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Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) –
Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje turi
naują vadovą – iš pareigų pasitrau-
kus Vilniaus ir visos Lietuvos orto-
doksų arkivyskupui metropolitui
Chrizostomui, į jo vietą paskirtas
arkivyskupas Inokentijus, šią savaitę
patvirtino Bažnyčios atstovas.

Naujasis Lietuvos stačiatikių va-
dovas pareigas pradėjo eiti gruodžio
24-ąją. Tą pačią dieną Rusijos sta-
čiatikių bažnyčios Šventasis Sinodas
nusprendė patenkinti 20 metų Lietu-
vos stačiatikių vadovu buvusio 76
metų amžiaus metropolito Chrizos-
tomo prašymą palikti eitas pareigas.
Planuojama, kad naujasis Lietuvos
stačiatikių vadovas arkivyskupas
Inokentijus į Lietuvą atvyks sausio
viduryje. Arkivyskupas Inokentijus
iki šiol vadovavo arkivyskupijai, jun-
giančiai Vakarų Europos valstybių
parapijas.

Lietuvoje stačiatikių (ortodoksų)
tikėjimą išpažįsta apie 150 tūkst. gy-
ventojų. Tai sudaro 4 proc. visų Lie-
tuvos gyventojų.

Pasikeitè Lietuvos
staçiatikiû bažnyçios

vadovas

Prasmingų ir dvasingų Naujųjų metų!Prasmingų ir dvasingų Naujųjų metų!

Prezidentè pasirašè Teismû îstatymo pataisas
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Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė Teismų įstatymo pataisas, ku-
riomis keičiama uždara teismų ad-
ministracinės veiklos kontrolės sis-
tema. Įsigaliojus pataisoms teismų
veiklos tyrimuose turės galimybę
dalyvauti ne tik teisėjai, bet ir ži-
novai, mokslininkai bei visuomenės

atstovai. Visuomenė galės dalyvauti
tiriant bylų skirstymo teisėjams ob-
jektyvumą, tiriant bylų vilkinimo
atvejus ar teisėjų elgesio su proceso
dalyviais kultūrą.

,,Norėdami atgauti žmonių pa-
sitikėjimą teismai privalo dirbti
skaidriai ir atvirai. Pataisos, leidžian-
čios visuomenei dalyvauti teismų

veiklos tyrimuose – galimybė teis-
mams tapti atviresniems. Ar teismai
pasinaudos šia galimybe ir skirs de-
ramą dėmesį bendradarbiavimui su
visuomene – pačios teisėjų bendruo-
menės apsisprendimas. Tikiuosi, kad
Teisėjų taryba tam skirs didžiulį
dėmesį”, – teigia šalies vadovė, ku-
rią cituoja Prezidentės spaudos

tarnyba.
Prezidentės pastangomis pareng-

tos Teismų įstatymo pataisos sudarys
palankesnes galimybes ir teismų va-
dovų rotacijai, užtikrinančiai skaid-
resnį teismų darbą, greitesnes per-
mainas ir sklandesnį darbo orga-
nizavimą.

Tarp sulaikytûjû Minske – ir
Humanitarinio universiteto studentai

Vilnius, gruodžio 30 d. (ELTA) –
Pirmąją Naujųjų metų dieną vilnie-
čiai ir sostinės svečiai kviečiami pa-
gerbti Lietuvos savanorių žygdarbį –
1919 metų sausio 1 dieną pirmą kartą
virš Gedimino kalno buvo iškelta
lietuviška trispalvė.

Vėliavos pagerbimo tradicija sie-
jama su sostinę gynusio savanorių
būrio, kuriam vadovavo karo komen-
dantas Kazys Škirpa, trispalvės iškė-
limu Vilniaus Gedimino pilies bokšte
minėtą dieną. Pasak to meto liudy-
tojų, dešimt Lietuvos vėliavą iškėlu-
sių savanorių – karininkas K. Škirpa,
karo valdininkai Jonas Nistelis ir
Petras Gužas, kareiviai Albinas Rau-
ba, Romualdas Marcalis, Pranas
Plauska, Jonas Norvila, Mikas Sly-
vauskas, Vincas Steponavičius ir Sta-
sys Butkus – pagerbė ją šautuvų sal-
vėmis, sugiedojo Lietuvos himną ir
pasibučiavo.

Sausio 1-oji – Lietuvos vèliavos diena

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) –
Už dalyvavimą proteste prieš ne-
demokratiškus Baltarusijos preziden-
to rinkimus Minske yra sulaikyta 11
Lietuvoje veikiančio Europos huma-
nitarinio universiteto (EHU) studen-
tų. Tokius duomenis Lietuvos stu-
dentų sąjungai pateikė pagalbos be-

sikreipiantys EHU studentų atstovai,
kurių duomenimis, tarp sulaikytų
jaunuolių yra ir Lietuvos pilietybę tu-
rinti bei Minske gyvenanti Baltaru-
sijos valstybinio pedagoginio univer-
siteto studentė Olga Marževskaja. Ji
sulaikyta 10 parų. Kitiems areštuo-
tiems studentams skirta 10–15 parų
administracinio suėmimo. Pasak
EHU studentų atstovų, vienai iš su-
imtųjų Nastia Palazhanka, šiuo metu
esančiai KGB kalėjime, gresia iki 15
metų nelaisvės. Pasak Lietuvos stu-
dentų sąjungos, jaunimo vadovai
Minske buvo suimami ne tik demon-
stracijos metu, bet ir prie savo gyve-
namosios vietos.

2010 m. gruodžio 19-ąją vykę
Baltarusijos Prezidento rinkimai pri-
pažinti kaip neatitikusieji Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos keliamų demokratiškumo ir
skaidrumo reikalavimų. Pasibaigus
balsavimui prezidento rinkimuose
Minske piliečiai susirinko į opozicijos
organizuotą mitingą. Baltarusijos
milicijos pareigūnai sulaikė per 600
protestuotojų. Per 200 suimtųjų yra
studentai bei jaunimo vadovai.

Baltarusiai Oktyabrskaja aikštėje,
Minskas, 2010 metai.
Demotix/Kseniya Avimova nuotr.

Amerikos lietuviai demonstruoja JAV sostinėje Washington, DC, 1990 m.
balandžio 4 d. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Visi žinome, kaip svarbu
gerai pradėti naujus metus,
arba išlipti iš lovos ta – gerąja –
koja. Ne veltui lietuviai sako:
„Kokia bus paskutinė senųjų
metų diena, tokie bus ir nau-
jieji.” Gerų darbų 2010-aisiais
JAV lietuvių visuomeninėje, lab-
daros ir kultūrinėje veikloje
nestigo. Gaila, jog ne apie visus
juos suspėjome parašyti ,,Drau-
ge”. Bet tikrai stengėmės. Tiesa,
netrūko ir atvejų, kai nemokėta
įsiklausyti, susitarti, dirbti išvien
(pats ryškiausias to pavyzdys
turbūt būtų rinkimai į JAV LB
Waukegan-Lake County apylin-
kės valdybą). Vis dėlto iš prigim-
ties sugebantys ir dažniausiai
norintys mokytis iš savo ir kitų
klaidų galime ir čia pasitaisyti.
Tegul Naujieji metai nepašykšti
gerų darbų, sutarimo ir susi-
klausymo mūsų šeimose, ben-
druomenėse, parapijose ir or-
ganizacijose.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Lietuvos Seime siūloma įteisinti lytinių ląstelių donorystę ir
embrionų užšaldymą. Taip pat siūloma, kad privačių nevaisin-
gumo klinikų paslaugos būtų apmokamos valstybės lėšomis.

Tarp šios akcijos rėmėjų yra teigiančių, kad net 21 savaitės negimęs
kūdikis nėra laikytinas žmogumi.

Tačiau ko norėti iš Seimo narių, jeigu tarp ateitininkų dar kelia-
mas klausimas: ,,Kada prasideda žmogaus gyvybė?” Ateitininkijos
šimtmečio šventės metu, 2010 m. lapkričio 26 d., Čikagoje, vienas
paskaitininkas tarp kitko paminėjo disidentinį požiūrį į abortų teisė-
tumą, teigdamas, kad yra rimtų filosofų ir jėzuitų, kurie laiko Baž-
nyčios mokymą apie abortus nekatalikišku. Negaliu tylėti, ypač pa-
mačiusi, kad dauguma dalyvių visiškai į tai nereagavo, priimdami tai
kaip tiesą arba nepagalvodami, ką Bažnyčia iš tikrųjų apie tai moko.

Norintys abortą pateisinti bando sumenkinti Bažnyčios mokymą
teigdami, kad jos požiūris aborto klausimu nebuvo pastovus. Iš tiesų
per visus amžius Bažnyčia mokė, kad abortas yra smerktinas. Yra
buvę teologų, kurie iškėlė klausimą, kada siela susijungia su kūnu,
bet nuo pirmojo katekizmo — Didache (c. 80) jau yra rašoma: ,,Ne-
galime užmušti vaiko abortu”.

Bet grįžtame prie klausimo: ,,Kada siela susijungia su kūnu,
kada įvyksta tas įkvėpimas?” Tomas Akvinietis 13-tame amžiuje
galvojo, kad siela su kūnu susijungia 40 dienų po įvaisinimo, bet jau
17-tame amžiuje du mokslininkai — Thomas Fienus ir Paolo Zacc-
hia, mokė, kad per įvaisinimą atsiranda siela, nes ji reikalinga kūnui
augti į žmogų. Klausimas tapo ne ,,kada siela įeina į kūną,” bet ,,ar
iš vis turime teisę nustatyti momentą, prieš kurį abortas yra mora-
lus, o po to — nebemoralus?” Ne, bet kokioje stadijoje abortas yra
rimta nuodėmė prieš mūsų Dievą, mūsų Kūrėją.

Katalikų Bažnyčios mokymas šiuo klausimu yra nekintantis.
Antrojo Vatikano Susirinkimas moko, kad abortas yra neapsakomas
nusikaltimas. Kaip mes katalikai, ypač ateitininkai, kurie save lai-
kome inteligentais, galime sau leisti būti taip lengvai užliūliuojami?
Jei mes tylėsime, akmenys prabils.

Siūlyčiau visiems pasiskaityti šį straipsnį internete, kad geriau suprastumėme istorinį
Romos Katalikų Bažnyčios mokymą apie gyvybės pradžią:
http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=3361&CFID
=62399849&CFTOKEN=27127887

Grasilda Reinytė yra Pastoracijos studijų fakulteto, Loyolos uni-
versitete, Čikagoje, magistrantė.

Sesės ir Broliai Kristuje,
Užbaigiant 2010-uosius, Ateitininkijos
pirmojo šimtmečio sukakties, metus ir
pradedant naujuosius, prašome Jėzų

Kristų, mūsų Atnaujintoją, įkvėpti
mumyse tvirtą ryžtą būti Jo gyvais

bendradarbiais, puoselėjant ir plečiant
Jo Karalystę išeivijoje ir Lietuvoje.

Kun. Kęstutis A. Trimakas,
Š. Amerikos ateitininkų

dvasios vadovas

Ko norėti iš Seimo
narių, jeigu patys
ateitininkai tyli?....
Grasilda Reinytė

IIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmooIIšš  AAtteeiittiinniinnkkųų  ggyyvveenniimmoo
2011 – Šimtieji ,,Ateities” žurnalo metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

†
2010 metais 

ateitininkų šeima neteko šių
brangių narių: 

Ignas Medziukas
Jurgis Mikaila

Birutė Empakerytė Lukoševičienė
Juozas Baužys 

Eugenija Ignatavičiūtė Kraučūnienė
Henrikas Stasas

Birutė Baltrušaitytė Bublienė 
Pranas Joga

Aldona Pemkutė Underienė
Jadvyga Damušienė

Aldona Šapalaitė Šoliūnienė
Ona Stankaitytė Baužienė

Vacys Saliklis
Alfonsas Pargauskas

Kostas Norvila
Kazimiera Bradūnienė

Dr. prof. Juozas Meškauskas
Dr. Vacys Šaulys

Prisiminkime juos ir kitus mirusius
ateitininkus maldoje. 

Nepraleiskite nė vieno šio istorinio žurnalo nu merio. O jei jau
gauna te, pradžiuginkite kitus pras minga dovana.
• JAV prenumeratos kaina: 45 dol. 
• Dovana/prenumerata Lietuvos mokyklai ar ateitininkų kuopai:

20 dol. (USD)
• Priimamos ir aukos palengvinti
vis kylančias spausdinto žodžio
išlaidas.

Čekius rašyti: ,,Lithuanian
Catholic Federation Atei tis”.

,,Memo” eilutėje pažymėkite:
,,Ateities prenumeratai” 

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV
prenumeratų tvarkytojai: 

Ramunei Kubiliūtei
808 Judson, 3B

Evanston, IL 60202
Du pusbroliai Čikagos ateitininkų Kūčių šven-
tėje: Karalius – Gilius Aleksa ir angelas – Rytas
Kulbis. Kažin, kuris turtingesnis?

