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Čikaga (,,Draugo” info) – Po Moksleivių ateitininkų
sąjungos centro valdybos surengtų Žiemos kursų, vyku-
sių Dainavoje, Manchester, MI, 2012 m. gruodžio 26 d. –
2013 m. sausio 1 d. Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis
Kėvalas lanko JAV lietuvius tikinčiuosius. Po viešnagės
Detroit mieste vyskupas šį savaitgalį susitiks su Čikagos
lietuviais. Sausio 5 d., šeštadienį, vysk. Kėvalas dalyvaus
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 4 val. p. p. šv.
Mišiose. Po Mišių parapijos salėje vyks bendravimas su
vyskupu. Sausio 6 d., sekmadienį, 9 val. r. vyskupas atna-

šaus Mišias Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 West
127th Street, Lemont, IL). Po Mišių jis dalyvaus Partizano
Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų
susirinkime, vyksiančiame Ateitininkų namuose (1380
Castlewood Dr., Lemont, IL). Po susitikimo 12:30 val. p. p.
su vysk. Kėvalu kviečiama pabendrauti plačioji lietuvių
visuomenė. Kitą savaitę vyskupas lankys vakarinėje
Amerikos pakrantėje gyvenančius lietuvius, tarp jų – ir
San Francisco lietuvių bendruomenę.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Šiais metais visuotinėje
Bažnyčioje yra skatinamos iniciatyvos, padedančios
atgaivinti tikėjimą į Kristų. Ieškant naujų galimybių
šiandieniam žmogui susitikti Viešpatį, Lietuvos vysku-
pai Tikėjimo metų proga nuoširdžiai kviečia Lietuvos
žmones atnaujinti ir pagilinti Švč. Sakramento adoraci-
jos praktiką. 2013  m. kiekvieną dieną kurioje nors Lie -
tuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų ar nuo ryto
iki vakaro besitęsianti Švč. Sakramento adoracija. Per
visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys
tarsi nenutrūkstama maldos grandinė, kurios tikslas –
su šildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį. Tai ypatin-
ga malda, kai žmogus asmeniškai kalba Viešpačiui, o
Vieš pats meilingai prakalbina žmogų. Autentiškas tikėji-
mas pirmiausia ir kyla iš maldos. 

Lietuvos vyskupai šiems Tikėjimo metams parinko
šūkį, skelbiantį: „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau” (Ps 27,
8). Švč. Sakramento adoracija yra labai gera proga su
Viešpačiu susitikti „veidas į veidą”. 

Amerikos lietuvius lanko vyskupas K. Kėvalas

Vilnius (ELTA, BNS) – Deborah
Ann McCarthy JAV Senatas patvirti-
no naująja JAV ambasadore Lie tu -
vai, pra nešė JAV ambasada Lietu -
voje. D. A. McCarthy pakeis kadenci-
ją baigusią ambasadorę Anne E. Der -
se, kuri Lietuvoje dirbo nuo 2009 m.
spalio iki 2012 m. rudens.

Šiuo metu diplomatė susipažįsta
su Lietuvos istorija ir kultūra bei
mokosi lietuvių kalbos. Atvykusi į
Lietuvą ir Lietuvos Respublikos pre-
zidentei Daliai Gry bauskaitei įteiku-
si skiriamuosius raštus, D. A. Mc -
Carthy žada susitikti su Lietuvos
visuomenės atstovais. 

D. A. McCarthy yra Aukštes nio -
sios užsienio reikalų tarnybos narė,
šiuo metu –pagrindinė valstybės
sek retorės padėjėjo ekonomikos ir verslo klausimais pa -
vaduotoja. Anks čiau ėjo pareigas Valstybės departamen-
te – 2008–2010 m. buvo JAV ambasados diplomatinės misi-
jos vadovo pavaduotoja Graikijoje, 2006–2007 m. – specia-
lioji koordinatorė Venesuelos reikalais, 2004–2006 m. – vy -
resnioji patarėja kovoje su terorizmu. 2002–2004 m. Tarp -
tautiniame narkotikų ir teisės reikalų valdy mo biu re
užėmė sekretoriaus padėjėjo pavaduotojos postą. Dip lo -
matė 2001–2002 m. dirbo generaline konsule Montreal,

Kanadoje, 1998–2001 m. – misijos vadovo pavaduotoja JAV
ambasadoje Managvoje, Nikaragvoje, 1996–1998 m. – pata-
rėja ekonomikos klausimais Paryžiuje, Pran cūzijoje, tas
pačias pareigas ėjo 1991–1993 m. Port o Prense, Haityje.

D. A. McCarthy University of  Virginia įgijo humani-
tarinių mokslų bakalauro, o Georgetown University – hu -
manitarinių mokslų bei mokslo ir užsienio tarnybos ma -
gistro diplomus.

Naujoji JAV ambasadorė Lietuvoje – Deborah Ann McCarthy. 

2013 m. vyks nuolatinė
Švč. Sakramento adoracija

DRAUGAS

Vienintelė Lietuvoje auksakalio A. Poliutos monstrancija. XIX a. pirmo-
ji pusė.                                                                                   N. Šarausko nuotr.



Pradėdami Nau juo sius
metus, ateiname pas
Viešpatį pa pra šyti jo

palaimos 2013 me tais. Baž -
nyčia šia proga meldžiasi
psalmės žo džiais: „Tebūna
mums Die vas didžiai malo-
ningas, te laimina mus ir
tesaugo” (Ps 66). 

Naujųjų metų pirmoji
diena yra skiriama pagerbti
Švč. Mergelei Marijai, Dievo
Gimdytojai. Ši tikėjimo tiesa buvo
iškilmingai patvirtinta Bažnyčios
Efezo Susi rinkime. Ši tikėjimo
tiesa netvirtina, kad Marija yra
aukščiau už Dievą, bet sako, jog ji
yra Jėzaus Kristaus – Dievo ir žmo-
gaus – Motina. Bažnyčia, skirdama
Dievo Gim dy tojai pirmąją metų
die ną, skatina mus per visus me -
tus atidžiai žvelgti į šią Mergaitę ir
Motiną ir mokytis iš jos tikėjimo,
meilės ir pasitikėjimo Dievu.

Marija buvo gilaus tikėjimo
moteris. Jos tikėjimo ke lionė nebu-
vo pabarstyta rožių žiedais, daž-
niau – spygliais. Kokio didelio tikė-
jimo reikėjo, stovint po savo
Sūnaus kryžiumi ar jį mirusį lai-
kant ant rankų. Galime tik įsivaiz-
duoti, kokiu svoriu slėgė ją mintis:
kodėl taip įvyko? Kodėl dangaus
Tėvas neatsiliepė, kai jos Sūnus
ant kryžiaus dejavo: „Mano Dieve,
mano Dieve, kodėl mane apleidai?”

Marijos gyvenimas buvo pažy-
mėtas gražiausia meile. Šios mei-
lės šviesoje prabėgo Jėzaus vaikystė ir jaunystė iki visiško
žmogiškojo subrendimo. Iš savo Motinos jis mokėsi mylėti
visus žmones ir jais rūpintis. Marijos gyvenime aiškiai
matomas tvirtas pasitikėjimas Dievo Apvaizda. Nuo

Marijos pirmojo žodžio:
„Tebūnie tavo va lia” iki
užmigimo Viešpa tyje mato-
me jos nepalaužiamą pasiti-
kėjimą Dievo vedimu.
Sunkiausiais ir migločiau-
siais gyvenimo atvejais ji
nesvyruoja, nesiblaško, bet
eina ten ir daro tai, kur
įžvelgia Dievo valią.

Pirmąją Naujųjų metų
dieną Marija, Jėzaus ir mūsų
Motina, stovi tarsi kel rodė, rodanti
gyvenimo kryptį. Ta kryptis – jos
Sū nus Jėzus Kristus, kurio kas-
dien turime ieškoti, prie jo glaus-
tis, iš jo mokytis ir į jį sudėti savo
troškimus. Neklysdami galime
teigti, kad Marija rodo į tai, kur
lengviausia rasti jos Sūnų. Tai
Dievo žodis ir ypač Eu charistija.
Jėzus Kristus prieš savo kančią
įsteigė Eucharistijos sakramentą
ir paliepė tai daryti jo atminimui.
Mišios yra Jėzaus paliktas sakra-
mentas, juo naudodamiesi labiau-
siai susivienijame su Dievu.

Mūsų dėmesys Eucharistijai
ne turi apsiriboti tik dalyvavimu
sekmadienio Mišiose. Katalikų
Bažnyčioje yra plačiai paplitusi
labai brangi pamaldumo forma –
Švenčiausiojo Sakramento adora-
cija, ja garbinant eucharistinį Jė -
zų. Lietuvos vyskupai pritarė
pačių tikinčiųjų iškeltai minčiai,
kad Tikėjimo metų proga be per-
traukos visus metus Lietuvos baž-

nyčiose vyktų Eucharistijos adoracija. Šią adoracijos esta-
fetę perims visos Lietuvos parapijos.

Tikriausiai skai-
tytojams pri-
minti, kas yra

Gerard Depardieu, ne -
verta. Ypač vidurinioji
mūsų karta puikiai
žino, jog Depardieu –
puikus prancūzų akto-
rius, sukūręs šimtus
įsimintinų vaidmenų
pačiuose įvairiausiuose filmuose. Šiandien šio žymaus
prancūzo pavardė – Prancūzijos spaudos dėmesio centre.
Kai kurie prancūziški leidiniai labai įtemptai svarsto, ar
63-jų metų aktorius turtuolis vis dar tebėra Prancūzijos
patriotas. Beje, tiek aktoriaus gerbėjai, tiek jo kritikai
turi svarių argumentų, kuriais lengvai pagrįstų reiškia-
mus priekaištus ar pateisinimus.

Nesutarimai kilo tuomet, kai naujas Prancūzijos pre-
zidentas ženkliai pakėlė mokesčius milijonieriams.
Dabar, jei prancūzo sąskaitose puikuojasi bent vienas
milijonas eurų, toks pilietis valstybei privalo atseikėti
milžinišką pyrago gabalą – maždaug 75 proc. O jei pran-
cūzo kišenėse nėra milijono, bet vis tik iki milijono –
labai nedaug, tokiu atveju į valstybės biudžetą pilietis
įpareigotas pervesti 45 proc. savų pinigėlių. Nauja
Prancūzijos valdžia tvirtina, jog ši priemonė – teisinga.
Turtingieji privalo dalintis ekonominės naštos sunku-
mais su tais, kurie nūnai skursta arba badauja. Kuo krizė
gilesnė, tuo solidarumas – aukštesnio laipsnio. Oficialioji
Prancūzijos valdžia įrodinėja, jog ekonominių krizių
metu geriau ekonomiškai besiverčiantys žmonės negali
neištiesti pagalbos rankos savo artimui.

Tačiau pajamų, turtų, honorarų dalybos, sutikite, –
sudėtingas reiškinys. Juk kai kurie sunkiai besiverčian-
tys į keblią padėtį pakliuvo tik dėl tingumo arba apsilei-
dimo. Europos Sąjungoje ženkliai daugėja tokių, kurie
nenori dirbti, nes jiems sudarytos galimybės gyventi iš
valstybės teikiamų socialinių pašalpų. Kaip atskirti tą,
kuriam tikrai reikia pagalbos, nuo to, kuris tiesiog tingi
dirbti, tingi mokytis? Kaip pasielgė žymusis prancūzų
aktorius, beje, niekad neslėpęs, jog mėgsta skaniai paval-
gyti, dievina brangius vynus ir myli moteris? Kad nerei-
kėtų mokėti milžiniškų mokesčių, jis persikėlė gyventi į
šalia esančią Belgiją. Dabar nuo Prancūzijos jį skiria vos
vienas kilometras ir žymiai mažesni mokesčiai. Panašiai
pasielgti artimiausiu metu žada ir kiti turtingiausi
Prancūzijos piliečiai. 

Žinoma, Prancūzijos valdžia puolė aktorių kaltinti
patriotiškumo stoka. Kai kurie prancūzai net pavartojo

tokius žodžius kaip
,,storžievis” ir ,,egois-
tas”. Tačiau šie kaltini-
mai labai jau primena
primityvaus patriotiš-
kumo apraiškas, kurių
apstu kiekvienoje šaly-
je, taigi ir Prancūzijoje.
Skubėti primesti pa -
triotiškumo stoką De -

par dieu nevertėtų. Šitaip elgdamiesi mes galime nepaste-
bėti giluminių reiškinių. Juk patriotiškumo stoka būtų
galima apkaltinti ir pačią Prancūzijos valdžią, nesuge-
bančią surasti protingos pusiausvyros tarp tų, kurie
mėgaujasi prabanga, ir tų, kurie nuolat jaučia alkį. Jeigu
iš Prancūzijos bėga turtingiausi žmonės, vadinasi, pada-
rytos klaidos. Oficialusis Paryžius tikėjosi papildomų
įplaukų į biudžetą, o praras net tai, ką gaudavo iki šiol.
Dabar Depardieu mokesčius moka Belgijai ir kelia šios
karalystės ekonomiką. O Prancūzija nuo jo sukauptų
milijonų nebegauna nė cento. Kas kaltas? Aš pirmiausiai
ieškočiau Prancūzijos valdžios klaidų.  

Juk patriotiškumo stoka labai nesunkiai galima
apkaltinti prancūzus, dirbančius ES struktūrose ir už tai
gaunančius milžiniškus atlyginimus, komandiruotpini-
gius, dienpinigius bei išlaidas biurų nuomai. Kai kurias
tokio pobūdžio išlaidas tikrai būtų galima apkarpyti. Bet
ES parlamentarai prancūzai šių malonumų atsisakyti
neketina. Bent jau pranešimų, jog ES parlamentarai savo
pajamas apkarpė būtent 75 proc., neteko girdėti. Taip pat
niekur neteko skaityti, jog savo pajamas 75 proc. būtų
apkarpę Prancūzijos prezidentai, premjerai ir parlamen-
to vadovai. Tad kodėl su 75 proc. dydžio mokesčiais turė-
tų susitaikyti Prancūzijos vardą visame pasaulyje garsi-
nęs aktorius? Gal būtent jis elgiasi patriotiškai, savo
drastišku elgesiu versdamas valdžią ieškoti tikrai išmin-
tingų, tikrai visoms pusėms priimtinų, tikrai ekonomiką
skatinančių sprendimų?

• • •

Šią prancūzišką istoriją papasakojau, norėdamas dar
sykį priminti, koks sudėtingas šiandieninis mūsų pasau-
lis. Jeigu dėl savo nesėkmių kaltinsime tik kitus, o savų
neapsižiūrėjimų nepastebėsime, progų švęsti rimtų per-
galių niekad neturėsime. Žinoma, kaltinti kitus – leng-
viau, maloniau. Bet tokia strategija veda vien tik į pražū-

Ne tik mėgstančius operą, bet ir
krei vai nežiūrinčius į šiuolaikinę operą
pradžiugins žinia apie nepriklausomos
kūrybinės grupės „Operomanija” operos
,,Geros dienos!” (kompozitorė Lina La -
pelytė, libreto autorė Vaiva Grainytė, re -
žisierė Rugilė Barzdžiukaitė) patekimą
tarp įdomiausių viso pasaulio muzikos
teatro kūrinių. Kaip skelbia Lietuvos
spauda, „International Theatre Institute”
(ITI) Berlyne įsikūrusio padalinio 2012 m.
rengto tarptautinio šiuolaikinio muzikos
teatro konkurso „Music Theatre NOW”
metu lietuviška opera varžėsi su dau-
giau nei 400 šiuolaikinio muzikos teatro
projektų ir pateko į Švedijoje gegužės
22–26 d. vyksiančią tarptautinę scenos
me nų bienalę. Bienalės pabaigoje bus
paskelbti konkurso nugalėtojai, kurių
spektakliai 2013–2014 m. teatro sezono
metu bus pakviesti prisistatyti Šancha-
jaus dramos menų centro, Roterdamo
,,Operos dienų” ir kitų tarptautinių pro-
jektų bei festivalių programose. Sėkmės
lietuvių operai!

Vyr. red. Dalia Cidzikaitė
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Dievo Gimdytoja – 
kelrodė į Jėzų
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Redakcijos žodis

Sudėtingas šių 
dienų pasaulis
GINTARAS VISOCKAS

Lukiškių Dievo Motinos ikona, Vilniaus Šv. apaš-
talų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. 

Antano Lukšėno nuotr.

Nukelta į 13 psl.

Nukelta į 14 psl.



,,LIETUVIŠKUMAS – 2013” 
–  KITA NUOMONĖ 

Ne viskas man lengvai supranta-
ma Dalios Cidzikaitės vedamajame
,,Lietuviškumas – 2013” (,,Draugas”,
2012 m. gruodžio 29 d.). Jame rašoma,
kad prof. Vytis Čiubrinskas nurodo,
jog naujieji JAV imigrantai lietuviai
kur kas mažiau rūpinasi savo etnine
kilme, savo ,,lietuvišku identitetu”
ne gu seniau atvykę Amerikos lietu-
viai. Bet jeigu taip, tai kaip paaiškin-
ti faktą, kad JAV lietuvių lituanisti-
nės mokyklos perpildytos naujų
imigrantų vaikų? Net ir čia, mūsų
tolimoje   San Francisco apylinkėje,
kur aš gyvenu daugiau nei 50 metų,
mes, ankstesni imigrantai, dipukai,
ne kartą mėginome, bet nepajėgėme
įsteigti lituanistinę mokyklą, o tre-
čiabangių mokyklėlė štai veikia jau
šešti metai.

Pabrėždama skirtumus ir taria-
mą ,,trintį” tarp atskirų bangų imig-
rantų, Cidzikaitė rašo, kad, atsiskir-
dami vienas nuo kito, ,,grynoriai lyg
namie jautėsi parapijoje, o dipukai –
Lietuvių Bendruomenėje”, ir kad
tokio grynorių ir dipukų atsiskyri-
mo, lyg aukštos spygliuotos tvoros,
,,nei peršoksi, nei apeisi”. Bet anų
laikų grynorių didžiumą sudarė ne
parapijose susibūrę katalikai, o
komunistuojantieji ir socialistai,
kurie tikrai nesijautė parapijoje ,,lyg
namie”. JAV lietuviai komunistai ir
socialistai turėjo parapijoms nepri-
klausančias organizacijas ir ,,ben-
druomenes”, panašiai kaip vėliau
dipukai. Pvz., Antrojo pasaulinio

karo išvakarėse Lietuvių katalikų
susivienijimas turėjo 11,000 narių, ir,
aišku, jie jautėsi ,,lyg namie parapijo-
je”, bet komunistų ir socialistų susi-
vienijimai, kartu sudėjus, turėjo
20,000 narių. Ir tarp tų visų skirtingų
pažiūrų grynorių netrūko tarpusavio
,,trinties”, gal jos būta net ir daugiau
negu tarp jų ir dipukų. 

