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Juo silpnesniu jaučiamės, juo labiau Dievu pasitikėkime: Jis mūs stiprybė ir išganymas. – J. Matulaitis

LA skautai prisiminė žuvusius už
Lietuvos laisvę. – 4 psl.

Alfonsui Sušinskui – 
105-eri. – 10 psl.

Kelio dulkės, baltos rožės
Sausio 27-oji – arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties, o tuo pačiu ir jo atminimo diena

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Pirmadienį, sausio 27-ąją su-
kako 87-eri metai nuo palai-
mintojo arkivy skupo Jurgio

Matulaičio (1871–1927) mirties. Ta
proga Marijampolėje visą dieną
vyko šios datos liturginis mi nėjimas,
kartu buvo surengtas ir J. Matulai-
čio draugijos septintasis su važiavi-
mas.

Renginiai prasidėjo dramos te-
at re, kur susirinko apie 300 dalyvių
iš visų Lietuvos kampelių, taip pat
lie tuviai iš kaimyninės Lenkijos,
Puns ko. Dramos teatro fojė buvo ga-
lima su sipažinti su įvairių J. Matu-
laičio drau gijos skyrių veikla, taip
pat įsigyti religinės literatūros.

Minėjimas prasidėjo J. Matulai-
 čio draugijos vėliavos iškilmingu
įne šimu, draugijos giesme bei ben-
dra mal da. Vilkaviškio vyskupas
emeritas Juozapas Žemaitis, pasvei-
kinęs susirinkusiuosius dar kartą
priminė svarbiausius palaimintojo
gyvenimo etapus, jo biografiją, kal-
bėjo apie tai, kas suformavo J. Matu-
laičio charakterį. Jis taip pat akcen-
tavo, jog 2014 metai yra paskelbti šei-
mos metais, todėl tikintieji raginami
ir kviečiami į tikėjimo kelionę, ku-
rioje šeimai turi būti skiriamas ypa-
tingas vaidmuo. – 5 psl.

Ukrainai palaikyti – mažasis Baltijos kelias
Vilkaviškio vyskupo emerito J. Žemaičio sveikinimas.

Šeštadienį Vilniuje nusitiesė gyva žmonių gran-
dinė, į kurią stojo tie, kurie norėjo išreikšti
paramą Ukrainos sostinės Kijevo Nepriklau -

somy bės aikštėje protestuojantiems žmonėms. Jau -
nimo programos ,,Kurk Lietuvai” organizuotos pilie-
tinės akcijos ,,Ištiesk ranką Ukrainai” tikslas buvo
sukviesti bent 715 žmonių, taip simboliškai atkarto-
jant atstumą tarp Vilniaus ir Kijevo. Šis tikslas buvo

pasiektas – susikibusių rankomis vilniečių ir į sosti-
nę atvykusių svečių grandinė nusidriekė nuo
Ukrainos ambasados Teatro gatvėje iki pat Gedimino
prospekto. Gausiai dalyvavo jaunimas, LR Seimo na -
riai, visuomeninių organizacijų atstovai. Reika lauta
sustabdyti kraujo praliejimą, demokratinių pertvar-
kymų, Viktoro Janukovyčiaus pasitraukimo, sankci-
jų nedemokratiniam režimui.                                ELTA

Seimo opozicijos vadovas  A. Kubilius, savaitgalį stovėjęs laisvės kelyje, pirmadienį išvyko į Kijevą.            Dainiaus Labučio nuotr.
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„Gruodžio Pirmosios” iniciaty vinė grupė – viešai ir as-

meniškai kreipėsi į Jus, kviesdama pokalbiui,  kad išveng-
tume viso krašto krizės. 

Jūs neišgirdote. Gali būti, kad tai paskutinis mūsų krei-
pimasis.

Raginame ir reikalaujame: Sustabdykite įsibėgėjusį
Ukrainos katastrofos scenarijų.

Sustabdykite kruvinąjį planą. Sustabdykite žmogžu-
dystes ir žmo nių grobimą. Nustokite naudotis banditais val-
džios išlaikymui.

