
kagos konsulinio korpuso stipendi-
joms Illinojaus universite Čikagoje.
Iškilmių metu buvo pagerbtas versli-
ninkas Glenn Tilton.  Apdovanojimai
buvo įteikti  bendrovėms ,,Exelon”,
,,ComEd” ir ,,Signal”.  Tarptautinių su
Čikaga susigiminiavusių miestų sa-
vanorių metinė premija atiteko Osakos
(Japonija) komiteto pirmininkei Yoko
Noge Dean.

Pagrindinė kalbėtoja buvo JAV

komercijos sekretorė Penny Pritzker.
Savo kalboje ji pabrėžė Čikagoje vei-
kiančių konsulatų darbo svarbumą.
,,Jūs statote draugystės ir verslo tiltus
tarp Čikagos ir pasau lio”, – pareiškė
sekretorė Pritzker. Čikagoje veikia 1 800
užsienio šalių bendrovių,  kuriose dir-
ba daugiau kaip 220 000 darbuotojų. Či-
kaga pritraukia dideles užsienio in-
vesticijas.

– 3 psl. 

Metinės Čikagoje reziduo-
jančių konsulų pagerbimo
iškilmės vyko š. m. gruo-

džio 1 d., pirmadienį, puoš nio je Ra-
disson viešbučio pokylių salėje Či-
kagoje.  

Pagerbimą suruošė tarptautinė
su Čikaga susigiminiavusių miestų
organizacija – ,,Chicago Sister Cities
International”, kuri yra Čikagos
miesto pasaulinio verslo plėtojimo
įstaigos – World Business Chicago–
padalinys.  Čikaga yra susigiminia-
vusi su 28 pasaulio miestais (tarp jų
ir Vilniumi).  Iškilmėse dalyvavo 84
Čikagoje reziduojantys konsulai ir
garbės konsulai,  tarp jų  Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas ir Lietu-
vos Respublikos garbės konsulas As-
pen, Colorado, dr. Jonas Prunskis.
Iškilmių garbės svečiai buvo JAV
verslo departamento sekretorė Pen-
ny Pritzker, Čikagos meras Rahm
Emanuel, naujai išrinktas Illinojaus
gubernatorius Bruce Rauner ir Illi-
nojaus valstijos kontrolierė Judy
Baar Topinka. 

Iškilmėse dalyvavo  per 600 žmo-
 nių.   Organizacijos ,,Chicago Sister
Cities International” veiklai paremti
buvo surinkta daugiau kaip 800 000
dol.  Dalis pajamų bus skiriama Či-
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Dalyvaukite SLA meno 
aukcione – 7 psl.

LŠSI puslapis ,,Drauge” –
Vardan tos Lietuvos – 10 psl.

BB ELAUKIANT EUROELAUKIANT EURO
Pastatyta didžiausia pasaulyje 1 cento monetų piramidė  
VITALIUS ZAIKAUSKAS

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentai Vy-
tautas Jakštas ir Domas Jokubauskis dar 2009 me-
tais, sėdėdami paskaitoje, turėjo klausyti garbin-

go dėstytojo. Tačiau šis taip migdančiai murkė, kad vai-
kinams nebeliko nieko kito,  kaip tik išsitraukti nešioja-
mus kompiuterius ir nirti į interneto gelmes.

Lėtai slinko paskaita – kol Vytautas neįsisuko į You-
Tube tinklalapį. Ten netikėtai akys užkliuvo už filmuko,
kuriame vienas smagiai nusiteikęs amerikietis pasakojo
apie tai, kaip jis statė piramidę iš JAV 1 cento monetų. Gre-
ta sėdėjusiai kursiokei jis tarė: „Jėga! Pastatykime di-
desnę!”

Ši mintis vaikino neapleido. Apie tai neiškentė ne-

pasakojęs ir savo draugui Domui. Jie ėmė vystyti mintį.
Pirmiausiai – pasinėrė į skaičiavimus: kiek reiktų monetų,
kaip jas reiktų dėlioti... Ne vieną vakarą skaičiavo, brai-
žė dėlionės schemą, kol paaiškėjo, kiek centų krūvelių tu-
rėtų būti pačiame apatiniame piramidės sluoksnyje. Tik
tada vaikinai suprato, jog pastatyti tokią piramidę nebus
taip jau paprasta – tam prireiks milijono 1 cento monetų! 

Tačiau atkaklumas ir užsidegimas neleido nuleisti ran-
kų. Milijono centų piramidė turėjo būti sudaryta iš krū-
velių, po 15 monetų kiekvienoje. Apatinis piramidės
sluoksnis yra kvadratas, kurio kiekvieną kraštinę suda-
ro 58 tokios krūvelės (t. y., 58x58). Kiekvieno aukštesnio
sluoksnio kraštinė mažėja viena krūvele, kol viršūnėje lie-
ka tik viena krūvelė. Iš viso – jie paskaičiavo – piramidei
prireiks 1 000 935 monetų. – 2  psl. 

Konsulinio korpuso iškilmės Čikagoje

Vitaliaus Zaikausko nuotraukos

LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su žmona Gintarija, LR garbės kon-
sulas Aspen, CO dr. Jonas Prunskis su žmona Terri ir išrinktasis Illinojaus gubernatorius
Bruce Rauner (viduryje). Organizatorių nuotr.



Advento pradžioje skamba savo
nuodėmėse skęstančio žmogaus
šauksmas, kurį vaizdžiai iš-

reiškia pranašas Izaijas: „Kodėl gi,
VIEŠPATIE, leidi nuo tavųjų kelių
mums nuklysti, užkietini mūsų širdį ta-
vęs nebijoti? <...> Visi mes tapome lyg
nešvarūs, mūsų teisūs darbai tarsi su-
teršti skudurai. Nuvytome mes visi
kaip lapai, ir mūsų blogi darbai tartum
vėjas mus neša” (Jz 63,17; 64, 5). Tačiau
pranašo dejonėje švyti viltis: „O vis dėlto, VIEŠPA-
TIE, tu – mūsų tėvas. Esame mes molis, o tu – mūsų
puodžius: visi mes esame tavųjų rankų darbas” (Iz
64, 7). Šie viltingi pranašo žodžiai nuspalvina Adven-
to metą. Adventas – tai ateinančio Gelbėtojo lauki-
mas. 

Šia laukimo spalva yra nudažyta visa žmonijos
istorija ir dabartis. Mes taip pat matome, kiek daug
blogio mus supa, suvokiame, kokie esame trapūs,
lengvai sužeidžiami ir galime lengvai panirti į pe-
simizmą. Tačiau neprarandame vilties ir iš mūsų šir-
džių kyla maldavimas: „Ateik, Viešpatie Jėzau!” 

Laukimas yra neatskiriamas nuo budėjimo. To-
dėl Jėzus Kristus savo mokinius primygtinai kvietė
budėti: „Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šei-
mininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje,
kad, netikėtai sugrįžęs,  nerastų  jūsų  miegant.  Ką
sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!” (Mk 13, 35–
37).

Ką reiškia šis kvietimas budėti? Jame slypi du
svarbūs elementai. Pirmasis – tai saugojimasis blo-
gio, kad jis neįsitvirtintų mūsų širdyse. Tiesa, mes
negalime apsitverti sienomis, per kurias blogis ne-
pajėgtų mūsų pasiekti, tačiau galime padaryti, kad
blogis nelaimėtų. Šiam tikslui ir reikia mūsų budė-
jimo. Mes budime, kai kasdien vakare Dievo šviesoje
tiriame savo sąžinę, ko verta buvo praėjusioji diena,
ir už pastebėtas klaidas atsiprašome Dievą. Mes bu-
dime, kai lankomės ne tik prekybos pramogų cent-
ruose, bet skiriame laiko pabūti su Dievu. Mes bu-
dime, kai pakankamai dažnai pasinaudojame Su-
taikinimo sakramentu ir save stipriname Eucha-
ristija. Advento pradžioje pabandykime atsakyti į
klausimą: ar tikrai budime?

Antrasis budėjimo elementas yra mūsų išskir-
tinis dėmesys Viešpačiui Jėzui. Krikščionis yra tas,
kuris savo dvasios akis yra nukreipęs į Viešpatį ir ši-
tai daro ne vildamasis atlygio, bet todėl, kad myli.
Mūsų budėjimas turi būti persunktas meile Dievui,

nes jei jos stokotume, tuomet budėtume vergiškai, iš
baimės. 

Į Jėzaus paraginimą budėti gražiausiai atsilie-
pia savo gyvenimą Dievui pašventusieji žmonės. Po-
piežius Pranciškus 2015 metus paskyrė žmonėms, ku-
rie neturto, skaistumo ir klusnumo įžadais yra įsi-
pareigoję ištikimai sekti paskui Kristų. Pirmąjį
Advento sekmadienį visoje Katalikų Bažnyčioje ir
pradedame švęsti Dievui pašvęstojo gyvenimo metus.
Kas yra tie Dievui savo gyvenimus pašventusieji žmo-
nės? Jėzaus kvietimą sekti paskui jį girdi daugelis
žmonių, bet reaguoja skirtingai. Vieni išvis nekrei-
pia dėmesio, nes jų siekis yra labai apčiuopiamas –
tai karjera, daiktai ir malonumai. Kiti žmonės tik
šiek tiek angažuojasi gyventi su Dievu; didesnę gy-
venimo dalį pasilieka sau. O dar kiti, išgirdę Jėzaus
kvietimą, sekti paskui jį šį kvietimą priima di-
džiadvasiškai ir iš meilės Dievui šiame gyvenime
daug ko atsisako, kas šiaip tikinčiam žmogui nėra
draudžiama. Jie atsisako šeimos ir apsisprendžia gy-
venti vienuoliškoje šeimoje, atsisako nuosavybės, di-
džiausiu turtu pasirinkdami Jėzų, atsisako net savo
valios, dėl Dievo įsipareigodami paklusti kitų valiai,
o per juos – pačiam Dievui. Dievui pasišventę žmo-
nės, Kristaus žodžiais tariant, yra „pasaulio šviesa”
ir „žemės  druska”. Jie savo pavyzdžiu visiems pri-
mena esminį žmogaus pašaukimą, dėl to jie Bažny-
čioje labai svarbūs. Jie yra tarsi vėliavnešiai, ro-
dantys kelią į pergalę.

Dievui pašvęstas gyvenimas yra įmanomas tik
labai mylint Jėzų. Jei šios meilės stokotų, tuomet įža-
dus davę žmonės vienuolyne būtų labai nelaimingi
ir, tikriausiai, jaustųsi gyveną vos ne kaip lageryje.
Tokie žmonės vienuolyne paprastai neištveria ir su-
grįžta į pasaulį.

Šių metų Advento išvakarės sutapo su neeiliniu
įvykiu – lapkričio 25 d. įvykusiu popiežiaus Pran-
ciškaus apsilankymu Europos Parlamente ir Euro-
pos Taryboje. Popiežius tarė Europos žmonėms vil-

ties ir padrąsinimo žodį, kurį galima būtų api-
būdinti kaip paraginimą budėti. Kalbėdamas
Europos Parlamente, popiežius drąsino sugrįžti
prie Europos Sąjungos tėvų steigėjų ambicingo
politinio projekto, kurio  pagrindas yra pasiti-
kėjimas žmogumi, ne kaip ekonomikos subjektu,
bet kaip asmeniu, apdovanotu transcendentiniu
orumu. Popiežius pabrėžė, kad individualių
žmogaus teisių negalima iškelti virš kitų žmonių
teisių ir pareigų. „Žmogų reikia suvokti ne kaip
absoliutą, bet kaip esantį santykyje su kitais.” Į

žmogų nevalia žvelgti kaip į vartojimo objektą ar me-
chanizmo sraigtelį, kuris, kaip nereikalingas, būna
išmetamas. Popiežius priminė nepagydomus ligonius
ir prieš gimimą nužudomus kūdikius. Europos atei-
tis, pasak popiežiaus, priklausys nuo dviejų ele-
mentų: kiek žvelgsime į dangų ir kiek praktiškai sprę-
sime iškylančias įvairias problemas. „Laikas kurti
Europą, – kalbėjo popiežius, – kuri suktųsi ne tik apie
ekonomiką, bet vadovautųsi žmogaus asmens sak-
ralumu, kuri drąsiai apkabintų savo praeitį, su pa-
sitikėjimu žvelgtų į ateitį ir su viltimi gyventų da-
bartyje.”

Popiežius, kalbėdamas Europos Taryboje, Eu-
ropos civilizaciją palygino su medžiu, turinčiu gilias
šaknis, ir pabrėžė, kad žvelgiant į ateitį reikia ne-
užmiršti praeities – savo šaknų. Visuomenės šaknys
maitinasi tiesa, kuri turi persmelkti sąžines. Be šios
tiesos kiekvienas tampa matu pats sau, visuotinę
žmogaus teisę pakeičia egoistinė teisė, abejinga ki-
tam, nepajėgi priimti visuomeninio matmens, ir tai
yra viena iš priežasčių, kodėl dabartinė Europa at-
rodo pavargusi, praradusi savo veržlumą. Popie-
žius kalbėjo, kad krikščionybė, esant korektiškiems
religijos ir visuomenės santykiams, gali daug padė-
ti Europos socialinei ir kultūrinei pažangai, todėl ra-
gino palaikyti dermę tarp proto ir tikėjimo, tarp vi-
suomenės ir religijos, ir vengti bet kokio ekstre-
mizmo.

Popiežiaus pasakytos mintys Strasbūre labai ak-
tualios ir Lietuvai. Mūsų politikai ir visuomenės vei-
kėjai dažnai labai nekritiškai priima visa tai, kas
vyksta Europoje, ir leidžiasi užliūliuojami utopiškų
svajonių, kad mus gali išgelbėti vien buvimas Eu-
ropos Sąjungoje. Advento metas primena, kad vi-
suomet reikia budėti, kad nevalia mums savęs laikyti
mažais, kurie turime tik klausyti, o patys nenorime
mąstyti ir veikti, kad ateitis būtų pilna ne skolų, o
džiaugsmo, nes darėme tiesius ir reikalingiausius
sprendimus.
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ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

1 cento monetų piramidė  
Atkelta iš 1 psl.

Į monetų rinkimą vaikinai įtraukė daugybę savo
draugų ir pažįstamų visoje Lietuvoje. Centus jau-
nuoliams nešė kas tik galėjo.   