Pradėjus su minėtu Čiubrinsko
,,lietuvišku identitetu”, straipsnio
gale daroma galutinė išvada, kad
,,lie tuviškumui” šiomis dienomis
niekas negresia. Bet jeigu tokia dide-
lė tauta kaip prancūzai įžvelgia gre-
siantį pavojų ir deda konkrečias
pastangas neprarasti ,,prancūzišku-
mo” – kad prancūzų kalba ir kultūra
nenubluktų, nebūtų paveikta visokių
svetimtaučių įtakų ir barbarizmų, tai
ką kalbėti apie tokią mažą šalį kaip
mūsų Lietuvėlė, kuriai per praėju-
sius 10 metų vien didelė emigraci-
ja neša pavojų.

Donatas Januta
San Francisco, CA

,,ČIKAGOS AIDAS” – 80, 
,,DRAUGAS” – 2

Mane sunerimti verčia Joe Kulio
straipsnis ,,Ar neištiks ‘Titaniko’ li -
kimas?” 2012 m. gruodžio 29 d.
,,Drauge”. Jau kurį laiką stebiu Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
(Marquette Park, Čikaga) nepropor-
cingai gausiai, palyginti su vos ke -
liais katalikiško laikraščio ,,Drau -
gas” numeriais, platinamus laikraš-

čio ,,Či kagos aidas” numerius. Kas
dar nežino, paaiškinsiu, kad ,,Čika-
gos aidą” leidžia bendrovė ,,Ethnic
Me dia, USA”, kurios beveik visų
administratorių pavardės yra rusiš-
kos. Beje, jei neklystu, Kulys yra
,,Čikagos aido” bendradarbis, ne
viena jo spalvota nuotrauka iš
Marquette Park gyvenimo jame buvo
paskelbta. 

Bent trys iš šios kadencijos
,,Drau go” leidėjų – Lietuvių katalikų
spaudos draugijos – narių yra Mar -
quette Park parapijos nariai, kurie,
manyčiau, turėtų rūpintis, kad ir
,,Draugas” būtų prieinamas parapi-
jos subuvimuose, rengiamuose po lie-
tuviškų Mišių. Ar jie savo užduotį
atlieka? Gruodžio 9 d. bažnyčios prie-
angyje ant stalo buvo padėta apie 80
,,Čikagos aido” numerių. Prie mažes-
nio staliuko buvo padėti net du
,,Drau go” numeriai, prie kurių pasta-
tyta ir tuščia cigarų dėžutė. Įmečiau į
dėžutę 2 dol., nusipirkau ,,Draugą”,
be liko vienas egzempliorius. 

Gruodžio 30 d. net prie trijų baž-
nyčios durų buvo sudėtos krūvos ,,Či -
kagos aido” (po 125) numerių. Stalai
beveik lūžo nuo jų svorio, deja,
,,Drau go” gruodžio 29 d. laidos nė su
žiburiu negalėjai rasti. ,,Draugas”
ne buvo pristatytas nei prieš Mišias,
nei po jų. Priekiniuose bažnyčios
suo luose galėjai matyti parapijietes,
atsivertusias ,,Čikagos aide” horos-
kopo puslapius – tai išties tinkamas
užsiėmimas prieš Mišias.

Gruodžio 7 d. ,,Aido” pirmame
puslapyje, straipsnyje ,,Naujoji Au d -
ra dykumoje?”, nuogąstaujama dėl

JAV laivyno pajėgų įkurdinimo Si -
rijos pakrantėje. Straipsnis paruoš-
tas pagal Rusijos politikos kurpalių.
Tas pats straipsnis pasirodė ,,Ethnic
Media” leidžiamo laikraščio rusų
kalba pirmame puslapyje. Tos pačios
dienos ,,Čikagos aide”, 40 puslapyje,
įdėtas Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos apmokėtas skelbimas, kvie-
čiantis į parapijos Kūčias. Tokio di -
delio skelbimo parapija ,,Drauge”,
deja, neužsakė. Marquette Park baž-
nyčios lankytojai, pamatė ,,Free
paper”, be to, ,,American Lithuanian
paper”, griebia jį skaityti, nes taip
sutaupo net 2 dolerius. Nors iš tikrų-
jų ,,Čikagos aidas” yra tiktai ,,Rus -
sian Lithuanian paper”.

Jaunimo Centro kavinėje, esan-
čioje prie Jėzuitų koplyčios, sekma-
dieniais po Mišių taip pat ,,Draugo”
nerasite. Kadaise jėzuitai leido ,,Mū -
sų žinias” – įdomų žiniaraštį, apžvel-
gusį savaitės lietuvių įvykius. Šian-
dien ir Jaunimo centro kavinėje bru-
kamas tik ,,Čikagos aidas”. Tad noriu
paklausti Marquette Park bažnyčios
ir Jėzuitų koplyčios lankytojus: kas
iš tikrųjų griauna ir laidoja Čikagos
lietuvišką katalikišką spaudą? Kodėl
mes privalėjome šeštadieniais lanky-
ti lituanistines mokyklas, jei mūsų
nuomonė ir patirtis išeivijos spaudai
yra neįdomi ir nereikalinga? Ar
mums šiandien tereikia rusų užsaky-
tų straipsnių? Ar iš tikrųjų nusirito-
me iki bulvarinės spaudos skaitytojų
ly gio?

Gediminas Indreika
Chicago, IL

Prisimindamas praėjusių metų geriausius
įvykius, negaliu nepaminėti Čikagos lietu-
vių Rotary klubo (Rotary Club of  Chica go -

land Lithuanians) įdėtų ne ei linių pastangų re -
miant organizaciją ,,Lietuvos vaikų fondas” (,,The
Foundation for Lithuania’s Children”), kuri teikia
pagalbą Lietuvos vaikų globos namams. Noriu
padėkoti už viską, ką mums padarėte. Siuntimas,
kurį klubo nariai suorganizavo, vyko sklandžiai,
todėl daugiau nei 300 siuntinių, skirtų Alytaus
vaikų globos na mams, gavėjus pasiekė nesugadin-
ti ir laiku. Tikrai nedažnai susiduriu su žmonė-
mis, kurie, gavę nelengvą užduotį, atliktų ją su
tokiu įkvėpimu ir pasišventimu, kaip tai padarėte
jūs. Jūsų noras padėti liudija rūpinimąsi Lietuvos
ateitimi bei rodo įspūdingas jūsų asmenines sa -
vybes.

Noriu padėkoti visiems Čikagos lietuvių
Rotary klubo nariams, kurie prisidėjo prie šio
sumanymo įgyvendinimo. Jūs parodėte tokį profe-
sionalumo ir patiki mu mo lygį, kurio taip trūko
daugelyje ankstesnių projektų. Jūsų Rotary klubo

pasiekimai, pristatant ir tiekiant insulino pompas
Lietuvos vaikams, sergantiems cukriniu diabetu,
yra išties įspūdingi.

Buvo ir daug kitų gerų dalykų, kurie išsirutu-
liojo iš mūsų bendradarbiavimo 2012 metais. Kai
vaikų globos namų direktoriui užsiminiau, kad
mums padėjo lietuvių Rotary klubo nariai iš Čika-
gos, jis labai susidomėjo jūsų klubu ir panoro suži-
noti daugiau apie jo veiklą ir bendradarbiavimą su
Lietuva. Jam jūsų klubo veikla pasirodė labai
įdomi ir, be abejonės, paliko didžiulį įspūdį.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete,
kuriame dėstau, taip pat paminėjau Rotary klubo
narių pilietinį aktyvumą įvairiose srityse. Stu -
dentai tuoj pat įsitraukė į diskusiją apie galimybę
užsiimti verslu kitoje valstybėje, bet tuo pačiu
išlaikyti ir savo, šiuo atveju – lietuvišką, tapatybę.
Diskusija užsitęsė, jos metu sužinojau, jog vienas
iš mano studentų baigė vidurinę mokyklą Buffalo
Grove, vėliau – kolegiją ir po to sugrįžo į Lietuvą
studijuoti ISM. Kitos paskaitos metu šis studentas
surinko ir pateikė išsamią informaciją apie jūsų

Rotary klubo veiklą. Jis nekantravo papasakoti
apie jūsų klubą savo tė vams.

Vienas iš mūsų savanorių ką tik baigė rengti
siužetą apie dovanų vaikams pakavimą bei siunti-
mą. Šį siužetą galite pamatyti internete adresu:
http://youtube/ 8ZC6o5Ta0R4. Siužetas prasideda
nuo dovanų pakavimo Denver mieste, toliau rodo-
mas jų pakrovimas ir baigiasi siuntų pristatymu į
Alytaus globos vaikų namus, kur įvairaus amžiaus
vaikai džiaugiasi gautomis dovanomis. Gimta -
dienio ir Kalėdų dovanos jiems bus įteiktos vėliau.
Gaunant siuntas kaip tik buvau Alytaus vaikų glo-
bos namuose. Vaikai tikrai jaučia, kad jų laukia
kažkas gražaus ir malonaus! 

Noriu dar kartą jums padėkoti už paramą mū -
sų pastangoms. Tai buvo puikus dosnumo ak tas,
kuris palengvino mūsų darbą.

Šilčiausi linkėjimai,

John Weistart,
Lietuvos vaikų fondo direktorius
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Kalėdinė padėka Čikagos lietuviams rotariečiams

LA IŠKA I

Alytaus vaikų globos namų vaikai dėkoja Čikagos lietuvių Rotary klubui.



10-toji Biblinė stovykla
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Lemont, IL

TELKINIAI

GRASILDA REINYTĖ-PETKIENĖ

Šventosios Dvasios vedama ir Palaimintojo
Jur gio Matulaičio lydima Biblinė stovykla
atšventė 10 metų jubiliejų. Šių metų stovyk-

lėlėje dalyvavo 68 vaikai, kurie, kaip ir kasmet,
buvo paskirstyti į šešis būrelius. Kiekvienam
būreliui vadovavo trys vadovai – septintokai arba
aštuntokai. Stovykla labai dėkoja šiems jauniems
žmonėms, kurie taip gražiai ir nuoširdžiai padėjo:
Daivai Daulytei, Laurai Juzėnaitei, Vasarai
Kulbytei, Tautvydui Poliui, Marisai Sadauskaitei,
Emilijai Vaškytei, Ievai Kondrataitei, Danieliui
Kwiatkowskiui, Mantui Motekaičiui, Godai
Narakaitei, Dianai Satkauskaitei, Gustei Savu ky -
naitei, Liucei Siliūnaitei, Marinui Staniui, Jo -
kūbui Baranauskui, Karolinai Usavičiūtei, Norai
Klein ir Glorijai Kevličiūtei. Buvo ir vyresnių
moksleivių ir studentų, padėjusių palaikyti ben-
drą tvarką. Tai: Tadas Kunickas, Valdas Sima -
naus kas, Dovydas Paškevičius, Donatas Ruzys,
Rimas Grybauskas ir Aleksas Sadauskas. 

Stovyklos metu vyksta įvairūs būreliai ir užsi-
ėmimai. Jau dešimt metų muzikos užsiėmimams
vadovauja universiteto dėstytoja Aušra Bužėnaitė,
jai padeda universitetą baiginėjanti Julytė Pet -
kutė. Joms šiemet padėjo itin talentingas muzikos
studentas Dovas Lietuvninkas. Bet gabių jaunuo-
lių šioje stovykloje tikrai netrūko. Montessori
mokytoja Regina Čyvaitė vedė dramos pamoką.
Jai padėjo Saulė Grybauskaitė, šiuo metu ruošian-
ti magistrą, ir universiteto studentė Siga Kisie liū -
tė. Vaidinime jaunimas vaizdavo kelionę per Šven-
tą Raštą: nuo pirmos šviesos iki dabar per pasaulį
keliaujančios šviesos. Gimnazijos meno mokytoja
Viki Siliūnienė jau kelis metus Biblinėje stovyklo-
je moko meno. Šiemet stovyklos dalyviai lipdė iš
molio figūrėles žmonių, kuriuos sutinkame Šv.
Rašte. Sukurtas figūrėles naudojo per t. Antano
Saulaičio pamokėles vaizdžiai parodant Jesės
medį (Tree of  Jesse). Miglė Alinkevičiūtė, Goda
Ino kaitytė, Diana Juzėnaitė ir Augustė Vil džiū -
naitė jau kelintą kartą veda linksmą ir triukšmin-
gą žaidimo būrelį. Dievo žodžio jau keletą me tų
moko kun. Liudas Miliauskas. Jis ugningai ir
vaizdžiai pasakoja jaunimui apie Dievo žodį, paro-
do, ką reiškia būti Dievo vaiku. Šiemet prie sto-
vyklos prisidėjo nauja mokytoja Erika Kunickienė
su pagalbininke Rūta McCartan. Jos mokė, kaip
karpyti angeliukus ir ,,Tinginį” gaminti. Angelai
papuošė kvietimus, o ,,Tinginys” pradžiugino pil-
vus.

Kalbant apie pilvus, stovyklos virtuvėje dar-

Ateitininkų namuose vykusioje Biblinėje stovykloje dalyvavo 68 vaikai. Dainos Čyvienės nuotr.

,,Tinginį” su mažaisiais gamina Erika Kunickienė.

Muzikos mokė Dovas Lietuvninkas.

DALIA CIDZIKAITĖ

Dvejus metus JAV Lietuvių Bendruomenės
rėmuose veikiantis Archyvų komitetas jau
gali sakyti, jog jam pavyko pabudinti JAV

lietuviškas organizacijas iš archyvinio sąstingio –
atkreipti dėmesį į savo archyvus, paskatinti apra-
šyti tai, kas sukaupta, bei dėti pastangas išsaugoti
juos ateities kartoms. Tiesa, tokie klausimai kaip
archyvų tvarkymas, jų prieinamumas bei nuolati-
nė finansinė parama ir po dvejų metų nėra išspręs-
ti, todėl 2012 m. gruodžio pirmąjį savaitgalį Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje, posė-
džiavę JAV LB Archyvų komiteto nariai drauge su
kelių lietuviškų organizacijų atstovais ne tik
sprendė problemas, bet ir išdrįso svajoti. 

Archyvų padėtis lietuviškose 
organizacijose ir centruose

Ilgas tradicijas turinti ir nemažą archyvą
sukaupusi Lietuvių skautų sąjunga (LSS) netrukus
imsis savo archyvinių dokumentų skaitmeninimo
darbų. Posėdyje dalyvavęs sąjungos atstovas Šarū-
nas Rimas pranešė, jog LSS neseniai nusipirko ska-
navimo aparatą (galintį per pusvalandį nuskanuo-
ti iki 500 bet kokio storumo lapų) ir naują kompiu-
terį. Ateityje planuojama skautų tinklalapyje
paskelbti ne tik sąjungos dokumentus, bet ir
sukaupto archyvo katalogą bei nuotraukas. 

Laikraščio ,,Draugas” leidėjų su Nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka pasirašyta sutartis
dėl ,,Draugo” numerių skaitmeninimo jau atnešė

Išeivijos archyvarai pamažu
išdrįsta svajoti

bavosi Rimas Kamantas, ses. Judita, Edita Ruzienė
ir vyrų komanda. Prie kitų darbų prisidėjo Ofelija
Baršketytė, Daina Čyvienė, ses. Laimutė ir Gra -
silda Reinytė-Petkienė. Daug žmonių stovyklavo ir

tarnavo šioje gražiai Dievo palaimintoje stovyklo-
je. Ps. 107: Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, – jo
ištikima meilė amžina.

Su vaikais bendrauja ses. Laimutė Kabišaitytė (viduryje).
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pirmuosius vaisius. Kai kurie laik-
raščio „Draugas” numeriai (pvz.,
kul tūrinis priedas – nuo 1955 iki 2009
metų) jau yra randami internete
(www.epaveldas.lt). Tiesa, kai kurių
nu skanuotų puslapių ar net ištisų
numerių kokybė yra labai prasta,
sunku juose ką nors ne tik įskaityti,
bet ir įžiūrėti. Deja, tokia buvo laik-
raščio mikrofilmų, į Mažvydo biblio-
teką atkeliavusių net iš ALK’os ar -
chyvo Putnam, CT, kokybė. ,,Draugo”
vyr. redaktorė apie tai yra pranešusi
Mažvydo bibliotekos „Lituanikos”
skyriaus vedėjai Jolantai Budriū -
nienei, kuri pripažino, jog kokybės
prob lema egzistuoja.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrą (LTSC) šiais metais pasiekė
keletas svarbių didesnių archyvų.
Centro vykdomoji direktorė Kristina
Lapienytė atskirai paminėjo itin
gerai sutvarkytą Lietuvių moterų
federacijos archyvą bei Šiaurės Ame -
rikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS) archyvą
(sąjungos gen. sekretoriaus Algirdo
Bielskaus archyvas). (Apie 2012 metų
LTSC veiklą ir kitus centrą pasieku-
sius archyvus skaitykite 2012 m.
gruodžio 15 d. ,,Drauge”.)

Nuveikti ir būsimi darbai

Šiandien, vyresnei JAV lietuvių
kartai traukiantis iš aktyvios visuo-
meninės veiklos, kitiems – paliekant
šį pasaulį, išeivijos archyvai išgyve-
na savotiškas odisėjas. Vieni jų užsi-
guli visuomenininko namuose, nere-
tai – rūsiuose, kiti – dairosi naujų na -
mų, treti – patiria ir pastumdėlio naš-
laičio gyvenimą. Todėl džiugu, kai,
atrodo, jau užmiršti ar gal net am -
žiams pradingę archyvai ir vėl išny-
ra į dienos šviesą. Archyvų komiteto
pirmininkė Dalė Lukienė pasidžiau-
gė, jog į ją kreipėsi asmuo, pasiūlęs
priglausti ,,Baltic Appeal to the
United Nations” (BATUNAS) archy-
vą, kuris, pasak Archyvų komiteto
nario, LTSC tarybos pirmininko dr.
Augustino Idzelio, yra labai svarbus
JAV išeivijai ir lietuviškai visuome-
nei. 