Jūs prisiekėte Biblija ir Konsti tucija. Dabar laužote prie -
saiką Dievo ir tautos akivaizdoje. Tai gali tapti didžiulių tam-
sybių pradžia.

Jokie įgaliojimai neleidžia žu dyti ir luošinti savo pilie-
čius.

Jūs prisiėmėte sau visą valdžią, todėl prisiimate ir visišką
atsakomybę prieš Dievą ir prieš žmones.

Sustabdykite beprotybę. To rei kalauja Ukrainos tauta.
„Gruodžio Pirmosios” iniciatyvi nei grupei priklauso ži no-

 miau si ukrainiečių dvasiniai vado vai, intelektualai, disidentai
– Kijevo Mo hylos Akademijos rektorius Via česlavas Briucho-
vecjkis, Graikų ka ta likų (Unitų) Bažnyčios vadovas kardinolas
Liubomyras Huzaras, My roslavas Popovyčius, rašytojas Jeb he-
nas Sverstiukas, Vadymas Skura tyvsjkis, Ivanas Dziuba, My-
roslavas Marynovyčius ir kt.

PREZIDENTE, SUSTABDYK SAVO KRUVINĄ PLANĄ!
„Gruodžio Pirmosios” iniciatyvinės grupės kreipimasis į Ukrainos prezidentą Viktorą Janukovyčių

Dainiaus Labučio nuotr.

D. Grybauskaitė pageidaujama Briuselyje

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Briuselyje mi-
nima tarp kandidatų į Europos Komisijos pir-
mininkės pareigas, tačiau jos galimybes ap-

sunkina Lietuvos prezidento rinkimų laikas, su-
tampantis su derybomis dėl aukščiausių postų Eu-
ropoje. Jos pavardė vis dažniau minima tarp centro
dešiniųjų kandidatų vadovauti Europos Sąjungos
(ES) vykdomajai institucijai, kai spalį baigsis šios
Europos Komisijos kadencija.

„Tai tikrai nėra neįmanoma. Ji labai žinoma ir
stipri asmenybė – turbūt stipriausia iš iki šiol pa-
minėtų kandidatų”, – sakė Briuselyje veikiančio
„Carnegie Europe” instituto direktorius Jan Te-
chau.

Pasak jo, D. Grybauskaitės poziciją sustiprina
dabar užimamos pareigos ir patirtis Europos Ko-
misijoje, kai 2004–2009 metais ji buvo atsakinga už
Europos Sąjungos (ES) biudžetą.

Šią savaitę D. Grybauskaitė kaip galima pre-
tendentė įvardyta ir naujienų agentūros „Reuters”
Briuselio skyriaus vadovo Luke Baker apžvalgi-
niame straipsnyje.

Prezidentės galimybes rimtai vertina artėjan-
čius rinkimus stebinti Briuselio interneto svetainė

europedecides.eu, kuri pabrėžia, kad D. Grybaus-
kaitė turi privalumų, nes yra patyrusi politikė mo-
teris iš nedidelės šalies: „Jos lytis, geografinė kilmė
ir politiniai įgūdžiai daro ją stipria pretendente”.
Svarstoma, kad ji galėtų pretenduoti į Europos Va-
dovų Tarybos pirmininko pareigas.

Seimo narys konservatorius Audronius Ažuba-
lis BNS sakė, kad šiuo metu daugiausia kalbama
apie keturis Europos liaudies partijos kandidatus:
buvęs Liuksemburgo premjeras Jean Claud Junc-
ker, Europos Sąjungos vidaus rinkos komisaras
prancūzas Michel Barnier, Lenkijos premjeras Do-
nald Tusk ir Suomijos premjeras Jyrki Katainen.

Galimybei, kad D. Grybauskaitė bus oficialiai
įvardyta dešiniųjų išrinktąja, trukdo kelios aplin-
kybės: pirma, ji gali sulaukti mažiau paramos dėl to,
kad nepriklauso politinei partijai; antra, ji gali ne-
norėti būti įvardyta kandidate vykstant Lietuvos
prezidento rinkimų kampanijai.

