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1863 m. sukilimo istorija – 

šeimos istorija. – 10 psl.

Lietuvos pilietybė – tai pareiga ir atsakomybė

Prahoje atidengtas bareljefas J. Basanavičiui

URM – ELTA nuotr.

Isabella Tobias ir Deividas Stagniūnas įteikė L R Prezidentei pačiūžas. Roberto Dačkaus (ELTA) nuotr.

G
ruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su ledo šokėjų pora

– Lietuvos piliete tą dieną tapusia Isabella Tobias ir Deividu Stagniūnu. „Artėjant žiemos olim-

pinėms žaidynėms jūsų pora jau tapo olimpine mūsų šalies viltimi. Linkiu garbingos ir sąži-

ningos kovos. Niekada nepamirškite, kad Jums sėkmės linkės ir už Jus plaks daugiau kaip trys milijo-

nai širdžių, skanduosiančių vieną žodį – Lietuva”, – sakė Prezidentė.

Prezidentė pabrėžė, kad pilietybė – tai ne tik teisės, bet ir pareigos. Tai kartu ir įsipareigojimas pri-

siimti atsakomybę už valstybės dabartį ir ateitį, ištikimybė šalies žmonėms, vertybėms ir tradicijoms.

Prieš tai Vidaus reikalų ministerijoje buvo surengta iškilminga pilietybės priesaikos ceremonija, ku-

rios metu vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas priėmė Isabella Tobias priesaiką. Lie-

tuviškai ištarusi priesaiką čiuožėja susigraudino, ir Deividui Stagniūnui teko raminti savo partnerę.

– 3 psl. 

Vilnius/Praha (ELTA) – Keletą metų trukusį Lietu-

vos ambasados, lietuvių skulptorių ir čekų akademikų

bendradarbiavimą vainikavo Prahos Vinohradų rajone

atidengta atminimo lenta čia gyvenusiam lietuvių tautos

patriarchui Jonui Basanavičiui.

Skulptorių Svajūno Jurkaus, Sergėjaus Plotnikovo ir

architekto Vlado Balsio sukurta atminimo lenta Čekijos

sostinėje atidengta neatsitiktinai. Būtent Prahoje 1883 me-

tais J. Basanavičius parengė pirmąjį lietuvybę kursčiusio

kultūros žurnalo ,,Aušra” numerį ir parašė žymiąją jo

prakalbą, tapusią lietuvių tautinio atgimimo manifestu.

Memorialinės lentos atidengimo iškilmėse gruodžio

10 d. šį projektą nuo pat pradžių globojęs Lietuvos amba-

sadorius Čekijoje Aurimas Taurantas pažymėjo, kad nuo

šiol vieno prestižinių Prahos rajonų praeiviai nuolat ma-

tys Lietuvos ir Čekijos istorijos ir kultūros sąsajas įamži-

nusį ir Lietuvos meno tradicijas atskleidžiantį simbolį.

,,Puiku, kad Lietuvos patriarcho, pirmojo Lietuvos

Nepriklausomybės Akto signataro pėdsakus Prahoje įam-

žinti pavyko būtent dabar – kai į garbingai savo misiją prie

ES Tarybos vairo baigiančią Lietuvą sutelktas viso že-

myno dėmesys”, – sakė ambasadorius. – 3 psl. 
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A
dvento pagrindinės gairės yra lau-

kimas, viltis ir jos nešamas

džiaugs  mas. Apie tai kalba Dievo

žodis. Jonas Krikštytojas kvietė žmones

ruoš tis ir laukti Mesijo, kuris krikštys

Šventąja Dvasia ir ugnimi. Anuo met Iz-

raelis buvo okupuotas, žydai kentė ro-

mėnų priespaudą. Tuo metu prie Jordano

pasirodęs pranašas nešė viltį, kad viskas

keisis į gera. Viltis vi suomet neša džiaugs -

mą, dėl to, kaip rašoma Evangelijoje, pas

Joną Krikš tytoją rinkosi „Jeruzalės gyventojai, visa

Ju dėja ir visa Pajordanė” (Mt 3, 5).  

Tiek pavienį žmogų, tiek visuo menę gali slėgti

labai sunki tikrovė, kai jau nieko nelaukiama ir ne-

besitikima. Žmogus gali sirgti nepagydoma liga ar

turėti sunkią priklausomybę nuo alkoholio ar nar-

kotikų; visuo menė gali būti patekusi į vargą, nu si -

vylusi vadovais, skęsti alkoholyje arba ieškoti lai-

mės svetur. Kažką pa našaus matome šiandienėje

Lie tuvo je. Kur išeitis? Be abejonės, išeitis yra, ir

Ad ventas apie tai kalba.

Adventas yra laukimo metas. Lau kiame Jėzaus

Kristaus Gimimo šventės, bet ne tik jos. Mes, tikin-

tieji į Jėzų Kristų, nesudedame vilčių tik į žemiškąjį

tikrovę. Jeigu taip elgtu mės, kuo gi mes skirtumės

nuo buvu sių komunizmo statytojų, kurie kūrė rojų

žemėje? Mes laukiame antrojo Kristaus atėjimo ir

būsimojo gyvenimo Dievo artumoje. Šią tikrovę

mums pelnė Jėzaus gimimas ir mirtis ant kryžiaus.

Dievo Apreiškimas, kurį randa me Šventajame

Rašte, nenusako aiš kių ženklų, kada antrą kartą at-

eis Jėzus, todėl kiekviena žmonių karta turi laukti

ir būti pasiruošusi sutikti ateisiantį Jėzų. Laukimas

skatina bu dėti ir gyventi taip, kad atėjęs Jėzus rastų

pasiruošusius įžengti į pažadė tąjį gyvenimą. Baž-

nyčia Advento me tu kviečia mus šv. Jono Krikšty-

tojo žodžiais: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus

karalystė! (...) Taisykite Viešpačiui kelią!” (Mt 3,

2–3). Šiuose žodžiuose telpa visa Advento programa.

Raginimas atsiversti – tai kvietimas keistis į

gera. Pirmiausia tai kvie timas palikti nuodėmės

kelią, susitaikinti su Dievu ir žmonėmis, ku riems

galbūt esame nusikaltę. Ad ventas nėra skirtas nei

pramogoms, nei vaikščiojimui po parduotuves, ieš-

kant kalėdinių dovanų. Jei būtu me tokie nekalti,

kaip Švč. Mergelė Marija, kurios Nekaltąjį Prasi-

dėjimą minime gruodžio 8-ąją, tuomet galėtume tik

melstis ir laukti. Tačiau ma tydami savo sielos dė-

mes, Advento metu jaučiame pareigą jas nuplauti

Dievo gailestingumo ir meilės sakramentu.

Evangelijos pasakojime apie Jo ną Krikštytoją

mūsų dėmesį at krei pia viena detalė. Jonas nesi-

džiaugia einančiais krikštytis fariziejais ir sadu-

kiejais, bet juos bara. Kodėl jis tai daro? Jonas žino,

kad sadukiejai netiki kūnų prisikėlimu, o farizie-

jams rūpi tik išorinis pavyzdingumas. Kiek vėliau

Jėzus juos pavadins pabaltintais karstais, kurių vi-

duje puvėsiai. Todėl Jonas Krikštytojas jiems kalba:

„Duokite tikrų atsivertimo vaisių! (...) kiekvienas

medis, ku ris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir

įmestas į ugnį” (Mt 3, 8–10).

Taigi laukiant Kristaus atėjimo, reikia tikro at-

sivertimo ir iš jo ky lančių gerų vaisių. Kas gi yra tie

geri vaisiai? Pirmiausia, tai nuolankus pripažini-

mas, kad esame silpni ir nu sidėjėliai. Tik-

ras nuolankumas skatina, pripažįstant

savo silpnumą, visiš kai pasitikėti Dievu

kaip geriausiu Tė vu, kuris vienintelis

gali mus pa laikyti gerame. Kol nežen-

giame šio žingsnio, tol esame ne tiek

krikščio nys, kiek savo teisumu įsitikinę

fari ziejai. 

Mūsų fariziejiškumą labiausiai gydo

nuolanki išpažintis, nes susitai kindamas

su Dievu bei žmonėmis ir atvirai išpa-

žindamas savo kaltes ne gali mąstyti apie save kaip

apie šventąjį. Net popiežius Pranciškus save va dina

nusidėjėliu, kuris kas dvi sa vaites atlieka išpažintį.

Kitas tikro atsivertimo vaisius yra geri darbai,

kuriuos darome ne sau, bet kitiems. Savo aplinkoje

nuolat sutinkame žmonių, pasimetusių gy venimo

kryžkelėse, nusivylusių, nebemylimų ir jau nieko iš

gyvenimo nebesitikinčių. Šitiems žmonėms ga lime

padėti. Lengviausia tai padaryti kokios nors labda-

ringos akcijos metu paskambinant telefonu ir pa-

aukojant kelis litus, bet šitai vargu ar sušildys mūsų

sielas. Geri darbai padeda mums keistis į gera tuo-

met, kai patys pažvelgiame į kenčiančio žmogaus

akis ir sužadiname jose viltį bei džiaugsmą. Ad-

vento metu apsidairy ki me aplink ir gal pamatysime

vienišų, kenčiančių žmonių. Nepalikime jų tik Ca-

ritas, Maltos ordino pagalbos tarnybos ar kitų lab-

daringų organizacijų rūpesčiui. 

Advento metu taip pat tinka pa mąstyti, kaip

viltį sugrąžinti Lietu vos visuomenei. Iš tikrųjų ją

gali at nešti tik Kristus. Bet kad jis ateitų į mūsų vi-

suomenę, į mokyklas ir universitetus, esame reika-

lingi mes visi. Nė vienas neturime teisės pasakyti,

jog esame maži ir nieko nepakeisime. Jei iki galo įsi-

leidžiame Kristų į savo gyvenimą, kartu tampame

Jo nešėjais. Tuomet Viešpats per mus jau gali daryti

savo nuostabius darbus.
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Laukimas, viltis 
ir džiaugsmas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Paskelbti „Globalios Lietuvos apdovanojimų 2013” nominantai

S
ausio 3 d. Prezidentūroje antrą kartą bus pa-

gerbti ir įvertinti „Glo ba lios Lietuvos apdo-

vanojimų 2013” laureatai. Antrus metus „Glo-

balios Lietuvos lyderių” (GLL) inicijuoja mo rengi-

nio metu bus apdovanoti daug pasiekę ir tarptau-

tinę patirtį su kaupę asmenys, savo profesine veikla

ir pasiekimais prisidedantys prie Lietuvos augimo

bei vardo gar sinimo pasaulyje.

„Šiemet stengėmės kviesti kuo daugiau visuo-

menės atstovų ir įvai rių organizacijų siūlyti gali-

mus kandidatus, tokiu būdu tikėdamiesi at ras ti dar

negirdėtas asmenybes ir jų sėkmės istorijas”, – sakė

GLL vadovė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė.

Šiemet apdovanojimams no mi nuota 41 asmuo,

kurie šiuo metu gy vena 13-oje šalių: Lietuvoje, JAV,

Jungtinėje Karalystėje, Izraelyje, Ka nadoje, Šveica-

rijoje, Australijoje, Ita lijoje, Kinijoje, Malaizijoje,

Norvegi jo je, Čekijoje ir PAR.

2013 metų nominacijos ir pretendentai į jas:

Už eksporto skatinimą: Angelė Kavakienė, Ingrida

Bublys, Diana Pla čiakienė, Paulius Kunčinas, Pau -

lius Lukauskas, Remis Bistras.

Už investicijų pritraukimą: Brian Joffe, Marius Ja-

kulis Janson, Saulius Karosas, Cynthia J. Pasky.

Už tarptautinių naujovių die gi mą: Augustinas, Kris-

tijonas ir Do mi nykas Vizbarai, Mykolas Majaus -

kas, Jonas Duncia, Rimas Juškaitis, Dalia Ibel-

hauptaitė, Jonas Cicėnas.

Už jaunimo lyderystės skatini mą: Milda Dargu-

žaitė, Rūta Lau kien, Donatas Tijūnėlis.

Už patirties sklaidą: Ignas Bud vytis, John Mack,

Angela Sinickas, Jo seph Press, Egle Gerrick, Daiva

Na ravaitė.

Lietuvos draugo apdovanojimas: Jon Bradford, Ed-

ward Lucas, Aage Myhre, Jonas Ohman, Rathin dra

Bose, Ake Stenquistas, Judith Le wonig, Vítězslav

Mikeš.

„Pasaulio lietuvis 2013”: Vio le ta Urmana, Mar-

tynas Levickis, Vik toras Jucikas ir Rytis Vitkaus-

kas, Laimonas Briedis, Marius Markevi čius, Julija

Sukys, Icchokas Meras, Ernestas Zacharevičius.

LR užsienio reikalų ministerija apdovanos ži-

nomą Lietuvos asmenybę už viso gyvenimo nuo-

pelnus.

Renginio metu taip pat bus apdo vanotas „Glo-

balus jaunasis telentas” –  jaunas,  bet profesinėje

sri tyje  jau daug pasiekęs žmogus, garsinantis Lie-

tuvos vardą pasaulyje.

Nominantus vertina ir laureatus renka specia-

liai suformuota komisija, kurią sudaro praėjusių

metų GLL apdovanojimų laureatai, GLL valdybos

nariai, partnerių atstovai ir kiti tarptautinę patirtį

turintys specialistai: dr. Victor Sniečkus, dr. Vla-

das La šas, Dr. Antanas Mockus, Ray Bart kus, Min-

daugas Glodas, Gintė Ber na deta Damušis, Andrius

Tapinas, Rai mundas Daubaras ir Rūta Skyrienė.