„Mūsų projekto šūkis – ‘Tavo centas gali’! Juo no-
rime pasakyti, kad įdėdami net ir labai mažą indėlį
– vieną centą – žmonės gali daug pasiekti”, – sakė pro-
jekto idėjos autorius V. Jakštas. Tuo, kad lietuviai
moka susiburti bendram tikslui, dar kartą įsitikinta
jau pradėjus monetų piramidės statybas. „Dėlioti
monetas į piramidę mums padėjo kelios dešimtys sa-
vanorių. Per mažiau nei tris savaites visi drauge su-
kūrėme šį įspūdingą statinį”, – pasakoja Domas Jo-
kubauskis.

Monetos renkamos buvo net penkerius metus. Vieni rinko, kiti skaičiavo,
treti jas vežė į Vilnių. Piramidės statyba prasidėjo lapkričio 11 dieną. Ji buvo
statoma Lietuvos banko Pinigų muziejuje, Vilniaus centre, Gedimino prospekte,
Totorių g. 2/8, priešais Vilniaus centrinį paštą. Statyba vyko kiekvieną darbo
dieną – iš ryto ir po pietų. 1 cento monetų piramidė buvo baigta lapkričio 29-
ąją. 

Gruodžio 4 dieną komisija piramidę išmatavo ir atliko kitus reikiamus for-

malumus, norint užregistruoti Gineso rekordą. 
Milijono centų piramidę Lietuvos banko Pinigų muziejuje galima pama-

tyti iki 2015 m. vasario mėnesio. Kaip piramidės statytojai ir Pinigų muziejaus
vadovai sako, dar nėra labai aišku, koks bus tolimesnis piramidės likimas. Ka-
dangi tai labai trapus statinys, galintis sugriūti nuo neatsargaus lankytojo ju-

desio, jis apjuostas apsauginėmis juostomis, patalpa
atidžiai stebima (žinoma, nuo žemės drebėjimo ar kito
atsitiktinumo niekas negali apsaugoti). Kaip sakė mu-
ziejaus direktorius Vidmantas Laurinavičius, galvojama
ir apie specialaus permatomo gaubto įrengimą. 

Milijono centų piramidės idėją palaiko Mstislavo
Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lie-
tuvos vaikams”. Šiam fondui bus perduoti visi žmonių
paaukoti pinigai. „Mums labai smagu matyti, kaip jau-
ni žmonės drąsiai ir ryžtingai įgyvendina savo idėjas bei
svajones. Tuo pačiu džiaugiamės, kad šis projektas turės
tęstinumą ir piramidės statybai surinkti pinigai bus skir-
ti kitų žmonių svajonėms įgyvendinti, tai yra jaunųjų ta-

lentų ugdymui”, – sakė fondo pirmininkė Rasa Kubilienė.
Buvo manoma, kad, pagal Lietuvos banko pateiktus 1 cento monetos stan-

dartus, piramidės aukštis turėjo būti 113 cm, o masė – 831 kg. Piramidę išma-
tavus paaiškėjo, kad ji yra 116 cm aukščio (plotas – 1085X1085 cm). Trijų cen-
timetrų skirtumas, pasak specialistų, atsirado dėl ant monetų esančių nešva-
rumų. O vietoj 1 000 935 iš anksto apskaičiuotų monetų piramidėje panaudo-
ta 1 055 630 monetos.
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Prano Povilaičio pareiga Lietuvai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

„Drauge” kolega Romualdas Kriau čiūnas pa-
minėjo brandžią Pra no Povilaičio sukaktį.
Sukaktuvinin ką, kuris, beje, yra ir vienas

„Drau go” leidėjų, turėjau laimės ne tik pa žinti, bet
ir bendradarbiauti daug me tų, beveik nuo pat Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo. Kai susipažino-
 me, jis buvo Lietuvių krikščionių demokratų sąjun-
gos generalinis sek retorius, vėliau – šios organizacijos
pirmininkas, politinio veikimo mo kę sis iš pačio
prel. Mykolo Krupavi čiaus. Jeigu ne P. Povilaitis ir
jo kolegos, Lietuvoje nebūtų taip suklestėję krikš-
čionys demokratai, nes nebūtų tu rėję tokio tvirto už-
nugario. Pranas Povilaitis, kaip, beje, ir dabartinė
„Draugo” fondo pirmininkė Marija Re mienė, man,
augusiai ir brendusiai primityvios ir dvasiškai skur-
džios okupacinės aplinkos sąlygomis, buvo nepasi-
ekiamo lygio pavyzdžiai, kaip galima ir kaip reikia
pasišvęsti idėjai, tarnauti bendrajam gėriui. O ta idė-
ja – Lietuva. P. Povilaičio idėja – tęsti krikščioniš-
kosios demokratijos mintį išeivijoje, kurią subran-
dintą jis vėliau turėjo galimybės perduoti ki tai kar-
tai Lietuvoje.

Pranas, jau sąmoningas jaunuolis, gimnazijos at-
eitininkų  vadas, iš Lietuvos išvyko su tėvais ir se-
serimis Terese, vėliau Kučiene, „Varpo” žurnalo il-
gamečio leidėjo Antano Kučio žmona ir bendradar-
be; Česlova, vė liau Veleckiene (šiandien Povilaičių gi-
minę garsina jos dukra smuikinin kė Linda Veleckytė-
Nussbaum) bei jauniausiąja Monika, vėliau Kablevi -
čiene (beje, kartu su Pranu rengdama  išeivijos
krikščionių demokratų isto riją, užtikau, kad ji buvo
aktyvi jo va dovauto Jaunųjų krikščionių demo kratų
studijų klubo veikėja). Išeivijo je Pranas pažįstamas
kaip ekonomistas, tikslus ir konkretus žmogus, bet
iš tiesų jis yra humanitaras – pagal išsilavinimą ir
iš prigimties. Jis Vo kietijoje beveik baigė universi-
tetines vokiečių kalbos ir literatūros studijas, ir tik
atvykęs į Ameriką persikva lifikavo ir dar kartą mo-
kėsi, dabar jau ekonomikos mokslų, nes suprato, kad
su vokiečių literatūros žiniomis čia neprasikursi.
Man imponuoja jo rašiniai ir pasisakymai. Kai teko
re daguoti krikščionių demokratų spau dą, tekdavo
gauti Prano rašinių, daryti su juo interviu, klausy-
tis jo kalbų. Jo posakiai, palyginimai būdavo nekas-
dieniški, tarsi paimti iš li te ratūros, pavyzdžiai sim-
boliški, o į sa vo bendradarbius jis žvelgdavo su mei-
le ir aukštu įvertinimu. Niekada nepamiršiu pavyz-
džių, kuriuos jis minėjo kalbėdamas apie išeivijos
veiklą Lietuvos laisvinimo kovose (nebijau to žodžio,
nes sovietai įnir tingai priešinosi ir niekino laisvin-
tojų veiklą). Vieną interviu esu išlaikiusi iki šiolei,
nors jis yra darytas 1997 m. rudenį. P. Povilaitis tuo-
met buvo atvykęs į Lietuvos krikščionių demokratų
konferenciją. Buvau gir dėj usi iš Prano kolegų, kad
jis turi prisiėmęs sunkią tarnybą globoti tuos senu-
kus, kurie aukoja ar aukojo Lietuvos reikalams, ir pa-
prašiau apie tuos senukus papasakoti. Pranas taip kal-
bėjo: 

„Per visą okupaciją tokių senukų ir senučių su-
sidarė tūkstančiai, ku rie, kartais save nuskriausdami,
auko davo išsivadavimo kovai. Dabar Lietuva laisva,
bet juos prislėgė am žius. Daugeliui aukotojų jau apie
90 ir dar daugiau. Man pačiam teko rinkti iš jų pi-
nigus. Iš tikrųjų aš jų neprašydavau, tik priimdavau.
Ir dėl to su rink davau daugiausia. Mūsų žmonės ne-
nori būti stumiami, jie patys su sipranta, ką reikia da-
ryti. O kai kurie senukai neturi vaikų, kai kurių vai-
 kai toli. Jų padėtis ypatinga – finansiškai yra saugūs,
turi savo namus, išlaikymą, bet negali nueiti į baž-
ny čią, pas gydytoją, į krautuvę. Aš, atsimindamas, ką
jie padarė, nuvežu kur reikia, sustoju pas juos, pa-
šnekinu. Kai jie klausia manęs, jeigu turi atlie kamų
dolerių, kam duoti, sakau, kad aš už patarnavimus
nieko neimu, aš duodu tau už tai, kad tu mylėjai Lie-
 tuvą, mylėjai Dievą, kaip ir aš, ir aš tau noriu atsi-
lyginti už tai. Tada se nukai vis tiek duoda keletą šim-
tų ar net keletą tūkstančių, kad juos pa nau dočiau ge-
riems tikslams. Dau giau siai Tautos fondo (VLIK’o ka-
sos) aukotojų ir buvo krikščioniškos kryp ties žmonės.
Kai kuriems atrodo, kad aš fantazuoju ar sakau ne-
teisybę. Labai gerai pažįstu tuos žmones ir papasa-
kosiu apie senuką, kuriam dabar apie 90 metų. Tau-
tos fondui tais negerais laikais jis yra davęs netoli 20
tūkst. dolerių. Jisai savo bu te specialiai sumažinda-
vo tempera tūrą vienu laipsniu ar dviem, kadangi per-
skaitė spaudoje, kad su kiek vienu laipsniu galima su-

taupyti per mėnesį tam tikrą sumą pinigų. Tuos su-
taupytus pinigus jis atiduodavo Lietuvos laisvinimui.

Mes galvojame: jeigu aukoji tik tai, kas nuo ta-
vęs lieka, tai yra menka auka. Jeigu tu ką nors pa-
šventi, jeigu tai iš tavęs reikalauja kokios nors aukos,
– tai yra daug vertesnis da ly kas. Štai kitas senukas,
kuris yra vie nas dosniausių aukotojų, – jis per visus
tuos 50 metų niekada nebuvo restorane, buvo vieni-
šas ir pats ga min davosi valgį, kad galėtų sutaupyti
ir kiekvienais metais Tautos fondui Lietuvos lais-
vinimo reikalams duoti bent tūkstantį dolerių. Jis
šiuo metu dar gyvas – ir kaip tokio žmogaus neglo-
bosi. Kartais pagalvoju, kad man būtų smagu atva-
žiuoti į Lietuvą ir ilgiau pagyventi, bet gailiu tų savo
našlaičių. Jaučiu, kad ten būdamas esu naudinges-
nis negu čia, kur jūs turite pakankamai gabių žmo-
nių. Tik reikėtų didesnio pasitikėjimo vieni kitais ir
didesnės meilės vienas ki tam.”

Tai toks yra Pranas Povilaitis – jis ir pats iki šiol
savo reikmes vis mažina ir mažina, kad galėtų Lie-
tu voje paremti kokį krikščionišką projektą ar jauną
talentą. Mums Lie tu voje tokie žmonės net sunkiai su-
 pran tami. Mūsų to ne tik niekas ne mokė, bet ir rodė
priešingus pavyz džius. Labdarą sovietai laikė že-
minan čiu dalyku. O išeivija Vakaruose, ypač Ame-
rikoje, atsidūrė dvasiškai labai palankioje terpėje –
šimtus metų į Ameriką vykdavę ar traukęsi žmonės
rūpindavosi Europoje skurde ir nelaimėje likusiais

artimaisiais. Tuo labiau kad lietuviai, kurie Antra-
jam pa sauliniam karui baigiantis pasitrau kė į Va-
karus, dažniausiai buvo inte ligentai, sąmoningi
žmonės, kurie są moningais piliečiais auklėjo ir
savo vaikus. Prano senelis, stiprus Zana vykijos ūki-
ninkas, Valakbūdžio baž nytkaimio šviesuolis, buvo
vienas iš Šakių „Žiburio” gimnazijos steigėjų ir
mecenatų, tėvas Vincas Povilaitis, turėjęs palinkimą
į menus ir domėjęsis astronomija, į mokslus buvo leis-
tas dėdės vyskupo Pranciškaus Bū čio. Tais laikais,
kai Čikagoje talkinau „Draugui”, mane kas trečia-
dienį globojęs Pranas kartą savo garaže pa rodė vir-
ves ir dėžes, kurias jo tėvas saugojo iki mirties, ti-
kėdamas, kad jų prireiks susikrauti turtą grįžtant į
Lie tuvą, kai Lietuva taps laisva. Gaila, tų laikų jis ne-
sulaukė. Sulaukė jo vaikai, kurie svariai prisidėjo
prie Lietuvos atkūrimo.

Kažkada, 1998 m., redaguodama „Apžvalgos”
laikraštį, esu prašiusi P. Povilaičio sesers Monikos
papasakoti apie šį mūsų geradarį. Ji parašė labai šil-
tą, gražų ir literatūriškai brandų rašinį, kuriame
buvo žodžiai, labai tiksliai apibūdinę P. Povilaičio as-
me nybę: „Pranas yra idealistas ir, pasa kyčiau, beveik
optimistas. Jis į ateitį žiūri viltingai ir pozityviai. Ne-
pasi se kimus, nors jau ir ne taip ramiai priima, bet
nenuleidžia rankų, kaip skruzdėlė tęsia darbą toliau.
Jis ne mėgsta ‘pompos’ ir dėmesio. Pagiria mas at-
kerta, kad tai esanti jo pa reiga”.

Pranas Povilaitis Vilniuje  A. V. Škiudaitės nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Savo kalboje sekretorė
Pritzker  paminėjo ir Ukrainą.
Ji pasidžiaugė, kad iškilmėse
dalyvauja Ukrainos generali-
nis konsulas bei užsiminė,
kad praeitą rugsėjį ji buvo nu-
vykusi į Kijevą.  Apsilankymo
metu ji susitiko su Ukrainos
prezidentu P. Porošenka ir
premjeru A. Jaceniuku.  Ji
užtikrino Ukrainos valdžios
vadovus, kad Ukraina gali ti-
kėtis Amerikos bendrovių in-
vesticijų, jeigu Ukrainai pa-
vyks sustiprinti savo krašto fi-
nan sinę sistemą ir sėkmingai
kovoti prieš korupciją.   