2011 metais ,,Ateities” žurnalas
švenčia šimtmetį

Kviečiame užsiprenumeruoti
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Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir
Lietuvos jungtis; 

www.draugas.org

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO    ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS    

PADĖKA UŽ PRISIKĖLIMĄ IR
ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖ

Antrąją šv. Kalėdų dieną, gyven-
dami Kalėdų nuotaika, renkamės į
Prisikėlimo šventovę padėkoti Dievui
už laisvės dovaną ir Betliejaus Kū-
dikio artumoje apsvarstyti tai, kas
aktualu kiekvienam asmeniškai ir
visai tautai. 

Tai, ką mačiau Kauno arkikate-
droje Kalėdų naktį, maloniai patvirti-
no, kad laisvės dvidešimtmetis atnešė
ne tik sunkiai sprendžiamų klausi-
mų, bet ir gerų vaisių. Nors dvide-
šimt metų masinio informavimo prie-
monės dažniausiai piršo Lietuvos
gyventojams nesuderinamą su Evan-
gelija gyvenimo būdą, arkikatedra
buvo pilna jaunų žmonių ir jaunų
šeimų. Tie jauni žmonės nebuvo, kaip
sovietmečiu, suvaryta minia; jie ga-
lėjo būti namuose ar kur nors resto-
rane, bet jie buvo čia, prie Betliejaus
prakartėlės. Advento metu mačiau
daugybę jaunų žmonių, einančių išpa-
žinties ir Komunijos. Ką tai reiš-
kia?

Atrodo, žmonėms pradeda pabos-
ti daugelio TV programų lėkštumas,
melas bei žmogaus nuvertinimas, ir
jau ieškoma to, kas patvaru ir tikra.
Panašų atsakymą siūlo ir kas mėnesį
skelbiami įvairių institucijų įvertini-
mai. Bažnyčia visuomet užima aukš-
tą vietą, nepaisant ne tik neigiamos
informacijos apie ją, bet ir pasitai-
kančių tikrų kunigų nuodėmių. 

Visus metus dėkojome Dievui už
laisvę ir bandėme apmąstyti laisvės
dovaną. Daugelis supratome, jog
laisvė – tai ne aukso puodas ir ne
loterija, siūlanti ne uždirbti, bet
išlošti milijoną. Laisvė – tai prisiimta
atsakomybė laisvai kurti gėrį ir kai-
šioti pagalius į ratus blogiui, bandan-
čiam įvairiomis formomis „įsipilie-
tinti” mūsų Tėvynėje.

Supratome pamatinę tiesą, kad
laisvės negalima sutapatinti su pra-
bangiu gyvenimu, nes toks gyveni-
mas neužtikrina nei džiaugsmo, nei
laimės. Laisvė yra dovana net tada,
kai dėl jos reikia išgyventi ekono-
minius sunkmečius, pakentėti. Jeigu
kas šito nesuprato, veltui dvidešimt
metų gyveno laisvoje Lietuvoje.

Šiandien apstu juodos nevilties,
daugelis žmonių blaškosi sugriuvus
jų kortų nameliams. Tą žmogaus
neviltį didina matymas, kad kažkas
teisiais, dar dažniau neteisiais būdais
susikrovė milijonus, o jam, bėdžiui,
liko paskutinė vieta. Nepaguodžia
žinojimas, kad didelių bėdų turi ne
tik Lietuva, bet ir daugelis išsivys-
čiusių Europos šalių. 

Įžvalgūs analitikai aiškiai tvirti-
na, kad matomas krizes pagimdo ne-
matomos, dvasinės krizės. Jei serga
žmogaus dvasia, veltui kuriamos pro-
gramos pakelti ūkį, pristabdyti kon-
trabandą bei valdininkų korupciją.
Reikia gydyti žmogaus sielą.

Šv. Kalėdos atsako į mums vi-
siems rūpimą klausimą, kas galėtų
mums padėti. Tai Kalėdų Kristus,
Betliejaus Kūdikis, Dievo Sūnus,
įžengęs į žmonių gyvenimą ir pasiū-
lęs sekti paskui Jį. Betliejaus Kūdikis
nežada ekonominių stebuklų, nežada
lengvos gerovės, bet žada pakeisti
širdis ir tai padaro, kai žmogus jam

atsiveria. Žinoma, žmogus visuomet
gali neatsiverti, nes jis yra laisvas.

Dažniausiai antrąją Kalėdų die-
ną švenčiame kankinio už Kristų Šv.
Stepono šventę, bet šiais metais pir-
menybę teikiame Šventajai Šeimai –
sekmadienis po Kalėdų yra Švento-
sios Šeimos šventė. Evangelija mums
papasakojo labai reikšmingą epizodą
iš Šventosios Šeimos gyvenimo. Kūdi-
kiui buvo iškilęs pavojus, ir Viešpa-
ties angelas paliepė bėgti į Egiptą ir
tenai laukti, kol numirs tironas. Pasi-
rodo, Šventoji Šeima nebuvo apsau-
gota nuo gyvenimo smūgių ir juos,
Dievo padedama, turėjo ištverti, ne-
keikdama savo likimo, bet saugoda-
ma ištikimybę Dievui. Ir tai padaryti
jai pasisekė. 

Apie daug ką reikia mąstyti
dabartinėje Lietuvoje, bet apie šeimą
bene daugiausia. Šeimoje išmoksta-
ma būti žmogumi. Šeimoje žmogus
išmoksta atsakingai gyventi laisvėje.
Patvari, santuokinę meilę sauganti
šeima yra Dievo dovana ne tik tė-
vams bei vaikams, bet ir visuomenei,
tautai. Nuo sužeistos šeimos praside-
da beveik visos dabartinės bėdos. 

Mūsų šeimos yra pavojuje. Į jas
kėsinasi visa dabarties kultūra, pra-
dedant vadinamuoju šeimos planav-
imu ir baigiant iškreipta šeimos sąvo-
ka, kai bandoma įteigti, jog šeima yra
drauge gyvenančių asmenų instituci-
ja. Ačiū Dievui, kad šeimos sampratą
gina mūsų Konstitucija.

Šventąją Šeimą išgelbėjo dan-
gaus angelas. Kai kam atrodo, kad
šeimą gali išgelbėti pinigai. Jie teigia:
jei bus pinigų, viskas išsispręs savai-
me. Taip nebus. Juo daugiau pinigų,
juo daugiau gundymų, jei nebeturima
tikėjimo ir protingos galvos. Pinigai
reikalingi, bet jų padidėjimas anaip-
tol nereikš, kad mūsų šeimos bus
sveikesnės. Juo greičiau suvoksime,
kad mūsų šeimas gali išgelbėti tik
dangus, juo daugiau bus galimybių
nesunykti, mūsų akivaizdoje nyks-
tant net didelėms tautoms.

Sausio 10 d. Kaune, arkivyskupi-
jos salėje, vyks konferencija apie iš-
šūkius dabartinei šeimai. Šią konfe-
renciją organizuoja dviejų didžiausių
krikščioniškų konfesijų vadovai –
Lietuvos vyskupų konferencija ir
Maskvos patriarchato Viešųjų bažny-
čios ryšių departamentas. Konferen-
cijoje kalbės katalikų, stačiatikių ir
protestantų vyskupai. Tai tarsi geras
dangaus ženklas: kai šeimai iškilo pa-
vojus, pečius suglaudžia visi, kam yra
brangi šeima. Labai kviesčiau šioje
konferencijoje dalyvauti jaunus žmo-
nes ir jaunas šeimas. 

Prieš jūsų akis šioje šventovėje
yra Dievo Gailestingumo paveikslas.
Lietuvos vyskupai 2011 metus pa-
skelbė Dievo Gailestingumo metais.
Pasaulis Dievo gailestingumą patyrė
tą pirmąją naktį, kai Betliejuje gimė
Kristus; gailestingumas nušvito ant
Golgotos, kai už mūsų nuodėmes bu-
vo išlietas Kristaus Kraujas. Prisilies-
ti prie šio Dievo Gailestingumo esa-
me kviečiami per visus 2011 metus.
Mūsų ir mūsų šeimų žaizdas gali
išgydyti tik gailestingoji Dievo meilė.
Reikia tik jai atsiverti.

2010-ieji: išvažiuoti, 
pasilikti, sugrįžti?

DALIA CIDZIKAITÈ

Senųjų 2010 metų smėliui išbyrėjus, kone kiekvienam žurnalui,
laikraščiui, internetinei svetainei, TV ar radijo laidai vis dar sku-
bant paskelbti savo metų žmogų, metų laidą, metų straipsnį, auto-

rių, citatą ir t. t., pabandykime ir mes ką nors išrinkti. Pavyzdžiui, 2010
metų žodį. Jei ne pirmuoju sąraše, tai tikrai penketuke, manau, būtų
žodis „emigracija” (ar ,,emigrantas”). 

Ginas Dabašinskas straipsnyje ,,2011-ieji: tautos išsikraustymo grės-
mė” pastebėjo, jog pastaruoju metu emigracija tapo viena populiaresnių
Lietuvos viešosios erdvės temų (,,Valstybė”, 2010 m. lapkričio 27 d.). Jo
nuomone, iš dalies taip atsitiko dėl instinktyvaus Lietuvos žiniasklaidos
poreikio pabrėžti išskirtinumus, o ne nuosekliai tirti reiškinius. Šiuo at-
žvilgiu, teigia straipsnio autorius, lietuviška emigracija yra išties geras
siužetas. Kalbant apie emigracinius siužetus, gruodžio mėnesį lietuviškos
žiniasklaidos šviesą išvydo trys įdomūs ir dėmesio verti tekstai (pokalbis
ir du straipsniai), kuriuos drąsiai galima pavadinti trim dabartinės lietu-
viškos emigracijos siužetais arba tiesiog – istorijomis. 

Pirmasis tekstas – tai internetinio dienraščio Delfi.lt pokalbis su 31
metų teisininku Gediminu Almantu, kuris, rašoma pokalbio su juo pra-
džioje, Lietuvoje ištvėrė 4 metus – sėkmingai besiklosčiusią karjerą jis iš-
keitė į doktorantūros studijas Danijoje (Mindaugas Jackevičius, ,,Užsie-
nyje studijuojantis lietuvis: netikiu tėvynės ateitimi”, Delfi.lt, 2010 m.
gruodžio 18 d.). Šveicarijoje mokslus baigęs vyras į Lietuvą sugrįžo veda-
mas tėvynės ilgesio ir idealizavimo. Lietuvoje, kaip jis pats sako, ,,išban-
džiau viską, kuo tikėjau – savo verslą (...), savarankišką advokato prak-
tiką, darbą vienoje stipriausių advokatų kontorų. Vadovavau Šveicarijos-
Baltijos šalių prekybos rūmams Lietuvoje, man buvo siūloma tarpti Švei-
carijos garbės generaliniu konsulu Lietuvoje.” Bet po tų 4 Lietuvoje pra-
leistų metų jaunas teisininkas sakosi esąs nusivylęs didžiąja lietuviškos
visuomenės dalimi, jis nemato ateities, nemato tikslo kovoti. Šiuo metu jis
studijuoja Kopenhagos verslo mokyklos doktorantūros programoje, emig-
rantu savęs nelaiko ir bent jau kurį laiką į Lietuvą grįžti negalvoja. Tiesa,
pasirinkęs mylėti Lietuvą iš tolo, Gediminas neneigia, jog giliai širdyje su-
grįžti kažkada norėtų.

Visai kitaip – priešingai Gediminui Almantui – emigraciją mato Lina
Jurkonytė savo esė ,,Laimė – tai noras dirbti dėl savo šalies, kurios ateiti-
mi aš tikiu” (Bernardinai.lt, 2010 m. gruodžio 17 d.). Ji neslepia, jog bai-
gusi bakalauro studijas ir ji mąstė apie išvykimą svetur. ,,Pati esu jauna
asmenybė, jaunas žmogus, kuris taip pat galėjo pasirinkti, mano manymu,
ne patį lengviausią, o priešingai, kur kas sunkesnį kelią – išvykimą, o ne
pasilikimą Lietuvoje”, – rašo Lina. Bet jos mintys pakrypo kita linkme, o
širdyje įsiliepsnojo dar didesnė meilė tėvynei – šaliai, kurioje ji gimė ir
užaugo, kur ji subrendo kaip asmenybė, kurioje gyvena tie, kuriems ji yra
brangi. Lina rašo, jog būtent šioje šalyje ji jaučiasi laiminga ir mylima ir
todėl ji Lietuvos (bent jau artimiausiu metu – D. C. pastaba) nežada palik-
ti.