Esminis vertinimo kriterijus – tamprūs ryšiai

su Lietuva, konkretūs darbai bei pastangos prisi-

dedant prie Lietuvos verslo, mokslo bei kultūros

sričių vystymo ir šalies vardo gar si nimo. Laureatai

bus apdovanoti skulptoriaus Stasio Žirgulio kurto -

mis sta tulėlėmis.

„Globalios Lietuvos apdovanojimus” inicijuoja

lietuvių profesionalų diasporos tinklas „Globalios

Lietuvos leaderiai” kartu su LR už sienio reikalų

ministerija, VšĮ „Vers li Lietuva” bei telekomuni-

kacijų bendrove TEO LT.  GLL tinklo tikslas – įvai-

rių projektų pagalba įtraukti už sienyje gyvenan-

čius profesionalus bei panaudoti jų sukauptą pa-

tirtį, kontaktus ir žinias Lietuvos tarptautiškumo

stiprinimui.

Apdovanojimų iškilmės bus trans liuojama gy-

vai per LRT televizi ją ir naujienų tinklalapį DELFI.

Agnė Jakimavičiūtė
Viešųjų ryšių koordinatorė

GLL|Global Lithuanian Leaders

,,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!
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

B
esitęsianti akistata tarp Ukrai-

nos demokratijos rėmėjų ir val-

dančiųjų sluoksnių yra iššūkis

visam laisvam pasauliui. Amerikos

Lietuvių Taryba (ALT) pritardama

Ukrainos piliečių reikalavimams, jun-

giasi į akciją už jų teisėtus siekimus.

Gruodžio 12 d. išsiųstame laiške

JAV prezidentui Barack Obama, AL-

Tas drauge su Amerikos Lenkų Kong-

resu, Amerikos Vengrų Santalka ir

JAV Gruzijos Sąjunga kreipiasi į jį

kviesdami pasmerkti besitęsiantį

smurtą, nukreiptą prieš Ukrainos gy-

ventojus.

Laiške nurodoma, kad regiono

stabilumas siejasi su JAV geopoliti-

niais interesais. Prisimenant ilgalaikį

Amerikos įsipareigojimą remti civili-

nes teises, laiške smerkiamas jėgos

panaudojimas prieš taikiai susirin-

kusius ukrainiečius jų sostinėje. Pa-

girtinas JAV viceprezidento Joe Bi-

den neseniai įvykęs pokalbis su Uk-

rainos prezidentu Viktoru Janukovy-

čiumi. Tačiau laiške nurodoma, jog to

neužtenka, ir kviečia patį JAV Prezi-

dentą tiesiogiai kreiptis į Janukovy-

čių ir Vladimirą Putiną, išreiškiant

nepasitenkinimą dėl grubios jėgos pa-

naudojimo. Taipogi Rusija turi susi-

laikyti nuo neteisėtų ir nedemokra-

tiškų pastangų įtaigoti Ukrainos poli-

tiką. Pabrėžiama, kad Rusijos veikla

yra akivaizdus bandymas iš naujo so-

vietizuoti tą regioną.

Laiško pabaigoje sakoma, kad

JAV nebegali būti tik įvykių stebėtoja.

Laiškas buvo rašytas Centrinės ir

Rytų Europos Koalicijos vardu, kuri

atstovauja apie 20 milijonų Amerikos

gyventojų. Laišką pasirašė Amerikos

Lenkų Kongreso pirmininkas Frank

J. Spula, Amerikos Vengrų Santalkos

pirmininkas Maximilian Teleki, JAV

Gruzijos Sąjungos pirmininkas Ma-

muka Tsereteli ir ALT’o pirmininkas

Saulius Kuprys.

ALT’as taipgi drauge su Ameri-

kos Latvių Sąjunga ir Amerikos Estų

Taryba per Jungtinį Pabaltiečių ko-

mitetą paruošė pareiškimą pritariant

Ukrainos demokratiniams siekiams,

kuris buvo perduotas JAV Kongreso

nariams.

,,Draugo” info
Pilietybės priesaikos ceremonijos

metu piliečiai be išlygų prisiekia būti

ištikimi Lietuvos Respublikai, laiky-

tis Lietuvos Respublikos Konstituci-

jos ir įstatymų, ginti Lietuvos valsty-

bės nepriklausomybę, teritorijos vien-

tisumą ir konstitucinę santvarką, pa-

sižada gerbti Lietuvos valstybinę

kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti

Lietuvos demokratijos ir teisinės vals-

tybės pagrindus.

Po susitikimo su Prezidente čiuo-

žėjų pora surengė spaudos konferen-

ciją. Dukters priesaiką stebėjo ir ren-

giniuose Prezidentūroje dalyvavo ir

Isabella Tobias tėvai.

Prezidentės spaudos tarnyba

L
ietuvos Respublikos prezidentė

Dalia Grybauskaitė sulaukė

savo kolegos iš Jungtinių Vals-

tijų Barack Obama laiško, kuriame

jis dėkoja už padovanotus krepšinė-

lio marškinėlius ir pažymi, kad Lie-

tuvą ir JAV jungia bendras įsiparei-

gojimas skatinti žmogaus teises ir de-

mokratiją pasaulyje. 

,,Prašau priimti mano gilią pa-

Amerikos lietuviai remia ukrainiečių pastangas

Jungtinis laiškas JAV prezidentui

D. Grybauskaitė sulaukė 
B. Obama laiško

Praha buvo ir J. Basanavičiaus as-

meninės laimės miestas – čia jis su-

tiko savo didžiąją gyvenimo meilę ir

būsimą žmoną Gabrielą Eleonorą

Mohl. Jų pažintis užsimezgė būtent

prie namo, ant kurio nuo šiol puikuo-

sis atminimo lenta.

Prie jos atsiradimo svariai prisi-

dėjo ir J. Basanavičiaus gyvenimą

Prahoje tyrinėjęs lituanistas, Masa-

ryko universiteto dėstytojas Vaidas

Šeferis, 2009 m. parengęs knygą

,,Mano tėvynė – prie jo širdies”, ku-

rioje išspausdintas ir G. Basanavičie-

nės dienoraštis bei laiškai J. Basana-

vičiui.

Vakarą Prahos naujamiesčio ro-

tušėje vyko iškilmingas renginys,

skirtas memorialo atidengimui ir pir-

mininkavimo ES pabaigai, kuriame

dalyvavo Čekijos Senato, valdžios ins-

titucijų, Prahos savivaldybės atstovai,

Čekijos lietuviai, diplomatai, čekų po-

litikai bei žurnalistai, baltų kultūros

tyrinėtojai. 

dėką už Jūsų dovanas, ypač krepši-

nio marškinėlius. Buvo labai malonu

priimti Jus Baltuosiuose rūmuose

rugpjūtį”, – rašoma B. Obama laiške.

D. Grybauskaitė Washingtone

viešėjo rugpjūčio gale. Susitikimo

metu ji JAV Prezidentui padovanojo

krepšinio marškinėlius su užrašu

anglų kalba ,,LT–JAV Sėkmės ko-

manda” (,,LT–USA Team of  success”).

Ant marškinėlių nugaros buvo nu-

meris 44 – B. Obama yra keturiasde-

šimt ketvirtasis Jungtinių Valstijų va-

dovas. 

,,Lietuvos ir JAV partnerystė yra

įsišaknijusi mūsų aljansu ir drau-

gyste, taip pat ir mūsų bendru įsipa-

reigojimu skatinti žmogaus teises ir

demokratiją pasaulyje. Jūsų lyderystė

besikeičiančio pirmininkavimo ES

metu suteikia man pasitikėjimo, kad

mūsų abi tautos sukurs geresnę ateitį

būsimoms kartoms”, – linkėdamas

visa ko geriausio rašo B. Obama. 

ELTA

Lietuvos pilietybė –  

tai pareiga ir atsakomybė 
Atkelta iš 1 psl.

Prahoje atidengtas bareljefas J. Basanavičiui

Atkelta iš 1 psl.

URM – ELTA nuotr.

Vidaus reikalų ministerijoje Lietuvos Respublikai prisiekė Isabella Tobias. Iš kairės: Isabella

Tobias, Deividas Stagniūnas, vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas ir I. To-

bias tėvai. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė Rusijos spaudimą Ukrainai.

EP taip pat paragino Europos Komisiją apsvarstyti galimybę imtis atsakomųjų priemo-

nių, jeigu Rusija pažeistų Pasaulio prekybos organizacijos normas. 

EPA-ELTA nuotr. 
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Cicero, IL

Long Beach, CA

TELKINIAI

VIDA KUPRYTĖ

A
dventinių agapių tradicija tarp  Cicero lie-

tuvių turi gilias šaknis. Prieš daugiau kaip

40 metų Cicero ateitininkai pradėjo ruošti

kasmetinį susikaupimą Advento metu su paskaita

ir agape, o pastaraisiais metais šį darbą perėmė

Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės valdyba.

Š. m. gruodžio 8 d. po lietuviškų šv. Mišių Cicero Šv.

Antano bažnyčioje, Cicero parapijiečiai vėl susi-

rinko šiai kasmetinei meilės puotai – agapei.

Apie kalėdinę eglutę būrėsi svečiai, tarp jų –

Lietuvos  Respublikos generalinis konsulas Čika-

Cicero lietuvių Adventinė agapė

goje Marijus Gudynas su šeima. Uždegęs adventi-

nes žvakes, jis pasveikino ciceriškius, paskatinda-

mas toliau aktyviai reikštis visuomenėje. ,,Ne ūgis,

o smūgis!” – kelis kartus pakartojo generalinis

konsulas.

Iš Lietuvos atvykęs Jėzuitų provincijolas kun.

Gintaras Vitkus, SJ, papasakojo apie Jėzuitų dar-

bus ir rūpesčius. Paminėjo kitais metais sukak-

siančią Jėzaus draugijos atkūrimo 200 metų su-

kaktį. 1773 m. Tėvų Jėzuitų veikla buvo popiežiaus

panaikinta, nors įdomu, kad tuo metu jėzuitai tebe -

veikė caro okupuotoje Lietuvoje ir kaip pulsuojan -

čios ląstelės išlaikė draugijos gyvastį iki atkūrimo

dienos 1814 metais. Kun. Vitkus papasako jo ir apie

dabartinius jėzuitų darbus Lietuvoje bei Lat-

vijoje, pasiguodė mažėjančiu jėzuitų skai-

čiumi, bet didėjančiais darbais, ypač švie-

timo srityje.

Agapės šventinę programą paruošė lie-

tuvių parapijiečių choro vadovė, muz. Vilma

Meilutytė.  Choras giedojo giesmes, kupinas

Advento lūkesčio ir primenančias Marijos

nekaltumą bei atjautimą žmonijai. Žodžių ir

giesmių pynė nuteikė tinkamai ir gražiai pa-

siruošti žmonijos atpirkėjo atėjimui – šv. Ka-

lėdoms.

Svečių nuotaiką pakėlė ir šventininis

vaišių stalas, ant kurio puikavosi šeimi nin -

kių sunešti užkandžiai, pyragai, vynas bei

kava. Vaišes suorganizavo lietuvių kavu tės

vadovė Audronė Bernatavičienė. 

Programai einant į pabaigą, pagal tradi-

ciją, buvo pasveikinti ir apdovanoti parapi-

jos klebonas kun. Sergio Solis, muz. Vil ma

Meilutytė, choro nariai ir atvykę svečiai.

BIRUTĖ PRASAUSKIENĖ

2009metų kovo mėnesio susirin kime Long Be-

ach Lietuvių klubo (Lithuanian Club of

Long Beach, CA) nariai nutarė Klubo, kaip pelno ne -

sie kiančios organizacijos, veiklą už baigti. Daugiau

LR gen. konsulas Marijus Gudynas su sūnumi Ka ro liu ir

dukrele Pau lina uždega adventinio vainiko žvakes. 

Cicero lietuvių Adventinės agapės metu Lietuvių

Bendruomenės Cicero apylinkės pirmininkė Birutė Zalatorienė,

Cicero Šv. Antano parapijos klebonas kun. Sergio Solis ir LR gen.

konsulas Marijus Gudynas.

Cicero parapijos choras atlieka programą per Adventinę agapę. Diriguoja muz. Vilma Meilutytė. 

Jono Kuprio nuotraukos

Kun. Gintaras Vitkus su Cicero lietuviais pasidalino jėzui-

tų pragiedruliais ir rūpesčiais.

Veiklos pabaiga
nei 50 metų veikęs Klubas ir pradžioje turė-

jęs net 100 na rių, jų teskaičiavo tik apie 20.

Klubo santaupas, surinktas iš narių mokes -

čių, buvusių renginių, dovanų ir pa likimų,

nutarta išdalinti lietuviš koms organizaci-

joms, kurios veikia ir puoselėja lietuvybę

JAV, arba šel pia žmones Lietuvoje.

Buvo iš da linta 10,000 dol. šioms organi-

zacijoms:  Šv. Kazimiero baž ny čiai, Los An-

geles, CA, Šv. Kazimie ro lituanistinei mo kyk -

lai, Los Ange les, CA, Amerikos Lietuvių

Bendruo menės Vakarų apygar-

dai, tautiniam ansambliui „LB

Spindulys”, lietuvių skautams ir

ateitininkams, Los An geles, CA,

lietuvių ir anglų kalbomis trans-

liuojamoms radijo valandėlėms,

Los Angeles, CA („Lithuanian

Melo dies” ir „Indepen dent Lit-

huania Ra dio”), Lietuvos Dukterims,

„Lietuvos Vaikų vilčiai”, „Lithuanian

Mer cy Lift”, laikraščiui „Draugas”, Vai-

ko tėviškės namams” (Kaunas) ir „Gud -

kaimio Globos na mams” (Vilkaviškio ra-

jone).

Kiek žinoma iš Long Beach Lie -

tuvių klubo istorijos, jis buvo įsteig tas

1956 metų gruodžio 9 dieną, dr. Charles

Fitzgerald sumanymu. Į pir mą susirin-

kimą atvyko 12 lietuvių kil mės žmonių

ir jie norėjo, kad ta organizacija „padė-

tų išlaikyti lietuvių kalbą ir tradicijas”.