Vis dėlto partijų sprendimai kelti kandidatus
nebus lemiami. Jau po Europos Parlamento ir Lie-
tuvos prezidento rinkimų vasarą vyks galutinės de-
rybos, kuriose valstybės derėsis dėl daugelio postų:
Europos Komisijos, Europos Vadovų Tarybos ir Eu-

ropos Parlamento pirmininkų, ES užsienio politikos
vadovo ir NATO generalinio sekretoriaus.

Šiose sudėtinėse derybose vieną iš svarbiausių
vaidmenų vaidina Vokietija, ir kai kurie stebėtojai
teigia, kad D. Grybauskaitės kandidatūrą gali su-
stiprinti jos geri ryšiai su Vokietijos kanclere An-
gela Merkel. Vasario mėnesį numatomas jų dvišalis
susitikimas Berlyne.

Sprendimas turėtų būti  priimtas liepos ar rugp-
jūčio mėnesį.

Palankiai susiklosčius aplinkybėms, D. Gry-
bauskaitei galėtų iškilti sunki dilema, ar netrukus
po rinkimų atsisakyti prezidento pareigų vardan
darbo Briuselyje.

D. Grybauskaitė žada artimiausiu laiku pa-
skelbti sprendimą, ar sieks antrosios kadencijos.
Prezidento rinkimuose ją ketina remti konservato-
riai ir liberalai.

Lietuvos prezidento rinkimai vyks gegužės 11
dieną. Antrasis turas, jei jo prireiks, numatomas
gegužės 25 dieną kartu su Europos Parlamento rin-
kimais.

BNS

Vilniuje Ukrainos palaikyti susirinko ir dideli, ir maži.
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Posėdžiavo Draugo fondo taryba

Sausio 20 d. „Draugo” patalpose įvy ko pirmasis
šių metų Draugo fon do tarybos posėdis.  Po-
sėdį vedė tarybos pirmininkė Marija Re-

mienė, da lyvavo visi tarybos nariai: Rūta Jau to-
kienė, Algis Norvilas, Ramunė Rač kauskienė, Va-
cys Šaulys, iždinin kas Leopoldas von Braun ir nau-
joji tarybos narė Birutė Zalatorienė.

Posėdis pradėtas malda, kurią su  kalbėjo Ma-
rija Remienė, prašyda ma Viešpatį  globoti mus vi-
suose darbuose. Pirmininkė pasveikino visus su
Naujaisiais metais ir  pristatė naująją tarybos narę
Birutę Zala torienę. Pirmininkės kadencija bai gėsi,
tačiau taryba pakvietė Mariją Re mienę toliau pir-
mininkauti. 

Priėmus posėdžio darbotvarkę ir praėjusio po-
sėdžio protokolą, pir mininkė M. Remienė pranešė
apie nuveiktus darbus. Ji pažymėjo, kad sėkmingai
buvo pravestas rudens DF vajus ir sušauktas narių
suvažiavimas.  Anksčiau Draugo fondo  suvažia vi-
mai narių skaičiumi buvo gausesni, bet dabar –
mažėja skaitytojų, mažėja ir suvažiavimo dalyvių.
Nu tar ta kitą DF narių su važiavimą reng ti „Drau -
go” patalpose.  

Pirmininkė dėkoja visiems aukotojams, ypač
tiems, kurie atsiliepia į kiekvieno vajaus laišką.
Mūsų žmo nės moka taupyti ir skirti pinigus, kur
tikrai reikalinga. Niekas nepa neigs, kad spauda
buvo ir dar yra ga lingas ginklas, nors dabar spaus-
dintą žodį vis labiau užima internetas, „Fa cebook”
ir kt. Visgi daugumai spausdinti laik raščiai dar la-
bai reikalingi. Buvo svarstoma, kaip pasiekti tuos
skaitytojus, kurie nėra paaukoję Drau go fondui nė
vieno dolerio. 

