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Gerumas yra didžiausioji jėga pasaulyje. – G. von Oer

R. Shiller: į ekonominę krizę reikėtų žiūrėti per inžinerinę prizmę

Kalėdinė mugė PLC. – 4 psl.

Vydūno jaunimo fondo veikla 
ir rūpesčiai. – 6 psl.

Vilnius (ELTA) –
Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus kvie-
timu gruodžio 13–16 die-
nomis Lietuvoje viešėjo
lietuvių kilmės 2013-ųjų
Nobelio ekonomikos pre-
mijos laureatas, Yale uni-
versiteto ekonomikos
profesorius Robert J.
Shiller.

ISM Vadybos ir eko-
nomikos universitete,
remdamasis savo knyga
,,Finansai ir geroji vi-
suomenė’’ (Finance and
the Good Society), profe-
sorius susirinkusiems
studentams, finansų ir
ekonomikos ekspertams
ir mokslininkams skaitė
paskaitą, kurioje pristatė
savo idėjas, kaip page-
rinti šiuolaikinę finansi-
nę sistemą bei priartinti
ją prie žmonių poreikių ir
geresnės visuomenės.

Pasak profesoriaus, visos pa-
saulio tautos ir religijos maždaug
supranta, kas yra ,,gera visuome-

Danijoje vykusiame Europos
plaukimo trumpajame (25
m) baseine čempionate lie-

tuvaitė Rūta Meilutytė iškovojo tris
medalius – du aukso ir vieną si-
dabro.

Gruodžio 15 d. (sekmadienį) R.
Meilutytė iškovojo antrą aukso me-
 dalį. Danijoje auksą ir sidabrą prieš
tai jau laimėjusi geriausia Lietuvos
plaukikė nugalėjo ir moterų 100 m
plaukimo krūtine finale. Rūta atstu -
mą įveikė per 1.02,92 ir paskutiniu
grybšniu aplenkė pagrindinę savo
varžovę rusę Juliją Jefimovą
(1.02,96). Rūtos rezultatas yra nau-
jasis čempionato rekordas.

Bronzos medalį iškovojo Dani-
jos atstovė Rikke Moeller Pedersen
(1.04,39).

Nobelio premijos laureatas Robert J. Shiller (k.) susitiko su Vilniaus universiteto rektoriumi Jūru
Baniu.  Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikindama plaukikę Rūtą Mei -
lutytę teigė, kad Danijoje iškovotos plaukikės pergalės – didžiulė kalėdinė dovana vi -
siems šalies žmonėms. Roberto Dačkaus nuotr.

R. Meilutytės
kraitis
Europos 
plaukimo 
čempionate:
du aukso ir
vienas sidabro
medalis!

Įpusėjus atkarpą Rūta užtikrintai
pirmavo, bet J. Jefimova prieš pasku-
tinius 25 metrus lietuvę pasivijo. Ta-
čiau, skirtingai nei perpus trumpesnėje
atkarpoje, šįkart finiše sėkmė lydėjo
Lietuvos plaukikę, kuri varžovę ap-
lenkė tik 0,04 sek. 

Pirmą aukso medalį Herninge
Rūta iškovojo 100 m kompleksinio plau-
kimo rungties finale praėjusį šeš ta-
dienį. R. Meilutytė atstumą įvei kė per
57,68 sek. ir pasiekė naują pirmenybių
rekordą. Tai pirmasis Senojo  žemyno
pirmenybėse trumpajame baseine iš-

kovotas Lietuvos plaukikų aukso me-
dalis. Geriausia Europos plaukike va-
dinama šios rungties favoritė vengrė
Ka tinka Hosszu liko antra (57,96).

Gruodžio 12 d. R. Meilutytė 50 m
krūtine finale nuplaukė per 29.10 sek.
ir iškovojo sidabro medalį, nusileidu si
čempione tapusiai rusei J. Jefi mo vai
(29.04).

Paskutinieji iš lietuvių Europos
čempionate plaukė vyrų estafetės 4x50
m laisvu stiliumi dalyviai – Min daugas
Sadauskas, Danas Rapšys, Tadas Duš-
kinas ir Simonas Bilis. – 3 psl. 

nė” – tai geri žmonės, kurie rūpinasi
savo vaikais, prižiūri tėvus ir tiesiog
gerai elgiasi vienas su kitu. Pagrindi-
nė problema, anot jo, yra tai, jog šian-

dieninis kapitalizmas moko priešingų
dalykų – kaip konkuruoti, būti agre-
syviam ir savanaudiškam bei kuo dau-
giau uždirbti. – 2 psl. 
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Kaip ir kasmet, lapkričio mė-
nesio pabaigoje Clevelando
(OH) Lietu vių namuose

stam biausios išeivijoje lietuvių
sporto mėgėjų organizacijos – Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo ir sporto sąjungos (ŠAL-
FASS) – sporto visuomenės vado-
vai rinkosi į savo ataskaitinį suva-
žiavimą. 

Šį rudenį, be kitų einamųjų
klau simų, buvo išrinkta nauja
Cent ro valdyba ateinančių trejų
metų laikotarpiui. Pirmininkauti
ŠALFASS or ga nizacijai jau trečią
kadenciją pa ei liui paskirtas Lau-
rynas Misevičius. Sulaukęs pripa-
žinimo jis patvirtino, kad tai bus
paskutinė kadencija ŠALFASS va-
dovo poste, kadangi atėjo laikas
ruošti sau pamainą, o taip pat už-
tikrinti ŠALFASS veiklos tęstinu -
mą tarp jaunesniųjų narių.

„Pasakysiu atvirai – šiemet jau
galvojau nebekandidatuoti ŠAL-
FASS vadovo pozicijai dar vienai
kadencijai, tačiau didžiulis organi-
zacijos na rių palaikymas ir pasiti-
kėjimas pri vertė pasiduoti... Visgi
esu įsitikinęs, kad kitas vadovas, o
galbūt netgi jau vadovė turėtų būti
išrinktas iš užjū ryje gimusių vieti-
nių lietuvių. Juk tik taip užtikrinsime organizacijos
kartelės perdavimą iš kartos į kartą, apjungsime
Šiaurės Amerikos jau nuo sius mūsų tautiečius ben-
dram fizi nio auklėjimo ir sporto darbui, lietuvybės
išlaikymui išeivijoje. Sau ir visai ŠALFASS valdy-
bai keliu vieną pagrindinių uždavinių per ateinan-
 čius metus paruošti rimtą kandidatą (-ę) perimti
vadovavimą istorinei užjūrio sportinei organizaci-
jai”, – teigė L. Misevičius. 

ŠALFASS vadovui trejus metus talkins 8 kole-
gos – Centro valdybos nariai: vicepirmininku lieka
Arūnas Cygas iš Toronto, iždininko pareigas užims
dar vienas Kanados lietuvių sostinės atstovas Arū-

nas Morkūnas, šios kaimyninės šalies apygardai te-
 bevadovaus Rimas Kuliavas, jo sūnus Stasys tebe-
bus oficialiu krepšinio sekcijos vadovu, tuo tarpu
Vidurio vakarų apygardai vadovaus vienas ČLKL
įkūrėjų Aurimas Matulevičius. Nauju Rytų apygar-
dos vadovu tapo Deivis Pavasaris iš New Yorko, nau-
juoju ŠALFASS sekretoriumi pa tvir tintas dabarti-
nis JAV Lietuvių Ben druomenės Krašto valdybos vi-
cepir mininkas sporto reikalams Arvydas Bubulis.
Nuo šiol ŠALFASS turės ir oficialų Valdybos atstovą
žiniasklaidai – juo suti ko tapti lietuvių sporto klubo
„Žai bas” prezidentas Vidas Tatarūnas iš Clevelan -
do. Naujas pareigas – ŠALFASS paramos fondo va-

dovo JAV – užims Amerikoje gimęs
lietuvis Gin tautas Garšys. 

Taigi, ŠALFASS dar niekuo-
met neturėjo tokios galingos vado-
vybės! 

Pagrindinė – 64-oji ŠALFASS
šventė kitų metų birželio mėn. pra-
 džioje vyks Toronte. Šias žaidynes
rengs „Aušros” sporto klubo atsto-
vai.

Jaunimo krepšinio turnyras
bus surengtas Detroite (2014 m. ge-
gužės 17–18 d.), o veteranai balan-
džio mėn. pirmąjį savaitgalį kitą-
met rinksis „Vėjų” mieste – Čika-
goje. Tiems, ku riems jau per 35 m.
krepšinio varžybas rengs Čikagos
„Žalgirio” klubas. 

Kiekvienais metais ŠALFASS
organizuojamų sporto šakų turny-
rai yra skelbiami oficialiame šios
sporto organizacijos tinklalapyje –
www.salfass.org. Šiame ŠALFASS
tinklalapyje ateityje bus paskelb-
tos ir kitų sporto šakų varžybos. 

Malonu, kad ŠALFASS nejau-
čia jokio nuosmūkio. Praeitą vasa -
rą Lie tu vo je vykusiose XIX Pasau-
lio lie tuvių žaidynėse ŠALFASS su-
būrė 130 sportininkų iš Amerikos
ir Kanados  bei tapo viena iš trijų
di džiausių delegacijų, atstovaujan -

ti už sienyje gyvenančius lietuvius.
Iki šiol ŠALFASS žaidynės užjū ryje kasmet pri-

traukia iki 400 krep šininkų, itin populiarios stalo ir
lau ko teniso, softbolo, kalnų slidinėjimo, šaudymo
bei tinklinio sekcijos. Suva žiavimo Clevelande metu
išrinktas naujas šachmatų vadovas – juo tapo Visvy -
das Matulis iš sostinės Wa shing tono. 

ŠALFASS eina teisingu keliu ir kviečia visus
spor tui neabejingus Šiaurės Amerikoje gyvenan-
čius lie tu vius prisijungti prie šios sporto organiza-
cijos veiklos ir sveikina visus su artėjančiomis šven-
tėmis! 

ŠALFASS veikla negęsta
DAINIUS RUŽEVIČIUS

ŠALFASS suvažiavimo Clevelande dalyviai. Vido Tatarūno nuotr.

,,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. 

R. Shiller
Atkelta iš 1 psl.

,,Knygą ‘Finansai ir geroji visuomenė’ pradėjau rašyti 2010 metais. Mane įkvėpė pa-
stebėtas akivaizdus žmonių pyktis tarptautinėms finansinėms institucijoms, ten dir-
bantiems žmonėms, visai bendruomenei, tačiau manau, kad į krizę reikia reaguoti ne su
pykčiu, bet inžineriniu požiūriu, taigi galvoti, ką galima pakeisti, jog tai nepasikartotų”,
– paskaitoje kalbėjo R. Shiller.

Ekonomisto teigimu, inžinerijoje egzistuoja disciplina – žmogiškųjų faktorių inži-
nerija ir šią sritį galima pritaikyti ekonomikoje, kadangi žmonės dažnai yra neraciona-
lūs ir spontaniški. Pasak jo, visa ekonomikos istorija yra tarsi žmonių elgesio keitimo ino-
vacijos, pradedant Prancūzijos revoliucija, kuomet žemės nuosavybė iš bažnyčios ir
aristokratijos rankų perėjo į privačias rankas, baigiant 1811 metų New Yorko apsaugos
įstatymu, numačiusiu galimybę kiekvienam asmeniui įkurti įmonę bei įvedusiu taisyklę,
kad akcininkas yra atsakingas už įmonės veiklos rezultatus tiek, kiek įdėjo ten savo turto.

Lietuvių kilmės ekonomistas paskaitoje pateikė savąsias įžvalgas ir pasiūlymus, kaip
galima patobulinti šiuolaikinę finansinę sistemą bei priartinti ją prie ,,gerosios visuo-
menės” kūrimo.

Yale universiteto ekonomikos profesorius susitiko su Prezidente Dalia Grybaus-
kaite, lankėsi Vilniaus universitete. Ketvirtą kartą Lietuvoje besilankantį garsų moks-
lininką lydėjo jo šeima, brolis ir Lietuvoje gyvenantys giminaičiai. Nobelio premijos lau-
reatas su šeima taip pat dalyvavo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pabaigai skirtame
koncerte, aplankė Vilniaus senamiestį.
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Šiandien mano tikslas – prisimin ti
lap kričio mėnesį per Rusijos NTV te-
leviziją parodytą ilgoką interviu

,,Ypa tingas įvykis. Tyrimas”, kurio metu
Ka liningrado prostitutė į šuns dienas išdė -
jo Lietuvos valstybės saugumo departa-
men tą. Išmintin giau sia, jei tos laidos nepa -
stebėtume ir tuo labiau  – nesiveltume į gin-
čus. Rimtos valstybės apie žvalgybos prob-
lemas nediskutuoja su laisvo elgesio mo-
terimis, ypač – slepiančio mis savo veidą ir pavardę. 

