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Tik dirbk – džiaugsmas patsai atsiras. – J. W. Goethe

Įspūdingas Lietuvių 
Fondo pokylis. – 4 psl. 

Game Changer. –
,,Draugas News” – 10 psl.

Lietuvos ambasadorius Rumunijoje
Vladimiras Jarmolenko Bukarešte
susitiko su žymiu rumunų istoriku

Andrei-Nicolae Pippidi, kuris parodė nuo
2007-ųjų ieškotą vieną iš 15-os tarpukario
Lietuvoje įteiktų Vytauto Didžiojo 1-ojo
laipsnio ordinų.

Istorikas šį ordiną paveldėjo iš savo
senelio, buvusio Rumunijos ministro pir-
mininko Nicolae Iorga. Manoma, kad jam
šis apdovanojimas buvo įteiktas 1932 me-
tais Lietuvos ambasadoje Berlyne.

Vytauto Didžiojo ordinas skiriamas
Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams
už ypatingus nuopelnus Lietuvos valsty-
bei, lietuvių tautos garbei ir žmonijos ge-
rovei.

Apdovanojimas įsteigtas 1930 metais
minint Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Vytauto mirties 500-ąsias metines. 

BNS

Vilnius (ELTA) – Likus ke-
lioms dienoms iki Rytų partnerys-
tės viršūnių susitikimo, sekma-
dienį Vilniaus rotušėje Lietuvos,
Lenkijos Ukrainos, Baltarusijos,
Rusijos ir kitų Europos šalių filo-
sofai, rašytojai, istorikai, kiti in-
telektualinės minties lyderiai dis-
kutavo konferencijoje ,,Mes – Eu-
ropoje, ar Europa – be mūsų?”. 

,,Rytų Europos intelektualai
visuomet buvo minties lyderiai,
puoselėję vieningos Europos kul-
tūros ir demokratijos idėjas. Šįkart
šie žmonės susirenka svarbiai dis-
kusijai Vilniuje”, – teigė prof. Al-
vydas Nikžentaitis, Jerzy Giedroyc
forumo valdybos pirmininkas. 

Žymus lietuvių kilmės lenkų
intelektualas J. Giedroyc ir jo tal-
kininkas Juliusz Mieroszewski ry-
tinėje Europos dalyje dar domi-
nuojant komunizmui suformulavo
ypač aktualią politinę ULB (Uk-
raina, Lietuva, Baltarusija) dokt-
riną, kurioje pabrėžė, jog be laisvų
ir demokratiškų Ukrainos, Lietu-
vos ir Baltarusijos valstybių nėra
įmanoma laisva Lenkija. J. Gied-
royc  vardu pavadintas Lietuvos ir
Lenkijos intelektualų forumas ir
ėmėsi Vilniuje organizuoti susiti-
kimą Rytų partnerystės tema. 

Prof. A. Nikžentaitis pabrėžė,
kad Lietuva ir Lenkija šiandien

Europarlamentaras Vytautas Landsbergis (k.) ir buvęs Ukrainos Prezidentas Viktoras
Juščenka konferencijoje ,,Mes – Europoje, ar Europa – be mūsų?”

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Rastas paskutinis tarpukariu įteiktas 
Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinas

Vilniuje Rytų Europos intelektualai
aptarė regiono ateitį

Šiandieną – ypatinga diena. Pristatome jums pirmąjį ,,Draugas News” numerį. Skaitykite, susi-
pažinkite, parodykite jį savo draugams ir pažįstamiems. Tokia šventė – du viename – bus tik du
kartus – šį ir gruodžio mėnesį. Kitais metais ,,Draugas News” jau bus siunčiamas tik prenume-
ratoriams. Tad sveikinkite naujagimį!

yra laisvos demokratinės valstybės.
Per paskutinį dvidešimtmetį šių šalių
visuomenės daug pasiekė bendradar-
biaudamos su kitais ES kraštais, ir ne
vien tik ekonominėje sferoje. Glaudūs
ryšiai su šalimis, turinčiomis giles-
nes demokratijos tradicijas, turėjo įta-
kos tam, jog mūsų visuomenės taptų
labiau atviros ir demokratiškos, nei

kad buvo iškart po komunizmo žlu-
gimo. 

Konferencijoje ,,Mes – Europoje,
ar Europa – be mūsų?” kalbėta apie
Rytų Europos esamą situaciją ir at-
eitį, pabrėžiant ne tik bendradarbia-
vimo būtinybę, bet ir aptariant naujas
santykių formas tarp esamų ir poten-
cialių ES narių.
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Sovietmečiu nevertinome kolektyvi-
nių laiškų. Puikiai žinojome, kaip jie
organizuojami. Tik pabandyk nepri-

tarti komunistų partijos pozicijai – nedel-
siant būsi išbrauktas iš studentų sąrašo ar
išmestas iš bent kiek padoresnės darbovie-
tės. Atgimimo metais kolektyviniai laiškai
įgavo pa žangią prasmę. Kolektyvinių laiškų
pagalba įrodinėjome Kremliui ir jo vieti-
ninkams, kodėl esame nepatenkinti sovietine
santvarka, kodėl mums nepriimtina rusifikacija.
Dabar, pra bėgus daugiau nei dviems dešimtme-
 čiams, kolektyvinių laiškų vertė vėl smukusi. Jei Są-
jūdžio laikais kolekty viniai laiškai bylojo daugumos
poziciją, dabar – dažnusyk prieštarin gai vertinamų,
ne itin skaitlingų gru pių nuomonę.    

Tačiau Gruzijos inteligentų ko lek tyvinis laiškas
,,Gerbkite mūsų tradicijas” – maloni išimtis. Specia -
lia  jam Europos Sąjungos atstovui Gruzijoje Thomas
Hammarberg adre suotas kolektyvinis Gruzijos ra-
šytojų, režisierių, poetų, kompozitorių, vers lininkų,
politikų laiškas  – vertas visų mūsų, ne tik lietuvių,
dėmesio (laiškas pirmiausiai buvo paskelbtas Gru-
zijos laikraštyje ,,Kviris palitra”, paskui jį persi-
spausdino Православие.Ru, po to jo vertimai į lietuvių
kalbą atsidūrė lietuviškuosiuose in ter netiniuose
tinklalapiuose). Se niai beskaičiau tiek daug kar-
čios tiesos Eu ropos Sąjungai pažėrusių tekstų. Beje,
pagrįstų priekaištų. 

Gruzijos inteligentija išdrįso Eu ropos biurok-
ratams pasakyti tai, dėl ko priekaištauti privalo
kiek vie nos padoriai tarptautinėje arenoje elgtis sie-
kiančios valstybės inteligentija. Įkyrūs, smulkme-
niški, tiesmukiški ES biurokratų nurodinėjimai,
kaip mes privalome gerbti, mylėti ir glo boti homo-
seksualus,  jau peržengia bet kokias padorumo ribas.
Visuomet sa kydavau ir sakysiu: negalima nie ko
skriausti, negalima iš nieko šaipy tis, negalima nie-
ko smerkti. Jie, ki tokius meilės žaidimus žaidžiantys,
savo namuose turi teisę elgtis taip, kaip liepia jų pri-
gimtis. Bet dėl teisės kurti vienalytes santuokas, dėl
gali mybės įsivaikinti mažylius, dėl teisės rengti vie-
šas eitynes, – verta ginčytis. Jei dviejų vyrų ar dvie-
jų moterų sąjunga pripažįstama kaip šeima, tai kas
tada yra vyro ir moters santuoka? Ar galima tarp šių
darinių brėžti lygybės ženklą, jei vienos sąjungos
metu gimsta vaikai, o kitos sąjungos me tu – mažyliai
tik įsivaikinami? 

Jei ES nėra po demokratijos skraiste sumaniai
slepiama diktatū ra, Briuselio ir Strasbūro biurokratai
privalo toleruoti tokias abejones. Jei ES vadovybė dar
nepraradusi sveiko proto, ji negali nepripažinti,
kad kū dikis gimsta be tautybės, įsitikinimų, požiū-
rių. Tautybę, įsitikinimus ir požiūrius formuoja tė-
vai, aplinka. Iš gimusio vaiko galima nulipdyti daug
ką – musulmoną arba krikščionį, lie tuvį arba vokietį,
tinginį arba darbštuolį, nusikaltėlį arba teisybės ieš-
kotoją. 

Štai kodėl labai svarbia aplinky be laikytina ir
tėvų seksualinė orien tacija. Jei vaikas turi mamą ir
tėtį, už augęs greičiausiai jis ir pats ieškos tokio pat
pobūdžio santykių. O jei vai kas turės du tėvus arba
dvi motinas, niekas negali atmesti tikimybės, jog už-
augęs jis bandys elgtis būtent taip, kaip elgėsi jį už-
auginę žmonės. Šios versijos atmesti negalima, nes
mokslininkai iki šiol neturi aiškaus, tvirto atsakymo
į tokio pobūdžio klau simus. Žmogaus smegenys – per
daug sudėtingas mechanizmas, kad galėtume drąsiai
tvirtinti žiną, kaip jos dirba.  

Taigi niekaip nesuprantu ES vadovybės, nuro-
dinėjančios, kaip privalome mąstyti ir elgtis būtent
inty miose srityse. Ypač nesuprantamos ES pastangos
įrodinėti, esą tautinės ir seksualinės mažumos – vos
ne to pa ties medžio vaisiai. Ar ES išminčiai nebijo su-
sipainioti vertybiniuose orientyruose? Ar ES visa-
žiniai nesuvokia, kaip pavojinga neigti gamtos dės-
nius, per prievartą brukant direktyvas, ką privalome

mylėti stipriai, o ko – neverta visai mylėti? 
Gruzijos intelektualų laiške iš dės tytos nuosta-

tos – suprantamos. Įsi minė štai toks gruziniškas prie-
 kaiš tas. ,,Mes susipažinome su Jūsų pranešimu dėl
žmogaus teisių situa cijos Gruzijoje ir norime atsakyti
į tą jo dalį, kurioje jūs kalbate apie mūsų nacionali-
nes ir religines mažumas ir kažkodėl tame pat kon-
tekste – apie tei  sę į seksualinio ištvirkavimo propa-
gandą. Pirmiausia pastebėsime, kad mūsų visuomenė
taip gerbia ir yra taip tolerantiška mūsų nacionali-
 nių ir religinių mažumų atstovų atž vilgiu, juos lai-
ko lygiais su kitais, kad niekam niekada nešovė į gal-
vą juos prilyginti homoseksualams ir kitų seksua linio
ištvirkimo formų propa guo tojams. Šis naujausias
ideologinis triukas mums visiškai nepriimtinas,
kiek jūs jį bebandytumėte įdiegti Vakaruose. Mes įsi-
tikinę, kad seksualinių perversijų praktikų tapati-
nimas su bet kurios šalies religinių ir etninių ma-
žumų atstovais, kas pastaraisiais metais vyksta Va-
karų Europoje, yra dirbtinė, tyčia primesta ideologija,
nieko bendra neturinti su žmonių visuomenės dau-
gybės amžių gyvenimo taisykle”. 

Rimčiau įsigilinus į gruzinų prie kaištus labai pa-
prasta ironizuoti: du tūkstančius metų gyvenome va-
 dovaudamiesi vienomis taisyklė mis, dabar Briuselis
su Strasbūru išrado, tik pamanyk, žymiai padoresnes,
są žiningesnes taisykles. Bet jei ES va dovybė tokia
įžvalgi, kodėl Europą kre čia gilios ekonominės kri-
zės, o jos visuomenė – sensta ir nyksta? Eko no minės
krizės ir senėjimas – ES perspek ty vumo ar mirties
ženklas? Ko dėl Europa, priimdama savo Konsti tu ciją,
atsisakė skiriamojo bruožo – krikščionybės? Šis
žingsnis – Europos stiprybė ar Europos gėda? Kodėl
į ES draugiją susibūrusias belgų, norve gų, vokiečių
ar prancūzų tautas pra deda stelbti iš Afrikos, Azijos,
Pietų Amerikos atvykę emigrantai? Norite pasaky-
ti, jog tai – dar vienas ES gajumo įrodymas? O gal ES
biurokratai sugebėjo užgesinti buvusios Jugosla vi-
 jos teritorijoje beįsiplieskian tį ka rą? Nieko panašaus.
Be Amerikos karinės pagalbos – nė iš vietos. O gal Eu-
 ropa viena pati, be Amerikos pa gal bos, būtų įveiku-
si Antrojo pasauli nio karo negandas?

Ne itin malonių klausimų są rašas – ilgokas. Pa-
vyzdžiui, gal bent šaltojo karo metais Europa suge-
bėjo gar bingai grumtis su Sovietų Sąjun gos žvalgy-
ba – KGB ir GRU? Tereikia perskaityti britų žurna-
listo, tyrinėtojo, politologo Edward Lucas neseniai į
lietuvių kalbą išverstą veikalą ,,Apgaulė”. Išsami E.
Lucas analizė apie ,,šnipus, melą ir kaip Rusija
mausto Vakarus”, – tai dar vie nas akivaizdus silpnu -
mo įrodymas. 

Vardindamas ES bėdas jokiu bū du nesidžiaugiu.
Jei bėda ištiko ES, blo gai ir mūsų Lietuvai. Ir vis dėl-
to nuostabą kelia primygtinis noras pa gal vieną
kurpalių reguliuoti visas gyvenimo sritis. Be abejo-
nės, tokių no rų galima turėti. Žinoma, tokius norus
galima laikyti pažangiais. Bet šie ketinimai – bevai-
siai. Kuo daugiau sričių ES vadovai norės kontro-
liuoti, tuo daugiau nepasitenkinimo sulauks. Briu-
seliui ir Strasbūrui pravartu suvokti, jog ne viskas,
kas priimtina belgui ar olandui, būtinai suprantama
lietuviui ir gruzinui. Pa likime teisę valstybėms tu-
rėti speci fines sferas, kur kitataučiams kištis drau-
džiama. Tokiu būdu pašalintu me aibes nesusiprati-
mų. Gruzinas ne gali būti toks pat romus kaip belgas,
o belgas negali būti toks karštas kaip gruzinas. 

O jei reikalaujame, kad gruzinai, visuomet puo-
selėję vyriškumo ir mo teriškumo skirtumus, vieno-

dai pa lan kiai žvelgtų į homoseksualų ei-
 tynes kaip belgai ar olandai, pirmiau siai
atidžiai pasižiūrėkime į save pačius. Kad
ir į Daniją. ES drau džia beprasmes gyvū -
nų žudynes. Bet Danijos Karalystei pri-
klausančių Fa rerų salų gyventojai puo-
selėja barbarišką tradiciją – į vyrus įšven-
ti nami jaunuoliai kartą per metus pa sker-
džia tūkstančius į įlanką įviliotų delfinų.
Patiklių gyvūnų skerdynės – beprasmės.