Atrodo, jog naujus namus (Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejų Čika-
goje) surado ir Lietuvos tekstilės pa -
triarcho, tautodailės darbų rinkėjo
An tano Tamošaičio rankų darbo
audimo staklės (pagamintos apie
1950-uosius), kurias iki šiol saugojo
Elvyra Vodopalienė.

Ketinimų pradėti tvarkyti savo
turimus lietuviškus archyvus turi ir
Kent State University (KSU). Lukienė

pranešė, jog su ja susisiekęs KSU ar -
chyvų atstovas prašė surasti lietuviš-
kai suprantantį bibliotekininką. Ka -
dangi kandidatui keliami nemaži rei-
kalavimai: jis turi gerai mokėti lietu-
vių kalbą, turėti magistro laipsnį
bib liotekininkystėje, turėti kataloga-
vimo patirties, turi būti susipažinęs
su JAV archyvavimo kodais, Lukienė
pasiūlė KSU archyvų atstovui kiek
pakeisti projektą – surasti lietuvių
grupę, kuri sutiktų jų archyvus su -
grupuoti, aprašyti, o vėliau visa tai
duoti sutvarkyti JAV archyvavimo
sistemą gerai išmanančiam profesio-
nalui, KSU archyvarui. 

Vis gausesne baltiška literatūra
garsėjantis University of  Wash ing -
ton Slavų ir Rytų Europos skyrius
netrukus praturtės dar vienu rinki-
niu – neseniai mirusio rašytojo, dra-
maturgo Kosto Ostrauko knygų rin-
kinio dublikatu. Toks pat (ar pana-
šus) knygų rinkinys pasiliks Uni ver -
sity of  Pennsylvania, kuriame Os -
trauskas ilgą laiką dirbo. 

Laukiama talkininkų

JAV lietuviški archyvai niekada
neatsisako talkos iš Lietuvos. Kartais
ji ateina jos nesitikint ir nelaukiant,
pavyzdžiui, apsilankius kokiam nors
tyrinėtojui ar mokslininkui iš Lie -
tuvos, kitais atvejais tos pagalbos ieš-
koma. Archyvų komitetas užpildė dvi
paraiškas dėl pagalbos išeivijos ar -
chy vams. Pirmoji paraiška iškeliavo
į Lietuvos Respublikos Kultūros mi -
nisteriją ir Lietuvos Vyriausiojo ar -
chyvaro tarnybą, prašant skirti fi -
nan sinę paramą dviejų archyvarų
stažuotei-komandiruotei – jų laukia-
ma atvykstant keletui mėnesių pa -
dirbėti LTSC ir ALK’oje. Antroji
paraiška užpildyta prašant paremti
dr. Giedrės Milerytės ir dr. Kęstučio
Bartkevičiaus atvykimą į LTSC 2013
metų vasarą. Šie mokslininkai padės
tvarkyti LTSC saugomą diplomatinį
archyvą.

Projektas ,,Klausimynas”

Lukienė supažindino su Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės archyvų
dar bo grupės ir Lietuvos vyr. archy-
varo tarnybos projektu, kuris padės
surašyti visus už Lietuvos ribų esan-
čius archyvinius fondus ir surinktus
duomenis įtraukti į Lietuvos elektro-
ninio archyvo informacinę sistemą
(EAIS). Atliekant pirmąją projekto
dalį – surašymą – JAV lietuviškos
organizacijos, muziejai ir archyvi-
niai centrai turės aprašyti savo turi-

Prasminga kalėdinė dovana!
Michigan State University (MSU) Colle ge

of Law 2012 m. gruodžio 20 d. Laurai Gar -
nytei suteikė teisės magistro laipsnį. Tai itin
prasminga kalėdinė do va na, tačiau ją Laurai
reikėjo pačiai užsidirbti.

Su Laura Garnyte susipažinau kovo
mėnesį vykusiame JAV Lietu vių Ben druo -
menės apylinkių pirmi nin kų ir jų atstovų su -
važiavime, vy kusiame Dievo Apvaizdos para-
pijos Kultūros centre, Southfield, MI. Tur būt to
energingo ir darbingo su va žiavimo metu ji
nusprendė kandidatuoti į JAV LB tarybą ir ten
pat surinko jos kandidatūrą remiančiųjų para-
šus. Nors Laura su šeima gyvena Ann Arbor,
MI, studijavo ji mano kai mynystėje esančiame
universitete. 

Už gero mėnesio JAV LB tinkla lapyje
buvo paskelba į Tarybą kandidatuojančių bio -
grafinės apybraižos. Ten skaitėme, kad Laura
aktyviai sie kia įsilieti į Michigan LB veiklą. Ji nori padėti puoselėti lietuvių kalbą, tra-
dicijas, papročius bei perduoti juos jaunajai kartai. Prieš atvažiuodama į Michigan,
Laura gyveno In diana valstijoje, taip pat Cincinnati mieste, Ohio, kur buvo aktyvi
Cin cinnati LB apylinkės veikloje, nema žai prisidėjo prie įvairių renginių organizavi-
mo, lietuviškų tradicijų saugojimo ir puoselėjimo.

Biografiniame aprašyme taip pat paminėta, kad Laura studijuoja teisę ir gilina
JAV teisės žinias jau minėtame universitete. Ji yra baigusi tei sės bakalauro studijas
Lietuvos Tei sės universitete, įgijusi teisės ir valdymo magistro laipsnį Mykolo Ro -
merio universitete. Lau ra atliko mokomąją praktiką Lie tuvos teismų sistemoje, ku -
rios metu susipažino su nagrinėjamomis ci vi linėmis, baudžiamosiomis administra-
cinių teisės pažeidimų bylomis, rengė teismo procesinių dokumentų projektus.
Studijuodama MSU ji buvo Teisės magistro programos studentų sąjungos pirmi -
ninkė. 

Priešrinkiminėje informacijoje taip pat rašyta, kad įgytos teisinės ži nios ir įgū-
džiai padės Laurai sėkmingai atstovauti JAV LB narių interesams, leis sėkmingai
bendradarbiauti su Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinė mis
organizacijomis, plėtojant JAV lietuvių interesų integravimą į Lie tuvos politinį,
visuo meninį bei kultū rinį gyvenimą.

Studijuodama MSU, Laura turėjo unikalią galimybę pabuvoti Japonijoje, pasi-
semti ir to bu linti žinias viename geriausių Japo nijos teisės universitetų (Doshisha
University) bei įgyti praktinės patirties dirbant teisinėje kontoroje, įsteig toje prie
MSU East Lansing. Artimiausioje ateityje ji planuoja laikyti teisės egzaminą, tęsti
veiklą profesinėje srityje, neužmirštant ir kitos svarbios veiklos jos gyvenime – lie-
tuviškos visuomeninės veiklos LB. 

Gegužės mėnesį Laura buvo išrinkta į JAV LB XX tarybą. Pirmoje šios tarybos
sesijoje Atlanta, GA, ji išrinkta į XX Tarybos Garbės teismą ir antri ninke į LR Sei mo-
PLB komisiją. Da lyvavusi JAV LB Michigan apygardos suvažiavime rugsėjo mėnesį,
ji suva žiavimą įdomiai aprašė 2012 m. rugsėjo 18 d. „Drauge”.

Lauros naujais pasiekimais moksle ir visuomeninėje veikloje džiaugiasi jos šei -
ma, draugai ir pažįstami. Visokeriopos sėkmės jai!

Romualdas kriaučiūnas

mus fondus, t. y. atsakyti į 10 klausi-
mų (,,Klausimynas”). Lukienė paste-
bėjo, jog muziejai ir archyviniai cent-
rai bei organizacijos neprivalo apra-
šyti tų fondų, kurie jau yra aprašyti
ir randami internete – pirmiausia
reikia aprašyti tuos fondus, kurie dar
nėra aprašyti ir įtraukti į katalogus.
,,Klausimynas” numatomas kaip tęs-
tinis projektas, jis tikrai nebus baig-
tas per metus. Užtat jį pabaigus bus
išspręsta nemaža problema – surink-
ti duomenys leis pamatyti, kokius
archyvus mes turime ir kur jie yra.

Vieno centro būtinybė

Kalbant apie turimų archyvų
saugojimo galimybes, dr. Idzelis pa -
stebėjo, jog, norint pagerinti jų laiky-
mo sąlygas, vienintelis dalykas, ku -
rio trūksta, yra lėšos. Todėl posėdyje
nuskambėjusi mintis pinigų klausi-
mą spręsti kreipiantis į turtingus
žmo nes – tiek lietuvius (pvz.,
Kazickų šeimos fondą; Gražiną ir
Jim Liautaud), tiek amerikiečius
(pvz., Gates) – nebuvo atmesta. Buvo
svarstytas ir kitas – gretutinis – klau-
simas. Tai vieno centro, tinkamo vi -
siems JAV lietuvių archyvams laiky-
ti, vizija. Lukienė išsakė viltį, jog
ateityje išsipildys lietuvių išeivijos

archyvarų svajonė turėti vieną rimtą
organizaciją, apimančią visus JAV
lietuvių archyvus, arba kultūrinį
cen trą su archyvais, muziejumi, bib-
lioteka ir puikiomis sąlygomis tyri-
nėti jame esančius archyvus. 

Kol tai įvyks, Archyvų komitetas
kviečia visus JAV lietuvius, lietuviš-
kas organizacijas, centrus ir ypač
parapijas surasti laiko peržiūrėti
savo archyvus ir, jei jiems reikalingi
nauji namai, susisiekti su komiteto
nariais. Archyvų komiteto nariai
mie lai padės tuos naujus namus su -
rasti.

Kitas Archyvų komiteto posėdis
numatomas 2013 metų kovo pabaigo-
je. 

Gruodžio mėnesį vykusiame po -
sėdyje dalyvavę komiteto nariai vien-
balsiai pritarė Kanados Lietuvių
Ben  druomenės prašymui dalyvauti
JAV LB Archyvų komiteto veikloje.
Tad nuo šiol į šį komitetą įeis ir vie-
nas ar pora Kanados LB narių. Šiuo
metu JAV LB Archyvų komitetą
sudaro Dalė Lukienė, MLS (pirmi-
ninkė), Daiva Barzdukienė, MLS,
Dan guolė Kviklytė, MLS, Dalia Cid -
zikaitė, Ph.D., Augustinas Idzelis,
Ph.D., Saulius Kuprys, PhD, Vytautas
Bieliauskas, Ph.D. ir Ramūnas Kon -
dratas, Ph.D.

Archyvų komiteto pirmininkė Dalė Lukienė su Balzeko lietuvių kultūros muziejaus pre-
zidentu Stanley Balzeku, jaun. Dalios Cidzikaitės nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Antanas Maceina

Krikščionis kultūrininkas turi (…) žinoti, kad jo kuriami veikalai yra
žymiai gilesnės prasmės, negu tik kasdienai patenkinti arba gyveni-
mui pamaloninti. Krikščionis mokslininkas ir filosofas turi būti įsisą-

moninęs, kad jo veikalai yra tiesos realizavimas, vadinasi, kova su nuodėmės
įveistu pasaulyje melu, ir šio melo pergalė; krikščionis visuomenininkas (pla-
čiausia prasme) turi jausti, kad jo kuriami socialiniai, ekonominiai ar tech-
niniai veikalai yra gėrio realizavimas ir tuo būdu kova su nuodėmės atneštu
blogiu ir šio blogio pergalė; krikščionis menininkas turi žinoti, kad jo kuria-
mi architektūros, skulptūros, tapybos, muzikos ar poezijos veikalai yra grožio
realizavimas ir tuo būdu kova su idėjos aptemdymu būtyje ir šio aptemdymo
pergalė. Kiekvienas krikščionis kultūrininkas yra kovotojas už Dievo
paveikslo nušvitimą pasaulyje, nes Dievas yra ir Tiesa, ir Gėris, ir Grožis.
Kurti kultūrą reiškia vykdyti Dievo Karalystės statybą pasaulyje. Tai krikš-
čionies pašaukimas, ir šį pašaukimą jis vykdo kiekvienu savo darbu, kuris
bent kiek patobulina gyvenimą.

Kultūra savo esmėje yra sakralinis veiksmas, nes, plėsdama Dievo
paveikslą, ji pasaulį kaip tik pašvenčia; ji atkovoja jį iš antikristo valdžios, į
kurią pasaulis pateko per nuodėmę. Tuo būdu kiekvienas kultūrininkas apaš-
talauja jau tuo, kad kuria, kad realizuoja tiesos, gėrio ir grožio vertybes.
Kiekvienas jo kūrinys neša dalelę Dievo Karalystės: tai yra plytelė šios Ka -
ralystės statybai. Jis stato šią Karalystę net visiškai nesąmoningai: kiekviena
kultūra, objektyviai svarstant, yra Dievo Karalystės statymas. Tuo krikščio-
nybė susijungia su stabmeldiškąja kultūra į vieną nenutrūkstamą vyksmą.
Jei krikščionis kultūrininkas savo kultūrinius veiksmus bei veikalus vykdo
sąmoningai, pašvęsdamas juos kilnia intencija ir žinodamas, kad jis yra Die -

vo pagalbininkas pasaulio išganyme, jis pašvenčia savo sielą ir gali ją ištobu-
linti ligi didelio šventumo laipsnio – be jokio bėgimo iš pasaulio. Kultūra yra
ne tik pasaulio, bet ir sielos keitimas. Ji yra ir turi būti šventumo kelias. Kul -
tūrininkas šventasis yra kaip tik tasai šventojo tipas, kurio laukia modernu-
sis gyvenimas; tai tipas, kuris tampa šventuoju ne kuo kitu, kaip kūryba. Šio
šventojo gyvenimo būdo mes dar nežinome, bet mums yra aišku, kad šis tipas
yra galimas ir būtinas.

Jeigu krikščionybė nenori suskursti ir virsti sekta, užuot buvusi visuoti-
nė religija, ji turi pasivyti kultūrą ir vėl imti jai vadovauti. Bet tai padaryti ji
gali tik tada, kai krikščionys suvoks kūrybinių savo žygių giliausią prasmę
bei vertę Dievo Karalystei. Nes Dievo Karalystė yra ne svajonė, ne ateities
lūkestis, bet realus istorinis procesas, kurį vykdo Kristaus atpirktas ir Baž ny -
čios pašvęstas žmogus kūrybinėmis savo pastangomis. Šios pastangos keičia
pasaulį pagal Dievo paveikslą ir tuo būdu pašvenčia žmogų, kai jis savo dar-
bus pergyvena kaip dalyvavimą Kristaus atpirkimo plėtime.

Tebūna šios mintys užbaigtos mūsų poeto Jurgio Baltrušaičio dvieiliu.
Bal trušaitis, kaip ir visi simbolistai, turėjo gilią kūrybos reikšmės nuojautą.
Visi jie jautė, kad žmogiškoji kūryba įsijungia į dieviškąją kūrybą, šią pra-
tęsdama ir užbaigdama. Todėl Baltrušaitis ir sako:

Dievo pasaulis dar nesukurtas, Dievo šventovė dar nebaigta.

Mes kaip krikščionys ir kultūrininkai esame pašaukti šį pasaulį sukurti
ir šią šventovę užbaigti. Tai yra giliausia mūsų kūrybos prasmė ir sykiu
giliausias kultūros ryšys su krikščionybe. Krikščionybė kultūros ne tik nega-
li niekinti, ne tik negali jos neigti, bet ji turi ją ugdyti visomis jėgomis, nes tik
per kultūrą įvyksta krikščionybės uždavinys – paversti pasaulį Viešpaties
šventove.

Antanas Maceina ,,Kultūros prasmė krikščionybėje”, Aidai, 1963, Nr. 10 (165).

Visą straipsnį rasite http://www.aidai.us, spustelėję ,,1963 metus” ir pasižiū-
rėję į gruodžio mėnesio ,,Aidų” numerį.

Prasidėjus naujiems metams, verta pamąstyti, kurlink turėtume savo pastan-
gas sukti. Plačioji Amerikos žiniasklaida šiuo laiku skatina sveikai valgyti ir
suliesėti. Daug kas pasiryžta atsikratyti blogų įpročių – mažiau rūkyti ar susi-

laikyti nuo svaigiųjų gėrimų, kiti perka kalendorius, pasiryžę šiais metais darbų
neatidėlioti. Pasižadame geriau išsimiegoti, mažiau leisti laiko prie televizoriaus
ar interneto, taupiau gyventi, o neišleistus pinigus berti į savo pensijų fondus.

Kokie kasdieniški ir vidutiniški užsimojimai! Šiais metais, Popiežiaus Bene -
dikto XVI paskelbtais Tikėjimo metais, pasiryžkime savo siekius praplatinti ir iš -
aukštinti.

Mes nesame pašaukti būti liesais, išsimiegojusiais ar pasiturinčiais. Mes esa -
me pašaukti šviestis ir kurti – kurti Dievo karalystę žemėje. Mes, pasauliečiai, kul-
tūros kūrėjai ir vartotojai, turime kasdien dėti pastangas prisidėti prie Dievo pla -
no įgyvendinimo. Tos kasdienės pastangos atsispindi mūsų pažade atnaujinti –
visa atnaujinti Kristuje.

Šiuos naujus metus pradedu siūlydama paskaityti ištrauką iš Antano Ma cei -
nos straipsnio ,,Kultūros prasmė krikščionybėje”. Šis straipsnis, nors pasirodė lygiai
prieš 50 metų, Vatikano II susirinkimo metu, šiandien yra toks pat šiuolaikiškas,
kaip pirmą kartą paskelbtas. 

Gražių Naujųjų metų. Kviečiu dažnai pasidalinti savo mintimis ir veiklos aprašy-
mais šiame ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje. – Vida Kuprytė

Lietuvoje – nauja MAS valdyba

Gruodžio 27 d. Kaune įvyko Moksleivių ateitininkų suvažiavimas, kurio metu išrinkta
nauja MAS centro valdyba: (iš k.) Paulius Balčiūnas, Juozas Šutas, Karolina Sadauskaitė,
Giedrius Kupčikas ir Povilas Varnelis.

,,Paversti pasaulį
Viešpaties šventove”

Naujametinės mintys Iš MAS Žiemos kursų į Čikagą…

Vysk. Kęstutis Kėvalas susitiks su
Čikagos lietuviais sausio 6 d.

