
Penkiasdešimtmetį švenčiančio Arvydo
Sabonio mama Milda Sabonienė šia
proga prisiminė tą dieną, kuomet būsi-

mai krepšinio legendai teko išrinkti vardą –
tada dar buvo sunku numatyti, kad jį links-
niuos visas pasaulis.

1964 metų gruodžio 19 dieną Kaune pasaulį
išvydęs berniukas tapo ne tik Lietuvos krep-
šinio karaliumi, bet ir vienu labiausiai pa-
saulyje gerbiamu bei aukštinamu žmogumi. 

,,Pirmiausiai pradėjome vardus rinkti iš
kalendorių. Rinkome visi: ir Andrius, ir mano
tėveliai. Man kažkaip užkliuvo vardas Arvy-
das. Sakau, gal neblogas. Dar žiūrėjom, žiū-
rėjom, bet galiausiai visi nutarėm, kad tegul
būna Arvydas”, – prisiminimais dalijosi krep-
šininko mama. 

,,Buvo siūlymų ir Jurgiu pakrikštyti. Bus
aukštas, stambus, drūtas vyras Jurgis”, – pri-
siminė M. Sabonienė. Ji sakė, kad artimieji nu-
jautė, jog berniukas užaugs aukštas ir tvirtas.

Lietuvos krepšinio legenda A. Sabonis turėjo ir Romo
vardą. ,,Grįžęs iš metrikacijos biuro vyras pasakė, kad štai,
dokumentą pirmąjį Arvydui parnešiau. Atsiverčiu, žiūriu
– Arvydas Romas, du vardai. Taip vyras įamžino ne tik savo
vaiką, bet ir jaunesnį brolį Romą”, – negirdėtą faktą at-
skleidė M. Sabonienė.

Gimtadienio proga krepšininkui įteikta įsimintina do-
vana – gruodžio 19 d. pasirodė filmas ,,Arvydas Sabonis.
11”, kuriame atskleidžiami dar nematyti ir negirdėti fak-
tai apie legendinio krepšininko gyvenimą. 

Arvydo Sabonio jubiliejui sukurtas ir dokumentinis
televizijos filmas „Atėjo... Sabas”. 

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
sveikindama Krepšinio federacijos prezidentą, geriausią
visų laikų Lietuvos krepšininką Arvydą Sabonį 50-ies metų
jubiliejaus proga rašė: „Jūsų vardas pasaulyje tapo Lie-
tuvos sinonimu, o mūsų šalyje – sektinu pavyzdžiu tūks-
tančiams vaikų ir jaunuolių, trokštančių žengti Jūsų ke-
liu. FIBA ir NBA šlovės galerijose įrašytas Jūsų vardas
įkvepia vis naujas krepšininkų kartas ir primena, kiek
daug įmanoma pasiekti, jeigu turi geležinę valią ir nebi-
jai pačių didžiausių iššūkių.” 
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Kalėdinė eglutė 
Portlande – 4 psl.

Kokios Tarybos
norime? – 10 psl.

Reikalinga ilgalaikė strategija Rusijos atžvilgiu

Briuselyje įvykusiame Europos Vadovų Tarybos
susitikime Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė kartu su kitais Europos Są-

jungos (ES) šalių vadovais aptarė aktualius išorės po-
litikos klausimus bei padėtį Ukrainoje.

ES vadovai išsakė paramą darbą pradėjusiai nau-
jajai Ukrainos koalicinei vyriausybei. Prezidentės tei-

gimu, šiai vyriausybei tenka svarbus uždavinys ne tik
atkurti taiką ir stabilumą, bet ir atsakingai įgyvendinti
šalies ir žmonių gerovei būtinas reformas. Šalies vadovė
pabrėžė, jog reformų ir visos valstybės sėkmė pri-
klauso nuo Ukrainos sugebėjimo išgyvendinti korup-
ciją.

– 2 psl.

A. Sabonis – 
Lietuvos sinonimas

Prezidentė D. Grybauskaitė ir Europos Komisijos vadovas Donald Tusk. EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos legenda švenčia jubiliejų M. Patašiaus nuotr.



Evangelija pasakoja apie dyku-
moje prie Jordano pasirodžiusį
Joną, kurio kalbos sukėlė daug

vilčių, bet dar daugiau sąmyšio tarp
tautos elito. Paklaustas, kas esąs, Jonas
atsakė: „Aš – tyruose šaukiančiojo bal-
sas” (Jn 1, 23) Vieną dieną prie Jorda-
no pasirodys Jėzus – pasaulio gelbėto-
jas, o Jonas parodys jį žmonėms ir pa-
skelbs: „Štai Dievo Avinėlis, kuris nai-
kina pasaulio nuodėmę!” (Jn 1, 29). Šiuos
šv. Jono Krikštytojo žodžius girdime per kiekvienas
Mišias prieš priimdami šventąją Komuniją. Tai iš-
ties garsus ir įtaigus balsas, skelbiantis, kad į žemę
atėjo Dievo Sūnus ir kad jis vienintelis gali padary-
ti žmogų laimingą, apdovanodamas jį ramybe ir
džiaugsmu. 

Dievo žodis kviečia mus džiaugtis. Skamba pra-
našo Izaijo žodžiai: „Iš visos širdies džiaugsiuosi
VIEŠPAČIU, džiūgausiu Dievu savuoju. <...> Viešpats
DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę visų tautų aki-
vaizdoje” (Iz 61, 10–11). Pranašas kviečia džiūgauti
savo tautiečius, nors jie dar gyvena Babilono ne-
laisvėje. To džiaugsmo pamatas buvo viltis, kad
Dievas neapleis jo ieškančių žmonių. 

Apaštalas Paulius taip pat ragina: „Visuomet
džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite,
nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje” (1 Tes 5,
16–18). Apaštalas tvirtina, kad pats Dievas nori, jog
būtume pilni džiaugsmo ir jo ieškotume Viešpaties
artumoje, melsdamiesi ir dėkodami Dievui už visą
gėrį, kurį gauname iš jo rankų.

Džiaugsminga žmogaus nuotaika liudija, kad jo

gyvenime yra viskas gerai, kad žmogus žino tikslą,
kurio siekia, vengia blogio ir skleidžia gėrį. O liū-
desys kalba, kad žmogaus gyvenime kažko trūksta:
gal jį slegia nuodėmė, gal jis pasimetęs gyvenimo ke-
liuose, gal laimės ieško ten, kur jos nėra, o gal pats
vienas nesusidoroja su iškylančiais sunkumais.
Liūdesys paprastai lydi kiekvieną žmogų, esantį toli
nuo Dievo. Šventieji, išgyvendami Dievo artumą, vi-
suomet būdavo pilni džiaugsmo. Šventasis Pranciš-
kus, sąmoningai palikęs tėvo turtus, apsivilkęs el-
getos drabužiais ir visą gyvenimą praleidęs di-
džiausiame neturte, buvo pats laimingiausias ir
linksmiausias žmogus. 

Per ilgus kunigystės metus sutikau labai daug
žmonių ir daugiausia džiaugsmo mačiau darniose
šeimose ir vienuolynuose. Atrodo, atsisakymas tur-
tų bei savos šeimos turėtų nuliūdinti, tačiau visuo-
met būdavo priešingai – Dievui pasišventę žmonės
būdavo pilni džiaugsmo, nes jo šaltinis yra Dievas.
Kai sąžinė liudija, jog esi Dievo mylimas ir gali vi-
suomet  į jį atsiremti, tuomet žmogaus širdyje vieš-
patauja ramybė ir džiaugsmas.

Mūsų visuomenėje labai trūksta džiaugsmo.
Galima ieškoti išorinių  priežasčių: sunkus gy-
venimas, stoka teisingumo, nerimą kelia išorinės
grėsmės ir t. t. Liūdesiui pateisinti visuomet su-
rasime išorinių priežasčių, tarsi jo šaltinis būtų
šalia mūsų, o ne mumyse pačiuose. Tačiau už-
tenka turėti nors šiek tiek nuolankumo, ir ne-
sunkiai suvoksime, jog liūdesys tučtuojau ap-
lanko, kai žmogus nutolsta nuo Dievo kelio, kai
dvasioje atsiranda tuštuma ar dar blogiau – mo-
ralinis chaosas, ir tuomet žmogus pasijunta vie-

nišas, neturintis į ką atsiremti. 
Ieškodami nusiraminimo ir džiaugsmo trupinių,

žmonės lankosi net pas šamanus, būrėjus, astrologus
ir kitus „sielos gydytojus”.

O kokiu būdu mes, tikintieji, galime susigrąžinti
džiaugsmą? Pirmiausia praktikuodami gerą kasdienę
maldą, nes maldoje vienijamės su Dievu, vieninteliu
tikrojo džiaugsmo šaltiniu. Jeigu kas meldžiasi ir sto-
koja džiaugsmo, tuomet jis tikriausiai nesimeldžia,
bet tik kalba poterius. O tai jau yra didelis skirtumas.

Antroji svarbi džiaugsmo paieškos priemonė yra
Sutaikinimo sakramento praktika. Per atgailą Die-
vas sunaikina mumyse nuodėmę, kuri yra didžiau-
sia džiaugsmo kliūtis. Daugelis iš mūsų galėtume pa-
liudyti, kaip būna gera atlikus nuoširdžią išpažintį.

Neišsemiamas džiaugsmo šaltinis yra Eucha-
ristija. Švęsdami Mišias ir priimdami Eucharistiją,
mes glaudžiausiai vienijamės su Jėzumi Kristumi,
kuris yra bet kokio gėrio, taip pat ir džiaugsmo šal-
tinis.

Šv. Kalėdos atneš tikro džiaugsmo tuomet, kai lei-
sime Betliejaus Kūdikiui gimti mūsų širdyse.
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Renkuosi 
džiaugsmą 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

„Viešpatie, kokie laimingi, kurie gyvena tavo Namuose” 
(Ps. 84)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Sveikinu Jus su artėjančiom Šv. Kalėdom

I
ndoeuropiečių prokalbė je  Na mai  – ḱóymos  (išsaugotas lietuviškame žody-
 je kaimas) yra tai, kas brangu, kas mylima, prie ko galima prisiglausti. Pasak
evan gelisto Luko, kūdikėlis Jėzus gimsta tvarte. Jis pa guldomas ėdžiose, bet į
rankas pa ima mas motinos Marijos ir Juozapo – žmonių, kuriems jis brangus ir
mylimas, kurie, su laiku, ir jam taps tokie pat brangūs ir mylimi, ir prie kurių

prisiglausdamas jis visada pajus sa vo tikruosius žemiškus namus. Pasak tradicijos,
šie žemiški namai – motina – paimami Sūnaus į dangų.  Mari jos Ėmimo Dan -
gun šven tė tad gali būti vadinama Jėzaus žemiškų namų tapimo dangiškaisiais šven-
te.

Linkiu, kad Šventų Kalėdų  rytą – ir kievieną savo gyvenimo rytą  – kiek vienas
iš jūsų turėtumėte šalia savęs tuos gyvuosius namus, kuriuos norėtumėte su savim
nu sinešt į dan gų, prie kurių norėtųsi prisiglausti. Joks kitas bendravimas neper-
teiks nei jų šilumos, nei artimumo.

Namai – tai ne tik vieta, kur gi mėm. Namai yra ir ten, kur mes at gimstame šir-
dimi ir dvasia. O atgimstame visada nuoširdžiame santykyje ir susitaikyme su kitu
– Dievu ir artimu. Tokiu atveju Bažnyčia tam pa tikrų namų vieta – gimimo ir atgi mi-
mo erdvė. Kiekvienas yra kviečiamas pažvelgti į save ir į kitą, kaip į artimą, kaip
į  namus,  kuriuose galime atgimti, kuriuos galima pamilti ir be kurių pasijaučia-
me benamiais.

Tiesa, kai kuriuose mūsų namuose ar bendruomenėse būna nesutarimų, bet ne -
apleiskime jų – ieškokime tarpusavio vienybės ir tos namų ramybės, kurią Kalėdų
dva sia kviečia išgyventi. 

Prašau ir meldžiu, kad Viešpats saugotų Jūsų namus ir Jūsų meilę Jam, nes
kiekvieną, mylintį Jį, lydi pažadas: Kas myli mane, laikysis mano žodžio, ir mano Tė -
vas jį mylės, mes ateisime pas jį ir apsigyvensime Jn 14, 23.

Dievas teapsigyvena Jūsų namuose, kartu su Jo palaima nešančia ramybe.

Su Šv. Kalėdom,

Prel. Edmundas J. Putrimas

Atkelta iš 1 psl.

ES vadovai aptarė ekonominę ir finansinę padėtį Uk-
rainoje bei įsipareigojo toliau remti reformas šioje šalyje.
Gruodžio mėnesį Europos Komisija suteikė Ukrainai pusės
milijardo eurų dydžio paramą. Lietuva taip pat teikia pagalbą
Ukrainai, kurios vertė šiemet sudarė daugiau nei 2 milijo-
nus litų.

Europos valstybių vadovai taip pat pagilino Krymo an-
kesijos nepripažinimo politiką, priimdami griežtus apri-
bojimus verslo plėtojimui šiame regione – čia bus drau-
džiamos bet kokios ES šalių investicijos, taip pat uždraus-
tas prekių eksportas energetikos, naftos ir dujų gavybos,
transporto bei telekomunikacijų sektoriams. Europos krui-
ziniams laivams uždrausta išmesti inkarus Krymo uostuose.
Sankcijos įsigalioja šeštadienį, gruodžio 20 d.

Prezidentės D. Grybauskaitės teigimu, ES privalo iš-
laikyti vieningą ir nekintamą poziciją agresoriaus atžvilgiu.
Bet koks sankcijų švelninimas ar dialogas su Rusija įma-
nomas tik įgyvendinus Minsko taikos susitarimus ir atkū-
rus Ukrainos teritorinį vientisumą. 