Sekretorė Pritzker pami-
nėjo ir savo asmeninį ryšį su
Ukraina.  Prieš 133 metus jos
prosenelis Nicholas Pritzker,
būdamas tik 10-ties metų, kar-
tu su savo tėveliais išvyko iš
Kijevo ir prieglobstį rado JAV.  Įsikūrę Čikagoje, Pri-
tzker šeimos nariai įsteigė ,,penkių centų” klubą
(,,nickel club”) kitiems žydų imigrantams parem-
ti.  Savo darbštumo dėka Pritzker šeimai pavyko su-

kurti verslus ir įgyvendinti savo svajones.  Sekre-
torė Pritzker palinkėjo konsulinio korpuso na-
riams taipogi įtemptai dirbti, kad jų šalių piliečių
svajonės taptų realybe.

,,Draugo” info

Konsulinio korpuso iškilmės Čikagoje

Dr. Jonas ir Terri Prunskiai su Čikagos meru Rahm Emanuel (dešinėje)
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TELKINIAI

įver tinamas derlius, atpiliami javai ir
atsiskaitoma su kal viu bei kerdžiumi.
Vaišinamasi kuo riebesne kepta žąsie -
na. Klaipėdos kraštas iki šiol garsus
savo kopūstie ne su kepta žąsimi. Pa-
jūrio žmonės sakydavo: „Jei per šv.
Martyną ant sta lo jos būsią, visus me-
tus nieko netrūksią”. 

Po pietų mūsų visų mylimas kle-
bonas kun. Gintaras Antanas Joni-
 kas ėjo prie parapiječių ir svečių pa-
 bendrauti. Po to klausėmės liaudiškų
bei estradinių dainų. Parapijos vardu
šių eilučių autorė padėkojo visiems ap-
silankiusiems. Džiugu, kad daly vių
daugėja! Padėkota klebonui už pri tari-
mą ruošti šią šventę, šeiminin kei Re-
ginai – už gausias vaišes. Taip pat pa-
dėkota Rūtai Baublys, Sue Bub nelis ir

Vandutei Šiurkaitei-Shottroff  už vi-
sokeriopą talką. Palinkėta vi siems
gražių ir nuotaikingų kalakutinių! 

Po to buvo atneštas „Padėkos me-
 dis”, ir šių eilučių autorė perskaitė pa-
dėkos lapelius. Juose – dėkingumo žo-
džiai už šeimą, sveikatą, draugus, gy-
vybę, parapiją, kunigą, kalakutą, gera -
darius, lietuvybę, namus ir už abi Re-
 gi nas (šeimininkę ir šios šventės or-
ganizatorę)! 

Baigėme Padėkos dienos šventę
pakilios nuotaikos, su šypsenomis ir
dėkingumu Dievui, Tėvynei bei savo
parapijos šeimynėlei! Esame dėkingi
Dievo Apvaizdos parapijos tarybai,
su ruošusiai šventę ir džiaugiamės vis-
kuo, ką turime. Tikimės šią gražią
 tradiciją pratęsti ir kitais metais! 

REGINA

JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lapkričio 1-ąją šventėme Visų
Šventųjų šventę, o lapkričio 2-ąją
pri siminėme mūsų mirusius šei-

mos na rius, draugus, pažįstamus bei
parapijiečius. Lapkričio paskutinįjį
ketvirtadienį kartu su visomis JAV
šventėme Padėkos dieną. Vieni turi
savo šeimas, kiti esame vieniši. Praėju -
siais metais Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijoje buvo pradėta graži tradici-
ja – Padėkos dieną švęsti parapijoje. Ka-
dangi ši šventė visiems patiko, bu vo nu-
spręsta ją pakartoti ir šiais me tais. 

Padėkos dienos šventė prasidėjo šv.
Mišiomis Dievo Apvaizdos bažny čioje,
jas aukojo klebonas kun. Ginta ras An-
tanas Jonikas. Pamokslas bu vo skirtas
tikėjimui, padėkai, dėkin gumui. Li-
turginius skaitinius skaitė Algis Kau-
nelis. Prie altoriaus aukas nešė: Sue
Bubnelis (Amerikos ir Lie tuvos vėlia-
vas, simbolizuojančias mū sų kraštus ir
laisvę), Regina Ne manienė (žvakę, kad
mūsų gyvenimo keliai būtų apšviesti),
Terėse Vaitkū naitė (kūdikio statulėlę
– už gyvybę), Vandutė Šiurkaitė-Shott-
roff (malda knygę ir rožinį – už mū sų ti-
kėji mą), Vytautas Nemanis (krikšto-

linę širdelę, simbolizuojančią meilę). O
už sveikatą buvo skirta pintinė vaisių,
kviečių, daržovių, kuri jau anksčiau
buvo padėta prie altoriaus. Klebonas
kun. G. A. Jonikas palaimino aukas. 

Parapijos kultūros centro priean-
 gyje buvo pastatytas „Padėkos me-
 dis”. Parapijiečiai ir svečiai rašė savo
intencijas, už ką jie yra dėkingi, ir la-
 pelius kabino ant medžio šakų. Po to
parapijiečiai susirinko rudens tema iš-
puoštoje parapijos salėje. Kun. G. A. Jo-
nikas sukalbėjo padėkos maldą ir pa-
laimino vaišes, o parapijos nuo la ti nė
šeimininkė Regina Greenhalgh mums
buvo paruošusi tradicinius JAV pietus:
keptą kalakutą su prie dais ir pyragą.
Degė kvepiančios žva kutės. 

Oficialios programos ar paskaitų
nebuvo. Visi žinome apie JAV ir Ka na-
dos Padėkos dienos tradiciją. Ka nadoje
Padėkos diena jau buvo švęsta antrąjį
spalio pirmadienį. Tai der liaus nu-
ėmimo pabaigos linksma šei mos šven-
tė, į kurią susirenka, su va žiuoja arti-
mieji ir draugai. Taip pat turbūt pri-
simename lietuvišką padė kos dieną –
šv. Martyno dieną. Tai gy vulių į tvar-
tus suvarymo diena. Sako ma: „Šv.
Martynas tvartus uždaro, o šv. Jurgis
juos atidarys”. Martyno die ną baigda -
vosi bernų ir mergų tarnyba, buvo

Pal. Jurgio Matulaičio misijos 

šv. Kūčių vakarienė
2014 m. gruodžio 24 d., 

antradienį, 6:30 val. v. 
PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje 

(14911–127th St., Lemont, IL)

Norinčius kartu švęsti Kūčias maloniai kviečiame!
Auka: suaugusiems – 25 dol.; 

vaikams nuo 10 m. ir vyresniems – 15 dol.
Registruotis iki GRUodŽio 20 dienos

Čekį rašyti: 
Matulaitis Mission 

(memo: Kūčių vakarienė)
Registruotis: 

Misijos raštinėje tel. 630-257-5613 arba 
rašyti  el. paštu matulaitismission@gmail.com; 

taip pat galite paskambinti 
seselei Laimutei tel. 630-243-1070

arba rašyti el. paštu: seslaimute@gmail.com
Nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, 

elektroninio pašto adresą  ir dalyvausiančių žmonių skaičių.

Padėkos dienos pietūs. Padėkos maldą prieš vaišes kalba klebonas kunigas Gintaras An-
tanas Jonikas. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Padėkos diena Dievo
Apvaizdos lietuvių
parapijoje

Padėkos dienos šventinius pietus paruošė parapijos nuolatinė šeimininkė Regina Green-
halgh.

Dalis Padėkos dienos šventės dalyvių.
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Liaudies meninin kė Marija Kriaučiūnienė (pirma iš d.) O’Hare oro uoste, pir-
mame treminale prie lietuviškos Kalėdų eglutės kana diečių šeimai atsako į
klau si mus apie lietuviškus eglutės papuoši mus.

Balzeko lietuvių kultūros
muzie jus puoselėja lietu-
viškas Kalėdų tra dicijas.

Kasmet muziejuje organizuoja-
mi Kalėdinių šiaudinukų kūri-
mo užsiėmimai. Šiemet sulaukė-
me didelio būrio asmenų, norin-
čių išmokti meniškai suverti šiau-
dinukus. 

Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Kalėdinę eglutę O’Hare
oro uos te, pirmame terminale pa-
puošė Marija Kriau čiūnienė (Ma -
ry Krauchunas) savo sukurtais
uni ka liais ornamentais. 

Puošiant eglutes, Marija
Kriau čiūnienė sulau kia susiža-
vė jimo pagyrų ir daugybės klau-
simų: iš ko padaryti šie nuostabūs
ornamentai, kiek laiko reikia,
kad sukurtum vie ną ornamen-
tą??? 

Marija Kraučiūnienė jau pa-
puo šė eglę Cook apygardos iždo
įstaigo je. Per daugelį metų tapo
tradicija, kad Midway oro uostas
vienintelį Bal zeko lietuvių kul-
tūros muziejų  kviečia puošti di-
džiulę 12 pėdų aukš čio eglę.  

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
info ir nuotr.

Lietuvos generaliniame konsulate
New Yorke paminėtas Donelaičio
jubiliejus

Gruodžio 2 d., minint Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, Lie-
tuvos generaliniame konsulate New Yorke buvo surengta JAV li-
tuanistinių mo kyklėlių paroda ir vaidybinio  filmo „Donelaitis

tarp mūsų” peržiūra. Lai kinai einanti generalinio konsulo pa reigas
Laura Žiliajevaitė pasveikino susirinkusius tautiečius. „K. Done lai čio
poema ‘Metai’ kelioms skirtingoms kartoms pirmiausia primena mo-
kyklą – dauguma pamena nors po rą eilučių, nes išmokti ištrauką iš
‘Metų’ būdavo privaloma. Pats Done laitis – ypatingo talento asmenybė,
ypač stebinanti savo įvairiapusiškumu”, – sakė ji.

Lituanistinės mokyklėlės „Lietu vė lė” vedėja sveikino susirinku-
siuosius, pristatė poeto kūrybą, kartu su dalyviais skaitė Donelaičio
poemos „Metai” ištraukas. Ji taip pat pristatė JAV lituanistinių mo-
kyklėlių vaikų piešinių knygą „‘Metai’. Vaikų kūryba pagal K. Done-
laičio poemą ‘Me tai’”, kurią rėmė Lietuvos švietimo ir mokslo minis-
terija.

LR generalinio konsulato New Yorke info ir nuotr.

Daugelį metų Čikagos viešose erdvėse lietu-
viškais šiaudinukais eglutes dabinanti me-
nininkė Marija Kriaučiūnienė šiais metais

Lietuvos generaliniam konsulatui įteikė ypatingą do-
vaną – savo kūrybos kalėdinių žaisliukų rinkinį, ku-
riuo pati papuo šė konsulato eglę. Priimdamas šią ne -

įkainojamą dovaną generalinis konsulas
džiaugėsi, kad „nuo šiol kasmet šie šiaudi-
nukai konsulato svečiams kalėdiniu laiko-
tarpiu pristatys gilias ir turtingas lietuviškų
eglučių puošimo tradicijas, o čia apsilan-
kantiems lietuviams ir konsulato darbuo-

tojams primins Lietuvą”. 
Marijai Kriaučiūnienei

įteik ta Lietuvos Respublikos pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės
padėka. „Dėko ju Jums už darbą
Lietuvos konsulate Čikagoje, už
daugybę Jūsų inicia ty vų, skirtų
Lietuvos žmonėms tiek Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, tiek
Lie tuvoje. Ypač dėkoju Jums už
lietuviškos dvasios išlaikymą ir
mūsų Tė vynei brangių vertybių išsaugo-
jimą. Jūsų pastangomis auga atsakinga ir
lietuvišką kultūrą puoselėjanti jau noji kar-
ta, kurios dėka stiprės lietuvių tau ta ir Lie-
tuva. Linkiu Jums svei katos, stiprybės ir
sėkmės atlie kant šią kilnią misiją!” – savo
padė kos laiške rašo Prezidentė.

M. Kriaučiūnienei jos darbuose Či-
kagos gyventojams bei svečiams origina-
liai pristatyti lietuvišką kul tū rą ir tautinį

meną visuomet padeda Balzeko lietuvių kultūros
programų direktorė Rita Janz. Abi moterys jau dau-
gelį metų unikaliais lietuviškais tautiniais motyvais
kalėdines eglutes papuošia Navy Pier, O’Hare oro uos-
te, Cook apygardos iždo biure ir kitur, o Midway tarp-
tautinio oro uosto ke leivius pasitinka šiaudinukais
pada binta pagrindiniame fojė stovinti di džioji eglė.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Lietuviškos Kalėdų eglutės

(Iš k.): Vicekonsulė Jolanta Vitkauskaitė, „Lietuvėlės” vedėja Auksė Motto, laikinoji konsulė
Laura Žiliajevaitė.

Marija Kriaučiū nienė prie jos papuoštos eglės Mid way oro
uoste.

Vaida Lagoneckytė moko užsiėmimo dalyvius su kurti tradicinius lietuviškus
šiaudi nukus.

Lietuviškais šiaudinukais papuošta Lietuvos konsulato Čikagoje eglutė

Generalinis konsulas Marijus Gudynas įteikia Prezidentės padėką Ma-
rijai Kriaučiūnienei. Agnės Vertelkaitės nuotraukos

Generalinis konsulas Marijus Gudynas, Marija Kriaučiūnienė ir Rita Janz
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Moksleivių Ateitininkų sąjun-
gos centro  valdyba  ruošia
Ateitininkų pasaulėžiūros

Žiemos kursus ALRKF stovyklavietė-
je Dainavoje, kurie vyks nuo gruodžio
26 d. iki sausio 1 d.

Į kursus kviečiami moksleiviai,
lankantys gimnazijos 9–12 skyrius ir
norintys praleisti savaitę ateitinin-
kiškoje dvasioje kartu su kitais jaunais
lietuviais katalikais. Tai proga kartu
pamąstyti ir pasidalinti mintimis apie
gyvenimą ir idealus, pasiklausyti pas-
kaitų, susikaupti, o laisvalaikiu links-
mai pabendrauti. Daugiau informaci-
jos apie praėjusių metų kursus (nuo-
traukų bei aprašymą) galima rasti in-
ternete: mesmas.org.

Nedelsiant registruokitės inter-
netu mesmas.org. Turite klausimų?
Kreipkitės į Kristiną Volertienę tel. 610-
664-9425 arba el. paštu: volertas@veri-
zon.net. 