Bet nei Danijos, nei ES vadovybė iki šiol nepajėgė šios
tradicijos išgyvendinti. Farerų salų gy ven  tojai įlan-
kon įviliotus delfinus  vis tiek skerdžia – slapta, vog-
čiomis. Farerų atstovai mano, kad tik tokiu būdu ga-
lima tapti tikru vyru. 

Primityvus įsitikinimas. Jei jau Farerų salų
vaikinai taip atkakliai no ri pasijusti esą tikri vyrai,
pasiųs kime juos taikdariais į karinius konfliktus,
siaubiančius Siriją, Afganis ta ną ar Iraką. Tegul ten
įrodinėja sa vo kietumą.

Bet ES vadovybei ši problema – nė motais. Tad
amoraliai elgiasi ne tik Danija, neuždrausdama žiloje
seno vėje susiformavusio įpročio, bet ir vi sa ES, ne-
siimdama griežtų politinių bei ekonominių sankci-
jų.

Žodžiu, tie, kurie sako, jog ES – principinga struk-
tūra, mažumėlę blefuoja. ES kaip tik skęsta dvigubų
stan dartų pelkėje. Išimtys iš bendrų jų taisyklių
Briuselį su Starsbūru ir pražudys.

Dabartinė Europos vadovybė jau nebenori su-
vokti net elementariau sių dalykų. Sakykim, kas yra
propaganda. Propagandos ribas labai taikliai apibrėžė
gruzinų intelektualai ES atstovui Gruzijoje T. Ham-
marberg adresuotame laiške.

,,Jūs rašote, kad ‘Tarptautinės dienos prieš ho-
mofobiją minėjimas reiškia teisių realizavimą, o ne
propa gandą’. Mes niekaip negalime su tuo sutikti. Bet
koks viešas renginys yra propaganda to, kas jame mi-
nimas, ir tai neigti nelogiška. Norime jums primin-
ti, kad 2012 metų gegužės 17 d. buvo bandyta surengti
analo giš ką akciją prie Tbilisio vidurinės mo kyklos
Nr. 51, kur neva nekaltas ‘tei sių realizavimas’ virto
vaikų tvirkini mo propaganda. Jūs ginate teises, bet
panašūs dalykai būtent ir yra tų vaikų ir tėvų, ku-
riems nepriimtinas begėdiškas amoralumo ekshi-
bicio niz mas, teisių pažeidimas. 

Gruzijoje ištvirkavimo pasekėjų, kurie žino,
kad daro nuodėmę, niekas nepersekioja, nes pagal
mūsų pačių tradiciją kiekvienas žmogus pats turi rū-
pintis savo sąžine ir morale. Bet tai visiškai nereiš-
kia, kad mūsų visuo menės daugiaamžės tradicijos su-
 tei kia teisę viešai propaguoti ištvirkimą ir betvarkę”. 

Ar galima šiuos gruziniškus priekaištus laiky-
ti nepagrįstais?

O gal iš piršto laužti šie gruziniški priekaištai?
,,Jūsų darbdavys jus komandiravo dirbti tradicinė-
je visuo me nėje. Diplomatijos normos reika lauja,
kad jūs gerbtumėte tos šalies, kurioje esate, tradici-
jas. Vienu iš tra giškiausių mūsų šalies istorijos me -
tu per keletą dienų 100 tūkstančių Tbi lisio gyvento-
jų žuvo nuo budelių, gindami krikščioniškąją moralę.
Ir Tbi lisio gyventojai tuos žmones laiko šventais. O
jūs sau leidžiate šio mies to ir šios šalies gyventojams
skaityti notacijas, nurodinėdamas, kas yra teisinga,
o kas ne, ir dar sakote, kad, pasirodo, mums taip turi
būti suteikta teisė reikšti savo nuomonę! At kreipiame
jūsų dėmesį, kad tai mes jums suteikiame teisę lais-
vai reikšti savo nuomonę mūsų šalyje ir pasi lie kame
teisę į ją atsakyti”. 

ES elgiasi keistai. Ji tarsi sąmo ningai nesirūpi-
na smukusiais gimstamumo rodikliais. Ji tarsi spe-
cialiai stiprina tai, kas ją silpnina. Pro paguodama li-
beralizmą ji tarsi prarado saiko jausmą. ES jau ne-
bepajėgia suvokti žodžių:  ,,Jeigu jūs tikrai gerbia te
pasaulio tautų ir tradicijų įvai rovę, tuomet priimkite
nesutampan čias mūsų visuomenės tradicijas ir ne-
bandykite jų pakeisti”. 

,,Jeigu jūs tikrai gerbiate
pasaulio tautų ir tradicijų

įvairovę...” 
GINTARAS VISOCKAS
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Ponas Tomai!

Mes susipažinome su Jūsų
pra nešimu dėl žmogaus teisių si-
tuacijos Gruzijoje ir norime atsa-
kyti į tą jo da lį, kurioje jūs kalba-
te apie mūsų na cionalines ir religines mažumas ir
kaž kodėl tame pat kontekste – apie teisę į seksua-
linio ištvirkavimo propa gandą.

Pirmiausia pastebėsime, kad mū sų visuomenė
taip gerbia ir yra taip tolerantiška mūsų naciona-
linių ir re liginių mažumų atstovų atžvilgiu, juos lai-
ko lygiais su kitais, kad nie kam niekada nešovė į gal-
vą juos prily ginti homoseksualams ir kitų seksua-
linio ištvirkimo formų propaguotojams. Šis nau-
jausias ideologinis triukas mums visiškai nepri-
imtinas, kiek jūs jį bebandytumėte įdiegti Va karuo-
se. Mes įsitikinę, kad seksua linių perversijų prak-
tikų tapatinimas su bet kurios šalies religinių ir et-
ninių mažumų atstovais, kas pastaraisiais metais
vyksta JAV ir Vaka rų Europoje, yra dirbtinė, tyčia
pri mesta ideologija, nieko bendra neturinti su
žmo nių visuomenės daugybės amžių gyvenimo
taisykle.

Gruzijoje ištvirkavimo pasekėjų, kurie žino, kad
daro nuodėmę, niekas nepersekioja, nes pagal
mūsų pačių tradiciją kiekvienas žmogus pats turi
rūpintis savo sąžine ir morale. Bet tai visiškai ne-
reiškia, kad mūsų visuo me nės daugiaamžės tradi-
cijos sutei kia teisę viešai propaguoti ištvirkimą ir
betvarkę.

Jūsų darbdavys jus komandiravo dirbti tradi-
cinėje visuomenėje. Diplo matijos normos reika-
lauja, kad jūs gerbtumėte tos šalies, kurioje esate,
tra dicijas. Vienu iš tragiškiausių mūsų šalies is-
torijos metu per keletą dienų 100 tūkstančių Tbili-
sio gyvento jų žuvo nuo budelių, gindami krikščio-
niškąją moralę. Ir Tbilisio gyventojai tuos žmones
laiko šventais. O jūs sau leidžiate šio miesto ir šios
šalies gyventojams skaityti nota cijas, nurodinėda-
mas, kas yra teisinga, o kas ne, ir dar sakote, kad, pa-
sirodo, mums taip turi būti suteikta teisė reikšti savo
nuomonę! Atkreipiame jūsų dėmesį, kad tai mes
jums sutei kiame teisę laisvai reikšti savo nuo mo nę
mūsų šalyje ir pasiliekame tei sę į ją atsakyti.

Kai mes kalbame apie ištvirkavimo propa-
gandos nepriimtinumą, ne kalbame tik apie krikš-
čionių tikė ji mą. Visos tradicinės religijos ir vi suo-
 menės mano, kad homoseksualizmas ir panašios pa-
sileidimo formos – didžiulė nuodėmė, ir viešas to de-
monstravimas ir propagavimas nepriimtini. Ir ne-
jau tik todėl, kad mūsų tau ta niekuomet neleis sau
deginti jūsų vėliavų prie jūsų ambasadų ir kitokių
beprotybių, jūs manote, kad tei sin ga mūsų visuo-
menę raginti iš es mės pakeisti daugelio amžių jos
gyve nimo nuostatas? Ištvirkimo propaganda mums
nepriimtina ir demografiniu požiū riu. JT gruzinų
kalbą ir gruzinų et nosą įtraukė į nykstančių kalbų
ir tau tybių sąrašą. Pagal jų oficialias prognozes, jei-
gu mes nieko nekeisim, iki 2050 metų mūsų šalies
gyventojų skaičius sumažės 1 170 000 žmonių, o tai
28 proc. Remiantis tais pačiais duo menimis, su-
mažės daugiausia gruzinų, tai reiškia, kad Gruzi-
jos bus per pusę mažiau. Pagal 1910 metų duo menis
kas trečias Kaukazo gyventojas gyveno Gruzijoje,
o pagal 2010 me tų duomenis – tik vienas iš 19 gy veno
Gruzijoje. Taigi, iškyla mūsų tau tos gyvenimo ir
mirties klausimas. Šioje situacijoje mums visiškai
pražūtinga yra nukreipto prieš šeimą amoralumo
propaganda, prie kurio pavadinimo jūsų remiama

ideologija kasmet prideda vis naujas abreviatūras.
Kuria iš jų liepsite sekti, pone Tomai? Ką pasaky-
site, jeigu vėliau jūsų remiamas ištvirkimo inter-
nacio nalas prie savo keturių raidžių pri dės naujas
abreviatūras? Ar pas jus nevyksta politinė kova už
suaugusių sekso su vaikais legalizavimą prisiden-
giant kovos už žmogaus teises vėliava? Ar nesie-
kiama Vakarų Eu ropos šalyse legalizuoti kraujo-
maišą? Ar Vakaruose nebaudžiamai neplatinama
foto ir video medžiaga, demonstruojanti žmonių ir
gyvūnų lytinį santykiavimą? Ar yra šalis, kur
buvo pradėta nuo seksualinio ištvir ki mo propa-
gandos ir vėliau nereika lauta vienos lyties atstovų
„santuo kos” bei leidimo  tokioms „šeimoms” įsi-
vaikinti? Ar Vakaruose strateginiam vektoriui,
siekiančiam susilpninti tradicinę šeimą, netar-
nauja taip vadinamas juvenalinė justicija, kuri, pri-
 sidengdama vaikų gynimo vėliava, teisininkams su-
teikia teisę įsi veržti šeimon ir atimti vaikus iš tė -
vų? Ar mes nematome Vakarų pa me tėtų bandymų
pradėti šį pavojingą procesą Gruzijos parlamente ir
mūsų neinformuotų arba nuolankių parlamentarų
ir žurnalistų paramos jam?  Ką dar liepsite švęsti
atei tyje, ponas Tomai, kol milijonai vaikų žūsta nuo
peilio motinos įsčiose? Mūsų visuo me nė sukurta ne
remiantis žmogaus teisėmis, o jos atsakomybe.
Taip buvo ir Vakarų Europoje – ir kaip gaila, kad
dabar viskas pas jus keičiasi.

Gruzija istoriškai yra viena iš tolerantiškiau-
sių ir humaniškiausių šalių pasaulyje, ir mūsų vi-
suomenė tuo džiaugiasi ir didžiuojasi. Mūsų ša lyje
keleto šimtų metrų atstumu vie na nuo kitos amžių
amžius greta stovi cerkvė, sinagoga ir mečetė.
Gru zijoje visada mokėjo gerbti kitas reli gijas, jau
nekalbant apie pagarbą sve čiui. Vienas tik žydų pa-
vyzdys ką reiš kia: ši sena tauta netgi naujosios is-
torijos laikais visur buvo ujama ir engiama ta ar
kita forma, įskaitant ir Europos šalis; vienintelė ša-
lis, kur nieko panašaus nebuvo – Gruzija. Mūsų že-
mėje šimtmečius draugiškai gy veno įvairių tauty-
bių ir tikėjimo žmonės. Norime jus patikinti, kad
mi nėtų problemų ir šiandien mūsų šalyje nėra ir
kad jas dirbtinai sukuria tos jėgos, kurias neramina
didžiulis mūsų Bažnyčios autoritetas ir ku rios, siek-
damos savo politinių tikslų, nori destabilizuoti si-
tuaciją šalyje. Mums labai apmaudu, kad tokiu ak-
 ty vumu pasižyminčias nevyriausybi nes organi-
zacijas finansuoja būtent Vakarai.

„Tikėjimas – iš sąžinės ir vilties, ir šiame pa-
sirinkime kiekvienas yra lais vas ir neliečiamas”, –
tai mūsų didžio rašytojo ir visuomenės veikėjo Il-
jos Čavčavadzės žodžiai, ir gruzinai visada gyveno
remdamiesi šiais žodžiais. Vakarų Europoje taip va-
dina mi Švietimo ir Reformacijos epo chų procesai
kainavo milijonus žmo nių gyvybių. Pas mus gi ti-
kėjimas ir žinios visada egzistavo be kraujo iki to
meto, kai atėjęs pas mus iš Vakarų marksizmas ne-
praliejo čia kraujo upių kovos už žmogaus laisvę
vardan. Laisvės negalima painioti su ištvirkimo pro-
paganda ir su prievarta tai da ryti, su tradicinės vi-
suomenės įžeidi mu, su ideologija, kuri prisideng-
dama melaginga laisvo pasirinkimo vėliava pada-
ro nelaimingais ir pri ver čia verkti milijonus vaikų,
kurių tėvai skiriasi,  su ideologija,  dėl ku rios atsieit
valstybės institucijų ginama asmenybė tampa vie-

niša ir bijo atei ties. Būtent ši ideo-
logija gimdo nešeimiškumą ir ne-
viltį, tikėjimą pi nigais ir laiki-
nai priimtais įstatymais, kurie
nepaisant materialaus tur to Va-
karuose žmogų atveda į eg zis ten-

cinę depresiją.

Tai, kas vyksta Vakaruose pastaruosius 30 ir
daugiau metų, deja, yra masinė šeimos instituto, dva-
sin gu mo ir padorumo normų griūtis. Mūsų tautos
ir mūsų valstybės istorija kur kas ilgesnė, nei šis lai-
kotarpis. Todėl mes negalime priimti jūsų pa moky-
mų, skambančių iš šio laiko eks perimento varpinės.
Pasižiūrė ki te į savo kartos gyvenimą, ponas To mai,
– kokia jo dalimi liepsite tikėti? Ta, kai jus jūsų tė-
vai auklėjo tradi cinėmis Europos vertybėmis, ar jo
vė lesne dalimi, kai jums, jau suaugu siems žmonėms,
išaiškino naująją ideologiją? Ir jeigu jūsų karta pa-
siro dė tokia nepastovi savo moralės įsiti kinimais, iš
kur mums žinoti, kad jūs mums nepasiū lysite atei-
tyje dar ko kių nors moralės normų naujovių?