Naujasis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donald
Tusk teigė, kad ES reikalinga ilgalaikė strategija Rusijos at-
žvilgiu, nes vien reakcijos į įvykius nepakanka. ,,Mums rei-
kalingas ne vienerių metų planas (...), nesame per daug op-
timistiški, turime būti realistai, – kalbėjo buvęs Lenkijos mi-
nistras pirmininkas. – Rusija, o ne Ukraina, yra mūsų stra-
teginė problema. Didžiausias iššūkis – Rusijos požiūris ne
tik į Ukrainą, bet ir į Europą. Mūsų diskusijos (apie Ukrainos
krizę) parodė, kad Europa yra vieninga kaip niekada anks-
čiau. Rusijos elgesys reikalauja praktiško sprendimo, vie-
nodos ir bendros pozicijos’’.

Tačiau Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude
Juncker pabrėžė, kad ES komunikacijų kanalai su Rusija pri-
valo likti atviri. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Ilgalaikė strategija 



apie savuosius tar dymus? Ar mes ži-
nome, kas iš tie sų dedasi Rusijos kalė-
jimuose, kur FSB ir GRU tardė, tardo
ir tebetardo savus oponentus?

Tik iš pavienių, atsitiktinių liu di-
 jimų galime susidaryti nuomonę, jog vi-
sos FSB ir GRU tardymo programos –
„ypatingai žiaurios”.

Tad, pripažįstant, jog kalinių kan-
 kinimas nėra sveikintinas užsi ė mimas,
visuomet privalu prisiminti, jog Ame-
rika, lyginant ją su Rusija, Kinija ar
Šiaurės Korėja, – šventa. CŽV kalėjime
skandinimas tik imituotas, miegoti
negavusiems ka li niams vėliau leista iš-
simiegoti...

Todėl negalima nepritarti tinkla-
lapyje 15min.lt paskelbtam Dovydo Pa-
n cerovo komentarui „Ar turime teisę
smerkti CŽV dėl teroristų kankini-
mo?” Autorius kelia mintį, jog slapto-
sios tarnybos net ir pačiose pažan-
giausiose valstybėse negali dirbti to-
kiais pačiais metodais kaip vieši poli-
tikai, žmogaus teisių gynimo organi-
zacijos ar Caritas.

Įsidėmėtinas ir istoriko Bernar do
Gailiaus pastebėjimas, jog slaptosios
tarnybos, naudojančios net ir brutalius
darbo metodus, – tai kaina, kurią mes
priversti mokėti, jei nori me būti sau-
gūs. 

Mums turėtų būti suprantama ir
buvusio JAV viceprezidento Dick Che-
ney pozicija. Duodamas interviu „Fox
News” televizijai, jis pasmerkė Senato
paviešintą ataskaitą, įrodinėjančią bru-
talius tardymus CŽV kalė ji muose. Bu-
vęs JAV viceprezidentas demokratų
paskelbtą ataskaitą vadino „primityviu
demokratų kerštu rin kimus laimėju-
siems respubli ko nams” į pagalbą pa-
sitelkiant ir nesąmones, ir ne itin tiks-
lią informaciją.

Jis taip pat ironiškai svarstė, o

kaip gi reikėjo tardyti suimtuosius –
gal pabučiuoti į abu skruostus ir man-
 dagiai paprašyti objektyvių, sąži ningų,
išsamių išpažinčių?

O štai su visomis politikos ap-
 žvalgininko Kęstučio Girniaus minti -
mis dėl CŽV nepadorumo sutikti ne de-
 rėtų (delfi.lt). Žinoma, džiugu, kad K.
Girnius viešumą laiko „absoliučiu
gėriu”, jog sveikina, kad Amerika tu -
ri stiprybės analizuoti savo tikras ar
tariamas klaidas. Tačiau K. Girniaus

prisimintas posakis, esą „patriotizmas
– paskutinis niekšo prieglostis”, – ne-
korektiškas. 

Nuoširdžiai norint suvokti CŽV
kalėjimų temos eskalavimo priežas-
 tis, derėtų susipažinti, ką šia tema
rašo Rusijos spauda. Na kad ir comp-
romat.ru – rusų kalba leidžiamas tink-
lalapis. Akivaizdžiai antiamerikie tišką
Aleksandro Ratnikovo ir Geor gijaus
Makarenkos straipsnį „JAV senato-
riai išsiaiškino CŽV kankinimų meto-
dus” lydi dar penketas išsa mių antia-
merikietiškų straipsnių, ku riuose  ku-
riamas žiaurios, kraugeriškos, ciniškos
CŽV paveikslas.

Minėtus straipsnius verta per-
skaityti. Ten tiek daug džiugesio, kad
Amerika bent teoriškai panaši į jokių
padorumo taisyklių nesilaikančią Ru-
 siją, jog nebelieka nė menkiausių abe-
jonių, kam naudingos Amerikos de-
mokratų noras tapti šventesniais ir
už patį Romos Popiežių.

� � �

Kodėl šį sykį pasirinkome šiuos pa-
vyzdžius? Svarbu, kad demokratijos ir
padorumo siekiantys nesusipai niotų,
kur privalu būti griežtiems, kur – at-
laidiems.

Būtent taip mūsų mintis supan-
čioti siekia dabartinis Kremlius. Šian-
 dieninio Kremliaus tikslas – įpiršti
mums nuomonę, jog „objektyvios tie sos
nėra”. Žurnalistas ir televizijos re žisie-
rius Piotras Pomerancevas leidinyje
„The New York Times” paskelbė įdomų
straipsnį, kuriame teigiama, jog Rusi-
ja siekia mums įrodyti, esą egzistuoja
... mažų mažiausiai dvi tiesos – ameri-
kietiškoji ir rusiškoji. Ir abi jos, su-
prask, lygiavertės.

Žvelgiant iš šono, apie rusiškas
propagandas, dezinformacijas
bei hib ridinius karus turėtume

žinoti viską, ką privalu žinoti valstybei,
no rinčiai apsisaugoti nuo priešiškų
in formacinių išpuolių. Ši išvada – be
kruopelytės ironijos. Per pastaruosius
kelerius metus lietuviškojoje vie šojoje
erdvėje paskelbta tiek daug medžiagos,
surengta tiek daug disku sijų, kad smul-
kiau, regis, neįmano ma nei aprašyti,
nei išnagrinėti.

Po tokios gausos konferencijų, dis-
kusijų, paaiškinimų, komentarų tar si
turėtume suvokti, kokiomis prie monė-
mis ir kokiais būdais prie šiš kos jėgos
griauna mūsų įsitikini mus bei pažiū-
ras.

Tačiau kiekviena išaušusi nauja
diena tarsi sako, jog teoriškai – žino me,
o praktiškai – ne. Taigi iš tikrųjų – ne-
žinome.

Prie tarnybų, kurios nežino, ką
daro, norėtųsi priskirti Lietuvos Ge ne-
ralinę prokuratūrą, kuri buvusią Pre-
zidentės atstovę spaudai Daivą Ulbi nai-
tę iki šiol tampo po teismus – siūlo pri-
pažinti kalta dėl valstybės pa slapties at-
skleidimo ir piktnaudžiavimo tarny-
bine padėtimi. Buvusiai Prezidentės
pagalbininkei mūsų pro kurorai prašo
skirti net 32,5 tūkst. litų dydžio baudą.

Šis tyrimas truko ne vieną mėne-
 sį, apklausta daugiau nei 30 liudytojų,
būta kratų BNS žurnalistų na muo se,
žurnalistai  buvo verčiami at skleis ti
savo informacijos šaltinius. 2015-ųjų
sausio 12-ąją bus skelbiamas nuo spren-
dis.

Bet leiskite retoriškai paklausti –
vardan ko surengtas toks spektaklis?
Tuometinė Prezidentės Dalios Gry-
 baus kaitės atstovė spaudai slapta su si-
 tiko su Rusijos slaptųjų tarnybų agen-
tais ir jiems išplepėjo Daukanto aikš-
tės rūmų paslaptis? O gal atstovė spau-
dai slapta susitiko su Baltarusi jos ka-
rinės žvalgybos agentais ir už solidų fi-
nansinį atlygį jiems pardavė konfi-
dencialios informacijos apie Lie tuvos
prezidentūros darbo principus?

Jei taip pasielgtų atstovė spaudai,
Generalinės prokuratūros susi rū pini-
mas būtų suprantamas. Bet juk D. Ul-
binaitė nieko blogo Lietuvai nepadarė.
Ji informavo Lietuvos vi suo menę, kad
Rusija slapta rengia in formacines at-
akas prieš Lietuvos va dovus. Beje, in-
formavo abstrakčiai – neišduodama
jokių Lietuvos VSD veiklos subtily-
bių.

Jei šis D. Ulbinaitės žingsnis nu si-
pelnė Lietuvoje įvertinimo, tai tik – ne
baudžiamojo persekiojimo. D. Ul bi-
 naitę turėtume girti, gerbti, apdo va no-
ti. Ji juk pasielgė principingai, pa-
triotškai, valstybiškai. Ji perspėjo Lie-
tuvos piliečius apie priešiškos valsty-
bės užkulisinius žaidimus. Vaiz džiai ta-
riant, ji sustiprino Lietuvos atsparumą
rusiškoms dezinformacijoms. Ji atvė-
rė akis kai kuriems mū sų naivuo-
liams, esą Kremliaus propagandistai ir
šnipai nesikiša į Lietu vos vidaus rei-
kalus.

Jei ji ką nors ir išdavė, tai – tik Ru-
sijos slaptųjų tarnybų paslaptis. Juk
būtent Kremlius suinteresuotas, kad jo
rengiamų antilietuviškų informaci-
nių atakų Lietuva nemokėtų atpažinti
ir nesugebėtų perprasti. Juk būtent
Kremlius suinteresuotas, kad apie jų
propagandinius išpuolius Lietuvoje
kalbėtų vien žurnalistai ir neprabiltų
oficialūs aukšto rango Lietuvos parei-
gūnai.

Tad jeigu D. Ulbinaitę persekiotų
Rusijos Generalinė prokuratūra, – būtų
logiška. Dabar gi – jokios logi kos.

Ar persekiodama D. Ulbinaitę lie-
 tuviškoji Temidė nesupainiojo pliuso
su minusu? Tokios abejonės pastaruo-
ju metu kyla ne vien aktualijų tinkla-

lapiui Slaptai.lt. Kad Prezidentės D.
Grybauskaitės atstovė Lietuvai pa-
 dėjo, o ne pakenkė, žurnale „Valsty bė”
ne sykį rašė šio leidinio redaktorius
Eduardas Eigirdas. Be kita ko, E. Ei-
girdas minėjo, jog tokie baudžia mieji
persekiojimai gali būti panašūs į su-
btilius, bet ciniškus perspėjimus, skir-
tus Lietuvos visuomenei: gilinsi tės į
Kremliaus informacines, propagandi-
nes intrigas – turėsite nema lo nu mų.

Savo požiūrį  D. Ulbinaitės klau si-
 mu „Lietuvos žiniose” išguldė ir žur na-
listas Vidmantas Užusienis. Straipsnyje
„Moralinis dvilypumas po Vakarų ver-
tybių pamatais” jis ra šo: „Ikiteisminis
tyrimas dėl D. Ulbi naitės pradėtas per-
nai spalį, kai naujienų agentūra BNS
paskelbė apie Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) perspėjimus, kad
Rusija rengia informacines atakas
prieš Lietuvos vadovus. Kilo įtarimų,
jog informacija žurnalistus galėjo pa-
siekti iš prezidentūros, kuriai VSD
esą buvo patei kęs slaptą pažymą. Nors
prokurorai D. Ulbinaitei jau pasiūlė
bausmę, o verdiktą teismas skelbs sau-
sio 12 dieną, buvusi prezidentūros dar-
buotoja iki šiol neprisipažįsta nuteki-
nusi slaptą informaciją. Bet jei būtų ir
nu tekinusi, ar tikrai būtų padariusi nu-
 si kaltimą, už kurį valstybės tarnauto-
ją reikia teisti? Ir ko gali iš to pa simo-
kyti kiti lojalūs Lietuvai pi lie čiai, at-
eities kartos? Man regis, tik to, kad už
patriotizmą, už besąlygišką mei lę tė-
vynei žmogus po daugelio metų į Va-
karų civilizaciją sugrįžusioje Lietu-
voje gali būti nubaustas, o jo reputacija
ir garbė sutepta visam gyvenimui”. 

� � �

Pastaruoju metu ir vėl daug ne rei-
kalingo triukšmo dėl tikrų ar tariamų
CŽV kalėjimų. Kadaise dirbtinai įpūs-
ta ir vėliau vis tik natūraliai nurimu-
si diskusija vėl įsiplieskė, kai JAV Se-
natas paviešino ataskaitą apie slap-
tus CŽV kalėjimus, kurių vienas iš
padalinių neva buvo įrengtas Lie tuvoje
ir kur mažų mažiausiai vienas suim-
tasis neva buvo tardytas per daug
griežtomis priemonėmis.

Kad rinkimus pralaimėję Ameri-
 kos demokratai paviešino rinkimus
laimėjusiems respublikonams nepa-
 lan kią ataskaitą – nieko netikėto. Taip
visur konstruojamos politinės ko vos –
nejaugi skelbsi politiniams opo nen-
tams palankias žinias?

Bet kodėl JAV Senatas šią temą
nagrinėja būtent dabar, kai į kampą
save įspraudęs Rusijos diktatorius Vla-
dimiras Putinas desperatiškai ban do
pasauliui įrodyti, jog tarp Ru sijos ir
Jungtinių Valstijų nėra jokių esminių
skirtumų? Girdi, jei Rusi ja ir elgiasi
bjauriai, tai rusiškas bjau rumas nėra
nė kiek juodesnis už amerikietiškąjį
juodumą.

Būtent: CŽV kalėjimų tema nau-
 dinga Kremliui. Naudinga dar ir Šiau-
rės Korėjai bei Kinijai. Juk mus, visur
ir visada ieškančius demokratijos ir pa-
dorumo, šis skandalas verčia lyginti ne-
palyginamus dalykus. Tikė tina, jog
CŽV persistengdavo, įgyven din dama
„sustiprinto tardymo” programą. Bet
su kuo mums palyginti amerikietiškus
persistengimus, jei Rusijos Valstybės
Dūma nerengia jo kių viešų ataskaitų
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Institucijos, kurios 
nežino, ką daro
GINTARAS VISOCKAS

Mara Vygantienė su dukromis
Monika su Paulium ir Kristina
su Petriuku ir Vėjuku, sveikina
savo gimines, draugus ir pažįsta-
mus Šv. Kalėdų proga, linkėdami
jaukių švenčių, sveikų ir Dievulio
palaimos kupinų Naujųjų Metų!