Skaitytojai pastebėjo, kad „Drau go” laikraštis
keičiai, nuolat gėrėja, gražėja. Sumažėjo ir laikraš-
čio išlaidos. „Drau gas” turi palydovą „Drau gas
News”, kuris leidžiamas anglų kalba, ne naudojant
„Draugo” administracijos pinigų. ,,Draugas News”
lei  džiamas iš gautos para mos. ,,Drau go” leidėjai ir
Drau go fondo taryba  dirba sutartinai  ir be jokio
užmokesio.

Posėdyje dalyvavo „Draugo” ta ry bos pirmi-
ninkas Vytas Stanevi čius. Jis perskaitė pranešimą,
kuris  visiems buvo įdomus. Dėl mirties ma žėja
„Draugo” skaitytojų. Šiuos me tus pradėjome su
1,800 prenumeratorių, įskaitant ir laikraščio inter-
netu. „Draugas News” prenumerato rių skaičius  di-
dėja ir jau pasiekė 350. „Drau gas” sukūrė centrali-

Iš k.: B. Zalatorienė, A. Norvilas, R. Račkauskienė, A. Idzelis, R. Jautokienė, V. Šaulys, M. Remienė ir L. von Braun.

zuotą ren ginių kalendorių, kuriame visi galės  įra-
šyti savo skelbimus. Be to, pra de dant 2014 metais,
mirties pranešimai dedami į duomenų bazę ir tuoj
pat pa sirodys in ternetiniame puslapyje:
http://draugas .org/mirties.php. Tokiu būdu skai ty-
tojai galės greičiau   sužinoti apie žmogaus mirtį bei
atsi svei kinimo datą ir vietą. „Facebook” pui kiai
tvar ko Vaida Lowell; jo da ly vių skai čius plečiasi
per vi są pasaulį. 

Sumažinus „Draugo” tarnautojų skaičių, vie-
toje jų yra nuolatinių bendradarbių, kuriems ne-
reikia mokėti už atostogas bei sveikatos draudimą. 

Po pirmininko V. Stanevičiaus pranešimo vi-
siems rūpėjo DF finan sinė padėtis. DF iždininkas
Leopol das von Braun profesionaliai tvarko iždą ir
visada kruopščiai paruošia ataskaitą, iliustruoda-
mas ją kreivė mis. Drau go fondas 2014-uosius me tus
pra dėjo su 619,141.96 dolerių. „Drau go” ad ministra-
cijai išmokėta 50,914.00 dol. pa rama, įskaitant
25,849. dol. honorarų. Be to, naujo stogo uždengimui
buvo paskirta 20,000 dol., tėvai marijonai sumokėjo
kitą 20,000 dol. išlaidų dalį. Inves ti cija DF kainuoja

10,450 dol. arba 1.9 proc., o investavimo nuošim tis
siekia 22 proc. Nuo Draugo fondo gyvavimo pra-
džios, per 22 metus, „Draugui” išmokėta 2,271,607
dol. Šie skaičiai rodo, kad be DF paramos laikraštis
ne gyvuotų.

Remkime ir aukokime Draugo fondui, kuris pa-
laiko laikraščio gyvybę. Juk laikraštis „Draugas”
tarnauja visoms organizacijoms ir visiems lietu-
viams.

Posėdyje taryba nutarė skelbti pavasario vajų.
2014 metai LR Seimas oficialiai paskelbė Kristijono
Done lai čio metais, o 300-o sios jo gimimo me tinės
įtrauktos į UNESCO sukak čių sąrašą.

Buvo pasiūlyta prisijungti prie LR Seimo ir
2014 m. pavasario vajų skelbti Kristijono Donelaičio
vardu. K. Donelaitis – kultūrinės  mūsų valstybės
jungtis su pasaulio  lietuviais. „Draugo” laikraštis
jau skaičiuoja 105-uosius metus. Ateis laikas, kai pa-
 saulio lietuviai jį minės kaip tiltą, pa dėjusį visose
srityse jungtis tautiečiams, išsiblaškiusiems po
Ame riką ir visą pasaulį.