Todėl mes pergyvename dėl jūsų ir jūsų prob-
lemų, mūsų kultūrą laikome visos Eurazijos kul-
tūros dalimi, bet manome, kad mūsų mylimą ir dau-
geliu atvejų organišką Europą kūrė ne hipių kar-
tos ištvirkimas, jos pamatu buvo krikščioniškosios
verty bės, kurias mes saugojome liūdėdami ir
džiaugdamiesi sovietinio socializmo epochoje ir
kurias mes puose lė sime ir Vakarų kapitalizmo bei
globa lizacijos sąlygomis. Šios vertybės iš mūsų rei-
kalauja atleisti kitiems, bet jos gi draudžia mums vie-
šą ištvirkavimo propagandą ir jos dėka įtvirtinti iš-
sigimusias žmogaus laisvės formas. O drausti tai, kas
draudžiama reiškia patį didžiausią ir prieštarin-
giausią me lą, kurio mums niekas negali primesti.
Kaip ir žmonijos moralės stu buru laikomi dešimt Mo-
zės priesakų, taip ir bet kokia konstitucija ir įsta-
tymai yra draudimų ir teisių sistema, kuri iš žmo-
gaus visų pirma reikalauja atsakomybės ir pado-
rumo. Ir bū tent nesibaigianti sumaištis, susijusi su
šių sistemų perdarinėjimu, ir yra ta priežastis, dėl
kurios Vakarų libera lizmas vis labiau ir labiau
juda lo ginės aklavietės link, nes jis, prisi deng damas
pagarba kito nuomonei, įsiveržia į kitas šalis ir sėja
prievartą prieš daugelį tų, kurie su juo nesutinka, pa-
skelbia tabu minties ir žodžio laisvei pasinaudoda-
mas vienpusiška politinio korektiškumo demagogija
ir persekioja ginančius savo šalies tra di cijas. Jeigu
jūs iš tikro gerbiate pa saulio tautų ir tradicijų įvai-
rovę, tuomet priimkite nesutampančias mū sų vi-
suomenės tradicijas ir ne ban dykite jų pakeisti.

Todėl leiskite mums patiems spręsti, kas mums
priimtina iš gerbia mos ir daugeliu atvejų sektinos
Europos, o kas – ne. Ir jeigu mūsų drau gystė jums
irgi nėra tuščias žo dis, tuomet ir jūs privalote tikėti
jos fundamentalia savybe, kuri vadinasi draugų ly-
giateisiškumas. O tai reiš kia, kad ir jūs turite no-
rėti kažko iš mūsų išmokti ir kažką mūsų dėka pri-
 siminti. Ir, galbūt, tas kažkas ir yra žmonių ir šei-
mos tradicijos, ku rias mes taip branginame Gru-
zijoje ir kurios taip dabar sumenko Vakarų Euro-
poje. Mūsų tauta su malonumu bendradarbiaus su
Europos Sąjunga mokslo ir technikos pažangos bei
de mokratijos kūrimo klausimais. Bet mū sų pačių
kultūra, kuri dar iki Kris  taus padovanojo žmonijai
vyną ir soras, Amiraną – Prometėją, Medė jos me-
diciną, ir žinojimą kaip pa grob ti aukso vilną, kas
Europos protė vių – graikų buvo laikoma didžiu žyg-
 darbiu, nepriims patekusios į mo ralės krizę Vaka-
rų Europos mora linių pamokymų.

Gerbkite mūsų tradicijas!

Jūsų dėmesiui pateikiame kiek sutrumpintą Gruzijos inteligentijos atviro laiško specialiajam 
ES atstovui Gruzijoje Thomas Hammarberg vertimą į lietuvių kalbą. 

Lietuvos ekonomikos plėtra lei-
džia tikėtis, kad šalis patenkins Mast-
richto kriterijus ir 2015-aisiais įsives
bendrąją Europos Sąjungos (ES) va-
liutą – eurą, sako finansų ministras Ri-
mantas Šadžius.

Ministro teigimu, šiandienos eko-
nomikos tendencijos yra palankios
euro įvedimui, ir atvirkščiai – euro įve-

dimas yra palankus šalies ekonomikai.
,,Patekimas į euro zoną yra šalies

patikimumo pripažinimas. To pripaži-
nimo mes negausime, jeigu nebūsime
nepriklausomai įvertinti kaip pati-
kimi. Ekonomikos augimas dabar yra
palankus euro įvedimui ir atvirkščiai –
euro įvedimas mūsų ekonomikai taip
pat būtų palankus”, – pirmadienį vy-

kusioje konferencijoje ,,Euras ir 2014
m. biudžetas. Ko tikėtis ateinančiais
metais?” sakė finansų ministras.

Anot R. Šadžiaus, Lietuva Mast-
richto kriterijų kontekste atrodo tik-
rai palankiai – šių metų pabaigai nu-
matomas 2,9 proc. biudžeto deficitas, o
2016 m. šalies finansai turėtų tapti su-
balansuoti. 

,,Būtent šitas siekis ir šita tenden-
cija, o ne primityvus buvimas 3 proc.
ribose, yra tas įtikinantis veiksnys, ku-
ris įtikina mūsų partnerius ES ir ypač

euro zonoje, kad mes esame patikima
ekonomika, kuri neatneš tiksinčios
bombos į euro zoną, kuri nesukels
problemų, nevers dieną naktį laužyti
galvos, kaip išspręsti kilusias proble-
mas”, – kalbėjo R. Šadžius.

Finansų ministro teigimu, ilgalai-
kių palūkanų normų rodiklis šalyje iš-
lieka normos ribose, nerimo nekelia ir
2006-aisiais koją euro įvedimui pakišęs
infliacijos rodiklis. R. Šadžius pabrėžė,
kad Lietuvos ekonominis augimas ir
toliau turėtų išlikti spartus.          ELTA

Finansų ministras: Lietuvos ambicijos įsivesti
eurą šįkart yra pamatuotos
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Lietuvių Fondas – tai pulsuojanti
lietuviška širdis, gyvybiškai pa-
 re mianti lietuvišką spaudą,

nau jų kny gų leidimą, švietimą, re-
mian ti įvai rias lietuviškas organiza-
cijas ir svarbiausia – stipendijomis
padedanti lietuvių jaunimui siekti
mokslo. 

Lietuvių Fondas gyvuoja nuo 1962
m., kai entuziastingų visuomeni nin -
kų dėka jį buvo nutarta įkurti. Ta da
nie kas net negalvojo, kad jis išaugs į
tokį didelį ir stiprų milijoninį fondą.
Truko net 13 metų, kol pagaliau buvo
surinktas pirmasis milijonas ir tai
šiam fondui pasiaukojusius žmones
dar daugiau suaktyvino sparčiau
dirb ti, kad fondas augtų ir neštų vis
didesnes palūkanas, kuriomis buvo
remiamos mokyklos, organizacijos ir
visa lietuviška veikla. Per įvairius
renginius, koncertus, poky lius su ge-
romis programomis jie daug prisidėjo
prie Lietuvių Fondo lėšų telkimo. Ne-
liko abejingi ir lietuviai, gyvenantys
ki tuose miestuose, kaip Los Angeles,
Detroite, Floridoje, net ir mažesnėse
vietovėse įsikūrę lietuviai. Turbūt ne-
rasime nė vieno mūsų tautiečio, kuris
nebūtų girdėjęs apie LF.

„Draugo” laikraščio vaidmuo LF
buvo labai reikšmingas ir svarbus.
„Draugas” kaip šauklys skelbė apie
LF įsteigimą, jo svarbą mūsų lietuviš -
kai visuomenei, informavo visus skai-
tytojus apie lėšų telkimą, skelbė au-
kotojus ir t. t. Tad „Draugas” atliko
didelį vaidmenį kuriantis LF. Tuo me -
tu dar pats „Draugas” gerai lai kėsi,
bet šiandien, sumažėjus skaitytojų
skaičiui ir keičiantis gyvenimo aplin-
kybėms, laikraštis, kaip ir visa gyvoji
spauda, išgyvena finansinius sunku-
mus. Dabar iš LF „Draugas” kiek vie-
nais metais sulaukia para mos. Tai pa-
rodo, kaip protingai buvo numatyta
mūsų ateitis.

Koncertas

LF iškilmingas pokylis prasidėjo
pianisto Rudolfo Budgino koncertu.
Apatinė LF salė buvo pilnutėlė klau sy-
tojų. LF pirmininkas Marius Kas niū-
nas, pasveikinęs visus susirinkusius,
pristatė programos at likėją – pianistą
R. Budginą. Pažymė jo, kad jis užau-
gęs lietuvių muzikų šeimoje, plungiš-
kis. Devynerių metų pirmą kartą pa-
sirodė su Lietuvos naciona liniu sim-
foniniu orkestru. Muzikos studijas Ru-
dolfas baigė Pietų Cali fornijos univer -
sitete Los Angeles, kur įgijo daktaro
laipsnį. Šiuo metu jis dėsto Junior col-

lege. Rudolfas pasižymi originaliomis
klasikinių ir džiazo muzikos kūrinių
interpretacijomis.

R. Budginas buvo sutiktas šiltais
plojimais. Malonu buvo matyti tokį
jau ną, gražų, scenoje laisvai besijau-
čiantį pianistą. Kon certą jis pra dėjo
Fryderyk Chopin etiudu. Iš kar to bu -
vo galima pajusti jo puikų mu zikinį
iš silavini mą, laisvą muzikinę interp-
retaciją. Per visą  koncertą jis pui kiai
sugebėjo bendrauti su klausytojais,
ža vėjo visus džiazo muzikos kū rinių
interpretacijomis, puikia technika ir
žaismingumu. Nepastebimai prabėgo
laikas, o sužavėti koncertu klausytojai
gausiais plojimais iškvietė pianistą
atlikti dar vieną kū rinį.

Pokylis

Po koncerto, tokios sielai dvasi-
 nės atgaivos, visi rinkosi į didžiąją sa -
lę pokyliui. Patyrę organizatoriai salę
poky liui paruošė neatpažįstamai: vi-
sur ant stalų puikavosi orchi dėjos, su-
teikdamos salei išdidų, prabangų vaiz -
dą. Salės gale buvo iška binti dr. Rasos
Valaitytės ir R. Šil kaičio LF paaukoti
menininkų pa veikslai. Dalyviai, ku-
rių buvo apie 400, vaišinosi kokteiliais
ir turėjo pro gos pabendrauti vieni su
kitais bei apžiūrėti paveikslus. 

Pokylį pradėjo Arvydas Bagdo-
 nas. Pasveikinęs visus dalyvius, jis
pabrėžė, kad yra atvykę garbingų sve-
čių iš Anglijos, Kanados ir net to limo-
sios Australijos. Pirmiausia jis žodį
suteikė LF valdybos pirminin kui Ar-
vydui Tamuliui. Visiems pa dėkojęs už
dalyvavimą šiame pokylyje, jis prista -
tė garbingus svečius: Lie tuvos Res-
publikos generalinį konsulą Marijų
Gu dyną su žmona, JAV LB Krašto val-
dybos pirmininkę Sigitą Šimkuvienę-
Rosen, LF pradininkus-įkūrėjus dr.
Antaną Razmą ir dr. Kazį Ambrozaitį,
konsulą Stanley  Balzeką Jr., dr. Terri
Prunskienę, LF atstovą Lietuvoje Leo -
ną Narbutį. Sunku ir patikėti, – kal-
bėjo A. Tamulis, kad per keliasdešimt
metų LF jau yra išdalinęs net 16 mili-
jonų dolerių. Jis pabrėžė, kad pasise-
kimas matuojamas ne doleriais, bet
tuo, kaip tie doleriai padeda tauriems
ir prasmingiems tikslams. Štai ir ki-
tais metais LF rems Šokių šventę,
skirs pinigus mokykloms, švietimui,
spau dai, rems lietuviškas organizaci-
jas ir stipendijomis palaikys studijuo -
jantį jaunimą. Tad lietuviška veikla
ne bū tų įmanoma be LF. A. Tamulis
kvietė pasidomėti rodomais paveiks-
lais ir pokylio metu rengiamu tyliuoju
aukcionu. A. Tamulis pristatė Lietu-
vos Respublikos Seimo ir PLB komi-

Įspūdingas Lietuvių Fondo pokylis

Plojimai  R. Budginui už nuostabų koncertą. Iš k.: LR generalinis konsulas Čikagoje  Ma-
rijus  Gudynas su žmona Gintarija, kun. Gediminas Keršys, LF Tarybos  pirm. Marius Kas-
niūnas.

sijos pirmininko, Lietu-
vos Respublikos garbės
konsulo Aspen, CO, dr.
Jono Prunskio kartu su
žmona dr. Terri Pruns-
kiene pasiūlymą – pa-
skelbti Pruns kių „atiti-
kimo dovanos” lėšų tel-
kimo vajų (the drs. Jo-
nas and Terri Prunskis
Matching gift drive). Šis
jų skelbiamas vajus jau
buvo aprašytas „Drau -
ge” ir iš pradžių atrodė
truputį komplikuotas.
Prunskiai žadėjo pri dėti
„ati tikimo dovaną”
(matching gift) san tykiu
1:1 iki 50,000 dol. prie
bendros LF aukojamos
sumos, kurią  aukotojai
LF suaukos nuo spalio 11
d. iki gruodžio 25 d. ir
kuri viršys 2012-aisiais
metais jų paaukotą sumą. Į tą sumą
bus įskaičiuotos tik tos aukos, kurios
viršys aukotojo 2012 metų aukas LF.
Šios programos nariais taps tik tie LF
nariai arba nauji na riai, kurie savo au-
kas Fondui perves nuo spalio 11 d. iki
gruodžio 25 d. Šios programos pa-
grindu bus įsteigtas Dr. Jono ir dr.
Terri Prunskių specialios paskirties
fondas, administruojamas LF. Šio
fondo uždirbtas pelnas kasmet bus iš-
mokamas pasirinktam tikslui.

Pabaigoje A. Tamulis padėkojo
po kylio renginių komitetui, taip pat
dailininkui Rimui Čiurlioniui, prisi-
 dėjusiam organizuojant paveikslų pa-
 rodą, kvietė visus prisijungti prie ty-
 liojo aukciono, kuris buvo skelbiamas
pokylio pabaigoje. 

Kunigas Gediminas Keršys, pa-
 sveikinęs dalyvaujančius, gražiu žo-
 džiu aptaręs LF taurius tikslus, su kal-
bėjo vakarienei skirtą maldą. Po pui-
kios vakarienės, kurią paruošė „Kuni -
gaikščių užeiga”, sveikinimo žodį tarė
S. Šimkuvienė-Rosen. Pa svei kinusi vi-
sus dalyvaujančius ji pasidžiaugė, kad

LF taip plačiai re mia visą lietuvišką
veiklą, svarbiausia – mokyklas, nes
be vaikų nebūtų LB ir naujų narių
Lie tuvių Fonde. Ji įteikė apdovano-
jimo medalius LF val dybos pirm. A.
Tamuliui ir S. Bal zekui. 