Ir vis dėlto minėtą anoniminės Ka liningrado
prostitutės ,,išpažintį” knieti palyginti su kita pa-
našaus pobūdžio rusiška laida – per Rusijos Ren TV
kanalą šių metų vasarą parodytu beveik pustrečios
valandos trukmės dokumentiniu filmu ,,Žvaigždės
antpečiuose”. Laidos ,,Žvaigždės ant pe čiuose” kū-
rėjai taip pat tiria slaptųjų tarnybų veiklą. Tik
kiek – ki taip.

Į žvalgybų reikalus narpliojan čias rusiškas lai-
das privalu žvelgti su didele nepasitikėjimo doze.
Mes nežinome, kiek jose teisybės, o kiek – prama-
 nytų, dirbtinai sukurtų situacijų. Mes galime tik
spėti, kodėl tokios laidos išvysta dienos šviesą. Gal-
būt tik rieji laidų režisieriai – ne žurnalistai. Ir vis
dėlto žinoti, kokios rusiškos ver sijos keliamos, – bū-
tina. Būtina bent jau tam, kad išvengtume klaidų, iš-
 kilus naujoms dviprasmiškoms situacijoms. Mes
privalome išmokti susigaudyti, kada verta veltis į
viešus debatus, o kada verčiau – patylėti, net jei ir la-
bai norisi piktintis bei demas kuoti.  

Taigi vadinamasis kaliningradietiškas varian-
tas, mano akimis žvelgiant, – primityvus, grubokai
sukal tas. Tokių ,,sensacijų” įmanoma su kurpti apie
bet kurios valstybės slaptąją tarnybą. Juk prostitutė
nepanoro atskleisti savo tikrosios tapatybės. Todėl
mes nežinome svarbiausiojo – kas iš tiesų slepiasi
po prostitutės iš Kaliningrado kauke. Gal šis perso-
nažas – išgalvotas?

Antrasis televizinis darbas – vertas atidesnio
žvilgsnio. Jau vien dėl to, kad daug dokumentinio
filmo ,,Žvaigždės antpečiuose” herojų ne sle pia savo
veidų – savuosius paaiški nimus ir versijas skelbia
nesislėpdami po širma. 

Dokumentinis filmas ,,Žvaigždės antpečiuose”
(dažnai minimas ir ki tas pavadinimas – ,,Žvaigždės
tarnyboje”) turi ir daugiau privalumų, ly ginant su
anoniminės prostitutės prie kaištais Lietuvos slap-
tosioms tarnyboms. Čia pasakojama apie panašes-
nius į realybę įvykius: kaip JAV, Didžiosios Brita-
nijos, Prancū zijos, Izraelio ir Sovietų Sąjungos slap-
tosios tarnybos savo reikmėms pa naudodavo žy-
mius aktorius ir hu moristus. Bent jau bandydavo
panaudoti. 

Tiesa, kai kurios situacijos nepa remtos konk-
rečiais dokumentais, daž nai remiamasi vien abejo-
nėmis, nuogirdomis. Kai kurių faktų jau nie kad ne-
patikrinsi, nes minimi aktoriai – mirę.

Ir vis dėlto dokumentinė juosta ,,Žvaigždės ant-
pečiuose” sukurta taip, kad atrodytų patraukliai,
įtikinamai. Bent jau masiniam skaitytojui kelia-
mos versijos greičiausiai nėra panašios nei į melą,
nei į fantaziją. 

Juolab kad minėtame dokumentiniame filme
kalbama apie daugelį mums žinomų, mielų, pa-
trauklių aktorių – Louis de Funes, Pierre Richard,
Gerard Depardieu, Arkadijų Raikiną, Genadijų Cha-
zanovą, Vladi mirą Vinokurą, Alfred Howthorne

Hill...
Dokumentiniui filmui ,,Žvaigž dės antpečiuose”

populiarumo, šiltu mo bei įtikinamumo suteikia ap-
lin kybė, jog prieš akis norom nenorom iškyla mūsų
vaikystės ir jaunystės metais matyti meniniai fil-
mai. At min tyje iškyla ir puikios, klasika ta pusios
humoristinės situacijos, su vaidintos Arkadijaus
Raikino ar ,,Ben  ny Hill Show” aktoriaus Alfred
Howthorne Hill. 

Tad jei filmo ,,Žvaigždės antpečiuose” režisie-
riai ir klaidina žiūrovus, sakydami, esą žymaus ak-
toriaus karjera vargiai buvo įmanoma itin aršiai
pykstantis su Sovietų Sąjungos slaptosiomis tarny-
bomis, ši juosta vis tik – įdomi. Populiarumas – ne-
išvengia mas. Mat pasakojama apie dešim tis britų,
amerikiečių, prancūzų, ru sų aktorių, padovanoju-
sių mums dešimtis įsimintinų vaidmenų. 

Tačiau televizinio projekto ,,Žvaigž dės antpe-
čiuose” lietuviškoji žiniasklaida kažkodėl nepaste-
bėjo. Nei perpasakojo, nei citavo, nei analizavo. O
štai Kaliningrado prostitutės ,,išpažintį” – pasi-
čiupo, dažnokai ci ta vo, net smulkiai perpasakodavo.
Kodėl akivaizdžiai skirtingi požiūriai į dvi pana-
šaus pobūdžio televizijos laidas?

Net jei dokumentiniame filme ,,Žvaigždės ant-
pečiuose” ypač daug pramanytų versijų, tas darbas
turi keistą užtaisą. Peržiūrėjęs ,,Žvaigž des antpe-
čiuose” norom nenorom aky liau pradedi matyti ...
visas kitas humoro ir pramogų verslo laidas. Ati-
džiau analizuoji ne tik žymaus ru sų humoristo Mi-
chailo Zadornovo autorinius  vakarus,  kuriuose
sub tiliai menkinamos Baltijos valstybės, Ukraina ir
amerikiečiai. Priekabiau imi vertinti ir tarsi abso-
liučiai apolitiškus subtilaus rusiško humoro kon-
certus Latvijos kurorte Jūrmaloje. Kiek teko matyti
Jūrmalos humoro fes tivalių, – ten antivakarietiškų
juo kelių, kuriuos dažnokai laido M. Za dornovas,
nė ra. Bet paguoda – vis tik menkutė. Juk būtent tų
fes tivalių dė ka Jūrmala prarado paskutinius lat-
viš kus bruožus. Jūrmala tapo ru siš ku kurortu. Ne-
prireikė nei tankų, nei politikos.

Bet svarbiausia, kad visai kitu žvilgsniu, per-
žiūrėjęs ,,Žvaigždes ant pečiuose”, pradedi vertinti ir
savąjį – lietuviškąjį humorą. Sakykim, kodėl mūsų
humoristai dažnokai apsiriboja vien buitinėmis si-
tua cijomis. Tik – skyrybos, neištikimybė, piktnau-
džia vimas alkoholiu. Nejaugi nėra kitų temų? Ne-
jaugi lietuviai neturi savojo Michailo Zadornovo,
kuris imtųsi po litinių temų – subtiliai šaipytųsi iš,
pa vyzdžiui, Sovietų Sąjungos mylėtojų ar rusifika-
cijos ir polonizacijos puo selėtojų?

O jei vis tik imamės sudėtingų politinių temų,
kodėl mūsų Viktoras Uspaskichas dažniausiai pa-
šiepiamas draugiškai, tarsi būtų savas vaikinas, o
Dalios Grybauskaitės personažas – mažiau patrauk -
lus? Kas iš tiesų lemia režisierių nusiteikimą rink-
tis personažus? Kodėl vieni politikai sulaukia drau-
giškų šaržų, kiti – priešiškų?

Dokumentiniame filme ,,Žvaigž dės
antpečiuose” keliama versija, jog garsu-
sis britų humoro serialas ,,Ben ny Hill
show” buvo užblokuotas visai ne dėl to,
kad grubiai pašiepė moteris ir tuo pačiu
labai nepatiko Didžiosios Britanijos ka-
ralienei. ,,Benny Hill show” laida esą
pra puolė iš britiškų ekranų tik dėl to,
kad aktorius A. Howthorne – Hill susi-
pyko su britų žvalgyba.  

Prancūzų aktorius Louis de Fu nes, remiantis
,,Žvaigždėmis an tpe čiuose”, sulaukė aukščiausiojo
valstybės apdovanojimo ne vien dėl savo ta lento.
Filmo kūrėjai pastebi, jog šis prancūzų komikas
Garbės legiono or dinu apdovanotas už slaptus nuo-
 pel nus. Didysis komikas mokėjo subtiliai bendrauti
su skirtingų charakterių, politinių pažiūrų žmonė-
mis, krėtė įvairiausius juokelius, todėl buvo mė gia  -
mas diplomatinėse misijose. Nie kam nė į galvą ne-
šaudavo mintis, esą aktorius ne tik juokauja, bet ir
renka slaptą informaciją apie iškilmingoje vaka-
rienėse susirinkusių aukšto ran go diplomatų nusi-
teikimus. O surinktas žinias nedelsiant perduoda
pran cū zų žvalgybai. 

Dokumentinio filmo ,,Žvaigždės antpečiuose”
kūrėjai atkreipia dėme sį, esą Louis de Funes kasmet
nusifilmuodavo net trijuose – keturiuose me niniuo -
se filmuose. Bet 1972-aisiais nenusifilmavo nė vie-
name. Kodėl? Fil mo kūrėjų prielaidos tokios: Pran-
cūzija jau buvo išstojusi iš NA TO, bet jai vis tiek rū-
pėjo žinoti, kas kalbama šio Aljanso užkulisiuose.
Tokio klausytojo vaidmenį, suprask, greičiausiai
atliko garsusis komikas Louis de Funes. Todėl ir
bu vo apdo vanotas aukščiausiu Prancūzijos or dinu,
nors ne ką mažiau Prancūzijos kinui nusipelnusio
aktoriaus Pierre Richard niekas neskubėjo pagerbti
nei ordinais, nei medaliais.

Dokumentinio filmo kūrėjai taip pat tvirtina,
esą tuometinė SSRS KGB vadovybė nuolat įtardavo,
jog humo ristas Arkadijus Raikinas slapta talkina Iz-
raelio žvalgyboms. Kokie argumentai? Jokių konk-
rečių įrodymų – vien versijos. Tiesa, savąją nuomo -
nę apie tai pareiškia tuomet Izraelio žval gybai va-
dovavę asmenys. Bet jų pareiškimuose – taip pat
nie ko konk re taus. ,,Mossad” vadovai neneigia, kad
naudojosi kai kurių tuometinėje Sovietų Sąjungoje
gyvenusių tautiečių paslaugomis. Tačiau ,,Mossad”
talkininkų pavardės – įslaptintos dar mažiausiai ...
šimtmečiui. Be to, kai ku rie žymūs Sovietų Sąjun-
gos žydai bu vo panaudojami jiems patiems apie tai
nieko nesuvokiant – ,,v temnuju”.

Net garsusis humoro žurnalas ,,Krokodil” ir ne
mažiau populiarumo sulaukęs humoristinių situa-
cijų serialas ,,Fitil” buvo sukurti specialiai. Sovietų
valdžiai rūpėjo nuleisti vi suomenėje susikaupusį
nepasitenki nimo garą. Juk sovietinė santvarka nei
,,Krokodile”, nei ,,Fitilyje” nebuvo kritikuojama ,,iš
esmės” – ten pa šiepti tik kai kurie santvarkos bruo-
 žai. 

Taigi juokas – reikalas rimtas. Tą suprato ne tik
KGB, bet ir prancūzų, britų, amerikiečių slaptosios
tarnybos. Bent jau tokią nuomonę formuoja filmo
,,Žvaigždės antpečiuose” kūrėjai. O ar mes, lietu-
viai, suvokia me, kokia milžiniška galia slypi hu-
 mo ro laidose? Ar lietuviškosiose hu moro laidose
pa šiepiame būtent tuos, kuriuos verta pašiepti? Ar
toji ,,plaštakė” iš buvusio Karaliaučiaus ne nu si-
pelnė būtent mūsų kandžių pašai pų?

Apie Kaliningrado
prostitutę, humorą
ir KGB

GINTARAS VISOCKAS

Lie tuvos komanda užėmė aukštą
6 vietą (1.27,18). Aukso medalius lai-
mėjo Ru sijos plaukikai (1.23,36),   pa-
 sie kę nau ją pasaulio rekordą. Antri
liko italai, trečioje vietoje – belgai. 

Pasveikino šalies vadovai

Du aukso medalius iškovojusią
R. Meilutytę iškart po auksinio finišo

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

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

www.draugofondas.org

su skubo sveikinti Lietuvos Respub li-
kos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Žavimės Tavo nuolatiniu tobu lė-
jimu ir tikėjimu savo jėgomis. Į ryš-
 kiausias pergales vedantis susikaupi-
mas, veržlumas tampa pavyzdžiu ne tik
sporto bendruomenei, bet visai Lietu-
vai. Tavo pasiekimai įkvepia mus visus
tikėti savimi ir savo valstybe”, – sako-
ma Prezidentės svei ki nime.

