitorius išgarsėjo kaip vienas ryškiausių Amerikos muzikos
minimalistų, savo kūrybą vadinantis ,,teatro muzika”. P. Glass bendradarbiavo
su daugeliu žymių muzikantų, tarp jų – indu Ravi Shankar, kanadiečiu Leonard
Cohen, britais David Bowie, Brian Eno, Mike Jagger ir daugeliu kitų.

,,The Philip Glass Ensemble” buvo įkurtas 1969-aisiais ir yra daugelio
kompozitoriaus kūrinių pirmasis atlikėjas. Pats P. Glass grupėje groja klaviši-
niais. Ilgainiui ansamblis pelnė pasaulinę šlovę ir šiuo metu kviečiamas kon-
certuoti prestižiškiausiose koncertų salėse bei festivaliuose.

Lauros Vansevičienės (ELTA) nuotr.

Nestandartinių iliustracijų kūrėjas, tapytojas iš Berlyno Johannes Mundinger
atvyko į Vilnių papuošti viešąją erdvę, pateikiant savo kūrybą kaip pakaitalą gra-
fičio menui. Savo sumanymui įgyvendinti menininkas pasirinko neeilinę Užupio
vietą – Jono Meko skersvėjį. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Penktadienį, lapkričio 7 d. The Beverly Arts Center ( 2407 W. 111 Str.,
Chicago, IL) pradėjo veikti nauja dr. Audriaus Plioplio paroda ,,The
Illuminated Thoughts”, Ją sudaro 14 naujausių menininko darbų – ,,šviesos
skulptūrų”. Parodą galite aplankyti iki 2015 m. sausio 5 d.

Papuoštas J. Meko skersvėjis Užupyje

Šviečiančios mintys 

,,Siberia Souls” (fragmentas)  Aušrinės Plioplys nuotr.