DF info

Švietimo 
premija 
2013 m.

JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti ,,Švietimo premiją” švietėjui, kuris ilgus
metus dirbo švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose. Kviečiame lietuvių
visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyvenančių lituanistinių
mokyklų mokytojų, kurie pasižymėjo lietuviško švietimo srityje, vadovėlių ir
knygų leidime bei redagavime, programos ir gairių tobulinime, ar ilgus metus
dirbo ar tebedirba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki 2014 m. vasario 28  d. adresu: 
Lithuanian Educational Council, 170 Query St., New Bedford, MA, 02745 arba
e-paštu: donavickas95@hotmail.com  pažymint, kad siūlote kandidatą švieti-
mo premijai. Prašome prie pasiūlymo pridėti paaiškinimą, kodėl rekomen-
duojate.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė yra
Daiva Navickienė.

2012 m. ,,Švietimo premija” buvo įteikta Amandai Muliolienei ir Marytei
Newsom. Kiti laureatai: Nekalto Prasidėjimo Seserų kongregacija, Jūratė
Dovilienė, Audronė Elvikienė, Dalilė Polikaitienė, Regina Kučienė, Danutė
Bindokienė, Bronius Krokys, Vida Bučmienė, Jonas Kavaliūnas, Julius Širka,
Stasė Petersonienė ir Elena Ruzgienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.
JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

Nuomonių apklausos rodo 
simpatijas politikams 

Sausio 25 d. „Lietuvos rytas” pa-
skelbė naujausius nuomonių ty-
rimus, kuriuos nuolat atlieka vi-

suomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
centras „Vilmorus”.

Apklausa teigia, kad premjeras
Algirdas Butkevičius geriau atsto-
vauja jų interesams nei Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Tai nusprendė
dalyvavę apklausoje, surengtoje sau-
sio 10–19 d.

Jeigu prieš metus 17,7 proc. ap-
klaustųjų teigė, kad geriausiai jų in-
teresams atstovauja premjeras, o 18,8
proc. – kad Prezidentė, tai šiemet  16,1
proc. žmonių – už A. Butkevičių, 15,4
proc. – už D. Grybauskaitę. Tai bene
mažiausias gerbėjų būrys, kurį pa-
vyko surinkti šalies vadovei per visą
kadenciją, nors dar prieš mėnesį jos
reitingas buvo 21,4 proc. Tačiau pagal
vertinimų palankumą visgi geriau
vertinama Prezidentė – ją palankiai
vertina 63,7 proc. o nepalankiai – 21,8
proc., kai premjerą atitinkamai 61,4
ir 16,6 proc. Todėl šis teigiamų ir nei-
giamų nuomonių skirtumas – A. But-
kevičiaus naudai.

Politologai mano, jog apklaustie-
siems labiau patiko, kad A. Butkevi-

čius pasakė nesieksiąs Prezidento
posto, o norintis tęsti pradėtus dar-
bus. Prezidentės teigiamų vertinimų
sumažėjimas aiškinamas skandalu
dėl slaptos saugumo informacijos nu-
tekinimo ir prasidėjęs kandidatų į
prezidentus kėlimas. 

O tradicinį klausimą: už kurią
partiją balsuotumėte rinkimuose į Eu-
ropos Parlamentą, jeigu rinkimai
vyktų kitą sekmadienį? – atsakymai
didelių staigmenų nepateikė. Dau-
giausia balsų laimėtų socialdemokra-
tai, ir nedaug nuo jų atsiliekantys
konservatoriai su „tvarkiečiais”. Bet
Darbo partija turėtų susirūpinti – jų
rėmėjų skaičius ir toliau mažėja.

Jeigu dar 2013 m. gruodžio mė-
nesį už Darbo partiją rinkimuose į
Seimą būtų balsavę 8,1 proc. piliečių,
tai dabar jau, jeigu būtų renkami eu-
roparlamentarai, –  tik 5,6 proc.