Sveikiname visus savo gimines,
draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų
proga ir linkime Kūdikėlio Jėzaus
šilumos, ramybės ir palaimos.  

Laimingų, kūrybingų ir įdomių
2015 metų! 

Ona ir Jonas, Kęstutis, Adomas, 
Šarūnas ir Mykolas Daugirdai
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TELKINIAI

VILIUS ŽALPYS

Gruodžio 6 d. Portlando lietuvių ben-
druomenė šventė Kūčias, o vaikai atli-
ko kalėdinę programą. Šiais metais iš-
kilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias at-
našavo kun. Tomas Karanauskas, at-
vykęs iš Los Angeles Šv. Kazimiero lie-
tuvių katalikų parapijos. 

Praėjusį spalį susitikau su kuni-
gu T. Karanausku Los Angeles,
Lietuvių dienų festivalyje. Jis

manęs paklausė, kas aptarnauja Port-
lando lietuvius. Aš jam pasakiau, kad
mes galime dalyvauti šv. Mišiose lie-
tuvių kalba tik tada, kai lietuvis ku-
nigas, keliaudamas kitur, užsuka į
mūsų miestą. Mūsų bendruomenę ap-
tarnaudavo kunigas Kazimieras Kul-
bis, kai jis čia gyveno.  Neseniai kuni-
gas Kisel-Kiselius, servitas, trečios
kartos Amerikos lietuvis, dirbantis
Portlando „Grotto” šventovėje, atna-
šavo šv. Mišias dviem kalbomis. Kuni-
gui T. Karanauskui pasakiau, kad In-
grida Ivaškaitė-Misevičienė, Portlando
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė,
apsilankys Los Angeles mieste ir bus
proga jiems aptarti bendradarbiavimo
detales.  Taip jie ir pa darė – kunigo at-
vykimui parinko gruodžio 6-tą dieną.  

Mes buvome pasiruošę dalyvauti
atnašaujamose šv. Mišiose lietuvių
kal ba, nes Ingrida Jodelienė iš Los
An geles mums buvo atsiuntusi 50 „Mi-
šių eigos” knygučių, o kun. K. Kulbis,
prieš išvykdamas iš Portlando į Den-
verį, mums paliko lietuvišką mišiolą.
Kun. T. Karanaus kas Advento vainiką
pasiskolino iš Latvių evangelikų liu-
teronų baž nyčios, kuri yra prijungta
prie Lat vių salės. Šv. Mišių metu už-
degėme dvi Advento žvakes.  

Po šv. Mišių visi dalyvavome su-

Brangūs parapijiečiai ir draugai, Spinduliukų tėveliai

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo
viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. (Jono 1:14)

Geroji Naujiena, kurią Kalėdų lai ke mes girdime ir patiriame, yra
tokia paprasta ir tuo pačiu metu peržengianti visas žmogiško su-
pratimo ribas: kadangi mes patys negali me išsivaduoti iš savo nuo-

dėmių, pats Dievas nužengė į mūsų tarpą ir tapo žmogumi, tokiu, kaip ir
mes.   

Per Kalėdas mes atsimename Jėzaus gimimą dėkodami už mums skir-
tą išganymą, už atvertus Dievo meilės karalystės vartus. 

Mūsų dovanos, skirtos mūsų arti miesiems ir bažnyčiai, yra tiktai men-
ka padėka už Dievo neįkainojamą dovaną, gimusią mums mažu kūdikė-
liu, kuris, pasirodė, yra ne kas kita, kaip pasaulio Išganytojas, pačio Die-
vo Sūnus, Jėzus Kristus.

Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną ateikime į bažnyčią, kad kartu su visa
Dievo šeima švęstume mūsų Viešpats Kristaus gimimą.

Aš iš dangaus čion ateinu, 
Naujieną gerą jums nešu…
Jums šiandien gimė iš tyros 
Mergelės išrinktos skaisčios…
Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs,…

Palaimintų Šventų Kalėdų!
Kun. dr. Valdas  ir  Nora Aušros
Ziono lietuvių liuteronų parapija

Portlando lietuvių kalėdinė eglutė

neštinėje Kūčių va-
karienėje, kurioje
buvo daugybė žu-
vies patiekalų. Va-
karienė gerokai sky-
rėsi nuo tradicinių
Kūčių vakarienės,
nes buvo daug sal-
dumynų ir viso-
kiausių gėrimų.
Kaip pas lietuvius
įprasta, maisto už-
teko visiems. Kun. T.
Karanauskas parū-
pino kalėdaičių.  

Po Kūčių vaka-
rienės vaikai paro-
dė kalėdinę progra-
mą, kurią paruošė Inga Sadaunikaitė-
Koževnikienė. Programoje dalyvavo be-
veik visi „Atžalyno” mokyklėlės vai-
kučiai. Tai buvo vaidinimas „Kiškių
nuotykiai”, kuris vaizdavo žvėrelius
žie mą. Kaip visada, klastūnės lapės
bandė šmaikštauti. Apgavo net ir savo
kūmą Vilką, parodydamos jam klaidų
kelią. Norėjo pagauti kiškelius, apipe-
šiojo gaidelį. Lapių šūkis „Pešim gaidį
– ir į puodą!  O paskui kiškius iškep-
sim!” prajuokino žiūrovus. Bet gėris ir
draugystė visada laimi. Šunelis Sargis
voverytėms padedant išgelbėjo kiškelius
ir gaidį. Sargis nupešė lapėms uodegas.
Po tokio įvykio Snaigutės šoko „Snaigių
šokį”. Vaikai dainavo apie žiemą ir
apie žiemos linksmybes, nes balta žiema
jiems nebaisi – smagu rogėmis čiuožti
nuo kalniuko ir kristi į sniego pusnį.

Vaidinimui pasibaigus visi  vaikai
dainavo apie kalėdinę eg lutę ir pa-
kvietė į salę Kalėdų senelį, kuris atke -
liavo su dideliu maišu dova nų... Tie vai-
kai, kurie nedalyvavo vaidinime, taip
pat pasirodė Kalėdų sene liui ir taip pat
gavo dovanų. 

Buvo malonus vakaras. 

Šventės metu žiūrovams koncertavo Portlando lituanistinės mokyklėlės „Atžalynas” vaikučiai, kuriuos paruošė  I. Sadaunikaitė Kozhevnikov.
Vaikai parodė nuotaikingą vaidinimą „Kiškių nuotykiai”. Dariaus Kuzmicko nuotraukos

Šventinis vakaras prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo kun. Tomas Karanauskas. Kalėdines giesmes giedo-
jo parapijos giesmininkai.

Po šv. Mišių visi susirinko bendrai Kūčių vakarienei.

Mano pirmosios Kalėdos ant mamytės kelių 
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in”bei slaptažodį. 

DRAUGAS

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Belaukiant Kristaus gimimo šventės, sekmadienį, gruodžio mėn.
14 d., trečiąjį advento sekmadienį, prieš šv. Mišių auką, Detroi-
to Dievo Apvaizdos bažnyčioje liturginis komitetas, vadovauja-

mas Laimutės  Maziliauskienės,  surengė   advento susikaupimą žva-
kučių šviesoje.  Taizé  pradėta Simonos  Gavrilenko  giedama   giesme
„Atei  kite pas Jėzų”. Vargonavo Ada Šimaitytė. Advento giesmes vedė
Virga Šimaitytė. Giedojo: Simona Gavrilenko, Laima ir Romas Mazi-
liauskai, Rūta ir Linas Mikulioniai bei Rigonda Savickienė. Raminta
Vilkienė ir Laimutė Maziliauskienė skaitė Šv. Rašto skaitinius. 

Parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas padėkojo li-
turginio komiteto pirmininkei Laimutei Maziliauskienei, komiteto na-
riams ir jų draugams už nuostabųjį Taizé giedojimą ir ypatingus Šv. Raš-
to skaitinius. Šis, trečiasis, advento sekmadienis – tai džiaugsmo ir lau-
kimo laikas. Šios prasmingos giesmės ir skaitiniai visus nuteikė su-
sikaupimui ir gyvenimo apmąstymui. Laukiame užgimsiančio Kūdi-
kė lio Jėzaus! 

Š. m. lapkričio 13 d. ,,Draugo” lai-
doje Rimas Černius pristatė šiais
metais leidyklos ,,Versus Au-

reus” išleistą Kęstučio Skrupskelio
knygą ,,Ignas Skrupskelis: asmenybė ir
laikmetis”. 10 puslapyje straipsnis
buvo iliustruotas iš knygos perspaus-
dinta nuotrauka, sulaukusia ypatingo
mūsų skaitytojų dėmesio.

Knygoje (ir ,,Drauge”) po nuo-
trauka buvo parašas Nežinoma proga.
Pirmoje eil. antras iš k. – Leonardas Ši-
mutis; antroje eil. penktas iš k. – Kazys
Pakštas, septintas – Leonas Bistras, aš-
tuntas – Aleksandras Stulginskis; tre-
čioje eil. pirmas iš k. – Stasys Lūšys, tre-
čias – Ignas Skrupskelis, penktas – Jo-
nas Kardelis, šeštas – Justas Paleckis. 

dalia Bobelienė iš St. Petersburgo,
FL rašo: ,,Daug jūsų neatpažinta (parašas
– iš knygos, ne redakcijos sukurtas – ,,Drau-
go” past.). Gal galiu jums truputį padėti.  

Pirmoje eil. iš k.: pirmas – Albinas Tre-
čiokas, ketvirta – Bortkevičienė, penkta –
dr. Aldona Šliūpaitė (?), septintas – Pivo-
riūnas (?), aštuntas – Padalskis (?).

Antroje eil. iš k.: šeštas – Alg. Brazis,
vienuoliktas – Jonas Vileišis.

Trečioje eil. pirmas iš d. – Žilevičius.
Jeigu yra Vileišis, tai turėjo būti 1921

ar 1922 m., jeigu daryta Amerikoje.  Visi at-
rodo vyresni negu būtų 20-tais metais.  

Gal klystu dėl tų žmonių, bet taip jie
man atrodo.”

O štai Ritos Bagdonienės iš South-
bury, CT laiškas.

Atsilygindama už metinę „Drau go”

prenumeratą, dar susigundžiau  papildyti
prof. Kęstučio knygoje „Ig nas Skrupskelis:
asmenybė ir laikmetis” („Draugas”, 2014 m.
lapkričio 13 d.) „nežinoma proga” tilpusią
nuotrauką. Gal prof. K. Skrupskeliui yra ži-
nomos ir kitų pavardės, tik nepaminėtos (...)

Šioje nuotraukoje dar atpažįstu:
Pirmoje eil. pirmas iš k. bene būtų adv.

Izidorius Toliušis, ketvirta iš k. yra Felicija
Bort kevičienė, „Lietuvos žinių” redaktorė.

Antroji eil.  antras iš k. yra adv. Myko -
las Šleževičius, šalia jo – Jonas Vailokaitis (?).
Toje pat eilėje, antras iš d. yra mano tėvas

Jonas Vileišis.
Trečioje eil., tarp Igno Skrupskelio ir

Jono Kardelio, ar kartais nestovi Juozas
Ambrazevičius-Brazaitis? (ketvirtas iš k.). Pa-
sku tinis toje eilėje yra Jonas Makauskis,
„Gulbės” vaisti nės Kaune savinin kas.

Spėju, kad šio garbaus susirinkimo (ir
nuotraukos) proga buvo bendradarbiavi-
mui (prieš A. Smetonos režimą) tarp krikš-
čionių demokratų ir valstiečių liaudininkų
pažymėti.

Baigiant noriu pridėti, kad prof. K.
Skrupskelio motina, Alina Skrups kelienė,

buvo „Aušros” mergaičių gimnazijoj mano
klasės auklėtoja. Tad, tai yra dar viena
proga, kad ją prisiminus, drįstu čia savo min-
tis pareikšti.

Malonių Šv. Kalėdų ir labai sėkmin gų
2015 metų!

Dėkojame gerbiamoms skaityto-
joms už jų indėlį atpažįstant istorines
asmenybes ir tikimės, kad su kitų
skai tytojų pagalba visi nuotraukoje
esantys asmenys bus įvardinti.

Redakcija

Didelio dėmesio sulaukusi nuotrauka

Taizé Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje

Juozo Vaičiūno nuotr.
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Iš ATEITININKų gyvENImo
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Lapkričio 1 d. Ateitininkų namuose, Lemont, IL įvyko Š.
Amerikos ateitininkų tarybos akivaizdinis posėdis. Prieš
tai  Čikagos ateitininkų visuomenė buvo pakviesta pasi-

klausyti tarybos ir valdybos pranešimų bei atvirai pakalbėti apie
ateitininkų rūpesčius. Tai buvo panašu į amerikiečių politikų ruo-
šiamus ,,Town Hall” susirinkimus.  

Posėdį pradėjo
ŠAAT pirm. dr. Tomas
Gir nius prisimindamas
šiais metais mirusius
ateitininkus. Po to jis
supažindino su ta ry bos
nariais ir pa kvie tė val-
dybos pirmininkę Rasą
Kasniūnienę papasakoti
apie didesnius valdybos
užsimojimus. Šiais metais valdybos
dėmesys buvo nukreiptas į Š. Ameri-
kos ateitininkų konferencijos ruošą
Washing ton, DC. Ši konferencija su-
pažindino visuomenę su gražiu būriu
jaunų paskaitininkų, kurie pasidalijo
savo pasiekimais mokslo, meno ir lab-
daros srityse. Valdybos pirmininkė
taip pat pasidžiaugė, kad pradėjo veik-
ti naujos jaunučių ir moksleivių cent-
ro valdybos. Jaunučiams dabar pir-
mininkauja Rita Račkaukaitė-Bieliaus -
kienė, o moksleiviams – dr. Edis Raz-
ma. Apie ateitininkų finansinę padėtį
pranešė iždininkas Marius Polikaitis.