Linksmoji dalis prasidėjo bro-
liams V. ir E. Švabams sugrojus pir-
mąjį val są. Muzikos garsams aidint po-
kylio dalyviai linksminosi iki vėlumos. 

Reikia pastebėti, kad į tokį šaunų
LF surengtą pokylį susirinko tiek
daug žmonių. Tai parodo žmonių pri-
tarimą LF veiklai ir pasitikėjimą, kad
jis ir toliau sėkmingai veiks. Kvie-
čiame visus jungtis į vieningą Lietu-
vių Fondo šeimą. Joje vadovybė dirba
sutartinai ir vieningai, išlaikydama
Lietuvių Fondą ne tik visada jauną ir
gyvą, bet vis labiau pa re miantį išei-
vijos lietuvių kultūros, lituanistinio
švietimo bei visokeriopus lietuvybės
puoselėjimo reikalus. Su viltimi žiūrė -
kime į Lietuvių Fon do augimą, nes jis
mums visiems rei kalingas. Juk LF re-
miant daugelis lietuviškos veiklos
sva jonių tampa tikrove. 

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė už
ilgametį ir vaisingą darbą JAV lietuviškoje kultūrinėje ir vi-
suomeninėje veikloje bei lietuvybės išlaikymo darbe LF val-
dybos pirmininkui A. Tamuliui (nuotr. viršuje) ir Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejaus prezidentui Stanley Balzekui, Jr.
įteikė dailininko Antano A. Šakalio sukurtus ir skulptoriaus
Giedriaus Paulauskio pagamintus ,,Žalgirio mūšio“ medalius. 

Rudolfas Budginas. Visatos nuotraukos
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Žinomas NASA astrofizikas, lie-
 tuvių kilmės amerikietis Jonas
Žmui dzinas prieš kelias dienas

Lietuvoje gautą Mokslo premiją, ku-
rios vertė 13 tūkst. litų, paaukojo
„Bėdų turgaus” fondui. Visa suma bus
skiriama vieninteliam ir pirmajam
Lie tu voje hospisui – specializuotai
slaugos įstaigai. Jono Žmuidzino ir
hospiso vadovės, vienuolės Micha e los
susiti ki mas bus  rodomas lapkri čio
27-osios „Bėdų turguje”.

„Jonas Žmuidzinas – tolimas ma -
no giminaitis, tačiau paaukoti nu-
sprendė ne todėl, – pasakoja LRT lai-
dos „Bėdų turgus” vedėja Edita Mil da-
 žytė. –  Visą savo premiją, gautą už iš-
 kilius mokslo pasiekimus, jis skiria
tiems, kurie padeda nepagydomai ser-
 gantiems ligoniams išsaugoti oru mą
iki paskutinio atodūsio.”

Lietuvoje dar mažai težinomas
hospisas – tai specializuota įstaiga,
ku rioje nepagydomai sergantiems
žmonėms teikiama slauga, moralinė
parama, medicinos paslaugos iki pat
natūralios ir orios mirties.

Gailestingojo Jėzaus seserų kong-
regacijos Vilniuje vasarį įkurta įs -
taiga per dešimt mėnesių stacio nare
slaugė 70 ligonių, 40-čiai hospiso pas -
laugos teikiamos namuose. Tai speci-
 finiai patarnavimai, pradedant laši-
 nė  mis ligoniui ir baigiant moraline
parama šeimai, pagalba ruošiant pa-
 mokas ligonio vaikams ar kambarių
tvarkymu.

„Geležinė taisyklė – ligonis vi suo  -

met teisus! Paisoma jo norų, nes bet
kuris gali būti paskutinis. Esu gir dė-
jusi daugybę liūdnų istorijų, ta čiau
buvau iki ašarų sujaudinta hospi so
seselių pasakojimų apie paskutiniuo-
sius ligoniukų norus – nuo pa gei da-
vimo priimti santuokos sakramen tą
iki mažo berniuko noro iššokti su pa-
rašiutu iš lėktuvo. Po palai mingo
skrydžio vaikelis teišgyveno pa rą, bet
mirė laimingas...”, – pasakoja Edita.

Hospiso direktorė sesuo Mi cha -
ela sako ant savo rankų anapilin iš  ly-
dėjusi daugiau nei 5,000 žmonių, po to
nustojusi skaičiuoti. Šį pasku tinįjį šio
pasaulio prieglobstį iš dalies fi nan-
 suoja ligonių kasos (40–45 proc.), liku-
sius 60  proc. vienuolės sten giasi su-
rinkti iš aukų. Būna to kių dienų, kai
visas būrys savanorių (jų yra apie 30)
daržoves ligoniams pjausto patam-
syje, nes taupo elektrą. Daugiausia čia
slaugoma onkologi nė mis ligomis ser-
gančių ligonių. Čia ne paisoma socia-
linės, turtinės padė ties, tautinės ar re-
liginės priklauso mybės. Visi lygūs. Re-
liginiai patarna vi mai teikiami tik li-
goniams pageidaujant.

„Paaukokite hospiso pacientų iš-
laikymui. Viena yra tikra – visi kas gi  -
mėme – mirsime. Padėkime oriai pa-
 likti šią ašarų pakalnę tiems, kam eilė
atėjo pirma mūsų”, – kviečia labda-
 ros idėjų pionierė.

Plačiau apie Vilniaus hospisą ga-
lite pamatyti http://www.youtube. -
com/watch?v=kJgReoJEUHs

LRT info

AMANDAS RAGAUSKAS

Lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų
vakarą, Los Angeles lietuviai
būrėsi  Šv. Kazimiero parapijos

salėje, kur pirmą kartą buvo rengia-
mas lietuviš kų trumpametražių fil-
mų seansas. Žvakėmis apšviesti laiptai
į kino salę viliojo ir kartu priminė apie
Vėlines. Kino menas – tai prisilietimas
prie šio ir tuo pačiu kito gyvenimo, ku-
ris yra ten, ekrane. Tad kodėl tokį va-
 ka rą nepasvajoti, nepasinerti į iliuzi-
jų ir realybės pasaulį ir nepabandyti at-
sa kyti į klausimų laviną, neleidžiančią
mąstančiam žmogui nu rimti? Vakaro
pavadinimas „Lietu viš ko kino naktis
po angelų dangumi” taip pat siejasi su
kažkuo šiltu, jaukiu, artimu ir to limu,
atrastu ir pamirštu, esamu ir neap-
čiuopiamu.

Renginio organizatoriai buvo Vil-
niaus tarptautinis kino festivalis „Kino
pavasaris” ir jau daugiau nei 5-erius
metus Los Angeles gyvuojantis „Just
Millin’ Around” teatras. Išsipil dė ilgai
puoselėta svajonė – lietuvišką kino
meną pristatyti išeivijos žiūro vams
ir jų draugams amerikiečiams. Iš Lie-
tuvos atvykusi festivalio „Kino pa vasa-
ris” lietuviškos programos koordina-
torė Justė Zavišaitė pristatė devynis ge-
riausiai įvertintus trum pa metražius
filmus, sukurtus pastaraisiais metais.
Lapkričio 2-ą dieną Lietuvių Tauti-
nių namų salėje buvo pristatytas nau-
jausias pilnametražis režisierės Kris-
tinos Buožytės filmas – mokslinė-fan-
tastinė drama „Aurora”. 

Kino filmų kelionė, prasidėjusi
Londone, džiuginusi „Washington West
Film Festival” žiūrovus, atkeliavo į
Angelų miestą, kuriame  yra įsi kūrusi
kino industrijos meka Holly woodas.
Renginio organizatoriai, „Just Millin
Around” teatras, jo me no va dovės, re-
žisierės ir aktorės Justinos G. Braz-
džionis asmenyje, dėkojo žiū rovams,
kurie ištikimai lanko įvai rius lietu-
viškus renginius ir domisi šiandieni-
nės Lietuvos kultūra. Ji dar kartą pri-
minė visiems žiūrovams (o tarp jų
buvo ne tik lietuviai), kaip svarbu do-
mėtis ir plėsti savo akiratį, domėtis
kitų tautų kultūra. Abi Jus tės juokavo,
kad pagaliau kitakalbiai svečiai šį va-

karą lietuviškoje aplin ko je jausis gerai,
nes viską supras, mat filmai – su ang-
liškais subtitrais.

„Lietuviško kino nakties po an gelų
dangumi” metu, pertraukose tarp fil-
mų, žiūrovai dalinosi įspū džiais. Dau-
gelis prisipažino, kad žiūrėdami lie-
tuviškus filmus, buvo suža vėti temų
įvairove, aktorių kuriamų personažų
ryškumu, filmo kūrėjų iš ra  dingumu ir
scenarijų netikėtumu. Kino entuzias-
tai siūlė išrinkti, jų nuomone, geriau-
sią filmą. Tačiau orga nizatoriai (dėl lai-
ko stokos) pa liko teisę kiekvienam
žiūrovui išsi rinkti savo mėgstamiausią
filmą. 

Daug gerų žodžių susilaukė Ro ber-
to Nevecko filmas „Bomba”, festivaly-
je „Kino pavasaris” pripažintas ge-
riausiu studentišku filmu. Puikiai nu-
teikė ir iki ašarų, ne tik lietuvius, bet
ir svečius, prajuokino režisierės Linos
Lužytės filmas „Jau puiku, tik dar
šiek tiek…”. Išskirtinumu ir įtai ga
pasižymėjo filmas „Solidarity”. Šio
filmo režisierius Dastin Brown bei ak-
torius Mantas Valantiejus, tą va karą
stebėję renginio filmus, džiau gėsi filmų
parinkimu ir žiūrovų reakcijomis.

Tarp žiūrovų buvo ir savo įspū-
 džiais apie renginį dalinosi LR garbės
konsulė Los Ange les Daiva Če kanaus-
 kaitė-Navarette. Konsulė iš reiš kė pa si-
didžiavimą pastarųjų me tų lietuviš ku
kinu ir pridūrė, kad tokie kino rengi-
niai ypatingai rei kalingi išeivijoje,
kad galėtume daugiasluoksnei visuo-
menei priminti apie mažos ša lies įdo-
mius kūrėjus.  Renginio vedėja Justi-
na G. Brazdžio nis džiaugėsi netiesio-
giai, kino ek rane susitikusi su savo ko-
legomis-aktoriais iš Lietu vos: „Buvo
malonu stebėti pažįstamus veidus – ar-
timus ir kartu to li mus”. 

„Lietuviško kino naktis po an ge lų
dangumi” nepaliko nė vieno žiū rovo
abejingu. Filmų seansas baigėsi vi-
durnaktį, o žvakės ant laiptų tingiai
mirksėjo, palydėdamos  susikaupu-
sius, susimąsčiusius ir prajuokintus
kino mylėtojus. Iki kito „Kino pa vasa-
rio” Angelų mieste! 

Amandas Ragauskas – JMA teatro
atstovas spaudai. 

Iš kairės į dešinę: JMA teatro meno vadovė, režisierė ir aktorė Justina G. Brazdžionis, fes-
tivalio „Kino pavasaris” koordinatorė Justė Zavi saitė ir JMA teatro vadybininkas, akto-
rius Amandas Ragauskas.

Los Angeles, CA

,,Lietuviško kino naktis po angelų
dangumi” nušvito lietuviškos
kinematografijos žvaigž dėmis

Vienuolė Michaela, Edita Mildažytė ir Jonas Žmuidzinas.

Edita ir vienuolė Michaela.

Amerikos lietuvis mokslo 
premiją skyrė „Bėdų turgui” 

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!
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EDVARDAS ŠULAITIS

Daugelis Cicero ir Čikagos dy pu-
 kų jau buvo primiršę čia dau-
gelį me tų besireiškusį muziką

ir vargoni ninką Antaną Skridulį, mat
jis jau ilgą laiką buvo įsikūręs šiltojo-
je Floridoje, kur, kol jėgos ir sveikata
leido, dar dalyvavo tenykštėje lietuvių
muzikinėje veikloje.

Šio gražaus amželio sulaukusio
tautiečio širdis nustojo plakusi lapk-
ričio 11 d. Daytona Beach, FL, o pa lai-
dotas jis lapkričio 15 d. Volusia Me-
morial kapinėse Ormand Beach, FL.

A. Skridiulis gimė 1917 m. va sario
2 d. Joniškyje, Šiaulių apskrityje. Nuo
pat jaunystės turėjo palin kimą muzi-
kai. Pirmieji jo muzikos mokytojai
buvo Petras Vacbergas ir Juozas Meš-
kėlė, o vargonininkavimo išmoko pas
J. Dragūną.

1937 m. įstojo į Klaipėdos muzi kos
mokyklą, kur jo vargonininkavimo
mokytoju buvo žymus pedagogas Juo-
zas Karosas. 1940–1944 m. darba vosi
vargonininku ir buvo Joniškio choro
vadovu, o taip pat dėstė dai na vimą to
miesto gimnazijoje.

Pasitraukė į Vokietiją

Kaip ir dauguma tautiečių, artė-
jant rusų kariuomenei, 1944 m. ru-
 denį Skridulis pasitraukė į Vokietiją.
Ten jis laiko dykai neleido, o mokė mu-
zikos ir dainavimo Miuncheno lietuvių
gimnazijoje, vadovavo jos chorui, o
taip pat buvo M. K. Čiur lionio vardo
meno ansamblio antrasis chormeiste-
ris bei akompaniatorius.

Su pirmąja dypukų banga 1949 m.
perplaukė Atlantą ir atsirado JAV.
Pradžioje jis įsidarbino vargoni nin ku
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Los
Angeles, Californijoje.

Tačiau ten ilgai neužsibuvo: jį vi-
liojo Čikaga. Čia pradžioje vargo ninin-
kavo Aušros Vartų lietuvių pa rapijoje
West Side apylinkėje. Kartu su žinomu
muziku Baliu Pakštu 1954-siais įsteigė
lietuvių moksleivių an samblį ir buvo
jo vadovu. Taip pat vadovavo Mar-

quette Parko lituanis tinės mokyklos ir
Bridgeporto apy linkės Šv. Jurgio lit.
mokyklos moksleivių chorams.

Buvo išvykęs mokytis į Romą

1955-ųjų rudenį Antanas leidosi į
tolimą kelionę Romon, kur studijavo
bažnytinės muzikos Institute griga-
 liškąjį giedojimą, dirigavimą ir mu zi-
kos teorijos disciplinas.