Parama JAV rytiniame
pakraštyje gyvenantiems
moksleiviams
Bostono ateitininkai, norėdami pa-
skatinti JAV rytinio pakraščio gim-
nazistus dalyvauti MAS Žiemos kur-
suose, parems išlaidas tiems, kurie
gyvena New England valstijose ir no-
rėtų šiuose kursuose dalyvauti. Susi-
domėję moksleiviai kviečiami kreiptis
į vieną iš šių ateitininkų:

Mirgą Girniuvienę
mgirnius@hotmail.com

Andrių Kazlauską
andrius_namie@yahoo.com

Tomą Girnių
tomasgirnius@gmail.com

Visi kviečiami! Tai gera proga susipa -
žinti su ateitininkų organizacija.

MAS Žiemos kursai
JAU GALimA ReGisTRUoTis

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

2014 metais Čikagos ateitinin kams
ir bendraminčiams buvo suda-

 ryta nemažai progų susitikti su įvai riais
svečiais iš Lietuvos. Ateitininkų namuo-
se lankėsi ir kalbėjo Renata Žiūkaitė,
kun. Nerijus Grigaliūnas, Pau lius Sau-
dargas, Laurynas Kasčiū nas, Linas Koja-
la. Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, sureng-
toje jaukioje vakaronėje bendravome su
dar vienu svečiu – vaikų rašytoju, poetu,
teatro bei kino režisieriumi ir dokumen-
tinių filmų kūrėju Vytautu V. Lands bergiu.

Čikagos sendraugių pirmininin kė
Pranutė Domanskienė visus pa svei kino, o
vakaronės sumanytojas Marius Kriau-
čiūnas apibūdino sve čią, jau ne pirmą kar-
tą viešintį JAV. Praėjusią vasarą Vytautas
V. Lands bergis dirbo su jaunimu Nekaltai
Pradėtosios Marijos Vargdienių sese rų
stovykloje Neringoje, Vermonte. Ten M.
Kriaučiūnas ir susipažino su prelegentu
bei susidomėjo jo švietė jiška kultūrine
veikla. Iš šios stovyklos jis išsivežė du
Landsbergio filmus – ,,Trispalvis” ir ,,Vai-
neta”, kuriuos šią vasarą rodė sendraugių
stovykloje Dainavoje. 

Vakaronės metu V. V. Landsber gis pa-
deklamavo savo eilių, kartu su susirinku-
siais padainavo lietuviškų dainų bei pasi-
dalijo mintimis jam rū pimomis temomis apie mu-
ziką, kūrybą, lietuvių etninę kultūrą, jaunimo pa-
triotinį auklėjimą. 

Prelegentas apgailestavo, kad lie tuvių etninė kul-
tūra nebėra dėstoma Lietuvos mokyklose ir tai tur-
būt to dėl, kad jo karta, iš kurios sudaro da bartinė mo-
kytojų dauguma, buvo pa žeista komunistų okupa-
cijos auklėjimo įtakos. Už tai dabar reikia ypatin gų
pastangų tą įtaką atsverti. 

V. V. Landsbergis pasakojo, kad jam malonu dirb-
ti su vaikais, ypač provincijoje. Vakaronės metu kar-
tu su broliuku ir sesute Aldu ir Onute Kriaučiūnais
jis padainavo dainas ,,Pelėda” ir ,,Avižėla”, kurių jau-
nus stovyklautojus išmokė praėjusią va sa rą. 

Penkiolika metų folkloro ansamblyje ,,Ratilio”
dainavęs prelegentas prieš kelias savaites išleido nau-
ją lietuviškų dainų kompaktinę plokšte lę  ,,Snaigių

spygliai”. Kartu su Vero ni ka Povilio niene V. V.
Landsbergis planuoja su daryti sąrašą ,,50 dainų, ku-
rias turi mokėti kiekvienas lietuvis”. 

Prelegentas taip pat kalbėjo apie savo doku-
mentinį filmą ,,Vaineta”, kuriame pavaizduojama
mer gaitė su negalia, pasakojo apie savo pastangas pa-
dėti jai bei ją globojantiems sene liams. Mergaitė stip-
riai paveikta ce rebra linio paralyžiaus, tačiau suge-
ba su kurti nuostabius meno kūrinius. V. V. Lands-
bergio nuomone, Lietuvos vi suo menė dar sunkiai pri-
ima žmones su negalia. Prelegentas kalbėjo ir apie
patriotinį ugdymą Lietuvos mo kyklose. Jis yra pa-
stebėjęs, kad kai kuriose gimnazijose mokiniai tie-
siog ruošiami išvažiavimui į užsienį. Pa garba tėvų
šaliai yra menkinama.

Ateityje Vytautas V. Landsbergis planuoja reng-
ti „kino stovyklas” net tik Lietuvoje, bet ir kitur. Pir-

masis bandymas vyko  Neringos stovykloje, kur jau-
nimas galėjo suvaidinti istorines asmenybes. Va-
karonėje dalyvavo du V. V. Landsbergio kolegos, Ta-
das Bo jarskas ir Paulius Juočeris, kartu kūrę filmą
„Trispalvis” ir dabar rengiantys dokumentinį filmą
apie Vy tautą Kernagį. Tadas Bojarskas papa sakojo
apie mintį sukurti virtualų partizanų muziejų, – ne
tik naudojant archyvinę medžiagą, bet ir sukuriant
kompiuterines „erdves”,  pvz., kaip  at rodo bunkeris
ar tardymo kamera. Dabar vyksta finansavimo ir par-
t ne rių paieška. 

Reikia palinkėti Vytautui V. Landsbergiui ir jo
kolegoms tolimesnių įdomių minčių projektams ir
ati tinkamo jų finansavimo, o sendraugiams ateiti-
ninkams – daugiau pana šių vakaronių, supažindi-
nančių su kūrybingais svečiais iš Lietuvos.

Vakaronėje Ateitininkų namuose Vytautas V. Landsbergis dainuoja su Onute ir Aldžiu Kriaučiūnais.         Dainos Čyvienės nuotr.

Vakaronė su Vytautu V. Landsbergiu

Sekmadienį,
gruodžio 21 d.
Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago, IL
1 val. p. p.

Auka:
8 m. vaikams  ir jaunesniems – nemokamai
Jaunučiams, moksleiviams, studentams – 10 dol.
Suaugusiems – 20 dol. • Pensininkams – 15 dol. 

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 
Žinutėje palikite sa vo tel. numerį. 
Patvirtinsime jūsų registraciją skambučiu.
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Į didžiąją meilę
DR. VIKTORAS STANKUS 

Lapkričio 15 d. Clevelando Lietu vių namuose
vyko vakaronė, kurios metu pristatyta kuni-
go Gedimino Ki jausko, SJ, daug metų buvusio

Cleve lando Dievo Motinos parapijos klebo no, o dabar
Vilniaus Šv. Kazimiero pa rapijos dvasininko, gili ir
dvasinga knyga „Į Didžiąją meilę”. 

Rengėjos – Vyr. skaučių „Židinio” narės, (židi-
niečių) pirmininkė LR gar bės konsulė Ingrida Bub-
lienė nuo širdžiai pasveikino gražų būrį susi rin ku-
siųjų ir turiningu žodžiu pradė jo vakaronę. Toliau
sumaniai ją vedė Clevelando Lietuvių radijo progra -
mos vedėjas Augis Dicevičius.

Inteligentiškas, prasmingo žo džio savininkas, iš-
kalbusis kunigas Ki jauskas (kuris prašo jį vadinti
tėvu Gediminu) prabilo į susirinkusius iš Vilniaus
– iš didžiulio ekrano per Skype (transliaciją vykdė Na-
paleo nas Vucianis). Prie jo puikiai prisijungė ir A.
Dicevičius iš salės.

Kunigas Gediminas pasveikino susirinkusius,

tarp kurių buvo daug
jo buvusių parapijie-
čių. Kaip visada, jis
kalbėjo oriai, nuošir-
džiai, sklan džia ir tai-
syklinga lietuvių kal-
ba, švel niu, bet stipriu
balsu, nors Lietu voje
jau buvo antra valan-
da nakties, o kunigas
buvo ką tik atsigavęs
po ne tikėto insulto. Trumpai, bet
itin įdomiai jis ėjo keliu, kuris at-
vedė jį iki 221 knygos puslapio. Pa-
trauklumo kny gai suteikia spal-
vingos nuotrau kos. Knyga atsklei-
džia, kaip žmo nėms bendrauti di-
džioje Dievo meilėje, kaip jos siekti,
ją sergėti. Tėvas Ge diminas knygos
įžangai pasirinko Simo Sužiedėlio
žodžius, kurie įveda į jos turinį:
„Žemėje viskas praeina,/ telieka
tik tai,/ kas buvo/ paženklinta di-
džia Dievo meile/ ir sakramento

malone”.
Kun. G. Kijauskas maloniai atsa kė į klivlendie-

čių klausimus, o jie po transliacijos įsigijo jo au-
tografuotas knygas, – už persiuntimą iš Lietuvos su-
mokėjo  kunigo  Gedimino  gimnazijos  laikų drau-

gas Algirdas  Krygeris.     Vaka -
ronės vaišių metu susirinku sie-
 ji su malonumu prisiminė me-
tus, pra leistus kartu su tėvu Ge-
diminu, ir aptarinėjo jo knygą,
kurią 2014 m. Vil niuje išleido
Jėzuitų ekonomo tarnyba.

Šia proga reikia priminti,
kad ku ni gas Gediminas Ki-
jauskas atgaivino ir tęsia anks-
čiau Clevelande pradėtą leidinį
„Mūsų žingsniai” ir interneti-
 nį evangelizacijos leidinėlį
„Skam bėk, žodi” (www.skam-
bekzodi.org). Kunigas  Gedi-
minas ir toliau nuošir džiai rū-
pinasi savo buvusių ir dabar-
tinių parapijiečių dvasine ge-
rove.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
(SLA) yra seniausia nuolat vei-
kianti lietuvių organizacija JAV

ir galbūt visame pasaulyje. Ji buvo įsteig-
ta 1886 metais kaip kultūrinė savišalpos
organizacija, teikianti apdraudą savo
nariams. Vienu metu tai buvo viena iš di-
džiausių Amerikos lietuvių organizaci-
jų, turėjusi apie 20 000 narių ir 300 kuo-
pų. Susivienijimas ne tik šelpė savo na-
rius, bet ir buvo Amerikos lietuvių di-
džiųjų projektų finansinis ramstis. Or-
ganizacija, pavyzdžiui, padėjo finansuo-
ti istorinį 1933 m. Dariaus ir Girėno
skrydį per Atlantą, ant ,,Lituanica” lėk-
tuvo buvo užrašytas net Susivienijimo pa-
vadinimas. SLA buvo ir viena iš pagrin-
dinių organizacijų, atkūrusi Amerikos
Lietuvių Tarybą (ALT’ą) 1940 metais.

Pastaraisiais metais Susivienijimas
sugrįžo prie savo pirminių tikslų – būti
lietuvių kultūros puoselėtoja Amerikoje.
Atsisakęs nuostolingo apdraudos teiki-
mo, dabar jis ryžtasi plėsti kultūrinę veiklą ir tarnauti visų imigracijos bangų Amerikos lietu-
vių poreikiams. 

Susivienijimo pagrindinis turtas yra keturių aukštų pastatas (su rūsiu ir aptvertu kiemu) New
Yorke,  Manhattano viduryje. Jo pašto kodas – 10001 – nusako jo svarbą.  Pastatas yra prie pat Ma-
dison Square Garden ir New Yorko istorinės Penn stoties. Antrame pastato aukšte yra įsikūriusios
Tautos fondo ir SLA raštinės. Du viršutinius aukštus užima nuomuojami butai. Pirmas aukštas
skirtas lietuvių renginiams: konferencijoms, koncertams, minėjimams, susirinkimams, meno pa-
rodoms. Šis aukštas dabar remontuojamas – norima jį tinkamai pritaikyti lietuvių kultūrinei veik-
lai. Siekiant sutelkti pakankamai lėšų aukšto sutvarkymui, pereitais metais Susivienijimo val-
dybos narės Laimos Mihailovich iniciatyva buvo suorganizuotas pirmas internetinis lietuvių meno
aukcionas. Šiuo metu vyksta antras aukcionas, kuriame kviečiame dalyvauti.

Galima paremti Susivienijimo veiklą ir tampant šios organizacijos nariu. Laukiamas kiek-
vienas lietuvis. Nario mokestis asmeniui – 25 dol. metams, šeimai – 35 dol., organizacijai –100 dol.

Norintys daugiau informacijos gali kreiptis į SLA raštu: Lithuanian Alliance of  America
307 West 30th Street, New York, NY 10001 arba tel.: 212-563-2210.

SLA meno aukcionas 
tęsis iki gruodžio 13 d. 

Šiuo metu vyksta antras Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje (SLA) internetinis
meno darbų aukcionas. Aukcionas baig-

sis šeštadienį, gruodžio 13 d. 6 val. v. New Yor-
ko laiku. Apsilankykite tinklalapyje 

www.artatsla.com.  
Kūrinius šiam aukcionui paaukojo meno ko-

lekcininkai Virginija ir Vitalius Sirusai.  Dovanos
tikslas – parduoti kūrinius meno aukcione ir už
gautas lėšas atnaujinti istorinio SLA pastato pir-
mąjį aukštą. Sirusų meno kolekciją sudaro
įvairių kartų žymių lietuvių menininkų darbai
– tapyba, grafika, fotografija, skulptūros. Tai Li -
no Katino, Valentino Antanavičiaus, Rimtauto
Gibavičiaus, Vinco Kisarausko, Jūratės Staus-
kaitės, Kazimiero Žoromskio, Vytauto Kali-

nausko, Antano Petrikonio,
Vlado Vildžiūno, Mikalojaus
Vilučio ir kitų XX a. antros
pusės menininkų kūriniai.