Jau daugelį metų be perstojo Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba
ruošia Ateiti ninkų pasaulėžiūros Žiemos kursus ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.
Kursai vyks gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. Jau yra užsiregistravę 53 moksleiviai.

Pagal naują MAS Centro valdybos pirmininką dr. Edį Razmą, jau keleri metai, kai
nebuvo tiek daug norinčių dalyvauti.

Šių metų kursų tema: ,,Atei ti nin kai siūlo alternatyvą!” Ne vienam turbūt kils
klausimas ,,alternatyvą kam”? Per šešias kursų dienas kursantai tai ir gvildens. 

Šiais metais yra susidaręs ypatingas paskaitininkų būrys. Su kursan tais ben-
draus ir savo mintimis dalinsis: dr. Milda Palubinskaitė, diakonas Lukas Laniaus-
kas, SJ, dr. Vainis Aleksa, dr. Ona Daugirdienė, dr. Vėjas Liulevičius, Viktutė Siliū-
 nie nė, prel. Edmundas Putri mas, dr. Tomas Girnius, muz. Simona Minns ir Darius
Polikaitis.

Kursuose vadovaus studentai ateitininkai: Vytas Prunskis (komendantas), Vy-
tas Aukštuolis, Edvinas Vaičikauskas, Kovas Polikaitis, Dainius Kazlauskas, Kristina
Prunskytė, Lija Siliūnaitė, Kristė Lapkutė ir Miglė Staniškytė. O svarbiausia, visus
sočiai ir skaniai maitins šeimininkė Zita Kušeliauskienė. 

Norintys prisidėti prie šios šaunios grupės turėtų nedelsiant regis truotis tink-
lalapyje mesmas.org. Jei turite klausimų prašome kreipkitės į Kristiną Volertienę
tel. 610-664-9425 arba el. paštu: volertas@verizon.net. 

Visi moksleiviai (ir neateitininkai) kviečiami! Tai gera proga susipažinti su at-
eitininkų veikla.
Parama JAV rytiniame pakraštyje  gyvenantiems moksleiviams

Bostono ateitininkai, norėdami paskatinti JAV rytinio pakraščio gimnazistus da-
lyvauti MAS Žiemos kursuose, dengs išlaidas tų, kurie gyvena New England vals-
tijose ir norėtų šiuose kursuose dalyvauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami kreip-
tis į vieną iš šių ateitininkų:

Mirgą Girniuvienę mgirnius@hotmail.com
Andrių Kazlauską andrius_namie@yahoo.com

Tomą Girnių tomasgirnius@gmail.com.

MAS Žiemos kursai

Aurimas Šukys – Jėzuitų keliu

Ramunė Kubiliūtė, šio skyriaus bendradarbė, atkreipė
mūsų dėmesį į Tėvų jėzuitų leidžiamo žurnalo ,,Laiš-
kai bičiuliams” paskutinį numerį (2014 m. ruduo/žie-

ma). Straipsnyje, pavadintame ,,Jėzuitai naujokai”, du lie-
tuviai, Aurimas Šukys ir Mantas Mileris, pasakoja apie
savo sprendimą įstoti į Jėzuitų naujokyną. 

,,Labai vertinu ir džiaugiuosi, kad esu ateitininkų or-
ganizacijoje, kurioje veikiau nuo moksleiviškų laikų, – rašo
A. Šukys – Ateitininkų stovyklose, renginiuose dėl nuo-
stabių vadovų ir kitų dalyvių nuoširdumo galėjau ilgai
augti, bręsti ir džiaugtis katalikiškos bendruomenės gy-
venimu, galėjau gilinti tikėjimą, lavinti intelektinius, va-
dovavimo, savanorystės, krikščioniško pilietiškumo gebė-
jimus, taip pat mokiausi atsiliepti į kitų žmonių lūkesčius.” 

Aurimas Šukys studijavo filosofiją ir istoriją Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1999
m. dirbo filosofijos, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoju Kauno jėzuitų gimnazijo-
je bei Kauno V. Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje. 

Aurimas Šukys ir Mantas Mileris kartu su dar penkiais iš Vakarų Europos provin-
cijų dabar gyvena ir studijuoja Birminghame, Anglijoje, ir mokosi gyventi vienuolinėje
bendruomenėje. 

ŠAA Tarybos pirmininkas dr. Tomas Girnius iš Bostono kalba viešame ateitininkų posėdyje Ateitininkų
namuose. Jono Kuprio nuotraukos

Kalbama atvirai
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba
pakvietė Čikagos ateitininkus į viešą posėdį

Jaunime, reikšmingai praleiskite Kalėdų atostogas Dainavoje

Jam tenka ne vien prižiūrėti Š. Amerikos ateitininkų tarybos finansus, bet ir
atskirų sąjungų iždus. 

Po pranešimų vyko diskusijos, kurias išprovokavo tarybos pirmininkas T.
Girnius. Jis pabrėžė Moksleivių Žiemos kursų svarbą, suabejojo reikalingumu
sendraugiams turėti savo sąjungos juosteles, sakė, kad reikia nariams atvirai
pranešti apie ateitininkų finansinę padėtį. Susirinkusieji drąsiai dalijosi nuo-
monėmis ir siūlymais. Atmintini liko du pasisakymai: Dainė Quinn sutiko, kad
nors Žiemos kursai svarbūs, bet reikia sustiprinti kuopų veiklą, kad jaunimas
būtų paruoštas tuose kursuose dalyvauti. O Daina Čyvienė priminė, kad  visų
svarbiausias rūpestis turi būti jaunimas ir jo auklėjimas. Po jos pasisakymo visi
surimtėjo. 

Viešam posėdžiui pasibaigus, tarybos nariai kelias valandas posėdžiavo-
tarpusavyje. Tarp svarbesnių nutarimų buvo nuspręsta sudaryti narių sąrašus
ir sušaukti kasmetinį narių suvažiavimą, per kurį būtų duodamos valdybų atas-
kaitos ir pravedami tarybos narių rinkimai. Pirmasis toks narių susirinkimas
yra numatytas 2015 m. pirmą birželio savaitę Čikagoje.

Aurimas Šukys su prof. Kęstučiu Skrupskeliu  2010 m.  Ateitininkų stovykloje Lietuvoje. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.

ŠAA valdybos pirmininkė Rasa Kas niū-
 nienė praneša apie valdybos nuveiktus
darbus.
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LUGIS – švietimo modelis lituanistiniam ugdymui

Projekto „Lituanistinis modelis” orga-
nizatoriai kviečia pasaulio lietuvius
naudotis naujai sukurtu ir  didelio su-
sidomėjimo sulaukusiu virtua liu įran-
kiu, skirtu lituanistiniam švie ti mui. Šis
įrankis turėtų ne tik pa lengvinti pe-
dagogų darbą, bet yra aktualus ir už-
sienyje gyvenančioms šeimoms, ku rios
gali naudotis tinkla lapyje pa teikta mo-
kymosi medžiaga. 

Tikimasi, kad projektas padės
siekiant kokybiško užsienyje
gyvenančių lietuvių vaikų ug-

dymo ir ge resnės užsieniečių vaikų in-
tegracijos į Lietuvos švietimo sistemą.
Projekto vadovės dr. Odetos Norkutės
teigimu, Lietuvoje ilgai nebuvo to-
kios efekty vios metodinės paramos sis-
temos, skirtos užsienio lietuvių ir į
Lietuvą grįžusių vaikų švietimui.
„Šiame pro jekte net 18 ekspertų dirbo,
siekdami sukurti tokį modelį, kuris ne
tik užtikrintų lituanistinio ugdymo ko-
kybę, bet ir atitiktų pažangias, in terak-
tyvias mokymo formas bei šiuolaiki-
nius lūkesčius”, – paaiškino ty rėja. 

Projekto rengėjai vyko į Jungtinę
Karalystę, Airiją, Norvegiją ir Vokie-
 tiją, kur susitiko su Lietuvos pedago-
 gais ir užsienio lituanistinėse mo-
 kyklose dirbančiais mokytojais. Šių
apsilankymu metu buvo išryškintos
esminės probleminės lituanistinių
mokyklų veiklos sritys ir didžiausi po-
reikiai. Ištyrus ekspertų surinktus
duomenis, projekto organizatoriai pa-
rengė švietimo modelį, kuris yra vie-
šai pri einamas internete: www.lu-
gis.vdu.lt. LUGIS tinklalapyje patei-
kiama mo kymo medžiaga apima 3
sritis – lietuvių kalbos mokymą, kraš-
to pažinimą ir pedagoginius-psicho-
loginius as pek tus. Medžiaga taip pat
yra pa da lin ta į tris dalis pagal nau-
dojančių mokytojų grupes: ji skirta pe-
dago gams, dirbantiems su užsieniečių
ir iš užsienio grįžusiais vaikais bei už-
 sienio lituanistinių mokyklų mokyto -
jams. Projekto organizatoriai taip pat
rengia kvalifikacinius semina rus, ku-
rių metu supažindina projekte daly-
vaujančius mokytojus su prakti niais
mokymo metodais. Numatoma, kad se-
minarai gali būti nuotoliniu bū du

Gruodžio 1 d. Clevelande JAV
fe deralinio teismo teisėjas
James S. Gwin nuteisė Cleve-

lande veikusios lie tuvių kredito unijos
„Taupa” bu vu sį viršininką Alex R.
Spirikaitį  –  jam paskirta 130 mėnesių
bausmė federaliniame kalėjime. Teisė-
jas Gwin taip pat nusprendė, kad Spiri -
kaitis privalo sugrąžinti 15 mln. dol.
JAV valstybinei kredito unijų admin-
istravimo agentūrai – NCUA. Teisėjas
paaiškino savo sprendimą, sakyda -
mas, kad Spirikaitis talkininkavo
sąmokslininkams, kurie pavogė 15
mln. dol. iš „Taupos” lietuvių kredito
unijos, o tuo tarpu „Taupos” kapitalas
siekė 23,6 milijonus dolerių.  Pats
Spirikaitis iš „Taupos” pasisavino apie
4,2 mln. dol. Sąmokslas tęsėsi nuo 2007
iki 2013 metų.

Kredito unijos „Taupa” bankrotas
buvo paskelbtas 2013 m. liepos mė-
nesį, kai kredito uniją perėmė JAV
valdžios ir Ohio valstijos įstaigos. JAV
valstybinis kre dito unijų apdraudos
fondas – NCUSIF – dėl šio sukčiavimo
sąmokslo patyrė 33,5 mln. dol. nuostolį.
Naudodamasis nusavintais pinigais

Spirikaitis pasistatė prabangius na-
 mus Clevelando priemiestyje, nusi -
pirko devynis automobilius ir įsigijo
prabangią stebėjimo ložę „Cleveland
Browns” futbolo komandos stadione.
Jis taip pat turėjo didelį kiekį ginklų ir
šaudmenų, kuriuos policija konfiska-
vo praeitą liepą. Nuo liepos Spi rikaitis
buvo dingęs. Amerikos sau gumo žiny-
ba – FBI – tris mėnesius  jo ieškojo, kol
pagaliau spalio 21 d. jį suėmė.     

Lapkričio 25 d. Clevelande teisėjas
James S. Gwin taip pat nuteisė buvusį
„Taupos” buhalterį Vytą Apa navičių –
jam paskirta 21 mėnesio laisvės atėmi-
mo bausmė, kurią atliks federalinia me
kalėjime. Teisėjas Gwin taip pat nus-
prendė, kad Apanavičius privalo sug-
rąžinti NCUA 962 689 dol. Apana-vičius,
buvęs bendrovės „VPA Accounting
Inc.” savi ninkas, buvo apkal tintas
sąmokslu pasisavinti beveik milijoną
dolerių iš „Taupos” lietuvių kredito
uni jos. Š. m. vasario mėnesį teisme jis
prisipažino kaltu.  

Lapkričio 17 d. JAV federal iniame
teisme Clevelande kaltu prisipažino
John Struna, kuris taip pat buvo ap-

 kaltintas sukčiavimu ir sąmokslu pa-
sisavinti „Taupos” kredito unijos kap-
italą.  Jis prisipažino, kad pasisa vino
2,3 mln. dolerių iš „Tau pos” lietuvių
kredito unijos. John Struna privalo at-
sisakyti savo verslo, „Sunny Street
Cafe” Ohio valstijoje, buto Floridoje ir
naujo automobilio, kadangi tuos
pirkinius įsigijo naudodamasis pini-
gais, pavogtais iš „Taupos” lietuvių
kredito unijos.  Struna bus nuteistas
2015 m. vasario 25 d.   

Michael Rukšėnas, buvęs „Tau p-
os” lietuvių kredito unijos darbuotojas,
jau 2013 m. gruodžio mėn. prisi pažino
dalyvavęs sąmoksle pasisavinti iš „Tau-
pos” daugiau kaip 480 000 dol.  2014 m.
vasario 28 d. Rukšėnas buvo nuteistas
17 mėnesių kalėti federaliniame
kalėjime.  Teisėjas James S. Gwin taip
pat nusprendė, kad Ruk šėnas privalo
NCUA sugrąžinti 481 501 dol.

,,Draugo” info

Naudotasi: „Credit Union Times” – www.cutimes.
com – Peter Strozniak straipsniai, www.cleve  land.
com, www.news-herald.com, fox8.com, www.
wkyc.com  

Šventų Kalėdų proga

Sigita ir Gediminas

sveikina savo draugus, kurie skaito

„Draugą”.

Linkiu draugams ir pažįstamiems
linksmų šv. Kalėdų švenčių.

Tegul Nauji metai suteikia
ramybės, gėrio ir džiaugsmo.

Sofija džiugienė
Lisle, IL

Metų pabaigoje – atomazga „Taupos” byloje

transliuojami bei įrašomi ir talpinami
į sistemą LUGIS.