Klubas augo narių skaičiumi ir veikla. Ruošė mi -

nėjimus, koncertus, švenčių pasi links minimus, su-

sirinkimai būdavo paįvairinti tautodailės žinovų. Be

minėtų organizacijų, nuolat rėmė ALT’ą, Lietuvių

Fondą, tada veikusį BALF’ą ir ypač „Vaiko Tėviškės

na mus” Lietuvoje.

Žinomi Klubo pirmininkai buvo William Archis,

Alfonsas Kontvis,  Vincas Bakūnas, Louis Foch,

Vio leta Bachunas, Ray Sparks, Richard Mc Grath,

Jean-Jacques Jūra ir Martyna Žiemelienė. Dabar-

tiniai Klubo nariai dar vis susitinka pabendrauti, pri -

si minti Amžinybėn iškeliavusius narius, pasivaišinti

lietuviškais valgiais  bei pasidalinti įspūdžiais iš

atos togų Lietuvoje.

Dabartinė klubo pirmininkė Martyna Žiemelienė su akordeonistu Čes-

lovu Goštautu, kuris lietuviškų dainų muzika pagyvindavo susirinki-

mus. Vytauto Mickevičiaus nuotraukos

Violeta Bachunas, Jean-Jacques Jūra ir Ray Sparks buvo pagerbti

per Los Angeles Lietuvių dienas 2005 metais.



S
usipažinome „skerdyklose”, ku-

riose ji dirbo, o aš tik pradėjau

ten dirbti. Birutė tuojau pri-

glaudė mane po savo sparnu, padėjo

tame darbe. Mūsų keliai neišsiskyrė,

bendrauja me, draugaujame iki šios

dienos. Vė liau susiradome kitus, ge-

resnius dar bus. Daug darbų ji atliko,

daug ge ro atnešė mūsų Lietuvių Bend -

ruome nei. Dar Čikagoje talkininkavo

„Lais vosios Lietuvos” laikraščio lei -

dy boje, o persikėlusi gyventi į Le-

montą savanoriavo Lietuvių Bendruo -

menės veikloje. Mokytojavo Maironio

lituanistinėje mokykloje, kur 1962 me -

tais suruošė pirmą Kalėdų eglutę. LB

su sirinkimai būdavo erdviuose Biru -

tės ir Igno namuose. Lemonto St.  Pa-

trick bažnyčios klebonas priglaudė

mus, o  1963 metais jau toje parapijoje

atšventėme Vasario 16-ąją. Šv. Mišios

buvo at našaujamos lietuviškai, o Bi-

rutė ir jos se serys Modesta ir Zita vi-

sus vai ši no ska niais pietumis. Mano

pareiga bu vo maišyti žir nių sriubą,

deja, nesuge  bėjau ir pri svi linau... Vi-

siems už te ko kitų patiekalų. Kiek -

vienais me tais šventėme Vasa rio 16-

ąją, o įs teigus Pa   saulio lietuvių cent -

rą, jau tu rė jo me ir savus namus. Bi-

rutė talki nin kavo visuose ren gi niuo -

se, kasmeti nė se gegužinėse.

Apsigyvenusi Lemonte nuo pir -

mų dienų buvo apylinkės „socialinis

skyrius”. Lankė ligonius, vežė maistą

ir paguodą.

Įsteigtame PLC (Palaimintojo

Jur  gio Matulaičio misijoje) po kiek -

vie nų šv. Mišių vaišinomės jos išvirta

kava ir pyragaičiais. Tai buvo nuola-

tinis darbas – nuo 9 val. ryto iki 2 val.

p. p.  Tą įsipareigojimą ji tęsė daugiau

nei 20 metų! Šiuo metu tuo rūpinasi

kitos savanorės. Nors Birutė ir pa-

vargo, bet ir dabar kepa tuos skanius

„Na poleonus”, do vanoja loterijoms ir

kitiems ren gi niams.

Ignas ir Birutė Navickai užaugino

ir išmokslino a. a. Algį, Danutę,  Bi ru -

tę, Aldoną (dukros skautauja) ir Arū -

ną.

Visa tai buvo atlikta tyliai, be me -

dalių ir skardenimosi. Su vyru Ignu

kartu praleido per 60 vedybinių me tų.

Ignas nuoširdžiai rūpinosi šeimos ge-

rove. Augindamas  vaikus ir dirbda -

mas pabaigė elektros inžinerijos

moks lus, PLC daug prisidėjo prie

techninių darbų.

Dėkojame Tau, Birute, už Tavo ši -

lu mą, rūpestį ir įdėtą darbą LB ge ro -

vei. Ar galime suskaičiuoti valandas,

skir  tas lietuviškai veiklai?

O dabar – padraugaukime prie ka-

vutės ir „Napoleono”. 

Dėkinga,
Baniutė Kronienė
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Tylioji savanorė

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

  

                    

    
                                                 

Sveikiname Birutę Straukaitę-Navickienę, 
švenčiančią savo 90-jį gim  tadienį.

Staiga netekome Jono Ka -

valiūno, žymaus lietuvių išeivi-

jos pedagogo. Mūsų atmintyje

Jonas Kavaliūnas – tai lituanis -

tikos rėmėjas, puoselėtojas, už-

tarėjas, karžygys. Prieš ge rus

tris dešimtmečius, susidarius

ypač keb liai padėčiai, kai buvo

ren kamos lėšos steigti PLB

Litua nistikos kated rai Ilino-

jaus universitete Čikagoje, Jo -

nas Kavaliūnas stojo prie pini -

gų rinkimo vajaus vairo ir ypa -

tingų pastangų bei organizaci -

nių sugebėjimų dėka laiku su -

rinko rei kalingą sumą, įvyk dė

pasi ža dėjimus Ilinojaus univer -

si tetui, ir kiek vėliau ka tedra

bu  vo įsteigta. Dabar, reng da -

miesi mi nė ti PLB Lituanistikos

katedros 30 me tų jubiliejų, pri -

simename Jus, Jonai Kavaliū-

nai, su didžia pagarba ir dė kin -

gumu, te Jūsų vardas ir darbai

ne išblėsta iš dabarties lituanis-

tikos puo se lėtojų ir gerbėjų at-

minties. 

PLB Lituanistikos katedra 
Ilinojaus universitete Čikagoje

,,Kalėdos aplink pasaulį” 

Šiemet tradiciniame Mokslo ir Pramonės muziejuje Čikagoje vykstančiame festivalyje

,,Kalėdos aplink pasaulį” gruodžio 1 d. kartu su tautinių šokių grupėmis „Lietuvos Vyčiai”

ir „Suktinis” programą atliko Čikagos lietuvių operos kamerinis choras, vadovaujamas Jū-

ratės Grabliauskienės, talkininkaujant chormeisterei Jolantai Banienei.

Dainos Ringutės nuotr.

Atitaisymas. Gruodžio 7 d. išspausdintos Vyčių šokėjų nuotraukos autorė – Greta Germa-
naitė.

A†A JONAS KAVALIŪNAS

Jurgio Anyso nuotr.
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I
šaušus 2013 m. lapkričio 24 d. rytui, Kristaus Karaliaus dienos šventei,

buvo šaltoka, bet giedrininkės Pal. Jurgio Matulaičio misijoje rinkosi su

šypsenomis, nes ruošėsi didelei ateitininkų Korp! Giedra šventei ir naujų

narių priėmimui. Net 23  moterys panoro tapti Korp! Giedra narėmis (šventėje

dalyvavo 18) ir kartu „kopti į kalnus, į viršūnes”. 

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Į bažnyčią giedrininkės įėjo nešinos korpo-

racijos vėliava ir kepuraitėmis su juostelėmis – pašventinimui. Po šv. Mišių ga-

vusios palaiminimą ir padrąsinimą naujiems darbams, Korp! Giedra narės,

kandidatės ir svečiai rinkosi Ateitininkų namuose iškilmingai akademijai. 

Iškilmingą šventinę dalį pradėjo Korp! Giedra valdybos pirmininkė Ra-

minta Marchertienė. Ji apžvelgė ir papasakojo apie šios organizacijos istoriją

ir nueitą ašuoniasdešimt šešerių metų kelią. Vicepirmininkė Rita Venclovienė

pasidžiaugė labai gausiu būriu kandidačių ir jų noru, įstojus į šią korporaciją,

veikti ir tobulėti ateitininkiškoje dvasioje. Ji perskaitė ateitininkų dvasios

vado, prelato Edmundo Putrimo, laišką. Kunigas pasveikino būsimąsias atei-

tininkes su Kristaus Karaliaus švente, kurioje po Vatikano II susirinkimo dau-

giau dėmesio yra kreipiama į žmogiškąsias ir dvasines Kristaus ypatybes.

Dvasios vadas palinkėjo „įsipareigoti energingai stiprinti ryžtą tobulinti save

bei įgyvendinti savo duotą pažadą”.

R. Venclovienė pakvietė buvusį Ateitininkų Federacijos vadą Juozą Poli-

kaitį vesti įžodį. Jis perskaitė priesaikos įžodžius, o kandidatės iškėlusios de-

šinę ranką, pasižadėjo, pagerbė vėliavą ir J. Polikaitis kiekvienai kandidatei už-

rišo juostelę, perdavė kepuraitę giedrininkių atributiką. Val dy bos atstovė Asta

Kleizienė naujoms giedrininkėms įteikė po geltoną rožę.

Korp! Giedra narėmis tapo: Rima Birutienė, Laima Garbonkienė, Loreta

Gry bauskienė, Rita Kaufmanienė, Daiva Kisielienė, Loreta Lagunevičienė,

Dalia Lietuvninkienė, Ramunė Motiekaitienė, Jolita Narutienė, Vaida Petrai-

tienė, Žibutė Pranckevičienė, Dainė Quinn, Lidija Ringienė, Aušrinė Schneider,

Rūta Šmulkštienė, Viktutė Siliūnienė, Rasa Tamošiūnienė ir Violeta Valai-

tytė. Po įžodžio  sugiedotas ateitininkių himnas, visų dalyvių sukalbėtas atei-

tininkų credo ir išnešta vėliava.

Naujosios narės sulaukė daug sveikinimų. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininko Tomo Girniaus sveiki-

nimą perskaitė dr. Remigijus Satkauskas. ŠAAT pirmininkas pasidžiaugė iš-

augusiomis Korp! Giedra gretomis ir kad įžodį davė „pačiame sąmoningo gy-

venimo brandume esančios moterys” ir palinkėjo ,,mokytis iš Jėzaus Kris-

taus, nes toks būrys moterų su pilnomis širdimis tikėjimo gali pajudinti kal-

nus”.

Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė atsiun -

tė sveikinimą iš Vilniaus. Ji sveikino giedrininkes susirinkusias į

Korp! Giedra 86-ojo gimtadienio šventę šiais žodžiais: 

„Į kalnus, į viršūnes!” – šūkis, pakvietęs ir uždegęs siekti mo-

teriškumo idealo daugelį ateitininkių, išugdęs intelektualias kata-

likes, besidominčias daugeliu svarbių dalykų – šeima, labdaringa

veik la, jaunosios kartos ugdymu, kultūra, visuomenine veikla, šian-

dien į šią gražią Korp! Giedra šeimą pakvietė naujas nares. Su nau-

jomis korporantėmis pasidalinkite ne tik ateities darbais, bet ir vi-

somis moteriškumo, ilgaamžiškumo ir nenuilstamo veiklumo pa-

slaptimis. 

Apkabinu kiekvieną Jūsų – kopkite aukštai į kalnus, į viršūnės,

neškite Jėzaus šviesą žmonėms, mylėkite ir būkite mylimos. Gy-

vuokite!”

Lietuvos Fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas pa-

sveikinęs su švente, priminė, kad 1962 m. įsikūrus Lietuvių Fondui,

giedrininkės buvo vienos iš pirmųjų, kurios paaukojo net 1,000 do-

lerių ir tapo šio Fondo narėmis.

Taip pat daug gražių, šiltų žodžių pasakė Vida Maleiškienė,

Korp! Šatrija atstovė, ir ateitininkių sendraugių vardu, pirmininkė

dr. Pranutė Domanskienė. Naujųjų giedrininkių vardu, įspūdžiais

ir nuotaikingais komentarais pasidalino dr. Jolita Narutienė.

Apie 600 metų Žemaičių krikštą išsamiai papasakojo programos

vedėja Giedrė Griškėnaitė-Gillespie.

Naujų narių priėmimą vainikavo dainos. Muzikinėje dalyje dalyvavo nau-

joji giedrininkė Dalia Lietuvninkienė, Šarūnas Daugirdas ir Vidas Neveraus-

kas. Muzikinę programą jie pradėjo partizanų, o baigė lietuvių liaudies daina.

Visi jiems dėkojo gausiais plojimais.

Po šventinės dalies vyko agapė. Vaišes ruošė pačios giedrininkės, prie ka-

vos puodelio jos galėjo nuoširdžiau ir artimiau pabendrauti.

Šventė baigėsi, o naujokės išsiskirstė kupinos vilčių keisti ir grąžinti pa-

saulį, tobulinti save, nešti šviesą ir šilumą ten, kur jos labiausiai trūksta.

Čikagos giedrininkių šventė

Žiemos kursai
Registracija prasidėjo

Moksleivių Ateitininkų są jun gos centro valdyba ruo šia Ateiti nin kų pasaulė -
žiū ros Žiemos kursus ALRKF sto vyk la vietėje Dai navoje nuo š. m. gruodžio 26
d. iki 2014 m. sau sio 1 d. Į kursus kviečiami moksleiviai, lan kan tys gimnazijos
9–12 skyrius. Nedelsiant registruokitės inter netu: mesmas.org

Čikagos Korp! Giedros šventėje giedrininkių skaičius beveik padvigubėjo – priesaiką davė net 18 naujų narių. Remigijaus Satkausko nuotr.