Atkuriamas kultūros židinys 
New Yorko širdyje

SLA suvažiavimo akimirka                                                                                                                      Jono Kuprio nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

D. Sabonis su „Bulldogs” NCAA
čempionate – nenugalimi

   
 

 

 

 

 

 

 

Pažymėdami Padėkos dieną jaunieji Čikagos krepšinio Akademijos „Lituanica”
krepšininkai šventes sma giai sutiko dalyvaudami krepši nio turnyre Tennes-
see valstijoje. Knoxville mieste vykusiame „Thanksgiving Classic” berniukų

krep šinio varžybose „Lituanicos” ko manda nuskynė sidabrinius apdova nojimus. Lai-
mėję dvi pirmąsias tur nyro rungtynes čikagiečiai tik finale pripažino varžybų šei-
mininkų – „Ken tucky Motions” komandos pra na šumą.

„Lituanicos” komandai šiame tur nyre atstovavo Džiugas Jasinskas, Lukas Re-
kašius, Karolis Vaitkevi čius, Gražvydas Revuckas, Nikas Čiu makovas, Lukas Jan-
kauskas, Karolis Zinis, Tadas Stankevičius ir Lukas Paltanavičius. Šiuos krepšininkus
var žyboms paruošė ir į Padėkos die nos išvyką pakvietė treneris Aurimas Matulevi-
čius.

„Lituanica” krepšininkai ir per Padėkos dienos šventes nesiskyrė su oranžiniu
kamuoliu – krepšinio turnyre Tennessee jie liko antri.

„Lituanicos” krepšininkai Padėkos
dienos turnyre prasibrovė iki finalo

Krepšinio aikštelėje – 
ir varžovai, ir draugai

Rūta Meilutytė pasaulio plaukimo čempionate trumpajame (25
m) baseine jau turi iškovojusi auksą, tačiau olimpinė čempionė
sustoti neketina. Katare penktadienį 17-metė plaukikė pate-

ko į 100 m plaukimo krūtine finalą ir šeštadienį sieks aukso šios dis-
tancijos varžybose.

R. Meilutytė 100 m plaukimo krūtine distanciją įveikė per 1
min. 02,43 sek. iki pasaulio rekordo trūko labai nedaug. – 0, 07 sek.
R. Meilutytė pirmąją atkarpą įveikė lenkdama pasaulio rekordą, ta-
čiau vėliau pritrūko vos grybšnio. Tiesa, ji pasiekė geriausią sezo-
no rezultatą bei pagerino pasaulio čempionatų rekordą.

ELTA info ir nuotr.

Plaukikė R. Meilutytė 
iškovojo auksą!Gruodžio 2 d. Sacramente vykusio-

se NBA rungtynėse jau trečią kar-
 tą šiemet (du kartus iki sezoni-

nėse varžybose) susitiko lietuvių kilmės
kanadiečio Niko Stausko atstovaujama
Sacramento „Kings” ir Toronto „Rap -
tors” su Jonu Valančiūnu.

Pergalę rezultatu 117:109 šventė sve-
čiai iš Kanados, o J. Valančiūnas prie jos
per 33 min. prisidėjo 15 taškų ir 8 atko-
votais kamuoliais.

Nors N. Stausko indėlis į saviš kių
kraitį buvo kiek menkesnis (6 taš kai per
17 min.), snaiperis antro kėli nio pra-
džioje parodė gražų gestą ir pirmasis
pribėgo prie po nesėkmingos atakos ant
grindų atsidūrusio J. Valančiūno, jį pakėlė
ir draugiškai kepštelėjo.

Toks „Kings” gynėjo poelgis kiek nu-
stebino „Raptors” komandą, iš ku rios
prie Jono atskuodė Kyle Lowry, tačiau lie-
tuviui pagalbos nebereikėjo – jis ant kojų
jau buvo pastatytas var žovo – NBA de-
biutanto Niko Stausko.

J. Valančiūnas dar prieš šių metų
naujokų biržą pareiškė, kad džiau gėsi, jog
stipriausią pasaulio krep ši nio lygą pa-
pildys dar vienas šaknų Lietuvoje turin-
tis žaidėjas.

„Lietuvai reikia daugiau NBA žai-
dėjų. Laukiu nesulaukiu, kada N. Staus-
kas prisijungs prie šios lygos”, – pareiškė
J. Valančiūnas, vėliau kartu ir nusifo-
tografavęs su juo.

Kanados lietuvio N. Stausko žai dimą
NBA arenoje galės įvertinti ir Čikagos lie-
tuviai. Po dviejų mėnesių, 2015 m. vasario
10 d., Sacramento „Kings” komanda sve-
čiuosis Čikago je, kur susitiks su „Bulls”
komanda.

Buvęs Michigano „Wolverines” uni-
versiteto komandos vedlys į NBA nutarė
persikelti po dviejų studijų metų. Šių
metų NBA naujokų biržoje N. Stauską 8-
uoju šaukimu pasirinko Sacramento
„Kings”. Savo debiuti niame sezone ne-
daug laiko aikštelėje praleidžiantis krep-
šininkas viduti niškai per rungtynes pel-
no po 4 taš kus ir atlieka po 2 rezultatyvius
perdavimus.

Lietuvos krepšinio rinktinės va do vai
talentingą krepšininką bandė prisivilio-
ti į mūsų šalies rinktinę, tačiau dvigubą
– Lietuvos ir Kanados – pilietybę turintis
N. Stauskas pa sirinko atstovauti klevo
lapo šalies rinktinę, su kuria nutarė su-
sieti savo ateitį.

JAV Nacionalinės koledžų at-
letų asociacijos krepšinio
čempionate (NCAA) be klai-

dų varžovų krepšį atakuoja Do-
mantas Sabonis ir toliau galingai
padeda savo komandai pirmeny-
bėse žygiuoti be pralaimėjimų: lie-
tuvio atstovaujama Gonzagos
„Bull  dogs” jau spėjo iškovoti sep-
tynias per gales paeiliui. 

Legendinio Lietuvos krepši-
ninko Arvydo Sabonio sūnus
NCAA aikšte lė je demonstruoja
puikią sportinę formą ir yra vienas
iš esminių „Bull dogs” komandos
pergalių kalvių.

Unikalu tai, kad paskutinėse
dvejose pergalingose rungtynėse D.
Sa bonis varžovų krepšį atakavo
be klai dų, pataikydamas visus 12
mestų dvitaškių!

D. Sabonio atstovaujama Gon-
za gos „Bulldogs” (7/0) komanda
76:57 (32:33, 44:24) nugalėjo Loui-
sianos „Lions” (2/6) universiteto
komandą bei 73:66 (33:28, 40:38)
privertė pirmą kartą suklupti St.
John’s universiteto „Red Storm”
(4/1) krepšininkus.

Pirmose rungtynėse D. Sabo-
nis žai dė 22 minutes, per kurias
įmetė 14 taškų (6/6 dvitaškiai., 2/2
baudos), po krepšiais sugriebė 9 ka-
muolius ir 4 sykius pažeidė tai-

sykles. Rezultaty viau už lietuvį
rungtyniavo tik 20 taškų surinkęs
Kyle Wiltjer.

Puikiai jaunajam Lietuvos
krep šinio talentui sekėsi ir antra-
me susitikime: 18-metis lietuvis
buvo rezultatyviausias nugalėtojų
gretose. Ar vy  do Sabonio sūnus ne
tik pelnė 14 taškų (6/6 dvitaškiai,
2/3 baudų me timų), bet ir atkovo-
jo 8 kamuolius. Aukštaūgis per 26
žaidimo minutes taip pat atliko 2
rezultatyvius perda vimus, dukart
suklydo bei 3 sykius pra sižengė. 

„Bulldogs” vyriausiasis tre-
neris Markas Few mano, jog D.
Sabonis yra svarbiausias koman-
dos naujokas. „Mes būsime kitokie
nei per pasta ruosius metus. Sabo-
nis komandą tik sustiprino ir kar-
tu su juo tobulė sime”, – sakė krep-
šinio žinovas.

NCAA kovojo ir dar vienas
lietuvis – Egidijaus Mockevičiaus
vedama Evansvile „Purple Aces”
(5/1) komanda 86:78 (39:36, 47:42) pa-
laužė „Wright State Raiders” (4/4).

E. Mockevičius per 28 minutes
įmetė 20 taškų (8/9 dvit., 4/5 baud.),
atkovojo 11 kamuolių, blokavo 2
me timus, atliko rezultatyvų per-
davimą, suklydo ir dukart prasi-
žengė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

V. Putinas: Krymas yra „sakrali” vieta

Vilnius („Draugo” info) – Gruodžio
3 dieną teismui perduota baudžiamoji
byla, kurioje kaltinimai šnipinėjus
prieš valstybę pateikti Lietuvos pilie-
čiui, tarnavusiam Lietuvos kariuome-
nėje paramediku. Generalinės proku-
ratūros Organizuoto nusikalstamumo
ir korupcijos tyrimų departamento vy-
riausiojo prokuroro pavaduotojas Rai-
mondas Petrauskas kaltinamąjį įvardijo
kaip A. O.

„Jis šnipinėjo Baltarusijos slapta-
jai tarnybai. Padaryta didžiulė žala.
Tai apima labai daug veiksnių, taip pat
ir pavojų kai kurių asmenų sveikatai ir
gyvybei”, – sakė prokuroras R. Pet-
rauskas.  

1986 m. Kaune gimęs ten ir dekla-
ravęs gyvenamąją vietą, gyvenantis
Kaune, turintis vidurinį išsilavinimą,
nevedęs, neteistas, tarnaujantis Lietu-
vos kariuomenės Lietuvos Didžiojo ku-
nigaikščio Algirdo mechanizuotame
pėstininkų batalione paramediku, kaip
manyta, niekam neturėjo sukelti įtari-

mo, todėl buvo itin parankus užsienio
žvalgybos organizacijai.

Įtariama, kad duomenys buvo per-
duodami penkerius metus, už perduo-
tą informaciją A. O. gaudavo pinigų.
„Bylos duomenimis, Baltarusijos gink-
luotųjų pajėgų Generalinio štabo Vy-
riausios žvalgybos valdyba (BR GRU)
itin domėjosi Lietuvos kariuomenės
padalinių turima karine technika, gink-
luote, pastatų paskirtimi, dalyvavimu
tarptautinėse NATO operacijose (mi-
sijose), standartinių operacijų planais,
įvairiais kariniais mokymais, infor-
macija apie konkrečiuose padaliniuose
ar tarnybose tarnaujančių asmenų
skaičių, jų vardus, asmenines charak-
teristikas bei moralines psichologines
nuostatas, dienotvarkę, t. y. apie viską,
kas susiję su Lietuvos kariuomene, tu-
rima karine technika, karių ruošimo
programomis, pratybomis, Lietuvos
kariuomenės objektais ir jų paskirti-
mi”, – rašoma Generalinės prokuratū-
ros pranešime.

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas gruodžio 4
dieną skaitydamas metinį pranešimą,
apkaltino Vakarų valstybes išnaudojant
Ukrainos krizę, kad pažabotų jo šalį, ir
pareiškė, kad Maskvos aneksuotas Kry-
mas Rusijai yra „sakrali” teritorija.

Tačiau kreipdamasis į šimtus sve-
čių, įstatymų leidėjų ir pareigūnų, su-
sirinkusių Kremliaus Didžiuosiuose
rūmuose, V. Putinas pabrėžė, kad Rusija
nenutrauks ryšių su Vakarais, nors
santykiai su Briuseliu ir Washingtonu
labai pablogėjo.

„Esame pasiruošę atremti bet kokį
iššūkį ir nugalėti”, – pareiškė V. Putinas
pridūręs, kad „kalbėti su Rusija iš jėgos
pozicijų – beprasmiška”.

Autoritarinis vadovas taip pat ne-
sureikšmino Rusijos ekonomikos prob-
lemų, šaliai grimztant į recesiją dėl
Vakarų šalių sankcijų spaudimo ir
smarkiai sumažėjusių naftos kainų.

V. Putinas sakė, kad Krymas, kurį

Maskva šių metų kovą atplėšė nuo Uk-
rainos, Rusijai turi „sakralinę” reikšmę,
lygindamas jį su Šventyklos kalnu Je-
ruzalėje.

Jis teigė, kad Rusija nesileis įtrau-
kiama į naujas ginklavimosi lenktynes,
tačiau tvirtino, kad šalies ginkluotosios
pajėgos yra pasiruošusios atremti bet
kokį puolimą.

V. Putinas paskelbė kai kurių eko-
nomikos priemonių, kuriomis bus sie-
kiama gerinti sąlygas verslui, taip pat
pareikalavo, kad pareigūnai imtųsi
veiksmų, turinčių sustabdyti spartų
rublio kurso smukimą.

Gruodžio 1 d. rublis atpigo labiau-
siai nuo 1998 metų finansų krizės, o pa-
saulinės naftos kainos irgi sumažėjo.
Nuo metų pradžios rublis JAV dolerio
atžvilgiu atpigo 60 proc., o euro atžvil-
giu – apie 45 procentais. Prognozuoja-
ma, kad Rusiją ateinančiais metais ap-
ims recesija – pirmąkart per pastaruo-
sius šešerius metus.

Pateikti kaltinimai dėl šnipinėjimo 

Bazelis (ELTA) – Jungtinės Vals-
tijos ir kitos šalys vėl griežtai sukriti-
kavo Rusiją dėl jos veiksmų Ukrainoje.
„Rusija ir toliau tiekia naujus ginklus
ir didina savo paramą ginkluotiems se-
paratistams’’, – pareiškė JAV valstybės
sekretorius John Kerry Bazelyje vyks-
tančioje Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijos (ESBO) me-
tinėje konferencijoje.

Taip Maskva nusižengia tarptau-
tinei teisei, pabrėžė J. Kerry. O kainą už
tai esą moka Rusijos piliečiai, „įskai-
tant šimtus rusų kareivių, kovojančių
ir mirštančių šalyje, kurioje būti jie ne-
turi teisės”.

Vokietijos diplomatijos vadovas
Frank-Walter Steinmeier sakė: „Tarp-
tautinei teisei prieštaraujanti Krymo
aneksija ir kariniai susirėmimai Rytų
Ukrainoje betarpiškai kelia grėsmę
taikai Europoje”. 

ES užsienio reikalų įgaliotinė Fe-
derica Mogherini ir J. Kerry paragino
Rusiją nedelsiant sustabdyti ginklų
tiekimą kovotojams Rytų Ukrainoje ir
įgyvendinti Minsko susitarimus. 

Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas Maskvos veiksmus
teisino Ukrainoje gyvenančių Rusijos
piliečių apsauga. 