Sekmadienį, sausio 6 d., 9 val. ryto vysk. Kęstutis Kėvalas atnašaus šv. Mišias
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 West 127th Street, Lemont, IL).

Po šv. Mišių vyskupas dalyvaus Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio
jaunųjų ateitininkų susirinkime, Ateitininkų namuose.

12:30 val. p. p. visuomenė kviečiama susitikti ir pabendrauti su vysk. Kėvalu
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont, IL). (Prašome neat-
vykti anksčiau nei 12:30, nes iki to laiko vyksta Jaunųjų ateitininkų susirinki-
mas).

Visus maloniai kviečia Čikagos ateitininkai

Sausio 1 d. pasibaigė dar vieni Moksleivių ateitininkų sąjungos ruošiami Žiemos
kursai Dainavoje. Kursų kapelionas buvo neseniai vyskupu paskirtas Kęstutis
Kėvalas, kurį čia matome su kursų vadovais. Iš k: Vaiva Čyvienė, Milda Chmie -
liauskaitė, Andrėja Siliūnaitė, Svaja Mikulionytė; antroje eilėje: vysk. Kęs tutis Kė -
valas, Matas Čyvas, Dainius Kazlauskas, Algis Grybauskas ir Raimis Kaz laus kas.

Miglės Staniškytės nuotr.



,,Lietuvos praeityje būta
šlovingų dalykų. Būta asme-
nybių, kurias pripažino pa -
saulis, – Šv. Kazimieras, Jo -
gaila. Kaip brangiausią relik-
viją turėtumėte švęsti Vil -
niaus universitetą. Lietuvių
tauta turi vieną pirmųjų uni -
ver sitetų Rytų ir Vidurio Eu -
ropoje! Ir vieną seniausių pa -
saulyje Statutų. Aš Loyolos
uni versitete išlaikau dvi sti-
pendijas kasmet po 2,500
dol. studijuoti Lietuvos Sta -
tutą, lyginti jį su kitais. Ir kas-
met abi vietos užpildytos.
Kam jaunimui studijuoti apie
Lietuvą? Esate visiškai mažas
taškas. Bet jeigu apibūdintu-
mėt pasauliui, kad iš čia kilo
demokratijos idėja, kad prieš
500 metų čia buvo švieti-
mas... Pa sirodykit! Norit, kad
pa saulis atpažintų, kad yra
tokia Lietuva? Dalyvaukit
šach matų čempionate! Bet aš
pastebiu, kad Lietuva tik šaš-
kėmis moka žaisti...”

,,Lietuviai serga srovine
liga. Pirmiausia – kurti srovę. O kas sudaro srovę? Trys-keturi-penki žmo-
nės. Lietuvoje yra keliasdešimt partijų. Trys milijonai gyventojų – iš kur po
galais gali būti tiek idėjų?! Kai čia, Amerikoje, įsitraukiau į lietuvišką darbą,
Lietuvos laisvinimą, irgi pastebėjau, kad lietuviams pirmiausia rūpėjo poli-
tinė partija, o ne tautos reikalai Amerikoje. Čikagoje ėjo komunistų laikraš-
tis ‘Vilnis’, New York – ‘Laisvė’. Kam lietuviams Amerikoje komunistiniai
laikraščiai? Čia laisvas kraštas! Siekti, kad lietuviai būtų revoliucionieriai
Amerikoje? Sakiau: ‘Čia Amerikos valdžia pagal Konstituciją, čia – Amerikos
‘kiemas’. Jūs lietuviškai žaiskite ką norite, galite pjauti vienas kitą, bet
nelieskite Amerikos!” Paklydę žmonės manė, kad komunizmas geriau, nei
kas buvo šiame krašte.”

,,Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, nes lietuviai neturėjo platesnio
akiračio. Esu vienas iš National Strategy Forum steigėjų, susipažinęs su
užsienio politikos klausimais. Skaičiau ES konstituciją – 1,000 puslapių!
Sakiau: ‘Nebėkit taip arti to lovio, jūs prarandate kalbos laisvę!’ Bet lietu-
viai, kaip lemingai: vienas į jūrą, ir visi – iš paskos. Sako: ‘Mes dabar gaunam
paskolų, mes turim daug teisių...’ Bet, žinokit, prancūzas, vokietis ar italas
jų turi daugiau! Lietuva – mažas kraš tas. Pakartoti Europoje Ame ri kos idėją
buvo norima jau seniai. O štai Iowa prieš 150 metų buvo socialistinė tvar-
ka: įnašas – į viena, iš ten visi pasiima po saują. Bėda tik ta, kad vieno sauja
didelė, o kito – maža...” 

,,Anksčiau žmonės jungėsi prie tikybos. Dėl to buvo 150 katalikiškų
parapijų Amerikoje. Illinois jų buvo 26, Pennsylvania – net 40. Kai po karo
atvyko dipukai, galvojom, kad jie papildys mūsų eiles. Bet taip neišėjo, jie
pradėjo sau dirbti. ‘Čia bus mūsų’, – sakė. Amerikos lietuviai sakydavo: ‘Čia
bus lietuvių...’” 

,,Man sako – kunigas toks ir toks. Na, ir kas, jis – tik žmogus. Kristus
neparašė darbotvarkės, jis tik mintis paliko. Dale Carnegie knyga ‘How to
Win Friends and Influence People’ pa sirodė 1936 metais, nuo to laiko būta
daug jos leidimų. Ją perskaitę, suprasite, kodėl Vakarams sekasi. Jie vado-
vaujasi principu: ne ką tu man gali padaryti, o kaip aš tau galiu pagelbėti.
Mano mama anksti liko našle (tada buvo daug našlių). Užsakė tam tikrą
skaičių Mišių už savo vyrą. Kai klebonas viską paskaičiavo, ma ma suprato,
kad neturi tiek pinigų. Jai patarė kreiptis į netoliese buvusią airių bažnyčią,
ten klebonas ne paėmė nieko, sako – mes jums tarnau jame. Lietuviams
nepatinka klebonas, meta tikėjimą. Amerikie čiai eina į kitą parapiją.” 

,,Nepaisant, kokioj šeimoj tu gimsti, gimsti su stebuklingu dalyku – kre-
ditu, duotu Aukščiausiojo. Jei viskas einasi gerai, mes dėkojame Dievui, jei
kur nors užkliūva, mes jį prakeikiam. Jeigu turi ir nemoki įver tinti – prarasi.
Esi kas esi, bet reikia suprasti vertybes ir mokėti pasirinkti. Vienam verty-
bė – šnapso bonka, kitam – kaimyną dvasiškai palaikyti. Mes su ponia dali-
nomės.”

RAMUNĖ LAPAS

Kai prieš beveik dvejus metus
Antanas Juozas Rudis šventė
savo 100-metį, turėjome garbės

jį aplankyti jo namuose Monee, IL.
Ta da su vyru praleidome visą trumpą
žiemiško sekmadienio popietę, po to
kartu vakarieniavome viename iš Ru -
džio pamėgtų restoranų. Grį žome į
na mus paveikti to žmogaus blai vaus
galvojimo, neišblėsusios mei lės žmo-
nai, kurios jis neteko prieš keletą me -

tų, jo puikios atminties, gyvybingu-
mo ir smalsumo viskam, nepaisant
gar baus am žiaus. ,,Gyvenimas trum-
pas” – tebeaidi galvoje gerb. Rudžio
iš tarti žodžiai. Trumpas? Nors išgy-
venti du pasauliniai karai, dvi (tegu
ir netiesiogiai) Lietuvos nepriklauso-
mybės, išauginti keturi vaikai, pasta-
tytos arba atstatytos bažnyčios, sėdė-
ta prie vie no stalo su garsiais politi-
kais ir verslininkais, o iš popiežiaus
Jono Pau liaus II rankų priimtas gar-
bingas ap dovanojimas... ,,Mano lai-
kas yra trumpas. Dar turiu truputį
virš kinimo galvoj – analizuoti. Mes
turim įver tinti tą brangų stebuklą –
gyvastį”, – taip tada dėstė Rudis. 

Mūsų pokalbis buvo ilgas ir chao-

tiškas: jis krypo tai į istoriją, tai į
dabartį, tai į krikščionybę, tai į politi-
ką. Geografinė kreivė nubangavo iki
Pa kistano, Irano, Turkijos ir Egipto;
laiko kopėčiomis nusileidome net iki
XVI amžiaus (Anglijoje – Shakes -
peare, Lietuvoje – Vilniaus universi-
tetas ir Statutas). Jau nekalbant apie
šokinėjimą aukštyn, žemyn XX a.
dešimtmečių pakopomis. Pašnekovas
prisiminė knygas, kurios jam paliko
didelį įspūdį (tarp kurių – Lionel
Kochan ,,The Making of  Modern
Russia”, Dale Carnegie ,,How to Win
Friends and Influence People”), fil-
mus (pvz., ,,Daktarą Živago”, kurį
išvakarėse eilinį kartą žiūrėjo), cita-
vo Tolstoj ir Shakespeare.

Rudis pasakojo įvairius atsitiki-
mus iš savo ar savo draugų (kilmin-
gos rusų giminės atstovo Ni cholas
Goncharov, litvako Morris B. Sachs ir
kt.) gyvenimo, suvokdamas ir apgai-
lestaudamas, kad dauguma tų istori-
jų, nesvarbu, kokios svarbios ir įdo-
mios bebūtų, ,,neišvengiamai pasi-
mes laike”. 

,,Mano kilmė lietuviška, bet aš –
amerikonas”, – pareiškė Rudis. Sakė,
kad dabar, jei aplinkybės leistų, labai
mielai važiuotų gyventi į Lietuvą.
,,Jūs esate apdovanoti gamta”, – pri-
dūrė jis. Ru džio tėvai į Ameriką atvy-
ko dar būdami vaikai. Scranton,
Penn  sylvania, užaugo, susitiko ir ap -
sivedė. Pats Antanas Rudis gimė Či -
kagoje, krikštytas dabar jau nu -
verstoje Šv. Jurgio bažnyčioje, Brid -
ge  port. Šeimoje augo keturi vaikai –
trys broliai ir sesuo. Tėvo neteko
būdamas vos devynerių (,,vyrai tuo -
met anksti mirdavo – sunkiai dirbda-
vo, jei kas sulaukdavo šešiasdešimt
penkerių, skaitydavosi senas”). Apie
savo kilmę sužinojo tik apsivedęs. Po
vestuvių jiedu su ponia Marija aplan-
kė tėvo seserį Pennsylvania ir tuomet
išgirdo, kad šeima kilusi nuo Tau -
ragės – iš Pagramančio. ,,At mink, ta -
vo pavardė – Rudis”, – pasakė jam
teta. 

Vėliau gerb. Antanui į rankas pa -
kliuvo ,,Rea der’s Digest” numeris,
kuriame buvo rašoma apie senovės
Romos gladiatorius. Pasirodo, pasižy-
mėjusiems gladiatoriams būdavo su -
teikiama laisvė ir, kaip jos simbolis, –
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Kalėdos su 
išeivijos riteriu

,,Mano laikas yra trumpas. Dar 
turiu truputį virškinimo galvoj –
analizuoti. Mes turim įvertinti tą
brangų stebuklą – gyvastį”

A. M. Rudžiai su Lietuvos Respublikos apdovanojimais. Stovi (iš k.): Alma Adamkienė,
Antanas Rudis, LR prezidentas Valdas Adamkus ir Marija Rudienė.     

Antanas Juozas Rudis, apie 1950 metus.

Nukelta į 14 psl.
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R. Berankis netobulėja

EDVARDAS ŠULAITIS

Tenisininkas Ričardas Berankis
buvo laikomas vienu perspek -
ty viau sių žaidėjų pasaulyje.

Bet, kaip skelbia Lietuvos spauda,
neseniai jam žadėjusi čempiono titu-
lą ar kažką panašaus vyrų pirmeny-
bėse, tai – tik blefas. Tačiau šiandien
R. Be rankis, kuriam jau 22-eji ir ku -
ris turi būti pačiame pajėgume, vis
dar ka panojasi antrame pasaulio te -
ni sininkų šimtuke. 

Neseniai paskelbtoje ATP len te -
lėje Ričardas su 501 tašku išsaugojo
113-ją vietą, kas vargu ar yra patenki -
na ma vieta taip anksčiau liaupsin-
tam lietuvaičiui. Mano nuomone,
jam pakliūti bent į 50-uką nėra jokių

vil  čių, nes šis sportininkas nėra lai -
mė jęs nė vieno svarbesnio turnyro ir
neturi jokių perspektyvų ateityje
(bū  čiau labai laimingas, jei klys-
čiau). 

Tuo tarpu latvis Ernests Gulbis
pasaulinėje kvalifikacijoje yra žy -
miai aukštesnėje vietoje – 2011 m. jis
bu vo 21-as, nugalėjęs visą būrį gerų
pasaulinio garso žaidėjų. Guodžia tik
tai, kad už R. Beran kį tarp lietuvių
te nisininkų yra ir žymiai prastesnių
žaidėjų: Laurynas Grigelis stovi 417-
oje, Gvidas Sabec kis – 1,456-oje, o Do -
vydas Šakinis – 1,574-oje vietoje. 

Kažin ar R. Berankis į pirmąjį te -
niso žaidėjų šimtuką kada nors
paklius ir vargu, ar reikia jį taip
liaup sinti, kaip kad daroma iki šiol.

EDVARDAS ŠULAITIS

Kauno „Žalgirio” klubo jaunie -
siems krepšininkams metų
pabaiga buvo gana sėkminga.

Jie užėmė I vietą dublerių turnyre,
vykusiame Olandijoje. Jaunieji žalgi-
riečiai per tris die nas iškovojo ketu-
rias pergales ir tre čią kartą šventė
per galę „Rinus de Jong Invitational”
turnyre. 

Baigiamosiose varžybose, vyku-
siose Den Bosch mieste, lietuviai
85:70 nugalėjo „BMS Basket” koman-
dą iš Danijos. Rezultatyviausiai žaidė
ir 34 taškus pelnė Vaidas Kariniaus -
kas. Šis kairiarankis gynėjas buvo
nesu stabdomas. Jam puikiai talkino
Ma rius Grigonis ir Tomas Dimša, su -
rin kę atitinkamai 18 ir 11 taškų. 

Nelengvos kauniečiams buvo
pirmosios varžybos su Rygos krepši-
nio akademijos komanda. Jose po
dvie jų ketvirčių „Žalgiris II” pirma-

vo tik vienu tašku – 37:36. Tačiau
kau niečiai varžovus paspaudė ir lai-
mėjo rezultatu 82:75. Komandai dau-
giausia taš kų įmetė Kariniauskas
(18), Dim ša ir Grigonis pridėjo po 12. 

Į baigiamąsias varžybas lietuvai -
čiai pateko pusfinalyje 87:71 įveikę
praėjusių metų čempionę – Belgrado
miesto jaunimo komandą. Čia vėl
daugiausia taškų pelnė Kariniaus kas
– 16. Po poros valandų kauniečiams
te ko žaisti dar vienas pogrupio rung-
tynes su šeimininkų komanda. Den
Bosch „Eiffel Towers” sugebėjo pasi-
priešinti tik du ketvirčius, po kurių
lietuviai pirmavo 39:35. Rungtynių
pabaiga priklausė lietuviams, kurie
laimėjo triuškinančia pergale – 88:60.
Rezultatyviausiai kauniečių koman-
doje žaidė Dimša, pelnęs 18 taškų. 

Tai buvo gera kalėdinė dovana
Kauno „Žalgirio” jaunimui, iš kurio,
tikimasi, išaugs puiki šio klubo pa -
maina. 

Jaunųjų žalgiriečių pergalė Olandijoje

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Krepšinis dažnai yra pavadina-
mas antrąja lietuvių religija.
Būtent ši sporto šaka Lie tu vo -

je buvo ir yra svarbi jau beveik aštuo-
niasdešimt metų – prisimenant Lie -
tuvos laimėtus Europos krepšinio
čempionatus 1937 m. Latvijoje ir 1939
m. Lietuvoje, po to puikų Lietuvos
krep šininkų žaidimą Sovietų Sąjun -
gos rinktinėje, kai Lietuva buvo oku -
puota, Kauno „Žalgirio” komandos
žūt  būtines kovas su Maskvos CSKA
žaidėjais, mūsų krepšininkų žaidimą
NBA lygoje ir galiausiai sėkmingus
rinktinės pasirodymus po Nepri -
klausomybės atgavimo.

„Krepšinis Lietuvoje: ekonomi-
ka, politika, tautos savimonė” – tokia
tema, baigiantis metams, diskutuota
jau septintajame Marijampolės foru -
me. Iki šiol čia buvo surengti šeši fo -
rumai, kurių metu garsūs šalies isto-
rikai, filosofai, ekonomistai, žurna-
listai, dvasininkai kalbėjosi apie ak -
tualiausias šiandieninės Lietuvos
dva sines, kultūrines, politines ir ūki-
nes problemas. Visos šių susitikimų
metu pasakytos mintys, pastebėjimai
buvo sudėti į knygą „Marijampolės
forumas: mintys ir vizijos”, kuri ką
tik išvydo dienos šviesą”.

Istorikas, krepšinio ištakų Lietu -
voje tyrėjas Norbertas Černiauskas
sakė, kad mūsų šalyje ši sporto šaka
pradėta vystyti netrukus po Nepri -
klausomybės paskelbimo, apie 1920
m. Pirmosios krepšinio rungty nės
Lie tuvoje buvo sužaistos 1922  m. ba -
landžio mėnesį, ir per keliolika metų
ši sporto šaka šalyje iš niekam neži-
nomos tapo pačia svarbiausia. Di -
džiausi nuopelnai dėl tokio šuolio
tenka Jungtinėse Amerikos Valsti -
jose  gyvenusiems mūsų tautiečiams.