,,Šiemet nevažiuosiu šventėms į Lietuvą”, – skelbia trečiojo straipsnio
autorius Andrius Užkalnis. ,,Aš tikiuosi, – toliau rašo jis, – kad šios Kalė-
dos man ir mano šeimai bus Anglijoje paskutinės, ir todėl šį kartą švęsime
čia.” Po 16 svetur praleistų metų Užkalnių šeima paliks Didžiąją Brita-
niją, kuri, kaip sako autorius, niekada netapo sava, bet tapo mielais ant-
raisiais namais, kurie priglaudė, ir keliaus atgal į Lietuvą, kuri jau dau-
giau nei 10 metų laukia jos sugrįžtant. 

Šios trys emigracinės istorijos – apie išvažiavimą, pasilikimą ir sug-
rįžimą – turi daugiau nei po vieną herojų. Tais herojais yra mūsų šeimos
nariai, artimieji, draugai, pažįstami. Tais herojais esame mes patys,
kartkartėmis susimąstantys, ką pasirinkti: išvykimą, sugrįžimą ar pasi-
likimą. 

Tokie buvo 2010-ieji. Vargu ar padėtis labai pasikeis 2011-aisiais, gal
tik svarstyklės pakryps labiau į vieną ar kitą pusę. Niekas nesiginčija, jog,
ypač turint omenyje Lietuvos ekonominę padėtį, emigracija, ne tik kaip
itin dažnai vartojamas žodis ar siužetas, bet ir kaip reiškinys lietuviškoje
padangėje išliks: vieni, nusivylę gyvenimu joje, kels sparnus į svečią šalį;
antri, dar kartą iš naujo atsakę į klausimą, kodėl verta likti Lietuvoje,
pasiliks ir dirbs, gyvens toliau; treti, po kelių ar net keliasdešimties metų
taip ir nesukūrę tikrųjų savo namų svetur, bandys juos dar kartą atrasti
paliktoje tėvynėje. O žiniasklaida, tarp jų ir ,,Draugas”, ir 2011 metais
kalbės ir rašys apie tuos sugrįžusius, pasilikusius ir išvykusius. 

Pamokslas, pasakytas Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje 
2010 m. gruodžio 26 d.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Esu, ko gero, kaip ir daugelis, –
nostalgiškas praeičiai. Mes atsime-
name savo pirmąjį žaislą, pirmąjį dvi-
ratį, kiek vėliau – pirmąjį pasimaty-
mą, pirmąją meilę, automobilį, darbą.
O kiek iš mūsų atsimename pir-
mąsias savo Kalėdas? O pirmąsias
Kalėdas ne Lietuvoje? Būtent šį klau-
simą ir uždaviau Čikagoje gyvenan-
tiems dvasininkams. Paklausiau jų:
„Ką Jūs prisimenate iš savo pirmųjų
Kalėdų naujame krašte? Kaip civilis
ir kaip kunigas?” Atsakymai įvairūs
ir labai įdomūs; siūlau juos Jūsų
dėmesiui. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ:
Nuostabiausia ir gražiausia 

kalėdinė žinia

Gimiau mažas, pirmųjų šv. Ka-
lėdų visai neprisimenu. Atmintyje
neišliko ir pirmosios Kalėdos Šiaurės
Amerikoje, kai buvau dešimties me-
tų. Tačiau prisimenu pirmąsias šven-
tes Pietų Amerikoje – buvau jau sub-
rendęs, 30 metų. Šešias savaites lan-
kiau 500 lietuvių kilmės šeimų tuo
metu 7 mln. gyventojų turinčiame
Sao Paulo mieste (dabar – 20 mln.),
kol kiti trys lietuviai jėzuitai lankė
kitas ar rūpinosi įvairiais Šv. Ka-
zimiero lietuvių parapijos darbais. 

Kadangi Brazilijoje silkių rasti
būdavo labai sunku, žmonės iš anks-
to sardinių ar stintų dydžio žuvytes
sudėdavo sluoksniais į kibirą, api-
barstydami druska bei prieskoniais,
kad iki Kūčių jos taptų „silkėmis”.
Karštame klimate valgomi grybai
taip pat neauga, tad turguje nupirk-
davo palmių šerdžių, supjaustydavo
kaip grybus, paspirgindavo, pridėda-
vo grietinės bei prieskonių, ir baltas
žmogus neatskirdavo jų nuo tikrų
grybų.

Šiltoje žemėje ir eglės sunkiai
auga, tad žmonės spalvotas šviesytes
kabina kieme ant didelių žvaigždučių
(pointsetijų) krūmų, patogaus palmės
kamieno ar nedidelės palmės vainiko.
Sniego Brazilijoje būna „dulkės” – tik
viename miestelyje ir tai liepos mė-
nesį, žiemą. Tad ant „eglutės” tenka
pritaisyti vatos gabalėlių, kad primin-
tų tolimos Lietuvos žiemą. Kadangi
pats vidurvasaris, Kalėdų senelis ke-
liauja trumpomis raudonomis kelnė-
mis ir baltai apvestais raudonais
marškinėliais, nors pajūryje, Santos
uostamiestyje, esu sutikęs Kalėdų
senelį tik su maudymosi kelnaitėmis.
Mano žiniomis, tai buvo tikras Ka-
lėdų senelis – nešė dovanų maišą.

Nuostabiausia ir gražiausia ka-
lėdinė žinia – iš mūsų lankomų lietu-
vių kilmės šeimų (pusė jų – mišrios)
97 proc. ištikimai šventė Kūčias, kiti
net savo brazilus kaimynus pamokė,
kaip kalėdaičių išsikepti ir namus
pašventinti. Brazilų kalėdiniai pa-
pročiai atitinka šiauriečių Jonines,
nes papročiai keliauja su metų lai-
kais, ne pagal bažnytinę šventę. O
Brazilijos lietuviai, kaip normalūs
žmonės, gausiai ir labai gražiai lietu-
viškas giesmes gieda, jos skamba ten
kaip Lietuvos kaime prieš 100 metų.

Kun. Kęstutis Trimakas: 
,,Atnašavom Auką – patį visų

tautų Taikintoją – Kristų”

Pirmosios Kalėdos Amerikoje?
Atvykus iš Europos, tuo labiau iš

Lietuvos, stebina amerikiečių stilius
– kaip jie praleidžia visą mėnesį
„ruošdamiesi” Kalėdoms, vaikštinė-
dami po krautuves, pirkdami dova-
nas kitiems ir sau. Nežinau, kiek tai
buvo paplitę 1949 metais, nes tų me-
tų rugsėjo pradžioje jėzuitų naujo-
kyne užsidariau ir nieko nemačiau.
Su tokio pat amžiaus amerikiečiais
jaunuoliais, pasirinkusiais šį kelią,
buvau visiškai atskirtas nuo pasaulio,
kad galėtume atsidėti susikaupimui,
maldai ir studijoms. O kai prisiartino
Kalėdos, mums buvo pavesta per 3–4
dienas išvalyti visą naujokyno pas-
tatą. Na, ir valėme, švarinome ir bliz-
ginome taip, kad prieš pat Kalėdas
buvome visiškai išvargę, o pastatas
spindėte spindėjo, tarsi pats Kristus
turėjo jame apsigyventi. Tikriausiai
tai buvo pati pirmoji pamoka mums,
kad čia mes nebūsime ponai, kuriems
kiti tarnaus, bet mes patys tarnau-
sime kitiems.

Pirmosios atnašautos Kalėdų
Mišios? Baigęs teologijos studijas,
įšventintas kunigu, 1961 metais atsi-
radau Miunsteryje, Vokietijoje, dva-
singumo institute. Iš Amerikos atvy-
kę angliškai kalbantys kunigai bu-
vome kviečiami patarnauti Vokietijos
dalį prižiūrintiems anglų kariams ir
jų šeimoms. Keli iš mūsų buvome pa-
kviesti dėstyti tikybą vidurinių mo-
kyklų katalikų mokiniams angliškai.
Kūčių vakarą buvau pakviestas ka-
riams ir jų šeimoms atnašauti vidur-
nakčio Mišias. Prieš tai Kūčias val-
giau anglų generolo Aller namuose su
juo ir jo šeima, po to bažnyčioje klau-
siau karių ir jų šeimų išpažinčių, o
atėjus dvyliktai valandai aukojau
Kalėdų nakties Mišias. Susirinkusieji
giedojo angliškas giesmes, bet iš kaž-
kur girdėjosi ir kitokios giesmės, ro-
dos, vokiškai. 

Visa tai man paliko didelį, neiš-
dildomą įspūdį. Štai aš, pasitraukęs iš
Tėvynės (pats savotiška karo auka),
tapęs kunigu, atnašavau Auką – patį
visų tautų Taikintoją – Kristų, taiką
ir tvarką palaikantiems anglų ka-
riams ir jų šeimoms. Krašte kitos tau-
tos, kuri, nacių suviliota, pasišovusi
užvaldyti pasaulį, sukėlė didžiausią
pasaulinį karą. Visi dabar buvome

Iš atsiminimų rojaus niekas
neišvarys

netoli tos pačios Taikos Versmės.
Tuomet mane dirgino klausimas: ar
leisimės užvaldomi tautų Sutaikin-
tojo?

Kun. Valdas Aušra, Ziono 
evangelikų liuteronų parapijos

klebonas: „Vaizdiniai, 
persimaišę su emocijomis”

Atvykau į Jungtines Valstijas
1991 metų birželio 10 dieną studi-
juoti teologijos. Kai išėjau iš vėdina-
mo oro uosto Columbia mieste, South
Carolina valstijoje, mane „pritrenkė”
karšto oro banga. Net vėsus vakaro
vėjas, kuris siekė 25 Celsijaus laip-
snius, atrodė kaip troškuma po Lie-
tuvos 12–15 laipsnių šilumos. Tą pir-
mąjį vakarą net nepagalvojau apie
gruodžio mėnesį ir Kalėdas Čikagoje,
lietuvių sostinėje JAV.

Žiemos atostogas praleidau Či-
kagoje. Į ją patekau po 15 valandų

kelionės mažučiukėje „Volkswagen
Fox” mašinos užpakalinėje sėdynėje,
kuria turėjau dalintis su didžiausiu
krepšiu rūbų ir miela „beagle” veislės
kalyte Pupa. Mašiną pasikeisdami
vairavo Columbia priemiesčiuose gy-
venę profesoriai Kęstutis Ignas ir
Audronė Skrupskeliai, kurie per tuos
kelis mėnesius nuo mano atvykimo
svetingai atvėrė savo namų duris ir
tapo mano lietuviška atgaivos sala
South Carolina.

Čikagoje apsistojau svetinguose
vyskupo Hanso Dumpio namuose,
kuriuose praleidau beveik dvi savai-
tes. Apsistojimo aplinkybių gerai
neprisimenu. Kas išliko atmintyje,
tai Kūčių vakaro iškilmingos pamal-
dos Tėviškės liuteronų parapijoje,
kur viskas buvo atliekama lietuvių
kalba. Bažnyčia – pilna pilnutėlė
žmonių. Prie vargonų – talentingasis
Arūnas Kaminskas. Gieda parapija,
gieda choras. Rimtis, susikaupimas.
Žmonės po pamaldų sveikinasi, kalba
lietuviškai; kažkas prisiminė mano
šeimą prieškario ir karo laikais.
Įspūdis: vaizdiniai, persimaišę su
emocijomis. Širdį apima džiaugsmas
ir begalinis šeimos, kuri pasiliko
Lietuvoje, ilgesys. 

Kalėdų dieną lankiausi Ziono lie-

tuvių liuteronų parapijoje. Ir vėl –
žmonės, veidai, garsai... Tiek lietu-
viškumo Čikagoje, kad net nesitiki,
jog esi ne Lietuvoje. Apsilankėme ir
Marquette Park lietuviškose maisto
prekių parduotuvėse bei valgyklose.

Šiomis dienomis Marquette Park
jau nebe tas. Aš jį pamačiau jau besi-
keičiantį. Ir minėtos parapijos jau ne-
be tokios gausios, bet su Aukščiau-
siojo pagalba ir laiminimu vis dar gy-
vuoja ir įneša savo dalį į lietuviškos
bendruomenės gyvenimą. Šiomis
dienomis aš jau nebe svečias Čikagos
lietuviškoje bendruomenėje ir pats
vedu Kūčių ir Kalėdų pamaldas Ziono
lietuvių liuteronų parapijoje. Ir mano
šeima yra kartu su manimi.

Kun. Antanas Gražulis, SJ: 
„Šv. Kalėdų dieną buvau 

nusiminęs”

Praėjus keliems metams labai
sunku kalbėti apie skirtumus tarp
Lietuvos ir JAV pasiruošimo Kalė-
doms ir jų šventimo. Drąsiai galiu
tvirtinti, kad Lietuva labai greitai
moka pasisavinti kitų tautų papro-
čius. Kartais gerus, kartais nevyku-
sius. Daug lengviau riedėti žemyn nei
kopti į viršų ir išsaugoti tėvų paveldą.
Po Padėkos dienos šventės – galima
drąsiai tvirtinti – prasideda komerci-
nės Kalėdos. Verslininkai nori pada-
ryti geresnį biznį. Kartu – noromis ar
nenoromis – jie reklamuoja Kalėdas.
Šiame versle labai atsispindi krikš-
čioniška vertybė – kalėdinė dovana
artimui. Perdėtas dovanų pirkimas
žmones atitraukia nuo gilesnių verty-
bių. Pastebėjau, kad kai kuriose šei-
mose beveik nelikę adventinio pasi-
ruošimo Viešpaties gimtadieniui.
Kristus išstumtas iš daugelio gyveni-
mo. Jis nėra centrinė gyvenimo figū-
ra ir šventų Kalėdų esmė. Tą patį ga-
lima drąsiai tvirtinti ir apie lietuvai-
čius, nes sovietmetis giliai įbrėžė pre-
kę į žmonių gyvenimus. Mūsų spauda
mieliau reklamuoja daiktus, verslą, o
ne dvasines vertybes. 