Bazelyje įvyko ir Lietuvos inici-
juotas aštuonių valstybių ministrų ir at-
stovų susitikimas su Krymo totorių va-
dovu Mustafa Džemilevu bei Ukrai-
nos-Rusijos žmogaus teisių misijos
Kryme vadovu Andrejumi Jurovu. M.
Džemilevas ir A. Jurovas pranešė Lie-
tuvos, Danijos, Kanados, Turkijos, Uk-
rainos užsienio reikalų ministrams,
Jungtinės Karalystės ministrui Euro-
pos reikalams ir Jungtinių Amerikos
Valstijų bei Švedijos atstovams apie
Kryme tęsiamą etninių ukrainiečių,
Krymo totorių bauginimą ir persekio-
jimą, išraiškos laisvės, susirinkimų
laisvės, religijos ir įsitikinimų laisvės
ribojimą, asmenų teisės į nuosavybę pa-
žeidinėjimą, Krymo totorių namuose
vykdomas kratas, laisvės judėti tarp
Krymo ir likusios Ukrainos dalies su-
varžymus, teisės mokytis gimtąja (uk-
rainiečių) kalba ribojimą.

Washingtonas (ELTA) – Jungtinės
Valstijos sukritikavo Prancūzijos par-
lamento sprendimą pripažinti Palesti-
nos valstybę. Kelias į savarankiškumą
turi vesti per tiesiogines derybas tarp
Izraelio ir palestiniečių, Washingtone
pareiškė Valstybės departamento at-
stovė Marie Harf. 

Prancūzijos Nacionaliniame Susi-
rinkime rezoliucijai, kad Palestina
būtų pripažinta nepriklausoma vals-

tybe, pritarta balsų dauguma. Tiesa, ji
Prancūzijos vyriausybei nėra įparei-
gojanti. 

JAV yra už dviejų valstybių sam-
būviu pagrįstą sprendimą Artimuo-
siuose rytuose ir nori tai pasiekti de-
rybomis tarp Izraelio ir palestiniečių.
Tačiau kelis mėnesius trukusi JAV
valstybės sekretoriaus John Kerry tar-
pininkavimo misija Artimųjų Rytų
konflikte pavasarį žlugo. 

JAV kritikuoja Prancūzijos sprendimą dėl Palestinos
Vilnius (URM info) – Į Užsienio rei-

kalų ministeriją gruodžio 3 dieną buvo
pakviestas Italijos ambasadorius Lie-
tuvoje Stefano Maria Taliani De Mar-
chio. Su juo susitikęs užsienio reikalų
viceministras Neris Germanas išreiškė
apgailestavimą dėl Milano apeliacinio
teismo sprendimo nebetęsti įtariamojo
Sausio 13-osios byloje Vasilijaus Kotle-
rovo ekstradicijos svarstymo.

N. Germanas pabrėžė, kad Lietuva,
laikydamasi visų tarptautinės teisės rei-
kalavimų, perdavė Italijai prašymą dėl
ekstradicijos ir buvo pasirengusi teik-
ti visus reikiamus papildomus paaiš-

kinimus ir informaciją dėl šios svarbios
bylos.

Viceministras taip pat išreiškė su-
sirūpinimą dėl to, kad Italijos atsakin-
gos institucijos neužtikrino, jog įtaria-
masis bylos nagrinėjimo metu būtų
pasiekiamas atsakingoms Italijos ins-
titucijoms.

Ambasadoriaus buvo paprašyta
pateikti paaiškinimus dėl šios bylos
aplinkybių ir teismo sprendimo.

Baudžiamasis procesas V. Kotle-
rovo atžvilgiu vyks toliau, jo tarptautinė
paieška tebegalioja.

Italijos ambasadoriui pareikštas susirūpinimas 

Vilnius (BNS) – Vilniaus apygar-
dos prokuratūros ir Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato pa-
reigūnai gruodžio 3 dieną atliko kratas
dviejų rusiškų mokyklų administra-
cinėse patalpose. Jos atliekamos ti-
riant Vilniaus mokinių vežimą į Rusi-
jos organizuotas sukarintas stovyk-
las.

„Kalbame apie mokyklos vadovus
ir vieną mokytoją. Jokių pretenzijų mo-
kyklos moksleiviams proku-
ratūra neturi”, – sakė Vil-
niaus apygardos prokuratū-
ros vyriausiasis prokuroras
Ramutis Jancevičius. Jis nei -
gė rusiškos žiniasklaidos pa-
nešimus, kad moksleiviai kal-
tinami Tėvynės išdavimu.

Prokuroras neatskleidė,
ko pareigūnai ieškojo mo-
kyklose. Jis pranešė, kad kra-
tos atliekamos ir fizinių as-
menų gyvenamose vietose.
Prokuroras pažymėjo, kad
kratos sankcionuotos, jas at-
likti leidimą davė teismas.

Pasak R. Jancevičiaus, įta-
rimai kol kas niekam nėra pa-
teikti, sulaikytų asmenų taip pat nėra.
Prokuroro teigimu, pamokos dėl kratų
nėra sutrikusios.

Kaip skelbta, Generalinė proku-
ratūra spalį pradėjo ikiteisminį tyrimą
dėl galimo padėjimo kitai valstybei

veikti prieš Lietuvos Respubliką. Pagal
Lietuvos įstatymus, ši veika priski-
riama prie sunkių nusikaltimų, už tai
gresia laisvės atėmimas iki septynerių
metų.

Tuomet teigta, kad tyrimo metu
bus siekiama išsiaiškinti Vilniaus
miesto tautinių mažumų mokyklos
moksleivių dalyvavimo Rusijoje ren-
giamose sukarintose stovyklose „So-
juz” aplinkybes.

Apie tai,kad Vilniaus Sofijos Ko-
valevskajos vidurinės mokyklos ir Va-
silijaus Kačalovo gimnazijos mokslei-
viai nuolat vežami į rusų organizuotas
sukarintas stovyklas paskelbė naujie-
nų tinklalapis 15min.lt.

Mokyklose atliktos kratos 

ESBO konferencijoje liejosi kritika Rusijai

Prokuroras R. Jancevičius K. Čachovskio nuotr.
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vARDAN ToS LIETUvoS

1918m. lapkričio 23 d. Lietuvos mi-
nistras pirmininkas ir einantis

krašto apsaugos ministro pareigas prof. Au-
gustinas Voldemaras paskelbė pirmąjį įsa-
kymą kariuomenei, su darė kariuomenės
štabą ir paskyrė Lie tuvos kariuomenės 1-ojo
pėstinin kų pulko vadą. Ši diena ir laikoma
Lietuvos kariuomenės atkūrimo die na. 

Paskelbus šį įstatymą, Lietuva ne turėjo
jokių ginkluotojų pajėgų, o tik 70 Apsaugos
komisijoje sava no riais užsiregistravusių iš
Rusijos gilumos grįžusių buvusių carinės
kariuomenės karininkų, puskarinin kų ir
karių.

Formuoti Lietuvos ginkluotąsias pajė-
gas buvo ketinimų ir anksčiau. Prasidėjus
Pirmajam pasauliniam karui į caro ka-
riuo menę buvo mobilizuota per 150 tūks-
tančių lietuvių, kurie buvo iš blaš kyti po ca-
rinės kariuomenės da linius ir kariavo įvai-
riuose frontuose. Nuvertus carą Rusijos ka-
riuomenėje kilo sąmyšis, kareiviai ėmė
bruzdėti, nevykdyti karininkų įsakymų, at-
si sakinėjo kariauti, dezertyruoti. De zerty-
ruoti ėmė ir lietuviai kariai ir ka rininkai,
bet Lietuva tuo metu bu vo okupuota vo-
kiečių. Tad jie ėmė burtis Rusijos mies-
tuose: Smolenske, Jekaterinburge, Vitebs-

ke ir kitur bu vo sudaryti lietuvių karių ko-
mitetai. 1917 m. rugsėjo mėnesį Peterburge
įvykusiame tokių komitetų atstovų su važia-
vime buvo nutarta steigti lie tuviškus dali-
nius ir organizuotai grįžti į Lietuvą, kovo-
ti už Lietuvos išvadavimą. Tokių padalinių
for ma vimo darbe ypač pasireiškė karinin-
 kai A. Juozapavičius, Linkevičius, Va riako-
jis, Rėklaitis ir kt. Nedaug trū ko, kad lie-
tuviški kariniai daliniai būtų pajudėję link
Lietuvos, tačiau valdžią Rusijoje užgrobę
bolševikai pareikalavo, kad lietuviškieji
da li niai įsijungtų į Raudonąją armiją. Lie-
tuviams atsisakius bolševikai pa reikalavo
dalinius išformuoti, o už ne paklusnumą lie-
tuviams ėmė taiky ti brutalias sankcijas.
Ypač nukentėjo Sibiro Vytauto Didžiojo
batalionas, kuriame buvo per 700 lietuvių
karių ir karininkų. Bolševikai įsiveržė į ba-
 taliono štabą ir kardais užkapojo 5 kari-
ninkus ir 3 karius, vieną karį-sargybinį nu-
šovė. Kiti bataliono ka rininkai ir kariai
buvo nuginkluoti ir suimti.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybai
paskelbus Nepriklausomy bės Aktą, ši žinia
pasiekė ir įvairiose Rusijos vietose esančius
lietuvius ka rius ir karininkus, tad jie pa-
vieniui, didesniais ar mažesniais būreliais

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠsi)

Tėvynės labui
ROMA BIKULČIENĖ

2014 m. lapkričio 23 d. Jūrų šau lių kuopa „Klaipėda”, įsikūrusi Cice -
ro miestelyje, šventė įkūrimo 50-metį ir kartu minėjo Lietuvos ka-
riuome nės dieną. 

Džiugi šventė prasidėjo šv.  Mišio mis Šv. Antano bažnyčioje,
kurias at na šavo kun. Antanas Gražulis. Po to parapijos sa-
lėje svečiai vaišinosi ir pabendravo. Vėliau vyko iškilmin-

gas minėjimas.
Įžygiavus šaulių vėliavų tarnybai Cicero parapijos choras, va-

dovaujamas Vilmos Meilutytės, sugiedojo  JAV ir Lietuvos himnus.
Po invokacijos, kurią sukalbėjo parapijos religi nė koordinatorė Al-
dona Zailskaitė, tylos minute buvo pagerbti žuvę šauliai ir visi ko-
votojai už Lietuvos laisvę. Renginio vedėja  Roma Bikul čienė su-
pažindino su jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” veikla. 

Kuopa įkurta 1954 m. gruodžio 13 d. Jos pirmasis vadas buvo
Juozas Žemaitis, vėliau vadovavo Stasys Ber natavičius, Kazys Kli-
nauskas, Karo lis Milkovaitis, o nuo 1980 m. vado pa reigas eina Juo-
zas Mikulis. Kuopa sa vo lėšomis išleido prelato dr. Juozo Prunskio
knygą „Lietuva bolševikų okupacijoje”, vėliau išverstą ir į ang lų
kalba; Cicero bibliotekai ir Čika gos aukštesniosioms lituanistinėms
mokykloms padovanojo po šešiatomę „Encyclopedia Lituanica”. Vie-
ninte lė je Cicero miesto savivaldybėje, prie savivaldybės rūmų, kas-
met mero leidimu Lietuvos Nepriklausomybės at kūrimo proga Va-
sario 16-ąją vienai savaitei iškeliama Lietuvos trispalvė. Kuopa to-
liau aktyviai dalyvauja Lie tu vos valstybės švenčių, S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio per Atlantą ir ki tuose minėjimuose.

50-ojo kuopos jubiliejaus proga šaulius sveikino ALT’o pir-
mininkas adv. Saulius Kuprys, Cicero bendruo menės garbės narė
Marija Remienė,  Šv. Antano parapijos klebonas Sergio Solis, Vy-
tauto Didžiojo šaulių rinkti nės vadas ir šauliai, gen. T. Daukanto
ir „Baltijos” jūrų šaulių kuopos vadai ir šauliai, kurie linkėjo dar
daug sėkmingų ir prasmingų darbų Tėvynės labui. Šiltai sutikti Lie-
tuvos Respub likos ambasadoriaus JAV ir Meksiko je Ž. Pavilionio
ir Lietuvos gynybos, karo, jūrų ir oro atašė JAV ir Kana doje plk. J.
Kačergio atsiųsti sveikinimai ir  linkėjimai.

Vėliau mikrofonas buvo perduotas specialiai į šventę atvyku-
siam sve čiui iš Lietuvos, Lietuvos šaulių sajungos atkūrimo ini-
ciatoriui, LŠS garbės šauliui, Vlado Putvinskio-Pūt vio klubo pre-
zidentui, Vyčio Kry žiaus ordino kavalieriui Stasiui Igna tavičiui, ku-
ris kalbėjo apie Lietuvos kariuomenę ir apie Lietuvos šaulių sąjungą
(svečio kalbą spausdiname). Stasys Ignatavičius perdavė Lietuvos
šaulių sąjungos vado ats. plk. ltn. Liu do Gumbino, LR Seimo nario
šaulio Arimanto Dumčiaus, Vytauto Didžio jo 2-os šaulių rinktinės
vado ats. mjr. Žydrūno Šadauskio ir Šaulių studentų korporacijos
„Saja” pirmininkės Modestos Skinkaitienės sveikinimus. La-
biausiai pasižymėję broliai ir sesės šauliai buvo apdovanoti  ati-
tinkamo lygmens apdovanojimais už jų nu veik tus darbus Tėvynės
labui. Akty viausi  visuomenės veikėjai –  ALT’o pirmininkas adv.
Saulius Kuprys ir Cicero Lietuvių Bendruomenės garbės narė Ma-
rija Remienė buvo apdo vanoti Laisvės kovos Didžiojo Kry žiaus or-
dinu, padėkota jiems už jų ne pailstamą darbą skatinant išlikti iš-
 ti kimais piliečiais lietuviais net ir Ame rikoje, dirbant „vardan tos
Lie tu vos”.

Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda” vadas ir šauliai nuoširdžiai ir su
di džia pagarba dėkoja visiems svečiams, šauliams, draugams, gimi -
nėms, Cicero parapijos chorui ir jos vado vei, bendruomenės nariams
ir parapijiečiams už sveikinimus ir gausų dalyvavimą šventėje.  