„Lietuvoje turėjome lakūno Ste -
pono Dariaus projektą, kai jis vežė į
Lietuvą įvairias sporto šakas ir ban -
dė išmokyti lietuvius profesionaliai
sportuoti. Bet jam tada ne itin pa vy -
ko. Vėliau atsirado tuomet ‘krepšia -
svydžiu’ vadinto krepšinio projektas,
kai buvo labiau žiūrima į žaidimo ko -
kybę. Galiausiai įvyko du Europos
krepšinio čempionatai, kai lietuviai
pelnė auksą, o prieš 1939-ųjų čem pio -
natą pastatyta legendinė Kauno spor-
to halė, kuri tada gal kainavo bran-
giau nei prieš pastarąjį Europos čem-
pionatą Lietuvoje pastatytos kelios
naujos krepšinio arenos”– teigė isto-
rikas. 1938 m. lapkričio 22 d. buvo
patvirtintas Kauno sporto halės pro-
jektas, kurį sukūrė architektas Ana -
tolijus Rozenbliumas. Gruodžio 5 d.
prasidėjo statybos, o 1939 m. gegužės
15 d. arenoje jau surengtos pirmosios
treniruotės. Čempionatas Kaune vy -
ko tų metų gegužės 21–28 d., o arenos
statybos tada kainavo 400,000 litų.

Žaisti krepšinį lietuvius mokė ne
tik garsusis lakūnas Steponas Da -
rius, krepšinį tada vadinęs „basket-
bolu”, bet ir iš Amerikos atvykę
Kons tantinas Savickas, Juozas Žu -
kas , 1936 m. Berlyno olimpinių žaidy-
nių čempionas su JAV rinktine
Pranas Lubinas. Tuometę mūsų rink-
tinę itin sustiprino iš JAV atvykę
Feliksas Kriaučiūnas ir Pranas Tal -
zūnas. F. Kriaučiūnas treniravo rink-
tinę ir buvo pagrindinis žaidimo diri-

gentas, o vidurio puolėjas P. Talzūnas
tapo svarbiausiu puolimo ginklu.
Rink tinė rengėsi čempionatui Kauno
kūno kultūros rūmų salėje ir gydyto-
jo Antano Jurgelionio, laikomo tau -
tinės kūno kultūros sistemos kūrėju,
sodyboje Vilkaviškio apskrityje, ne -
toli Marijampolės. 

Prieš 1939 m. Europos krep šinio
čempionatą Kaune į rinktinę iš Ame -
rikos atvyko  tikra žvaigždė – P.
Lubinas. Dvimetrinis vidurio puolė-
jas tuo metu atrodė milžinas ir Euro -
pos krepšininkams kėlė siaubą. JAV
lietuvių skaičius dar padidėjo, kai į
Lietuvą atvyko Mykolas Ruzgys, Jur -
gis Jurgėla ir Vytautas Bud riūnas.
Tada antrą kartą iš eilės Lietuva tapo
čempione. Deja, pergalių grandinės
Europos čempionatuose nepavyko
pratęsti. Dėl Antrojo pasaulinio karo
turnyrai nevyko iki 1946 m., o Lie tu -
vą sovietinė okupacija apskritai
išbraukė iš krepšinio žemėlapio.
Mūsų šalies krepšininkai sėkmingai
atstovavo Sovietų Sąjungos rinkti-
nei, bet nacionalinės komandos su -
grį žimo į Europos pirmenybes prisi-
ėjo laukti iki 1995 m.

„Po antrojo pergalingo čempio -
nato komandos branduolys sugrįžo
at gal į Ameriką, kai kurie žaidėjai,
prasidėjus okupacijai, atsidūrė Sibi -
re, liko tik mažiau pajėgūs ir talen-
tingi krepšininkai. Bet dar iki maž-
daug 1953 metų jie žaidė, nors garsio-
sios pergalės jau liko praeityje. Tie
ryšiai su šlovinga krepšinio praeiti-
mi trū -  ki nėjo, ir kai 1999 metais po
‘Žalgirio’ komandos pergalės Euro -
lygoje krep šininkų buvo pasiteirauta
apie prieš kario pergales, vos vienas
sugebėjo prisiminti kažkurią datą ar
pergalę” – sakė istorikas N. Čer-
niauskas.

Šarūnas Marčiulionis, pirmasis
lietuvis, rungtyniavęs NBA lygoje,
sakė, kad krepšiniu susidomėjo bū -
damas vos 10 metų amžiaus. Tada jo
idealas buvo Modestas Paulauskas,
kuris vėliau tapo Šarūno treneriu.
Buvo sovietiniai laikai, lietuviai žai-
dėjai – Valdemaras Chomičius, Arvy -
das Sabonis, Rimas Kurtinaitis  var-
žėsi tarpusavyje, tačiau, žaidzda mi
su kitais jie buvo labai vieningi, tarsi
vienas kumštis. „Ar buvo, išliko sąsa-
jos su prieškario krepšiniu? Turbūt
atsakymas yra neseniai pasiro džiu -
sia  me filme ‘Kita svajonių komanda’.
Žiūrėjau jį kelis kartus, ir kaskart,
kai prisimenu tą pergalę, tas emoci-
jas, nejučiomis ima kauptis ašaros” –
sakė garsusis krep ši nin kas. Kal -
bėdamas apie savo septynerius NBA
lygoje žaistus metus krepšininkas
sakė, kad iš pat pradžių 1989–1990 me -
tais Oakland „Golden State War -
riors” komandoje buvo la bai sunku. Į
Ameriką jis nuvyko kaip olimpinis
čempionas, bet savo sugebėjimus te -
ko įrodinėti iš naujo.

„Pirmuosius metus NBA tu esi
‘rookie’, naujokas, ir su tuo reikia su -
sitaikyti. Be to, čia kitoks teisėjavi-
mas, rečiau švilpiamos baudos, lei -
džia ma agresyviau žaisti. NBA teisė-
javimas labai daug ką lemia, čia tei-
sėjas tarsi kuria tave. Taip, galima
sakyti, kad Šarūno Jasikevičiaus ir
Arvydo Macijausko karjera NBA
nesusiklostė taip, kaip tikėtasi, bet
jiems turbūt buvo sunku susitaikyti

su tuo ‘rookie’ statusu”– svarstė Š.
Mar čiulionis.

Jo nuomone, dabar NBA žai-
džiantys Jonas Valančiūnas ir Do -
natas Motie jūnas turi geras galimy-
bes. Jonas yra ypač vertinamas savo
komandos va dovų, ir po pirmojo ‘roo-
kie’ sezono viskas bus gerai. Reikia
tikėtis, kad ir Linas Kleiza Toronto
„Raptors” komandoje sėkmingiau
atsiskleis.

Lietuvos krepšinio sirgalių
veidu vadinamas Tomas Balaišis, ži -
nomas „Sėklos” vardu, pasakojo apie
tai, ką sirgaliams reiškia krepšinis.
Kartu su komanda būrys sirgalių
važiuoja į visus čempionatus, palai-
ko žaidėjus ir kai lyja pergalėmis, ir

kai ateina sunkus metas ir tenka nu -
ryti pra laimėjimų kartėlį. 

Kalbėdamas apie Lietuvos krep-
šinio ateitį, Marčiulionis papa sakojo
apie tai, kaip ruošiami jaunieji krep-
šininkai jo vardo krepšinio mokyklo-
je, ko jie ten išmoksta, kaip ieškoma
naujų idėjų, kaip bandoma pakeisti
žaidimo braižą, kokios problemos
truk do pasiekti geresnių rezultatų.
„Ar dar turėsime tokią ko mandą
kurią neseniai turėjome? Ateitis bus
gera, jei valstybei rūpės krepšinis ir
kartu valdininkai per daug nesikiš į
šią sritį. Labai svarbu pasirinkti
svarbiausius uždavinius ir turėti
aiškų tikslą”, – sakė olimpinis čem-
pionas. 

Krepšinis ir lietuviai

Jaunasis žalgirietis. www.zalgiris.lt
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Sausio 13 d., sekmadienį, Šaulių na muose (2417
W. 43rd St., Chicago, IL 60629) bus minimos
Klai pėdos krašto prijungimo prie Lietu vos 90-

osios metines. Ta proga bus pristatytas Klaipėdos
krašto visuo me nės ir politikos veikėjo Jono Va na -
gaičio is torinio almanacho ,,Ko vų ke liais” antrasis
leidimas. Naujas leidimas – labai reikšmingas įvy -
kis, taip tęsiamas J. Vanagaičio pra  dėtas darbas.
Leidinys yra originalo kopija, papildyta vaikaičių
žodžiu. Įžangi nius straipsnius naujajam leidimui
parašė istorikai Vygantas Va reikis ir Silva Pocytė.

Almanachas, kurį išleido Vil niaus leidykla
„Petro ofsetas”, pasi rodė 500 vnt. tiražu. Leidinys iš
naujo iš leistas Pa gėgių kultūros centro, jo di -
rektorės Svetlanos Ja šins kienės, Ame rikos lietu-
vių, Jono Vanagaičio vaikaičių Romo Šležo bei Ma -
rytės Kava liaus kaitės-Merphy ini ciatyva.

J. Vanagaičio sudarytas alma nachas „Kovos
keliais” pirmą kar tą buvo išleistas 1938 m., minint
15-ą sias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos
metines. Šis leidinys – svarbus lietuviškos istoriog-
rafijos šaltinis. Leidinyje buvo išspausdinta apie 80
straipsnių apie Mažosios (Prū sų) Lietuvos istoriją
nuo XVI a., o daugiausia dėmesio buvo skir ta 1923
m. sausio mėnesio įvykiams Klai pėdos krašte. Dau -
guma alma na che spausdinamų straip s nių yra pa -
rašyti paties J. Vana gaičio. Nors leidinys buvo ro -
man tinės istorijos kū rinys, tačiau iki šiol jis kaip
šaltinis lieka svarbus Klaipėdos krašto istorijai ir
kultūrai pažinti. Tą pažymėjo ir antrojo leidinio
pristatyme Vilniuje kalbėjęs Lie tuvos nacionalinės
Mar tyno Maž vydo bibliotekos Komplek tavimo sky -
riaus vedėjas Vytautas Go centas. Vienas iš ,,Ma žo -
sios Lietuvos enciklopedijos” su darytojų ir atsa -
kingasis sekretorius, sakė, jog apie 80 proc. medžia-
gos, esančios visuose ke turiuose mi nėtosios encik-
lopedijos tomuose, esą paimta iš J. Vana gaičio kny-
gos „Kovos keliais”.

J. Vanagaičio gyvenimo kelias

J. Vanagaitis, dažnam lietuviui ži nomo eilė raš -
 čio „Kur girė žaliuoja, ten mano na mai” autorius,
gi  mė 1869 m. rug sėjo 23 d. Pabu du piuo se, Ra gai nės
apskrityje.

Būsimasis spaudos darbuotojas, žurnalistas ir
straipsnių autorius M. Jankaus spaustuvėje Bitė -
nuose 1900 m. mokėsi raidžių rinkėjo profesijos.
Laik raštininko darbą pradėjo 1904 m.

1905 m. J. Vanagaitis, kaip vie nintelis lietuvi-
ninkų delegatas, dalyvavo Didžiajame Vilniaus
Seime. Jo siūlymu šis visų kraštų lietuvių su va žia -
vimas pavadintas Seimu.

Tai vienas iškiliausių politikų ir visuomenės
veikėjų šalia Martyno Jankaus, Erdmono Simo nai -
čio, Vy dū no. Iš kitų išsiskyrė kovingumu, narsa,
sie kiu, kad Mažoji Lietuva ar ba bent Klaipėdos
kraštas susijungtų su Didžiąja Lietuva, su atkurtą-
ja Lie tuvos valstybe. 

J. Vanagaitis veikė daugelyje Ma žosios Lie -
tuvos draugijų, tačiau il giausiai – 1903–1914 m. (iki
Pirmojo pa saulinio karo) – vadovavo Birutės drau-
gijai Til žėje. Jis – aktyvus 1918 m. lapkričio 16 d.
įkurtos Prūsų lietuvių tautinės tarybos (vėliau –
Ma žosios Lietuvos tautinė taryba)  na rys, kartu su
kitais tarybos na riais tų metų lapkričio 30 d. Tilžėje
pasira šęs Mažosios Lietuvos atsiskyrimo nuo
Vokietijos ir susijungimo su Di džiąja Lietuva aktą
– vadinamą  Tilžės Aktą.

1922 m. gruodžio 18 d. įėjo į Ma žo sios Lietuvos
Gelbėjimo komitetą ir buvo jo sekretoriumi.
Veikdamas Gelbė jimo komitete, ruo šė dirvą Klai -
pėdos sukilimui. Su kilėlių dėka šiandien Lie tuva
yra jūrinė valstybė. 

Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos Respublikos
dalimi, J. Vanagaitis 1923–1940 m. buvo Lietuvos
šaulių sąjungos valdybos narys, Klaipėdos rinkti-
nės vienas vadovų, toliau uo liai dirbo kultūros sri-
tyje. 

Jonas Vanagaitis mirė 1946 m. rugsėjo 9 d. Kas -
sel-Mattenberg per keltųjų asmenų stovykloje,
Vokie ti joje. 2009 m. rugsėjo 19 dieną, minint 140-
ąsias žymaus Mažosios Lietuvos visuomenės veikė-
jo, laikraštininko, Til žės Akto signataro, lietuvybės

skleidėjo J. Vanagaičio metines, Se nose Bitėnų ka -
pinaitėse buvo perlai doti jo ir jo žmonos, visuome-
nės veikėjos Marijos Bro žaitės-Vana gai tienės pa -
laikai. 2011 m. birželio 9 d. tos pačios kapinaitės pri-
glaudė ir Vanagaičių dukrą Ievą Vanagaitytę- Ka -
valiauskienę-Janukėnienę. 

Almanachas ,,Kovos keliais”

Didelis J. Vanagaičio darbas su ren kant, paren-
giant, redaguojant me džiagą ir ją išleidžiant knyga
– al manachas ,,Kovos keliais” (Klai pėda, 1938). Lei -
džiant šią knygą autorius susidūrė su nemažais
sun kumais. Jam teko apsilankyti netgi pas LR pre-
zidentą Antaną Smetoną, ku ris, peržiūrėjęs rank-
raščius, pagyrė bū simos knygos sudarytoją už at -
liktą didžiulį darbą; sutiko, kad būtų per spaus -
dintas jo rašinys iš 1923 m. sau sio 4 d. žurnalo
,,Trimitas”, deja, prezidentas vėliau neišdrįso pa -
ra  šyti įžanginio straipsnio J. Vanagaičio kny-
gai – mat Lietu vos politinė pa dė tis tuo me -
tu jau buvo pasikeitusi.

Almanachas yra unikalus, nepaprastai vertin-
gas leidinys (didžiulio formato, 315 psl.). Jame, be
trumpos Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų gy -
venimo per šimtmečius apžvalgos, pateikti 1923 m.
sukilimo dalyvių at siminimai, žymiausių Mažo -
sios Lie tuvos veikėjų trumpos biografijos su nuo-
traukomis (ledinyje itin gausu ir kitokių iliustraci-
jų), parodytas lietuvininkų kultūrinis, visuomeni-
nis są jūdis, Klaipėdos krašto politinis gy venimas ir
t. t. 

Sugrįžimas po 74 metų 

Ne mažiau reikšmingas ir al manacho „Kovos
keliais” naujas leidimas, sugrįžęs pas skaitytojus
po 74 metų. Leidinys Lietuvoje jau pristatytas Šilu -
tės kultūros ir pramogų centre, Bi tėnuose, Mar -
tyno Jankaus muziejuje, Pagėgių bibliotekoje, Klai -
pėdoje, Vilniuje. Lietu voje šias knygas įsigijo mies-
tų bibliotekos bei pavieniai žmo-
nės.

Ir štai – lau kiamos knygos
sutiktuvės Či kagoje. JAV pasiekė
100 šio almanacho vienetų. 2012
metų sausio pradžioje pa si ro -
džiu sią antrojo leidimo knygą
platina J. Vanagaičio vai kaičiai
R. Šležas bei M. Kava liaus kaitė-
Merphy, parėmę knygos išleidi-
mą. Lietuvi ninkų bendrijos ,,Ma -
 žo ji Lietuva”, Vil niuje vykusia -
me knygos pristatyme negalėjęs
dalyvauti R. Šležas atsiuntė laiš-
ką, kuria me rašo: ,,Il gus metus
mūsų motinų saugota almana-
cho kopija mums, Vanagai čio
vai  kai čiams, buvo kaip šven ta
re likvija, nukeliavusi tolimą ke -
lią iš gimtojo krašto į JAV. Ji aki -
vaiz džiai buvo mūsų ryšys su
prasminga šei mos istorija bei

mū sų tautiniu ir kultūriniu Mažosios Lietuvos pa -
veldu. Vanagaičių dukros, Ieva Ka va liauskienė-
Janukėnienė ir Ona Šle  žie nė, būdamos dar gyvos,
vis svajojo, kad ‘Kovos keliais’ vėl grįš į tė vy nę
nauju leidimu. Ta mintis ru se no daug metų, bet ji
nebuvo reali kol Lietuva neatgavo savo nepri klau -
so mybę.

<...> Ir štai 2012 m., po 74 metų, ‘Kovos keliais’
išėjo į pasaulį nauja laida. Aš ir pusseserė Marytė
Ka va liauskaitė jaučiamės esantys atlikę lietuviš-
kai istoriografijai naudingą darbą, o taip pat išpil-
dę mūsų motinų norus. Tikimės, kad mūsų senelio
veik los gal svarbiausias atsiekimas parodys dabar-
tinėms kartoms Ma žo sios Lietuvos kovas, dėka ku -
rių šiandien Lietuva turi Klaipėdą, Neringą ir
Kuršių marias”. 

Išsipildė ir dar vienas R. Šležo noras – almana-
cho sutiktuvės JAV. Sausio 13 d. Vytauto Didžio jo
rinkti nės šaulių na muose 13:30 val. p. p.
prasidėsian čia me ren ginyje dalyvaus svečias iš
Bos ton Romas Šležas, J. Vana gaičio vai kaitis. Jis
pristatys savo senelio išleistą (1938 m.) ir naujai
Lie tu voje perleistą istorinį alma nachą „Ko vos
keliais”, kuris turi didelę isto rinę išliekamąją
vertę. Šį įdomų lei dinį bus galima įsigyti renginio
metu. 

Pranešimą ,,Amerikos lie tuvių veik   la Klai -
pėdos krašto suki lime” skai tys Litua nistikos
Tyrimo ir stu dijų centro (LTSC) darbuotoja Kris ti -
na La pie nytė. Kviečiame visus, ypa tingai Klai -
pėdos krašto žmones, dalyvauti šiame renginyje.
Tikimės, kad naujas almanacho leidimas su do mins
ne tik Mažosios Lietuvos drau gijos narius, bet ir
visus, kam brangi mūsų krašto ateitis ir šlovinga
pra eitis.