Kalėdų senelis čia daugiau ver-
slininkas. Švento Mikalojaus drabu-
žių spalvos labai bijojo rusai, todėl jų
Senis Šaltis (negalėjo vadintis net
Kalėdų seneliu) rengiamas mėlynos
spalvos drabužiais. Amerikiečiai yra
pasilikę raudoną drabužių spalvą.
Mokykloje keliose klasėse paklau-
siau: „Kodėl Kalėdų senelio drabužiai
raudonos spalvos?” Niekas nesugebė-
jo teisingai atsakyti. Žinoma, čia tiek
metų laisvame krašte šv. Kalėdų ir šv.
Mikalojaus gyvenimo esmė labiau iš-
ryškinama. Čia Kalėdų senelis atneša
brangesnes dovanas. Tėvai savo vai-
kus labiau lepina.

Atvirai pasakius, pirmąją šventų
Kalėdų dieną 2003-iaisiais buvau
labai nusiminęs, nes į mūsų koplyčią
šventoms Mišioms atėjo vos keletas
maldininkų. Galvojau – negi visi ka-
talikai ateina į Bernelių (ar Pieme-
nėlių) Mišias vidurnaktį? Lietuvoje
jos labai populiarios. Bet juk visi jose
dalyvauti negali. O kur jaunimas, vy-
resni, tėvai? Širdyje juokavau – gerai
pavalgius norisi ilgiau pailsėti. 

* * *
Visiems iš visos širdies norėčiau

palinkėti niekada nepamiršti, kad Kū-
čių vakaras, šv. Kalėdos be Kristaus –
tik žiemos šventė ir pagoniškų tradi-
cijų prisiminimas. Didžiausias džiaugs-
mas – tyra sąžinė ir meilės dovana
Jėzui – šios šventės kaltininkui.

Augusto Balsio (Elta) nuotr.
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Laiškų duomenų bazė – žvilgsnis po dvejų metų
AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Bene prieš porą metų, „Draugo”
ir ,,Lithuanian Heritage” puslapiuose
šio straipsnio autorė ir  prof. Giedrius
Subačius raginome visus prisijungti
prie naujai PLB Lituanistikos kate-
droje UIC pradėto kurti Asmeninės
rašomosios lietuvių kalbos duomenų
bazės (trumpiau – laiškų duomenų
bazės) projekto. Dvejų metų sukaktį
liudija ne tik data (2008 m. išspaus -
din tas pirmasis mūsų kvietimas), bet
ir sukaupti laiškai. Šiandien duo -
menų bazėje turime sutelkę per 4,000
laiškų, dienoraščių, atsiminimų, nuo-
traukų užrašų, protokolų knygų,
turime ir vieną XIX amžiaus pabaigo-
je ranka rašytą receptų knygą. 

Žinoma, šiandien nesigirtume
tiek nuveikę, jei mums nebūtų pagel-
bėję nuoširdžiai talkinę bendramin-
čiai. Todėl labai norėtume padėkoti
visiems laiškais, dienoraščiais ar raš-
teliais atsiliepusiems ir prisidėju-
siems: Rober Bailey, Danutei Baltu-
tienei, Stanley Balzekui, Jr. ir Balze-
ko lietuvių kultūros muziejui, James
Bezy, Diane Derr, Vytautui Fledžins-
kui, Danai Gylienei, Nate Hine, Da-
nutei Jankienei, Onai Jurkevičienei,
Kęstučiui Ječiui, Kęstučiui Kebliui,
Algirdui Keblinskui, Violetai Keler-
tienei, Romualdui Kriaučiūnui, Dan-
guolei Kviklytei, Vitalijai Maciejaus-
kienei, Joseph Majewsky, Daivai
Markelytei, Dalei Mečkauskienei,
Irenai Mickevičienei, Elaine Millet,
Dalei Murray, Jolantai Naruševičie-
nei, Elizabeth Novickas, Jim Pauli-
kas, Anelei Pocienei, Lidijai Ringie-
nei, Kate Rutkowsky, Zitai Sasnaus-
kienei, J. Shevokas, Sande Skinner,
Earl ir Judy Steffen, Jeanette Swift,
Mindaugui Šinkūnui, Arvydui ir
Audronei Tamuliams, Kazimierai
Taurantienei, Ritai Urnėžiūtei, Vince
Vaicikauskui, Bronei Valickienei,
Jurgitai Venckienei, Lakštuonei Vė-
žienei, Vytautui Virkau, Aušrai Za-
rinš, Jeanne Zor ir visiems tiems,
kuriuos per neapsižiūrėjimą pamiršo-
me čia paminėti.

Laiškai mus pasiekė iš įvairiau-
sių JAV kampelių: California, Michi-
gan, New York, Pennsylvania, Mis-
souri valstijų. Žinoma, daugiausia jų
sulaukėme iš čionykščių – čikagiečių.
Neretai senelių ar prosenelių laiškus
mums siuntė lietuviškai jau nekal-
bantys pirmosios emigrantų bangos
palikuonys, kurių ryšiai su giminai-
čiais Lietuvoje nutrūko dar prieš
Antrąjį pasaulinį karą. Džiugu, jog
šis projektas kai kuriems pagelbėjo
surasti lietuviškas šaknis, sužinoti
apie artimuosius Lietuvoje, su jais
susipažinti. 

Didžiausią dalį duomenų bazei
paaukotų laiškų sudaro 1950–1990
metais rašyti lietuviški laiškai, tačiau
esame surinkę ir nemažai XX am-
žiaus pirmosios pusės laiškų, atvir-
laiškių, atvirukų. Turime ir keletą
,,retenybių”: trejetą laiškų ir vieną
atvirlaiškį, parašytus lietuviškai ru-
siškomis (kirilinėmis) raidėmis. 

Laiškuose kalbininkų akį patrau-
kia užrašytos tarmės ar bendrinės
kalbos ypatybės, tuo tarpu kasdieny-
bės istoriją tyrinėjantys mokslininkai
gali pamatyti kasdieninį gyvenimą
paprasto žmogaus – emigranto ar Lie-
tuvoje likusio ūkininko – akimis. Is-
torija prabyla ją patyrusiojo lūpomis.

Vienas iš projekto tikslų nuo pat
pradžios buvo ir liko – rinkti visuo-
menėje mažiau žinomų ar visai neži-
nomų, paprastų žmonių laiškus. Dėl
šios priežasties labai dažnai apie se-
niausiųjų laiškų autorius nieko neži-
nome, nes apie juos mažai ką gali
papasakoti ir laiškų dovanotojai. To-
dėl kartais biografijos faktelio suradi-
mas prilygsta detektyvinei istorijai.
Iš laiškų informacijos ir genealogijos
duomenų bazėse surastų faktų ,,gim-
sta” tikros žmonių gyvenimo istori-
jos. Štai Bronei Valickienei mums pa-
dovanojus giminaičių Survilų laiškus,
apie juos beveik nieko nežinojome. Po
nemažų tyrinėjimų paaiškėjo, kad
Jonas Survilas buvo gana žymus
fotografas, turėjęs floristikos ir foto-
grafijos saloną Cambridge miestelyje,
Massachusetts valstijoje. Jonas buvo
vienas pirmųjų, fotografavęs priešų
teritorijas Pirmojo pasaulinio karo
metu. Į JAV jis atvyko pas anksčiau
emigravusį brolį Petrą 1911 metais.
Lietuvoje Jonas, kaip ir brolis, tebuvo
lankęs valdinę rusišką mokyklą. Ta-
čiau laiškus rašė lotyniškomis raidė-
mis, lietuviškai, retkarčiais įpainio-
damas ir kirilinių raidžių. Brolis
Petras, ankstyviausius laiškus rašęs
kirilika, 1914 m., jau prasidėjus ka-
rui, buvo grįžęs į Lietuvą. Iš ten į JAV
atsivežė šešiolikmetę seserį Filome-
ną. Laiškus giminaičiams pasikeisda-
mi rašė visi trys Survilai. Geriausiai
rašyti mokėjo jauniausioji Survilaitė
– Filomena. 

* * *
Laiškus duomenų bazei renkame

ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir
Lietuvoje. Vytauto Didžiojo univer-
siteto Lietuvių kalbos katedros stu-
dentai 2009 metais nuskenavo per
200 laiškų, saugomų Išeivijos institu-
to archyve. Šią praktiką prižiūrėjo dr.
Andrius Utka. Kartu su Vilniaus uni-
versiteto Kauno humanitarinio fa-
kulteto dėstytojomis dr. Daiva Aliū-
kaite ir Rūta Deksne artimiausiu me-
tu rengiamės atverti internetinę sve-
tainę, skirtą mūsų projektui. Nacio-
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Retų knygų ir rankraščių skyrius –
mūsų didžiausias pagalbininkas ren-
kant laiškus Lietuvoje. Šio skyriaus
redaktorė Alma Masevičienė priima,
skenuoja ir aprašo laiškus, kuriuos
Lietuvoje gyvenantieji nori padova-
noti laiškų duomenų bazei. Šiuo me-
tu Martyno Mažvydo bibliotekoje yra
sukaupta ir aprašyta apie 500 laiš-
kų. 

2010 metais mūsų projektą parė-
mė Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija, parėmusi dvi sta-
žuotes – vieną į Lietuvą, kitą – į JAV.
Stažuotės Lietuvoje metu šio straips-
nio autorė surado apie 80 atvirlaiškių
ir laiškų, rašytų XX amžiaus pirmojo-
je pusėje. Taip pat kelionės metu per-
žvelgti Vilniaus universiteto Rank-
raščių skyriaus laiškų archyvai, rasti
trys kirilika rašyti lietuviški laiškai.
Čikagoje, University of Illinois at
Chicago PLB Lituanistikos katedroje,
2010 m. spalio mėnesį stažavosi Alma
Masevičienė, kuri sutvarkė beveik
2,000 laiškų Vytauto Virkau archy-
vą.

Remiantis laiškų duomenų bazės
medžiaga esame paskelbę keletą
mokslinių straipsnių žurnale ,,Archi-
vum Lithuanicum”, apie projektą
rašėme žurnaluose ,,Gimtoji kalba” ir
,,Tarp knygų”. 

* * *
Įdirbis analizuoti ir ,,draugauti”

su laiškais atsiranda pamažu. Labai
tikimės, kad daugiau žmonių prisidės
renkant šį rašytinį paveldą. Juk elek-
troniniai laiškai beveik baigia išs-
tumti šią, prieš pusšimtį metų dar
tokią įprastą bendravimo priemonę.
O ji gali papasakoti daug ne tik apie
mus, mūsų šeimas, bet ir apie mūsų
šalies žmonių istoriją, rašomosios
kalbos istoriją. Tad jeigu turite laiškų
arba norėtumėte padėti juos rinkti,
vėl raginame – rašykite mums el.
paštu: 

subacius@uic.edu,
aurelijat@yahoo.com,
a.maseviciene@lnb.lt 

arba paprastu paštu:

(JAV)
Prof. Giedrius Subačius
Dept. Slavic and Baltic
University of Illinois at Chicago
601 S. Morgan St.
Chicago, IL 60607 
USA

(Lietuvoje)
Alma Masevičienė
Retų knygų ir rankraščių skyrius
Nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka
Gedimino pr. 51
LT-01504 Vilnius
Tel. 8 5 239 8585

VYTAUTAS MATULIONIS

Žiema

Kaip greit prabėgo vasara! Žiedų žaidimai baigės.
Iš niūraus skliauto tingiai leidžiasi mieguistos snaigės.
Ant šaltų žemės lūpų gęsta atsisveikinimo šypsena...
Namo sugrįžus po kelionės ilsis pavargusi diena.

Nuogų šakų voratinklyje įsitaisė sniegas,
Tarp ledo gijų ir skurdžios saulės spindulių.
Kaip išlepinta balta katė jis susigūžęs miega
Po skaidraus šerkšno padabintu patalu puriu.

Dejuoja naštos slegiami kresnų namų stogai.
Raštuotu sidabru užako pilki langų stiklai,
Vaiduokliška ranka išbaltino visus miškų takus,
Grubiai išžarstė žiauriai žūčiai pasmerktus lapus.