Stasio Iganatavičiaus kalba Jūrų šaulių 
kuopos „Klaipėda” 50-mečio šventėje

Stasys Ignatavičius įteikia dovanas jūrų šaulių kuopos ,,Klaipėda” atstovams Giedriui Bikulčiui ir
Juozui Mikuliui

Jūrų šau lių kuopa „Klaipėda”, įsikūrusi Cice ro miestelyje, šventė įkūrimo 50-metį Jono Kuprio nuotraukos
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AGNĖ BUCKUTĖ

Italijos Lietuvių Bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo
istorijoje ir pristato naują interneto tinkla lapį itlietuviai.lt. Jis
atveria galimybę sužinoti, kokie, kaip ir kuo Italijoje gyve-
na lietuviai, dalintis informacija ir vienytis. itlietuviai.lt yra
pirmoji internetinė platforma, jungianti skirtingų Italijos re-
gionų lietuvius.

Motyvuoja dalyvauti ir veikti

„Bendruomenės gyvenimas visada yra cikliškas – yra
aktyvesnių ir ramesnių periodų. Tinklalapis itlietuviai.lt ga-
lėtų būti ta žiežirba, kuri išjudintų žmones. Iki šiol vieni apie
kitus sužinodavome per savo asmeninius ryšius. Šis tink-
lalapis yra gera galimybė pagyvinti lietuvių bendravimą.
Visai kitas dalykas, kai sužinai apie lietuvius iš Genujos,
Sicilijos, Neapolio ir kitų miestų, kad jie yra, kad veikia, tuo-
met ir pats pasijunti didesnės bendruomenės dalimi. Tai mo-
tyvuoja dalyvauti ir imtis veiklos. Tai fantastiška! Iki šiol
nebuvo tokio bendro instrumento, kuris
visus vienytų. Yra labai daug pavienio,
skirtingo bendravimo; keli Facebook pus-
lapiai, grupės. Visi tokie pabirę!”, – sakė
Milano lietuvių apylinkės atstovė Simo-
na Aurylaitė, specialiai atvykusi į itlie-
tuviai.lt gimtadienį Romoje.

Atitinka bendruomenės poreikius

Tinklalapį itlietuviai.lt sukūrė keturi
Romoje gyvenantys lietuviai: interneto
svetainių kūrėja Sima Šilingytė, psi-
chologijos doktorantūros studentė ir ILB
valdybos narė Skaistė Kerušauskaitė,
žurnalistė Agnė Buckutė ir finansų ana-
litikas Ervinas Klimavičius. Tinklalapyje
surinkta informacija apie ILB apylinkes
ir jų vykdomą veiklą. Sukurti paprastai
bendruomenėms aktualūs skyriai Ren-
giniai ir Naujienos, kuriose informuo-
jama apie svarbiausius Italijos lietuvių
įvykius ir progas susitikti. Taip pat vei-
kia nuolat atnaujinamas Kalendorius
ir Skelbimų skyriai. Joje nemokamai
spausdinami Italijoje gyvenančių lietu-
vių skelbimai.

Aktyvumas užtikrina 
gyvavimą

„Kurdami itlietuviai.lt, domėjomės,
ką veikia, kuo užsiima Italijoje gyvenantys lietuviai. Ra-
dome prekiaujančių lietuvišku gintaru, kuriančių lino
drabužius, vestuvių, švenčių organizatorių, vertėjų, ar-
chitektų, veiklių mamų, finansininkų, tinklalapių dizai-
nerių, savanoriaujančių ir kt. Turime ambasadų, prekybos
rūmus, kunigų kolegiją ir jų svečių namus, lituanistinių mo-
kyklėlių. Tad tinklalapio tikslas yra vienytis, pažinti vie-
ni kitus, padėti, dalintis informacija, pasidžiaugti, kalbė-
ti apie problemas. Tinklalapį sukūrėme keturiese. Vieni ka-
žin, ar toli nueitume, todėl kviečiame regionų atstovus ir
visus norinčius, turinčius idėjų ir pasiūlymų kurti jį kar-
tu. Italijoje gyvena daug šaunių jaunų lietuvių, tačiau nėra
įkurtos jaunimo sąjungos. Tinklalapis itlietuviai.lt galėtų
būti puiki erdvė ir proga jaunimui išreikšti save. Čia nėra
etatų, visi prisidedame savanoriškai, orientuojamės į ko-
mandinį darbą, kūrybinę laisvę ir kokybę”, – sakė tinkla-
lapio redaktorė Agnė Buckutė. 

Atnaujintas 
bendruomenės ženklas

Tinklalapis itlietuviai.lt suteikia galimybę prisijungti
prie ILB naujienlaiškio, kuris siunčiamas kelis kartus per
mėnesį ir praneša apie artimiausius bendruomenės ren-
ginius. Yra įdiegtos „Flickr” (nuotraukų albumas) ir „Issuu”
(dokumentų publikavimas, pvz., ILB statutas) programėlės,
sukurta mobilioji itlietuviai.lt versija, paskyra socialinia-
me Facebook tinkle, pasitelkta „Google analytics” sistema,
padedanti vertinti lankytojų aktyvumą ir paruošti sąlygas

reklamai tinklalapyje. „Atnauji no me bendruomenės ženk-
lą. Angliškai šis procesas, kuomet yra perkuriamas orga-
nizacijos logo, sukuriamas naujas tinklalapis, vadinamas
rebranding. itlietuviai.lt gali augti ir plėstis, tobulėti ir gra-
žėti. Kol kas stebime, kas žmonėms įdomu. Jau sulaukėme
daug pasiūlymų, ką galima keisti, kaip papildyti jau turi-
mas dalis. Tad esame nusiteikę pozityviai. Interaktyvios vi-
suomenės laikais reikia įrankio, kuris visus sujungtų, iš-
judintų ir skatintų bendrauti”, – kalbėjo tinklalapio dizai-
nerė Sima Šilingytė.

Susitikimo vieta – itlietuviai.lt

Lapkričio 29 dieną Romoje įvyko oficialus naujojo
ILB tinklalapio pristatymas. Į šventę susirinko pusšimtis
lietuvių iš Milano, Genujos, Romos, Neapolio, Sicilijos. „Tai
yra platforma, ant kurios ir kurioje galime susitikti, nors
ir būdami toli vienas nuo kito. O susitikti ir yra būti ben-
druomene”, – svarstė Italijos Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkas Romanas Kazakevičius. „Tinklalapis leidžia da-
lintis idėjomis ir informacija apie Italijoje vykstančius lie-

tuviškus renginius, kurių vis daugėja, kurti bendrus pro-
jektus ar tiesiog kviesti pas save į svečius ir džiaugtis vie-
ni kitų pasiekimais”, – sakė Genujos lietuvių atstovė Toma
Gudelytė. „Suprantu, kad skyrių gyvumas priklausys nuo
mūsų pačių. Labai tikiuosi, kad entuziazmas tik augs ir nuo-
lat turėsime kuo jas užpildyti. Be to, labai laukiu naujien-
laiškio, kuris taip pat, bent man asmeniškai, reikalingas
tam, kad primintų, jog kažkas vyksta ir pakviestų užsuk-
ti, pasidomėti daugiau”, – itlietuviai.lt sakė Neapolio lietuvių
atstovė Lina Gaučytė. „Kadangi atstovauju lituanistinei mo-
kyklėlei, būtų gerai į tinklalapį įkelti su mokykla ir vaikų
mokymu susijusios informacijos”, – idėja pasidalino buvusi
Milano lituanistinės mokyklėlės vadovė Ina Jurevičiūtė.
„Kai informaciją gali pasiekti ir  pasikeisti ‘čia ir dabar’,
peri ferijos jausmas, jei jis kada buvo, išnyksta. Todėl as-
meniškai puslapio sukūrimą laikau svarbiu simboliniu
veiksmu, galinčiu pagelbėti lietuviams, gyvenantiems Ita-
lijoje, burtis draugėn, tegul nuotoliniu būdu. Vis dėlto, mig-
rantams ‘buvimo kartu’ jausmas yra itin svarbus, ypač ne-
seniai atvykusiems ir dar nesukūrusiems savo sociokul-
tūrinės aplinkos žmonėms”, – sakė Pietų Italijos apylinkės
pirmininkė dr. Simona Crisafulli.

Italijos Lietuvių Bendruomenė susikūrė 1952 m. Romoje
ir veikė keturis dešimtmečius. Ji vėl atkurta 2002-siais. Ita-
lijoje yra apie 5 000 savo gyvenamąją vietą deklaravusių lie-
tuvių, čia veikia 6 oficialios Lietuvių Bendruomenės apy-
linkės. Tinklalapis itlietuviai.lt pakeitė ankstesnį ILB tink-
lalapį lituani.net, kuriuo rūpinosi vienas iš ILB atkūrėjų Kęs-
tutis Liobikas.

ITALIJA

Susitikimo vieta – naujas Italijos lietuvių tinklalapis

plūstelėjo link Lietuvos.
Traukiantis iš Lietuvos vokiečių

kariuomenei į Lietuvą įsiveržė bol-
ševikų ordos. Lietuvos Nepriklau-
somy bė atsidūrė pavojuje. Nesutik-
dama jo kio pasipriešinimo bolševi-
kų kariauna artėjo prie Vilniaus.
Gruodžio 22 d. atsistatydina A. Vol-
demaro vyriau sybė. Gruodžio 26 d.
sudaryta nauja – Mykolo Šleževi-
čiaus vyriausybė. Gruodžio 29 d.
bolševikams visiškai priartėjus prie
Vilniaus ministras pirmininkas M.
Šleževičius ir krašto apsaugos mi-
nistras Mykolas Velykis paskelbė
atsišaukimą, kviečiantį gin ti Tėvy-
nės. Šis atsišaukimas pakėlė žmones.
Sumanių karininkų Varia ko jo, Ša-
rausko, Juozapavičiaus ir ki tų va-
dovaujami lietuvių kariai su stabdė
daug gausesnės ir geriau ginkluotos
bolševikų kariuomenės ver žimąsi į
Kauną prie Kėdainių ir Alytaus.
Prie Kėdainių žuvo Povilas Lukšys,
kuris tapo pirmuoju kariu, žuvusiu
Nepriklausomybės kovose. Prie Aly-
taus žuvo karininkas Anta nas Juo-
zapavičius. 

Bolševikai buvo išvyti net už
Dau guvos. Lietuvos kariai ties Meš-
 kui čiais sutriuškino ir bermonti-
nin kus. 1920 m. spalio mėn. len-
kams su laužius taikos sutartį ir įsi-
veržus į Lietuvą, jie turėjo prana-
šumą, tačiau Giedraičių-Širvintų-
Musninkų ruože jie buvo sustabdy-
ti ir sumušti. Lietu vos kariuomenė
būtų juos visiškai sutriuškinusi ir iš-
vijusi už Lietuvos ribų, bet įsikišo
Santarvės komisija, kuri sustabdė
kovos veiksmus. 

Taip pat reikėtų prisiminti ir
pergalingą Lietuvos šaulių ir sava-
norių žygį atgaunant Klaipėdos kraš-
tą. 

Reikėtų paminėti ir tai, kad Ne-
 priklausomybės kovose dalyvavo
per 100 JAV piliečių – lietuvių (vie-
nas jų – Domas Jasaitis). Amžina
garbė žuvu siems ir kovojusiems už
Lietuvos Nepriklausomybę.

Didžiausiais pagalbininkais Lie-
 tuvos kariuomenei buvo Lietuvos
šauliai. Šiemet mes paminėjome
LŠS įkūrimo 95-ąsias, LŠS išeivijoje
atkūrimo 60-ąsias ir LŠS atkūrimo
25-ąsias metines. Kaip ir tarpukario
Lie tuvoje, mes, šauliai, norime būti
Lie tuvos kariuomenės dešinioji ran-
ka. Tai iš dalies ir įvykdėme. 

Lietuvos šaulių sąjunga atsikū-
rė anksčiau negu Lietuvos kariuo-
menė, tad jai atidavėme savo ge-
riausius šaulius. SKAT – Jonas Ge-
čas, Vytau tas Geštautas, Eugenijus
Jakimavi čius, Sigitas Vaitulionis,
Juozas Juo zaitis ir  kiti.; pasienio
tarnyba – Gin taras Žagunis, Antanas
Kliunka, Žyd rūnas Šadauskis; „Ge-
ležinio vilko” bri gada – Antanas
Sirtautas, Boles lo vas Jankus, Ma-
rius Šmitas, Kęstutis Vaitonis; Juo-
zo Vitkaus inžinerinis batalionas –
Henrikas Račkauskas ir Algirdas
Mizeikis, – tai mūsų žmo nės. Tokių
pavardžių galima pateikti ir dau-
giau. 

Šauliai įvykdė savo pareigą
1990–1991 m. ginant Lietuvos Ne-
priklauso mybę, saugant Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos rūmus ir svarbiausius valstybės
objektus. Norisi paminėti, kad Aukš-
čiausio sios Tarybos rūmų vidaus
apsaugoje dalyvavo 186 šauliai, o
kiek jų kartu su visa Lietuva budė-
jo prie laužų, išorėje – dar keli šim-
tai. Žuvo Darius Gerbutavičius, Ig-
nas Šimulionis ir Gintaras Žagu-
nis. Savo pareigą tvirtai vykdysime
ir ateityje. 
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PeTRAs V. KisieLiUs, md, FACs
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

CHIRURGAI

CHIROPRAKTIKA

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

edmUndAs ViŽinAs, md, sC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

ARAs ŽLioBA, md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

”BAKe FoR me” KAVinĖs
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

dR. YeLenA PoTeKhin, d.C.
16532 Oak Park Ave. Ste 100

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

www.potekhinchiropractic.com
Masažas

Chiropraktika
Chiromasažas

Kaklo skausmas
Nugaros skausmas
Galvos skausmas

Sėdmens nervo skausmai
Sąnario skausmas

Pasidalinkite nuomone

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

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

siŪLo dARBĄ

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

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

siu. Tel. 630-340-9604

,,Surašymo” Nr. 39 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ŽVANGUTIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,surašymas” nr. 39
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Julius Špakevičius, Westwood, MA
dalė Blekienė, Chicago, IL

danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL
Jadvyga savickas, Nashua, NH

,,draugo” sudoku nr. 85
atsakymus atsiuntė: 

ona Rušėnienė,  Palos 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

Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

,,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

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 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
vairuoja. 
Tel. 312-420-3770. 