RASA TAMOŠIŪNIENĖ

Meninę programą atlieka Šarūnas Daugirdas, Dalia Lietuvninkienė ir Vidas Neverauskas. 

Vidos Gilvydienės nuotr.
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Sekmadienį, 
gruodžio 22 d., 1 val. p.p.
Jaunimo centre
5620 S. Claremont, Chicago

Registruoja dr. Ona Daugirdienė

630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 

Palikę žinutę, būtinai praneškite ir savo telefono numerį, kad būtų galima registraciją patvirtinti.

Visi, ateitininkai ir ne ateitininkai, kviečiami!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Ateities” rudens numeris (9),

viršelyje pasipuošęs šiam metų lai-

kui tinkamomis spalvomis, jau skai-

tytojų rankose. Šiame 64 puslapių

leidinyje apstu rudens derliaus pa-

vyzdžių. Savo rašinių ciklą apie

krikš čionybę ir Vakarų civilizaciją

toliau tęsia Andrius Navickas. Dalia

Cidzikaitė aprašo Lie tu voje apsilan-

kiusį George Weigel. Vygan tas Ma-

žonas labai dramatiškai mini Kra-

žių skerdynių 120 m. sukaktį. 1944

m. vasarą, bėgant iš savo tėvynės į

vakarus, arkliuko tempiamame ve -

žime teko pravažiuoti tą Kražių baž-

nyčią. Mama paaiškino, kad toje baž-

nyčioje įvykusios Kražių skerdynės.

Tik dabar, beveik po 70 metų, paga-

liau plačiau susipažinau su šių šiur-

pių įvykių liudininkų atsiminimais. 

Pagarbiai prisimenama vysk.

Pranciškaus Ramanausko 120 m. gi-

mimo sukaktis, jo gyvenimas ir kan-

kinio mirtis. Donatas Puslys rašo

apie dvasines pratybas ir sūnų pa-

laidūną. Jurga Dirkstytė aiškina,

kaip surasti pašaukimą. Karolina

Šiaulytė pristato filosofo Naglio Kar-

delio paskaitą apie naująjį ateizmą.

Jurgos Dirkstytės kalbintas psicho-

logas Julius Kvedrauskas pataria,

kaip atsiliepti į širdies šauksmą.

Vaida (28 m., be pavardės) viltingai

žvelgia į laimę ir grumiasi su mįsle

– kai nori būti daugiau nei esi. 

Aistė Kiltinavičiūtė pristato gar-

bingą Kolumbo vyčių (ji vadina ,,ri-

terių”) organizacija, žengiančia pir-

mus žingsnius Lietuvoje. Jos šūkis

yra ,,Vivat Jesus!” Tai dėmesio verta

organizacija, daug kuo panaši į atei-

tininkų sąjūdį. Prie šio aprašymo

pridėta labai dramatiška nuotrauka,

kurioje puošiasi krokų žiedai, įsi-

spaudę ant Aeropago uolos Atė nuo -

se. Perspausdintas J. Kavaliūno

straips nis iš 1933 m. ,,Ateities” žur-

nalo apie universitetų, studentijos ir

korporcijų istoriją. Toliau Vytautas

Raškauskas rašo apie dvigubus stan-

dartus Europos Parlamente, o Ro-

bert Christian pristato keturias te-

mas jaunam katalikui. Šį aprašymą

parengė Rosita Garškaitė. Karolina

Šiaulytė rašo apie Taize vienuolyną

Prancūzijoje, į kurį su grįžo jau tre-

čią kar tą. Ji dalinasi savo įspūdžiais,

atnaujinančiais jos tikėjimą. Šįmet ji

supratusi, kad Taizė leidžia aiškiau

nei įprasta pajusti Dievo buvimą, ar-

timo meilę.

Laura Užusie ny tė aprašo penkių

atei tinin kų grupę iš Lie tuvos, kuri

dalyvavo įsimintinoje sto vyk loje

Maltos saloje. Ji dėkoja ateitininkų

organizacijai už galimybę tobulėti,

pažinti ir niekados nesustoti. Savo

nuolatiniame skyrelyje Ramunė Ku-

biliūtė susemia ir aprašo Šiaurės

Amerikos ateitininkų veiklos nuo-

trupas. Regina Juškaitė-Švobienė ir

Laurynas R. Misevičius aprašo Lie-

tuvos vyčių organizacijos 100 metų

jubiliejaus minėjimus. Vyčių šūkis –

Dievui ir Tėvynei. Rasa Kazlauskie -

nė prisimena trečiąjį neformalų at-

eitininkų sendraugių pasibuvimą

Punske. Pa ga liau, Asta Bartkevičiū -

tė aprašo Pivašiūnų bažnyčioje įvy-

kusį Da riaus ir Girėno skrydžio per

Atlantą 80-ųjų metinių paminėjimą.

Buvo šv. Mišios ir kultūrinė pro-

gama. Trijų jaunavedžių porų nuot -

rau komis puošiasi vidinis galinio

vir šelio puslapis su sveikinimais

jaunavedžiams: ,,Lai Dievas globoja

Jūsų šeimą!” Šis linkėjimas taip pat

labai tinka ir plačiajai ,,Ateities”

žurnalo leidėjų, redaktorių, bendra-

darbių ir skaitytojų šeimai.

2013 metų lapkričio 24 diena

Sveikinu Korp! Giedra ir ypač šiandien davusias įžodį.  Ži-
nome, kad „kur du ar trys“ susirenka Kristaus vardu, ten
kartu dalyvauja ir Jis.  Bet kai Jo vardu susirenka ne „du ar

trys“, bet dvidešimt trys, mūsų Viešpats mato, kad tai ne būrelis,
tai ne korporacija, tai – kariuomenė! 

Labai svarbu ir gražu, kad korporacija Giedra, daug metų netu-
rėjusi prieauglio, pasipildė dvidešimt trimis naujomis narėmis,
kurių beveik visos šį rytą davėte įžodį, tuo tapdamos pilnatei-
sėmis korporacijos Giedra narėmis.  Tačiau, ne mažiau svarbu yra tai, kad tą įžodį
davė nebe vaikigaliai, o pačiame sąmoningo gyvenimo brandume esančios
jaunos moterys.  Nenoriu nuvertinti jaunesnių ateitininkų įžodžių svarbos bei
svorio, bet būkime atviri – kai suaugęs subrendęs žmogus, per eilę metų yra ap-
svarstęs, kokią gyvenimui lemiamą reikšmę turi pasižadėjimas „Visa atnaujinti
Kristuje“, tai dažnai – skubu pridėti, kad nevisados, bet vis dėlto dažnai – koky-
biškai skiriasi nuo jaunuolio mąstysenos, kuris tėvų skatinamas perpasakoja ke-
lis puslapius iš Šalkauskio rinktinių raštų, kad  užsidirbtų  juostelę  su   ženkle-
liu.

Štai kaip teisininkė, visuomeninkė,  viena iš pirmųjų korporacijos Giedra narių,
Ona Gaigalaitė-Beleckienė, prisiminė jūsų pirmtakus 1927-ųjų metų Kaune, Vy-
tauto Didžiojo universitete:
Nežinau tokių, kurios nebūtų įsipareigojusios dirbti ir talkinti, organizuoti ar vado-
vauti kokiame nors visuomeninio darbo bare – kas švietimo, auklėjimo, kas socia-
linės globos, kas labdarybės, kas motinos ir vaiko, kas mergaičių ir našlaičių globoje,
kas spaudos darbe.

Linkiu, kad jūs tuos žodžius priimtumėte širdin.  Kai ateitininkų vienetą tesudaro
anksčiau minėti „du ar trys“, gal kartais atrodo per maža ką nors rimtesnio nu-
veikti plačiojoje visuomenėje.  Iš tikrųjų, net ir tuo atveju, verta prisiminti, kaip
rašė Richard Bach:  „Įrodinėk, koks esi ribotas, bematant tokiu ir tapsi“.  O dar la-
biau tiesmūkai mus mokė Jėzus Kristus: „Jei turėtumėte bent garstyčios grūdo
dydžio tikėjimą, galėtumėte pajudinti kalnus."  Jeigu vienas vargšelis su garsty-
čios grūdo tikėjimu, tai ką jau kalbėti apie dvidešimt tris moteris su pilnomis šir-
dimis tikėjimo?

Sveikinkime visas bepradedančias kopti „į kalnus, į viršūnes!“  O, kad įkopusios
vieną kartą, per savo tikėjimą tuos kalnus pajudintų...ir koptų dar kartą!

Garbė Jėzui Kristui, ir visa atnaujinti Jame!
dr. Tomas Girnius

Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos pirmininkas

Rudens derlius:
,,Ateitis” 2013.9

Patyrusios giedrininkės moka ir pajuokauti.                       Remigijaus Satkausko nuotr.

Į kalnus, į viršūnes!

Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos 

pirmininko sveikinimas naujoms 

Korp! Giedros narėms

davusioms įžodį.



L
ietuvos olim-

piečių, kurie

2014-ųjų vasa-

rį vyks į Sočį oficia-

liai padi dėjo iki aš-

tuonių. Olimpinę

mūsų šalies šeimą

oficialiai papildė dai-

liojo čiuožimo atsto-

vai Deividas Stag -

niū nas ir Isabella To-

bias. Šiai porai duris

į Sočį atvėrė LR pre-

zidentė Dalia Gry -

bauskaitė, nuspren-

dusi suteikti pilie -

tybę išimties tvarka

amerikietei, kuri

kartu su lietuviu dar

šių metų kovo mė-

nesį iškovojo vietą

olimpinė se žaidynė-

se. 

Jau dabar aišku, kad Sočyje ža lios

spalvos kostiumus su baltų ženklų – Sau-

lės, Perkūno kryžiaus, žalčio – simbolika

vilkės aštuoni sporti nin kai.

Olimpinę vietą Lietuvai yra iško -

voję dailiojo čiuožimo atstovai D. Stag-

niūnas ir I. Tobias bei čiuožėja trumpuoju

taku Agnė Sereikaitė.

Ne vardinės vietos Lietuvai yra su-

teiktos dviems biatlonininkams, dviems

slidininkams ir vienam kalnų slidinin-

kui. 

Biatlonininkams skirtas vietas pagal

pasiektus rezultatus užims To mas Kau-

kėnas ir Diana Rasimovi čiūtė, slidinin-

kams – Vytautas Stro lia ir Ingrida Ardi-

šauskaitė, o kalnų slidininkui numatyta

vieta pagal pra ėjusio sezono rezultatus

skiriama Rokui Zaveckui.

Ant slenksčio į žiemos sporto šakų

šventę yra dar du sportininkai – 17-metė

dailiojo čiuožimo atstovė Inga Janulevi-

čiūtė ir 19-metė kalnų slidininkė Ieva Ja-

nuškevičiūtė. 
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DAINIUS RUŽEVIČIUS

L
apkričio mėn. pabaigoje, po ke -

lių metų pertraukos Čikagos lie-

tuvių krepšinio lygos (ČLKL)

aikštelėje vėl išvydome rungtyniaujant

senjorų ko mandas. Naujai atsikūru-

siose ČLKL senjorų-mėgėjų varžybose

šie met pa reiškė norą dalyvauti 6 ko-

mandos. Jo se rungtyniauja per 40 me -

tų per kopę krepšininkai arba tie žai-

dėjai, kurie nežaidžia ČLKL varžybo-

se.

ČLKL senjorų-mėgėjų čempiona te

rungtyniauja „Lokių”, „Jaguaro”,

„Nep tūno”, PLC, „Liūtų” ir „Futboli -

ninkų” komandos.

Pirmojo rato rungtynėse krepši nio

aikštelėje išvydome žaidžiant ne mažai

buvusių komandų vadovų, or -

ganizatorių, verslininkų ir šiaip krep -

 šinį mėgusių vyresnės kartos žaidėjų.

Tarp jų išvydome rung ty niaujant Pa-

saulio lietuvių centro (PLC) Jaunimo

rūmų naujosios salės projekto autorių

Donatą Siliūną, PLC direktorių Artū-

rą Žilį, jo brolį – „Li tuanicos” trenerį

Stepą Žilį bei kitus žinomus išeivijos

visuomenei asmenis.

Pirmojo rato rungtynėse „Lo kiai”

rezultatu 32:21 nugalėjo „Ja gua ro” ko-

mandą, o antrose rungtynėse „Neptū -

nas” rezultatu 52:34 „nuskan dino”

PLC komandą. 

Antrojo rato rungtynes senjorai

žais gruodžio 14 d. (nuo 11:30 val. r.) ir

gruodžio 15 d. (nuo 10 val. r.). Šešta dienį

nuo 12:30 val. p. p. rungtyniaus „Lo-

Parengė Dainius Ruževičius

kiai” – „Jaguaras”, sekmadie nį – 9:30

val. r. susitiks „Jaguaras” ir PLC, o

10:30 val. r. – „Lokiai” ir „Neptū nas”.

ČLKL vadovas Aurimas Matule -

vičius toliau kviečia visus norinčius

žaisti krepšinį ir dar nespėjusius įsi-

jungti į ČLKL senjorų komandų gretas,

pranešti jam asmeniškai tel. 630-999-

5312. 

Paskutinės šių metų varžybos

ČLKL vyrų čempionate gruodžio

14 d., šeštadienį, bus sužaistos

pasku ti nės ketverios šių metų

varžybos, po kurių 13 ČLKL čem-

pionate dalyvaujančių komandų į

aikštelę sugrįš kitų metų sausio

mėnesį.

Šeštadienį 2 val. p. p. varžybas

pradės „Atletas” – „Compass-Ku -

ni  gaikščiai”, 3:10 val. p. p. „Žemai -

tija” – „Lietava”, 4:30 val. p. p.