Tačiau projektą parengę moks li-
 ninkai teigia, kad LUGIS lygiai taip pat
yra aktualus ir lietuvių šeimoms, ku-
rios gali naudotis tinklalapyje pa teik-
tais skaitiniais, užduotimis ir kito-
mis mokymosi priemonėmis. LUGIS
modelio  privalumas – galimybė efek-
tyviai mokytis grupėse (klasėse, mo-
 kyklose, draugų grupėse ir t. t.). Sis te-
 ma suteikia galimybes grupės nariams
mokantis susirašinėti realiuoju laiku
(angl. instant messaging), keistis by-
lomis, pavyzdžiui, pamokų konspektais
ar kita papildoma medžiaga. Mokyto-
jai gali skirti užduotis besi mokan-
tiems, o pastarieji jas spręsti bei kon-
fidencialiai pateikti mokytojams. Pro-
jekto mokslininkai išskiria galimybę
įvairiems naudotojams ben drauti vir-
tualioje aplinkoje, susi rasti kolegų ir
specialistų iš kitų pa saulio šalių, tu-

rinčių bendrų patirčių ar interesų bei
gauti konsultacijas. 

Tinklalapyje gali skelbtis užsie ny-
 je veikiantys lituanistiniai centrai ir
mokyklėlės. Šiuo metu projekto duo-
 menų bazėje yra sukaupti duo me nys
apie įvairias lituanistinio švie timo
įstaigas, mokytojus iš įvairių pa saulio
šalių, ne vien tų, kurios da lyvavo pro-
jekto veiklose. 

Projekto tinklalapis:  www.lu-
gis.vdu.lt

Projekto vykdytojas: Vytauto Di-
 džiojo universitetas

Projektas finansuojamas iš Euro-
 pos Sąjungos struktūrinių fondų

Partneriai: Vilniaus lietuvių na-
 mai, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimna-
 zija, Lietuvių kalbos institutas, Šiaulių
Didždvario  gimnazija,  Global Lithua-
nian Leaders.

Projekto vadovė Odeta Norkutė
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

ČLKL aikštelėje – rezultatyvumo rekordas

Gruodžio 13 d., ketveriomis rung-
tynėmis Čikagos lietuvių krep-
šinio lyga (ČLKL) užbaigė šių

metų varžybas. Po jų krepšininkai į
ČLKL aikštelę sugrįš 2015 metų sausio
10 d.

Skambiu akordu besibaigiančius
metus užbaigė „Švyturio” krepšinin-
 kai. Jie net 40-ies taškų skirtumu –
88:48 sutriuškino Panevėžio „Lietka bel-
io” komandą ir iš 8-ių laimėję 7-ias
rungtynes, įsitvirtino antroje turny ri-
 nės lentelės vietoje.

„Švyturio” komandoje rezulta-
ty viausiai rungtyniavo Lukas Žeb-
raus kas – 22 taškai, Derek Ciezcak
– 20, o „Lietkabeliui” 12 taškų pelnė
Karolis Kozys, 10 – Paulius Narbu-
tas.

Penktąsias pergales aštuntose
šio ČLKL sezono rungtynėse iško-
vojo ketvirta-penkta vietomis besi-
dalinančios „Vilniaus” ir „Atleto”
ko man dos. Sostinės atstovai rezul-
tatu 69:49 nesunkiai įveikė ČLKL
autsai derę „Karių” komandą, o „At-
letas” 81:73 sugebėjo palaužti su-
stiprėjusį „Stumbrą”.

„Vilniaus” komandai dau giau-
 siai – 20 taškų pelnė komandos le-
gionierius Sam Robinson, 13 taškų
pridėjo Antanas Rauchas, 11 – Ignas
Pečiulis, o „Kariams” 17 taškų pel-
nė Rytas Vyg mantas, 12 – Andrius
Pau lius. 

„Atleto” komandai pergalę do-
va nojo stebuklingai rungtyniavęs
ko mandos gynėjas Chris Miller, ku-
ris per 40 žaidimo minučių sugebė-
jo pelnyti daugiau nei pusę – net 42
visų ko mandos pelnytų taškų (dvi-
taškiai – 11/14, tritaškiai – 6/12). Be
to, čio se zono ČLKL rezultatyvumo
rekordą pagerinęs „Atleto” legio-
nierius perė mė 5 ir atliko tiek pat re-
zultatyvių perdavimų bei atkovojo 7
kamuolius. Per penkerias šio sezo-
no rungtynes rezultatyviausias lie-
tuvių krepšinio lygos krepšininkas
vidutiniškai per rungtynes renka po
27,2 taško.

„Stumbro” komandos, nuo sep-
tintojo pralaimėjimo neišgelbėjo
sėkmingas šio sezono naujokų –
Justo Aleknavičiaus (20 taškų) ir
Juozo Bal čiūno (14) žaidimas. 15
taš kų „Stum brui” taip pat pridėjo
Rojus Mizeras.

Nesunkia pergale šių metų var žy-
bas užbaigė triskart ČLKL čempio nė
„Kunigaikščių” komanda. Ji re zul tatu
75:47 nugalėjo „Lietavą” ir iško vojusi
ketvirtąją pergalę įsitvirtino septintoje
vietoje.

Nugalėtojams komandos le gio nie-
 rius Taylor Williams pelnė 22 taškus,
Tomas Klimovas – 13, o „Lie tavos”

gretose vienintelis žaidėjas – Deividas
Markevičius surinko dviženk lį taškų
skaičių – 19.

„Pelenai” iškovojo 
pirmąją pergalę

ČLKL mėgėjų lygos varžybose pir-
mąja pergale, po šešių iš eilės ne sėk-
mių, džiaugėsi ČLKL debiutantė „Pe-
lenų” komanda. Ji rezultatu 49:42 su-
gebėjo įveikti trečioje vietoje esan-
 čius „Ąžuolo” krepšininkus.

Ir toliau nesustabdomai rungty-
niauja „Jaguaro” krepšininkai. Jie
įti  kinamu rezultatu 50:30 nugalėjo
PLC penketuką. Marius Prialgauskas
nugalėtojams pelnė 20 taškų.

Įkandin jų žengiantys „Arkos”
krepšininkai septintąją pergalę iško vo-
jo rezultatu 54:51 nugalėję „Britės”
ko mandą. 

Egidijus Kavaliauskas šventė
devintąją pergalę

Profesionalus Lietuvos boksinin -
kas Egidijus Kavaliauskas pra-
tęsė pergalių seriją ir toliau

šluodamas visus varžovus JAV profe-
sionalaus bokso ringuose. 

„Mašinos” pravardę už Atlanto
ga vęs lietuvis pusiau vidutinio svorio
kategorijos kovoje Las Vegase gruodžio
12 d. per nepilnus du raundus įveikė
amerikietį Jaime Herrera. Tai buvo de-
vinta iš eilės laimėta lie tuvio kova, aš-
tuonias iš jų jis baigė varžovų nokau-

tais.
Pirmajame raunde E. Kavaliaus-

 kas dukart pasiuntė varžovą į nokdau -
ną, o antrojo pradžioje po dar ke lių lie-
tuvio smūgių varžovas nebega lėjo tę-
sti kovos.

2011 metais pasaulio mėgėjų bok-
 so čempionate bronzos medalį iškovo-
jęs E. Kavaliauskas profesionaliame
sporte laimėjo visas devynias kovas, iš
kurių septynios baigėsi techniniu no-
kautu.

Kalėdiniame ALTL tinklinio turnyre 
sėkmė lydėjo amerikiečius

Gruodžio 14 d. Pasaulio lietuvių
centre (PLC) Lemonte sureng-
tame kalėdiniame keturių tink-

linio ko man dų turnyre pergalę šventė
JAV tinklininkai.

Visas trejas rungtynes laimėję
amerikiečiai pirmame susitikime 30:17
nugalėjo išeivių iš Bulgarijos – „BG
Team” komandą, antrose rungty nėse
panašiu rezultatu 30:18 įveikė lietuvių
„Veteranus”, o finale, po gra žios ir at-
kaklios kovos, rezultatu 3:0 (25:20,
27:25, 26:24) palaužė iš perspektyviau-
sių Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) tinklininkų suburtą „Jauni-
mo” komandą.

Jaunieji ALTL talentai prieš tai
30:29 nugalėjo savo vyresnius kolegas
„Veteranus” bei 30:19 – „BG Team” ko-
mandą. Dvikovoje dėl trečiosios vietos
tarp „BG Team” ir „Veteranų” ko-

mandų po itin permainingos kovos
rezultatu 3:2 (25:13, 22:25, 25:23, 21:25,
15:8) pergalę šventė bulgarai.

Kalėdinio ALTL turnyro rungty-
nes stebėję žiūrovai liko patenkinti gra-
žiu žaidimu ir aukšto lygio tinklinin-
kų pasirodymu. Visos turnyre daly-
vavusios komandos buvo apdova notos
renginio rėmėjų – siuntinių ben drovės
„Atlantic Express” ir savaitraščio
„Amerikos lietuvis” do vanomis.

Kovotojai iki čempionės 
trūko labai nedaug

Lietuvių kilmės kovotoja 22 metų
Rose Namajunas gruodžio 12 d.
JAV didžiausios mišrių kovos

menų (MMA) organizacijos UFC ren-
giama me turnyre „The Ultimate Figh-
ter” kovojo dėl moterų 52,2 kg svorio
kategorijos čempionės diržo.

Deja, R. Namajunas nesugebėjo
pasipriešinti septyniais metais vy res-
 nei varžovei, amerikietei Carlai Es-
parza. Pirmojo raundo pradžioje Rose

buvo aktyvesnė, daugiau smūgiavo ir
žavėjo žiūrovus aukštais kojų spyriais,
C. Esparza kovėsi ramiai, neskubėjo.

Antrame raunde R. Namajunas
jau buvo šiek tiek pavargusi, vis la biau
ėmė išryškėti jos varžovės pra našu-
mas. Trečiame raunde ji eilinį kar tą
parvertė Rose į parterį.

„Aš turėjau pralaimėti, kad pa bus-
čiau ir stengčiausi tapti dar ge resne”,
– užtikrintai į savo ateitį žvelgė R. Na-
majunas.

Pakeliui į finalą „The Ultimate
Fighter” turnyro pirmajame rate lie-
tuvių kilmės kovotoja įveikė Alex
Chambers, ketvirtfinalyje – Joanne
Calderwood, o pusfinalio dvikovoje
nepaliko vilčių Randai Markos. Ši per-
galė atvėrė lietuvių kraujo turin čiai ko-

votojai kelią į UFC turnyro finalą.
Beje, visas tris dvikovas R. Na majunas
baigė anksčiau laiko, pri vers dama
priešininkes pasiduoti. 

Didžiuojasi 
lietuviška kilme

Pajėgi kovotoja savo lietuvišką
kilmę kiekvienoje kovoje pabrėžia ant
savo sportinės aprangos besipui kuojan-

čia Lietuvos trispalve.
R. Namajunas šeima į

Ameriką atvyko 1991 metais,
prieš pripažįstant Lietuvos
nepriklausomybę. Su savo se-
nelėmis sportininkė lietuviš-
kai kal ba telefonu, o su savo
šeima JAV lietuviškai kalba
kiek gali. 

„Aš labai didžiuojuosi
savo kil me! Lietuva yra labai
graži ir unikali šalis, pilna
talentingų žmonių, apie ją
turi žinoti kuo daugiau žmo-
nių”,  – teigė Wisconsino vals-
tijoje, Milwau kee mieste gi-
musi R. Namajunas. 

22 metų sportininkė sakė,
kad dar nuo vaikystės spor-
tavo ir užsiiminėjo kovos me-
nais. Jos giminėje yra spor-
tininkų, įskaitant senelį Algi -
man tą Andriukonį, ilgametį
Lietuvos imtynių čempioną. 

„Buvo žmonių paauglystėje, ku rie
ieškojo priekabių ir kovos menai labai
padėdavo apsiginti. Kai buvau maža
mergaitė, tapau kaimynystėje įvyku-
sios žmogžudystės liudytoja ir tuo
metu mano savigynos įgūdžiai padėjo
pabėgti ir pranešt policijai”, – pasakoja
R. Namajunas. 

Ji treniruojasi du kartus per die-
ną po dvi valandas. Kai neturi ko vų,
džiaugiasi būdama gamtoje, skam bina
pianinu. 

„Noriu būti geriausia kovotoja pa-
saulyje. Kai pasieksiu šį tikslą, noriu
keliauti, geriau pažinti Lietuvą ir gal-
būt vieną dieną įsigysiu ūkį ar namą.
Taip pat norėčiau mokinti kovos menų,
sukurti šeimą”, – savo svajsnėmis da-
linasi R. Namajunas. 

R. Namajunas savo lietuvišką kilmę pabrėžia ant spor-
tinės aprangos besipuikuojančia Lietu vos trispalve.

Rezultatyviausias ČLKL krepšininkas, „Atleto”
komandos legionierius C. Miller, įmetęs 42
taš kus, pagerino šio sezono rezultatyvumo re-
kordą.
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V. Putinas: Rusijos rublis stabilizuosis

Maskva, (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas per metinę
spaudos konferenciją Tarptautiniame
prekybos centre Maskvoje patikino,
kad Rusijos nacionalinė valiuta, rublis,
stabilizuosis, bet kartu perspėjo, kad
ekonominė krizė gali užtrukti dvejus
metus.

V. Putinas apkaltino ,,išorinius
veiksnius” dėl smunkančio rublio, bet
pripažino, kad šalies centrinis bankas
galėjo imtis priemonių anksčiau. Jis

taip pat pripažino, kad Rusijai nepavy-
ko diversifikuoti šalies ekonomikos,
kuriai skaudžiai atsiliepė krintančios
naftos kainos ir sankcijos, paskelbtos
Rusijai dėl jos vaidmens Ukrainos kri-
zėje. V. Putinas patvirtino, kad šalies va-
liutos rezervai yra pakankami ekono-
miškai stabilizuoti.

Nors gruodžio 18-osios rytą rublio
vertė kiek sustiprėjo, pastarosiomis
dienomis jo kursas smarkiai krito, ir
Rusija atsidūrė ties recesijos slenksčiu.