Prezidentė taip pat pasveikino ir
kitus Lietuvos plaukikus, sėkmingai
pasirodžiusius Europos plaukimo čem-
pionate ir pagerinusius asmeni nius bei

šalies rekordus.
Ministras pirmininkas Algirdas

Butkevičius teigė: „Rūta buvo nepra-
 lenkiama ir skambant Lietuvos himnui
pasipuošė net trimis medaliais. Nuo-
širdžiai sveikinu naująją Euro pos čem-
pionę. Mes didžiuojamės ir, žinoma, lin-
kime gerų tolimesnių star tų bei kvapą
gniaužiančių fini šų”. Pasak Vyriau-
sybės vadovo, plau kikų pergalės vis la-
biau populiarina šią sporto šaką Lie-
tuvoje. 

Parengė D. Ruževičius

R. Meilutytė  
Atkelta iš 1 psl.
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TELKINIAI

Kaziuko mugė – kasmetinė  PLC rengiama šventė, kurios metu amatininkai ir  menininka pardavinėja savo dirbinius, susitinka su draugais bei šauniai bendrauja tarpusavyje. 

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte mugės
pradėtos ruošti jau nuo neatmenamų laikų –
iš tikrųjų niekas tiksliai neatsimena nuo kada

jos pradėtos ruošti. Manoma, kad jos ruošiamos gal
jau apie 15 metų. Šiais metais mugė vyko sporto
(Ritos Riškienės) salėje, tad erdviau buvo išdėstyti
prekiautojų stalai, jie daug laisviau galėjo  išdėlioti
savo prekes ir tarp stalų eilių nebuvo žmonių grūs-
ties. Pažvelgus iš šo no į salės vidų atrodė, kad joje
ma žai lankytojų. Tačiau jų buvo gana daug. Jau
nuo šeštadienio ryto ant pievelės išsirikiavę auto-
mobiliai bylojo, koks didelis skaičius žmonių joje
lan kosi. Stalai buvo sustatyti ir Fondo salėje, tiesa,
tuo prekiautojai buvo nelabai pa ten kinti.

PLC administracija su žvaliuoju Centro direk-
toriumi Artūru Žiliumi įdėjo daug darbo, kad suor-
ganizuotų tokį didelį renginį. Direktorius Artū ras
Žilys sakė, kad šiemet jie labai iš anksto skelbė apie
Centre ruošiamą kalėdinę mugę. Kvietė ne tik joje
apsilankyti, bet ir naujus prekiautojus iš statyti joje
savo prekes. Tai buvo skelbiama Lemonto ir kai-
myninių apy linkių spaudoje. Iš mugėje dalyvau-
jančių kitataučių prekiautojų gausos buvo matyti,
kad PLC administracijos skel bimai buvo veiks-
mingi. 

Ką mums siūlė prekiautojai?

Jau vien pavadinimas „kalėdinė mugė” reiškia,
kad pirkėjui siūloma viskas artėjančioms šven-
tėms – ka lė di nės dovanos, o taip pat šilta apranga
žiemai ir kt.

Salės prieigose šventišką nuotaiką kūrė kalė-
dinė muzika (pianinu skambino vyresnio amžiaus
ame ri kietis Dan Wilber). Jis šią dieną savanoriš-
kai paskyrė mugės lankytojams. Taip pat veikė
Cent ro suorganizuota lo te ri ja. Už vieną dolerį nu-
sipirkus bilietėlį, galėjai laimėti iki 250 dolerių, ir
tokių laimingų bilietėlių buvo net 6. Keliuose bilie-
tėliuose buvo įrašytos mažesnes sumos, net 860 bilie -
tėlių buvo su vieno dolerio laimėjimu. Šie laimėji-
mai buvo padalinti per pusę, viena dalis – Centrui,
kita dalis –  laimėtojui. 

Palei visą salės sieną plačiai išsidėsčiusios savo
prekes darbavosi „Nerijos” ir „AVK” tunto skautės.
Kaip ir kasmet jos stebino savo kūrybingumu ir iš-
mone, siūlydamos įvairių dovanų, pa puošalų, buvo
prikepusios gausybę „baravykėlių”. 

Indrės Tijūnėlienės vadovauja mos  „Saulutės”
veikla ir jos tikslai ge rai visiems žinomi, tad daug
pir kė jų pirko įvairius baltinėlius, papuo ši mus eg-
lutei, kitokius dirbinius, maisto gardėsius. Šia
proga galėjo įsigyti sau tinkamą daiktą ir tuo pačiu
pa remti „Saulutės” veiklą.

Negalėjai praeiti pro šalį nepa ste bėjęs Otilijos
Kasparaitienės su kur tų juvelyrinių grožybių. Jų

buvo tokia gausybė ir kiekvienas
dirbinys – skirtingas, unikalus.
Negali atsistebėti Otilijos lakia
meniška fantazija, kuri metų lai-
kotarpyje vis plečiasi ir tobulėja.

Kita mums gerai pažįstama
juvelyrė Aldona Kaminskienė
dirba su gintaru. Jos dirbinių la-
bai daug ir vienas už kitą gra-
žesni, dažnai gintaras derinamas
su kitais akmenimis. Aldonos dir-
biniai traukia akį, norisi jų įsi-
gyti.   

Buvo ir daugiau stalų su įvai-
riau siais papuošalais. Vieni pre-
kiautojai su savo dirbiniais pirmą
kartą dalyvavo šioje mugėje, kiti –
jau senbūviai. Pasirinkimas dide-
lis ir visi jie šaunuoliai, sugeban-
tys į kiekvie ną kristalėlį įdėti da-
lelę savęs, pavers ti jį meniška gro-
žybe. 

Raimundas ir Raminta Lap-
šiai – mugės „veteranai”. Jų stalai
traukė akį raižytais stiklo dirbi-
niais. Čia puikavosi gražiausios
vazos, padėklai, taurės, kalėdinių
eglučių papuo ša lai. Šiems pra-
bangiems  raižyto stiklo dirbi-
niams netrūko dėmesio ir pirkėjų.

Nors Kleopatros laikai jau pra ėjo, bet kosmeti-
kos pramonė vis eina pirmyn. Ir kaip moterys gy-
vens be kosmetikos! Mugėje jos buvo ypatingai
daug. Vieni prekiautojai siūlė da bar labai populia-
rią, natūralią organinę kosmetiką ir įvairius kre-
mus, dažus, muilus. „Siberian Health In ter national”
atstovė Vilija Rumbinie nė siūlė su įvairiomis Si-
biro žolelė mis ir uogomis sukurtų natūralių kre -
mų bei sveikatai naudingų arbatėlių.

Organizacijos

Čia pat salėje save garsino įvai rios lietuviškos
organizacijos. Mažo sios Lietuvos draugija, atsto-
vaujama Romo Kasparaičio, turėjo išdėsčiusi įvai-
rių knygų apie Mažąją Lietuvą, žemėlapių, įrašų ir
visokių suvenyrų. Pirkėjas turėjo progos daugiau
pažinti tą mažą Lietuvos žemės lopinėlį. Tautodailės
institutui atstovavo gerai žinoma tautodailininkė
Audronė Ta mulienė, per margučius, molio dir bi-
nius, tautinius rūbus, juostas bei tautodailės knygas
supažindinusi pirkėjus ir lankytojus su senomis ir
giliomis Lietuvos tautodailės tradicijomis, kurias
stengiamasi išlaikyti gyvas ir šioje Atlanto pusėje.
J. Ma tulaičio misijos stalui atstovavo Daina Čyvie -
nė. Pirkėjai galėjo už auką misijai įsigyti kalėdai-
čių, įvairių knygų, žurnalų, šventų relikvijų. Prie
Vydūno fondo stalo darbavosi Vida Brazaitytė ir Si-

gutė Užupienė. Vydūno fondas išleidžia daug knygų,
paremia lietuvaičius stipendijomis, leidžia įvairius
atviru kus – ir dabar yra paskelbęs atvirukų kon-
kursą. Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui at-
stovavo Kristina Lapienytė. Žinome, kad Centras
turi didelius archyvus, į jį nuolatos iš Lietuvos at-
vyksta padirbėti studentai, istorikai, mokslininkai.
Centras siūlė pirkėjams savo išleistų knygų bei
įrašų.

Miela ir simpatiška „Costco” atstovė Shzwnie
Cowan sakė, kad su malonumu atstovauja šioje mu-
gėje savo parduotuvę, nes žino, kad daug jos lanky-
tojų yra lietuviai. Ji supa žindino su parduotuvių
tink lu, įvai rio mis parduotuvės nuolaidomis ir
kvietė tapti „Costco” nariais. 

MB banko atstovė Birutė Kairie nė norėjo, kad
lietuviai sužinotų, jog šiame banke paslaugos tei-
kiamos ir lietuviškai. 

Buvo ir daugiau organizacijų, kurios garsino
savo  paslaugas.

Maistas

Šokolado gaminiais mugėje pre kiavo „Lietuvė-
lės” pardavėjai. Juk pui ki dovana švenčių proga –
ska naus šokolado dėžutė. Jų čia buvo įvairiausių.

„Food Depot Int.”, atstovaujama Bertos Kava-
kaitės, prekiavo įvairiais maisto produktais, Euge-

Lemont, IL

Kalėdinė mugė PLC

Smaližiai galėjo nusipirkti bitininko A. Laukaičio medaus.
Dainos Čyvienės nuotraukos
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Prenumeruokime ir skaitykime

,,DRAUGĄ”!

EDVARDAS ŠULAITIS

Rockforde (IL) gyvenanti mūsų
tautietė Ona Keraminienė, nors
jau ir yra sulaukusi garbingo

amžiaus (gim. 1929 m. vasario 16 d.), vis
dar ne gali pamiršti jaunystės pomėgio
– kalėdinių papuošalų gaminimo.

Ji tuo užsiimti pradėjo prieš dau-
giau nei pusšimtį metų, kai su a. a.
vyru Jonu ir sūnumi Vidučiu gyveno
Comack miestelyje Long Island apy lin-
kėje New Yorke. Vyro darbovietei per-
 sikėlus į netoli Čikagos esantį Rock for-
dą, čia teko kurtis ir jų šeimai. Arti-
mųjų švelniai vadinama Onutė, gyven -
dama Rockforde, nepa mir šo ir savojo
pomėgio – užsiėmė tau todaile, kūrė ka-
lėdinius papuoša lus.

Nors rankos jau nėra tokios, ko-
kios buvo anksčiau, o ir ligos ka muoja,
ta čiau šis darbas moteriai, kaip ji
sakė, padeda pamiršti skausmus, ku-
riuos tenka kentėti nuo įvairių nega-
la vimų.

„Prieš kelias savaites mano na-
 muose lankėsi amerikiečių vietinės te-
levizijos atstovai, kurie kasmet prieš
Kalėdas užsuka. Jie kuria dokumentinį
filmą apie mane”, – pasakojo Onutė,
kai šį mėnesį kalbėjau su ja telefonu.
– Net ir vietinė spauda nėra abejinga
mano kalėdiniams papuoša lams, o pa-
skelbtos žinios įvairiais kanalais pa-
tenka į visoje Amerikoje įsikūrusių
tautodailės vadovų rašti nes, nes noras
įsigyti šiaudinukais va dinamų pa-
puošalų ateina iš visur. Ypač jų pa-
klausa padidėja prieš Kalėdas, kai yra
puošiamos eglutės.” Onutė šio meno
moko ir jaunuosius amerikiečius, kai
šie, sužinoję iš televizijos programų bei
spaudos, į ją krei piasi. Ji mielai dali-
jasi savo kū rybos paslaptimis. Onutės
telefonas 1-815-877-3218.

Prieš porą metų savo sukurtus
šiaudinukus moteris pradėjo siųsti ir
į Lietuvą, kur jie taip pat sulaukė dė-
mesio. Nemažai tautodailininkės dar-

bų yra Rockfordo etniniame muzieju-
je, kur šiaudinukais papuošta ir kalė-
dinė eglutė. Lietuviams skirtame kam-
baryje yra nemažai lietuviško gintaro,
įvairiais būdais gau to iš Lietuvos. Kai
O. Kera minie nė būdavo jaunesnė ir
sveikesnė, ginta ro parodas ji rengdavo
ir Čikagoje.

Gabi visuomenininkė

Anksčiau O. Keraminienė skaity-
davo paskaitas Rockfordo gyvento-
jams apie Lietuvos kultūrą, papro-
 čius, mokydavo rankdarbių. Be šiau di-
nukų, ji kurdavo vaškines figūras, ku-
rios taip pat atkreipdavo ameri kie čių
dėmesį.

Onutė remia ir lietuvišką spaudą
bei kitas lietuvių organizacijas. Už
ak tyvią veiklą ir pagalbą Lietuvai bei
šauliams ši tautietė apdovanota Šau lių
žvaigždės ordinu. O už paskaitas ame-
rikiečiams ji yra gavusi JAV revoliu-
cijos dukterų organizacijos or diną. Ji
pirmoji ne Amerikoje gi musi moteris,
gavusi tokį retą atžy mėjimą.

Tautiečiai nerodo veiklumo 

O. Keraminienė apgailestauja, kad
Rockforde gyvenantys trečiabangiai
tautiečiai apsiriboja tik lankymu si
Lietuvių klubo bare.