Bus vaišės, klaipėdietiškas alutis ir skani
žuvienė, puiki muzikinė programa, gera nuotaika,
gražus pabendravimas. Tel. pasiteiravimui: 708-
945-1541.

Parengta pagal internetinę spaudą

Prikeltas naujam gyvenimui J. Vanagaičio 
almanachas „Kovos keliais” pasiekė Čikagą

Tilžės Akto signataras Jonas Vanagaitis (sėdi pirmas iš dešinės) su Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto
nariais ir bendradarbiais. Sėdi iš kairės: Vilius Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, komiteto pirmininkas Martynas Jankus.
Stovi (iš kairės): Steponas Darius, Aivas Ivaškevičius, A. Marcinkevičius, Juozas Pronckus. 

1923 m. sausio 19 d. /LŽ archyvo ir LCVA nuotr. 

Jono Vanagaičio vaikaičiai Marytė Kavaliauskaitė-Merphy ir Romas Šležas ir
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius dr. Jonas Genys knygos
Klaipėdoje pristatymo metu.                                                         Gedimino Pilaičio nuotr.
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APŽVALGOS

Parlamentaras turi jausti ištikimybę priesaikai
ANDRIUS NAVICKAS

2012 m. gruodžio 17 d. dešimt Sei -
mo narių išplatino pareiškimą, kad
buriasi į parlamentinę grupę „Už iš -
tikimybę priesaikai”. Grupę su daro
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė
Rima Baškienė, konservatoriai Ser -
gejus Jovaiša, Rytas Kupčinskas,
Nag lis Puteikis, Paulius Saudargas
ir Vytautas Juozapaitis, liberalai Vi -
talijus Gailius ir Eugenijus Gent -
vilas, partijos „Drąsos kelias” atsto-
vai Vytautas Antanas Matu levičius,
Algirdas Patackas ir sa varankiškai
išrinktas Seimo narys Povilas Urb -
šys.

Bernardinai.lt sveikina šią po -
litikų iniciatyvą mesti iššūkį vyrau-
jančiai Lietuvoje politikos kaip pre-
kybos galios, kuriai svetimi bet kokie
vertybiniai įsipareigojimai, sampra-
tai. Todėl kreipėmės į vieną šios
Seimo grupės narį Povilą Urbšį, pra-
šydami paaiškinti, kas juos paskati-
no į tokią grupę jungtis ir kokių ini-
ciatyvų galime tikėtis iš šios grupės
ateityje.

Trumpai apie Povilą Urbšį

Gimė 1962 m. Panevėžyje, kur
bai gė 7-ąją vidurinę mokyklą. 1995 m.
Vil niaus pedagoginiame universitete
įgijo istorijos, politologijos ir visuo-
menės mokytojo specialybę. 1988–
1990 m. dalyvavo Sąjūdžio Panevėžio
tarybos veikloje, buvo Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio tarybos Istorinės
atminties grupės narys. Viena pa g -
rin dinių šios grupės veiklos krypčių
– aiškintis sovietų padarytus nusi-
kaltimus okupacijos metais ir atkur-
ti istorinį teisingumą. 1991 m. sausio
ir rugpjūčio mėnesiais buvo Aukš -
čiausiosios Tarybos gy nėjų gretose.
1991–1992 m. paskirtas į LR AT komi-
siją Sovietų Sąjungos KGB veiklai
tirti. Jau nuo 1990 m. dirbo Pane vė -
žyje istorijos ir kultūros paminklų
ap saugos inspektoriumi, o vėliau ir
LR Kultūros paveldo in spekcijos Pa -
nevėžio apygardos vir šininku. 

1992 m. pradėjo darbą Valstybės
saugumo departamente, kur tapo
Panevėžio skyriaus vyr. inspektoriu-
mi. Nuo 1997 iki 2012 m. buvo STT
Panevėžio skyriaus viršininkas. 2012
m. balandžio mėnesį turėjo palikti
tarnybą dėl sveikatos. Tiesa, labai
tikėtina, kad svarbesnė priežastis,
ko dėl taip skubėta at sisveikinti su
daugelį metų principingumu ir sąži-
ningumu garsėjusiu pareigūnu, buvo
jo tvirta pozicija, siekiant, kad vie-
nas įta kingiausių Panevėžio politikų
– eksmeras ir dabar jau eksparla-
mentaras Vitas Matuzas būtų pa -
trauk tas baudžiamojon atsakomy-
bėn. Tai, kad šis politikas, nepaisyda-
mas iškeltos bylos, nusprendė kandi-
datuoti į Sei mą, tapo svarbiu akstinu
ir P. Urbšiui ryžtis kandidatuoti kaip
nepriklausomam kandidatui, re -
miant bičiuliams iš Panevėžio sąjū-
džio laikų. P. Urbšys didžiule balsų
persvara nugalėjo vienmandatėje Va -
karinėje apygardoje ir tapo vienu iš
trijų savarankiškai išsikėlusių kan-
didatų, kuriems pavyko patekti į
Seimą. Čia P. Urbšys priklauso Miš -
riai frakcijai ir tapo vienu iš  grupės
„Už ištikimybę priesaikai” narių.  

2008 m. P. Urbšys valstybei pado-

vanojo savo asmeninį turtą – senelio
brolio, paskutinio tarpukario Nepri -
klausomos Lietuvos užsienio reikalų
ministro Juozo Urbšio sodybą, kur
bu vo įkurtas visuomeninės minties
ir kultūros muziejus.

***
Man priesaiką Seime teko duoti

du kartus. Pirmą kartą 1991 m. sau-
sio mėnesį, kai teko būti Aukš čiau -
siosios Tarybos gynėju, ir tapus Sei -
mo nariu 2012 m. rudenį. Giliai
atmintyje įsirėžė ta atmosfera, kurio-
je teko prisiekti prieš daugiau nei du
dešimtmečius. Tada priesaika reiškė
ryžtą paaukoti gyvybę už savo valsty-
bę. Šratinuku ant rankų mes rašė-
mės kraujo grupę ar vardą ir miestą,
iš kurio atvažiavome, kad paskui, jei
prireiks, būtų lengviau atpažinti kū -
ną. Kiekvienas priesaikos žodis turė-
jo svorį. Priesaika mus jungė ir stip-
rino.

Ta priesaika, kurią daviau Sei -
me, tapdamas parlamentaru, man as -
meniškai ne mažiau svarbi. Tačiau,
prisipažįstu, trikdė, jog nemaža dalis
kolegų į ją žvelgė tik kaip į formalu-
mą. Dar nejaukiau tapo, kai prasidė-
jo Seimo darbas ir pamačiau ne su -
telktas pastangas tarnauti Tė vy nei,
bet grumtynes dėl galios ir norą pasi-
slėpti už tautos atstovo vardo tarsi
skydo, kuris esą suteikia didesnes
tei ses nei kitiems Lietuvos pilie-
čiams.

Supratau, kad turiu pa si rinkti:
arba priimti vyraujančias „žaidimo

taisykles”, kai politika suvokiama
kaip prekyba galia, ir visa energija
sutelkiama ties savo interesų „pra-
mušinėjimu”, arba mesti tam iššūkį,
primenant, kad priesaika valstybei
mus įpareigoja tarnauti visuomenės
gerovei ir būti lojaliems Tėvynei, o
ne kuriai nors politinei ar finansinei
grupei. Man pirmasis kelias yra
visiškai nepriimtinas, tad pradėjau
savo pozicija dalintis su kitais Seimo
nariais ir apsidžiaugiau, jog nesu
viena „balta varna”, kad yra nema-
žai žmonių, kuriems tai, kad  parla-
mentarai patys diskredituoja savo
profesijos orumą, nepriimtina. Esu
įsitikinęs, kad tas parlamentaras,
kuris nejaučia ištikimybės priesai-
kai ir  rimtai nepriima viso to, kas
joje sakoma, negali vadintis tautos
atstovu. Jis tėra statistas, sraigtelis,
priemonė, kuria kažkas pasinaudoja,
siekdamas savo interesų, bet ne tik-
ras politikas.

Taip Seime atsirado parlamenta-
rų grupė „Už ištikimybę priesaikai”,
į kurią įsitraukė 10 parlamentarų iš
kelių Seimo frakcijų, bet, tikiu, atei-
tyje ji taps didesnė ir tikrai įtakinga,
nes jaučiu, jog ne tik žmonės anapus
Seimo sienų, bet ir didžioji dalis par-
lamentarų nepatenkinti tuo, kuo
šian dien yra virtęs svarbiausios
vals tybės poli tinės institucijos dar-
bas. Tiesa, norėčiau pabrėžti, kad,
kai kalbame apie priesaiką valstybei,
negalima apsiriboti vien Seimo na -
riais. Prezidentas, Ministras pirmi-
ninkas, ministrai, kitų institucijų

atstovai prisiekia valstybei. Taigi,
žmonių, kurie yra saistomi priesai-
kos, yra gana daug ir, neabejoju, jei
jie kur kas rimčiau pra dėtų suvokti
kiekvieną savo prie saikos žodį, jei
garbė, padorumas jiems taptų kas -
die nio darbo stuburu, esu įsitiki nęs,
kad valstybėje labai daug kas pradė-
tų keistis. Tačiau suprantu, jog čia
mūsų laukia ilgas ir sudėtingas
kelias.

Teko ne kartą girdėti politikos
apžvalgininkų, o ir pačių politikų iš -
vedžiojimų, jog politika yra sfera,
kuri nėra niekaip susijusi su morale.
Esą politikas veikia erdvėje, kuriai
neverta taikyti padorumo, moralumo
standartų. Jokiu būdu su tuo nesu-
tinku. Jau tai, kad egzistuoja priesai-
ka valstybei, yra pakankamas įrody-
mas, kad būti politiku – tai vertybiš-
kai įsipareigoti. Apie tai turime gar-
siai ir aiškiai kalbėti. Taip pat svar-
bu priminti žmonėms įvairius istori-
nius pavyzdžius, kai valstybės parei-
gūnai išdrįso priimti sudėtin gų ir
nepopuliarių spren dimų, rizikuoda-
mi viskuo, ką turi, rizikuodami kar-
jera ir savo gerove, bet turėjo drąsos
taip pasielgti, nes labai rimtai priė-
mė įsipareigojimą tiesai ir lojalumą
Tėvynei. Tad ir šiandien neturėtume
sakyti, kad mes neturime pasirinki-
mo, jog tenka plaukti pasroviui. Mes
kiekvieną dieną renkamės, ir tai
reiškia galimybę net ir tiems, kurie
ilgą laiką gyveno ne pagal sąžinę, te -
buvo kieno nors interesų sraigteliai,
bet dabar nori būti oriais ir padoriais
žmonėmis. Tai apsisprendimo, o ne
aplinkybių dalykas.

Puikiai suprantu, kad mūsų gru-
pės veikla tikrai nebus rožėmis klota.
Jau nuo pat pirmos akimirkos paju-
tome pašaipėlę ir iš nemažos dalies
žurnalistų pusės. Deja, bet šiandien
vyrauja maitvanagiškas mentalite-
tas žiniasklaidoje, kai visas dėmesys
telkiamas tam, kas bloga, žaizdoms,
klaidoms, o visi bandymai keisti
padėtį dažnai ignoruojamos ar išjuo-
kiamos. Taip pat ir dalis kolegų gru-
pės atsiradimą priėmė kaip esą norą
susireikšminti. Tikrai nemanome,
kad esame geresni parlamentarai už
kitus. Mes paprasčiausiai norime
grąžinti parlamentaro profesijos ge -
rą vardą, no rime priminti kolegoms,
kad priesaika valstybei įpareigoja,
jog garbė, padorumas nėra tuščios
fra zės. Nesitikiu greito mentaliteto
po kyčio Seime, tačiau kiekvienas po -
kytis turi turėti pirmą žingsnį – mū -
sų grupės įsteigimas toks tikrai galė-
tų būti.

Bernardinai.lt

Povilas Urbšys duoda priesaiką Seime. Vyginto Skaraičio nuotr.

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
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LIETUVOS  IR PASAULIO NAUJIENOS

Argentina pasisako už derybas dėl Folklando salų 

Čekijos prezidentas skelbia amnestiją

Baskų partija nutraukia veiklą Prancūzijoje

JAV gynybos reikmėms – 633 mlrd. dol.

Vokietija nebegrįš prie branduolinės energetikos

Vilnius (BNS) – Konser va torius
Arvydas Anušaus kas ra gi  na Seime
surengti didžiausios lietuvių trėmi-
mų pradžios minėjimą. Gegužės 22 d.
sukaks 65 metai, kai stalininis-komu-
nistinis režimas pra dė  jo pačią di -
džiausią tik Lietu voje vykdytą lietu-
vių trėmimą, primena parlamentinės
grupės „Už isto rinę atmintį ir teisin-
gumą” pirmininkas A. Anušauskas.
Par lamentaras kreipėsi į Seimo pir -
mininką Vydą Gedvilą, siūlydamas
šią dieną paminėti ir Seime, taip pat
paremti įvairias visuo menines ini -
cia tyvas, kurios skirtos istorinės at -
minties puo se lėjimui. A. Anu šaus -
kas prie šios ini cia tyvos pakvie tė pri-
sijungti ir Vil niaus merą Artūrą Zuo -
ką. 

Trėmimo operacija „Vesna”, ku -

rios vykdymui buvo pasitelkta net
30,000 represinių institucijų darbuo-
tojų, buvo pati didžiausia trėmimo
operacija Lietuvos istorijoje. 40,000
lietuvių buvo ištremti į Sibirą, iš ku -
rių – net 11,066 vaikai. Į Sibirą iš vež -
tiems pačioje vaikystėje šiuo metu
yra nuo 65 iki 82 metų. Šie žmonės
gali dar pasidalyti savo išgyventa
patirtimi. Sovietų Sąjunga Lietuvą
okupavo 1940 m., po ultimatumo pa -
siųs dama į šalį per 150,000 Raudo no -
sios armijos karių. 1941 m. prasidėjo
trejus metus trukusi nacistinės Vo -
kietijos okupacija, po jos šalį vėl oku-
pavo sovietai. Antroji sovietų oku pa -
cija truko beveik pusę am žiaus.
Sovietinės okupacijos metu iki 1952
m. į lagerius ir tremtį buvo iš vežta
275,000 Lietuvos gyventojų. 

Raginimas Seime paminėti trėmimą į Sibirą

Sprendimą dėl mažametės iš Garliavos 
teismas skelbs vasarį

Paryžius (BNS) – Baskų nacio-
nalistų partija „Batasuna” sausio 2 d.
pranešė nutraukianti savo veiklą
Pran cūzijoje, kur ji aktyviai veikė po
to, kai buvo uždrausta Ispanijoje dėl
tariamų jos ryšių su ginkluota sepa-
ratistų grupuote ETA. 2011 m. ETA
paskelbė nutraukianti kruviną 40
metų trukusią smurtinę kovą už Bas -
kijos nepriklausomybę šiaurinėje
Ispanijos ir pietvakarinėje Pran cū -
zijos dalyje, kuri nusinešė daugiau
nei 800 žmonių gyvybes. Atsi ža dė -

dama smurto ETA pareiškė, kad yra
pasirengusi išsiskirstyti su tam tik-
romis sąlygomis. Ispanijoje už draus -
ta partija „Batasuna” dar teisėtai
veikė Prancūzijos teritorijoje. Is pa -
nijoje buvę šios partijos nariai ir šali-
ninkai susibūrė apie praėjusiais me -
tais susikūrusią kairiųjų separatistų
koaliciją. Ji užėmė antrąją vietą spa-
lio mėnesį vykusiuose regionų val-
džios rinkimuose ir laimėjo 21 man-
datą Baskijos parlamente.

Vilnius (BNS) – Pilietybės reika-
lų komisija siūlo prezidentei Daliai
Grybauskaitei nesuteikti Lietuvos
pilietybės šokėjai ant ledo amerikie-
tei Isabell Tobias, kuriai būtinas
Lietuvos pasas, kad su Deividu Stag -
niūnu galėtų atstovauti Lietuvai So -
čio olimpinėse žaidynėse. Pilie tybės
įstatymas reikalauja dviejų dalykų:
ypatingų nuopelnų Lietuvai ir įsijun-
gimo į Lietuvos visuomenę. Ji neati-

tinka nė vieno reikalavimo. Pre zi -
dentė galutinio sprendimo kol kas
nepriėmė. Komisijos siūlymas jai yra
rekomendacinis. I. Tobias ir D. Stag -
niūnas ne kartą svarbiausiu savo
tikslu vadino 2014 m. Sočio olimpines
žaidynes. Tačiau čiuožti pora galės
tik, jei JAV pilietė I. Tobias gaus Lie -
tuvos pilie tybę. Pernai Eu ropos dai-
liojo čiuo žimo čempionate pora iško-
vojo 9-ąją vietą. 

Mirė Arnór Hannibalsson 

Berlynas (BNS) – Vokietijos
aplinkos ministras Peter Altmaier
sausio 4 d. pareiškė, kad jo šalis nie-
kada nebegrįš prie branduolinės
energetikos, mesdamas iššūkį vie-
nam aukštam Europos Sąjungos (ES)
pareigūnui, išsakiusiam abejonių dėl
Berlyno ketinimų palaipsniui užda-
ryti visus savo atominius reaktorius.

Po 2011 m. Japonijoje įvykusios

Fukušimos branduolinės nelaimės
Vokietija pasiryžo vykdyti ambicin-
gą ,,energetikos revoliuciją” – užda-
ryti visas savo atomines jėgaines iki
2022 m. ir skatinti atsinaujinančių
šaltinių, tokių kaip saulė ir vėjas,
energetiką. P. Altmaier taip pat paža-
dėjo, kad iki 2030 m. bus parinkta
vieta nuolatinei nacionalinei bran-
duolinių atliekų saugyklai.

Vilnius (URM info) – 2012 m.
gruodžio 28 d. mirė Lietuvos garbės
generalinis konsulas Islandijoje,
Reik javiko universiteto filosofijos
profesorius, vienas ištikimiausių
Lie tuvos bičiulių Arnór Hanni -
balsson. Nuo pat Lietuvos nepriklau-
somybės aušros A. Hannibalsson
rėmė mūsų laisvės siekį. Ilgus metus
jis  aktyviai prisidėjo užmezgant Lie -
tuvos ir Islandijos diplomatinius san-
tykius ir visapusiškai skatino abiejų
šalių politinius, ekonominius bei
kultūrinius ryšius. A. Hanni balsson
buvo nenuilstantis Baltijos šalių ne -
priklausomybės rėmėjas. 2010 m.
vasario mėnesį jis buvo apdovanotas
ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Ko -
mandoro didžiuoju kryžiumi.