„Švy turys” – „Lietkabelis”, 7 val.

v. „Radviliškis” – „Stumbras”. 

Prieš šias, paskutines vakaro

rungtynes 5:40 val. p. p. aikštelėje

išvysime ČLKL rinktinės ir St.

Louis komandų susitikimą. Pra-

ėjusiais me tais vykusiose reto

gro žio rungtynė se, po dviejų pra-

tęsimų, rezultatu 161:154 laimėjo

svečiai iš St. Louis. 

ČLKL komandos I etapo var-

žybose dar rungtyniaus 5 savait-

galius (2013 m. gruodžio 14 d.,

2014 m. sausio 4 d., sausio 11 d.,

sausio 18 d. ir sausio 25 d.). Už-

baigus I etapo varžybas ČLKL ko-

mandos pasidalins į dvi grupes:

pajėgiausioje, „A” grupėje, rung-

tyniaus šešios pajėgiausios ko-

Prasidėjusiame ČLKL senjorų-mėgėjų čempionate Pasaulio lietuvių centro (PLC) ko-

mandoje drauge rungtyniauja Donatas Siliūnas (su kamuoliu) ir PLC direktorius Artū ras

Žilys (Nr. 8).                                                                                                     Dainiaus Ruževičiaus nuotr.

Lietuvių ledo ritulio komandos sėkmingai
kovoja amerikiečių mėgėjų lygos varžybose

Net dvi Čikagos lie-
tuvių suburtos
komandos – „Bal-

tic” ir „Atlantic Express”
sėkmingai varžosi Da-
rien miestelio „Sportp-
lex” ledo ritulio aikštyne
vykstančiuose Čikagos
mė gėjų lygos „C1” grupės
turnyruose. Savo pa-
mėgtai sporto šakai at-
sidavusių ledo ritulininkų
nebaugina ir tai, kad ne-
retai varžytis ant ledo
tenka itin vėlyvais vaka-
rais – rungtynes pradėjus
vėlų vakarą, po įnirtingų
dvikovų ledo ritulio aikš-
tyne, į namus sportinin-
kams dažniausiai tenka
sugrįžti jau po vidurnakčio.

Neseniai pasibaigusiame ameri kie čių mėgėjų lygos „C1” grupės tur nyre la-
bai sėkmingai pasirodė šios grupės varžybose debiutavusi lietuvių „Baltics” ledo
ritulio komanda. Ji tik varžybų finale rezultatu 5:8 (3:1, 5:3, 0:5) turėjo pripažin-
ti Čikagos „Storm” komandos pranašumą.

Nors ir pirmieji praleido įvartį, lietuviai du kėlinius laikė žaidimo vadžias savo
rankose. Po dviejų kė li nių pirmaudami 5:3 ir buvę arti čempionų titulo, „Baltics”
ledo ritulinin kai per anksti pradėjo galvoti apie savo sėkmę ir buvo skaudžiai nu -
bausti varžovų. „Storm” komanda pas kutinį kėlinį laimėjo net 5:0 ir tokiu būdu
nepaliko jokių vilčių „Bal tics” komandai.

Per 10 reguliaraus sezono rungtynių praėjusio sezono „C2” grupės nuga-
lėtoja „Baltics” komanda iškovojo 7 pergales ir surinkusi 21 tašką (įvar čiai – 74:55)
užėmė antrąją tur ny rinės lentelės vietą. Geriau už lietuvius rungtyniavo tik vie-
na pergale daugiau I etapo varžybas baigusi bū si moji šio turnyro nugalėtoja
„Storm” komanda.

„Baltics” ledo ritulininkai finale pirmavo 5:3,

tačiau paskutiniame kėlinyje pateko į gilią duobę

ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą rezulta tu

8:5.                                     Andriaus Sprindžio nuotr.

D. Stagniūnas ir I. Tobias.

ČLKL aikštelėje drauge rungtyniauja ir PLC direktorius, ir šios salės įkūrėjas

mandos, o likusios septynios kovos dėl

ČLKL „Iššū kio” taurės.

Įpusėjus čempionatui ČLKL var -

žy bose pirmauja visas 8 pergales iš -

kovojusi debiutantė „M Brothers” ko-

manda. 7 kartus varžovus nugalėjo

antroje vietoje žengianti „Švyturio” ko-

manda, o po 6 rungtynes laimėjo „Li-

tuanica” ir „Radviliškis”. Stebėti na, ta-

čiau kol kas nė vienos pergalės per sep-

tynerius susitikimus neiško vo jo „Com-

pass-Kunigaikščių” krepši ninkai.

Kas atstovaus Lietuvai 

Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse?
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LIETUVA IR PASAULIS

Pristatyti du Joseph Ratzinger raštų tomai 

Nuolatinės demonstracijos Kijeve. Airpano.com nuotr.                                

JAV pradėta kurti filmą apie Jėzų Kristų

Amerikiečiai ir britai nutraukė įrangos tiekimą
Sirijos sukilėliams šiaurėje

EP smerkia Rusijos spaudimą Ukrainai

Vilnius (Bernardinai.lt) – Švie-

timo ir mokslo ministerija pirmą

kartą į Lietuvą sukvietė Altajuje, Ir-

kutske, Buriatijoje, Krasnojarske,

Murmanske, Kaliningrade, taip pat

Baltarusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje,

Armėnijoje lituanistinėse mokyklose,

centruose, fakultatyvuose dirbančius

mokytojus, kurie moko lietuvių kal-

bos, istorijos ir etnokultūros. Per 30

mokytojų 3 dienas „Vilniaus lietuvių

namų” viduri nėje mokykloje stebėjo

lietuvių kalbos, etnokultūros pamo-

kas moki niams ir suaugusiesiems. Jie

dalyvavo mokymuose, kaip dirbti su

lietuvių k. vadovėliais „Labas”,

„Mano ir tavo šalis – Lietuva”, ku-

riuos vedė šių vadovėlių autorės, da-

lyviai diskutavo apie mokymo meto-

dus, užduočių rengimą. Jie lankėsi

Lietuvių kalbos instituto Kalbos mu-

ziejuje „Lituanistikos židinys”, Val-

dovų rūmuose, Genocido aukų mu-

ziejuje ir Tuskulėnų rimties parko

memorialiniame komplekse. Ateityje

planuojama organizuoti to kius semi-

narus ir kitų šalių litua nistinėse mo-

kyklose dirbantiems mokytojams. 

Susirinko lituanistinėse mokyklose užsienyje
dirbantys mokytojai

Diskusija apie Europos piliečių teises

Washington, DC (BNS) – Jung -

tinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė

nutraukia nekovinės paskirties įran-

gos tiekimą sukilėliams Sirijos šiau-

rėje. Pasak JAV pareigūnų, toks spren-

dimas priimtas po to, kai islamistai

iš opozicijos pajėgų užgrobė karines

bazes netoli Turkijos sienos, kurias

kontroliuoja Laisvosios Sirijos ar-

mija, remiama Vakarų šalių. Tei-

giama, kad humanitarinė pagalba iš

Jungtinės Karalystės ir JAV bus to-

liau tiekiama. Lapkritį 7 didelės suki-

lėlių grupuotės paskelbė kuriančios

koaliciją „Islamistų frontas”, kuris

irgi kovos prieš Bashar al Assad re-

žimą. Gruodžio pradžioje koalicijos at-

stovai pareiškė, kad jie pasitraukia iš

Laisvosios Sirijos armijos, kuri savo

veiksmus derina su opozicijos Nacio-

naline koalicija. Praėjus kelioms die-

noms po šio pranešimo, buvo užpulta

karinė bazė.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos dailės

muziejus gruodžio 12 d. pakvietė į Vy-

tauto Kasiulio dailės muziejuje atida-

rytą parodą „Arbit Blato Paryžius ir

Venecija”. Tai parodų triptiko „Euro-

pos miestai”, skirto Lietuvos pirmi-

ninkavimui ES Tarybai, baigiamoji

paroda – ciklą vasarą pradėjo „Vy-

tauto Kasiulio Paryžius”, rudenį tęsė

„Mykolo Raubos Vilnius”. Dabar pa-

rodoje pirmą kartą pristatoma nau-

jausia dailininko šeimos 2013 m. Lie-

tuvai dovanota garsaus litvakų kilmės

menininko kūrybinio palikimo dalis

bei asmeninis archyvas iš dailininko

New York buto-studijos. Parodoje ro-

doma per penkiasdešimt kūrinių iš

naujausios Lietuvos dailės muziejui

dovanotos dailininko kolekcijos. Tai

gražiausių Europos miestų ir kartu

svarbiausių vietų dailininko bio -

grafijoje vaizdai, nutapyti laisva,

ekspresyvia maniera, perteikiantys

ypatingą vietos atmosferą, nuotaikų

niuansus.

Atidaryta Arbit Blato paroda 

Į Lietuvą atvyko  R. Shiller
Vilnius (ELTA) – Užsienio rei-

kalų ministro Lino Linkevičiaus kvie-

timu gruodžio 13–16 dienomis Lietu-

voje lankosi lietuvių kilmės 2013-ųjų

Nobelio ekonomikos premijos laurea-

tas, Yale universiteto ekonomikos pro-

fesorius Robert J. Shiller. Pasaulyje

žinomas mokslininkas, populiarių

eko nominių knygų autorius vizito

metu susitiks su Prezidente Dalia

Grybauskaite, lankysis Vilniaus uni-

versitete. ISM Vadybos ir eko no mikos

universitete, remdamasis savo knyga

„Finansai ir geroji vi suomenė” („Fi-

nance and the Good Society”), profe-

sorius skaitys pa skaitą. Nekilnojamo -

jo turto tema R. Shiller kartu su Lie-

tuvos banko ekspertais diskutuos

tarp tautinio socialinio tinklo „Global

Lithuanian Leaders” organizuoja-

mame renginyje, taip pat kalbėsis su

Investuotojų forumo nariais. R. Shil-

ler senelis, Jurgis Ignas Szileris, atvy -

ko į JAV 1908-aisiais.

Vilnius (BNS) – Gruodžio 12–13

dienomis Vilniuje į Europos piliečių

metų baigiamąją konferenciją susi-

rinkę Senojo žemyno nevyriau sybinių

organizacijų ir europinių įstaigų at-

stovai diskutavo apie Europos Sąjun-

gos (ES) pilietybės suteikiamas teises

ir pareigas. Konferencijoje „Ko reikia,

kad kiekvieni metai būtų piliečių me-

tais” vyko šešios teminės diskusijos.

Nevyriausybių organizacijų, univer-

sitetų atstovai, politikai svarstė nevy-

riausybinių organizacijų vaidmenį

Europoje, ES piliečių teisių puoselė-

jimą, naujas galimybes piliečiams da-

ryti įtaką politikos formuotojams. 

Varšuva (BNS) – Gruodžio 12 d.

Europos Parlamentas (EP) priėmė

rezo liu ciją, kurioje pasmerkė Rusijos

spaudimą Ukrainai ir paragino Euro-

pos Sąjungos vadovybę imtis atsako-

mųjų priemonių. „EP dar kartą griež-

tai smerkia Rusijos daromą nepriim-

tiną politinį ir ekonominį spaudimą

Ukrainai ir grasinimus imtis prieš ją

prekybos sankcijų, ragina ES ir šalis-

nares parengti ir vykdyti adekvataus

atsakymo į Rusijos priemones prieš

partnerius Rytuose politiką”, – sa-

koma dokumente. EP taip pat para-

gino Europos Komisiją apsvarstyti

gali mybę imtis atsakomųjų priemo-

nių, jeigu Rusija pažeistų Pasaulio

prekybos organizacijos normas.

Doku mente nepatikslinama, kokių

priemonių gali būti imtasi. Kijeve ir

kituose Ukrainos miestuose nuo lapk-

ričio 21 d. vyksta masiniai eurointeg-

racijos šalininkų mitingai. Jų daly-

viai nepatenkinti Ukrainos vy riau -

sybės sprendimu nepasirašyti Aso-

ciacijos sutarties su ES. Jungtinės

Valstijos įspėjo Ukrainą dėl karinės

jėgos naudojimo prieš protestuotojus

Kijeve. Pentagono vadovas Chuck Ha-

gel per pokalbį telefonu su Ukrainos

gynybos minis tru Pavelas Lebedevas

sakė, kad karinė jėga prieš demonst-

rantus niekaip negalima. Specialio-

sios milicijos pajėgos naktį į trečia-

dienį šturmavo Nepriklausomybės

aikštę Kijevo centre, tačiau vėliau at-

sitraukė. Be to, JAV paskelbė svars-

tančios sankcijų prieš vyriausybę Ki-

jeve klausimą. Šiuo metu vertinamos

visos politinės galimybės, pareiškė

Valstybės departamento atstovė Jen

Psaki. Tačiau sprendimas esą kol kas

nepriimtas. Ukrainoje jau daugiau

kaip dvi savaites tęsiasi masiniai pro-

testai prieš vyriausybę ir Prezidentą

Viktorą Janukovyčių. Jie kilo lapkri-

čio pabaigoje po netikėto vyriau sybės

sprendimo nepasirašyti Asociacijos

sutarties su Europos Sąjunga. Kaip

naują sutarties pasira šymo sąlygą

premjeras Mykolas Azarovas gruo-

džio 11 d. įvardijo 20 mlrd. eurų pa-

ramą iš ES. Protestus remia pasauli-

nio garso žvaigždės, tokios kaip

George Clooney ar Heiden Panetjer.

New Yorkas (BNS) – Amerikie-

čių televizijos kanalas „The History

Cha nnel” pradėjo kurti daugiaserijinį

fil mą apie Jėzaus Kristaus gyvenimą.