Gerai, kad bent ji dar nepasiduo-
da ir, kiek sveikata leidžia, garsina lie-
tu vius, kurie seniau Rockforde tu rėjo
savo bažnyčią ir buvo išvystę ne mažą
veiklą, kuri dabar subliūško. Čia reikia
susimąstyti – kas būtų, jei šios darbš-
čios tautietės Rockforde nebūtų? Di-
pukų kartos lietuvių šiame mieste jau
tik vienas kitas teli kę, o ir tie nerodo
veiklumo žy mių.

Linkime O. Keraminienei dar daug
kūrybingų metų! Prašykime Die vo,
kad ji ilgiau gyventų ir džiugin tų visus
savo dirbiniais.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) pasipildė naujais ar chy-
vais – jam dalį savo archyvų perdavė Šv. Kazimiero seselės. Gruodžio
11 d. pas seseles apsilankiusios JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto

val dybos vicepirmininkė archyvų reika lams Dalė Lukienė ir LTSC vyk-
domoji vicepirmininkė Kristina Lapienytė apžiūrėjo seselių turimus ar-
chyvus. Se selės perdavė Centrui įvairių Šv. Kazimiero kongregacijos leidi -
nių, nuotraukų iš Maria High mokyklos veiklos, ses. Kazimieros Kaupaitės
nuotrauką, ses. Marijos Kaupaitės maldaknygę, lietuviškų maldaknygių,
kryžių iš pirmojo šv. Kazimiero seserų vienuolyno, kunigo Kazimiero Šir-
vaičio disertaciją ,,Religious Folk ways in Lithuania and Their Conser va tion
Among the Lithuanian Immig rants in the United States”. Visa tai bus sau-
go ma LTSC Pasaulio lietuvių archyve. Seselių perduotos scenas iš ,,Kupiš-
kėnų vestuvių” vaizduojan čios lėlės jau įdėtos į LTSC muziejaus vitriną
Jaunimo centro koridoriuje.  

LTSC info

O. Keraminienės kalėdiniai
papuošalai žavi visus: 

lietuvius ir amerikiečius 

Ona Keraminienė prie savo kalėdinių papuošalų.

Iš kairės: seselė Mar  garita Petcavage, Dalė Lukienė, se selė Teresė Papsis. 
Kristinos Lapienytės nuotr.

nijos Šimkū naitės žo lelių arbatėlėmis,
krupniku (kurio galėjai čia pat ir pa-
ragauti). Didelis džiovintų grybų,
prėskučių, riestai nių, šokolado, įvai-
raus muilo ir kito kių lietuviškų pre-
kių pasirin kimas. Naujiena – beržo
sula ir alijošiaus gėrimas. Gerai, kad
mugėje pristatomos naujos prekės, su
kurio mis gali susipažinti pir kėjai.
Šios kompanijos ir jos prezidentės An-
ge lės Kavakienės dė ka dabar mes ga-
lime gauti įvai riausių lietuviškų pre-
 kių  ir  amerikiečių par  duotuvėse.

Rūbai ir mezginiai

Gitana Variakojienė prekiavo
įvai riais megztukais, kostiumėliais,
šalikėliais ir kitais dirbiniais,  kurie
su kurti Lietuvoje. Ji jau daug metų
už siima šia veikla. Pirkėjai mėgsta
malonią ir gražią Gitaną dėl jos suge-
bė jimo pristatyti savo prekes. 

Mugėje buvo nuostabių megztų
vaikiškų suknučių, kepurėlių, piršti-
naičių, kojinių, riešinių, kurios da bar
labai madingos Lietuvoje. Tai vis
rankų darbo grožybės. 

Ant atskiro stalo buvo įvairūs de-
koratyviniai šalikėliai iš įvairių me-
džiagų ir visokiausių ryškių spal vų. 

Daug buvo visokių siūtų ir megz -
tų dirbinių –  seilinukų kūdikiams,
virtuvei pritaikytų rakandų, veltinių
šalikų – sunku čia viską suminėti.

Fondo salėje

Apatinėje fondo salėje „Sietuvos”

tunto tuntininkės – Svajonė Kerelytė,
Birutė Matutienė ir Birutė Vilutienė –
darbavosi prie loterijos stalo. Kai lote -
rija gausi, atsiranda daug susidomė-
jusių. 

Pasirinkimas buvo didžiulis: na-
 muose kepti šakočiai, Vidos Ka čins-
kienės natūralių produktų kepi niai,
Laimos Gadinskienės „grybu kai”. Čia
galėjai įsigyti ir skanios na muose kep-
tos duonos, Daivos Bač kienės rūkytų
lašinių, dešrų, spran di  nės, džiovintos
jautienos, sūrių, amišų sviesto.

Organizacija „Vaiko vartai į
moks lą” prekiavo moterų iškeptais
tortais, pyragais ir sausainiukais.
Taip pat buvo pardavinėjamos suau-
kotos vertingos prekės. Čia pirkėjas
už pri einamą kainą galėjo įsigyti gra-
žių dovanų. 

Įvairiais skanėstais džiugino
Aud  ra Januškienė iš „Bravo Bites,
Inc”.  Čia buvo įvai riau sių kepinių –
py ragaičių su grybų ir jautienos įda-
rais, pyragų, šokolado gaminių bei
svei ko žalio maisto padėklai. Tai bent
darbšti moteris!

„Kunigaikščių užeiga” galėjo di-
džiuotis savo rūkytais mėsos gami-
 niais, šviežiai rūkytomis žuvimis,
ska niais karštais patiekalais, kuriais
malšino lankytojų alkį. Po ilgų pasi-
vaikščiojimų po mugės sales valgyto -
jų netrūko.

PLC suruošta kalėdinė mugė pa-
 vyko, atrodo, kad ji vis labiau popu-
liarėja. Tikimės, kad ateityje ji dar
daugiau išaugs, atneš didesnės nau-
dos tiek lankytojams, tiek pačiam
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Vydūno jaunimo fondo veikla ir rūpesčiai

Vydūno jaunimo fondas žinomas savo gražiais
darbais. Neseniai pasibaigė kasmetinis šio
Fondo organi zuo jamas kalėdinių atvirukų kon-

kursas. Surinktos už atvirukų parda vi mą lėšos bus ski-
riamos Lietuvos ir iš eivijos studijuojantiems skautams
akademikams bei jauniesiems LSS va dovams paremti.
Apie tai, kaip se kasi Vydūno jaunimo fondui, kokie
darbai jo laukia kalbamės su šio fon do valdybos pir-
mininku Gintaru Pla ču.

– Prieš metus Akademinio skau tų sąjūdžio nariai
šventė Vy dūno jaunimo fondo 60-tąjį gimtadienį. Kiek
metų Jūs esate šios or ganizacijos narys? Kaip juo tapo te?

– Akademinio skautų sąjūdžio (ASS) narys esu
jau beveik 45 metai. Skautu tapau dar bestudijuo-
damas ar chitektūrą University of  Illinois at Chi ca -
go. Tomis dienomis buvau Či kagos Korp.Vytis sky-
riaus pirminin ku, o vėliau – ASS Čikagos skyriaus
pir mininku. O į Vydūno jaunimo fon do (VJF) veiklą
įsijungiau 2010-ai-siais. Tuo metu buvau baigęs LSS
tarybos pirmininko pareigas, ir tuo metinis VJF ta-
rybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas pakvie -
tė mane eiti šio Fondo valdybos pirmininko parei-
gas.

– VJF tikslas, kaip rašė pats Vydūnas, sutikdamas
duoti jam savo vardą, yra skatinti, kad mokslas nesiribotų
vien atskirų žinių pasisavinimu, bet ir prisidėtų prie asme -
ny bės tobulinimo. Ar per 61-e rius metus pasikeitė fondo
tikslai? O gal atsirado naujų minčių?

– Akademinio skautų sąjūdžio (ASS) ir visos
Lietuvių skautų sąjungos (LSS) tikslas yra ugdyti
tvirtą cha rakterį. Tas tikslas buvo svarbus 1952 me-
tais, kai buvo įsteigtas VJF, jis išlieka svarbiu ir šių
dienų grei tesniame ir sudėtingesniame gyvenime.
VJF stengiasi remti Lietuvos skautijos studijuo-
jančius akademi kus ir studijuojantį LSS jaunimą.
Taip pat remiame skautų spaudą ir įvai rius skau-
tiškus projektus. Lietu vos studentams paskatinti
esame įkūrę daugiau nei dešimt metinių var dinių
premijų, pravedę daugybę konkursų. Mūsų paskata
padeda jiems reikštis pasirinktoje mokslo srityje,
visuomeninėje ir spaudos veik loje. Pvz., praėjusiais
metais įkū rėme prof. Romualdo Viskantos premiją
pasižymėjusiam Lietuvos energetikos instituto stu-
dentui. Šiuo me tu kalbamės su Aleksandro Stul-
 gins kio universiteto Agronomijos fa kulteto vado-
vais dėl a. a. Vaclovo ir Sta sės Tallat-Kelpšų premi-
jos jauniems Lie tuvos agronomams įsteigimo. Esa -
me numatę ir daugiau naujų premijų įvairiose sri-
tyse. Turime metinę 10,000 dol. a. a. Gražinos Mus-
teikytės stipendiją vienai/am pasižymėjusiai LSS
skaučių vadovei/ui ir aštuoniolika 1,000 dol. sti-
pen dijų kitiems aktyviems studijuojantiems skautų
vadovams. Tikime, kad mūsų pastangos skatina
Lietuvos ir išeivijos stu dijuojantį skautišką jau-
nimą tobulinti savo asmenybę ir domėtis platesne
visuomenine veikla.

– Ne tik JAV, bet ir Lietuvoje ge rai žinomos a. a. Gra-
žinos Mus teikytės, Čiurlionienės bei Vydūno vardų LSS
stu dentų stipendijos. Kas gali siekti šių stipendijų? Kaip
no rintys gauti stipendiją sužino apie Jus?

 – Vien per pastaruosius 5–10 metų pavieniai as-
menys Fondui paaukojo nemažas pinigų sumas ir
įkūrė ,,fondelius”. Lėšas skiriame specia lioms sti-
pendijoms ir konkursams.  Atsižvelgiant į kasme-
tines pa jamas ir Fondo sąmatą, Fondo valdyba sten-
gia si įkurti daugiau stipendijų, ypač studijuojan-
tiems LSS nariams.  Skelbiame konkursus, kurių
tiks las yra paremti mūsų lietuvišką skautišką
spaudą ir paskatinti jaunimą rašyti ir kurti lietu-
viš kai.

A. a. Gražinos Musteikytės 10,000 dol. stipen-
dija buvo įkurta VJF ga vus G. Musteikienės pali-
kimą. Jos pageidavimu kiekvienais metais iš prašy -
mą pateikusių kandidatų atren kame vieną veiklų,
studijuojantį LSS narį ir jam įteikiame jos vardo sti-
 pendiją. 

2013 m. Čiurlionienės ir Vydūno stipendijos
taip pat skiriamos LSS na riams. Šiuo metu turime
18 sti pen dijų, kurias pavadiname kitais mūsų ASS
garbės narių vardais. Kaip ir anks čiau, taip ir 2014
m. stipendijų ap rašymus ir anketas galima rasti
VJF tinklalapyje www.vydunofondas.net

– Įdomu tai, kad Jūs remiate ne tik JAV gyvenančius

lietuvius studentus, magistrantus ir doktorantus, bet ir Lie-
tuvoje ar kitose pasaulio šalyse studijuojančius. Pagal ko-
kius kriterijus – šalį, moks  lo pasiekimus, temas – pasi ren-
 ka te kandidatus vienai ar kitai stipendijai?

– VJF yra sudaręs sutartis su įvai riais Lietuvos
universitetais. Pa gal tas sutartis, universitetų fa-
kul tetai skelbia konkursus ir nustato kriterijus. Fa-
kultetų vadovų sudarytos komisijos atrenka tinka-
miausius kan didatus ir juos pasiūlo VJF valdybai,
o ši patvirtina kandidatus ir nu siunčia paskirtas
premijas universi tetams oficialiems įteikimams.
Dau  giau žinių apie šias stipendijas taip pat galima
rasti  anksčiau minėtame VJF tinklalapyje. 

Šalia šių premijų, kurios skirstomos pagal su-
tartis su universitetais, VJF taip pat skiria apie tris-
dešimt rudens ir trisdešimt pavasario semestrų sti-
pendijų Lietuvos akademikams skautams. Mūsų at-
stovė Lietuvoje prof. Jolita Kašalynienė surenka
kandidatų vardus ir duomenis bei pristato valdybai
atrankai ir paskirstymui.

– Nuo įkūrimo 1952 metais VJF pagrindinis aukų rin-
kimo vajus yra kalėdinių atvirukų siuntimas Jūsų rėmė-
jams. Ne paslaptis, kad fondo įkūrėjų ir palaikytojų gretos
retėja. Ar įsijungia į Jūsų veiklą palyginti neseniai į JAV at-
va žiavę žmonės?