Po 3 metų studijų sugrįžo atgal į
Čikagą ir 1960-siais pradėjo vargo ni-
ninkauti Šv. Antano lietuvių parapijoje
Cicero, IL. Taip pat vadovavo ir vieti-
niam chorui su kuriuo 1971 ir 1978 m.
dalyvavo JAV ir Kanados lie tuvių dai-
nų šventėms, surengtoms Čikagoje ir
Toronte, Kanadoje. Kurį laiką Antanas
vadovavo ir studentų vokaliniam cho-
rui.

Išvyko gyventi į Floridą

Ilgą laiką A. Skridulis gyveno šių
eilučių autoriaus kaimynystėje. Ta-
 čiau jam nepatiko žiemos šalčiai ir 1983
m. jis nutarė važiuoti į šiltąją Floridą,
kur apsigyveno Daytona Beach mies-
te. Ten jis tuoj pat suorganizavo lietu-
vių chorą, kuris kiek vė liau pasivadi-
no „Sietynu”. Šis cho ras giedodavo
bažnyčiose, dalyvavo Dai nų šventėse ir
kituose renginiuo se. Taip pat gastro-
liuodavo ir kituo se mies tuose. 1993 m.
„Sietynas” pami nė jo savo veiklos de-
šimtmetį.

A. Skridulis  reiškėsi ir lietuvių
kultūrinėje bei muzikinėje veikloje.
Nuo 1953 m. buvo ALRL Vargoninin kų
sąjungos narys,  nuo 1958 m. kelis me-
tus dirbo  „Muzikos žinių” (redagavo
J. Kreivėnas) administratoriumi. 1971
m. buvo ketvirtosios JAV ir Kanados
liet. dainų šventės Čikagoje muzikos
komisijos ir J. Žilevičiaus muzikolo-
gijos archyvo valdybos nariu.

A. Skridulis per savo ilgą gy ve ni-
 mo laikotarpį daug nuveikė gal dau-
giau negu daugelis lietuvių mu zikos
darbuotojų išeivijoje.

Tegul jam būna lengva, nors ir sve-
timo krašto žemelė. Ilsėkis ramybėje,
taurus lietuvi!

Muzikas Antanas Skridulis 
iškeliavo Amžinybėn

Vyskupą kalbino Ingrida Bublienė.

–  Kas sumanė Šiauliuose pastatyti Pa-
storacinį centrą?

– Šiaulių vyskupiją prieš 16 metų
įsteigė Popiežius Jonas Paulius II.
Viską pradėjome nuo nulio. Beveik
dve jus metus gyvenau pas kleboną
ma žame kambarėlyje ir po truputį
viską tvarkėme. 

Šeimos, Jaunimo, Katechetinis ir
Pastoracinis centrai nuomojo patalpas
miesto centre.

Kada atsirado galimybė prie Šiau-
 lių katedros statyti Pastoracinį centrą,
visi tarėmės ir ilgai diskutavome, o dar
ilgiau planavome ir tobulinome pro-
jektą su architektais, kol pagaliau
priėjome prie išvados, jog galime pra-
dėti statybą.

– Kas buvo pagrindiniai šio Centro me-
cenatai?

– Kaip ir kun. Jonas Bosko, pra-
dėjau statybą neturėdamas nė cento ki-
šenėje. Pasitikėjome Apvaiz da. Jei
Dievas norės, – pastatysime. Iš vy-
riausybės negavome nė lito. Iš mies to
mero taip pat nesulaukėme pagalbos,
nors bendraujame šiltai ir nuošir-
džiai. Daugiausiai parėmė įvai rūs fon-
dai iš Vokietijos ir Italijos, taip pat at-
skiros vyskupijos įvairiuo se pasaulio
kraštuose.

–  Ar Centras jau atidarytas? Kas jame
vyksta?

– Pastoracinis centras buvo pa-
 šventintas 2013 m. rugpjūčio 22 d. per
Švč. Mergelės Marijos Karalienės mi-
nėjimą. Šiame centre ruošiame vai ku-
čius Pirmajai Šv. Komunijai, Sutvir-
tinimo Sakramentui, vyksta pasiruo-
šimo kursai Santuokos Sak ramentui,
vyksta darbas su ateiti ninkais, skau-
tais ir kitomis organizacijomis. Čia dir-
ba mūsų Caritas ir Katalikių moterų
organizacija, buria si gyvojo rožinio na-
riai bei maldos grupelės. Renkasi ano-
niminių alkoholikų grupės bei trau-
mas patyrusios šeimos. Vyksta įvairios
parodos, koncertai ir minėjimai. Ren-
giami Alfa kursai pradedantiems eiti
tikėjimo keliu ir kunigų nuolatinio for-
mavimo susitikimai. Žodžiu, gyveni-
mas verda, o sąlygos tam darbui dabar
yra labai geros.

– Koks Centro vaidmuo Šiaulių mies-
te?

– Žmonės šį pastatą vadina „Šiau-
lių miesto puošmena”, kadangi ar-
chitektams pavyko su šiuo pastatu
suformuoti Prisikėlimo aikštę šalia

Katedros ir architektūriškai jis labai
dera prie visos aplinkos. Į mūsų Cent-
rą kreipiasi viso Šiaulių rajono gy-
ventojai, o religinių reikmenų par-
duotuvėlėje-knygyne gali visi įsigyti
religinio turinio knygų bei įvairių de-
vocionalijų, kurių Šiauliuose lig šiol
nebuvo kur įsigyti.

– Ar reikalinga tolesnė pagalba, kad
šis Centras gyvuotų?

– Žiemos metu už šildymą per
mėnesį reikia sumokėti apie 10,000
litų, neskaitant kitų išlaidų. Ban kuose
neturime jokių skolų ir iš privačių as-
menų nesame pasiskolinę, ta čiau sta-
tybinėms organizacijoms dar esame
skolingi 273,852 dol.

Esame dėkingi visiems, kurie
mums padeda. Kiekvieną šeštadienį
7:30 val. ryte katedroje aukojame šv.
Mišias už visus geradarius bei auko-
tojus.

Mūsų vyskupijos internetinis pus-
lapis: siauliuvyskupija.lt.

Dar kartą noriu padėkoti vi siems,
kurie mus prisimena, nes tik gerų
žmonių pagalba ir supratimas, kad
mes vieni kitiems turime pagelbėti iš
meilės Dievui, gali padėti mums judėti
pirmyn Viešpaties nu  rodytu tiesos ir
meilės keliu.

Pastoracinis centras – 
Šiaulių miesto puošmena

Šiais metais šalia Šiaulių katedros pastatytas naujas Pastoracinis centras. Jo sie-
la yra nenuilstantis ir pilnas jaunatviškos dvasios vyskupas Eugenijus Bartulis.
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LIETUVA IR PASAULIS

Egiptas išsiuntė Turkijos ambasadorių

C. Ashton paskelbia istorinį susitarimą. ELTA nuotr.                                                                                                    

Tūkstančiai ukrainiečių – už sutartį su ES

Popiežius Pranciškus uždarė Tikėjimo metus

Sudarytas istorinis susitarimas Irano 
branduoliniu klausimu 

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 23-
iąją minint 95-ąsias atkurtos Lietu-
vos kariuomenės metines, Vilniuje,
Katedros aikštėje, vyko iš kilminga ka-
rių rikiuotė, taip pat karių ir karinės
technikos paradas Gedimino pros-
pektu iki Nepriklausomybės aikštės. Iš-
kil mingas renginys Vilniuje tapo Lie-
tuvos kariuomenės dienos proga šalies
miestuose vykusių renginių kulmi-
nacija. Iškilmingoje rikiuotėje ir pa-
rade Vilniuje dalyvavo apie 500 Lietu-
vos karių, atstovaujančių visoms ka-
riuomenės rūšims. Vilniečiai ir mies-
to svečiai galėjo stebėti ir karinės
technikos paradą Gedimino prospektu.
Su Lietuvos kariais renginyje taip pat

dalyvavo ir JAV Pennsylvania nacio-
nalinės gvardijos vėliavų grupė. Kar-
tu su atkurtos Lietuvos kariuomenės
95-mečio renginiais šiemet minimos
Lietuvos kariuomenės ir JAV Penn-
sylvania nacionalinės gvardijos ben-
dradarbiavimo 20-osioms me tinės. Iš-
kilmingos rikiuotės Katedros aikštėje
metu tylos minute buvo pagerbti Lat-
vijoje šią savaitę įvykusios tragedijos
aukos, taip pat tra giškai žuvę atkurtos
Lietuvos kariuo menės kariai. Už nuo-
pelnus mūsų krašto apsaugai ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro
kryžiumi apdovanotas Latvijos ka-
riuomenės vadas generolas leitenantas
Raimon das Graubė. 

Lietuvos kariuomenės dienos proga – 
karių paradas Vilniuje

Dėl tragedijos Rygoje buvo paskelbtas gedulas Vatikanas (Bernardinai.lt) –
Lapkričio 24 d. šv. Petro aikštėje po-
piežius Pranciškus aukojo Tikėjimo
metų uždarymo šv. Mišias; jų metu
buvo išstatytos Šv. Petro relikvijos,
buvo renkamos aukos Filipinams ir
simboliškai įteiktas apaštališkasis pa-
raginimas „Evan gelii gaudium”. Po
Mišių sveikindamas piligrimus, po-
piežius kreipėsi ir į ukrainiečius, ku-
rie šiomis dienomis mini „holodomo-
rą”, sovietų režimo sukeltą didįjį badą,
nuo kurio mirė milijonai žmonių. Ti-
kėjimo metų iškilmę popiežius Pran-
ciškus norėjo praturtinti artimo mei-

lės gestu. Šventųjų Mišių metu su-
rinktos piniginės aukos bus skirtos Fi-
lipinams, kurie neseniai stipriai nu-
kentėjo nuo taifūno. Popiežius Pran-
ciškus nuo pat savo pontifikato pra-
džios ypač pabrėžia, kad Bažnyčia pra-
rastų savo veidą, užtemdytų savo ti-
kėjimą ir šventumą, jei liktų užsida-
riusi, jei nesirūpintų silpniausiais,
stokojančiais, atstumtaisiais, pateku-
siais į nelaimę. Popiežius pabrėžė, kad
Jėzaus pažadas gerajam nusikaltėliui
yra mūsų didžioji viltis. Jis byloja, kad
Dievo malonė visada didesnė už pra-
šančiojo maldą. 

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 24 d.
Vilniaus rotušėje Rytų Europos inte-
lektualai aptarė Ukrainos ir Baltaru-
sijos integravimo į Europos bendriją
klausimus. Lietuvos, Lenkijos Ukrai-
nos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų Eu-
ropos šalių filosofai, rašytojai, istori-
kai, kiti intelektualinės minties lyde-
riai diskutavo konferencijoje „Mes –
Europoje, ar Europa – be mūsų?”.
„Rytų Europos intelektualai visuomet
buvo minties lyderiai, puoselėję vie-
ningos Europos kultūros ir demokra-

tijos idėjas. Šįkart šie žmonės susirinko
svarbiai diskusijai Vilniuje”, – teigė
prof. Alvydas Nikžentaitis. Žymus lie-
tuvių kilmės lenkų intelektualas J.
Giedroyc rytinėje Europos dalyje dar
vyraujant komunizmui suformulavo
ypač aktualią politinę ULB (Ukraina,
Lietuva, Baltarusija) doktriną, ku rioje
pabrėžė, jog be laisvų ir demokratiškų
Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos
valstybių nėra įmanoma laisva Len-
kija. 

Intelektualai aptarė Rytų Europos ateitį

Prof. A. Jokubaitis apie tautinės valstybės nesėkmes

Vilnius (Alkas.lt) – Vilniaus un-to
profesorius filosofas Alvydas Joku-
baitis, skaitydamas pranešimą Lietu-
vos politologų metinėje konfe rencijoje,
teigė: tautinė valstybė šiandien nesu-
geba įgyvendinti tautinio atgimimo lai-
kais iškeltų kultūrinių tikslų. Tautinė
valstybė atitrūko nuo ją įkvėpusios kul-
tūros filosofijos ir šiuo metu gyvuoja
kartu su jos prasmę naikinančiomis
kultūros sampratomis. Piliečiai gyve-
na tautinėse valstybėse, bet vis labiau
vengia užuominų apie tautinę kultūrą.
Kultūros pasikeitimai šią valstybę su-
griovė labiau, negu ryšiai su blogos re-
putacijos politiniais režimais. Tauti-

niai sąjūdžiai save naikina per jų pačių
atvertą daugiakul tūriš kumą. Antra,
tautiniai sąjūdžiai neatlaikė istorizmo
naštos. Iš tautinės valstybės sąjungi-
ninko istorizmas tapo jos priešu. Tre-
čia, tautinius sąjūdžius griauna jų su-
ža dinta aistra modernizuotis. Moder-
 nizacija virsta aklu naujumo siekiu.
Kol kas dar nerastas tautinės valstybės
pakaitalas (Europos Sąjunga nėra nei
tauta, nei valstybė). Net stipriai su-
mažinusi savo kultūrinius pažadus
iki žmogaus teisių apsaugos ir ekono-
minės gerovės, ES yra tik viena iš
tautinės valstybės atmainų. Todėl tau-
tinę valstybę būtina puoselėti.  

Vilnius (BNS) – Siekiant pagerb-
 ti žuvusiųjų Rygos prekybos centre at-
minimą, lapkričio 24 d. Lietuvoje buvo
paskelbtas gedulas. Jis paskelbtas pa-
laikant kaimyninę Latviją. Toks spren-
dimas priimtas skubiai sušauktame
Ministrų kabineto posėdyje. Nuo 7 iki
22 valandos prie, virš ar ant valstybės
ir savivaldybių įstaigų, įmonių ir or-
ganizacijų, taip pat gyvenamųjų namų
buvo iškelta Lietuvos valstybės vėlia-

va su gedulo ženklu. Lapkričio 21 d. Ry-
goje įgriuvo prekybos centro stogas ir
kitos konstrukcijos. Per nelaimę žuvo
daugiau kaip 50 žmonių. Rygos staty-
bų priežiūros įstaiga iškėlė prielaidą,
kad Latvijos sostinėje įvykusios pre-
kybos centro „Maxima” stogo griū-
ties priežastimi galėjo tapti ten vyk-
dytų rekonstrukcijos darbų pažeidi-
mai. 

Ženeva (BNS) – Iranas lapkričio 24
d. pasiektu susitarimu sutiko apribo-
ti savo branduolinę programą. Tehe-
ranas pabrėžia, jog susitarimu, ku-
riuo Iranui siūlomas ribotas sankcijų
sušvelninimas, pripažįstama jo teisė
sodrinti uraną, tačiau JAV neigia, jog
susitarime yra pami nėtas toks dalykas.
Šiitiška respublika nurodo, kad jų
branduolinė programa yra skirta vien
taikiems tikslams. Šešios pasaulio ga-
lios sveikino preliminarų susitarimą,
kuris dar prieš kelis mėnesius atrodė

neįsivaizduojamas ir kuriuo bent jau
lai kinai išvengiama karinio konflikto.
Pagal Irano susitarimą su penkiomis
nuolatinėmis Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Tarybos narėmis ir Vokieti-
ja, Teheranas apribos urano sodrinimą
– veiklą, kuri kelia daugiausiai įtarimų
dėl Irano branduolinių ginklų prog-
ramos, ir sodrins tik iki mažo laipsnio.
Mainais Iranas gaus maždaug 7 mlrd.
dolerių suma vertinamą sankcijų su-
švelninimą. 