Nyki naktis išskleidė tankią, juodą skraistę,
Žvaigždėtą, bet nepermatomą kaip grasi tamsa.
Ja apsisiautus, lydima tviskios šiaurės pašvaistės,
Į rudens vartus tyliai beldžias nekviesta viešnia.
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SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail:
astykuny@aol.com

ASTA T. MIKUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Century 21 
Accent Realty

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

PASLAUGOS

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

PLC Condos
Parduodami vienas 2 mieg., 
du 1 mieg. 1vonios butai. 

Tel. 630-674-5414 Linas
Century 21 ProTeam

PARDUODA

SIÙLO DARBÂ

Dalia’s In Home Care Agency, Inc.
Seniausia lietuvių agentūra

We provide: Assisted Living,
Housekeepers & Babysiters
119 E. Ogden  Ave., ste 210 C

Hinsdale IL 60521
Dalia Makauskas

President
Licensed, Bonded, Insured
Call 773-247-6129

E. mail: Daliaihc@yahoo.com

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss  pprroodduukkttaaii  iirr  uuññkkaannddññiiaaii  mmiieessttoo  cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Roterdamas, gruodžio 29 d.
(ELTA) – Keli šimtai jaunų piligrimų
iš Lietuvos Naujuosius metus sutiks
Roterdame su ekumenine Taizė ben-
druomene. Šiame Nyderlandų mieste
gruodžio 28 d. vakarą prasidėjo 33-
iasis Europos jaunimo susitikimas,
Nyderlanduose rengiamas pirmą kar-
tą. 

Į Roterdamą atvyko apie 30,000
jaunų žmonių, kurie čia sutiks Nau-
juosius metus. Susitikimas baigsis
2011 m. sausio 1 dieną, praneša
Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba.

XV amžiuje gyvenusio teologo,
filosofo Erazmo Roterdamiečio gim-
tasis miestas Roterdamas 2009 m.
buvo išrinktas Europos jaunimo sos-

tine, Katalikų ir protestantų parapi-
jos įvairiuose miestuose netoli Ro-
terdamo (Hagoje ir Delfte) taip pat
priėmė Susitikimo dalyvius.

Gruodžio 31-osios vakarą, Nau-
jųjų metų vigilijos metu, bus praneš-
ta, kuriame Europos mieste Taizė
jaunimo susitikimas vyks po metų. 

Taizė bendruomenės nariai daly-
vaus ir 2011 metų Pasaulio jaunimo
dienose Madride (Ispanija).

Ekumeninę bendruomenę Taizė
kaimelyje Prancūzijoje Antrojo pa-
saulinio karo metais įkūrė vienuolis
brolis Roger. Šiais metais Taizė ben-
druomenė pažymėjo 70-ąsias įkūrimo
metines.

Šimtai lietuviû dalyvauja 
Taizè bendruomenès susitikime

Îteikti ,,Operos švyturiai” 
Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –

90 metų jubiliejų švenčianti Lietuvos
opera antradienio vakarą jau devin-
tąjį kartą pagerbė geriausius 2010
metų operos ir baleto solistus. Lietu-
vos nacionaliniame operos ir baleto
teatre (LNOBT) tradiciškai įteiktos

,,Operos švyturių” statulėlės ir pini-
ginės premijos šio teatro solistams.

2010 m. Metų operos solistės ap-
dovanojimą atsiėmė sopranas Joana
Gedmintaitė, įvertinta už Siuzanos
vaidmenį operoje ,,Figaro vedybos” ir
Bruknelės vaidmenį operoje ,,Bruk-
nelė”.

Užsienio scenose dainuojantis
bosas baritonas Kostas Smoriginas
pripažintas Metų operos solistu už
Figaro vaidmenį operoje ,,Figaro ve-
dybos”, apdovanojimo atsiimti neat-
vyko dėl įtempto spektaklių grafiko.

Metų baleto solistės laurai ati-
teko Olgai Konošenko už Olimpijos
vaidmenį balete ,,Kopelija”. Metų ba-
leto solistu pripažintas Eligijus But-
kus, sukūręs Natanaelio vaidmenį
balete ,,Kopelija” ir Romeo vaidmenį
balete ,,Romeo ir Džuljeta”. 

Antrą kartą bus pagerbiamas
Metų operos solistas už profesiona-
liai atliktus antraeilius vaidmenis.
LNOBT Paramos fondo ,,Orfėjo lyra”
įsteigtą specialų apdovanojimą šįmet
pelnė tenoras Rafailas Karpis, sukū-
ręs įsimintinus antraplanius vaidme-
nis operose ,,Figaro vedybos”, ,,Kar-
men”, ,,Bruknelė” ir operetėje ,,Vie-
nos kraujas”.

2010 m. Metų operos solistė – Joana
Gedmintaitė. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Kaunas tapo Europos krepšinio çempionato
baigiamûjû rungtyniû rengèju

Kaunas, gruodžio 29 d. (ELTA) –
Kaune trečiadienį pasirašyta miesto
savivaldybės ir Lietuvos krepšinio
federacijos sutartis dėl 2011 metų
Europos vyrų krepšinio čempionato
baigiamojo etapo organizavimo. 

LKF vardu sutartį pasirašė Kau-
no miesto meras Andrius Kupčinskas
ir 2011 metų Europos krepšinio čem-
pionato organizacinio komiteto di-

rektorius Mindaugas Špokas. 
Europos vyrų krepšinio čempio-

natas kitais metais rugpjūčio 31 –
rugsėjo 18 dienomis vyks šešiuose
Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune,
Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje ir
Alytuje. Pirmą kartą pirmenybėse
dalyvaus 24 geriausios Senojo žemy-
no komandos. 

Nuotraukoje iš kairės: 2011 metų Europos krepšinio čempionato organizaci-
nio komiteto direktorius Mindaugas Špokas, LKF prezidentas Vladas Garastas
ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. 

Kauno miesto savivaldybės-Elta nuotr.
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SAUSIS

Sausio 2 d., sekmadienį: St.
Petersburg, FL, Lietuvių klube vyks
Naujųjų metų sutikimo paminėjimas.
Pradžia 2:30 val. p. p. Vietas užsisa-
kyti pas klubo direktorę Laimutę Al-
varado tel. 727-360-1064.

Sausio 8 d., šeštadienį: Pas fil.
Bielskus Hinsdale, IL  vyks Filisterių
skautų sąjungos Čikagos skyriaus su -
ei  ga. Dalyvaus neseniai išleistos  kny-
gos ,,White Field, Black Sheep” au to -
rė Daiva Markelytė. Pradžia 4 val. p.
p. Skambinti fil. Jolandai tel. 630-
257-2558.  

Sausio 13 d., ketvirtadienį:
LR ambasada Washington, DC ir
Lietuvos nacionalinė televizija rengia
diskusijos ,,Kaip žurnalistai 1991
metų įvykius Vilniuje pavertė veik-
sniu, lėmusiu tolesnį istorijos vysty-
mąsi?” filmavimą, skirtą 1991 m.
sausio 13 d. – Lietuvos kovai už laisvę
pažymėti. Diskusija vyks Newseum,
The Knight Broadcasting Studio (555
Pennsylvania Ave., Washington, DC).
Registracija 2:30 v. p. p., diskusijos
pradžia – 3 v. p. p.

Sausio 15 d., šeštadienį: Lie-
tu vių klube (St. Petersburg, FL) vyks
priešoperinis St. Petersburg Opera
Co. koncertas ,,Rigoletto Emerging
Ar tists Spectacular”. Pradžia 7:30
val. v.

Sausio 16 d., sekmadienį:
Ame rikos lietuvių taryba ir JAV LB
Lemonto apylinkė rengia Sau sio 13-
to sios įvykių paminėjimą. Mi nė jimas
įvyks 12:30 val. p. p. PLC di džio joje
salėje, Lemont, IL. 

– To ron to Lietuvių namuose
vyks ju bi lie ji nis seminaras, skirtas
Sau- sio 13-o sios  laisvės aukoms pa -
ger bti: ,,Eu ro pos Sąjungos ir Lie tu -
vos krizė, emi  gra cija iš Lietuvos, lie -
tu viai imi gran tai Kanadoje, ‘Lietuvių
na mų’ ir ki tų in stitucijų perspekty -
vos”. Pra ne  šė jai:  prof. dr. Valdas Sa -
mo nis, Rimas Son da, Nerijus Augutis
ir kiti. Pra džia 2 val. p. p.  

Sausio 18 d., antradienį: Lie -
tu vių klubo patalpose (St. Pe ter -
sburg, FL) kultūros būrelis rengia
po  pietę. Programoje – prof. dr. B. Vaš -
kelio paskaita ,,Su svajone per gy ve -
nimą” (rašytojas ir teatralas An ta nas
Rū kas).  Pradžia 2 val. p. p.

Sausio 22 d., šeštadienį: Lie-
tu vių klubo, St. Petersburg, FL narių
me tinis ataskaitinis susirinkimas.
Pra džia 2 val. p. p. 

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL 60629) 2 val. p. p. rengia-
mas susitikimas su rašytoja Daiva
Markelyte. Autorė pristatys savo
memuarų knygą ,,White Field, Black
Sheep: A Lithuanian-American Life”.
Maloniai kviečiame.

Sausio 23 d., sekmadienį:
Shore line Community College (16101
Green wood Ave., North, Shoreline,
WA 98133) vyks Dainiaus ir Astos
Vaiče konių koncertas. Pradžia 3 val.
p. p. Tel. pasiteirauti 206-546-4101.

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo
baž  nyčioje (Marquette Park) vyks lie-
tu vių meno ansamblio ,,Dainava” su-
si kaupimo popietė-koncertas ,,Aukos
dvasia”, skirtas paminėti Sausio 13-
osios įvykių 20-mečiui. Pradžia 3 val.
p. p. Daugiau informacijos – choro
tin klalapyje www.dainava.us arba tel.
800-494-TIXS.

Sausio 29 d., šeštadienį: 9 val.
r. Pasaulio lietuvių centro Fondo salė-
je apie susižeidimus darbe ir kitų
skausmų diagnozę kalbės daktaras
Jonas Prunskis, MD ir advokatas Vy-
tas Mockaitis. Daugiau informacijos
gausite paskambinę Illinois Pain
Institute tel.: 630-748-3300.

Sausio 30 d., sekmadienį:
PLC Didžiojoje salėje bus pristatytas

pra nešimas apie organizacijos ,,Vaiko
var tai į mokslą” 2010 m. veiklą. Pra -
džia 12:15 val. p. p.

– Švč. Marijos Nekaltojo Pra si dė -
ji mo parapijos salėje po lietuviškų Mi -
šių įvyks Brighton Park Lietuvių Ben d-
ruomenės narių metinis su si rin kimas.

Sausio mėn. pabaigoje vyks
vi suotinis Palaimintojo J. Ma tulaičio
misijos narių susirinkimas. Tiksli
data bus pranešta vėliau.

Lietuvių išeivijos studentų
sta žuotė (LISS) jau priima prašymus
į tris programas: ,,Stažuotė” (šešių
sa  vaičių kalbantiems lietuviškai);
,,Stu dijos/Stažuotė” (šešių savaičių
sta  žuo  tė ir lietuvių kalbos kursai ne -
kal bantiems lietuviškai); ,,Labdara”

(mė nesio trukmės savanoriški dar-
bai). Prašymus galima rasti svetai nė -
se www.stazuote.com ir www. li thua -
nian internships.com. Visos prog  ra -
mos priima studentus ir jaunimą, ku -
rie nori padirbėti Lietu voje 2011 m.
va sarą. Prašymai pri ima mi tik iki
2011 m. sausio 31 d. Dėl išsamesnės
in for ma cijos kreiptis į LISS di rektorę
Ra są Ardytę-Juškienę el. paš tu lis-
sprograma@gmail.com

VASARIS

Vasario 6 d., sekmadienį: PLC
vyks Lietuvos prezidento Aleksandro
Stul ginskio 115-ųjų metinių minėji-
mas. Ruošia Lietuvos vaikų globos bū-
 re lis ,,Saulutė”. Pradžia 12:30 val. p. p. 

– Šv. Andriejaus parapijoje vyks
pa si ruošimo pirmajai Ko mu ni jai
pamokos (vai kams ir suaugu siems).
Kviečiama at vesti vaikus nuo 8 metų
amžiaus. Dau giau informacijos kreip-
tis į Joną Dun čią el. paštu:  jonasvy-
tautas@verizon.net

Vasario 25 d., penktadienį:
Dailės muziejaus patalpose, PLC, Le -
mont, IL, vyks Daivos Markelytės
kny gos ,,White Field, Black Sheep”
pri statymas. Rengia Filisterių skau tų
sąjungos Čikagos skyrius. Pradžia 7
val. v. Daugiau informacijos pas fil.
Vi liją tel. 708- 567-9611.