Fil mas bus apie ankstyvąjįį Kristaus

gyvenimo laikotarpį, iki jam tampant

pamokslininku. Pagrindinis dėmesys

bus skiriamas egzorcistiniams Jėzaus

sugebėjimams. „The History Chan -

nel”, kuris specializuojasi istorinių

filmų ir serialų rodyme, neseniai de-

šimties serijų filme „The Bible” („Bib-

lija”) pasakojo apie Kristaus gimimą,

mirtį ir prisikėlimą bei kitus svarbius

jo gyvenimo atvejus.

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Ro -

moje dviejuose atskiruose renginiuo -

se buvo pristatyti du Joseph Ratzinger

– popiežiaus Benedikto XVI – visų

raštų tomai. Gruodžio 7 d. Romos ka-

tedroje – Laterano šv. Jono bazilikoje

– buvo pristatytas XII visų raštų to-

mas, kuriame skelbiami surinkti įvai-

rūs teologo ir popiežiaus tekstai apie

kunigystę. Tomas pava din tas: „Žodžio

skelbėjai ir jūsų džiaugs mo tarnai”.

Gruodžio 10 d. Popiežiškajame Griga-

liaus universitete buvo pristatytas VI

visų raštų tomas „Jėzus iš Nazareto –

asmuo ir žinia”, kuriame kartu pub-

likuojamos visos trys knygos „Jėzus iš

Nazareto” dalys, atskirai išėjusius

2007, 2011 ir 2012 m. Joseph Ratzinger

visų raštų seriją sudarys 16 tomų.

Juos lygiagrečiai leidžia dvi leidyklos

– Vatikano leidykla ir Herderio lei-

dykla Vokietijoje. 

Arbit Blato paroda V. Kasiulio dailės muziejuje.                                         D. Labučio nuotr.
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Kaip du žemaičiai bajorai,1863 metų sukilėliai,
atsirado Illinos valstijoje

AUGUSTINAS IDZELIS

Ž
emaitija buvo 1863 metų sukili mo centras. Vie-

nas iš pagrindinių sukilimo vadų buvo kuni-

gas Antanas Mackevičius, žemaitis, gimęs

1828 m. Tytuvėnuose, neturtingoje ūkininkų šei-

moje. 1853 m. jis baigė Varnių ku ni gų seminariją ir

pradėjo vikarauti Krekenavoje. 1855–1863 m. kuni-

gas Mackevičius dirbo Paberžės bažnyčioje. Kaip

visa eilė Žemaitijos dvasininkų, kunigas Mac ke -

vičius buvo karštas Lietuvos pa t  riotas. „Jis iš sa kyk -

los kritikavo 1861 m. valstiečių reformą, lenkų ba-

jorų siekimą prijungti Lietuvą prie Len kijos, ragi-

no valstiečius kovoti prieš dvarininkus ir caro val-

džią, kovoti už lietuvių teisę patiems spręsti, koks

turi būti Lietuvos likimas.”1

Kovo 20 d. Paberžės bažnyčioje, A. Mackevičius

pasakė ugningą pa mokslą ir paskelbė atvirą karą ca-

rui ir rusų valdžiai. Po pamokslo „A. Mackevičius

paliko Paberžę ir išvyko į Krekenavos miškus, kur

rinkosi apy  linkių jaunimas ir apskritai kai miečiai.

Per kelias dienas būrys išaugo iki penkių šimtų”.2

Pra sidėjo ko vos su rusais (kovo 27 d. – Nau jabirže,

balandžio 21 d. – Ragu voje, ba landžio 26 – Karpio ir

Ko ma ro miškuose).

Kunigas A. Mackevičius palaikė artimus ryšius

ne tik su valstiečiais, bet ir su Žemaitijos bajorais,

kurie pritarė jo tikslams. Ypač glaudžius ryšius Mac-

kevičius turėjo su Rada vičių (Rodavičių, Rodo-

wicz) šeima. Radavičiai buvo sena ir plati Lietu vos

bajorų giminė, plačiai paplitusi Žemaitijoje su at-

skiromis šakomis Šiau liuose, Telšiuose, Kražiuose

ir Kalti nėnuose. Kunigas Jonas Radavi čius, Šiaulių

šakos palikuonis, Gruz džių parapijos vikaras, tar-

navo Mac kevi čiaus sukilėlių daliniuose. Pas kui jis

atsirado Paryžiuje. Istorikas Kostas R. Jurgėla taip

rašo: „1864.X.12 įkurtos lenkų kunigų są jungos 29 na-

rių tarpe buvo ir jis, dar žymimas 1865.III.1, o

1867.VI.20 tarp pašalpos prašiusių 32 kunigų buvo ir

Radowicz Jan samogit.”3

Kaltinėnų Radavičių dvaras buvo Milaičiuose.

2-ą ir 3-ią XIX a. dešimtmečiuose čia gimė ir augo ke-

turi sū nūs: Jonas, Juozas, Julijonas ir Leo pol das.

Daugiausia žinių randame apie prelatą Joną Rada-

vičių (1837–1897). Jo ir kitų brolių „tėvai buvo gerai

pasiturintys bajorai ir karšti katalikai. Naminė

kalba buvo lenkų, bet neniekinta ir žemaičių šnek-

tos. Turėdami lėšų, leido vaikus į mokslus.”4 Jonas

ir Leopoldas įstojo į Varnių seminariją ir tapo ku-

nigais.

Kunigai Jonas ir Leopoldas tie siogiai nedalyvavo

1863 metų sukili me. Kunigas Jonas ruošė teologijos

magistro laipsnį Petrapilio dvasiškoje akademijoje

ir grįžo į Lietuvą 1864 metais. 1885 metais kunigas

Jonas ta po prelatu ir drauge Joniškio parapijos kle-

bonu. Kadangi prelatas tu rėjo daug laiko praleisti

Kaune, jis pavedė Joniškio  parapijos administra-

vimą savo broliui kunigui Leopol dui. Leo poldas mirė

1888 metais. Pre latas mi rė Kaune 1897 m. gruo džio

26 d. ir yra palaidotas šalia brolio Leo poldo Kal tinėnų

kapinėse.5

Broliai Julijonas ir Juozas abu aktyviai dalyvavo

1863 metų sukili me. Julijonas tapo kunigo A. Mac -

ke vičiaus iždininku ir tvarkė suki lėlių piniginius rei-

kalus. Bronius Kviklys taip rašo apie Julijoną:

„1863 m. suki limas palietė ir Kaltinėnų apylinkes. Mi-

lių dvaro savininkas Radavičius organizavo sukilė-

lius, pakvietė jiems vadovauti karininką, žadėjo duo-

ti že mes ir kitų gėrybių. Sukilėlių stovykla buvo

įruošta Go juje, 200 m už dva ro. Susirinkusiems vy-

rams duodavo kariškas uniformas, po dvivamzdį piš -

talietą ir apie literio talpos paraki nę su paraku; be

to, gerai maitinę... Dar 1863.VII.15 sukilėliai sunai-

kino valsčiaus bylas.”6

Juozas Radavičius paliko dvarą ir kartu su A.

Mackevičiumi ir Bo les lovu Kolyška dalyvavo kovo-

se su ru sais Žemaitijoje. Kolyška studijavo teisę

Maskvos universitete ir buvo de mokratinių pažiū-

rų. Lydos apskrityje buvo susirėmimų su caro poli-

cija, po to pabėgo į Italiją ir studijavo Cu neo mies-

te karo mokslus. Sukili mui prasidėjus, Kolyška

grįžo į Lie tuvą. Dubysos pakrančių miškuose, netoli

Aukštadvario, jis suformavo su kilėlių būrį. Būrys

augo ir buvo pavadintas Dubysos pulku. Pirmas pul-

ko mū šis su rusais įvyko kovo 29 dieną Aukštadva-

ryje.7

Balandžio mėnesį Zigmantas Sie rakauskas, 37

metų caro genera linio štabo kapitonas, tampa ka-

riniu su ki limo vadu. Jo tikslas yra su jungti vi sus at-

skirus būrius į vieną kariuo menę. Apmokymo sto-

vykla buvo įrengta Andrioniškių miške Še tos-

Krekenavos apylinkėse. Siera kaus ko planas buvo iš

čia žygiuoti Latvijos kryptimi, link Baltijos jūros, kur

jis tikėjosi gauti pagalbos – ginklų ir savanorių iš Va-

karų.

Andrioniškio miško stovykloje susirinko apie

2,500–3,000 sukilėlių. Jie buvo suskirstyti į 9 bata-

lionus. Kiekviename batalione buvo apie 300 vyrų.

Juozas Radavičius buvo paskirtas antro bataliono

vadu. Trečio ba taliono vadu tapo Antanas Mackevi -

čius. Sužinojęs, kad rusų kariuomenė pradėjo žy-

giuoti prieš juos, Siera kauskas nutarė pasitraukti

link Bir žų. Norėdamas apgauti rusus, jis pa dalino

savo pajėgas į tris kolonas. Kairysis sparnas, suda-

rytas iš pirmo ir antro bataliono, buvo Dubysos pul-

kas, kuriam vadovavo B. Kolyš ka.8

Visos trys kolonos turėjo susitikti Madeikių kai-

me, Biržų girios pa kraštyje. Dešinioji kolona, kuriai

va dovavo Mackevičius, vėlavo. Mūšis su Rusijos im-

perijos daliniais, vadovaujamais generolo I. Ga-

neckio, prasidė jo gegužės 7 dieną. Gegužės 8 d. įvy-

ko lemiamos kautynės, kuriose menkai ginkluoti su-

kilėliai pralaimėjo. Sie rakauskas ir Kolyška buvo pa-

imti į nelaisvę. Sierakauskas buvo pakartas Vilniuje,

gegužės 27 d., o Kolyška – birželio 9 d. Vilniaus ge-

neralgubernatorius M. N. Muravjovas, ką tik caro pa-

skirtas numalšinti sukilimą Lietu voje, pradėjo teroro

gadynę. Lietuvoje  jis buvo pramintas Koriku.

Po Biržų mūšio sukilėlių likučiai pasitraukė į

Žaliąją girią. Sierakaus ko pareigas perėmė jo arti-

mas bičiu lis Ignas Leskauskas – Minsko gu bernijos

bajoras, buvęs Rusijos ka riuomenės štabo kapitonas,

Krymo karo (1852–1856) veteranas. Žaliojoje girioje

įvyko sukilėlių jėgų persitvar kymas. „Kolyškos Du-

bysos pulkas, va dovaujamas J. Radavičiaus, buvo

įjungtas į Leskausko rinktinę, su ku ria kartu veikė

A. Mackevi čius.”9 Leskauskas, Radavičius ir

Mackevi čius žygiavo link Kelmės. Žemaitijoje jie pra-

dėjo prieš rusų kariuomenę sėkmingai naudoti par-

tizaninio karo tak tiką. Didesnės kautynės įvyko prie

Užvenčio (birželio 2 d.), Tytu vėnų (birželio 6 d.),

Mant viliškio (bir želio 23 d.) ir Šaravų (liepos 27 d.).

Po Šaravos kautynių, Mackevi čius su savo bū-

riu pasitraukė į Pa nevėžio apskritį, kur jam teko daž-

nai kovoti su rusų kariuomene. Aplinka  čia buvo

puiki partizaniniam karui: „teritorijoje labai daug

pelkėtų miš kų, tarp kurių gyvenantieji smul kūs šlėk-

tos ir valstybiniai valstiečiai remia sukilėlius, pra-

neša jiems apie kariuomenės judėjimą.”11

Paskutinės Mackevičiaus kautynės su kariuo-

mene įvyko lapkričio 26 d. prie Lebedžių kaimo, maž-

daug 7 kilometrus į rytus nuo Čekiškės mies telio. Jo

rinktinė turėjo 200 vyrų ir bajoro A. Jasinskio rai-

Radavičiai apie 1888–1890 metus. Sėdi (iš k.): Juozas,

Julijonas; stovi: abu Jonai.

Eugenija Miniotaitė ir Jackus Idzelevičius. Vestuvinė

nuotrauka. Nižnij Novgorodas, 1904 m.

Stovi Eugenija Miniotaitė, sėdi Salomėja Miniotienė

(Eugenijos motina, kun. Vladislovo sesuo), apie 1890 m.

Kun. Vladislovas Miniotas 
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telių būrį. Jasinskio dvare Pasetėje 1912 metais gimė

mano motina Salomėja Rindže vi čiūtė-Idzelevičienė.

Kautynėse žu vo 40 sukilėlių ir 12 pateko į nelaisvę.

Mackevičius ir Jasinskis išliko gyvi. Pastarasis pa-

sitraukė į užsienį ir gy veno Paryžiuje.

Po mūšio Mackevičius nutarė, kad atėjo laikas

jam asmeniškai susitikti su sukilimo vadovybe

Varšuvoje ir aptarti padėtį Lietuvoje. Po pasitarimo

su Leskausku, Mackevičius nu tarė vykti į Lenkiją.