� Profesionali, sąžininga moteris, turin-
ti didelę slaugos darbo patirtį, legali,

vairuojanti automobilį, ieško pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo su gyvenimu
Čikagoje ar jos priemiesčiuose. 
Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996. 

� Moteris ieško žmonių prie žiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.  
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http://draugokalendorius.org

RENgINIų KALENDoRIUS DRAUgo FoNDAS

Su 200 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso 8,985 dol., Orland
Park, IL

Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,
garbės nariai, iš viso 4,450 dol., Burr
Ridge, IL

Dr. Juozas Vidžiūnas, garbės na -
rys, iš viso 2,250 dol., Tuscon, AZ

Čikagos sendraugių ateitininkų
skyrius, iš viso 400 dol., Burr Ridge,
IL

Aušrelė Sakalaitė, iš viso 200 dol.,
Lemont, IL

Su 100 dolerių:
Viktoras ir Rūta Jautokas, gar-

bės nariai, iš viso 2,000 dol., Oak
Park, IL

Laima Price, iš viso 450 dol.,
Wellesley Hills, A

Janina Čekanauskienė, iš viso
200 dol., Westlake Village, CA

Su 50–100 dolerių:
Balys ir Elena Kondratai, garbės

nariai, iš viso 1,585 dol., Quaker Hill,
CT

Jadvyga Leleiva, iš viso 50 dol.,
Richmond Hill, NY

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

Užbaigėme rudens vajų – laukiame Kalėdų Senelio!

Tris mėnesius trukęs Draugo fon do lėšų telkimo rudens vajus bai gėsi.
Rudens vajaus metu sulaukėme didesnių ir mažesnių įnašų. Visi jie yra
labai svarbūs fondo auginimui ir už visus nuoširdžiai dėkojame. Iš gau -

 tų laiškų su čekiais Draugo fondui matyti „Draugo” skaitytojų nu o širdus
rūpestis tolimesniu „Draugo” išlaikymu. „Labai labai noriu, kad ‘Drau gas’
išsilaikytų ir niekad nesu stotų mus lankęs, nes be lietuviško laikraščio neap-
sieiname”, – rašė Salo mėja iš Čikagos. Donatas ir Marian Greb iš Piedmont,
CA, dėkoja už sun kų darbą telkiant lėšas, linkėdami sėk mės ir Dievo palai-
mos.

Jau čia pat šv. Kalėdos. Mieste prie parduotuvių Kalėdų seneliai skam bi-
na varpeliais, kad Kalėdos bū tų su dovanėlėmis. Kalėdų senelio su dovanėlė-
mis laukia ir Draugo fondas. 

Didelė padėka visiems, suteiku siems fondui paramą ir parašiusiems  stip-
rybės linkinčius žodžius.

Marija Remienė
DF tarybos  pirmininkė

Rudens įnašai Draugo fonde

Draugo fondas nuo šir džiai dėkoja visiems aukotojams  

Brighton Parko 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 

(2745 W. 44TH ST., Chicago, IL 60632)

2014 m. Kalėdinis šventaraštis  

Gruodžio 7 d., 2-ąjį Advento sekmadienį: 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Jaunius Kelpšas.       

Gruodžio 13 d., šeštadienį: Susitaikinimo pamaldos su asmeniška išpažinti-
mi ir konferencija su tėvu Pauliumi iš Kanados.

Gruodžio 14 d. 3-čiąjį Advento sekmadienį: 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys ir tėvas Paulius iš Kanados.

Gruodžio 21 d., 4-tąjį Advento sekmadienį: 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.   Po pamaldų parapijos salėje  vyks suneštinis Kalėdinis
pobūvis.

Gruodžio 24 d., trečiadienį: 9 val. v. Bernelių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Gruodžio 25 d., ketvirtadienį: 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

Gruodžio 28 d., sekmadienį: 10 val. r. Šv. Šeimos šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys.

sausio 1 d., ketvirtadienį: 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šventės
ir Naujųjų Metų šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

sausio 4 d., sekmadienį: 10 val. r. Trijų Karalių šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Taip pat primename, kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišios atnašauja-
mos lietuvių kalba. Po pamaldų klausomos išpažintys.

Šventinių mišių tvarka 
Švč. mergelės marijos Gimimo parapijoje

(6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629)

2014 m. Kalėdinis šventaraštis 

Gruodžio 13 d., šeštadienį: 3 val. p. p. – Susitaikymo pamaldos. Išpažintys.
4 val. p. p. – šv. Mišios lietuviškai

Gruodžio 20 d., šeštadienį: 3 val. p. p. – išpažintys. 4 val. p. p. – šv. Mišios lie-
tuviškai.

Gruodžio 24 d., trečiadienį: 3:30 val. p. p. – Kalėdinės giesmės (angl.), 4 val.
p. p. – šv. Mišios angliškai. 5 val. p. p. – Kalėdų Mišios lietuviškai vaikams.
Giedos vaikų popchoras ,,Svajonė” (vadovė Alina Šimkuvienė).

10 val. v. – Bernelių Mišios (lietuviškai). Giedos parapijos choras (vadovas
Ričardas Sokas), kanklėmis skambins ,,Gabija” (vadovė Genutė Razumienė).

Gruodžio 25 d., ketvirtadienį: Kalėdos – Kristaus Gimimas. 9:30 val. r. – šv.
Mišios angliškai, 11 val. r. – lietuviškai. 

2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienį: 9:30 val. r. – šv. Mišios angliškai, 11 val. r.
– lietuviškai.

Adventinės ir Kalėdinės pamaldos 
Tėviškės parapijoje

(5129 Wolf Rd. Western Springs, IL 60453  
www. teviske.org / facebook;teviskes parapija)

Gruodžio 7 d., 2-ąjį Advento sekmadienį: 11:30 val. r. pamaldos su Šv.
Vakariene ir sekmadieninė mokyklėlė.

Gruodžio 11 d., ketvirtadienį: 6 val. v. maldos ir susikaupimo vakaras.    

Gruodžio 13 d., šeštadienį: 1val. p. p.  parapijos ,,Kalėdinė kavutė”

Gruodžio 14 d., 3-čiąjį Advento sekmadienį: 11:30 val. r. pamaldos su Šv.
Vakariene

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį:  6 val. v. maldos ir susikaupimo vakaras.    

Gruodžio 21 d., 4-tąjį Advento sekmadienį: 11:30 val. r. pamaldos su Šv.
Vakariene ir  sekmadieninės mokyklėlės programa.

Gruodžio 24 d., trečiadienį: 4:45 val. p. p. Šv. Kūčių vakaro pamaldos (lietu-
vių ir anglų kalbomis). Pamaldas puoš choras, arfos muzika ir žvakučių švie-
sa.

Gruodžio 25 d., ketvirtadienį: 11:30 val. r.  Šv. Kalėdų pamaldos su Šv.
Vakariene.

Gruodžio 28 d., sekmadienį: 11:30 val. r. pamaldos su Šv. Vakariene.
Paskutinis  2014 Viešpaties metų sekmadienis. 

SKAITYKITE

,,DRAUGĄ”

GREIČIAU!
www.draugas.org
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 s. southwest hwy.
Palos hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUs & son
FUneRAL diReCToRs 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
VITAS PAŠKAUSKAS

Mirė 2014 m. gruodžio 1 d.
Gimė 1947 m. rugsėjo 15 d.
Gyveno Chicago, IL, Beverly apylinkėje, anksčiau Marquette

Park.
Nuliūdę liko: žmona Cynthia Stahl Paškauskienė; brolis De nis,

Commander U.S. Navy Retired, su žmona Karen; brolienė Kath-
leen Stahl; sūnėnas Anthony Paskauskas su žmona Heather; duk-
terėčia Emily Ryan su vyru Patrick; dukterėčia Alissa Stahl ir
dukterėčia Amanda McKay su vyru Chris.

A. a. Vitas buvo sūnus a. a. Antoinette Navickaitės ir a. a.
Geor ge, švogeris a. a. Edward Stahl.

Buvo Major U.S. Army, Retired ir 15 metų buvo Švč. M. Mari-
jos Gimimo bažnyčios diakonas.

Priklausė Department Chaplain of  the State of  Illinois Ame-
 rican Legion, Lietuvos Vyčių C-112, Commander and Chaplain of
Don Varnas American Legion Post #986 ir Chicago Police De-
 partment Chaplain.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 7 d. nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar-
cher Ave (arti Derby Rd.), Lemont.

Pašarvotas ir pirmadienį, gruodžio 8 d. 11 val. ryto Švč. M. Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mi-
šios.

Laidotuvės antradienį, gruodžio 9 d. 12 val. p. p. Abraham Lin-
conl National Cemetery, Elwood, Illinois.

Vietoj gėlių prašom aukoti Sisters of  St. Casimir Retirement
Fund, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, 60629.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
VYTAUTAS BABUŠIS

Mirė 2014 m. gruodžio 2 d.
Gimė 1932 m. birželio 14 d., Lietuvoje, Griškabūdyje.
Gyveno Naperville, IL.
Nuliūdę liko: brolis Arvydas su šeima.
A. a. Vytautas buvo sūnus a. a. Marijos Apanavičiūtės ir 
a. a. Juozo.
Laidotuvės privačios penktadienį, gruodžio 5 d. 12 val. po -

piet, Šv. Kazimiero kapinėse.

Liūdi artimieji

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

A † A
MYLIMAI MAMYTEI

Lietuvoje išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame
LUMA valdybos narę kultūriniam darbui MARGA-
RI TĄ STIGLICH ir jos šeimą.

LUMA Čikagos skyrius

Ilgametei Čikagos lietuvių operos solistei

A † A
DANAI STANKAITYTEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame DA -
LIĄ STANKAITIENĘ bei visus artimuosius ir gimi-
 nes.

Čikagos lietuvių opera

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga, prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus, prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados..
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„saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti naš laičiams, beglo-
biams ir su negalia vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Ema Shobrys $200 jos dukters Dai nos Shobrys gimtadienio proga; Algi mantas ir
Virginija Gureckai $360 vaiko metinei paramai; Teresė Ky bar tas $50, Aldona
Kavaliūnienė $25, Danguolė Sealy $400, Danguolė  Kvik  lytė $100, Rosemarie Ignash $8,
Birutė Bulotaitė $250. Labai ačiū. „sau lutė” („sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf
st., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net
tinklalapis: www.sunlightorphanaid.org.

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.

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

   

� Šį savaitgalį Pasaulio lietuvių centras
(14911 127th St. Lemont, IL) kviečia jus
į ,,Kalėdinę mugę”! Dalyvauja daugiau nei
50 prekiautojų. Jūsų laukia meno dirbiniai,
rankdarbiai, juvelyrika, kitos dovanėlės,
užkandžiai, gėrimai ir muzika! Mugė
vyksta PLC Riškus ir Lietuvių Fondo salėse
šeštadienį, gruodžio 6 d., nuo 9 val. r. iki
4 val. p. p. ir sekmadienį, gruodžio 7 d.,
nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 10  d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite dokumentinį istorinį
filmą „Dingę Berlyne”. Jame panaudoti
XX a. slaptieji archyvai,  atskleidžiantys,
kaip sovietų KGB  grobė įtakingus lietu-
vius, okupacijos metu pasitraukusius į Vo-
kietiją.              

Palaimintojo Jurgio matulaičio misija 
(Šv. Mišių tvarka, Adventas ir Kalėdos) 

2014 m. gruodis 

Gruodžio 14 d., sekmadienį: Kalėdinis chorų koncertas (dalyvauja misijos
choras ir vaikų choras ,,Vyturys”). 

Gruodžio 15 d. ir 19 d.: Bendruomeninis Susitaikymo vakaras (išpažintys) 7
val. v. 

Gruodžio 22 d., pirmadienį: Bendruomeninis Susitaikymo rytas (išpažintys)
11 val. r. 

Gruodžio 24 d., trečiadienį: Kūčių dienos šv. Mišios 4 val. p. p. Mišių metu
giedos vaikų choras ,,Vyturys”. 

Gruodžio 24 d., trečiadienį: Misijos Kūčių vakarienė. Pradžia 6:30 val. v.
(registruotis iki gruodžio 20 d.). 

Gruodžio 24 d., trečiadienį: Bernelių šv. Mišios – 10 val. v. (giedos misijos
choras).

Gruodžio 25 d., ketvirtadienį: Kalėdų šv. Mišios  – 9 val. r. (giedos solistė) ir
11 val. r. (giedos kamerinis choras). 

Gruodžio 28 d., sekmadienį: Šventosios Šeimos šventė ir blynų pusryčiai po
9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių. 

Gruodžio 29–30 dienomis:  Biblinė vaikų stovykla, kuri vyks nuo 9 val. r. iki
5 val. p. p. Ateitininkų namuose. 

Gruodžio 31 d., trečiadienį: Šv. Mišios Naujųjų Metų išvakarėse bus aukoja-
mos 6 val. v. 

2015 m. sausis

2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienį:  Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos
diena. Naujieji Metai – šv. Mišios bus atnašaujamos 9 val. r.; 11 val. r. ir 6 val.
vakaro.

* Visose kalėdinėse Mišiose vaikučius kviečiame pasidabinti sparneliais. 
Misijos raštinėje (14911 127th St. Lemont, IL 60439) galite įsigyti kalėdaičių.
Daugiau informacijos el. paštu: matulaitismission@gmail.com arba tel. 630-
257-5613. 

Ruošdamiesi Kūčioms ir Kalėdoms
užsukite į „draugo” knygynėlį
– čia įsigysite kalėdaičių,
kalėdinių atvirukų, knygų,
meno albumų, knygelių ir
kompaktinių plokštelių vaikams.
Knygynėlis dirba nuo
pirmadienio iki penktadienio
nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. Tel.
pasiteirauti: 773-585-9500.

Artėja Kalėdos ir naujieji metai. Savo

draugus, gimines, artimuosius ir pažįstamus

galite pasveikinti  „Draugo” puslapiuose. Pa-

prastas ar eiliuotas tekstas, šilti linkėjimai,

nuotrauka – fantazijai nėra ribų! Sveikinimus

su tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite „Draugo”

administracijai adresu: 4545 W. 63rd St., Chi-

cago, IL 60629. Jauskimės viena šeima!

Dainos Čyvienės nuotraukos