BALANDIS

Balandžio 1–2 d. Washington
Court Hotel (Capitol Hill, Washing-
ton, DC: http://washingtoncourtho-
tel.com) vyks The Joint Baltic Ame-
rican Na tio nal Committee, Inc.
(JBANC) IX konfe ren cija ,,Baltijos
šalių saugumas”, skirta 50-ajam
JBANC jubiliejui. 

Balandžio 15 d., penktadienį:
PLC posėdžių kambaryje, vyks prieš -
velykinis susikaupimas. Kviečia Fi-
listerių skautų sąjungos Čikagos sky -
rius. Pradžia 7 val. v. Daugiau infor-
macijos gausite paskambinę fil. Jo-

landai tel. 630-257-2558.
– Balzeko lietuvių kultūros mu-

zie jus  70 metų nuo pirmųjų trėmimų
į Sibirą pa minėti 2011 m. birželio-
rug pjūčio mėn. organizuoja vaikų
pie  šinių pa rodą ,,Hope and Spirit”.
Jo je gali dalyvauti visi lietuvių kil mės
JAV gyvenantys 1–10 klasių mo ki -
niai. Parodos dalyvius turi užregis -
truoti tėvai. Dar bus adresuoti: Vaikų
piešinių paroda ,,Hope and Spirit” ir
siųs ti: Balzekas Museum of Lithua-
nian Culture, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629. Darbų laukiama
iki balandžio 15 d.

Balandžio 29–gegužės 1 d.
Neringos stovykloje vyks moterų re -
ko lekcijų savaitgalis, rekolekcijas ves

dr. Kristina  Mačiūnaitė ir Kerry Sec-
rest. 

GEGUŽĖ

Gegužės 7 d., šeštadienį: PLC
Jaunimo rūmų salėje (Lemont, IL)
įvyks koncertas ,,Kojomis žemės
nesiekiau”. Koncertą rengia tautinių
šokių ansamblis ,,Grandis”, taip pat
da lyvaus šokių grupės iš Čikagos,
Cleveland, Toronto. Koncertas skir-
tas choreografės a. a. Tamaros Ka li -
bataitės atminimui. Pradžia 6 val. v.

BIRŽELIS

Birželio 13–rugpjūčio 5 d.:
Uni versity of Wisconsin-Madison
vyks Baltijos studijų vasaros instituto
(BALSSI) rengiami intensyvūs lie tu  -
vių, latvių ir estų kalbų kursai. Už si -
registruoti kursams galima iki 2011
m. balandžio 11 d. Dėl išsamesnės in -
for macijos kreiptis į BALSSI progra -
mos koordinatorę Nancy Hein  gar t-
ner el. paštu bal ssi@cre e ca.wisc.edu
arba tel.: 1-608-262-3379.

Birželio 30–liepos 3 d.: Nerin-
gos stovykloje seselė Ignė ves krik -
ščio niškojo gyveni mo stovyklą.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 14–21 d.: Neringos
stovykloje vyks stovykla ,,Meno 8 Die -
nos”.

SPALIS

Spalio 14–16 d.: Carmelite Spi -
ri tual Center (Darien, IL) vyks Aka -
de minio skautų sąjūdžio metinė
šven tė ir Studijų dienos. Daugiau in -
for macijos pas fil. Viliją tel. 708- 567-
9611.

– Jau galima rasti 2011 m. sto-
vyklavimo Neringos stovykloje datas.
Prašoma atkreipti dėmesį į pasikeiti-
mus 2011 m. organizuojamų stovyklų
tvarkaraštyje. 

2011 METAI

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į ,,Renginių kalendorių”, informaciją
siųskite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba el. paš-
tu dalia.cidzikaite@gmail.com.  Redakcija

Sausio 23 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž  nyčioje (Marquette Park) vyks lietu vių meno ansamblio ,,Dainava” susi -
kaupimo popietė-koncertas ,,Aukos dvasia”, skirtas paminėti Sausio 13-osios įvykių 20-mečiui. 

Jono Kuprio nuotraukoje ,,Dainavos” ansamblis 2010 metais.
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GGEEDDAASS  MM..  GGRRIINNIISS,,  MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622))  994488--66999900

Chirurgai 

RRAAMMOONNAA  CC..  MMAARRSSHH,,  MMDD  SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

LLIINNAASS  SSIIDDRRYYSS,,  MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell..  ((770088))  663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell..  ((777733))  888844--77996600

DDrr..  EELLIIGGIIJJUUSS  LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS  ŽŽLLIIOOBBAA,,  MM..DD..
AAKKIIÛÛ��   LLIIGGOOSS  ––  CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200

VVIIDDAASS  JJ..  NNEEMMIICCKKAASS,,  MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb..  tteell..  777733--447711--33330000

DDrr..  PPEETTRRAASS  VV..  KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,,  ppùùssllèèss,,  pprroossttaattooss  
ggyyddyymmaass  bbeeii  cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell..  770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Bendra praktika

SSUURREENNDDEERR  LLAALL,,  MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell..  777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MM..DD..,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188  WW..  AArrcchheerr  AAvvee..  SStt..  55  iirr  66  

CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600663388
TTeell..  777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss  PPaaiinn  IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn::  884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy::  881155--336633--99559955

IIttaassccaa::  663300--774488--33330000
BBaarrrriinnggttoonn::  884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Andrius Kudirka, MD, MPH
Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

DALIUS KEDAINIS MD FACP
WILLIAM MIKAITIS MD

Vidaus ligų ir šeimos gydytojai

1206 East 9th (159th) Street  
Suite 210, Lockport, IL 60441
Klinikos tel. (815) 834-8777 

Ūmaus susirgimo atveju 
priimame tą pačią dieną

ÇIA VIETA JÙSÛ SKELBIMUI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

GINTARAS LUÇINSKAS

2010-iesiems einant į pabaigą,
šaltą gruodžio 14-osios popietę, kai
už lango siautė pūga, pavyko paben-
drauti su Anele Sinickiene (Vasiliaus-
kaite). Ši alytiškė, prieškario Lietu-
vos šaulių sąjungos narė, šių metų
gegužę atšventė garbingą 100 metų
jubiliejų, todėl buvo įdomu išgirsti
visą amžių nugyvenusios moters pa-
sakojimą apie nueitą gyvenimo kelią,
istorinę praeitį, taip pat sužinoti, ką
ji mano apie šias dienas.

Anelė Vasiliauskaitė gimė 1910
m. gegužės 26 d. Alytaus apskrities
Alytaus valsčiuje, Kriaunių kaime
(Rumbonių parapijoje), ūkininkų
Petronėlės (Mankauskaitės) ir Jurgio
Vasiliauskų šeimoje. 1914 m., prasi-
dėjus Pirmajam pasauliniam karui,
Vasiliauską mobilizavo į Rusijos ka-
riuomenę, iš kurios grįžo tik 1917 m.
Kol tėvas tarnavo kariuomenėje, li-
kusiems šeimynykščiams padėdavo
motinos brolis Antanas Mankauskas.
Šeimoje augo 8 vaikai: 4 broliai ir 4
seserys. 23 ha ūkyje darbų netrūko:
vasarą lauko darbai, žiemą – audi-
mas, verpimas. Tėvas Jurgis dar už-
siėmė amatais: kaustė arklius, meis-
travo vežimus, roges, o žiemą – vai-
kams karuseles ant ledo. Visi buvo
darbštūs, tad didesnių nepriteklių
nepatyrė. 

Vasiliauskaitė mokėsi Alytaus
vls. Dubėnų pagrindinėje mokykloje,
po pamokų vaidino dramos būrelyje,
turėjo gražų balsą. Priklausė ir „Pa-
vasarininkų’’ organizacijai. Mokyto-
jas Motiejus Ražanskas buvo puikus
pedagogas, ugdytinius gerai išmokin-
davo.

1932 m. lapkritį Panemuninkų
mokykloje pradėjo dirbti mokytojas,
atsargos karininkas Jonas Sinickas.
Jis buvo aktyvus renginių organiza-
torius, į veiklą įtraukdavo ir vietinį
jaunimą. Šis dideliame Vasiliauskų
name rinkdavosi padainuoti, pašokti.
Renginių, vaidinimų metu ir užsi-
mezgė dviejų jaunuolių Anelės ir
Jono meilė. 

1934 m. rugpjūčio 25 d. Anelė ir
Jonas Sinickai susituokė Rumbonių
parapijos bažnyčioje. Tų pačių metų
spalį šeima persikėlė gyventi į Panarą
(Liškiavos vls.), kur mokytojas buvo
paskirtas dirbti pradinėje mokykloje.
1935 m. Sinickas dalyvavo šaulių fizi-
nio lavinimo kursuose Palangoje, iš
kur parvežė mylimai žmonai gintaro
karolius. Nupirko juos už 50 Lt. Tuo

laiku tai buvo labai dideli pinigai, ta-
čiau mokytojai gaudavo padorų atly-
ginimą (apie 150–180 Lt.). Tuos karo-
lius senolė šypsodamasi parodė ir šių
eilučių autoriui.

,,1935 m. vasarą Merkinėje vyko
Senovės dienos. Sutinkant Respub-
likos Prezidentą Antaną Smetoną, aš
vadovavau ir vedžiau šaulių moterų
būrį. Ne tik mano vyras Jonas vado-
vavo šauliams, bet ir aš buvau šaulių
moterų būrio vadė. Teko šaudyti šau-
dykloje iš karabino. Su Ryliškių šau-
lėmis vykome ekskursijon į Kauną,
aplankėme šokolado fabriką ‘Tilka’.
1940 m. pavasarį važiavome į Vilnių,
lankėmės ir prie J. Basanavičiaus
kapo. Aktyvi buvau’’, – prisiminė jau-
nystę Anelė.

Kartu su vyru mokytoju ji gyveno
įvairiose vietose – Klepočiuose, Ryliš-
kiuose, Noragėliuose, po karo – Janė-
nuose, Plasapninkuose, Druskininkų
kaime. Buvo ištikima vyro pagalbi-
ninkė ir palydovė bei gera šeiminin-
kė: palepindavo mylimą vyrą ir ska-
niais tortais.

1939 m. kovo 29 d. – balandžio 30
d. A. Sinickienė lankė ir baigė Žemės
ūkio rūmų organizuotus kursus Ry-
liškiuose, įgijo kulinarijos ir kitų
praktinių įgūdžių. 1942 m. gegužės 6
d. – birželio 6 d. lankė ir baigė Žemės
ūkio rūmų organizuotus mezgimo
kursus Seirijuose.

Nukelta į 11 psl.

100-metį nugyvenusi
prieškario šaulė 
Anelė Sinickienė

Anelė Vasiliauskaitė, Kriauniai, 1934

Anelė Sinickienė, Alytus, 2010 m. gegužės 27 d.
Nuotraukos iš A. Sinickienės šeimos albumo.
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DDrr..  LLIINNAA  PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell..  777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell..  663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477  WW  110033  SStt,,  OOaakk  LLaawwnn,,  IILL
5555  EE  WWaasshhiinnggttoonn,,  SSttee  22440011,,  

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600  

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell..  770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  LL..  PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell..  770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell..  663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  DDAALLIIAA    EE..  CCEEPPEELLÈÈ,,  DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..  RRAAMMUUNNÈÈ  MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell..  770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ DDrr..  DDAALLIIAA  JJOODDWWAALLIISS

DDaannttûû  ggyyddyyttoojjaa
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell..  663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

� TMJ/TMD gydymas

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355  WW..  111111  SStt,,  CChhiiccaaggoo,,  IILL  6600665555
777733--223333--00774444  aarrbbaa  777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

Sudoku Nr. 34

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

* Ieškau moters, kartu nuomotis
labai gražų 2 mieg. butą Brighton
Park rajone. Tel. 773-396-9232.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vyras, turintis CDL ir 10 metų
darbo patirtį, ieško darbo Čikagoje ar
priemiesčiuose. Darbo su konteine-
riais nesiūlyti. Tel.708-372-7745.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn
rajone, ieško bet kokio  darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
ar vaikų priežiūros darbo. 10 metų
patirtis, rekomendacijos, nevairuoja.
Dirbo ir virėja. Tel. 773-761-9261.

* Lietuvė moteris ieško senelių prie-
žiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Tel. 321-507-0907.
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Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Šventiniu laikotarpiu Čikagos
LFK „Lituanicos” („Liths”) salės pir-
menybėse yra padaryta pertrauka.
Gruodžio 18 d. buvo sužaistos pasku-
tinės 2010-ųjų metų rungtynės. Jos
bus tęsiamos 2011 m. sausio 8 d., šeš-
tadienį.

Paskutiniuose 2010 m. susitiki-
muose „Megaplex” sporto komplekse
(15301 So. Bell  Rd., Homer Glen, IL)
„Vilniaus” komanda nugalėjo „Nevė-
žį” 8:5, o „Kauno” komanda įveikė
„Pokerio klubo” futbolininkus 6:4.