Kijevas (BNS) – Tūkstančiai uk-
rainiečių išėjo protestuoti ir reikalavo,
kad vyriausybė pasirašytų sutartį su
Europos Sąjunga (ES). Ukrainos vy-
riausybė priėmė sprendimą nutrauk-
ti pasirengimą pasirašyti Asociacijos
sutartį su ES. Tūkstančiai protestuo-
tojų susirinko Nepriklausomybės aikš-
tėje Kijeve, kuri buvo provakarietiškos
Oran žinės revoliucijos centras. Per
Oranžinę revoliuciją 2004 m. buvo pa-
naikinti suklastoti rinkimų rezultatai,
ir į valdžią atėjo provakarietiška vy-
riausybė. Panašūs protestai vyko ir ki-
tuose Ukrainos miestuose, o sekma-
dienį Kijeve surengta dar didesnė de-

monstracija, kurioje dalyvavo per
100,000 žmonių. Ukrainos specialio-
sios pajėgos panaudojo ašarines dujas
prieš demonstrantus Kijeve, kai šie pa-
mėgino įsiveržti į vyriausybės pastatą.
„Privalome daryti lyderiams spaudimą
iki pat galo, kad jie kitą savaitę pasi-
rašytų sutartį. Privalome priversti
juos vykdyti tai, ką pažadėjo”, – sakė
bok so čempionas ir opozicijos vadovas
Vitalijus Kličko. Vienas pagrindinių
ES reikalavimų yra, kad Ukraina iš-
laisvintų buvusią ministrę pirminin-
kę Juliją Tymošenko. Ji per savo ad-
vokatą ragino žmones protestuoti.

Kairas (BNS) – Egiptas nurodė
Turkijos ambasadoriui išvykti iš šalies
ir pažemino valstybių diplomatinių
santykių lygmenį. Toks sprendimas
buvo priimtas po Turkijos ministro pir-
mininko Recep Tayyip Erdogan ko-
mentarų, kuriuos Kairas vadina pro-
vokuojamais. Egipto užsienio reikalų
ministerija apkaltino Turkiją kišimu-
si į Egipto vidaus reikalus ir pranešė,

kad diplomatiniai santykiai su Anka-
ra bus pažeminti iki reikalų patikėti-
nio lygmens. Turkija aktyviai kriti-
kuoja Egipto kariuomenę, kuri liepos
mėnesį nuvertė prezidentą Moham-
 med Mursi. Kairas nusprendė išsiųs ti
Turkijos ambasadorių Huseyin Avni
Botsali, praėjus dienai po to, kai T. Er-
dogan paragino paleisti M. Mursi.

Karių paradas Vilniuje.                                                                                         D. Labučio nuotr.
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ŠVENTADIENIS

Kristaus Karaliaus tvirtovės
Marijos žemėje

DATOS ir SUKAKT YS

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šių metų pavasarį Vytautas Land sbergis, Sąjūdžio Garbės pirmi ninkas,
Sąjūdžio XIV suvažiavimo iš vakarėse paskelbė atsišaukimą, ragi-
nantį gyventi kitaip. Jis skatino ne bijoti išpažinti ką patyrėme. „Vai-

kams reikia apie tai kalbėti, kad girdėtų ir žinotų. Jei netikėsim, kad yra bro-
lybės viltis, pasaulis pavirs į neapykantos puotą žmogėdrų urve (…) Anuo-
 met tikėjome ir karštai norėjome, ir neįmanomi dalykai tapo įmanomi”. 

Šis atsišaukimas priminė mūsų pirmąjį grįžimą į Lietuvą 1988 m. spa-
 lio pradžioje.  Grįžęs namo savo gausius įspūdžius aprašiau „Laiškai lie tu-
viams” žurnale, susitelkdamas apie Kristaus Karaliaus tvirtoves Marijos že-
mėje. Nuo to laiko jau pra ėjo dvidešimt penkeri metai.  Sekda mas V. Lands-
bergio skatinimu apie  tai kalbėti savo vaikams, Kristaus Ka raliaus dienos
proga noriu bent su glaustai tas tvirtoves prisiminti. Tose tvirtovėse buvo ko-
vojama už Die vo karalystę žemėje, už tikinčiųjų teises, už krikščioniškųjų
tradicijų išsaugojimą.

Vilniaus katedra. Prieš krikš čio  nybės įvedimą šioje vietoje buvo pagonių
šventykla. Vilniaus katedra lie tuviams buvo dvasinė tvirtovė, kuri komunistų
buvo paversta meno mu ziejumi. Ten lankantis nuotaika ir aplinka buvo kiek
niūri. Už sienų bū rėsi šimai žmonių, tylia malda pa rem dami jau mėnesį ba-
daujančiojo reikalavimą paleisti sąžinės kalinius. Muziejuje tik keletas lan-
kytojų. Jau tėsi dvasinė tuštuma. Šios tvirtovės kovotojai buvo už sienų. Prieš
keletą dienų jų šimtai tūkstančių Gedimino pilies bokšte iškėlė trispalvę. Vi-
sai ne seniai prie tos pačios katedros sau gumo buvo užpulti ir sumušti keli
tu zinai susirinkusiųjų susikaupimui ir rimties valandėlei. Mums išvykus
po poros dienų Vilniaus katedra buvo grąžinta tikintiesiems. Tas grąžinimas
sutapo su Sąjūdžio suvažiavimu tą patį savaitgalį. Spalio 23 d. kard. Vincentas
Sladkevičius, padedamas keletos vyskupų bei keliasdešimties kunigų, aukojo
šv. Mišias Vilniaus katedros prieangyje. Jis buvo vienas iš tų, kurie grąži-
no Kristaus meilės vėliavą ant katedros altoriaus.

Šv. Mikalojaus bažnyčia. Tai bu vo viena iš seniausių ir vis dar at darų baž-
nyčių Vilniuje. Ji buvo laikoma lietuviš kiausia bažnyčia Vilniuje ir tas lie-
tuviškumas siekia caro lai kus, lenkmetį ir sovietinio persekiojimo gadynę.
Teko dalyvauti sekmadie nio 2 val. popietinėse Mišiose. Baž nyčia nedidelė.
Dešinėje pusėje, sie nos nišoje, yra didingas Vytauto Di džiojo biustas, pa-
šventintas bene 1930 m.  Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių – daugiausia mo-
terų, su gražia prie maiša vyrų, vaikučių ir studentiško jaunimo.  Bažnyčios
šventoriuje buvo pastatytas pirmasis pokario pamink las, vaizduojąs šv. Kris-
toforą su kū dikėliu ant pečių. Tas pats Kristo foras yra ir Vilniaus miesto her-
be. Ši skulptūra – tai vaizdus Kristaus se kėjų, kovojusių už savo tikėjimą liu-
 dijimas.

Aušros vartai. Senovės Vilnius buvo apsuptas aukšta mūrine siena. Joje
buvo keletas vartų. Išliko tik vieni, vadinamai Aušros vartais. Virš vartų yra
koplytėlė, kurioje laikomas stebuklingas Marijos paveikslas. Ak meniniai lai-
pai į koplytėlę yra nu sinešioję nuo tūkstančių lankytojų. Ne vienas tais laip-
tais keliais ėjo, kalbėdamas rožinį ar kitas maldas. Prie Marijos paveikslo
visada kas nors meldžiasi. Meldžiasi tyliai, nuo širdžiai, ilgai ir pakartoti-
nai. Malda yra galingas ginklas, plačiai naudojamas visame krašte. Aušros
vartų išorinėje pusėje yra lietuviškasis Vytis. Tai tas pats Vytis, už kurį žmo-
nės kentėjo ir buvo persekiojami. Tas pats Vytis dabar puošė jaunuolių krū-
tines, automobilių langus, kioskų sienas. Tai tarsi stebuklas, kuris bu vo pa-
spartintas tikinčiųjų maldomis. To niekas moksliškai neįrodys, bet tuo ti-
kima ir maldomis už tai dėkojama.

Rasų kapinės. Tai amžinojo po ilsio vieta tikinčiųjų palaikams. Po kario
metais čia laidojami ir netikintieji, ir nekatalikai. Rasų kapinės yra daugiau
negu kapinės. Ir čia tikintie ji kovojo už savo tradicijas, už savo apeigas. Prieš
keletą metų vieną Vė linių vakarą susirinkusieji buvo mi licijos išvaikyti, kai
milicija pabūgo besireiškiančio tautinio sentimento.  Pagal tradiciją, tikintieji
atneša už degtas žvakutes ir padeda ant arti mųjų kapų. Tai vilties ir prisi-
minimo simbolis. Neatsitiktinai tą žvakių tra dicija persimetė ir į jau įvykusio
Sąjūdžio suvažiavimą spalio 22–23 d. Vilniuje.  Tūkstančiai lietuvių su žva-
 kėmis šeštadienio vakarą rinkosi prie Vilniaus katedros ir išreiškė no rą, kad
ši šviesa simboliškai pasklis tų kiekviename Lietuvos kampelyje ir sujung-
tų tautą laisvės žygiui. Są jūdžio delegacija taip pat padėjo vai niką ir gėlių
ant Lietuvos atgimimo patriarcho dr. Jono Basanavičiaus kapo Rasų kapi-
nėse.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Tai tvirtovė be sienų ir be senos isto-
rijos, skleidžiama nuo 1972 m. Joje buvo kruopščiai dokumentuojami Kata-
likų Bažnyčios Lietuvoje patirti persekiojimai. Kronika pasie kė laisvuosius
Vakarus, buvo verčiama į kitas kalbas ir skleidžiama po visą pasaulį. Joje
atsispindėjo ken čiančioji, persekiojamoji bei kovojanti Bažnyčia, siekianti
pergalės be jo kių kompromisų, be jokių derybų, be jokių nuolaidų. Kroni-
ka – tai plunks nos karių tvirtovė, tai idealistų kovos laukas.

Sibiras. Ten neteko būti, bet bū nant Lietuvoje teko patirti apie Lie tuvos

Lapkričio ketvirta savaitė
Lapkričio 25 d.

– 1881 m. gimė Jonas XXIII – popiežius
nuo 1958 m. spalio 28 d. iki mirties. 2000 m.
palaimintasis. Katalikų bažnyčios atsinauji-
nimo pradininkas (mirė 1963 m.).

Lapkričio 26 d.
– 1954 m. Maskvoje mirė Jonas Že-

maitis-Vytautas – lietuvių karininkas, rezis-
tentas, partizanų vadas, brigados genero-
las. 1926 m., baigęs šešias Raseinių gimnazi-
jos klases, mokėsi Kauno karo mokykloje.
Tarnavo 2-ajame artilerijos pulke kuopos
vadu. 1936–1938 m. studijavo Prancūzijos
Fontenblo artilerijos mokykloje. Vokiečių
okupacijos metais įsijungė į rezistencinę
veiklą: platino antinacinę spaudą. 1945 m.
įsitraukė į partizanų gretas. 1949 m. J. Že-
maitis išrinktas LLKS tarybos prezidiumo pir-
mininku, taip pat laikinai ėjo gynybos pa-
jėgų vado pareigas. Jam suteiktas partizanų
generolo laipsnis. 1951 m. gruodį ištikus in-
sultui atsisakė pareigų (jas vėl pradėjo eiti
1953 m. pavasarį) ir gulėjo paralyžiuotas
bunkeryje Šimkaičių miške (Jurbarko r.).
1953 m. gegužės 30 d. bunkeris buvo iš-
duotas, J. Žemaitis suimtas gyvas. 1954 m.
lapkričio 26 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų
kalėjime. 2009 m. Seimas priėmė deklara-
ciją, kad J. Žemaitis buvo kovojančios prieš
okupaciją Lietuvos valstybės vadovas, fak-
tiškai vykdęs Respublikos Prezidento parei-
gas. (Gimė Palangoje 1909 m.).

Lapkričio 27 d.
– 1881 m. gimė Konstantinas Šakenis

– politikas, visuomenės veikėjas (mirė 1959
m.).

Lapkričio 28 d.
 – 1520 m. portugalų jūrininkas Ferdi-

nandas Magelanas pasiekė vandenyną, ku-
ris vėliau pavadintas Ramiuoju.

– 1974 m. South Orange (JAV) mirė Juo-
zas Ambrazevičius-Brazaitis – literatūro-
logas, pedagogas, vienas antinacistinės ir
antisovietinės rezistencijos vadovų, visuo-
menės veikėjas. Gimė ūkininkų šeimoje. Bai-

gęs Marijampolės gimnaziją studijavo lite-
ratūrą Lietuvos ir Bonos un-tuose. 1934–
1943 m. dėstė VDU, mokytojavo. 1938–1940
m. Ateitininkų sendraugių s-gos pirminin-
kas. Drauge su kitais parengė literatūros teo-
rijos, lietuvių literatūros ir pasaulio literatū-
ros vadovėlius gimnazijoms. Priešinosi Lie-
tuvos prezidento Antano Smetonos autori-
tariniam režimui. 1936 m. buvo vienas pa-
grindinių „Naujojoje Romuvoje” paskelbtos
deklaracijos „Į organišką valstybę“ organi-
zatorių. 1940 m. prasidėjus sovietinei oku-
pacijai įsitraukė į pasipriešinimo judėjimą
kaip LAF patariamosios grupės narys, buvo
numatytas švietimo ministru. Birželio suki-
limo metu ėjo Laikinosios vyriausybės Mi-
nistro pirmininko pareigas. 1944 m. pasi-
traukė į Vokietiją, 1951 m. persikėlė į JAV.
Kūrė Lietuvių fronto bičiulių sąjūdį. Reda-
gavo „Darbininką”, „Į laisvę”. Sudarė rink.
„Lietuvių rašytojai”, parengė K. Donelaičio
„Metus”, Maironio „Pavasario balsus”. Išleisti
„Raštai” (Chicago, 1980–1985, 6 t.). Palaido-
tas Putname, perlaidotas Kaune. (Gimė Tra-
kiškiuose, Marijampolės apskr., 1903 m.).

Lapkričio 29 d.
– 1910 m. gimė Antanas Škėma – lie-

tuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dra-
maturgas, modernizmo atstovas (mirė 1961
m.).