B. Obama gali vykti į Kubą 
Washingtonas (ELTA)  – Šiuo

metu JAV prezidentas Barack Obama
neturi konkrečių planų surengti vizitą
į Kubą atnaujinus diplomatinius san-
tykius su šia šalimi, pareiškė trečia-
dienį Baltųjų rūmų atstovas spaudai
Josh Earnest. Bet, pasak jo, nereikėtų
atmesti tokio vizito galimybės.

Jis pripažino, kad būsimasis JAV
prezidentas gali atsisakyti naujosios B.
Obama politikos Kubos atžvilgiu, bet pa-
brėžė, jog Baltieji rūmai tikisi, kad
Kongresas imsis veiksmų Kubai taiko-
mam embargui visiškai panaikinti dar

iki B. Obama kadencijos pabaigos.
Gruodžio 17 d. JAV prezidentas

paskelbė, kad keičiasi ligšiolinė JAV
vykdyta Kubos izoliavimo politika. Jis
davė nurodymą vyriausybei atnaujin-
ti 1961 metais nutrauktus diplomatinius
santykius su sala ir sušvelninti įvairius
draudimus, taikomus kelionėms ir eks-
portui į Kubą. Prezidentas pažymėjo, jog
,,nelanksti” JAV politika Kubos atžvil-
giu, vykdyta kelis dešimtmečius, davė
mažai naudos,  kadangi ši  šalis  ne ta-
po nei  demokratiškesnė,  nei stabiles-
nė.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Rusų jūrininkai išvyko iš Prancūzijos

Vilnius (Vyriausybės info) – Gruo-
džio 18 d. pirmą kartą posėdžiavusi
Vyriausybės kanclerio pirmojo pava-
duotojo Remigijaus Motuzo vadovau-
jama darbo grupė pradėjo svarstyti pa-
siūlymus dėl užsienio lietuvių ben-
druomenių veiklos rėmimo, organi-
zuojant švietimą lietuvių kalba ir kul-
tūrinį ugdymą, taip pat dėl lituanistikos
centrų veiklos skatinimo.

Posėdyje pristatyta esama situaci-
ja, plačiau aptarti lituanistinio švieti-
mo užsienyje, lituanistikos (baltisti-
kos) centrų pasaulio universitetuose
veiklos klausimai, taip pat su šiais
klausimais glaudžiai susijusios „Glo-
balios Lietuvos” – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
programos įgyvendinimo aspektai.

R. Motuzas pažymėjo, kad situaci-
ja šioje srityje nėra bloga, tačiau litua-
nistiniam švietimui užsienyje reikia
dar didesnės valstybės paramos ir dė-
mesio – būtina peržiūrėti ir prireikus
atitinkamai pakeisti ir papildyti teisės
aktus tam, kad lituanistinis švietimas
būtų darniai integruotas į Lietuvos
švietimo sistemą, taip pat atitiktų ir pe-
dagogų poreikius.

Užsienio reikalų ministerijos duo-
menimis, šiuo metu užsienyje veikia
apie 200 lituanistinio švietimo įstaigų
– bendrojo lavinimo ir neformaliojo li-
tuanistinio švietimo mokyklų, kuriose
mokosi iš viso mokosi apie 1,6 tūkst. mo-
kinių. Be to įvairiuose pasaulio uni-
versitetuose veikia apie 40 lituanistikos
(baltistikos) centrų.

Prancūzija (BNS) – Apie 400 rusų
karo jūreivių, kurie Prancūzijoje mo-
kėsi valdyti „Mistral” klasės karo laivą,
prancūzų statomą Rusijai, gruodžio 18
d. išvyko į Rusiją, Paryžiui neapsi-
sprendžiant, ar perduoti šį modernių
technologijų jūrų desanto laivą Mask-
vai.

Praėjusį mėnesį Prancūzijos pre-
zidentas Francois Hollande atidėjo pir-
mojo iš dviejų karo laivų perdavimą.
„Mistral” laivai F. Hollande kainuoja
daug nervų. Ekonomiškai sunkius lai-

kus išgyvenančiai Prancūzijai gali tek-
ti sumokėti didžiules baudas už 1,2
mlrd. eurų „Mistral” pardavimo su-
tarties pažeidimą.

Tačiau iš kitos pusės ji rizikuoja už-
sitraukti sąjungininkių rūstybę visame
pasaulyje, jeigu perduotų moderniausių
karinių technologijų laivą Rusijai tokiu
metu, kai dėl neramumų Ukrainos Va-
karų ir Maskvos diplomatiniai santy-
kiai yra blogiausi nuo Šaltojo karo lai-
kų.

Tarėsi, kaip plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje

Roma (ELTA) – Italijos prezidentas
Giorgio Napolitano patvirtino ketinąs
atsistatydinti. Susitikime su diploma-
tinio korpuso atstovais 89 metų prezi-
dentas Romoje sakė, kad trauksis iš pa-
reigų, tačiau tikslios datos nenurodė.

G. Napolitano anksčiau šią savaitę
davė suprasti, kad gali atsistatydinti po
sausio 13-osios, kai Italijos premjeras

Matteo Renzi Europos Parlamente pa-
sakys kalbą, skirtą pasibaigusiam Ita-
lijos pirmininkavimo ES pusmečiui.

G. Napolitano jau pernai norėjo
trauktis iš politikos. Tačiau partijoms
nesusitarus dėl jo įpėdinio, parlamen-
tas 2013 metų balandį G. Napolitano iš-
rinko prezidentu dar vienai kadencijai. 

Briuselis (ELTA) – Gruodžio 18 d.
Europos Parlamentas pritarė ES ir
Gruzijos Asociacijos ir laisvosios pre-
kybos sutarčiai, kuri leis sustiprinti ES
ir Gruzijos politinius ir ekonominius
ryšius bei užtikrins abipusį rinkų at-
vėrimą.

ES ir Gruzijos Asociacijos ir lais-
vos prekybos sutartis tapo trečiąja to-
kio tipo sutartimi, kurią Europos Par-
lamentas ratifikavo su ES Rytų kai-
mynėmis. Rugsėjį EP ratifikavo pana-
šią sutartį su Ukraina, o lapkritį – su

Moldova. Sutartis su Gruzija jau pre-
liminariai taikoma, o galutinai įsiga-
lios, kai ją ratifikuos visų ES valstybių
parlamentai. 

EP rekomendaciją lydinčioje re-
zoliucijoje europarlamentarai pažymi,
kad sutartis taikoma visai tarptautiniu
mastu pripažįstamai Gruzijos teritori-
jai, nors Rusija tebėra okupavusi Ab-
chazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos)
regionus. Parlamentas dar kartą pa-
tvirtina, kad remia Gruzijos suvereni-
tetą ir teritorinį vientisumą. 

Patvirtinta ES ir Gruzijos Asociacijos sutartis

Vilnius (alkas.lt) – Gruodžio 18 d.
Seimo spaudos konferencijų salėje įvy-
ko spaudos konferencija, kurioje  pri-
statytas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui skirtas paminklas „Pasau-
lio lietuvių vienybės karūna”. Spaudos
konferencijoje dalyvavo Seimo  politi-
kai, skulptorius Gediminas Radzevi-
čius, Europos parko įkūrėjas Gintaras
Karosas. 

Paminklas „Pasaulio lietuvių vie-
nybės karūna” bus skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimto metų sukak-
tuvėms. Paminklo sumanytojai „Lė-
tos” fondas ir projekto įgyvendinimo
iniciatyvinės grupės nariai teigia, kad
„šis paminklas savo simboliais išreikš
pasaulio lietuvių vienybės idėją, susi-
telkimą nepriklausomai Lietuvos vals-
tybei išsaugoti ir sustiprinti”.

Pristatyta „Pasaulio lietuvių vienybės karūna”

Vilnius (archyvai.lt) – Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, prisi-
dėdama prie „Globalios Lietuvos” –
užsienio lietuvių įsitraukimo į valsty-
bės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų
programos, kuria siekiama paskatinti
užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos
politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir
sporto gyvenimą, vykdymo, bendra-
darbiaudama su lietuvių išeivių orga-
nizacijomis kaupia bei sistemina duo-
menis apie lietuvių išeivijos doku-

mentus. Šiuo metu turima duomenų
apie beveik 400 fondų, kolekcijų bei ar-
chyvų, saugomų Lietuvos ir užsienio
institucijose (archyvuose, muziejuose,
bibliotekose ir kt.).

Su lietuvių išeivijos fondų sąrašu
galite susipažinti Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos tinklalapyje.
http://www.archyvai.lt. Pateikiami trys
sąrašai: Išeivijos fondai Lietuvos mu-
ziejuose, Išeivijos fondai Lietuvos bib-
liotekose, Išeivijos fondai užsienyje.

Skelbiami išeivijos dokumentai

Vilnius (Žemės ūkio ministerijos
info) – JAV Žemės ūkio departamento
Maisto saugos ir kontrolės tarnyba
(FSIS) oficialiai paskelbė pasiūlymą
visuomenei leisti importuoti lietuvišką
mėsą ir jos produktus. Toks pasiūlymas
gruodžio 17 d. pateiktas viešajai vi-
suomenės diskusijai. Ministro pirmi-
ninko Algirdo Butkevičiaus teigimu, tai
reiškia, kad baigtas paskutinis derybų
su JAV pareigūnais etapas.

„Po vizito į JAV tikėjomės šio
sprendimo, ir džiaugiamės, kad visos
procedūros dėl lietuviškos mėsos eks-
porto į JAV yra baigtos. Viešos disku-
sijos visuomenėje vyks iki 2015 m. va-

sario 17 d. Tuomet oficialiai įsigalios lei-
dimas mums eksportuoti lietuvišką
mėsos produkciją, tad tikimės, kad jau
kitų metų pirmąjį pusmetį mėsos per-
dirbimo įmonės galės į JAV eksportuoti
jautieną, kiaulieną, avieną, ožkieną ir
jų produktus – taip Lietuvai atsivertų
dar viena nauja rinka”, – sako premje-
ras Algirdas Butkevičius.

Įmonės, norinčios eksportuoti savo
produkciją į JAV, privalės turėti Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
suteiktą patvirtinimą, o JAV kompe-
tentingos institucijos inspektoriai visą
importuojamą produkciją papildomai
tikrins įvežimo į JAV postuose.

Lietuviška mėsa atitinka JAV reikalavimus

Italijos prezidentas ketina atsistatydinti

Pasaulio lietuvių vienybės karūna. lietosfondas.lt nuotr.

Rusų kariai, dalyvavę apmokymuose ,,Mistral” laive Prancūzijoje, išvyko namo. 
EPA-ELTA nuotr.
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– Papasakokite trumpai apie save, kas pastūmėjo į Lie-
tuvių Ben druomenės veiklą?

– Į Ameriką atvykau prieš septy nerius metus fi-
nansų inžinerijos stu dijoms Pittsburghe. Po studi-
jų persi kėliau į New Yorką darbui finansų srityje, ta-
čiau šiame mieste nepažinojau nei vieno lietuvio. Ka-
dangi mano visa giminė gyvena Lietuvoje, ryšys su
Lietuva visada buvo ir yra labai stiprus. Iškart
ėmiau ieškoti New Yorko lietuvių. Deja, paieškos se-
kėsi sunkiai: teko gerokai paplušėti, kol interneto pla-
tybėse radau aktyvios ir gausios bendruomenės
užuominas. Buvo akivaizdu, kad bendruomenei la-
bai stinga efektyvios informacijos sklaidos; neabe-
joju, kad buvo tokių, kurie nuleido rankas ben-
druomenės taip ir neradę. Sukūriau New Yorko apy-
gardos administruojamą interneto svetainę www.ny-
lithuanian.org, ku ri per trejus metus yra tapusi pa-
 grindiniu informacijos šaltiniu New Yorko valstijoje
gyvenantiems lietuviams. Visus labai raginčiau ap-
silankyti svetainėje.

– 2015 m. gegužės 1–15 dieno mis vyks JAV LB Ta-
rybos rinkimai. Kuo jie svarbūs? Kodėl jie tu rėtų rūpėti Ame-
rikos lietuviams?

– Jau septintą dešimtmetį skai čiuojanti JAV Lie-
tuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija,
vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir
jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: re-
mia lituanis tines mokyklas, organizuoja kultūri nius
renginius, dainų ir šokių šven tes, sporto turnyrus,

mokslo sim po ziumus, atstovauja Amerikos lie tu-
 viams Pasaulio Lietuvių Bendruome nėje. Taryba yra
svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organi-
zacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rin kimai
yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams
ir juose iš rinktų kandidatų sprendimai darys įtaką
visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

Tarybą sudaro 70 narių, iš kurių 60 bus renkami
gegužės mėnesį. Sie kiant užtikrinti visų regionų at-
stova vimą Taryboje, rinkimai vyksta at skiruose re-
gionuose, kuriuose gyve nantys bendruomenės nariai
tiesiogiai renka savo atstovus. Į Tarybą pa tenkančių
kandidatų skaičius priklauso nuo tame regione bal-
savusių skaičiaus. Taigi visus, kurie nori stip rios, ak-
tyvios, ilgaamžės bendruomenės, raginu kandidatuoti
į JAV LB Tarybą, o vėliau – aktyviai balsuoti rinki-
muose.

– Atsakingas pasiruošimas rinkimams – sėkmės garantas
Ta ry bos darbuose. Jūsų vizija, kaip ruoštis rinkimams?

– Sėkmingas rinkimų organizavimas neįmano-
mas be tvirtos, gerai to kį darbą išmanančios ko-
mandos. Jau dabar raginu apygardų ir apylinkių val-
dybas formuoti rinkimų komisijas, atsižvelgiant į na-
rių įgūdžių tinkamumą rinkimų organizavimui.
Lap kričio 17 d. LB Krašto valdyba pa tvir tino aktyvią,
kūrybingą, rinkimų or ganizavimo ir savivaldos or-
ganiza ci jų valdymo patirties turinčią Kraš to Rinki-
mų komisiją. Neabejoju, kad šios komisijos dėka kar-
tu su apygar dų ir apylinkių komisijomis sureng sime
sėkmingus Tarybos rinkimus.