Vilniaus komandai net 3 įvarčius
pelnė Edvinas Trinkūnas (jo sąskai-
toje 9 įvarčiai).  Daugiausia įvarčių
pelniusiu salės futbolo varžybų fut-

bolininku yra Laimonas Bytautas,
pasižymėjęs 12 kartų. Šis „Nevėžio”
komandoje žaidžiantis sportininkas
rungtynėse prieš „Vilnių” įmušė 2
įvarčius.

Dabartinė pirmenybių lentelė
atrodo taip:

Vieta, vardas,    įvarčių sant., taškai
1. „Kaunas”            27:23,      10;
2. „Vilnius”             35:21,       9;
3. „Nevėžis”            29:30,       7;
4. „Pokerio klubas” 19:36,        3.

„Lituanicos” futbolo komanda
„Metropolitan” salės futbolo pirme-
nybėse šį sezoną, kuris prasideda
2011 m. pradžioje, nedalyvaus.

Pertrauka lietuvių salės futbolo pirmenybėse

2010-ieji buvo ypatingi sportui:
vyko žiemos olimpiada, įvairių sporto
šakų pasaulio čempionatai, pasiekti
įvairūs laimėjimai.

Vancouver olimpiadoje, vykusioje
vasario mėnesį, buvo išdalinti 86 me-
dalių komplektai. Daugiausia meda-
lių iškovojo JAV sportininkai – 37,
tačiau daugiausiai aukso medalių
laimėjo Kanada – 14. Lietuviams
medalių iškovoti nepavyko. Pasku-
tinę olimpiados dieną Kanados ledo
ritulio komanda baigiamosiose varžy-
bose dėl aukso medalio po pratęsimo
3:2 nugalėjo JAV. Šios rungtynės bu-
vo labiausiai žiūrimos iš visų sporto
šakų, vykusių olimpiadoje. Skanda-
lingai sidabro medalį dailiajame
čiuožime iškovojo Evgeni Plushenko.
Tuo tarpu aukso medalį laimėjo Evan
Lysacek. Atsižvelgiant į programos
sunkumą ir atlikimą, Lysacek laimėjo
teisingai, tačiau Plushenko, kuris
2006-iais laimėjo aukso medalį, su
tuo susitaikyti negalėjo.

Vasarą vykusiame pasaulio fut-
bolo čempionate pergalę iškovojo
Ispanija. Ispanai čempionais tapo pir-
mą kartą, baigiamosiose rungtynėse
nugalėję Olandiją 1:0. Geriausiu čem-
pionato žaidėju pripažintas urugva-
jietis Diego Forlan. Jis su Urugvajaus
rinktine iškovojo ketvirtą vietą, ma-
žosiose baigiamosiose rungtynėse 3:2
pralaimėję Vokietijai.

Kitose varžybose amerikietiškojo
futbolo taurę iškovojo „New Orleans
Saints”, 31:17 nugalėję „Indianapolis
Colts”.

UEFA Čempionų lygą laimėjo
italų „Internazionale”. Šie varžybų
baigiamosiose rungtynėse 2:0 įveikė
vokiečių „Bayern”.

Amerikos beisbolo lygos MLB
baigiamųjų seriją laimėjo „San Fran-

cisco Giants”. Jie serijoje iki keturių
pergalių  rezultatu 4:1 įveikė „Texas
Rangers”.

Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nate aukso medalius iškovojo Mike
Krzyzewski vadovaujama JAV rink-
tinė. Sidabro medalius laimėjo Tur-
kijos rinktinė, bronzos – Lietuvos
rinktinė. Naudingiausiu čempionato
žaidėju išrinktas Kevin Durant.

NBA čempionais serijoje iki ke-
turių pergalių rezultatu 4:3 laimėjo
„Los Angeles Lakers”, nugalėję „Bos-
ton Celtics”. Eurolygos čempione
tapo Barcelona komanda.

Savo trečiąjį „Tour de France”
vardą laimėjo Alberto Contador. Tuo
tarpu amerikietis Lance Armstrong
pareiškė, jog daugiau šiose varžybose
nebedalyvaus.

Pasaulio ledo ritulio čempionatą
laimėjo Čekija. Vicečempionais tapo
rusai, o bronzos medalių laimėtojais –
švedai. Kaip visada, į pasaulio čem-
pionatą nestipriausios sudėties vyks-
tantys kanadiečiai ketvirtfinalyje 5:2
pralaimėjo Rusijai.

NHL čempionais tapo „Chicago
Blackhawks”, kurie „Stanley Cup”
baigiamosiose rungtynėse iki keturių
pergalių 4:2 įveikė „Philadelphia
Flyers”.

2010-ųjų metų „NASCAR Sprint
Cup” serijos nugalėtoju tapo Jimmie
Johnson, penktą kartą laimėjęs šias
varžybas. Indy Racing lygos čempio-
natą antrą kartą savo karjeroje lai-
mėjo Dario Franchitti. Stipriausiame
pasaulio autosporto čempionate
„Formulėje 1” čempionu tapo Sebas-
tian Vettel, atstovaujantis „Red Bull
Racing” komandai.

Teniso sezoną pirmojoje lentelės
vietoje baigė Rafael Nadal, laimėjęs
tris iš keturių didžiojo kirčio turnyrų.

2010-ieji sporte

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Lenkų klubas nenori parduoti lietuvio D. Šerno

E. Jankauskas Amerikoje nori dirbti treneriu
Lietuvos futbolininkas Edgaras

Jankauskas – pirmasis, žaidęs JAV
profesionalų futbolo („soccer”) lygos
komandoje Boston priemiesčio Fox-
bor „New England Revolution”. Tie-
sa, dėl patirtų traumų rungtyniavo
jis ne visus metus. Jis buvo pakvies-
tas parungtyniauti „Major soccer”
lygoje, pačioje aukščiausioje JAV,
kurioje žaidžia futbolininkai iš viso
pasaulio.

Vis dėlto šiam tituluočiausiam
Lietuvos futbolininkui „New Eng-
land Revolution” klubo vadovybė
spalio mėnesį pasiūlė nutraukti su-
tartį, nebaigus sezono. Edgaras tą
pasiūlymą priėmė ir pasitraukė iš ak-
tyvaus sporto. 

Tačiau 5 kartus geriausiu žaidėju
pripažintas lietuvis neketina atsisvei-
kinti su futbolu. Atvykęs į Čikagą jis
dar sužaidė vietos „Lituanicos” klubo
veteranų vienuolikėje ir pelnė 2 įvar-
čius. Čikagiečiai turėjo progą iš arti
pamatyti šį aukštaūgį žaidėją, per
savo karjerą rungtyniavusį įvairiose
valstybėse dešimtyje komandų ir bu-
vusiu vieninteliu lietuviu, laimėjusiu
UEFA čempionų taurę 2003 metais.

35-erių sulaukęs Jankauskas sie-
kia tapti treneriu. Jis neseniai grįžo
iš Los Angeles miesto, kur dalyvavo
dvi savaites trukusiuose futbolo
trenerių kursuose. Kaip teigiama
,,Delfi.lt” svetainėje, kursuose darbas
buvo įtemptas – 8 val. ryto prasidėję
užsiėmimai tęsdavosi iki 8 valandos
vakaro. „Judu į priekį, – svetainės

lankytojams teigia žymus futboli-
ninkas. – Kuo daugiau giliniesi į šį
sportą iš trenerio pusės, tuo geriau
matai, kur dar reikia tobulėti. Netgi
pasakyčiau, kad trenerio darbas žy-
miai sudėtingesnis nei žaidėjo. Jeigu
ką tik karjerą baigusį įmestų į rūbinę
prieš dvidešimt profesionalų, nema-
nau, kad jis labai tvirtai stovėtų ant
kojų.’’ 

Lietuvaitis taip pat pažymėjo,
kad JAV futbolas populiarėja, yra
daug aikščių, o ir daug jaunimo do-
misi šia sporto šaka. 

Jankauskas norėtų dirbti trene-
riu JAV, tačiau nežino, kaip pasiseks
įsitvirtinti. „Kai esi žaidėjas, – sako
jis, – juo labiau geras, komandos pa-
čios tavęs ieško. O kai tampi treneriu,
viskas būna atvirkščiai. Niekas iš
paskos nebėgs ir nesiūlys sutarties,
nekvies treniruoti profesionalios ko-
mandos. Reikia pasižymėti, turėti
patirties, pasiekti rezultatų”, – teigia
mūsų tautietis. Tačiau ar jam pavyks
įsitvirtinti trenerio pareigose, paro-
dys ateitis. Linkime jam sėkmės tre-
nerio srityje.

Darvydas  Šernas, kuris žaidžia
Lenkijos aukščiausiosios lygos Lo-
dzės miesto „Widzew” vienuolikėje,
neskuba skirtis su savo komanda,
nors juo domisi nemažai kitų Len-
kijos bei kitų valstybių klubų.

Su D. Šernu prieš savaitę buvo
susitikę Poznanės „Lech” atstovai,
tačiau jų siūlomos sąlygos lietuvio ir

jo dabartinio klubo netenkino. „Wid-
zew” klubo vadovai už Darvydą no-
rėtų gauti 1 milijoną eurų. O pats
Šernas, kuris dabar yra geriausias
Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas,
galvoja, kad gal jam pavyks patekti į
geresnės klasės Europos valstybinę
futbolo vienuolikę, kur jis gautų dau-
giau pinigų ir galėtų labiau tobulėti.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Mirė Čikagos knygnešys 
K. Rožanskas

Gruodžio 30 dieną, eidamas 92-
uosius metus, Vilniuje mirė žymus
XX a. antrosios pusės JAV lietuvių
kultūrinės veiklos organizatorius ir
knygų platintojas, kultūros mece-
natas Kazys Rožanskas.

Sterkiškyje, netoli Debeikių
(Anykščių r.), 1919 m. kovo 2 d. gimęs
Rožanskas jaunystėje dirbo Debeikių
pieninėje, o pasimokęs Kaune buhal-
terijos, tapo sąskaitininku. Iki 1940-
ųjų jis buvo šaulys, Lietuvos šaulių
sąjungos Utenos rinktinės Debeikių
šaulių būrio narys. 1942–1944 m. jis
buvo Lietuvos laisvės armijos narys,
slapta nuo tėvų rašomąja mašinėle
perrašinėdavo pogrindinius leidinius
„Laisvės šauklys” ir „Laisvės kovoto-
jas”, kuriuos gaudavo iš Utenos.

1944 m. įstojo savanoriu į Lietu-
vos Vietinę rinktinę, dalyvavo susirė-
mimuose su Armija Krajowa, bet
netrukus Ašmenoje buvo suimtas ir
išvežtas priverstiniams darbams į
Vokietiją, iki 1945 m. buvo laikomas
Oldenburge. 1945–1947 m. jis dirbo
amerikiečių kariuomenės sargybos
kuopoje Viurcburge. 1947 m. Rožans-
kas persikėlė gyventi į Angliją,
1947–1958 m. dirbo įvairius darbus
Nottinghame. Ten jis platino lietuviš-
kas knygas, kurių gaudavo iš JAV.

1958 m. atvykęs gyventi į Čikagą,
Rožanskas 1958–1981 m. dirbo „Ge-
neral Motors” bendrovėje. Išėjęs į
pensiją, 1981–2000 m. jis vadovavo
„Draugo” knygynui Čikagoje.

Rožanskas aktyviai įsitraukė į
Amerikos lietuvių bendruomenės
kultūrinę veiklą. 1959–1973 m. jis
buvo JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros tarybos reikalų vedėjas,
rūpinosi lietuviškų vadovėlių leidyba,
platinimu bei siuntinėjimu lietu-
viškoms mokykloms. Visą gyvenimo
JAV laikotarpį knygų platinimas
buvo pati svarbiausia Rožansko veik-
la.

Už lietuviškų knygų platinimą
bei kultūrinę veiklą anapus Atlanto
Rožanskas vadinamas Čikagos knyg-
nešiu.

Jis taip pat buvo žinomas kaip
įvairių išeivijos organizacijų dalyvis
ir rėmėjas, 1960–2001 m. buvo Lie-
tuvių filatelistų draugijos „Lietuva”
narys ir jos biuletenio administrato-
rius, įvairių lietuvių organizacijų
valdybų iždininkas, rėmė Baltijos
Amerikos lietuvių fondą, Tautos fon-
dą ir kitas labdaros organizacijas.
1958–2001 m. jis buvo Lietuvos šau-

lių sąjungos išeivijoje Čikagos Vy-
tauto Didžiojo šaulių rinktinės na-
rys, apdovanotas Lietuvos šaulių są-
jungos medaliu.

Rožansko pastangomis ir jam re-
miant, 1995 m. gimtinėje Debeikiuo-
se (Anykščių r.) buvo pastatytas pa-
minklas už laisvę 1944–1954 m. kovo-
jusiems ir žuvusiems jo kraštiečiams
– lietuvaitės, nešinos ąžuolo lapų vai-
niku, granitinė statula (autorius – R.
Midvikis).

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras 1998 m.
pripažino Rožanską ginkluoto pasi-
priešinimo (rezistencijos) dalyviu,
jam suteiktas kario savanorio vardas.