Apklausos rengėjai atkreipia dė-
mesį, kad net 20,2 proc. apklaustųjų
dar nežino, už kurią partiją balsuotų,
o 4,7 proc. neatsakė į šį klausimą. Tad
šie žmonės galėtų gerokai pakoreguoti
rinkimų rezultatus.

„Draugo” informacija
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Algis Kazlauskas

LR generalinis konsulas Marijus Gudynas da-
lyvavo Lietuvių versli nin kų sambūrio sueigoje
Balzeko mu ziejaus patalpose. Konsulas džiau-

 gė si, kad Čikagoje susirenka lietuviai verslinin-
kai. Europoje verslininkų sambūriai žymiai daugiau
išsiplėtę. Lietuvio verslininko pastangos reikš min-
 gos ir pačiam asmeniui, ir Lie tu vai. 

Sausio 10-osios vakaras buvo lie tingas ir važia-
vimas sudėtingas. Vers lininkų sambūrio pirminin-
kas Stanley Balzekas, Jr. iš savo automobilių par-
duotuvės  (Archer Ave.) į muziejų važiavo daugiau

nei valandą. Vis dėlto į Vytenio Kirvelaičio paskai-
tą, nepaisant orų, susirinko apie 30 klausytojų. Te -
ma – „Kaip pradėti verslą Amerikoje”. Tarp da ly vių
buvo jau patyrusių verslininkų, ką tik pradėjusių ar
besiruošiančių jį pradėti. Vakaras vyko  pokal bio sti-
liumi. Klausimai pylėsi be sustojimo. Prele gentas pa-
sirodė esąs ži nių aruodas ir nešykčiai jomis dalino -
si. Pirmieji verslo žingsniai Ame rikoje labai paprasti.
Tačiau Kirve lai tis  patarė numatyti verslo vystymosi
eigą keleriems metams į priekį. 

Pokalbiai ir naujos pažintys tę sė si  prie užkan-
džių.

Lietuvos diplomatas dalyvavo 
Holokausto dienos renginyje

Minint Tarptautinę Holokausto aukų
atminimo dieną, sausio 24-ąją Lietu -
vos Respublikos ambasados JAV įga-

lio tasis ministras Rolandas Ka činskas dalyva-
vo Holokausto au koms, jų artimiesiems bei žy -
dus nuo genocido gelbėjusiems asmenims skir-
tame renginyje Washingtone.

Iškilmių metu kalbėjo Holo kaus tą išgy ve-
 nusi Nesse Godin. Ji geto var  gus iškentė gim-
tuo  siuose Šiau liuo se.

Renginio metu taip pat skambėjo garsus
žy dų partizanų himnas „Nie kuomet nesakyk,
kad eini paskutiniuo ju keliu”. Šis himnas gi -
mė Vil niaus gete.

Lietuvos diplomatas JAV Holo kaus to me -
mo rialiniame muziejuje kartu su nuo šios pra-
gaištingos tra gedijos išsigelbėjusiais asmeni-
mis Holokausto aukas prisiminė uždegdamas
žvakelę.

Tarptautinė Holokausto aukų at minimo
diena minima kasmet sausio 27-ąją, po to kai
2005 m. ją rezoliucija įtvirtino Jungtinės Tau -
tos. Būtent tą dien 1945 m. sąjungininkai išva-
da vo di džiausią okupuotoje Lenkijoje įkur tą
nacių koncentracijos ir nai kinimo stovyklą.

LR ambasados Washingtone info

LR generalinis konsulas pagyrė verslininkus

Los Angeles, CA

Los Angeles skautai paminėjo Sausio 13-osios  įvykius

Sausio 12-ąją dau -
giau nei septy-
niasdešimt Los

Angeles skautų atvy-
ko į savo metinį susi-
rinkimą. Pirmiau sia
visi susirinko Šv. Ka-
zi miero bažnyčioje,
paminėti 1991 metų
sausio 13 dienos įvy-
kius. Skautai iškil-
min gai įnešė šešias
vėliavas. Vėliavos ats -
tovavo Lie tuvą, JAV
ir keturias skautų
draugoves. Per šv. Mi-
šias klebonas Tomas
Karanauskas kalbėjo
apie sausio 13 įvykius.
Prieš 23 metus žuvo
keturiolika nekaltų
žmonių – jie gynė Lie-
tuvos laisvę nuo rusų
armijos. Skautė Jūra-
tė Venckienė paminė-