Turime užtikrinti efektyvią in for macijos apie ar-
tėjančius rinkimus sklaidą. Sieksime platinti kaip
įma noma daugiau informacijos apie JAV LB Tarybos
veiklą bei rinkimų eigą Krašto valdybos, apygardų
ir apylinkių informaciniais kanalais, susitelkimo
centruose, lietuviškų or ganizacijų įstaigose. Aktyviai
naudosime internetinius žiniasklaidos sprendimus,
skatinsime balsuoti in ter netu, pasitelksime vizua-
lines prie mones. Sieksime, kad neliktų nei vie no
Amerikos lietuvio, kuris nežinotų, kad 2015 m. ge-
gužės 1–15 dienomis vyks JAV LB XXI Tarybos rin-
kimai ir kad ji(s) turi juose dalyvauti.

Kartu su apygardų ir apylinkių rinkimų komi-
sijomis stengsimės už tikrinti pakankamą tinkamus
įgū džius turinčių kandidatų skaičių. 2012 m. vyku-
siuose Tarybos rin ki muose buvo rinkiminių vietovių,
ku riose išrinktų kandidatų skaičius bu vo lygus kan-
didatų skaičiui – mano nuomone, tai nėra normalu.
Turime gerai išaiškinti JAV LB Tarybos vaidmens
svarbą, išrinktų atstovų parei gas, veiklos specifiką.
Informacijos sklaida ir vietinės bendruomenės ži nios
bus itin svarbios šiam tikslui pa siekti. Pirmieji
žingsniai jau atlikti: sukūrėme interneto svetainę
www.rinkimai2015.us, skirtą vien tik JAV LB Tary-
bos rinkimams. Šioje sve tainėje ne tik rasite visą su
rinkimais susijusią informaciją, bet joje taip pat bus
vykdomas internetinis balsavimas. Visi, turintys
klausimų apie vyksiančius rinkimus, jau šiandien

gali susisiekti su mumis adresu: info@rinki-
mai2015.us.

– Norėčiau paklausti kaip bu vusio XX Tarybos nario,
prie ko kių tarybos sprendimų, projektų esate asmeniškai
pri sidėjęs?

– XX Taryboje buvau Įstatų ko misijos narys. Kar-
tu su komisijos pir mininku Arvydu Barzduku ir ki-
tais komisijos nariais atnaujinome organizacijos
įstatus ir taisykles komisijų pasiūlytais ir Tarybos
patvirtintais pakeitimais, taip pat atnaujinome įsta-
 tų formatą bei paruošėme elektroninę įstatų versiją.
Su Tomo Gir niaus pagalba ruošiame įstatų versiją
anglų kalba. Tikimės, kad šį darbą pavyks užbaigti
iki kitos Tarybos sesijos.

Kadangi tarp Tarybos narių pasta raisiais metais
vyko nemažai dis kusijų dėl apygardų vaidmens,
kaip New Yorko apygardos pirmininkas ak tyviai da-
lyvavau diskusijoje. Trečio sios sesijos Los Angeles
metu pristačiau apygardų veiklos viziją, šia tema dis-
kutavau su daugeliu sesijos dalyvių. Džiaugiuosi, kad
dalyviai aktyviai domisi ir aptaria galimus pokyčius,
naujas idėjas ver tina be išankstinių nuostatų.

Tarybos sesijos taip pat yra puiki proga pasida-
linti regioninėmis problemomis su kitais Tarybos na-
riais, užmegzti ryšius su įvairių sričių specialistais,
aukšto rango valdžios at stovais. Sesijos metu pavy-
ko susipa žinti su Lietuvos ir JAV valdžios at stovais,
kuriuos dabar informuojame apie savo veiklą, kvie-
čiame į susitiki mus. Su finansų specialistais apta-
rėme, kaip padidinti organizacijos pajamas, geriau
išnaudoti turimus resursus.

– Būdamas tarybos nariu, jūs susitikdavote su ben-
druomenėmis, kokius aktualiausius klausimus sprendėte?

– Esu ne tik JAV LB Tarybos na rys, bet ir New
Yorko apygardos pir mininkas. Per pastaruosius tre-
jus me tus New Yorko valstijoje įvyko daug pokyčių:
Brooklyno-Queens ir Manhattano-Bronx-Staten Is-
lando apy linkės susijungė į New Yorko mies to apy-
linkę, įsikūrė nauja Ryti nio Long Islando apylinkė,
prie apygardos prisijungė anksčiau Ohio apygardai
priklausiusi Rochesterio apy linkė. Siekiau infor-
muoti naujus val dybų narius apie jų įsipareigojimus
bei organizacijos veiklą. Tuo tikslu 2014 m. pradžio-
je surengiau New Yorko bei kaimyninių apy linkių ir
apygardų telekonferenciją, kurioje Įstatų komisijos
pirmininkas Arvydas Barzdukas bei patarėjas tei si-
niais klausimais Rimas Domanskis atsakė į valdybų
narių klausimus apie organizacijos veiklą. Tele-
konfe rencijos įrašu pasidalinome su viso mis Ame-
rikos Lietuvių Bendruome nėmis. Tikiuosi, kad tai pa-
skatins ir kitas apygardas aktyviai šviesti vie tines
apylinkes ir diskutuoti apie ky lančias problemas.

New Yorko apygarda taip pat kei tėsi iš esmės:  už-
uot organizavusi kul tūrinius renginius kartu su
apylinkė mis, tapo pirminiu  bendradarbiavimo taš-
ku ir pagrindiniu informacijos šaltiniu apie visą lie-
tuvių veiklą New Yorko valstijoje. Administruojame

XXI Tarybos rinkimams artėjant, arba kokią Tarybą norime turėti?
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Kaip žinote,0 artėja JAV LB XXI Tarybos rinkimai,
kurie vyks 2015 m. pavasarį. Todėl pagrindinis dė-
mesys bus sutelktas į naujus kandidatus, į nau-

jus veidus. Nei teoriškai, nei praktiškai nesakome, jog
trūksta naujesnio po žiūrio, tačiau lig šiolei Taryboje kan-
didatavo daugelį metų  aukoję vetera nai. Laikas at-
jauninti narius. Galė tu me susiimti ir su pozityvia gaida
pa sirūpinti aktyvesnių narių išrinki mu, dairytis veiklių
kandidatų, žmo nių, kurie nori permainų, kuriems rūpi
Lietuvių Bendruomenės ateitis ir kuriems nepritrūks lai-
ko ryžtin giems sprendimams. Apylinkėms ir apygar-
doms galvoti, ką rekomenduoti artėjant rinkimams, į ką
atsižvelgti ir ką akcentuoti?

„JAV Krašto valdyba yra susirū pi nusi dėl Lietuvių
Bendruomenės ateities. Dabar toks permainų metas, kai
nusipelnę LB nariai pasitraukia iš aktyvaus lietuviško gy-
venimo. Kas pakeis juos?  Kas ateis ir toliau spręs LB kaip
organizacijos reikalus?” – šiuos ir kitus klausimus su gi-
liu susirūpinimu kelia KV  pirmininkė Sigita Šimkuvie-
nė. 

Kalbinu neseniai į JAV atvykusį, JAV LB New Yor-
ko apygardos ir JAV LB Krašto Rinkimų komisijos,
koor dinuosiančios Tarybos rinkimus, pir mininką Algirdą
Grybą.

New Yorko apygardos ir Krašto Rinkimų komisijos
pirmininkas Algirdas Grybas.

JAV LB Tarybos nariai 2014 m. spalio 10–12 d. Los Angeles, iš kairės: Rochester apylinkės pirm. Skirmantė Philippone,
New Yorko apygardos pirm. Algirdas Grybas, New Yorko miesto apylinkės iždininkė Laima Hood, buvusi JAV ambasadorė
Lietuvoje Anne Derse, New Yorko  miesto apylinkės sekretorė Gelmina Židelytė, New Yorko miesto apylinkės valdy-
bos narė Vida Jankauskienė, Rytinio Long Island apylinkės pirm. Rasa Mitrulevičienė.
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interneto svetainę, daugiau nei 1 100
prenumeratorių turintį savaitinį nau-
jienlaiškį, „Facebook” svetainę, „Twit -
ter” ir „YouTube” kanalus.  Ne kartą
esame girdėję, kad LB Krašto valdybai
kar tais sunku perduoti informaciją
apylinkėms, trūksta aktyvaus bendra -
vimo. Tikiu, kad sėkmingai vys tydami
šiuos informacinius spren di mus, įga-
liname ne tik apylin kes, bet ir Krašto
valdybą efektyviai skleisti informaci-
ją New Yorko valstijoje gy venantiems
lietuviams.

– Kokių pastebėjimų turite dėl Tarybos
sesijų tobulinimo atei tyje?

– Kadangi Tarybos susirenka tik
kartą metuose ir tik vienam savaitga-
liui, svarbios informacijos ir įdo mių
diskusijų visada bus gerokai dau giau
nei tam skirto laiko. Todėl norėčiau
matyti aiškesnius prioritetus, ką sie-

kiama nuveikti Tarybos se sijos metu.
Manau, darbotvarkė tu rė tų būti su-
daroma taip, kad iki šeštadienio vakaro
visi tiesiogiai su organizacijos veikla
susiję klausimai bū tų nuspręsti. Ten-
ka tik apgailestauti, kad abiejose se-
sijose, kuriose man te ko dalyvauti,
įstatų – svarbiausio tei sinio doku-
mento, reglamentuojan čio mūsų or-
ganizacijos veiklą – pa kei ti mai buvo
svarstomi sekmadienį, di delei daliai se-
sijos dalyvių jau iš vy kus namo. Labai
vertinu visų sesijos svečių pranešimus,
tačiau jei mes nesugebėsime laiku pri-
imti organiza cijai struktūriškai svar-
bių spren di mų, ilgainiui tų pranešimų
gali ne bebūti kam klausyti.

Taip pat nerimą kelia nepakan ka-
mas sesijos dalyvių skaičius. Tam yra
daugybė priežasčių: išrinktų Ta rybos
narių neatsakingumas, ribotas Tary-
bos narių tarpusavio bendravimas ne
sesijos metu, kelionės išlaidos. Turime
pritraukti daugiau kandidatų, kad rin-
kimai į Tarybą būtų aktyvūs, konku-
rencingi. Tuomet pa te kę asmenys ver-
tins užimamą postą ir atsakingai da-
lyvaus organizacijos veikloje. Džiau-
giuosi, kad vicepirmi ninkė organiza-
ciniams reikalams Aus tėja Sruoga
ėmėsi organizuoti re guliarius apy-
gardų pirmininkų tele konferencinius
pokalbius. Tai padės tęsti sesijoje pra-
dėtas diskusijas, pa laikyti ryšį tarp pir-
mininkų ir Kraš to valdybos.

– Kaip reikia veikti, norint už tikrinti or-
ganizacijos ilgaam žiš ku mą?

– Kiekvienos organizacijos veiklos
variklis – joje veikiantys žmonės. Kad
pastarieji dirbtų noriai, aktyviai ir
kūrybingai, organizacijos veikla tu ri
būti jiems aktuali, rezultatai aiš kūs ir
svarbūs. Manau, kad laikai, kai už-
tekdavo vien pamoti lietuvybės vėlia-
va, ir lietuviai pulkais bėgdavo į ren-
ginį ar besąlygiškai stodavo į tau tinės
organizacijos gretas, jau seniai praei-
tyje. Lietuva stipriai keičiasi, kar tu
kinta ir lietuvių požiūris į lie tuvybę,

tautinį identitetą, o mes turi me keistis
kartu su jais, prisitaikyti prie šių die-
nų aktualijų. Siekdami užtikrinti or-
ganizacijos ilgaamžišku mą, privalo-
me  pabrėžti objekty vias priežastis, ko-
dėl organizacijos veikla yra naudinga
ir reikšminga jos nariams, kelti aiškius
tikslus ir vertinti veiklos rezultatus.
Lietuvybė turi būti ne prigimtinė prie-
volė, o ver tybė, kuria didžiuojasi kiek-
vienas bendruomenės narys. Kai žmo-
nės jungsis prie organizacijos ne vien
dėl tautinės tapatybės, bet ir dėl jun-
tamos konkrečios vertės, galėsime būti
ramūs dėl organizacijos ateities.

– Gal turite kokių pasiūlymus, kaip Lie-
tu vių Bendruomenės veiklą įtraukti daugiau
jaunimo?

– Pirma, turime atminti, kad Ame-
 rikos lietuvių jaunimas yra la bai įvai-
rus: turime Amerikoje gimusius lietu-

vius ir tuos, kurie atvyko jau būdami
pilnamečiais. Tarp atvy kusių turime
čia gyvenančius nelega liai, dirbančius
nekvalifikuotą darbą ir baigusius ge-
riausius pasaulio universitetus, mo-
kančius kelias užsienio kalbas ir dir-
bančius garsiausiose pa saulio kompa-
nijose. Tarp šių socia li nių grupių po-
žiūris į Lietuvą, tautinį identitetą išei-
vijoje ir lūkesčiai iš bendruomenės
stipriai skiriasi ir nei vienas jų nėra pa-
našus į tą, kuris vy ravo prieš pusę am-
žiaus.

Antra, technologijų pagalba išei vi-
 jos jaunimas nesijaučia stipriai prara-
dęs ryšį su Lietuva: diskusijos su Lie-
tuvoje likusiais nenutrūksta, o tiesiog
persikelia į virtualią erdvę. Jaunimas
nejaučia tokio tautiškumo „alkio”, po-
reikio išreikšti solidaru mą Tėvynei ir
tautiniam identitetui, kokį jautė „ant-

Visit Lithuania
Lonely Planet’s 
3rd best country to visit in 2015!

Tour Operator BALTIC IDEA GENERATOR 
invites you to see 

Lithuania from a local perspective!

Over a thousand years of history, unspoiled
nature, unique and sincere locals combined with
modern and convenient facilities, guarantee a com-
fortable and memorable stay.