– Gaila, bet mažai į JAV atvy ku sių lietuvių šei -
mų jungiasi į LSS veik lą, o dar mažiau – į Akademi -
nio skautų sąjūdžio veiklą. VJF valdybos ir tary bos
nariai yra ilgamečiai aka demikai skautai. Visada
skatiname ir kviečiame įsijungti į šias gretas ir jau-
 nes nius akademikus skautus. Kaip ir visų organiza -
cijų, taip ir VJF veiklai reikia naujų veidų ir jaunų
rankų, kad būtu tęstinumas ir atsirastų naujų min-
čių.

– Kiekvienais metais fondo valdyba kviečia lietuvius
me ni nin kus ir fotografus pateikti savo atvirukų projektus
kalėdinių atvi rukų konkursui. Kiek buvo norin čių dalyvauti
šiame konkurse šie met? Gal galite atskleisti paslaptį, kas
yra šių metų konkurso laimėtotojai?

– Taip, kalėdinių atviručių kon kursas vyko ir
šiais metais. Jį lai mėjo Krista Augiūtė, Aušra Ma-
čiuly tė, Zita Sodeikienė ir Ada Sutkuvie nė. Iš viso
dalyvavo apie dešimt me ni ninkų ir fotografų. Dė-
kojame visiems dalyviams ir sveikiname laimėto-
jus. Kviečiame visus įsigyti šių atvirukų, o kitais
metais lauksime dar daugiau dailininkų, norinčių
dalyvauti mūsų kalėdinių atvirukų konkurse.

– Kita VJF veikla – knygų leidy ba. Kaip pasirenkate,
kokių kny gų leidybą remsite? Kiek esate išleidę knygų per
61-erius fondo gy vavimo metus?

– Maždaug per keturiasdešimt ketverius metus
VJF yra išleidęs ar pa rėmęs apie 40 mokslinio ir
kul tūrinio pobūdžio knygų. Su gailesčiu reikia pa-
sakyti, kad šiomis dienomis tos paramos teikiame
vis mažiau ir mažiau, mat knygas, ypač istorines ir
skirtas kultūrai, mažai kas perka. Tad mums ver-
čiau skirti daugiau lėšų stu dijuojančiam jaunimui

bei skatinti jų veiklą jaunimo organizacijose.

– Palaikote ryšius su visais Lie tuvių skautų sąjungos
nariais ir va dovais. Kokie bendri darbai Jus sie ja?

– Taip dirbame kartu. Per 50 skau tavimo metų
gan didelę dalį lai ko praleidau Lietuvių skautų bro-
lijoje ir Lietuvių skautų sąjungoje. Buvau Čikagos
,,Lituanicos” tunto tun tininkas, Brolijos skautų sky-
riaus prityrusių skautų skyriaus vadovu, lavinimo
skyriaus, ,,Ąžuolo” mokyklos vedėju, turėjau kitas
įvai rias pareigas tunte, Brolijoje ir taryboje. Nuo
2006 iki 2008 metų buvau LSS tarybos pirmininku ir
devintosios Tautinės stovyklos viršininku. Per vi-
sus tuos metus turėjau nemažai progų susipažinti
su įvairių pasaulio kraštų vyresniųjų bei jaunes-
niųjų skautų vadovais ir su jais bendradarbiauti.

Šiomis dienomis ruošiamės LSS 100-mečio su-
kakčiai, kurią pažymėsi me 2018 metais. Kai pagal-
voji, nuos tabu, kad ir po 75-erių išeivijos veiklos
me tų lietuviška skautiška veikla dar gyvuoja už
Lietuvos ribų ir kad į šią veiklą vis dar įsitraukia
tūkstan čiai jaunų ir vyresnių skautų ir skau čių.
Todėl VJF valdyba stengiasi paremti jų veiklą ir
padėti LSS va dovams tęsti lietuvišką skautavimą
tol, kol dar yra susidomėjimas ir no ras dirbti lietu-
viškoje bendruomenėje.

– 2013 m. lapkričio 30 d. Lietuvos medicinos bib-
liotekoje vyko nuo 1988 metų Lietuvoje vei kiančios Vy-
dūno draugijos 25-me čio minėjimas ir paroda. Gal galite
trumpai papasakoti apie Jūsų fon do bendradarbiavimą su
šia drau gija?

– VJF ir Lietuvoje veikianti Vy dūno draugija
dalinasi ne vien tik Vy dūno vardu, bet ir panašiais
tikslais. Šio pokalbio pradžioje minėjote iš mintin-
gus Vydūno žodžius: ,,…kad mokslas nesiribotų
vien atskirų žinių pasisavinimu, bet ir prisidėtų
prie asmenybės tobulinimo”. Mūsų išleistoje kny-
goje „Vydūno Fondui 55” parašyta: ,,Vydūnas gyve-
nimą sky rė, stengdamasis vesti žmogų teisingesniu
ke liu ir dirbo išimtinai savo tautos Lietuvos meilės
veda mas”. ASS nariai, VJF valdyba ir ta ryba bei Vy-
dūno draugija stengiasi vadovautis šiomis tėvynės
meilės, bei asmenybės ugdymo nuostatomis ir
ryžtu. Per pastaruosius 10–15 metų bu vęs  VJF val-
dybos pirmininkas a. a. Vytautas Mikūnas ir Vydū -
no drau gijos buvęs pirmininkas dr. Vacys Bagdo-
navičius daug bendradarbiavo. Šis bendradarbiavi-
mas tęsiasi ir da bar. Neseniai Vydūno draugijai per-
siuntėme buvusius VJF nuosavybėje Vydūno raštus,
prisiminimus, nuotraukas bei kitus asmeni nius
daik tus. Taip pat tarpininkavome spausdinant Vy-
dūno raštus bei leidžiant knygas apie Vydūną. Dau-
gelį šių knygų galima užsisakyti VJF. 

Mūsų atstovė Lietuvoje prof. J. Kašalynienė da-
lyvavo jūsų minėtame Vydūno draugijos 25-mečio
minėjime ir perdavė mūsų sveikinimus dabar tinei
draugijos valdybai bei visiems minėjime dalyvavu-
siems nariams.

Vydūno jaunimo fondo valdyba (iš kairės): Arūnas Draugelis, Vida Brazaitytė, Šarūnas Rimas, Aldona Rauchienė, Gin -
ta ras Plačas, Jūratė Variakojienė ir Leopoldas von Braun. VJF archyvo nuotr.

Nukelta į 11 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Australijos teismas panaikino Kanberoje
homoseksualias santuokas 

Rusų raketa ,,Iskander”. Scanpix nuotr. 

Kinijos palydovas nusileido Mėnulyje

JAV palaiko Ukrainos protestuotojus 

Karaliaučiaus srityje – rusų raketos „Iskander”

Vilnius (ELTA) – Lietuvos ka-
 riuo menės vadas generolas leitenantas
Arvydas Pocius ir jį lydinti delegacija
lankėsi Afganistane, kur susitiko su
Lietuvos kariais, NATO operacijos Af-
ganistane vadovybės nariais, Afga-
nistano saugumo pajėgų atstovais. Ka-
riuomenės vadas Afganistane tar-
naujantiems Lie tuvos kariams nuvežė
šventinių lauktuvių: kūčiukų, lietu-
viškos duonos ir mėsos gaminių. Ka-
riams  iš Lietuvos taip pat atskraidin-
tos ir namus priminsiančios kalėdinės
eglutės. Kartu su A. Pociumi Afga-
nistane lankėsi Lietuvos kariuo menės
Jungtinio štabo viršininkas brigados

generolas Vilmantas Tamošaitis, JAV
gynybos atašė Lietuvoje pulkininkas
leitenantas Jeffrey L. Jennette ir kiti
oficialūs asmenys. Lietuvos kariai Af-
 ganistane išdėstyti Oro pajėgų moky-
mo grupėje Kandaharo provincijoje,
Specialiųjų operacijų eskadrone Af-
ganistano pietuose, Lietuvos specia-
liosios misijos apsaugos grupėje Ka-
bule. Logistinį aprūpinimą Lie tuvos
kariams Afganistane užtikrina Na-
cionalinis paramos elementas. Lietu-
vos karininkai taip pat vykdo užduotis
Tarptautinių saugumo paramos pajė-
gų vadavietėse.

Lietuvos kariuomenės vadas Afganistane
susitiko su Lietuvos kariais

Referendumo organizatoriams skirta dar 15 dienų 

Washington, DC (BNS) – Ma-
žiausiai 200,000 žmonių susirinko į
gruodžio 15 d. mitingą Ukrainos sos-
tinėje, kurį organizavo opozicija, pro-
testuojanti prieš vyriausybės spren-
dimą nepasirašyti sutarties su Europos
Sąjunga (ES). Kreipdamasis į susirin-
kusiuosius JAV senatorius John Mc -
Cain pareiškė, kad Washingtonas re-
mia jų troškimą dėl europinės integ-
racijos. „Visai Uk rainai – Amerika su
jumis”, – sušuko jis džiūgaujančiai
miniai. „Laisvasis pasaulis su jumis,
Amerika su jumis, aš su jumis ... Uk-
raina pada rys Europą geresnę ir Eu-
ropa padarys Ukrainą geresnę”, – pa-
reiškė senatorius. Opozicinės parti-
jos ragino visus ukrainiečius susi-
rinkti Nepriklausomybės aikštėje, ku-
rią jau daugiau kaip tris savaites yra
užėmę protestuotojai, nepritariantys
Prezidento Viktoro Janukovyčiaus

sprendimui nepasirašyti Asociacijos
sutarties su ES ir užmegzti glaudes-
nius ryšius su Rusija. Protes tuotojams,
kurie vilki geltonus ir žydrus – Uk-
rainos vėliavos spalvų – drabužius,
renkantis šioje simboliu tapusioje aikš-
tėje, ES plėtros komisaras Stefan Fue-
le sakė, kad Briuselis sustabdė darbą su
Ukraina dėl Asociacijos sutarties, kuri
būtų nustačiusi šaliai integracijos į ES
kursą. V. Janukovyčius yra smarkiai
spaudžiamas nuspręsti, ar nustatyti
sa vo šalies kursą į Vakarus pasirašant
sutartį su ES, ar prisijungti prie Mask-
vos vadovaujamos Muitų sąjungos.
Gruodžio 17 d. jis turi nuvykti į Mask-
vą susitikti su Prezidentu Vladimiru
Putinu. Tikimasi, kad pagrindinis jų
derybų klausimas bus siūlomas lais-
vosios prekybos susitarimas su Rusi-
ja, kuriam kategoriškai nepritaria Uk-
rainos demonstrantai.

Vilnius (Tiesos.lt) – Drus ki ninkų
meras Ričardas Mali nauskas 2012-ųjų
liepos 3–4 d. įvykdė vanda lišką spren-
dimą – keršydamas už kritiką buvu-
siam Druskininkų miesto dailininkui
Antanui Balkei, sunaikino jo dar At-
gimimo metais M. K. Čiurlionio mo-
tyvais sukurtą skulptūrą „Legenda”. O
jos likučius nuo dailininko paslėpė. Vė-
liau, pasipik tinęs tuo, kad jo nuveikti
darbai  aprašyti, ir pamiršęs, kad yra
viešas asmuo, įskundė Tiesos.lt  tink-
lalapį prokuratūrai. Valdančios so-
cial de mokratų partijos vicepirminin-
ką  R. Malinauską neva labai įžeidė
trys  tinklalapyje Tiesos.lt pernai gruo-
dį paskelbti  tekstai. Beje, informacija
jiems buvo surinkta iš kitų straips nių,
jau skelbtų žiniasklaidoje. Nors meras
nesiteikė nurodyti, kuriuos straips-
nių teiginius laiko neati tinkančiais
tikrovės, prokuratūra pradėjo ikiteis-
mi nį tyrimą dėl šmeižto. Pirmą kartą
per nepriklausomos Lietuvos istoriją
būtų iškelta byla dėl to, kad piliečiai
kreipėsi viešu laišku į ministrą pir-

mininką dėl R. Malinausko poelgio. Įta-
riamųjų nuo mone, tyrimas yra pra-
dėtas pažeidus Konstitucijos 33 straips-
nį, kuris draudžia persekioti už kriti-
ką.

Lietuvoje tęsiasi politinės bylos

Uostamiestyje atidaryta paroda prieš kontrabandą

Klaipėda (ELTA) – Klaipėdos
mokslo ir technologijų parke atidary-
ta paroda „Kova su kontrabanda be sie-
nų”. Joje rodomi iš įvairių pasaulio ša-
lių surinkti plakatai, skirti atkreipti vi-
suomenės dėmesį į kontrabandos da-
romą žalą. Beveik trys dešimtys ant
drobės atspaustų plakatų į Klaipėdą su-
keliavo ne tik iš Europos, bet ir iš
Meksikos, Kinijos, Kanados, Paragva-

jaus, Egipto. Visi jie kabėjo tų šalių
miestų viešose vietose. Ši paroda aki-
vaizdžiai rodo, jog kontrabanda yra
problema visame pasaulyje. Šiemet
atlikti tuščių pakelių tyrimai patvir-
tina, kad Lietuvoje kas trečia surūky-
ta cigaretė gali būti kontrabandinė. Ty-
rimai rodo, jog socialinė reklama yra
vienas iš efektyviausių būdų kovoti
prieš kontrabandą.   