jo tuos drąsius lietuvius, o skautai laikė jų nuotraukas. Kai kurie
žuvusieji buvo ne daug vyresni nei dauguma skautų. Jų gyvenimas
staiga nutrūko, tad  jie nebegalėjo pasiekti savo gyvenimo tikslų.
Jų pasiaukojimas leidžia kitiems lietuviams gyventi laisvoje Lie-
tuvoje. Jie tapo mūsų tautos didvyriais, o mes esame jiems dėkingi.

Los Angeles skautų trumpas paminėjimas buvo mažas padėkoji-
mas už jų ypatingą pasiaukojimą.

Prityrusi skautė Arija Empakerytė
Vytis kandidatas Matas Gajauskas

Skautai ir skautės pagarbiai laiko Sausio 13-ąją žuvusiųjų nuotraukas.

Metinio susirinkimo  dalyviai.                                                                                                                                                                                             Inos Petokienės nuotraukos

Rūtos Akelaitytės nuotraukoje sueigos dalyviai.
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Priminus, jog palaimintojo J. Ma tulaičio drau-
gijos steigimo inicia to riais buvo kunigai marijo-
nai bei Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių
seselių vienuolija, buvo pa kvies ti pasisakyti Lie-
tuvos marijonų provincijos vyresnysis kunigas Vy-
 tau tas Brilius, kvietęs šiemet itin gi lintis į Merge-
lės Marijos dvasingu mą, linkėjęs Dievo šviesoje
permąs tyti daugybę dalykų bei vargdienių seserų
vienuolijos vyresnioji Vikto ri ja Plečkaitytė, kvie-
tusi į pasaulį žiū rėti Marijos akimis ir jį matyti
bei vertinti Marijos širdimi.

Pagrindinį minėjimo pranešimą parengė ir pri-
statė kanauninkas, re ligijos mokslų magistras, te-
ologijos licenciatas Telšių kunigų seminarijos pre-
fektas Andriejus Sabaliauskas.  Jo tema – „Šven-
čiausioji Mergelė Ma rija – šeimų globėja, moky-
toja ir valdovė”. Kunigas itin akcentavo Mari jos –
šeimos motinos, žmonos, kasdie nių paprastų darbų
darytojos vaidmenį. Jis citavo palaimintojo J. Ma-
 tulaičio raštus, kuriuose daug kalbama apie Mari-
jos vaidmenį.

„Savo raštuose palaimintasis tei gė, kad Dievo
motina Marija kartu yra ir mūsų motina. Mes visi
turime jausti nuoširdų ryšį su Marija, matydami
jos paprastumą, jos kasdieniš kumą. Mums reikia
nuolat žiūrėti į Mariją ir atrasti joje paguodą bei
viltį, atskirti, kas yra tiesa”, – pa brė žė pranešėjas.

Kanauninkas akcentavo ir tų kas dienių, dažnai
nematomų darbų svarbą, prisiminęs neseniai at-
liktą įdomų tyrimą apie miškų ekosistemą. Kai stu-
dentų buvo klausiama, kas svarbiausia yra miške,
daugelis atsakė, jog, be abejo, medžiai, bet moks li-
ninkai išaiškino, jog daug svarbiau yra įvairūs
mikroorganizmai, bakterijos, kirminai, kurie gy ve -

Kelio dulkės, baltos rožės 
Atkelta iš 1 psl.