Jo palydovai bu vo jo adjutantas Florijonas D’Artuzi

ir iždininkas Julijonas Radavičius. Nustatytoje

vietoje kelis kilometrus į vakarus nuo Vilkijos tu-

rėjo būti lai velis, kuris juos turėjo perkelti per Ne-

muną. Istorikas Kostas Jurgėla taip apibūdina to-

limesnius gruodžio 5 dienos įvykius: „Nelaimei, ne-

radę valties ir manydami esą paklydę, keleiviai kurį

laiką brido pakrante ir pamatė kalvoje trobą ar kar-

čiamą, užėjo susišildyti ir pailsėti. Pasitaikė, kad

kaip tik tą rytą karinių kalinių transportas kelia-

vo panemunės vieš keliu iš Kauno į Jurbarką. Pri-

artėjus prie karčiamos, keli kareiviai ten užėjo pyp-

kes užsikurti. Pamatė tris įtartinus vyrus.”12

Rusų kareiviai pradėjo įtartinus vyrus ap-

klausinėti. Mackevičius, ku ris sėdėjo kampe, stai-

ga pakilo ir pa bėgo – bet neilgam. Jo palydovai kar -

čiamoje, D’Artuzi ir Julijonas Rada vičius buvo su-

laikyti ir majoro Pet coldo apklausinėti, bet apie

Mackevi čių jie neprasitarė. Petcoldas spėjo, kad tre-

čias „maištininkas” bu vo Mac  kevičius ir pradėjo jo

ieškoti. Po kiek laiko rusai rado Mackevičių, gulintį

po nulinkusia egle, iškankintą bėgimo.13

Gruodžio 8 d. Kauno ir Marijam polės apskričių

karinis viršininkas generolas Ganeckis savo pra-

nešime rašo: „Šiuo metu Mackevičius, jo ad jutantas

Florianas D’Artuzi ir iždi ninkas Julianas Rodovi-

čius laikomi Kauno kalėjime; paimti kartu su jais

dokumentai, ginklai ir pinigai – 70 pusimperialų ir

10 rb. 45 kp. sidabru – pristatyti Kauno gubernijos

valdytojui.”14

Kaune buvo greitai sušauktas Karinis teismas.

Antanas Mackevi čius gavo mirties bausmę, ir 1863

m. gruodžio 28 dieną buvo pakartas. Nuo priešo ran-

kų mirė žymus Lietuvos patriotas, kunigas, karys,

kovotojas už valstiečių laisvę. „Nepaisant, kad bu -

vo suvaryti tūkstančiai žmonių, kad matytų suki-

limo vado mirimą, dar ilgai Žemaitijoje buvo pasa -

kojama, kad jis vėl Kauno apylinkėse pasirodė su

nauju daliniu. Taip giliai žemaičių liaudies atmin-

tin įaugo toji šauni kunigo sukilėlio asmenybė.”15

F. D’Artuzi ir Julijonas Radavi čius karinio

teis mo buvo nuteisti ka torgos darbams. Pagal isto-

rikę O. Maksimai tienę, Radavičius kelyje į katorgą

Augustinas Idzelis (k.) su sūnumi Aidu Kaltinėnų kapinė-

se prie prelato Jono ir kunigo Leopoldo Radavičių kapo.

Augustinas Idzelis (d.) su sūnumi Aidu Telšių kapinėse

prie Jono Radavičiaus ir Eugenijos Idzelevičienės kapo..

Šeimos relikvijos – Augustino Idzelio senelio, Jono Rada-

vičiaus 1913 metais į Lietuvą iš Amerikos parsivežti daik-

tai: 5 dol. auksinė moneta ir auksinis laikrodis (pagamin-

tas Elgin, IL).                                                           J. Kuprio nuotr.

mi rė.16 Realybė buvo kito kia. Julijo nas Radavičius

ir jo brolis, Duby sos pulko vadas Juozas išliko gyvi

ir atsirado Illinois valstijoje. Yra išliku si nuotrau-

ka, daryta maždaug 1890 metais Locke’s Art Palace,

130 Mar quette Street La Salle, Illinois.

Nuotraukoje priekyje išdidžiai sėdi Juozas ir Ju-

lijonas Radavičiai. Už jų stovi jų sūnūs – abu vardu

Jonas.

Po Julijono Radavičiaus pabėgimo į užsienį, jo

sūnus Jonas, gimęs 1860 Milių dvare prie Kaltinėnų,

liko be tėvo. Tikriausiai jį prižiūrėjo jo dėdės, pre-

latas Jonas ir kunigas Leopoldas. 1881  1882 metais

Jonas vedė bajoraitę Salomėją Miniotaitę iš Telšių

apskrities. Salomėjos brolis Vladislovas Miniotas

1861 metais bai gė Žemaičių kunigų seminariją Var -

niuose ir buvo paskirtas vikaru į Ša tes. Vladislovas

buvo vienmetis su pre latu Radavičium ir jie kartu

lankė Varnių seminariją. Per 1863 metų sukilimą, ku-

nigas Miniotas palaikė ryšius su Kazimiero Railos

sukilėlių būriu. Rusai kunigą Miniotą suėmė gegužės

16 dieną, ir jis buvo kalintas Vilniaus citadelėje iki

1866 m. lapkri čio 19 d.17

Julijonas Radavičius susirašinė jo su sūnumi

Jonu Lietuvoje ir kvietė jį atvažiuoti į Ameriką. Jis

tą padarė devinto dešimtmečio pabaigoje, pali kęs

žmoną ir 7 metų dukrą Eugeniją Žemaitijoje. Euge-

nija Radavičiūtė užaugo Telšių apskrityje. Telšiuo-

se ji susipažino su Jackum Protu Idzele vičiumi. Id-

zelevičiai buvo dvarinin kai, kurie gyveno Telšių

mieste. Jac kus (buvo katalikas) negalėjo gauti val -

diško darbo Lietuvoje. Jam reikėjo keltis į Rusijos

gilumą – į Kniagino miestą, Nižnij Novgorodo gu-

bernijoje. 1904 metais Eugenija ištekėjo už Jackaus

ir pradėjo savo šeimyninį gyvenimą Rusijoje. Čia

gimė dvi duk ros, Elena ir Emilija, ir 1908 metais –

sūnus Henrikas. Po bolševikų revoliucijos 1918 m.

visa šeima grįžo į Telšius. Jackaus brolis Vincas 1920

metais tapo Telšių meru.

Juozas Radavičius, buvęs Duby sos pulko vadas,

taip pat atvyko į Ame riką ir gyveno Illinois valsti-

joje. 1975 metais jam gimė sūnus Jonas. XIX a. pa-

baigoje, maždaug 1896 me tais, jie gyveno Čikagoje,

Bridgeporto rajone, 3252 South Morgan Street. Jonas

buvo Simono Daukanto draugijos narys. 1899 m. jis

dalyvavo kaip liudininkas kunigo M. Kriaučiūno kri-

minalinėje byloje, prieš Antaną Olševskį, laikraščio

„Lietuva” redaktorių. Kunigas Kriaučiūnas buvo

buvo Šv. Jurgio lietuviškos parapijos klebonas. Ol-

ševskis buvo žinomo Čikagos lietuvio Antano Olio

(1898–1958) tėvas.

Julijono sūnus Jonas 1913 metais grįžo atgal į

Lietuvą. Jis buvo susitaupęs sumą pinigų. Nors caro

val džia konfiskavo jo Milių dvarą, jis turėjo žemės

kaimynystėje, Radiškių kaime. Pirmojo pasauli-

nio karo metu jis visus auksinius dolerius iškeitė į

vokišką valiutą, kuri po karo tapo bevertė. Jis iš-

važiavo į Telšius pas savo dukrą Eugeniją Idzelevi-

čienę ir gyveno su jos šeima iki mirties 1940 metais.

Istorikas Zigmas Kiaupa taip įvertina Lietuvo-

je bajorų vaidmenį 1863 metų sukilime: „1863 m. su-

kilimas praktiškai tapo konsoliduotos Lietuvos ba-

jorų politinės tautos saulėlydžiu, į jos vietą ėjo kito

pavidalo lietuvių tauta.”19 Tačiau ne visi Lietuvos ba-

jorai ar jų palikuonys atsiribojo nuo lietuvių tautos

– nors savo bajorystės ilgą laiką nereklamavo.
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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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY

1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

DRAUGAS

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

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

.

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

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

”BAKE FOR ME” KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.

• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,

Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.

• Kruizai.

• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3W W W. S KY T R I P. N E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis

iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Speciali  kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7

Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 

www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas

Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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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

SIŪLIO DARBĄ

Need to fill position immediately

Seeking English-speaking female helper
(25–50 y/o), 3 job references, uses public
transportation to/from job in downtown
Chgo, with woman in wheelchair Sat./Sun.
nights. Duties: grocery shopping, cooking, bat-
hing/dressing, arm/leg exercises. Skill with cur-
ling iron necessary. 312-343-9466.



■■  Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų
kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

■  Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose.
Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. 
Tel. 773-615-5235.

■  Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs do-
kumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-709-5990.

■  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

■  Moteris ieško (perka) žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos, nevairuoja. 
Tel. 773-797-8990.

■  57 metų moteris ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu bet
kurioje valstijoje. Dokumentai, patirtis. Siū-
lyti įvairius variantus. 
Tel. 708-673-7236.

■  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo. Gali pakeisti savaitga-
liais. Tel. 708-691-6996

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Sudoku Nr. 71
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su -
do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

EUGENE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PILNA DANTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGOS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

DĖMESIO! 

Perku Lietuvoje žemę, mišką. Gali

būti ne iki galo sutvarkyta nuosavy-

bė. Tel. 630-340-9604
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba reiš -

kia gilią užuojautą A † A JONO KAVALIŪNO šeimai.

Jonas Kavaliūnas buvo kertinis asmuo Švietimo ta-

rybos steigime bei vystyme. Vadovėliai, mokytojų kur-

sai Dainavoje ir lituanistinio švietimo vizija – tai ne su -

skaičiuojami paveldai buvusioms, dabartinėms ir būsi -

moms kartoms.

A † A

GRAŽINAI VITIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame sūnui, VF

tarybos nariui fil. ROBERTUI VITUI, dukrai fil.

ALIDAI VITAITEI-DOW ir jų šeimoms.

Vydūno fondo tarybos ir valdybos nariai

PADĖKA

A † A

JUOZAS VIZGIRDA

Mūsų mylimas ir brangus vyras, brolis ir dėdė po ilgos ligos

užbaigė žemišką kelionę 2013 m. lapkričio 11 d. ir buvo palaido-

tas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Kanadoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Gediminui Keršiui, T. Augustinui

Simanavičiui, OFM ir T. Jonui Šileikai, OFM už atnašautas šv.

Mišias, pamokslą bei religines apeigas kapinėse.

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišių auką už velionio

sielą. Dėkojame solistams už giesmes bažnyčioje, visiems, daly-

vavusiems atsisveikinime ir šv. Mišiose, ir palydėjusiems a. a.

Juozą į Amžino poilsio vietą. Dėkojame už pareikštas užuojau-

tas asmeniškai ir raštu.

Dėkojame karsto nešėjams Lemonte ir Ka nadoje. Dėkojame

laidotuvių direktoriui Donald M. Petkus ir Turner, ir Porter už

nuoširdų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdę žmona ir giminės

T
aip jau susiklostė, kad dėl rusų

įstatymų tikroji emigracija lie-

tuviams reiškė nelegalią emig-

raciją. Tai kėlė papildomų sunkumų

išeiviams. Priei na ma statisti ka rodo,

kad XIX a. pa baigoje dauguma emig-

rantų iš Rusijos buvo ne rusų tauty bės.

Tuo pat metu draudimai ir suvaržymai

buvo gana skirtingi, tarkim, žydams ir

lenkams arba lietuviams. Kaip žydų

sėslumo ri bų sergėjimas, taip ir kiti

rusų valdžios parėdymai visų pirma

reiškė žydų dis kriminaciją, o kartais ir

valdžios anti semitizmą. Kaip išsireiškė

puikios kny gos Žydų amžius autorius

Yuri Slezkine, rusų industrializacijos

poli ti kos padarinys neretai buvo ir

tradici nės žydų ekonomikos nykimas

bei pa vienių žydų žudymas ir

apiplėšinė jimas. Žydus ribojo ne tik

geografija, bet ir draudimais dirbti val-

dišką dar bą, įskaitant geležinkelių sis-

temą. Prie to dar pridurtinos visokios

išsilavi ni mo kvotos. Anot minėto auto -

riaus, Rusijos imperijos politika kei-

tėsi tik į vieną pusę:

Valstybė, anksčiau pasitelkdavusi

žydus išspausti iš valstiečių biudžeto

įplau koms, bandė apsaugoti jai vis dar

reikalingus valstiečius nuo žydų, ku-

rių jai nebereikėjo. Kuo labiau ji sau-

gojo valstiečius, tuo opesnė darėsi

„žydų problema”. Imperijos valdžia ne-

kurstė žydų pogromų, bet prisidėjo prie

jų kilimo, sutelkdama gyventojus žy-

dus atrinktose vietose bei veiklos sri-

tyse ir palaikydama atskirumą, nors

kartu skatindama pramonės augimą.

XIX a. pabaigoje Vengrija ir Vokietija

(vėliau ir dauguma Rusijos vakarinių

kai my nių) prisidėjo prie politinio ant-

isemi tizmo augimo derindamos ener-

gingą nacionalizmą su agresyviai li-

beraliu požiū riu į žydų socialinį ir eko-

nominį mobilumą; vėlyvoji Rusijos im-

perija panašų re zultatą pasiekė derin-

dama atsargų nacionalizmą su ener-

ginga žydų suvaržymų gausinimo

politi ka.133

Natūralu, kad dramatiškiausia ir

lengviausiai pastebima žydų reakcija

į šį dvigubą užveržimą buvo emig ra ci -

ja. 1897–1915 m. iš Rusijos emigravo

maž daug 1 288 000 žydų134, tačiau vien

draudimais ir sunkiu gyvenimu šio

masto nepaaiš kinsi. Sunkmečius gyve -

no ir Lietuvos valstiečiai. Skirtingai

nuo žydų ir išskiriant kai kuriuos jau

minėtus masinio persikėlimo į Sibirą

ju dėjimo atvejus, jie galėjo klajoti iš pa-

skos darbo vietų, o kartais net laisvų

žemių viliojami. Tuo pat metu emigra -

vimas jiems buvo uždraustas. Žydams

gi, kaip vis mažiau valdžiai reika lin -

giems, buvo apsunkinti keliai į ga lios ir

turto centrus imperijoje, tačiau pa -

lengvintos legalios emigracijos sąly -

gos. Vis stiprėjantis politinis an ti  se  mi -

 tizmas leidžia paaiškinti rusų valdžios

sprendimus palengvinti žydų emigra-

ciją kartu kone išvejant juos iš Mask-

vos apskrities.