Vilnius (Bernardinai.lt) – Vy riau-
sioji rinkimų komisija (VRK) gruodžio
14 d. nusprendė suteikti galimybę per
15 d. pašalinti neesminiais pripažintus
parašų referendumui rinkimo trūku-
mus. VRK patikrinus visus per 320,000
piliečių parašus, paaiškėjo, kad ati-
tinkančių reikala vimus parašų yra
beveik 8,000 ma žiau, nei reikia norint
surengti referendumą – 292,200. Ta-
čiau jei būtų pašalinti visi neesmi-
niais laikomi trūkumai, parašų skai-
čius gali pasiekti ir viršyti įstatymo
reikalaujamą 300,000 parašų ribą. Re-
 ferendumo organizatoriai trūkumus
pašalinti galės nuo kitų metų sausio 6
iki sausio 21 d. Kaip pabrėžė VRK pir-
mininkas Zenonas Vaigauskas, per tą
laikotarpį naujų parašų rinkti nebus
galima. Neesminiais ir taisytinais pri-

pažinti tokie pažeidimai renkant pa-
rašus: pasirašiusiojo pavardė ir vardas
neįskaitomi (tokių parašų yra 1,434),
dokumento numeris netinkamas ar
nėra nurodytas (tokių pažeidimų 2,417),
nurodyta nepilna gimimo data ar jos
nėra (587 pažeidimai), nenurodyta gy-
venamoji vieta ar nurodyta netinkamai
(5,114 pažeidimų), pasirašyta už neįga -
lų asmenį (929 pažeidimai).  Siūloma
surengti privalomąjį referendumą dėl
trijų Konstitucijos straipsnių keiti-
mo: sumažinti reikalavimus refe rendu-
mui surengti ir uždrausti žemės par-
davimą užsieniečiams bei juridiniams
asmenims. Taip pat siekiama pagrin-
diniame šalies įstatyme įtvirtinti, kad
referendumą būtų galima surengti su-
rinkus ne mažiau kaip 100,000 rinkimų
teisę turinčių piliečių parašų.

Karaliaučius (BNS) – Rusija Ka-
liningrado srityje prie sienos su Lie-
tuva išdėstė artimojo nuotolio rake tas
„Iskander-M”, rašo vokiečių laikraštis
„Bild”, remdamasis šaltiniais saugumo
tarnyboje. Iš palydovo darytos nuo-
traukos rodo, kad per pastaruosius 12
mėnesių Rusija Kaliningrade, prie va-
karinės sienos netoli Lietuvos, išdėstė
dviženklį skaičių „Iskander” tipo mo-
bi lių raketinių kompleksų. „Iskan-
der” gali būti aprūpintos įprastinėmis
ir branduolinėmis kovinėmis gal vu tė-
mis, jų skriejimo nuotolis yra 500 km.

Kaliningrade jau yra išdėstytos rake-
tų sistemos S-400. Maskva teigė, kad jei-
gu NATO nekreips dėmesio į jos susi-
rūpinimą dėl raketinio skydo elemen-
tų Rytų Europoje, ji išdėstys Kalining -
rade ties siena su Lenkija ir Lietuva
„Iskander” tipo raketas. Lietuva, Len-
ki ja ir NATO ne kartą kritikavo Rusi-
jos planus. Pasak Aljanso, raketinis
sky das nėra nukreiptas prieš Rusiją ir
yra kuriamas gynybos tikslais, turint
omenyje tokias priešiškas valstybes
kaip Iranas.

Beijing (BNS) – Kinijos kosmi nis
palydovas  sėkmingai nusileido ant Mė-
nulio paviršiaus. Tai pirmasis kinų
kosminis aparatas, pasiekęs Mėnulį.
Jis turi Mėnulyje pastatyti Kinijos vė-

liavą ir atlikti tyrimo darbus. Kinija
tapo trečiąja pasaulio šali mi po JAV ir
SSRS, kurios kosminis aparatas nusi-
leido mėnulyje.

Kanbera (Bernardinai.lt) – Aus t-
ralijos sostinėje Kanberoje, kuri turi
tam tikrą jurisdikcinę autonomiją,
praėjusį šeštadienį buvo įteisintos tos
pačios lyties santuokos. Šiuo įstatymu
suskubo pasinaudoti 27-ios tos pačios
lyties poros. Tačiau ketvirtadienį Aust-
ralijos Aukščiausias Teismas panai-
kino tiek Kanberos teritorijos įstatymą
dėl santuokos tarp homoseksualų, tiek
pačias santuokas. Aukščiausiojo Teis -
mo vienbalsiai priimtame sprendime
nurodyta, kad santuokos klausimai

yra reguliuojami federalinio San tuo-
kos akto, kuris yra viršesnis už valstijų
ar teritorijų normas. Jis gali būti pa-
keistas tik federalinio parlamento.
Santuokos aktas nenumato santuokos
sudarymo ar pripažinimo tarp tos pa-
čios lyties porų. Santuokos aktas nu-
mato, kad Australijoje santuoka gali
būti sudaryta tik tarp mo ters ir vyro ir
kad kitoje šalyje sudaryta santuoka
tarp tos pačios lyties poros nėra pri-
pažįstama santuoka Australijoje.

R. Malinauskas.                                                       



DRAUGAS2013 GRUOŽIO 17, ANTRADIENIS8

ŠVENTADIENIS

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai: 

,,Brolybė – taikos pagrindas 
ir kelias į taiką”

DATOS ir SUKAKT YS

Ketvirtadienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus
Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai, kuri bus švenčiama
sausio 1-ąją. Pirmosios savo pontifikato Pasaulinės taikos dienos

proga skelbiamoje žinioje, popiežius Pranciškus kalba apie žmonių bro-
lybę kaip taikos pagrindą ir kaip į taiką vedantį kelią. Vatikane akre-
dituotiems žurnalistams dokumentą pristatė Popiežiškosios teisingumo
ir taikos tarybos pirmininkas kard. Peter Turkson su bendradarbiais.

Brolybė yra esminė žmogaus dimensija, nes žmogus gyvena nuola-
tiniame santykyje su kitais žmonėmis. Šio santykio suvokimas mus
skatina žiūrėti į kitą žmogų kaip į brolį ir seserį. Jei nebūtų šio žmones
siejančio ryšio, nebūtų įmanoma nei teisinga visuomenė, nei tvirta ir
pastovi taika. Savo žinios Pasaulinės taikos dienos proga pradžioje po-
piežius Pranciškus taip pat pastebi, kad brolybė visada prasideda šei-
moje, kad šeima yra jos šaltinis.

Aptardamas biblinius brolybės pagrindus, Šventasis Tėvas primena
Pradžios knygos pasakojimą apie pasaulio sukūrimą, pasak kurio visi
esame pirmųjų tėvų palikuonys, o tuo pačiu ir vieni kitų broliai. Pra-
džios knyga taip pat pasakoja apie brolius Kainą ir Abelį. Šis pasakoji-
mas moko, kad visi žmonės turi įgimtą pašaukimą gyventi kaip broliai,
bet kartu ir dramatiškų išdavysčių galimybę. Tai patvirtina kasdienis
egoizmas, karai ir neteisybės. Žmonės kenčia ir miršta nuo savo brolių

rankos, brolių, kurie nepripa-
žįsta brolystės. Biblinis brolybės
pradas pasiekia savo viršūnę Jė-
zuje Kristus. Per jį ir jame at-
naujinama žmonių brolybė. Jis
mus sutaikina su Dievu. Dievas
yra mūsų Tėvas, o mes Kristuje
visi esame broliai.

Toliau savo žinioje popiežius
Pranciškus apie brolybę kalba
keliose konkrečiose Bažnyčios
socialinio mokymo aplinkose.
Visų pirma, pasak Popiežius, bro-
lybė yra labai svarbi skurdo nu-
galėjimo sąlyga ir prielaida, nes
žmogus save suvokdamas kaip
kito žmogaus brolį negali taiky-
tis su neteisybe ir nelygybe. Šia
prasme, brolybė yra pažangos ir
solidarumo pagrindas. Popiežius
Pranciškus primena, kad šią te-

matiką savo socialiniame mokyme išplėtojo jo pirmtakai – Paulius VI
enciklikoje „Populorum progressio” ir Jonas Paulius II enciklikoje „Sol-
licitudo rei socialis”. Pasak Pauliaus VI, integrali žmogiška pažanga yra
naujas taikos vardas, o Jonas Paulius II taiką vadina solidarumo vai-
siumi.

Brolybės vertę būtina atrasti ypač dabartinių krizių sąlygomis. Rei-
kia peržiūrėti ekonominės plėtros modelius ir keisti pačių mūsų gyve-
nimo stilių. Dabartinė krizė, nors ir labai slegia daugelio žmonių gyve-
nimą, visiems tetampa proga atrasti santūrumo, dosnumo, saiko ir tei-
singumo dorybes. Popiežius taip pat kreipiasi į kariaujančiuosius ir
smurtautojus: tasai, į kurį jūs nutaikėte savo ginklą ir norite nužudyti,
yra jūsų brolis. Sustokite, meskite šalin ginklą! Tikros brolystės dvasia
taip pat padeda įveikti žmonių darniam sambūviui trukdantį egoizmą.
Naujai atrasta brolystė gali būti veiksminga ir ten, kur vyrauja blo-
giausios socialinio egoizmo formos – korupcija ir organizuotas nusikals -
tamumas. Popiežius mini ir brolybės svarbą mūsų santykyje su gamta.
Kūrėjas žmonių šeimai padovanojo gamtą, kad ją atsakingai prižiū-
rėtų. Gamtos ištekliai skirti visiems, dėl to būtina peržiūrėti jų naudo-
jimo prioritetus, kad visų pirma būtų įveiktas chroniškas badas ir
maisto trūkumas. Sprendimų gali būti daug ir įvairių, ne tik gamybos
didinimas. Reikia siekti, kad visi turėtų duonos ir kad mažėtų skirtumai
tarp tų, kurie daug turi ir tų, kurie priversti tenkintis tik trupiniais.

Reikia iš naujo atrasti mus visus jungiančią brolybę, – sako popie-
žius Pranciškus savo žinios baigiamajame skyriuje, – reikia ją mylėti,
skelbti, liudyti, pagal ją gyventi. Politikai ir ekonomikai būtinas rea-
lizmas neturi virsti jokių idealų nepripažįstančiu techniškumu. Kai
pristinga atvirumo žmogaus transcendentiškumui ir Dievui, visa žmo-
gaus veikla nuskursta, o žmogus tampa tik išnaudojimo objektu. Jei pri-
pažinsime platesnį akiratį, kurį mums garantuoja Tasai, kuris myli
kiekvieną žmogų, tuomet ir politika bei ekonomika galės remtis tikra
broliškos meilės dvasia ir galės sėkmingai kurti integralią žmogiškąją
pažangą ir taiką. 

Tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio
(http://lt.radiovaticana.va/news/2013/12/12/

Gruodžio trečia savaitė

Gruodžio 16 d.

– 1999 m. Los Angeles mirė Petronėlė
Orintaitė-Janutienė (palaidota Kudirkos
Naumiestyje) – pedagogė, poetė, prozi-
ninkė, visuomenės veikėja. Baigė Vilkaviškio
gimnaziją ir Lietuvos un-tą. Mokytojavo.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m.
gyveno JAV.  Eilėraščius ir apsakymus spaus-
dino „Naujojoje vaidilutėje”, „Naujojoje Ro-
muvoje”, „Lietuvos aide”, „Dienovidyje”, „Eg-
lutėje” ir kt. 1965 m. išleido atsiminimus apie
Salomėją Nėrį „Ką laumės lėmė”. Nuo 1992
m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Realisti-
nėje lietuvių prozoje brėžė feministinę
kryptį. Romanuose „Paslėpta žaizda” (1934)
vaizduojama psichologinė šeimos drama,
pabrėžiama moters savigarbos ir laisvės bū-
tinybė; „Daubiškės inteligentuose” (1937) –
provincijos inteligentų gyvenimas. Poezijoje
vyrauja moters likimo, tėvynės ilgesio mo-
tyvai. Parašė atsiminimų, knygų vaikams ir
jaunimui. Kūriniai: „Iš sostinės” (1932), „Jur-
gučio pieva (1938), „Erelių kuorai” (1976),
„Liepalotų medynuose” (1971). (Gimė Lie-
palotuose, Šakių apskr.). 