1991 m. vasario 11 d. Islandija
pir moji iš užsienio valstybių oficia-

liai pripažino Lietuvos nepriklauso-
mybę, o tų pačių metų rugpjūčio 26 d.
šalys užmezgė diplomatinius santy-
kius. Tai buvo labai svarbi parama
Lietuvai ir didelis A. Hannibalsson
nuopelnas.

Vilnius (BNS) – Lietuvos Aukš -
čiausiasis Teismas (LAT)  išna g ri nė -
jo Laimutės Stankūnaitės ir mirusio
Drąsiaus Kedžio dukters gyvenomo-
sios vietos nustatymo bylą. Nutartį
planuojama skelbti vasario 4 d. Šią
bylą nagrinėjo septynių teisėjų kole-
gija. Į LAT kreipėsi dukterėčią susi-
grąžinti bandanti Seimo narė, buvusi
Kauno apygardos teismo teisėja Ne -
ringa Venckienė. Ji siekia, kad būtų
pakeisti ankstesnių teismų sprendi-
mai, kuriais remiantis mergaitė gy -
vena su mama L. Stan kūnaite. Glo bo -
ti dukterėčią siekia pati N. Venc kie -
nė.

Kėdainių rajono apylinkės teis -
mas 2011 m. gruodžio 16 d. nusprendė

D. Kedžio ir L. Stankūnaitės duk rą,
kurią globojo jos tėvo D. Kedžio sesuo
N. Venckienė, perduoti motinai. 2012
m. balandžio mėnesį Klai pėdos apy-
gardos teismas paliko ga lio ti šį
spren dimą. Teismo sprendimas įvyk -
dytas 2012 m. gegužės 17 d. Tuomet,
panaudojus 240 policininkų, mergai-
tė buvo prievarta paimta iš tetos
namų Garliavoje ir perduota moti-
nai. Jos abi tebesaugomos valstybės,
judviejų gyvenamoji vieta slepiama.
D. Kedys savo buvusią sugy ventinę L.
Stan kūnaitę kaltino pardavinėjus jų
duk rą pedofilams. Ta čiau Vilniaus
miesto apylinkės teismas išteisino
tvir kinimu kaltintą ve lionį Andrių
Ūsą.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pasirašė
teisė aktą, numatantį skirti gynybos
reikmėms 633 mlrd. dol., įskaitant
ka ro Afganistane finansavimą ir JAV
di p lomatinių misijų visame pasauly-
je saugumo stiprinimą. Šis teisės
aktas nustato esminį palaikymą ka -
riams ir jų šeimoms, atnaujina gyvy-
biškai svarbias nacionalinio saugu-
mo programas ir padeda užtikrinti,
kad Jungtinės Valstijos toliau turės
stipriausią kariuomenę pasaulyje. B.
Oba ma sakė pasirašęs šį dokumentą,
nors dėl atskirų dalių turėjęs kai
kurių abejonių. Jis pažymėjo, kad
nors visi valstybės tarnautojai pripa-
žįsta, jog reikia pašalinti neveiks -
mingas išlaidas, įvairios šio akto da -
lys riboja Gynybos departamento

gebėjimą nukreipti negausius ištek-
lius aukščiausiems nacio na li nio sau-
gumo svarbiausiems uždaviniams.
Nors pre zidentas sakė ne su visomis
akto nuostatomis sutinkantis, jis ne -
turi konstitucinių galių šį dokumen-
tą patvirtinti atskiromis dalimis. 

Lėktuvnešis ,,Ronald Reagan”. 
ELTA nuotr.

Praha (BNS) – Čekijos preziden-
tas Vaclav Klaus sulaukė kritikos
bangos, kai paskelbė visuotinę am -
nestiją tūkstančiams nuteistų arba
įtariamų nusikaltėlių, tarp kurių yra
tokių, kurie buvo nuteisti arba teisia-
mi už sukčiavimą stambiu mastu.
Čekijos Respublikos nepriklausomy-
bės 20-ųjų metinių proga šalies vado-

vo priimtu sprendimu, į laisvę išeis
maždaug 7,400 kalinių. Pagal am -
nestiją į laisvę daugiausia išeis tie
nuteistieji, kuriems skirta mažesnė
nei septynerių metų laisvės atėmimo
bausmė, ir vyresni nei 75 m. nu -
teistieji, kuriems skirta bausmė ne -
viršija 10 m. laisvės atėmimo. Tai ga -
limybė atleisti šalies piliečiams.

Londonas (BNS) – Argentinos
pre zidentė Cristina Fernandez para-
gino surengti derybas su Didžiąja
Bri  tanija dėl ginčijamų Folklando
salų. Ji išsiuntė atvirą laišką Jung -
tinės Karalystės premjerui David Ca -
me ron. Didžioji Bri tanija ir Argen -
tina 1982 m. dešimt savaičių kariavo
dėl tų atokių salų Atlanto vandenyno
pietuose, kurias Londonas laiko au -
to  nomine Bri tanijos užjūrio teritori-
ja. C. Fer nandez šio konflikto 30-
ąsias metines pažymėjo uoliomis dip-
lomatinėmis pastangomis atkreipti
dėmesį į Argentinos pretenzijas val-
dyti tą te ri toriją. 

Folklando salų klausimas Argen -
tinoje dažnai padeda sutelkti rinkėjų
palaikymą, tačiau jo svarba taip pat
didėja dėl naftos telkinių vandenyse
aplink tas salas. Savo laiške C. Fer -
nandez kaltina Britaniją pažeidžiant

Jungtinių Tautų rezoliucijas, ragi-
nančias abi šalis derybose išspręsti
ginčą dėl Folklendo salų, kurios
Argentinoje žinomos kaip Malvinų
salos. Britanijos URM atmetė C. Fer -
nandez raginimą surengti derybas,
laikydamasi ilgametės Londono pozi-
cijos, jog apie 3,000 Folklando salų
gyventojų yra pasirinkę būti britais.

David Cameron. ELTA nuotr.

Arnór Hannibalsson 

Siūloma nesuteikti Lietuvos pilietybės 
šokėjai ant ledo I. Tobias 



DR. PETRAS V. kISIELIuS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICkAS, mD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmunDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

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

GineKOlOGijA

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
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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

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETuVĄ

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

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

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

SIŪLO DARBĄ

SIŪLOmE DARBuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOkATAI

.

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 ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

JOhn GALT GROuP
invites flatbed owner opera-
tors in our strong-build pro-
fessional team. We don’t have
company trucks so we focus
on owner operators. Fuel
cards, trailers for rent. 

For more info call John 
317-654-6529.



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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

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
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SIŪLO 

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
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 sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SIŪLO DARBĄ

Skelbimų 
skyriaus tel. 

1-773-585-9500

Bitininkystės verslo galimybė – San Francisco/Bay area. Puiki galimybė gyventi ir dirb-
ti  California. Ieškomas investuotojas/bitininkas plėtoti bitininkystės verslą regione, iš -
gaunant vietinį medų. Pasiūlymą sudaro: klientai, bičių laikymo vietos, verslo ryšiai,
pro duktas turintis vardą. 

Kreiptis: Rokas Armonas (bayareabeecompany@gmail.com)

Lietuvoje, Skuode, parduodamas mūri-
nis namas gražioje vietoje. Gyvenamas
plotas 300 m2, yra mūrinis ūkinis pasta-
tas, 30 arų žemės. Kaina 330,000 Lt. Tel.
312-310-0289; 312-451-7538

MitYbininKĖ

DR. VILIJA R. KERELYTė
6420 West 127th St. Suite 106

Palos Heights, IL 60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos: 

pirm.–ketv. 10 val. r. – 4 val. p. p.

,,Surašymas” Nr. 13 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: VĖŽIAGYVIS.

,,Draugo” kryžiažodžio ,,Surašymas” Nr. 12 išsprendė ir mums atsa -
kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Regina Kazlauskas, Lemont, IL
Birutė Bernotienė, Hartford, CT

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629–5589 arba el. paštu – redakcija@draugas.org
ir faksu: 773-585-8284. 

Adoruodami Eucharistiją tikin-
tieji yra įpratę giedoti ar garsiai mels-
tis. Tai pagirtina praktika, tačiau,
norint iš adoracijos gauti daugiau
naudos, reikia daugiau laiko skirti
tyliai maldai. Sėkmingiausia adoruo-
ti turint su savimi Šventąjį Raštą,
kuris skaitomas, o paskui tylomis
mąs toma ir klausiama savęs, ką man
šią valandą pasakytų Jėzus. Tokia ty -
los malda adoracijoje yra labai bran-
gi. Tikrai verta pabandyti su Šv. Raš -
tu eucharistinio Jėzaus akivaizdoje
pabūti ilgesnį laiką, nes tyloje Dievas
mums gali pasakyti labai svarbių
dalykų, kuriuos užgožia skubėjimas
ir gyvenimo triukšmas.

Tikėjimo metų svarbiausias tiks-
las – mums patiems paaugti tikėjime.
Bažnyčia turi tūkstantmetę patirtį,
kad tikėjimas auga, kai žmogus rūpi-
nasi gera malda ir šiam tikslui nepa-
gaili laiko. Švenčiausiojo Sakramento
adoracija yra Dievo padovanotas lai-
kas, kai galime nurimti ir pabūti jo
akivaizdoje, pasakant jam, ko mums
reikia, ir klausantis, ką jis pasakys
mums.

Nuolatinė adoracija bus puiki
pro ga melstis už Lietuvos dvasinį at -
gimimą, už Bažnyčią ir kitomis svar-

biomis intencijomis. Matome daugy-
bę suglumusių, gyvenimu nusivylu-
sių ir kenčiančių žmonių. Ma tome,
kaip atsakingi valstybės žmonės sun-
kiai susidoroja su jiems patikėtomis
pareigomis. Matome, kad net Baž -
nyčioje kunigams ne visada pasiseka
būti gerais Evangelijos liudytojais.
Šventosios Dvasios parama yra reika-
linga be išimties visiems žmonėms.
Kur kitur, jei ne Eucharistijos adora-
cijoje, galėtume Dievui išsakyti savo
prašymus ir troškimus?

Ne kiekvienas žmogus galės nu -
vykti į bažnyčią ir dalyvauti tenai
vyk siančioje adoracijoje. Tačiau šitai
vaisingai galima atlikti ir namuose,
ypač kai sergama ar dėl senatvės ne -
pajėgiama nueiti į bažnyčią. Reikia
tik pasiskirti laiką, kad mums niekas
netrukdytų, ir melstis panašiai kaip
ir bažnyčioje, tik dvasiniu būdu. Dva -
sinės adoracijos metu galima kalbėti
Rožinį, apmąstant jo paslaptis. Juk
Ro žinis yra trumpa Evangelija,
mums pristatanti visą Jėzaus gyveni-
mą nuo motinos įsčių iki garbingo
įžengimo į dangų! Dvasinė adoracija
užbaigiama prašymu, kad Viešpats
pa laimintų patį adoruotoją, visus
Lietuvos žmones, o ypač tuos, kurie
mums yra artimi ir brangūs.

Dievo Gimdytoja – 
kelrodė į Jėzų

Atkelta iš 2 psl.

Balzeko lietuvių kultūros muziejui rei-
kalingas raštinės darbuotojas(a) dirbti
pilną arba nepilną darbo savaitę.
Būtinos lietuvių ir anglų kalbų žinios.
Reziume siųsti: 

info@balzekasmuseum.org
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medinis kardas – rudis. Įgiję laisvę
buvę vergai galėdavo tapti gladiato-
rių mo kytojais ir naudoti rudį kaip
mokymo priemonę. 

Antanas Rudis buvo laisvas žmo-
gus – ne tik dėl to, kad gimė laisvame
krašte, Amerikoje. Jis taip pasirinko.
Jis pasirinko vertybes, kurios jo gy -
venimui suteikė tvirtą pagrindą. Jis
pasirinko tu rėti nepriklausomą nuo-
monę – apie žmones, įvykius ir reiš-
kinius. Jis pasirinko gerai kalbėti lie-
tuviškai, nors gimė Amerikoje, kaip
gyvą priekaištą tiems, kurie po kele-
rių metų dvikalbystės ,,užmiršta”
gim tąją kalbą arba įgyja ,,neištrina-
mą” akcentą.

Inžinierius, pramonininkas, vi -
suo menės veikėjas, mecenatas, lais-
vas ir orus JAV pilietis, XX a. riteris
Antanas Juozas Rudis mirė gruodžio
10 d., likus šiek tiek daugiau nei mė -
nesiui iki savo 102-ojo gimtadienio.
Simboliška, kad atsisveikinimo Mi -
šios vyko Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo bažnyčioje – toje pačioje, kurią
statant metalinis karkasas buvo išlie-
tas A. Rudžio gamykloje.

Kai pagalvoju apie tą prieš dvejus
metus įvykusį mūsų susitikimą,
prieš akis iškyla balti (kaip ir tuomet,
2011 metų sausį) Monee apylinkių
laukai, o per juos ant balto žirgo su
trofėjiniu kardu rankoje link hori-
zonto tolsta išeivijos riteris. Joja tie-
siai į glėbį savo mylimai žmonai Ma -
rijai, kurią viso mūsų pokalbio metu
jis vadino ,,mano ponia”, apie kurią
kalbėjo tik su gilia pagarba ir susiža-
vėjimu ir kurios netektį – aiškiai jau-
tei – jis vis dar giliai išgyveno.

***
Antanas Juozas Rudis gimė 1911

m. Čikagoje, mokėsi Tilden technikos
mokykloje, 1935 m. bakalauro laips-
niu baigė Illinois Institute of  Tech -
nology. Dirbo plieno pramonėje:
,,John O’Leary”, ,,Kelly” bendrovėse,
1942 m. Blue Island įsteigė savo įmo nę
,,Rockwell Engineering”, gaminusią
stambias metalines konstrukcijas lai-
vams, jėgainėms, kitiems dideliems
objektams. 1940 m. vedė West ville, IL,
gimusią Mariją Juozapai tytę, su ja
už augino keturis vaikus – du sūnus ir
dvi dukteris. 

Būtent Rudienė įkvėpė vyrą di -
deliems lietuviškiems darbams. Be
Ru džių šeimos nestovėtų Marijos
mer gaičių gimnazija ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčia Marquette

Park, marijonų vienuolynas ir ,,Drau -
go” rūmai, Jaunimo centras ir Šv.
Kry žiaus ligoninė. Ir ne tik tai – išti-
sų dešimtmečių lietuviškas gyveni-
mas Čikagoje yra nedalomai susijęs
su M. ir A. Rudžių veikla. Savo lėšo-
mis jie leido vadovėlius lituanisti-
nėms mokykloms, rėmė įvairius kul-
tūrinius renginius: ,,Vyčių” insceni-
zuotas lietuviškas vestuves, ,,Mar -
gučio” koncertą Lyric Opera scenoje,
K. V. Banaičio operos ,,Jū ratė ir Kas -
tytis” pastatymą, kitus įspūdingus ir
iki šiai dienai prisimenamus projek-
tus.

Rudžių finansinės paramos su -
laukė ne tik Čikaga. Štai Šiluvos kop-
lyčia Washington, DC – taip pat jų
rūpesčio vaisius. Net tolimoje Vene -
sueloje stovi tūkstančio metų senumo
bažnyčia, kurią kažkada padėjo atsta-
tyti Antanas Rudis. Kaip ir Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio bažny-
čia Vidugiriuose, Punsko valsčiuje, ji
pastatyta už Rudžių šeimos lėšas ir jų
rūpesčiu.

Plati ir Rudžio visuomeninė bei
politinė veikla. Kokių tik pareigų jam
neteko imtis! Jis buvo Amerikos lie-
tuvių tarybos (ALT) centro valdybos
narys, pirmininko pavaduotojas ir
pir mininkas. 1945 m. dalyvavo JAV
delegacijoje Jungtinėse Tautose dėl
Lietuvos okupacijos panaikinimo.
Buvo JAV Kongreso Kersten komiteto
specialusis patarėjas ir ALT’o įgalio-
tinis; 1954 m. su komiteto pirmininku
Charles J. Kersten vyko į Europą tirti
SSRS agresijos Baltijos kraštuose
(Kersten komiteto dokumentai ,,Bal -
ti jos valstybių užgrobimo byla” 1972
m. išleisti New York, o 1997 m. Rudžio
ir Vytauto A. Dam bra vos rūpesčiu ir
lėšomis – Lie tu voje). 

Rudžiui teko vadovauti Lietuvių
prekybos rūmams, dirbti JAV LB
taryboje, būti BALF’o direktoriumi,
pirmininkauti Amerikos lietuvių
Romos katalikų federacijos centro
val dybai, ilgus metus va dovauti Lie -
tuvių katalikų spaudos draugijai.
1986 m. jis buvo iš rinktas LKDP cent-
ro komiteto pirmininku. Nuo 1954-
ųjų arkivysk. J. Skvi rec ko pa vedimu
saugojo Po pie  žiaus Pi jaus XII bulę
apie Šv. Kazi miero paskelbimą Lie   -
 tuvos jaunimo globėju, o 2001 m. kovo
4 d. atvežė ją į Vilnių ir Arki kated roje
perdavė kardinolui Au driui J. Bač -
kiui. 1987 m. Rudis po piežiaus Jono
Pau liaus II buvo apdovanotas Šv. Gri -
galiaus ordinu, o Ma rija Ru dienė –
žymeniu ,,Pro Ecclesia et Pontifice”.

Kalėdos su išeivijos riteriu
Atkelta iš 7 psl.

Seni ir jauni – visi už Antaną Rudį. A. Rudžiui kandidatuojant į JAV Kongresą, 1957–
1958 metai.                                                                                         ,,Draugo” archyvo nuotr.

tį. Todėl įsiminė istoriko, humanita-
rinių mokslų daktaro Dariaus Ba ro -
no straipsnis, kuriame jis tvirtina,
esą ,,islamizmas Vakarų civilizacijai
ir Europai kelia lygiai tokį pat pavo-
jų, kokį kažkada kėlė nacizmas ir
komunizmas” (15min.lt). Tas straips-
nis paliko įspūdį būtent todėl, jog
istorikas nepriekaištauja musulmo-
nams, vis labiau įsitvirtinantiems
Eu ropoje ir vis įžūliau šiame žemyne
įvedantiems savas tvarkas.