1891 m. kovo 14 d. Rusijos vidaus

reikalų ministerija konfidencialiame

rašte gubernatoriams nurodė, kad rei-

kia leisti žydams išvykti į užsienį, o

dar po metų jau Ministrų Kabinetas

priimdamas sprendimą dėl Žydų kolo-

nizacijos draugijos, leido žydams emig-

ruoti kartu su šeimomis ir po vieną.

Rusų biuro kratiniu žargonu išsireiš-

kiant, jie buvo laikomi am žiams išvykę

ir atleisti nuo karo prie volės135. Pasi-

keitusi socialinė ūkinė pa dėtis ir ne-

reikalingumą pabrė žian čios lengvatos

žydams lengvino są lygas, taip palie-

kant pabėgimo kelius per žaliąją sieną

vieniems lietuviams. Žydų emigraci-

jos srautų legaliza vi mas, viena vertus,

padidino jų srautus, o kita vertus, pa-

kėlė egzodo standartus. Lietuvių vals-

tiečių reikalingumas ru sų valdžios

akyse nieko kito nerodė, kaip savanau -

dišką patrankų mėsos p o re i k į  i r

a s i m i l i a c i j a i  b e i  r u  s i fi k a c i j a i

t i n k a m ų  d a r b o ran kų pobūdį. Iš to

buvo tik tiek poveikio, kad lietuviai il-

giau buvo užsklęsti nelegalios emigra-

cijos srovėje.

Nelegali emigravimo forma, at -

metus visus formalius kelionės iki Vo-

kietijos ar Švedijos uostų nepatogu -

mus, visų pirma veikė ribotus ištek -

lius. Vėl skirtingai nei žydai, kurie iki

1892 m. mynė nelegalius emigracijos

kelius, lietuviai Vokieti joje ar kitose

Vakarų Europos kraštuose iš esmės ne-

turėjo jokių paramos tinklų. Žydai ga-

lėjo labiau kliautis svetingu suti ki mu

pakelėje, nes buvo labiau išvystę gi -

miniškus, draugiškus ryšius. Tai leng -

 vino taip vadinamą grandininę migra-

ciją net tiems, kurių kišenės bu vo vi-

siškai tuščios. Nors niekad ne legali lie-

tuvių emi gracija nepasiekė to kių

mastų kaip litvakų, tačiau jos nelega-

lumas užtruko ilgiau, taigi kartu su tuo

ir visi su tokiomis sąlygomis susiję var-

gai.

Rusų valdžia neturėjo labai daug

priemonių užkirsti kelią valstiečių

emigravi mui, tačiau bet kuriuo atveju

galėjo matyti jos mastus ir šalutinius

efektus padė čiai Lietuvoje. Laikyda -

masi senoviškos politikos, kuri leistų

žemvaldžiams apsi rūpinti pigia sam -

domų žemės ūkio darbininkų jėga, ca -

ro administracija negalėjo nematyti

akis badančių faktų. Lėtai, tačiau la-

bai ryškiai tikrovės faktai valdžią

spaudė prie permainų sienos. Kaip ir

lietuvių spaudos draudimų, taip ir

emigraci jos bangos neigiamas efektas

darėsi aki vaizdus artėjant prie XIX–XX

a. san dūros. Štai 1899 metais Vilniaus

ge ne ralgubernatorių pasiekė raportas

apie masinę lie tuvių emigraciją, lydi-

mas detalaus paaiškinimo, kaip pra-

randami jauni, stiprūs vyrai ir mo -

terys, kaip dėl to nukenčia krašto ūkis.

Todėl tų metų rugpjūčio 1 d. guberna to -

riams buvo išsiųstas parėdymas visa-

pusiškai stabdyti emigraciją. Aki -

vaizdu, kad turtingieji Lietuvos dva -

rininkai čia jau petys petin glaudėsi su

rusų valdžia.

133. Slezkine, Yuri. Žydų šimtmetis. Žydai šiuo -
laikiniame pasaulyje. Vilnius: Tyto alba, 2010, p.
131–132.

134. Ten pat, p. 132.

135. Eidintas, Alfonsas. Litovskaja emigracija v
strany Sievernoj i Južnoj Ameriki, p. 41.

PAL. JURGIO
MATULAIČIO MISIJOS

ŠVENTŲ KŪČIŲ
VAKARIENĖ

2013 m. gruodžio 24 d., antradienį, 7 val.v.,
Pasaulio lietuvių centro 

didžiosios salės vakarinėje dalyje, 
14911-127th St., Lemonte

Norinčius kartu švęsti Kūčias maloniai kviečiame!
Auka: suaugusiam – 20 dol.;    12 m. ir vyresniems – 10 dol.;    

vaikams nuo 5 iki 11 m. – 5 dol.

Registruotis iki gruodžio 20 d.:
Čekį rašyti:  Matulaitis Mission   (memo: Kūčių vakarienė)   

Registruotis: Misijos raštinėje 
1-630-257-5613

matulaitismission@sbcglobal.net
arba kreiptis į

ses. Laimutę 1-630-243-1070 
seslaimute@gmail.com    

Reikia nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, 
elektroninio  pašto adresą ir dalyvausiančių žmonių skaičių.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto

• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A

ALGIMANTUI VALAIČIUI

mirus, žmoną IRENĄ ir jų vaikus, seserį ALDONĄ

KA MANTIENĘ ir jos šeimą, brolius KĘSTUTĮ ir

GINTAUTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime.

Aldona Lipskienė

Vanda Petkuvienė

Birutė Podienė

Praurimė ir Leonidas Ragai

Brangiam tėveliui

A † A

VYTAUTUI MILUKUI

užbaigus žemišką kelionę, šios liūdnos netekties va -

landoje, nuoširdžiai užjaučiame Dievo Apvaizdos

pa rapijos Pastoracinės tarybos pirmininkę RASĄ

KAR VELIENĘ,  jos vyrą KASTYTĮ ir visus gimines.

Dievo  Apvaizdos parapijos klebonas

kun. Gintaras Jonikas ir Pastoracinė taryba:

Alma Butkūnienė

Laura Garnytė-Tunkūnienė

Paulius Jankus

Jūratė Maier

Laima Maziliauskienė

Ramunė Mikailienė

Linas Orentas

Virga Šimaitytė

Regina Juškaitė-Švobienė

Janina Udrienė

Juozas Vaičiūnas

Lelė Viskantienė

Pedagogui, buvusiam JAV Lietuvių Bendruo me -

nės Švietimo tarybos pirmininkui, lituanistinių mo -

kyklų steigėjui, mokytojų vasaros kursų sumanyto-

jui, lituanistikos studijų programų JAV uni versi te -

tuo se puoselėtojui

A † A

JONUI KAVALIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio gimines ir

artimuosius.

JAV LB Krašto valdyba

Mielai draugei, čiurlionietei ir „Grandinėlės” 

sielai

A † A

ALEKSANDRAI SAGIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą gimi -

nėms, draugams, bendradarbiams ir „Grandinėlės”

šei mai.

Buvę čiurlioniečiai

A. Giedraitienė

S. Gedgaudienė

A. Petraitienė

A. Raulinaitienė

A. Stempužienė

V. Juodvalkis

M. K. Marcinkevičiai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A

Veterinarijos gydytojas

VYTAUTAS MAURUTIS

Netikėtai mirė 2012 m. gruodžio 19 d. Kirtland, OH.

Po gedulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje Cleveland,

OH, o taip pat po šv. Mišių Šv. Juozapo bažnyčioje Waterbury,

CT, buvo palaidotas Waterburio lietuvių kapinėse šalia savo

mylimos žmonos Aldonos Bajorinaitės Maurutienės.

Pasiliko brolių ir seserų šeimos ir sesuo Aldona Maurutytė

Raugalienė su šeima Middlebury, CT.

A † A

EMILIJA KUŠLEIKAITĖ

PAKŠTIENĖ

Mirė 2013 m. gruodžio 11 d.

Gyveno Marquette Parke, anksčiau Brighton Parke Čikagoje.

Gi mė 1922 m. birželio 8 d. Šeduvoje.

Nuliūdę liko: dukra Emilija su vyru Romu Sakadols kiu,

sūnus Ba lys ir dukra Rūta su vyru John Cole, anūkė Vilija  su

vyru Za cha  ry Longwell ir anūkas Vytas bei giminės Lietuvoje ir

JAV.

A. a. Emilija buvo žmona a. a. muziko Balio Pakšto.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 15 d. Alliance

Gai das-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave, Chi -

cago, IL nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v.

Pirmadienį, gruodžio 16 d., 8:30 val. r. bus išlydima iš laidoji-

mo namų, o 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės

Ma ri jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th Street,

Chi cago, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero

kapi nė se.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu -

vė se.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai

arba Lietuvos Partizanų globos fondui (LPGF).

Nuliūdusi šeima



■  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gruodžio 18 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite istorinį filmą apie
700 metų svetimųjų valdytos Klaipėdos ir
jos krašto atgavimą 1923 m. sukilimo
metu.

■ Gruodžio 27–28 d. Ateitininkų na-
muose (1380 Castlewood Dr., Lemont,
IL) nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. vyks jau 11-
oji Biblinė stovykla 1–6 sk. vaikams. Dėl
informacijos ir registracijos anketų kreiptis
į seselę Laimutę: seslaimute@gmail.com,
tel.: 630-243-1070. Vietų skaičius ribo-

tas. Registracija iki gruodžio 20 d.

■ Į ,,Dainavos” kalėdinį koncertą šešta-
dienį, gruodžio 21d. iš Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos (14911 127th Street,
Lemont, IL) į Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo bažnyčią vyks autobusas. Kviečiame
užsiregistruoti Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje  tel. 630-257-5613 arba
matulaitismission@gmail.com. Bilietus ga-
lima įsigyti sekmadienį po 9 val r. ir 11 val.
r. ir 6 val. v. Mišių bei šiokiadieniais misi-
jos raštinėje. Autobusas išvažiuoja iš PLC
5:30 val. p. p. ir grįžta į PLC 10:30 val.
v. arba anksčiau. Kaina – 15 dol. 

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas

VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street

Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THE LAW
OFFICE OF
ANDRIUS
SPOKAS

Pirksiu Vizgirdos, Jono ir Petro Rimšos,
Galdiko, Domšaičio, Žmuidzinavičiaus,
Kalpoko, Katiliūtės ir Šimonio tapybos
darbus. 

Tel. 708-349-0348.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti našlaičiams,
beglobiams ir su negalia vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Jonas ir Ona treškos $150, Illinois Toolworks $150 (per Algio Kazlausko auką
„Matching Gift”), Rosemarie Ig nash $8, Delta Graphics (V. Bizaus kas) $73, Vaida
Kavaliauskas $160, Mary Kriaučiūnas $2,500, Lietuvių Fondas $1,000; tęsiant vaiko
metinę paramą Faustas ir Theresa Strolios $360, dr. Algirdas ir Raminta Mar chertai
$720, Daniel ir Alma Ericson $2,120, Laura Kriaučiūnaitė $720, dr. Donatas ir Daina
Siliūnai $360, dr. Arvydas ir Birutė Kliorės $360, Gied rė Gillespie $360, Rimas ir Rita Pen -
čylos $100, Gražina Kenter $360, dr. Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai $360, Algimantas ir
Virginija Gurec kai $120, Jurgis Riškus $360, Mar lene Story $360, Maria Utz $360, Bi rutė
Gylienė $360, Lietuvos Vyčiai (Irene Ožalis) $500; studentų paramai Robert Duda
$3,220. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL
60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net, tinklalapis:
www.sunlightorphanaid.org. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Praurimė ir Leonidas Ragai šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveiki-

na gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami sveikatos, dangiškos

ra mybės ir žemiško džiaugsmo.

SV A R B U S P R A N E Š I M A S

Amerikos Lietuvių Taryba remia ukrainiečių pastangas kovoje už demok-
ratines vertybes ir už valstybinę nepriklausomybę. ALT‘as kviečia Čikagos ir
apylinkių lietuvius prisidėti prie demonstracijų, kurios ruošiamos šį sekma-
dienį, gruodžio 15 d. 1 val. p. p. prie Ukrainiečių kultūros centro, 2247 W.
Chicago Ave., Chicago.

Demonstracijos bus filmuojamos ir transliuojamos į Ukrainą. Mūsų daly-
vavimas liudys mūsų solidarumą su ten esančiais vakarietiškų vertybių ginė-
jais. Remkime jų teisėtus siekius, nes tik kartu dirbdami įstengsime atsispirti
naujiems blogio imperijos kėslams. 

Marytė Černiūtė linki gražių ir džiaugsmingų švenčių, o
Naujieji Metai  jums teatneša visa tai, apie ką svajojate.

Tegul Kalėdų angelas atneša ramybę į Jūsų namus!
Te Kristaus gimimas sustiprina
Tikėjimą, viltį ir meilę.
Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2014 metais sveikina

savo šeimos artimuosius, draugus ir pažįstamus.
Feliksas ir Jonė Bobinai

Berwyn, IL

Dana Stankaitytė sveikina vi sus gimines, draugus ir
pažįstamus Kalėdų proga ir linki sveikatos, iš tvermės ir ge-
riausios kloties Naujuo se Metuose.

Šventiškos nuotaikos ir dvasinio pakilimo artėjančių
linksmų švenčių metu, tvirtos sveikatos ir ilgo gyvenimo
Naujais Metais ir visada, savo mie liems artimiesiems, bičiu-
liams, draugams ir pažįstamiems bei „Drau go” redakcijos ir
administracijos darbuotojams linki

Stasė Semėnienė

Šventų Kalėdų proga, sveikinam mie-
lus gimines, draugus ir pažįstamus, lin-
kėdami sveikų ir Viešpaties ma lonėmis
gausių 2014 Naujųjų metų.

Marija Kuprienė ir šeima
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