Lapkričio 30 d.
–  1874 m. Blenheim, Oxfordshire, gimė

Winston Churchill – britų politikas, rašyto-
jas. Labiausiai išgarsėjo būdamas Didžiosios
Britanijos premjeru Antrojo pasaulinio karo
metais. Jis laikomas vienu svarbiausiu va-
dovų Britanijos ir viso pasaulio istorijoje.

1953 m. gavo sero titulą ir tais pačiais metais
apdovanotas Nobelio literatūros premija.
Baigė Sandhursto karo koledžą, tarnavo ka-
rininku husarų daliniuose Indijoje, Sudane.
Buvo karo korespondentas. 1900 m. išrinktas
į parlamentą nuo konservatorių partijos.
1940 m. W. Churchill paskirtas premjeru ir
suformavo daugiapartinę vyriausybę. Būda-
mas ministru pirmininku jis sukūrė naują –
Gynybos ministro postą. Vadovavo D. Brita-
nijos gynybai. Jo uždegančios kalbos buvo
labai svarbios kare kovojančiai Jungtinei Ka-
ralystei. 1941 m. su JAV prezidentu F. Roo-
sevelt pasirašė Atlanto chartiją. Vienas svar-
biausių Teherano (1943), Jaltos (1945), Pots-
damo (1945) konferencijų, nulėmusių po II
pasaulinio karo Europos politiką, dalyvių. Pa-
rašė knygų. Vienas jo šmaikščių minčių pa-
vyzdys: „Sėkmė yra žingsniavimas nuo vie-
nos nesėkmės prie kitos, neprarandant en-
tuziazmo”. (Mirė Londone 1965 m.).

Gruodžio 1 d.
– 1958 m. mirė Sofija Kymantaitė-

Čiurlionienė – rašytoja, visuomenės veikėja,
literatūros ir meno kritikė, dramaturgė,
poetė, vertėja (gimė 1886 m.).

Jonas Žemaitis-Vytautas.

Juozas Brazaitis.

Winston Churchill. 1940.  

Nukelta į 11 psl.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠiRDiES iR KRAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
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 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

35

Bus daugiau.

Darbštieji lietuvininkai, kaip ir
didesniais būriais artimosiose
apylinkėse įsikuriantys vokie-

čiai, buvo labai sėkmingi ūkininkai.
Laukinių Vakarų vėjai ir nuotykiai
buvo jų kasdienybė. Teksaso istorijos
kontekste tai buvo normalus, re gulia-
rus ir tipiškas naujakurių gyvenimo
kelias. Netikėtumu dvelkia tik reikš-
mės, kurias istorinei lietuvių pasau-
lio vaizduotei atveria Teksaso lietu-
vių pasakojimas. Diasporos atmintis
dažniausiai panardina lietuvius į Pen-
silvanijos anglies šachtų dulkes arba
į Čikagos skerdyklų tvaiką, beveik ne-
rasdama vietos drąsiesiems Va karų
užkariautojams ir fermeriams.

Patsy Dearman Hand papasakota
istorija turi visus elementus, kurie
yra svar būs įsikūrimo mitologijai.
Joje visados bus paminėti pirmųjų ko-
lonistų žingsniai, už laisvę pralieto
kraujo lašas ir indėlis į naujosios tė-
vynės gerovę.

Daugelis lietuvių naujakurių De-
Vitt’o apygardoje buvo apolitiški, ne-
kariavo kare tarp valstijų. Be to, kai
prasidėjo Pilietinis karas, Jungtinėse
Valstijose jie gy veno tik keletą metų.
Tuo tarpu daugelis Teksaso vokiečių
labai priešinosi atsiskyri mui ir mora-
liai palaikė priešinimąsi vergovei. Vis
dėlto keletas ir lietuvių imigran tų da-
lyvavo kariniame konflikte. Du jų,
George Lundschen ir Heinrich Mertine,
Amerikos valstijų konfederacijos ka-
riuomenės Taksaso pėstininkų šeštojo
pulko I kuopoje. John Kerlicks ir Al-
bert Mertine buvo Teksaso vietinės gy-
nybos būrių De Vitt apygardoje D kuo-
pos, kuriai vadovavo kapitonas J. T.
Kilgore, nariai... 110

Lietuvininkų tapsmas teksasie-
čiais – tikrais savo naujo krašto žmo-
nėmis ir garbiais šeimininkais – buvo
la bai spartus. Nereikėjo nė trijų ge-
neracijų. Tačiau reikia suprasti ke-
letą specifinių bruožų, kurie nuo tol
ilgai lydės lietuvių kilmės kolonistus
visuose naujuose pasauliuose. Bū-
dami evangelikai ir labai artimai su-
sirišę su vokiškąja Rytų Prūsijos vi-
suomene bei kultūra, Mažosios Lie-
tuvos išei viai lietuvininkai pirmiau-
siai integravosi į vokiečių diasporą, o
per ją įsišaknijo amerikietiškoje ap-
linkoje. Tam tikra prasme emigraci-
joje paspar tėjo germaniza cijos aktas,
kuris beveik tuo pačiu metu buvo it
koks tvirtesnis lieptas į amerikie tiš-
kos tapa tybės erdvę.

Istorikai yra plačiai aprašę vo-
kiečių imigraciją į Jungtines Ameri-
kos Valstijas. Turėdami omenyje, kad
suvienyta Vokietija atsirado žemėla-
pyje tik 1871 m., tad ir vokiečio – tos
valsty bės piliečio ir vieningos vokie-
čių tautos nario – identitetas buvo gan
vėlyvas reiškinys, tyrinėtojai pastebi
dau geliui diasporų būdingą reiš kinį:
Amerikoje bendra vokiškoji tapatybė
formavosi netgi greičiau nei atskirose
vokiečių valstybėse. Teksasas prieš
išsilaipinant čia lietuvininkams buvo
labai vokiškas. Tiesą sakant, išeiviai
iš Habsburgų imperijos ir vokiečių
žemių buvo bene didžiausia tautinė
imigrantų bendruomenė. Pietų ir cen -
t rinės dalies Teksa se 1840 m. gyveno
apie 17 000 vokiečių. Įdomumo dėlei
pri durkime, kad ir čekų imigrantų
bendruomenė šioje naujoje JAV vals-
ti joje buvo pati gausiausia Šiaurės
Amerikoje111. Tad nenuostabu, kad
lietuvininkai labai turėjo taikytis prie
ar timų jų kaimynų gyvenimo.

Rašydamas apie tai, kad ši savybė
lydės mažos lietuvių bendruomenės
kla jonėse po didžiulį migrantų pa-
saulį, turiu omenyje atsektinus – sun-
kiai, bet atsektinus – panašius proce-
sus Brazilijoje. XIX a. antrojoje pusėje

lietuviai, jei buvo atsikėlę iš Rytų Prū-
sijos, čia taip pat maišėsi su vokie-
čiais. Galutinės ger manizacijos ir jau
kartu su visa vokiečių diaspora vy-
kęs integracijos į naują tėvynę proce-
sas – štai kas buvo lemta lietuvinin-
kams. Tačiau dažniausiai tokie iššū-
kiai ir integracijos alternatyvos kil-
davo didžiosios ekonominės emigra-
cijos į Jungtines Amerikos Valstijas
metu. Tada lenkiškoji katalikiška
bendro liki mo srovė pasiglemždavo
lietuviškos tapatybės asmenis grei-
čiau, nei jie tapda vo amerikiečiais.
Vėlgi, dešimteriopai gausesnė lenkų
emigracija ir iš Europos namų atsi-
gabentas ryšys su kaimynais lenkais
lėmė panašų elgesį: lietuviai di dele
dalimi virto išeivijos lenkais, ir be-
veik tuo pačiu metu – amerikiečiais,
argentiniečiais ar brazilais.

Štai ką liudija teksasietiškai lie-
tuviškos atminties sergėtoja Patsy
Dearman Hand:

Lietuviai taip greitai asimiliavosi
su vokiečiais naujuose namuose Te-
ksase, jog po dviejų trijų kartų jų kul-
tūra tapo beveik  neatskiriama  nuo
Tek saso vokiečių. Dauguma dabarti-
nės kartos atstovų net nenujaučia tu-
rintys lietuviškas šaknis 112.

Skaitant Teksaso istorijas negali
nekilti mintis, kad viso lietuvių pa-
saulio at minties žemėlapiai dar turi
baltų, neištirtų plotų. Atmintis užže-
lia greičiau negu globalizacijos vėjai
išvarto kadaise begaliniais atrodžiu-
sius Amazonijos džiun glių plotus ar
Sibiro taigą. Tačiau kaip tautos gyve-
nime, taip ir atminties srau tuose la-
bai daug priklauso nuo vieno ar kito
stipraus individo, kuris leisdamasis
į savo genealogijos požemius į mūsų
prisimini mų sceną atsiveda ištisus
būrius protėvių. Tai atgyja, stiprėja,
išlieka bend ros atminties bendruo-
menė, kuri yra ne kas kita, bet pati
tauta.

Mažosios Lietuvos išeiviai Ame-
rikoje buvo pirmosios kregždės di-
džiosios ekonominės emigracijos ban-
gos, kuri užliejo vis labiau savo in-
 dustrializacijos arba kapitalizmo tem-

pais išsiskiriančias šalis. Vokiečių
valstybės ir Prūsija labai pavėlavo ne
tik į pramonės perversmo varžybas,
bet natūraliai liko toli už britų ir
prancūzų negailestingame pasaulio
pasidalinimo ir kolonizacijos procese.
Prūsi jos karalystės valstiečių eman-
cipacija nesutapo su darbo vietų
miestų pramonėje skaičiaus augimu,
todėl XIX a. viduryje daugeliui rei-
kėjo rinktis tarp skurdžios vegetaci-
jos savo gimtinėje arba emigracijos

vilčių. Kaip rodo istorikų tyrinėjimai,
emigracijos srautai taip trikdė Prūsi-
jos, o vėliau ir jos politine valia su-
vienytos Vokietijos vyriausybę, kad
1873 m. imtasi varžyti išvykimą.113

Taip jau nutiko, kad atslūgus lietuvi-
ninkų išeivijos srautui, jų pėdomis
pasekė kiti lietuviai.

Tiesa, yra keletas istoriografijoje
paminėtų faktų, kurie nurodo į Di-
džiosios Lietuvos valstiečius, pana-
šiais keliais bandžiusius pasiekti
Amerikos Eldoradą jau prieš 1861 me-
tus. Panašiai tuo metu, kuomet šilu-
tiškiai lietuvininkai krovėsi mantą
tam, kad pasiektų tolimąjį Teksasą,
per Rusijos žaliąją sieną į Vakarus iš-
keliavo ke letas būrelių lietuvių. Pir-
mojo Amerikos lietuvių diasporos is-
toriko Jono Žilinsko liudininkas (būta
tai T. Astramsko) nurodė faktus to-
kiai istorijos pradžiai:

Tikros, ką mes vadiname valsčio-
niškos, emigracijos į Ameriką bandy-
mas buvo darytas pirmu kart laike pir-
mojo badmečio Lietuvoj, metuose 1850.
Po visą Lietuvą tąsyk pasklido žinia
apie gerą Amerikoj būvį, daugelis ba-
duojančių buvo pakilę į ten eiti, bet
prūsų valdžia išėjusius net iš Ham-
burgo grąžino atgal. Ant kiek gavo me
patirti, tuom laiku, metuose apie 1853,
atvyko į Ameriką tik du lietuviai: Pet-
ras Svotelis, buvęs klieriku, paeinąs iš
kaimo Žardelių, Pustelnikų gmino,
Mariampo lės pavieto, ir antrasis, pa-
einąs iš Dzūkijos, kurio pavardė nėra
žinoma... 114

Ši egzotiška užuomina nėra pa-
tvirtinta kitais tyrimais. Kiek caro
Nikolajaus I laikais Lietuvoje sklido
gandai apie Amerikos rojų iki bau-
džiavos panaikini mo? Iki Krymo karo
ir Europos žandaro mirties žinios iš
Vakarų ir net bajorų kelionės į Vaka-
rus buvo labai suvaržytos. Tačiau aki-
vaizdu, kad tai, kas galėjo būti kal-
bama Mažojoje Lietuvoje, kas darėsi
lietuvininkų kaimuose, ir Didžiojoje
Lietuvoje būdavo žinoma

110. Ten pat.

111. Weatherford, Doris. Foreign and Female. Immigrant
Women in Amerikca, 1840–1930. New York, Facts on File,
Inc., 1995, p. XII–XIII.

112. Ten pat, p. 21.

113. Genienė, Zita. Istorinė Mažoji Lietuva, p. 15.

114. Žilinskas, Jonas. Lietuviai Amerikoje, p. 13.
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7241 Lemont Rd, Downers Grove, IL 60516 

Tel: (630) 427-6800.

Prices effective November 28th - December 10th

,,We reserve the right to limit quantities & correct printing errors” 

Shop & Save Market
Downwers Grove, IL 60516

10% 
Off
on purchases 

november 28th -
December 10th

with the coupon present.
DRAUGAS03

We reserve the right to limit quantities & correct printing errors

Discount does not apply to alcoholic beverages.

Norvelita Hot and Cold
Smoked Mackerel 

$4.99
Gerove Kisiel 85 gr

.69¢
Javine Honey

Cookies 250 gr

$1.39

Kedainiu
Sorrels in
brine 480 gr

Korio Buckwheat Honey 1 kg

$9.99
Vaisiu Sultys

Juices/Nectars 3 ltr

$4.99

Kedainiu
Mayonnaise
450 ml

Kedainiu
Cranberry

Jam 540 gr

$3.49

$1.79
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Artinasi graži tradicinė šventė – Padėkos diena, toji kilni atsidėkojimo Vi-
sagaliui tradicija už visas suteiktas vertybes bei gėrybes mums – mir-
 tingiesiems. Ir ,,Draugas” švelniai bel džiasi į savo skaitytojų dosnias

šir  dis: ,,Prašau, prisiminkite ir ma ne; nepamirškite savo ištikimo draugo!” O
aukotojų eilėse norėtųsi ma ty ti dar daugelį  Drau go fondo narių, rė mėjų, ku-
rių mes dabar su ilgesiu pa sigendame, nors jų gražiomis nuotraukomis
,,Drauge” žavimės ir maloniai apie juos skaitome.

Labai būtų gera ir naudinga, jei įvairios organizacijos, meno, kultū ros, net
ir šalpos puoselėtojai, o taipogi profesionalai, verslininkai, apie ku rių paslau-
gas ir veiklą ,,Draugas” skelbia nemokamai, suruoštų bent vieną rengi nį, kad
ir paprasčiausius pietus,  bent kartą metuose ,,Drau go” naudai, pelną skirdami
Draugo fondui. Kaip nuo žvakės užsidega ki ta ir ištisi jų tūkstančiai, taip
viena širdis uždega kitą ir visus tūkstan čius. 