Our professional team is happy to offer:
� Customized & Guaranteed departure tours 

(Lithuania and the Baltics)
� Research about your roots
� The best selection of services: accommodations, 

guides, entertainment, transportion

Travel quotes, valuable advice and great care

Group and Early Bird discounts

Email us: travel@balticidea.com
Call us: 011 370 678 78633
Web: www.balticidea.com
Based in Vilnius, Lithuania

Baltic 
Idea
Generator

rabangiai” priespaudos metu. Tai toli
gražu nereiškia, kad šiuolaikinis jau-
nimas nėra pa t rio tiškas. Bendruomenė
jiems yra svarbi, tačiau tai yra tik vie-
na iš ga li mų veiklos sričių. Kaip orga-
nizacija, turime rasti būdų atkreipti jų
dėmesį ir sudominti savo veikla. Sma-
gu, kad sėkmingai įsisavinome mo-
dernias in formacijos sklaidos priemo-
nes: „Facebook” svetainę turi vos ne
kiek viena apylinkė. Bendravimo formą
ir renginių pobūdį keisti sekasi sun-
kiau. Reikėtų stengtis jaunimą su do-
 minti ne žvelgiant pro sentimentų, nos-
 talgijos prizmę istorinių ar religi nių
renginių šviesoje, o parodyti na rystės
bendruomenėje vertę, gyve nant įpras-
tą, kasdienišką gyvenimą: organizuo-
kime krepšinio varžybų transliacijas
miesto baruose, renki me iškylas su
palapinėmis prie ežero ir vietinius
sporto turnyrus, diskutuokime profe-

sinėmis, socialinėmis temomis. Jei
bendruomenė jaunimo gy venime at-
siranda tik tada, kai rei kia eiti į baž ny-
čią ar aukoti, var gu, ar sulauksime di-
desnio susido mė jimo.

* * *
Esu tikra, kad yra veiklių tarybos

narių, kurie verti tęsti darbus, tačiau
apeliuoju į tuos bendruome nių na-
rius, kurie į klausimą „už ką balsuosi”
neatsakytų „nėra ką rinkti”. Turime
laiko pradėti ruoštis naujos, XXI Ta-
rybos rinkimams ir lauksime naujų
rinkimų sąrašų.

Dėkoju Algirdui Grybui už su teik-
 tą galimybę pasikalbėti, linkėda ma
sėkmės prasminguose darbuose.

Irena Nakienė-Valys – JAV LB Rytinės
CT apylinkės pirmininkė, JAV LB XX Tarybos
narė PLB Seimo narė

JAV LB Krašto Rinkimų komisija, iš kairės: Justinas Krūgelis, Eglė Redikaitė, Algirdas Gry-
bas, Aurelija Šešelgytė, Gelmina Židelytė, Edgaras Pantelejevas.
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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

PeRKA

Advokatas
GInTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAI

ReAL eSTATe

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

siu. Tel. 630-340-9604

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

,,draugas”
773-585-9500

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

Surašymas nr. 40
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ”
GREIČIAU!

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

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

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti

automobilį, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos prie-
miesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996. 

� Moteris ieško žmonių prie žiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.  

5 raidės:
BAIMĖ – ITALĖ – MOIRA – TAMSU – TĖBAI – UTĖLĖ.

7 raidės:
ANTĖJAS – ARONIJA – ATILSIS – AUSTĖJA – BAILIAI – DAINIUS –
DYKYSTĖ – YLDEGIS – JAUSMAI – KĖBULAS – KIŠKENA – LAN-
DŪNĖ – MĖŽINYS – MONTANA – NAKVYNĖ – NENDRĖS – NERE-
GYS – PAMIŠKĖ – PIEČIAU – SEANSAS – SEDANAS – SPIRALĖ –
STUDIJA – SVEČIAI – TANKYNĖ – TARNYBA – TEKTŪRA – TELY-
ČIA – UOŠVIAI – UŽRIBIS – ŽĖRUTIS – ŽVAKIDĖ.

8 raidės:
ANTKAPIS – ERITRĖJA – LIUCERNA – LUOŠUMAS – NERŠYKLA –
ŠVIRKŠLĖ – TRAKĖNAI – TVIRTUMA.

9 raidės:
ANTIPODAS – SENAKURYS – VARŠKĖTIS – VYSKUPIJA.

www.draugas.org
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SPygLIAI IR DygLIAI

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

SKAITYKITE

,,DRAUGĄ”

GREIČIAU!
www.draugas.org

Šitas Putinas – ne Mykolaitis
Jisai – Kremliaus karalaitis
Buvęs aršus KGB-istas
Jis tebėra komunistas.

Pasigrobęs skubiai Krymą
Ukrainą teriot ima
Vis jam žemių negana
(O kaip bus su Lietuva?)

Sako, grįš sena tvarka:
Vėl bus Raudona imperija
Džiaugsis pragare
Ir Stalinas, ir Berija.

Kas nulauš šiam Putinui nagus,
Liks istorijoj garsus!

Artėja metai jau prie galo
Vasara baigėsi tvanki
Reik pagalvot apie vadovus
Ir ką mes veiksim ateity.

Penkiasdešimt ketvirtą kartą
Kaip visad, lapkričio gale
Balsuoti rinkomės į Klubą
Sukibę ar su lazdele.

Ir išsirinkome Valdybą
Ramiai be triukšmo, be kalbų
Tad linksminkimės kiek tik galim
Gyvendami tarpe draugų.

O būdavo jau prieš rinkimus
Vadai suremdavo ragus
Ir visad stengės į Valdybą
Suburti artimus, savus.

Jurgėla siūlė savo būrį
Gudonis stūmė vien šaulius
Tiktai rami Karniaus komanda  
Vadovavo ilgus metus.

Garsūs rudens sezono baliai
Sutraukdavo aibes svečių
Ne tik iš miestų ir miestelių
Bet ir iš tolimų kraštų.

Prisimenu – sienos drebėjo 
Nuo „Kathy’s” orkestro garsų
Kai prakaitas liejos iš vieno
Nuo šokių ir skambių dainų.

Laukdavom „sniego paukštelių”
Iš pat Kanados tolimos
Dabar paukšteliai vištom tapo
Ir atskrist negali pas mus.

Sveikinom buvusius kaimynus
Nuo pat Čikagos pakraščių,
Tačiau jų šiemet nesimato,
Pavargę sėdi prie vaikų.

O kur New Yorkas ir Detroitas
Arba Ohio garbūs svečiai
Atrodo, jie mus jau pamiršo
Nesilanko nei jų vaikai.

Likome vieni, bet laimingi
Čia saulė, mėlynas dangus
Nereiks drebėti po paklodėm
Nereiks kasti sniego kalnus.

Taigi, kaip matom, turim šventę
Nors ir neįprastu laiku,
O po pietų, be jokio vargo
Grįšim namo šviesos metu.

Mus palinksmins smagusis „Ritmas”
Su valsu, tango sūkuriais 
Švytės akys prisiminimais
Kai glaudžiai šokom vakarais.

Programą atliks ir „Saulutės”
Gražūs jauni mokinukai
Jie dainuos, eiliuos ir kartu šoks 
Lygiai taip kaip mūs’ anūkai.

Išsirikiuos „Bangos” kvintetas
O gal sekstetas, nesvarbu
Jos pradeda susidainuoti
Turėsim chorą iš tiesų.

Neliūdėkim, dar mes pajėgūs
Turim daug moterų stiprių
Išgerkime po vyno taurę
Ir laukime Metų Naujų.

MEČYS ŠILKAITIS

Kitoks sezono atidarymas
R. JOHN RAPŠYS

PUTINAS

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija, Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas news, 4545 w 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

DRAUGAS NEWS

TIK

$35
pirmiems
metams
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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

DRAUgo FoNDAS

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.

Donatas Januta, garbės narys, su
1,000 dol., iš viso 17,500 dol., Oak -
land, CA

Dalia Jakienė,  garbės narė, su 500
dol., iš viso 3,600 dol., Blue Bell, PA

Jaunimo centras Čikagoje, garbės
narys, su 100 dol., iš viso 1,475 dol.,
Chicago, IL

Julija Smilgienė, garbės narė,  su
100 dol., iš viso 1,180 dol., Chicago,
IL

Zenonas ir Milda Veraičiai, su 100
dol., iš  viso 550 dol., Chicago, IL

Juozas ir Marija Gailos, su 100 dol.,
iš viso 400 dol., Ellicott City, MD

Draugo fondo taryba
nuoširdžiai dėkoja visiems

aukotojams ir linki palaimingų
Šv. Kalėdų ir

linksmų Naujųjų Metų.

Iškiliai Lietuvių Bendruomenės veikėjai

A † A
DALEI LUKIENEI

mirus, užjaučiame jos šeimą – vyrą ALGĮ, dukras KRIS-
TINĄ ir LORETĄ bei sūnų PAULIŲ su šeimomis.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

Mūsų komiteto pirmininkei ir mielai kolegei 

A † A
DALEI LUKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ALGIUI,
vaikams su šeimomis, seserims ir artimiesiems.

JAV Lietuvių Bendruomenės Archyvų
komiteto nariai

Mieli RAIMONDA ir RIČARDAI, esame su Jumis dva-
sioje ir maldoje Jūsų skausme išleidžiant į Amžinybę
mylimą PAULIŲ KONTRIMĄ.

Mūsų gili užuojauta PAULIAUS sūnui MYKOLUI, bro-
liui ANDRIUI, sesutėms AUDRAI, LINAI ir VILIJAI su
šeimomis.

Mara Vygantienė su
dukromis Monika ir Kristina

Linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų 2015 metų

Visiems tautiečiams ir Lietuvių Tautinių
kapinių sklypų savininkams linki

Čikagos Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė – Direktoriai

Arūnas Buntinas, pirm.
Emma A. Petraitis, vicepirm.

Pamela Rice, sekr.
Dainius Brazaitis, ižd.

Tauras Šmulkštys, viceižd.
Ramūnas Buntinas, darbo kom. pirm.

Direktoriai – Paul Karlovics,
Anthony Simenas, Ruta Simenas

Administratorius – Saulius B. Balsys

Lietuvių Tautinės kapinės
8201 S. Kean Ave.

Justice, IL 60458-1720

(708) 458-0638, fax (708) 458-7719

(Kapinės įsteigtos 1911 metais)

Kalėdiniame krepšelyje – aukos  Draugo fondui



16 2014 GRUODŽIO 20, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

   

� Gruodžio 19 d. St. Pete, FL mirė dr.
Adolfas Šležas. Apie atsisveikinimą ir lai-
dotuves bus pranešta vėliau.

� Kitą savaitę laukite tik vieno, bet spal-
vingo ir įdomaus kalėdinio ,,Draugo” nu-
merio. Jį išleisime gruodžio 23 d., antra-
dienį. Malonaus pasiruošimo didžiosioms
metų šventėms!

� Gruodžio 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Šv. Onos bažnyčioje (433 E. Golfwood
Rd., Beverly Shores, IN 46301) šv. Mišias
atnašaus tėvas Antanas Gražulis, SJ. Ka-
lėdines giemes atliks Šv. Onos bažnyčios
lietuvių choras (vad. Revita Durtinavičiūtė).
Po šv. Mišių, 2 val. p. p. Beverly Shores Lie-

tuvių klubas maloniai kviečia pasiklausyti
trumpos vaikų kalėdinės programėlės. Lau-
šim kalėdaičius, vaišinsimies Kūčių vaka-
rienę primenančiais valgiais. Visi laukiami.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
šv. Kūčių vakarienė vyks gruodžio 24 d.,
trečiadienį, 6:30 val. v. PLC didžiosios sa-
lės vakarinėje dalyje. Norinčius kartu švęsti
Kūčias maloniai kviečiame! Auka: suaugu-
siems – 25 dol.; vaikams nuo 10 m. ir vy-
resniems – 15 dol. Registruotis iki gruodžio
20 d. Misijos raštinėje tel. 630-257-5613
arba rašyti el. paštu matulaitismission@
gmail.com; taip pat galite paskambinti se-
selei Laimutei tel. 630-243-1070 arba
rašyti el. paštu seslaimute@gmail.com.

Artėja didžiosios metų šventės. Tai laikas, kai užbaigiame
pradėtus darbus, apmąstome pasiektus laimėjimus, su viltimi

žiūrime į ateitį ir tikimės, kad ateinantys metai bus geresni.

Dėkojame visiems už nuoširdų darbą, 
dosnias aukas ir pagalbą, kurią teikėte

Lietuvių Fondui visus metus.

Ramių ir jaukių  Jums šv. Kalėdų  su artimais žmonėmis.
Tegul 2015-ieji bus naujų galimybių ir nuoširdaus

bendradarbiavimo metai, tegul ir kitais metais 
Lietuvių Fondo liepsnos šviesa sklis iš širdies į širdį.

Linkime kuo daugiau gėrio ir šviesių dienų Jūsų šeimoms.

Su šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais metais!

Lietuvių Fondo vadovybė  

LIETUVIŲ FONDAS  - LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127th Street   •  Lemont, IL 60439  USA • Tel:  630-257-1616

Fax: 630-257-1647• www.lithuanianfoundation.org • E-mail: admin@lithfund.org

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu gimines, drau-
gus ir artimuosius. Linkiu visiems daug daug sveikatos!

Elena Karaliūnienė

� � �

Milita ir  Aleksas Lauraičiai linki artimiesiems ir draugams
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų bei sveikų Naujųjų metų.

� � �

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais sveikinu mielus
artimuosius, draugus ir pažįstamus.
Linkiu gražių Kalėdų švenčių ir laimingų bei sveikų 
ateinančių Naujųjų Metų.

Adelė Lietuvninkienė
Lemont, IL

� � �

Laima ir Petras Aleksos sveikina savo gimines, draugus ir
pažįstamus su Šv. Kalėdomis ir linki gerų ateinančių Nau-
jųjų Metų!

� � �

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!
Te Naujieji neša šilumą, džiaugsmą ir gerovę.

Marytė Černiūtė
Hinsdale, IL

� � �

Sveikinu savo gimines ir draugus Šv. Kalėdų proga lin-
kėdama viso geriausio, ramybės. Tegul 2015 metai būna
geriausi iš visų buvusių.

Baniutė Kronienė
Willowbrook, IL

Užtenka trečdalio paveikslo? Vargu...

Van Gogh. ,,Žvaigždėta naktis”. 1889

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