Gruodžio 17 d.
– 1770 m. Bonoje gimė Ludwig van

Beethoven – vokiečių klasikinės muzikos
kompozitorius, vienas didžiausių kūrėjų, jo
kūryba įkvėpė daugelį vėlesnių kompozito-
rių, muzikantų ir klausytojų. Muzikos pra-
dėjo mokyti jo tėvas, kapelos giedotojas. Pa-
sakojama, kad jis sūnų mušdavo, versdavo jį
groti tikėdamasis padaryti iš jo panašų vun-
derkindą kaip Mozart. 1792 m. persikėlė į
Vieną. Greitai buvo pripažintas kaip pianis-
tas. Visą gyvenimą buvo laisvas kompozito-
rius. Maždaug nuo 28-erių metų ėmė kursti,
apie 50 gyvenimo metus visai apkurto. Pa-

dėjo pamatus romantizmo epochos muzikai,
išvystė sonatą ir simfoniją. Garsiausios Beet-
hoven simfonijos yra trečioji (Herojinė),
penktoji (Likimo) ir devintoji (Džiaugsmo).
Pasakojama, kad trečiąją savo simfoniją jis
buvo paskyręs Napoleonui Bonapartui, bet
sužinojęs, kad šis pasiskelbė imperatoriumi,
nubraukė ankstesnį pavadinimą ir pavadino
ją „Herojui”. Penktoji simfonija pavadinimą

gavo tik po kompozitoriaus mirties. „Taip li-
kimas beldžias į duris” – buvo pasakęs auto-
rius apie per visą simfoniją besikartojantį
motyvą. Dėl šių jo žodžių simfonija ir buvo
pavadinta „Likimo” simfonija. Devintoji sim-
fonija nuo kitų skiriasi tuo, kad kompozito-
rius į ją įtraukė chorą ir solistus. Ketvirtoje
simfonijos dalyje jis panaudojo vokiečių
poeto F. Schiller „Odę džiaugsmui”.
Džiaugsmo tema dabar yra Europos Tary-
bos, nuo 1993 m. – Europos Sąjungos him-
nas. (Mirė Vienoje 1827 m.).

Gruodžio 18 d.
– 1946 m. gimė Steven Spielberg –

amerikiečių kino režisierius ir prodiuseris.
– 1978 m. mirė Teofilis Petraitis – dai-

lininkas tapytojas, pedagogas (gimė 1896
m.).

Gruodžio 19 d.
 – 1921 m. gimė Jonas Petrošius – ku-

nigas, prelatas (nuo 1987 m.), žurnalistas,
Prancūzijos lietuvių veikėjas. Gyveno Pary-
žiuje (mirė 2009 m.).

– 1941 m. mirė Kazys Ladiga – Lietuvos
karinis veikėjas, generolas leitenantas (gimė
1893 m.).

Gruodžio 20 d.

– 1903 m. Jurbarke gimė Antanas Ša-
baniauskas – estrados dainininkas. Daina-
vimo mokėsi pas Jurbarko bažnyčios vargo-
nininką Joną Pocių. JAV gyvenusi motinos
sesuo suteikė materialinę paramą. A. Šaba-
niauskas nuvykęs Italijon, įstojo į saleziečių
vienuolyną. Paskui Veronoje giedojo kated-
ros chore, mokėsi solinio dainavimo. 1927 m.
grįžo atgal į Lietuvą. Muzikologas V. Venckus
teigia, kad tolesnį maestro likimą nulėmė
atsitiktinumas. Plaukiant laivu iš Jurbarko į
Kauną A. Šabaniauskas uždainavo „Tykiai,
tykiai Nemunėlis teka”. Jį pastebėjo ir stoti į
operos chorą pakvietė režisierius Borisas
Dauguvietis. Dainavo operose,  „Metropo-
lio”, „Versalio” restoranuose. Kauno radiofo-
nas grojo jo dainuojamas dainas. 1946–1960
m. dainavo Operos ir baleto teatre, Filhar-
monijos chore. 1972–1983 m. vėl dainavo
Vilniaus restoranuose. Nuo 1990 m. įsteigta
Antano Šabaniausko premija. (Mirė Vilniuje
1987 m.).

Gruodžio 21 d.
– 1957 m. mirė Pranas Bieliauskas –

kunigas, tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto
lietuvių visuomenės veikėjas (gimė 1883 m.).

Gruodžio 22 d.
– 1905 m. gimė Domas Krivickas – tei-

sininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas,
teisės daktaras (mirė 1999 m.).

– 1907 m. gimė Juozas Prunskis – ku-
nigas,   prelatas  (nuo  1987  m.),   žurnalistas,
bažnytinės teisės daktaras (mirė 2003 m.).

Lenta A. Šabaniauskui atminti Vilniuje. 

Ludwig van Beethoven.

Petronėlė Orintaitė-Janutienė.   
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠiRDiES iR KRAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

43

Jie matė, kad net ketvir čiu padidi-
nus darbo užmokes čius sam di-
niams, dirbančių už vietinę algą

ne daugėja. Net prakutę lietuvių vals-
 tie čiai šliejosi prie nepatenkintųjų: juk
ir jiems ėmė stigti pigios darbo jėgos. Iš
čia archyvuose liko skundai rusų val-
 džiai apie emigraciją skatinančių
agen tų veiklą.136

Tiesa, galima rasti valdžios pas -
tangų sušvelninti, amortizuoti eko-
no minę emigracijos žalą. Užsienio
pasų išdavimo sistema kažkiek libera-
liza vosi, bet už tai paslaugos
brango. Rusų valdžios finansi-
ninkai nesunkiai ga lėjo su-
skaičiuoti, kad laikina uždar-
bio emigracija, ko gero, yra
naudinga – pinigai grįžta į Ru-
siją. Šiuos ar gu men tus stip-
rino ir faktai apie siunčiamus
iš Amerikos ir Didžiosios Bri-
tanijos pinigus. Reiškia sieki-
mas gauti naudos iš visko, kas
siejosi su nesu valdomu mig-
rantų srautu, buvo, tačiau ties
tuo kryžiavosi lietuvių pasi-
rinkimo keliai: mokėti 15 rub-
lių už užsienio pasą pus me-
čiui, ar taupyti pinigus nele ga-
liai emigracijai, jau beveik ne-
pasiliekant galimybių kada
nors grįžti gimtinėn.

Be piniginių įmokų lega-
laus už darbio migravimo ke-
lias dar reikala vo kitų admi-
nistracinių sąlygų. Norin čiam
vykti į Vakarus uždarbiauti
rei kėjo valsčiaus raštinės sutikimo. Po
to pažymos, kad nėra įsiskolinimų, ir
dar policijos pris tavo patvirtinimo,
kad kan didatas į emigrantus nėra koks
nors nusikaltėlis. Jei visos tos pažy-
mos sėkmingai būdavo surenkamos,
tuo met laukdavo kreipimasis į guber-
nijos valdybą. Pasas būdavo gaunamas
per 3–6 mėnesius ir bent jau XX a. iš-
vaka rėse viską kartu sudėjus kainuo-
davo mažiausiai 25 rublius. Tai buvo
kone trečdalis vokiečių garlaivio bi-
lieto į Niujorką kainos, kuri dėl kon-
kuren ci jos po 1905 m. dar sumažėjo iki
60 rub lių. Tad laisvesnės sielos bernas
daž niausiai rink davosi seną ir pa tik-
 rintą būdą: iškeliauti į Ameriką nele-
 galiai. Net legalizavus emigraciją, rusų
duomenimis, apie 40 nuošimčių išei-
vių rinkosi senus nelegalius, bet užtat
pi gesnius kelius už imperijos sienų.

Bandykim suvokti, kas laukė ne-
 legalių emigrantų prie Rusijos ir
Prū sijos sienos. Čia etnografinės Lie tu-
vos vakarines ribas juosiančioje erd-
vėje buvo iš sidėstę 19 rusų pasienio
perėjimo punktų su muitinėmis. Telšių
apskrityje buvo du – Gargžduose ir
Kretingoje, Raseinių – net keturi: Jur-
 barke, Naumiestyje, Tauragėje ir
Švėkš noje. Pasienio žemių valstiečiai
nuo lat ir legaliai judėjo tarp Rytų Prū-
sijos valdų ir Lietuvos. Parduoti že-
mės ūkio produktus ir parsivež ti na -
mų apyvokos daiktų buvo kasdienio
gyvenimo reikalas. O pasiturintiems
sluoksniams, ypač lėbaujančiai žemai-
 čių bajorijai, per visą Rusijos viešpa-
 tystės XIX amžių Memelio arba Klai  pė-
dos karčiamos buvo įprastinė savait-
galio pasi linksminimo vieta. To dėl pa-
čių rusų pasienio kontrolės duo meni-
mis, buvo daug būdų pereiti sie  ną.

Pusiau legalus būdas leido ištrūkti
iš Rusijos, pasinaudojus perėjimo
punk tais, apsimetus įprastiniais trum-
 pa laikiais sezoniniais darbuotojais
arba prekeiviais. Pirmiesiems legaliai
būdavo išduodami legitimaciniai bilie -
tai, kurie skirtingais laikais turėjo
skirtiną galiojimo laiką. 1897–1902 m.
būdavo nustatytas 28 die nų terminas.
Tokiais leidimais arba bilietais pra-
 džioje galėjo naudotis pasienio gyven-
 tojai, gyvenantys 30 km atstumu nuo

pasienio ruožo. Kiek vėliau šis ruo žas
buvo susiaurintas. Antrieji pasienio
interesantai – prekeiviai galėjo gauti
tri jų dienų leidimus. Visas tas pusiau
legalias galimybes išplėsdavo suinte-
 re suoti vokiečių laivybos kompanijų
agen tai, gaudavę išmokas už kiekvieną
priviliotą transatlantinį keleivį, ir rusų
valdininkų korupcija. Tikėtina, kad
bent pusė to kių sienos perėjimo leidi -
mų buvo panaudota nelegalų. Vien
1895 m. sausio–kovo mėnesiais, Vir ba-
lio muitinės Ramoniškio sienos perė -
jimo punkto duomenimis, iške lia vo ir
nustatytais terminais negrįžo 1 286
žmonės. Panašu, kad tas pats kar tojosi
visuose pasienio punktuose.

Rusijos pasienio kontrolė ir perė -
jimo vietos su muitinėmis lietu viams
buvo svarbus vaizdinys. Štai Aušros
puslapiuose išnyra spalvingas masko-
 liš ko rube žiaus paveikslas:

Keleivis, norys nukeliauti į prū siš-
 kąją Lietuvą, privažiuoja prie ru bež-
medžio, juodai baltais brūkš niais nu-
daryto, kursai su dviem žažom, tokiu
pat būdu nu darytom būdelėm suvie-
nytas: tose urvuose diena ir nak tį lindo
ginkluoti sargai (abieščikai) (...) kelei-
vis prisiartina prie rube žiaus; šiuon jį
sutinka ginkluotas Mas kolius ir veda
į kamarą, kur ran da belaukiantį urė-
dininką, kurs pa reikalauja nuo kelei-
vio paso, iškrato jo visas panages.
Jeigu randa viską tvarkoje, t. y. jei pa-
sas iš tikimas ir kišeniai tušti, tai, pri-
spaudęs prie pa so savo piečvietę, lei-
džia tolyn (...)

Tačiau yra dar svarbiau kita Ru-
sijos sienos apsaugos savybė, apie ku-
rią prane šama skaitytojui:

Norint nesuskaitoma daugybė
Maskolių sergi tą rubežių, vienok vie-
tiniai gy ventojai yra tokie lavūs (gud-
rūs), kad be jokios kliūties gabena iš
Prūsų ko jiems reikia, ypačiai lietuviš-
kas knygas...137

Taigi, nebūtina buvo lankstytis
rusų muitininkams. Kitas kelias
vedė pro kontrabandininkų išbandy-
tas lan das. Patys rusų pasieniečiai pri-
pažino, kad yra daug vietų, kur net
dieną ne legalūs migrantai ir kontra-
bandinin kai gali kirsti sieną už de-

šimties žings nių nuo sargybinio. Pa-
sieniečiai, žinoma, neraportavo, koks
būdavo įp rastinis kyšis už tai, kad pa-
leistų pa gautus bėglius, arba už tiesiog
sienos perėjimo punktuose už kyšius
praleis tus išeivius, kurie neturėjo nei
pasų, nei bilietų.

Būtų pernelyg paprasta manyti,
kad rusų sienos barjero įveikimas
nelega liems emigrantams jau leido at-
 sipūsti. Nors emigracijos agentų pa-
pir kinėjama ir laivybos kompanijų pel  -

nais susirūpinusi Vokietijos ad mi nist-
racija stengėsi, kad emigrantų srautai
per jos teritoriją neišsektų, ta čiau var-
gai ties pasieniuose atsi ran dančiais de-
zinfekcijos punktais, kelyje pa tiriami
pažeminimai, demonstraty vūs pasų
tikrinimai, aiškiai žinant, kad dau-
guma išeivių iš Rusijos im perijos jų
neturi, priverstinai perkami laivų bi-
lietai, kuriuos neretai emig rantai jau
turėjo laukiančius uostuose – visa tai
rodė, kokia nepavydėtina buvo nelega-
laus emi granto dalia.