Draugo fondas dėkoja visiems, kurie prisiminė DF prieš Padėkos šventę.
Tegu nuoširdi padėka lydi vi sus už paramą ,,Draugo” laikraš čiui.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Padėkos dienai artėjant

Rudens įnašai Draugo fonde 
Su 1,000 dolerių:

Jonas ir Laima Šalčiai, St. Pe -
ters burg, FL, garbės nariai, iš viso
7,070 dol.

Su 200 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasiai, Ann Ar -

bor, MI, garbės nariai, iš viso 3,100
dol.

Ona Venclovienė, La Grange
Park, IL, iš viso 300 dol.

Su 100–150 dolerių:
Antanas ir Viktorija Valavičiai,

Chi cago, IL garbės nariai, iš viso
5,700 dol.

Vytautas ir Ona Koliai, Palos
Park, IL, garbės nariai, iš viso 2,900
dol.

Ona Račiūnienė, Independence,
OH, garbės narė, iš viso 1,750 dol.

Msgr. Al Bartkus, St. Petersburg
Beach, FL, iš viso 250 dol.

Su 50 dolerių:
Juozas ir Birutė Kasperavičiai,

St. Petersburg, FL, garbės nariai, iš
vi so 1,300 dol.

Vytautas Jonaitis, Grand Rapids,
MI, garbės narys, iš viso 1,200 dol.

Alicia Solienė, Juno Beach, FL,
iš viso 650 dol.

Aldona Krištolaitis, Chicago, IL,
iš viso 500 dol.

Raimundas Kiršteinas, Roches -
ter, NY, iš viso 100 dol.

Su 25–30 dolerių:
Bronius Jaselskis, Evanston, IL,

iš viso 325 dol.
Danguolė Ilginytė, Palos Hills,

IL, iš viso 235 dol.

Draugo taryba nuoširdžiai dė ko ja visiems aukotojams.

D R A U G O
F O N D A S

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

studentijos pastangas atrasti Sibiro
tremtinius – gyvuosius ir jau mirusius.
1989 m. vasarą buvo suorganizuota
ekspedicija į tolimąjį Sibi rą, ten ieš-
kant lietuvių. Surastieji bu vo apklau-
sinėjami, filmuojami. At rodo, kad Lie-
tuvoje nėra nė vienos šeimos, kuri ne-
būtų paliesta išveži mų į Sibirą. Sibire,
o ne kur kitur, gimė Adelės Dirsytės
maldaknygė, tikinčiųjų drąsos, ištver -
mės ir artimo meilės paminklas, vėliau
plačiai pasklidęs įvairiomis kalbomis
po pa saulį. Sibiro tikinčiųjų tvirto-
vės ne buvo katedros, paminklai ar
šim  ta mečiai pastatai. Jų tvirtovės
buvo lūš nelės, iš atliekamų lentų su-
remti barakėliai, slaptai susirinku-
sių jų mal  dos bei giesmės. Tada ra-
šiau, kad „Iš čia kils dvasinio ryžtin-
gumo ir tikėjimo įkvėpimo šaltinis
ateinan čioms mūsų kartoms”. 

Kryžių kalnas. Septintoji tvirtovė,
kurią paminėjau, buvo istorinis Kryžių

kalnas prie Meškuičių. „Yra pasauly-
je kraštų, kur katalikybė įleidusi žy-
miai gilesnes šaknis, negu pas mus, ta-
čiau tokios tradicijos, tokios materia-
lios dvasiškumo išraiškos niekur ne-
sutiksi. Šiuo požiūriu kal nas unikalus,
vienintelis pasaulyje. Šimtai įvairaus
dydžio ir formų kry žių kryželių, ku-
riuos įvairiais sumetimais sunešė žmo-
nės, sudaro dvasin gą, kilnų, ir tuo pa-
čiu gyvą ansamblį”, – „Šiaulių nau-
jienose” rašė Šiau lių miesto vyriausias
dailininkas. 

Paminėjau septynias Kristaus Ka-
raliaus tvirtoves Marijos žemėje.  Pri-
siminiau tų tvirtovių įgulas: tikin-
 čiuosius, badaujančius, išvežtuosius,
kaltinamuosius ir kovojančius. Jų bu -
vo daug. Dabar jungiuosi prie Vy tauto
Landsbergio kvietimo tikėti, kad Lie-
tuva gyventų. 

„Todėl kalbėkime, liudykime ir
žodžiu, ir darbu, kad galima gyventi ki-
taip”.   

Kristaus Karaliaus tvirtovės
Marijos žemėje

Atkelta iš 8 psl.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

STEFANIJA BARDAUSKAITĖ 
STASIENĖ

Mirė 2003 m. lapkričio 29 d.

Su liūdesiu ir meile prisimename mūsų mylimą Mamą ir Mo -
čiutę, kuri prieš dešimt metų iškeliavo Amžinybėn.

Prašome ją prisiminti savo maldose.

Ingrida Bublienė, Matilda Davis, Ugnelė Šilėnienė ir jų
šeimos

Auksučiai Foundation:
Tikslas gelbėti smulkiųjų ūkių žemdirbiams gerinti savo šeimų įplaukas.
Daugiau nei 90 proc. aukotų pinigų eina tiesioginėms darbų išlaidoms Lie -
tuvoje.
Dėkojame dosniems aukotojams
Pateikiame ataskaitą suaukotų pinigų, duotų Auksučių projektui, nuo 2012
m. lapkričio 15 d. iki 2013 m. lapkričio 15 d.

Daugiau nei $10,000 Vanda ir Vytautas Šliūpas, CA.
Aukos daugiau nei $3,000 Prof. Calvin Qualset, CA; David Domalakis, TX.
Aukos daugiau nei $1,000 Gražina Liautaud, IL; Alvin Ruth Trust, CA;
Rotary Club of Millibrae, CA; Antanas ir Viktorija Valavičius, IL;  A. ir B. Bridges
Foundation, CA. 
Aukos daugiau nei $500 Judita ir Adrianas Stanislovaitis, IL; Paul
Domalakis, PA; K. A. Jucas, IL: Knights of Lithuania, PA.
Aukos daugiau nei $200 Julia Klee, Šveicarija; Gytis Šernas, Kanada;
Danutė Januta, CA; Karolina Kubilius, IL; J. Drukteinis, NE.
Aukos daugiau nei $100 John Vazbys, NJ; Gražina Kenter, CT; Vytas Sval -
bonas, PA; A. Taškūnas, Australija; Tadas Dabšys, CA; Živilė Gimbutas, CA;
Vida Sakevičius, IL; Aldona Venckūnas, CA; dr. Linas Sidrys, IL.
Aukos iki $100 Evelyna Taggert, NM; Donna Alerie, MA; Martha Meaders,
MI; dr. Mark Mikatavage, VA; M. Derezinski, CA; Don Parsons, MT; Stephanie
Stubbs, CA; Dalia Bobelis, FL; Algis Garolis Trust, OR; R. Zantovičius, VA; Algis
Stepaitis, IL; Rasa Gustaitis Moss, CA; Peter Manzari, NY; Diana Petrauskas,
OH; John Babich, CA; Raymond Mikelionis, CA; V. Motušis, IL; Katherine
Rhoda, ME.
Projekto direktoriai darbuojasi be atlyginimo. Jų pačių neatlygintos išlaidos
siekė apie 40 proc. visų projekto išlaidų.
Dovanos yra atleidžiamos nuo mokesčių pagal IRS #91-1944327 Auksuciai
Foundation 501(c)(3) non-profit organization registered in CA. www.auk-
foundation.org

Auksučiai Foundation
5397 Hale Court

Sacramento, CA 95819
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� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th  St., Chicago, IL),  šį ketvirtadienį,
lapkričio 28 d., 9 val. r. su šv. Mišiomis
trim kalbom (lietuviškai, angliškai ir ispa-
niškai) švęsime Padėkos dieną. Šv. Mišias
koncelebruos kun. Gediminas Keršys, kle-
bonas kun. Robert Coleman ir kun. Ar-
mando Ramirez-Ruiz. Sekmadienį, gruo-
džio 1 d., 10 val. r. švęsime pirmąjį Ad-
vento sekmadienį.  Su šia švente prasi-
deda nauji bažnyčios liturginiai metai ir A
ciklas. Šv. Mišias atnašaus kun. dr. Au-
gustinas Kulbis.

� Lapkričio 30 – gruodžio 1 d. vyks Lie-
tuvos – JAV bokso turnyras, skirtas pažy-
mėti 80-ąsias lakūnų Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno skrydžio per Atlantą bei Lie-
tuvos bokso 90-ečio metines. Boksininkų
kovas dvi savaitgalio dienas galima bus
stebėti Pasaulio lietuvių centro salėje, Le-
monte, IL. Bilietai – visose lietuviškose
parduotuvėse, pas organizatorius (tel:
630-935-1757), o taip pat varžybų die-
nomis prie salės. 

� Gruodžio 8 d., sekmadienį, Jaunimo
centro tradiciniai pietūs didžiojoje salėje.
Šv. Mišios už gyvus ir mirusius centro rė-
mė jus – 1 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje, gie-
dos solistai Margarita ir Vaclovas Mom-

kai. Akademinė dalis ir meninė programa
– 2:30 val. p. p. Pietūs – 3:30 val. p. p.
Vyks pinigi nė loterija. Maloniai kviečiame
organizacijas ir pavienius asmenis užsi-
sakyti stalus. Skambinti tel. 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba tel. 773-778-
7500 (Reda Daubarienė).

� Gruodžio 8 d. sekmadienį, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos choras kviečia vi-
sus į Kalėdinį koncertą, kuris vyks 1:30
val. p. p. misijos bažnyčioje, Pasau lio lie-
tuvių centre, Lemonte. Dalyvauja mi sijos
choras, vaikų choras ,,Vyturys” ir solistai.
Bilietus į koncertą galima įsigyti misijos
prieangyje prieš ir po 11 val. r. šv. Mišių
kiekvie ną sekmadienį.

� Gruodžio 21 d., šeštadienį, Lietuvių
meno ansamblis  ,,Dainava” visus kviečia
į adventinį/kalėdinį koncertą, kuris vyks
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio -
je, Marquette Park. 

� Gruodžio 22 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Jaunimo centre – Čikagos ateitininkų
ruošiama tradicinė Kūčių agapė, su šv. Mi-
šiomis, Kūčių valgiais ir papročiais. Vietas
užsisakyti  tel. 630-325-3277 (Ona Dau-
girdienė) arba el. paštu: odaugirdas@hot-
mail.com.

Kunigo Jauniaus Kelpšo įvesdinimo į parapiją klebono pareigoms iškilmės
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke vyks gruodžio 1
d. 10 val. r. Dalyvaus Jo Ekscelencija Vyskupas Andrew Wypych. Šv. Mišios
bus aukojamos anglų ir lietuvių kalbomis. Po Mišių parapijos salėje – pie-
tūs, programa ir pabendravimas. Prašome iš anks to užsisakyti vietas tel.
773-776-4600 (Audra). 

Vienas – du – trys..., kuris
įdomiausias šių metų rašinys?

Dalyvaukite įdomiausio 2013 m.
,,Drauge” paskelbto straipsnio konkurse.

Siūlykite iki gruodžio 20 d. 
tel.: 773-585-9500 arba 

el. paštu: redakcija@draugas.org.

Dr. J. Kazickui – kovotojų už laisvę ordinas

Priekyje – dr. Juozas Kazickas; antroje eilėje (iš kairės): Aleksandros Kazickienės lituanisti-
nes mokyklos vedėja Neila Baumilienė, Kazickų šeimos fondo administratorė Elena Nau-
jikienė, Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyno seselė Margarita, dr. J. Kazicko
dukra Jūratė ir LR generalinis konsulas New Yorke V. Sarapinas.

Prano Valio nuotrauka

2013 m. lapkričio 23 d. Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas New
Yorke Valdemaras Sarapinas kartu su
JAV Lietuvių Bendruomenės, Švč. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuoly-
no Putname, Kazickų šeimos fondo ir
Aleksandros Kazickienės lituanisti-
nės mokyklos atstovais įteikė aukš-
čiausiąjį Lietuvos laisvės kovotojų są-
jungos apdovanojimą – ordiną ,,Už Tė-
vynės laisvę” – žymiam lietuvių vers-
lininkui, filantropui, ekonomikos
mokslų daktarui Juozui Kazickui. Ap-
dovanojimas dr. J. Kazickui įteiktas už
nenuilstamą rūpinimąsi Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimu ir įtvirti-
nimu, patriotišką veiklą organizuo-
jant Lietuvos vadovų ryšius su JAV ir
Europos valstybių vadovais, už filant-
ropinę veiklą Lietuvoje ir pasaulyje. Iš-
kilmingos ceremonijos metu genera-
linis konsulas, pavadinęs šįmet 95-
metį paminėjusį dr. J. Kazicką gyva
Lietuvos valstybės legenda, padėkojo

jam už rūpinimąsi Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės įtvirtinimu bei švie-
tėjiškų mūsų valstybės programų rė-
mimu. ,,Taip pat ačiū Jums už tai,
kad pritraukėte į Lietuvą milijonines
investicijas – turiu galvoje ,,Philip
Moris”, ,,Coca-Cola”, ,,Motorola” kom-
panijų atėjimą į mūsų valstybę”, –
sakė V. Sarapinas. Generalinis konsu-
las pažymėjo, kad šis garbingas apdo-
vanojimas turi ir gilią simbolinę pras-
mę, nes J. Kazicko seneliai buvo 1863
metų sukilimo dalyviai, kurie buvo iš-
tremti į Rusiją, kur gimė ir pats Juozas.
Dėkodamas už garbingą apdovanojimą,
dr. J. Kazickas sakė: ,,Aš žinojau, kad
mano sapnas, jog Lietuva bus laisva,
kažkada išsipildys. Ir tai iš tiesų įvyko.
Ačiū mamai ir tėčiui už įskiepytą mei-
lę Tėvynei Lietuvai”.     

LR generalinio konsulato 
New Yorke informacija

Čikagos Mokslo ir pramonės muziejus jau 72-ą kartą rengia Kalėdų sutiktuves –

Christmas Around the World. 
Šiemetinę temą įkvėpė nauja muziejuje vykstanti paroda 

Treasures of the Walt Disney Archives. Rotundos centre puikuojasi 45
pėdų aukščio eglė, o ją supa daugiau kaip 50 mažesnių eglučių, kurias kasmet
puošia įvairių Čikagos etninių bendruomenių savanoriai, pristatydami tokiu
būdu savąją kultūrą ir tradicijas. Neatskiriama šio festivalio dalis – šventiniai
meniniai pasirodymai. Lietuviška programa šiemet – sekmadienį, gruodžio 1
d., 12:45 val. p. p. Muziejuje koncertuos Lietuvos Vyčiai  ir ,,Suktinis”. 

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.