Mano supratimu, autoriaus dė -
mesys sutelktas į mūsų, europiečių,
krikščionių, klaidas. Juk jei į musul-
monus žvelgsime jų akimis, jie elgia-
si teisingai, okupuodami Europą. Jų
ne apkaltinsi veržlumo stoka, jų
neap kaltinsi ir išmintingumo stoka.
Juk jie ne tik veržiasi į krikščioniš-
kąją Europą, jie dar stengiasi viską
taip supainioti, kad ne jie, o mes pri-
sitaikytume prie jų gyvenimo taisyk-
lių. Ir pirmieji šios okupacijos požy-
miai jau akivaizdūs – kai kuriose Eu -
ropos vietose krikščionys bijo švęsti
šv. Kalėdas, nes tokie renginiai neva
įžeis greta apsigyvenusių musulmo-
nų bendruomenių atstovus.

Man teko šiek tiek gyventi tarp
musulmonų Šiaurės Kaukaze, taip
pat – Kazachstane ir Kirgistane. Ben -
dravimas su čečėnais, ingušais, da -
ges taniečiais, kazachais bei kirgizais
paliko neišdildomą įspūdį. Iki šiol
turiu draugų musulmonų. Tačiau gy -
vendamas tarp jų įsisąmoninau kele-
tą taisyklių, kurių būtina laikytis, jei
nori, jog jie tave gerbtų ir bran gintų
tavo draugystę.

Pirmiausiai noriu prisiminti
skaudžias patirtis, įgytas tarnaujant
sovietinėje armijoje 1984–1986 m.
Tame Maskvos pulke, kuriame pra-
leidau dvejus metus, tarnavo itin
daug musulmonų. Karingumu ypa-
tingai pasižymėjo čečėnai. Neslė p -
siu, su jais santykiai buvo itin sudė-
tingi. Kuo mes, lietuviai, labiau sten-
gėmės išvengti susidūrimų su čečė-
nais, pataikaudami ir nuolaidžiauda-
mi, tuo šios tautybės musulmonai da -
rėsi įžūlesni. Ilgainiui prieštaravi-
mai peraugo į rimtą konfliktą. Po
grum  tynių manėme, jog lietuviškojo
pasipriešinimo ana pusė mums nie-
kad nedovanos. O atsitiko priešingai,

čečėnai mus pradėjo gerbti, mes
tapome pakenčiami draugai. Palan -
kesni mums tapo ir uzbekai, kaza-
chai, tadžikai. Beje, vos tik nustojo-
me slėpti, jog mielai valgome kiaulie-
ną, nes šios rūšies mėsa mums skani,
nes mūsų religiniai papročiai ne -
draudžia valgyti kiaulienės, musul-
monų pagarba dar labiau išaugo. Pa -
brėžiu – ne sumažėjo, o išaugo. Ir kuo
drąsiau, atviriau didžiavomės savo
papročiais, tradicijomis, tuo puikiau
sutardavome su karingaisiais čečė-
nais.   

1994–1995 m. gyvendamas Groz -
ne, Nazranėje ir Machačkaloje, paty-
riau dar vieną įdomų reiškinį. Kuo
mažiau pabrėždavau, jog esu katali-
kas, krikščionis, tuo silpnesnė man
buvo rodoma pagarba. Ir atvirkščiai:
kuo labiau rodžiau savo priklauso-
mybę krikščionybei, katalikybei, tuo
didesnę musulmonų pagarbą jau-
čiau. Tad mano gyvenimiška patirtis
byloja, jog su musulmonais, net ir
pačiais įžūliausiais, galima rasti ben-
drą kalbą. Tik nereikia nuolaidžiau-
ti, negalima nusileisti. Esant būtiny-
bei, reikia duoti principingą atkirtį.
Deja, šiandieninė Europa elgiasi
prie šingai. Europa daro grubią klai-
dą: ji apsimeta, esą jei ji bus labai
tolerantiška, musulmonai atsakys
tuo pačiu – tolerancija. 

Istorikas Baronas teisingai pa -
stebi, jog nė viena tolerantiška ir tur-
tinga valstybė, įskaitant Švediją,
Norvegiją ar Didžiąją Britaniją, ne -
gali pasigirti, kad sėkmingai būtų
įliejusi musulmonų bendrijas. Pasak
jo, ,,integruoti religinio fanatizmo
pa grindu susitelkusių bendruome-
nių neįmanoma”. Aš pabrėžčiau šiek
tiek kitą dalyką. O ar verta įlieti?
Galų gale – ar gražu tai daryti? Tegul
jie laikosi savo papročių, o mes –
savo. Tiesiog nubrėžkime aiškią lini-
ją, kurios jiems neleidžiame Europos
žemyne peržengti. Tačiau krikščio-
niškoji Europa turi savąjį Achilo
kulną. Baronas labai taikliai pastebi:
Europa religijai neteikia didelio dė -
mesio, europiečiai mano, jog religija
yra kiekvieno privatus reikalas, Eu -
ropa nebeturi ,,kultūrinio stuburo”,
Europa praranda civilizacinę tapaty-
bę, Europa neturi patikimų morali-
nių orientyrų ir pati plačiai atveria
vartus islamizacijai.

Atkelta iš 2 psl.

Sudėtingas šių dienų pasaulis

Dalia Stankaitienė, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo „Draugo” leidy-
bos išlaidoms sumažinti 100 dol. Labai Jums ačiū už dosnią paramą.

Nijolė Stravinskas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Vytenis ir Loreta  Grybauskai, gyvenantys Orland Park, IL, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio
lei dybos išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai re -
miate.

P A D Ė K A
Sveikiname gerbiamą daktarą E. Vižiną su N. Metais ir lin -
ki me kuo geriausios sėkmės daktarui ir jo darbuotojams.
Dėkojame už Gabrielės Ruočkienės ilgametį, rūpestingą gy -
dymą.

Gabrielė Ruočkienė
Agnė Mezencevienė
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DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – GAIDAS – DAImID
FunERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Gerald F. Daimid – Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PETkuS & SOn
FunERAL DIRECTORS 

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.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2012 m.
gruo  džio 22 d., sulaukęs 80 metų, mirė mano mylimas vyras 

A † A
VILIUS HOFFMANAS

Nuliūdę liko: brolis Albertas ir sesuo Ella Mikaitienė, pus-
brolis Albinas ir pusseserė Rūta Palmer su šeimomis, anūkais ir
pro anūkais.

Velionio aptarnavimu rūpinosi Kosary Funeral Home, 9837 S.
Kedzie Ave., Evergreen Park, IL.

Lankymas įvyko penktadienį, gruodžio 28 d., nuo 3 val. p. p.
A. a. Vilius buvo palaidotas gruodžio 29 d. 10 val. r. iš Ziono

Ev. Liu teronų bažnyčios, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL., Šv.
Kazi miero kapinėse. Laidojimo apeigas atliko kun. dr. Valdas
Aušra.

Nuliūdusi žmona Liucija

A † A
VANDAI JAUTOKAITEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos brolį „Draugo”
di rektorių tarybos narį VIKTORĄ JAUTOKĄ, sese-
ris REGINĄ ir SAULĘ bei visus gimines ir artimuo-
sius.

„Draugo” leidėjų direktorių taryba

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Ilsėkis Ramybėje mano pusseseryte,
mylime tave Jurgita...

Norime pranešti apie skaudžią netektį... Generolo
Stasio Raštikio anūkė

A † A
JURGITA ELENA ALKSNYTĖ

RIMKEVIČIENĖ

išėjo... paliko mus 2012 m. gruodžio 24 d. Liūdime
praradę ją.

Gili užuojauta jos mamai MEILUTEI RAŠ TIKY -
TEI ir Jurgitos sūneliui JERONIMUI, broliukui LI -
NUI ALKSNIUI.

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo taip trumpai.

V. Aistis

Brangiam

A † A
ALEKSANDRUI STRIKUI

staigiai ir netikėtai mirus, mamytei VIOLETAI, tė -
veliui ALGIUI, broliui TOMUI, sesutei ALISAI, sene -
liams JOVITAI STRIKIENEI, ANTANUI ir LILIJAI
KUŠE LIAUSKAMS bei giminėms ir artimiesiems,
reiškiame gilią užuojautą.

Liūdime kartu su jumis.

Lietuvių tautinis ansamblis „Grandis”

A † A
ANELĖ JUODVALKIENĖ

DŪDĖNAITĖ
Mirė 2013 m. sausio 2 d., sulaukusi 92 metų.
Gyveno Lemont, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Milda Praninskienė su vyru Edmundu;

sūnus Augustinas su žmona Beverly; sūnus Aloyzas su žmona
Genevieve; sūnus Romas su žmona Karen; 14 anūkų, 2 proanū-
kai; sesuo Virginia su šeima; broliai Petras ir Jurgis.

A. a. Anelė buvo žmona a. a. Jono.
A. a. Anelė buvo pašarvota penktadienį, sausio 4 d. nuo 3 v. p.

p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby  Rd.), Lemont.

Laidotuvės šeštadienį, sausio 5 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Le -
mont laidojimo namų velionė palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukotos šv. Mišios. Po
šv. Mišių a. a. Anelė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Draugo fondas

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Do -
natas ir Daina Siliūnai $50 a. a. Al gi -
manto Vaznelio atminimui; Pau lius
ir Lisa Kusak $5,000, Aldona Gri  nie -
nė $147, Gintaras Kilikevičius $200,
Rimas ir Aušrelė Izokaičiai  $100,
Oak Tree Philanthropic Foun dation
(dr. Dana Maciūnaitė Mocku vienė)
$2,000, dr. Arūnas ir Irena Drau -
geliai $200, dr. Donatas ir Daina Si -
liūnai $1,000 neįgaliųjų šeimai, Ro -
mas ir Donata Puodžiūnai $20, Jonas
ir Ona Treškos $30, dr. Palmira Ja -
nušonienė $200, dr. Remigijus ir
Aldona Gaškos $800 studentų para-
mai, Rosemarie Ignash $8; remia -

miems vaikams Romas ir Rita Pen -
čylos $100, Jurgis Riškus $360, dr.
Kastytis Jucas $720, William Saun -
ders $90, Liudas Kiršteinas $1,070.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight Or -
phan Aid), 414 Freehauf  St., Le -
mont, IL 60439, tel. (630) 243-6435,
el. paštas: indretijunelis@sbcglo-
bal.net, tinklalapis www.sunli ght -
orphanaid.org

Dieviško Kryžiaus fondui Oak
Tree Philanthrophic Foun dation
(dr. Dana Maciūnaitė Mocku vienė)
at siuntė $1,000 per kardinolą A. J.
Bačkį paremti Lietuvoje vargingiau-
siai gyvenančius. Labai ačiū. „Die -
viš ko Kryžiaus” fondas (Di vine
Cross Fund), 414 Freehauf  St., Le -
mont, IL 60439

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chi -
cago, IL sausio 5 d., šeštadienį, 4 val.
p. p. Mišiose dalyvaus vyskupas dr. Kęs -
tu tis Kėvalas iš Lietuvos. 2012 m. rug -
sėjo 27 d. Šventasis Tėvas Be ne dik tas
XVI ku n. dr. Kęstutį Kėvalą pa skyrė titu -
li niu Abziri vyskupu ir Kauno arki vysku -
pijos augziliaru. Po Mišių – paben dra vi -
mas su vyskupu parapijos salėje. Sek -
madienį, sausio 6 d. vys ku pas atnašaus
9 val. r. šv. Mišias Pa lai mintojo J. Ma tu -
laičio misijoje (14911 W. 127th St., Le -
mont, IL). Po šv. Mišių vyskupas lanky-
sis Ateitininkų namuose jaunųjų ateiti-
ninkų susirinkime, o 12:30 val. p. p. Či -
kagos ateitininkai kviečia visus su sitikti
ir pabendrauti su vyskupu K. Kė va lu
Ateitininkų namuose (1380 Cas tle wood
Dr., Lemont, IL).  

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
visus maloniai kviečia dalyvauti šv. Mi -
šiose ir pasimelsti, kad kongregacijos
stei gėja Motina Marija Kaupaitė būtų
pa  skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos sausio 5 d., šeštadienį, 9:30
val. r. Moti niškame name (2601 W.
Mar    quette Rd., Chicago). Mišias atna-
šaus kun. Augustine Kulbis, OSM. Po
Mi šių – kavutė.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 9 d.,

1 val. p. p.  kviečia visus į PLC skaityk-
lą (Lemont), kur bus rodomas linksmas
mu zikinis filmas. 

� Vasario 2 d., šeštadienį, Gen. T. Dau -
kanto jūrų šaulių kuopa Pasaulio lietuvių
centre ruošia vakaronę. Daugiau infor -
macijos suteiks vado pav. Severinas Du -
bininkas  tel. 708-691-6565.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Lietuvos Respublikos ambasada JAV
sausio 10 d. nuo 5 val. p. p. iki 7 val.
v. kvie čia į Sausio 13-osios minėjimą,
ku ris vyks German Marshal Fund (1744
R St., NW Washington, DC 20009).
Pra  nešėjai: buvę JAV ambasadoriai Lie -
tu vo je Darryl Johnson, John Cloud ir Anne
Derse bei Thomas Kelly, buvęs JAV am -
basados Lietuvoje misijos vado vo pava -
duotojas. Daugiau informacijos su teiks
D. Vidutis el. paštu: dvidutis@ dclac.org
arba tel. 202-234-5860 trump. 127.

� JAV LB Manhattan apylinkė 2013
m. sausio 11 d., penktadienį, 7 val. v.
kvie čia į  Sauliaus Šiukštos filmo ,,New
York” apie garsius menininkus Damien
Hirst, Yoko Ono, John Waters, Joną Me -
ką, Žilviną Kempiną ir t. t. peržiūrą. Fil -
mas bus rodomas Lietuvių susi vie nijimo
Amerikoje (307 West 30th St., New
York, NY 10001) patalpose. 

� Sekmadienį, sausio 13 d., Šv. An -
driejaus bažnyčioje (19-ta ir Wallace St.
sankryža, Philadelphia, PA 19130)
10:30 val. r. šv. Mišių metu bus pa mi -
nėta Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišios
au kojamos už  tuos, kurie prieš 22 me -
tus paaukojo savo gyvybę gindami Lie -
tuvos teisę į nepriklausomybę. 

� Svetainėje:www.neringa.org paskel -
b tas 2013 m. Neringos stovyklų tvarka -
raš tis. Registracija į stovyklas prasidės
va sario 1 d. Daugiau informacijos – el.
paštu: regina@neringa.org (Re gi na). 

� 2013 m. sausio 18–21 dienomis Ne -
ringos stovykloje vyks Žiemos šventė.
Dėl registracijos ir norint gauti daugiau
informacijos prašoma kreiptis į stovyk-
los vedėją Reginą el. paštu: regina@ ne -
ringa.org arba tel. 978-582-5592.

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.50 % 3 metų IRA CD
Santa Monica, California 

Tel. 310-828-7095
info@clcu.org

Valdžios apdrausta iki $250,000

2012 m. gruodžio mėn. pradžioje Maironio lituanistinėje mokykloje (Lemont, IL) vyku-
siame mokytojų seminare ,,Mokytojas – mokytojui” dalyvavo ir Gedimino lituanistinės
mokyklos iš Mundelein, IL mokytojos. Iš kairės: Asta Štarienė, Violeta Rutkauskienė
(mokyklos direktorė), Irena Bracienė, Aušra Butkevičiūtė ir Nijolė Černiauskienė.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Kauno arkivyskupijos augziliaras vys ku -
pas Kęstutis Kėvalas.

www.kaunoarkivyskupija.lt nuotr.

Su 500 dolerių:
Petras ir Auksė Kaufmanai, gar-

bės nariai,  iš viso 2,100 dol., Annan -
dale, VA

Su 300 dolerių:
Jurgis ir Jūratė Augiai, garbės

nariai, iš viso 1,115 dol., Oak Brook,
IL

Su 200 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

su 10,450 dol., Oaklad, CA

Su 100 dolerių:
Dr. Petras Vytenis ir Daiva Ki -

sieliai, garbės nariai, iš viso 2,350
dol., Downers Grove, IL

Jurgis ir Roma Stuopiai, iš viso
500 dol., Sharon, MA

Su 50 dolerių:
Paulius ir Birutė Gyliai, garbės

nariai, iš viso 2,150 dol., Olympia,
WA

Julija Smilgienė, garbės narė, iš
viso 1,130 dol., Chicago, IL

Algimantas ir Virginija Gurec -
kai, garbės nariai, iš viso 1,015 dol.,
Germantown, MD

Algis ir Loreta Gudėnai, iš viso
75 dol., Euclid, OH

Laima Gingys, iš viso 50 dol.,
Glen dale, CA

Stephanie Haehnel, iš viso 50
dol., Peotone, IL

Vytenis ir Rūta Kuncai, iš viso 50
dol., Darien, IL

Draugo fondo taryba nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams

Sveikiname visus Draugo fondo narius, garbės narius, rėmėjus ir ,,Draugo” skaity-
tojus, sulaukus Naujųjų – 2013 – metų.  Visų Jūsų dėka praėjusieji metai buvo sėk-
mingi. Už tai tariame nuoširdų ačiū. Mus, darbuotojus, džiugina ne tik Jūsų dosnumas.
Ypač džiugina nauji skaitytojai ir nauji DF nariai. Skaitydami ,,Draugą” galite susipa-
žinti su krikščioniška ir visuomenine veikla, sužinoti, kas vyksta pasaulyje bei
Lietuvoje. 

,,Draugo” leidėjai apgailestauja dėl blogo pašto darbo. Ne ,,Draugo” administra-
cijos kaltė, kad skaitytojus per vėlai pasiekė kalėdinis dovanų  krepšelis. 

Dėkojame už atsiųstas aukas ir kad prisimenate Draugo fondą.
marija Remienė

DF tarybos pirmininkė

Sausio 6-oji  –
Trys Karaliai  

Šią dieną tradiciškai pasibaigia
Ka lėdinis laikotarpis.  Tikė kime, kad
Karaliams ant mūsų namų durų už -
rašius K+M+B (Kasparas, Mer kelis, Bal -
tazaras), na mai bus ap saugoti nuo pik-
tųjų dvasių.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.