Kaip rašo emigracijos isto-
rikas Alfonsas Eidintas, iki pat
1905-ųjų – revoliuci jos Rusijos
imperijoje lūžio me tų – nepai -
sant visų priemonių ne legalio-
sios emi gracijos banga neatslū -
go. Net grasinant bausmėmis
už emig  ravimo propagandą,
Amerika vis labiau regėjosi it
pažadėtasis rojus že mėje. Kaip
pranešama rusų ra por tuose,
sieną su Vokietija gebėdavo pe -
reiti būriai iki 100 žmonių.138

Stip rinti ginkluotą sienos kont-
rolę Rusijoje tuo metu išteklių
negalėjo būti, nes nesėkmin gas
karas su japonais ir taip buvo
nualinęs iždą. Pagaliau revoliu -
cinio nepasi tenkinimo banga ir
streiki ninkų minios emigraciją
akivaizdžiai darė mažesniu blo-
giu rusų valdžios aky se. Artėjo
ta akimirka, kuomet besiple-
čiančios laisvės ribos lietu-
 viams reiškė ne tik spaudos at-

gavimą ir kultūros teisių atstatymą,
bet ir legalų emigravimo būdą

136. Eidintas, Alfonsas. Litovskaja emigracija v
strany Sievernoj i Južnoj Ameriki, P. 42–43.

137. Maskoliškas rubežius. Aušra, 1886, nr. 5, p.
160.

138. Eidintas, Alfonsas. Litovskaja emigracija v
strany Sievernoj i Južnoj Ameriki, p. 46.

Bus daugiau.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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7241 Lemont Rd, Downers Grove, IL 60516 

Tel: (630) 427-6800.

Prices effective December 11th - December 24th

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

Shop & Save Market
Downwers Grove, IL 60516

10% 
Off
on purchases 

December 11th -
December 24th

with the coupon present.
DRAUGAS06

We reserve the right to limit quantities & correct printing errors

Discount does not apply to alcoholic beverages.

Pergalė Chocolates 
126 gr

$1.79
klaipėdos Thin

Crisp Wafers 90 gr

$1.59

glaistyti zefyrai
250 gr 

$2.69

kėdainių
Shish kebab
Sauce 480 gr

$1.99
Javine Hard Bagels 200 gr

$1.19
norvelita Herring

Filltets lightly
salted 240 gr 

$2.49

kėdainių
Sauerkraut
880 gr 

$2.39

kėdainių
marinated
Pickles 3ltr

$5.99
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Arvydas  P. Paulikas, gyvenantis Downers Grove, IL, pratęsė meti -
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 99 dol. laikraščio leidybos iš lai -
doms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Giedrė T. Čepaitis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Romualda G. Rynne, gyvenanti Crete, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdi padėka už dosnią paramą.

Aldona Venk-Venckūnas, gyvenanti Santa Monica, CA kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai
dėkojame už paramą.

– Ne pirmus metus einate Vydūno
fondo valdybos pirminin ko pareigas. Esu
įsitikinusi, kad pirmininko darbas – nėra
lengvas. Kaip įveikiate sunkumus? O gal
Jums viskas einasi, it sviestu pa tepta?

– Teisybė, kad VJF dirba daug ir
at lieka nemažai. Valdybos pirminin ko
darbas būtų sunkokas, jei nebūtų stip -
ri ir veikli valdyba. Dėkoju Al donai
Rauchienei, Vidai Brazai tytei, Arū-
nui Draugeliui, Leopoldui von Braun,
Šarūnui Rimui ir Jūratei Variakojie-
nei už jų pasišventimą ir darbštumą.
Be jų nebūtų įmanoma padaryti net
ir mažos dalelės mūsų apsiimtų
darbų. Jų pasiaukojamo dar bo dėka
mes pajėgiame padėti lie tuviškam jau-
nimui baigti mokslus ir tikime, kad
jie ateityje taps lietuviš kosios ben-
druomenės vadovais.

– Artėja gražiausias metų laikas – Ka-
lėdos. Ką šia proga pa lin kėtumėte sau ir

Vydūno fondo nariams?
– Mūsų valdybai ir tarybai dėkoju

ir linkiu darbščių 2014 metų, o vi-
 siems mūsų bendradarbiams ir auko-
tojams tariu nuoširdų skautišką AČIŪ
ir linkiu malonių, šeimyniškų Ka lėdų
bei laimingų ir sveikų Naujų jų metų. 

Naudodamasis proga kviečiu vi-
sus ir toliau remti mūsų VJF darbus,
padėti įkurti naujas stipendijas,
steigti premijas ir konkursais skatinti
lietuvišką jaunimą. Tikimės, kad ne-
užmiršite prisidėti prie šių gražių
darbų savo aukomis ir palikimais.
Ačiū už galimybę pasidalinti minti-
 mis apie mūsų VJF veiklą ir rūpes-
 čius.

– O aš Jums dėkoju už išsamų pasa-
 kojimą ir linkiu Jums ir toliau tęsti gražius
darbus. 

Kalbino Laima Apanavičienė

Vydūno fondo veikla 
Atkelta iš 6 psl.

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Praėjusio šeštadienio vakarą Či-
 ka goje viešėjo stipriausioje pa-
saulio krepšinio lygoje – NBA

rungtyniaujantis Lietuvos krepšinin-
kas Jonas Valančiūnas. Lietuvio at-
stovaujamas „Raptors” susitiko su
„Chicago Bulls” ir rungtyniaudama
svečiuose įveikė į aštuntą vietą Rytų
kon fe rencijoje nukritusius čikagiškius
įtikinamu rezultatu 99:77 (24:21, 27:20,
22:25, 26:11).

Puikiai Čikagoje rungtynes su žai-
 dęs J. Valančiūnas, pelnęs dvigubą
dublį, neišvengė žurnalistų dėmesio.

Starto penkete žaidęs lietuvis ant-
 rame susitikime iš eilės pasižymėjo
dvi gubu dubliu – į varžovų krepšį
įmetė 15 taškų ir po krepšiais atkovojo
11 (2 – puolime) kamuolių. Be to, jis at-
liko rezultatyvų perdavimą, perėmė
vieną kamuolį, blokavo 4 varžovų me-
timus, kartą suklydo bei keturissyk
prasi žengė. Per beveik 31 žaidimo mi-
nutę (30:44) J. Valančiūnas pataikė 6
dvitaškius metimus iš 11 ir pataikė 3
baudų metimus iš 4.

Vietą starto penkete jau užsitikri-
nęs lietuvis „Draugui” teigė, kad jau-
čiasi užtikrintas ir prie gyvenimo šia-
pus Atlanto jau priprato.

– Sezonas ne pirmas, jau apšilote
kojas ir jaučiatės tvirčiau šioje komandoje?

– Na, nebereikia jau krepšių ne-
 šioti (juokiasi – aut. past.). Nebe pir-
mas sezonas, kojas jau apšilau ir jau-
 čiuosi normaliai.

– Kokios gyvenimo sąlygos, nesiskun-
džiate?

– Ne, nesiskundžiu visiškai. Gy-
 venu šalia arenos.

– Ar Jūs patenkintas savo žai dimu ir
tuo, kiek treneris skiria žaidybinio laiko?

– Na, visada gali būti geriau. Gali
pelnyti daugiau taškų, atkovoti dau-
giau kamuolių ir sužaisti dar geriau,
tačiau dabar neturiu kuo skųstis.

– Ko palinkėtumėte Čikagos lietu-
viams?

– Viso ko geriausio, siekite užsi-
brėžtų tikslų!

A † A
EMILIJAI KUŠLEIKAITEI

PAKŠTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras, JAV LB
Kraš to valdybos Kultūros tarybos pirmininkę RŪTĄ
PAKŠTAITĘ-COLE ir EMILIJĄ SAKADOLSKIENĘ.

JAV LB Krašto valdyba

Su liūdesiu prisimename ankstų atsisveikinimą su a. a.
Janina.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo maldose.
Jos intencija melsimės šv. Mišiose sekmadienį, gruodžio 22 d.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.

Jurgis Prapuolenis, Dalė Urbutis Tallat-Kelpša ir
Rimtis Tallat-Kelpša su šeima

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Dr. JANINA

TALLAT-KELPŠA
Mirė 

2003 m. gruodžio 23 d.

J. Valančiūnas sublizgėjo Čikagoje

Lietuvis J. Valančiūnas vis tvir čiau jaučiasi rungtyniaudamas NBA.
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� Šį ketvirtadienį, gruodžio 19 d. 5 val.
p. p. Cicero Šv. Antano bažnyčioje bus
klausomos išpažintys lietuvių kalba. 5:30
val. p. p. kun. Gintaras Vitkus, SJ ir kun.
Antanas Gražulis, SJ aukos šv. Mišias ir
ves trumpas misijas šv. Kalėdų pasiruo-
šimo tema. Po Mišių bus pabendravimas
lietuvių kavutės kambaryje. Tai gera
proga dvasiškai pasiruošti Atpirkėjo gi-
mimo šventei. Visi kviečiami. Šv. Antano
bažnyčia yra prie 50 Avenue ir 15 gatvės
sankryžos, Cicero mieste.

� Gruodžio 19 d., ketvirtadienį: 12
val. p. p. St. Petersburgo (FL) Lietuvių
klu bo valdyba rengia kalėdinę mugę su
prieš piečiais. Galėsite įsigyti įvairių ska-
numynų ir dovanėlių. 

� 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. 

� Gruodžio 22 d., sekmadienį: 1 val.
p. p. Jaunimo centre – Čikagos ateiti-
nin kų ruošiama tradicinė Kūčių agapė
su šv. Mišiomis, Kūčių valgiais ir pa-
pročiais. Vietas užsisakyti pas Oną Dau-
girdienę tel. 630-325-3277 arba ra-
šykite el. paštu: odau girdas @hot-
mail.com.

� Gruodžio 24 d., antradienį: 5 val. p.
p. Lietuvių evangelikų liuteronų ,,Tė viš -
kės” parapijoje (St. James-Tėviskės
Church 5129 Wolf Road Western
Springs, IL 60558) Šv. Kūčių vakaro
pamaldos žvakių šviesos ir arfos muzi-
kos aplinkoje. Gruodžio 25 d. 11:30
val. r. Šv. Kalėdų pa maldos.

� Gruodžio 26 – sausio 1 d.: Dainavos
stovyklavietėje Michigan valstijoje vyks
Ateitininkų Žiemos kursai. Kursus lanko
gimnazistai iš visų JAV. Bostono ateiti-
ninkai parems gyvenančius New Eng-
land valstijose ir norinčius šiuose kur-
suose dalyvauti. Susidomėję mokslei-
viai kviečiami kreiptis į vieną iš šių at-
eitininkų: Mirga Girniuvienė; mgir-
nius@hot mail. com, Tomas Girnius;
tomasgirnius@ gmail.com arba Andrius
Kazlauskas; andrius_namie@yahoo
.com.

� ,,Kaip pradėti verslą Amerikoje” pri-
statys advokatas Vytenis Kirvelaitis, dir-
bantis bendrovėje Grant Thornton LLP.
Vytenis turi didelę patirtį valdžios verslo
mokesčių srityje. Po pristatymo seks klau-
simai prie kavutės ir užkandžių. Renginys
vyks sausio 10 d., 2014 m. penktadienį,
6:30 val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus patalpose, 6500 South Pulaski
Road, Chicago, IL 60629, Lithuanian
Chamber of Commerce kambaryje. Visi
draugiškai laukiami. Ypač kviečiami da-
lyvauti tie, kas domisi naujo verslo pra-
dėjimo galimybėmis. Jei iškiltų klausimų,
kreipkitės į muziejaus raštinę: 773-582-
6500. 

1–6 sk. vaikams vyks:
2013 m. gruodžio 27–28 d. 

(penktadienį ir šeštadienį)
nuo 9 val. r. iki 5val. p. p. 

Ateitininkų namuose 
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL  60439 

(įvažiavimas iš Archer Ave.)

Dėl informacijos ir registracijos anketų kreiptis:
į seselę Laimutę seslaimute@gmail.com 

arba 630-243-1070

Mokestis: už abi dienas vienam vaikui - $60.00 
(dviem vaikams - $100; trims - $125)    

Vietų skaičius yra ribotas. Paskubėkite!

Registracija iki gruodžio 20 d.

Jau 
11-oji 

BIBLInĖ 
SToVYkLa

Advento – Kalėdų tvarkaraštis 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje Jaunimo centre

Gruodžio 24 d. 6 val. v. Bernelių – Piemenėlių šv. Mišios. Pra -
kartėlės pašventinimas. Po Mišių – kalėdaičių laužymas ir ben-
druomenės pasveikinimas su švente. Kas dalyvauja Bernelių Mi -
šiose, atlieka šv. Kalėdų dienos pareigą.

Gruodžio 25 d. šv. Mišios 10:30 val. r. – kaip ir kiekvieną sek-
madienį.

Sausio 1 d. 10:30 val. r. Šv. Mergelės – Dievo Motinos šventė.
Katalikams privaloma.

Išpažinčių klausoma kiekvieną sekmadienį nuo 10 val. r.
Kalėdaičių galima įsigyti koplyčioje arba Jaunimo centre.

Artėjančių Kalėdų proga Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje sekmadienį, gruodžio 15 d. buvo surengtas pobūvis. Susirinkę draugėn lietuviai
muzikavo, vaišinosi, bendravo.

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

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

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

el. paštu: redakcija@draugas.org.

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!