Po daugiau kaip 55 metų, praleis-
tų svetur, K. Rožanskas 2001 m. grįžo
į Lietuvą ir iki gyvenimo pabaigos
liko Vilniuje.

Nacionalinei M. Mažvydo biblio-
tekai jis perdavė didelį asmeninį ar-
chyvą ir knygų rinkinį. 2003 m. jis
įsteigė Kazio Rožansko fondą Vil-
niaus krašto lietuvių švietimui remti,
įnešė jo pagrindinį kapitalą, ypač
rėmė knygų leidybą.

Į paskutiniąją kelionę – į Debei-
kių kapines K. Rožanskas bus palydė-
tas sausio pradžioje.

Tautvydas Kontrimavičius
www.lrytas.lt

Atkelta iš 8 psl.
1941 m. birželio 14 d. jauną šei-

mą buvo numatyta ištremti į Sibirą.
Tik laimingo atsitiktinumo dėka pa-
vyko išvengti šiurpios kelionės. Sinic-
kas dalyvavo mokytojų konferencijoje
Alytuje, Šaulių namuose. Sinickienė
su dukra iš Seirijų maršrutiniu auto-
busu ruošėsi važiuoti į Alytų, o vėliau
visi kartu – į krikštynas vyro tėviškė-
je Šlavančių kaime. Namuose priešai
nieko nerado. Sužinoję apie iškilusią
grėsmę, Sinickai iki karo pradžios
slapstėsi ir nakvojo kaimynų kluo-
nuose. 

Karo pabaigoje Noragėliuose į
namus užėję raudonieji partizanai
atėmė iš mokytojo rašomąją maši-
nėlę. Buvo sunkumų, kai vėl sugrįžo
sovietų okupantai. Teko persikelti
gyventi kitur, nes abu – buvę šauliai,
o vyras dar ir karininkas – sovietų
valdžiai atrodė nepatikimi. 1947 m.
brolio Juozo sovietiniai aktyvistai
„išbuožino’’, o 1951 m. privertė iš
savo ūkio Kriaunių kaime persikelti į
Zaidus.

Sinickams pasidarė lengviau gy-
venti, kai Alytuje 1960 m. pasistatė
namą. Jame šimtametė senolė, vyres-
niosios dukros prižiūrima, ir dabar
tebegyvena. Anelė per radiją klausosi
pamaldų, domisi politika, turi savo
nuomonę apie dabartinę valdžią.

,,Aš gyvenu jau septintoje sant-
varkoje, išgyvenau du baisius karus.
Pirmojo pasaulinio karo metu vokie-
čiai žiaurūs buvo. Prisimenu, atėmė
mūsų kiaulę, sumušė mano tėvą, kai
šis nenorėjo turto atiduoti. Smetonos
laikais valdininkai nevogė, vertino
savo tarnybą, buvo patriotiškesni.
Žmonės, ypač jaunimas, aktyviai da-
lyvavo visuomeninėje veikloje, negir-
tavo. Brolis Andrius baigė Karo mo-
kyklą, vėliau tapo mokytoju; brolis
Jurgis tarnavo policijoje, o brolis Sta-
sys pokaryje tapo partizanu ir žuvo.

Sovietmečiu labai tikėjome ir laukė-
me, kada Lietuva vėl bus laisva. La-
bai gerai, kad šalyje vadovauja Pre-
zidentė. Moterys yra rūpestingesnės.
Pagirtina, kad Dalia Grybauskaitė
viskuo rūpinasi”, – kalbėjo pašnekovė.

Sinickas mirė prieš 23 metus,
tačiau 2 dukterys, 4 vaikaičiai ir 5
provaikaičiai neleidžia mamai, sene-
lei ir prosenelei pasijausti vienišai,
dažnai ją aplanko. Vaikaitė Rima, so-
cialinių mokslų daktarė, 100 m. jubi-
liejaus proga įteikė nepaprastą dova-
ną – Gyvenimo kroniką. Knygoje-
albume sudėta daugiau nei 100 nuo-
traukų iš jubiliatės gyvenimo.

Dukros Astutės Laurinavičienės
teigimu, mama mėgsta bendrauti, ra-
gina neliūdėti, pati nestokoja optimiz-
mo. Gal tai ir yra ilgo gyvenimo pas-
laptis?

Palikdamas jaukius garbingos
istorijos liudytojos namus, su pagar-
ba linkėjau jai stiprios sveikatos, kad
dar ilgai artimuosius džiugintų savo
optimizmu, meile gyvenimui. Turbūt
kiekvienas galėtume pasimokyti iš
visą amžių nugyvenusios moters,
kaip reikia vertinti gyvenimą.

100-metį nugyvenusi prieškario
šaulė Anelė Sinickienė

Šauliai Anelė ir Jonas Sinickai, Šir-
vintos, 1940 m. pavasaris.

Kazys Rožanskas

Kazys Rožanskas prie ,,Draugo” knygynėlio parduodamų knygų stalo.
,,Draugo” archyvo nuotr.

A †  A
EUGENIJAI BLINSTRUBIENEI

išėjus į Viepaties amžinojo poilsio namus, gilia-
me liūdesyje likusiems sūnui RIMANTUI su
žmona IRENA ir jų sūnums, sesutei BIRUTEI
SEKMAKIENEI, jos dukrai RITAI ir sūnui VIK-
TORUI bei kitiems giminėms ir artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės šios
didžios netekties skausmu.

Jonas, Vanda, Saulius, Rimas
ir Ramona Stankai
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��JAV LB Socialinių reikalų sky -
rius sausio 5 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia į filmų popietę. Bus ro do -
mas filmas ,,Skapiškis” (iš ciklo ,,Mū -
sų mies te liai”). Filmai rodomo PLC
skai tykloje. Maloniai kviečiame apsi -
lan kyti.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka  gos skyriaus sueiga įvyks 2011 m.
sau sio 8 d. (šeštadienį) 4 val. p. p.
Ypa   tinga sueigos viešnia – Daiva
Mar   kelytė, naujos knygos ,,White
Field, Black sheep” autorė. D. Mar ke -
ly tė pasidalins įspūdžiais, pasi rašys
kny goje. Sueigos metu knygą bus ga -
l ima įsigyti. Sueiga vyks pas fil. Biel -
skus, Hinsdale, IL. Dėl tikslaus ad re -
so prašome skambinti fil. Jolan dai
tel. 630-257-2558.

�Amerikos lietuvių taryba ir
JAV LB Lemonto apylinkė rengia
Sau sio 13-tosios įvykių paminėjimą,
ku ris įvyks 2011 m. sausio 16 d.,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tre, didžiojoje salėje. Minėjime daly-
vaus šių skaudžių įvykių dalyvis, Ri -
te rio kryžiaus kavalierius, apdovano-
tas Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinu,
ka pitonas Andrius Linas Eiva iš Wa -
shin gton, DC. Visuomenė nuoširdžiai
kvie čiama dalyvauti ir pasiklausyti
ka  pitono Andriaus Eivos pasakojimo
apie sausio 13-osios nakties įvykius ir
pa siruošimą saugoti Lietuvos Seimo
rū mus.

��Liaudies meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia į susikaupimo popietę-
koncertą, skirtą paminėti Sausio 13-
osios įvykių 20-metį. 2011 m. sausio
23 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje,
6812 South Washtenaw Ave.,Chicago,
IL 60629, ,,Dainava” rengia koncertą
„Aukos dvasia”. Daugiau informaci-
jos apie tai galite rasti choro tin k la -
lapyje www.dainava.us.

��Ar žinojote, kad ir nelegaliai
gy vendami JAV, susižeidę darbovietė-
je, ga lite gauti kompensaciją ir gy dy -
mą? Sausio 29 d., 9 val. r. Pasaulio lie -
tu vių centro Fondo salėje apie su si -
žei dimus darbe ir kitų skausmų diag-
nozę kalbės daktaras Jonas Prunskis,
MD ir advokatas Vytas Mockaitis.

Dau giau informacijos gausite pa -
skam binę Illinois Pain Institute tel.:
630-748-3300.

�Sausio 30 d., sekmadienį, 12:15
val. p. p. PLC didžiojoje salėje bus
pristatytas pra nešimas apie organi-
zacijos ,,Vaiko var tai į mokslą” 2010
m. veiklą. Kviečiame visus, besido -
min čius organizacijos veikla, apsilan -
ky ti.

�Sausio 30 d. Švč. Mergelės Ma -
ri jos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
sa lėje po lietuviškų Mišių įvyks
Brigh ton Park Lietuvių Ben druo me -
nės narių me tinis susirinkimas.

��Vasario 6 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, 14911 127 th
St., Lemont, IL 60439, vyks Lietuvos
prezidento Aleksandro Stulginskio
115-ųjų metinių minėjimas. Ruošia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”.

��Vasario 25 d., penktadienį, Dai -
lės muziejaus patalpose, PLC, Le -
mont, IL, vyks Daivos Markelytės
kny gos ,,White Field, Black Sheep”
pri statymas. Rengia Filisterių skau tų
sąjungos Čikagos skyrius. Pradžia 7
val. v. Daugiau informacijos pas fil.
Vi liją tel. 708- 567-9611.

��Balzeko lietuvių kultūros mu-
zie  jus  70 metų nuo pirmųjų trėmimų
į Sibirą pa minėti 2011 m. birželio-
rug  pjūčio mėn. organizuoja vaikų
pie  šinių pa rodą ,,Hope and Spirit”.
Jo je gali dalyvauti visi lietuvių kil mės
JAV gyvenantys 1–10 klasių mo ki -
niai. Parodos dalyvius turi užregis -
truoti tėvai. Dar bus adresuoti: Vaikų
pie šinių paroda ,,Hope and Spirit” ir
siųs  ti: Balzekas Museum of Lithua-
nian Culture, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chi cago, IL 60629. Darbų laukiama
iki balandžio 15 d.

��Sausio 15 d., šeštadienį, Lietu -
vių klube (St. Petersburg, FL) vyks
priešoperinis St. Petersburg Opera Co.
koncertas ,,Rigoletto Emerging Ar  -
tists Spectacular”. Pradžia 7:30 val. v.

�To ron to Lietuvių namuose vyks
ju  bi lie ji nis seminaras, skirtas Sausio
13-o sios  laisvės aukoms pa ger bti:
,,Eu  ro pos Sąjungos ir Lie tu vos krizė,
emi   gra cija iš Lietuvos, lie tu viai imi -
gran  tai Kanadoje, ‘Lietuvių na mų’ ir
ki  tų in stitucijų perspekty vos”. Pra -
ne   šė jai:  prof. dr. Valdas Sa mo nis, Ri -
mas Son da, Nerijus Augutis ir kiti.
Pra  džia 2 val. p. p. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos Respublikos ambasada ir Lietuvos nacionalinė televizija 
kviečia į diskusijos 

,,Kaip žurnalistai 1991 metų įvykius Vilniuje pavertė veiksniu, 
lėmusiu tolesnį istorijos vystymąsi?” 

filmavimą, skirtą 
1991 metų sausio 13 dienai – Lietuvos kovai už laisvę pažymėti

Kur: Newseum, The Knight Broadcasting Studio (555 Pennsylvania Ave.,
Washington, DC). Dalyvių ir svečių įėjimas iš 6th Street Entrance, tarp C
Street ir Pennsylvania Avenue. Newseum pasistatyti automobilių galimybės
nėra, tačiau siūlomi du viešieji garažai, esantys 6th Street tarp Pennsylvania
Ave. ir C Street, NW. 

Kada: 2011 m. sausio 13 d. (ketvirtadienį)
2:30 v. p. p. – 2:45 v. p. p. – Registracija ir saugumo procedūrų atlikimas
3 v. p. p.– 4:30 v. p. p. – Diskusija ir filmavimas
4:45 v. p. p. – 6:30 v. p. p. – Priėmimas   
RSVP: iki 2011 m. sausio 8 d. elektroniniu paštu: leonas.garbacauskas

@ltembassyus.org Vietų skaičius televizijos studijoje ribotas todėl registracija
būtina!

Diskusijoje dalyvaus Joyce Barnathan, Kevin Klose, Andrew Nagorski,
Claudia Rosett  ir David Satter. 

Diskusijai vadovaus buvęs specialusis JAV Valstybės sekretorius James
A. Baker, Sovietų ir Baltijos reikalų patarėjas Paul A. Goble ir gerai žinoma
Lietuvos žurnalistė Rita Miliūtė.

LR ambasados Washington, DC info

Naujųjų metų sutiktuvės Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Taip 2010-uosius sutiko Brighton Park apylinkės na riai.
Brighton Park apylinkės archyvo nuotr.

Pasitinkant Naujuosius metus anksčiau...Pasitinkant Naujuosius metus anksčiau...

O kaip Naujuosius 2011-uosius sutikote Jūs? Lauksime Jūsų nuotraukų ir
įspūdžių!

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000