Renginio dalyviai galėjo įsigyti religinės literatūros. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Konkursai užsienio
lietuviams 

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą
užsienio lietuvių ne formaliojo lituanistinio 

švietimo projektams finansuoti.
Konkurso tikslas – skatinti už sienio lietuvius, lie-

tuvių kilmės už sie niečius ir užsieniečius mokytis lie-
 tuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pa-
žinti Lietuvos da bartį, taip pat sudaryti sąlygas sa vi-
raiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

Lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje regist-
ruotos švietimo įstaigos ar jas vienijančios organiza-
cijos, ku rios vykdo arba ketina vykdyti už sienio lietu-
vių neformalųjį lituanis tinį švietimą, kviečiamos teik-
ti projektų paraiškas iki 2014 m. vasario 28 d.  Projektų
paraiškos formą ir kitą reikalingą informaciją galima
rasti Švietimo ir mokslo ministerijos in ter netiniame pus-
lapyje http://www. smm.lt/ web/lt/konkursai/kiti-kon-
kursai (žr. sausio 17 d. praneši mą).

Valstybinis studijų fondas skel bia išeivijos
ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, stu-
 dijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, pra-

šymų priė mi mą vienkartinėms socialinėms iš mo-
 koms ir stipendijoms gauti.

Prašymų priėmimo laikotarpiu studentai turi už-
siregistruoti Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt
ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos pa-
raišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elekt-
roniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autori-
zuojantis per elektroninę banki ninkystę arba elekt-
roninio parašo sistemas. Užpildytą elektroninės formos
paraišką ir su prašymu pateikiamus dokumentus stu-
dentas Fondui turi pateikti išsiųsdamas juos adre su:
Valstybinis studijų fondas, A. Goš tauto g. 12 – 407,
01108 Vilnius, ar ba atvykdamas į Fondą.

Dokumentai priimami iki 2014 m. vasario 20 d.
Papildomą informaciją galima rasti https://www.vsf.lt/
index.php?id=1961.

Primename, kad šią ir kitą naudingą užsienio lie-
tuviams informaciją galima rasti Užsienio lietuvių
departamento Facebook’o paskyroje ,,Globalus tink-
las Lietuvai – Global Lithuanian Network”.   Maloniai
kvie čiame Jus, Jūsų bendruomenes ir organizacijas bei
Jūsų ir Lietuvos draugus prisijungti prie Globalaus tink-
lo Lietuvai.https://www.facebook.com/Globalus.tink-
las.Lietuvai?ref=hl.

Užsienio lietuvių departamento 
LR Užsienio reikalų ministerijos info

na po miško paklotais ir yra ne matomi – be jų miš-
kas negalėtų gy vuoti. Būtent tuos kasdieniai, daž-
nai net nematomi darbai yra patys svarbiausi, nors
jie būna ir nelabai pastebimi, ir iki galo neįverti-
nami. Mes visi privalome orientuotis į tokių kas-
dienių paprastų darbų kuo geresnį atlikimą.

Išklausę pranešimo, renginio dalyviai susi-
rinko maldos pusvalan džiui palaimintojo J. Matu-
laičio kop lyčioje Marijampolės švento arkangelo
Mykolo prokatedroje, vėliau čia buvo aukojamos
šventosios Mišios. Po jų visi vėl sugrįžo į dramos te-
atrą, kur buvo surengta agapė.

Po pietų sesuo V. Plečkaitytė skai tė paskaitą
apie palaimintojo J. Matulaičio draugijos veiklą,
prisimi nė svarbiausius jos momentus. Drau gijos
ištakos – 2003 m. įvairiose Lie tuvos vietose varg-
dienių seserų inicijuoti G. Adomaitytės knygelės
„Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį: kelio dulkės,
baltos rožės” pristatymai. Po jų pirmoji J. Matulai-
čio mylėtojų gru pelė susibūrė Kazlų Rūdos parapi-
joje, o po poros metų panašios grupelės jau veikė ir

dar dviejose parapijose.
2007 m. lapkritį Marijos vargdie nių seserų ir

Marijonų vienuolijų vyresniųjų buvo patvirtinti
jau turima patirtimi parengti Draugijos nuo statai,
o 2008 m. sausio 27 d., minint palaimintojo mirties
metines, Mari jampolėje įvyko pirmasis visuotinis
draugijos narių suvažiavimas. Tuo metu draugijos
skyriai jau buvo susibūrę aštuoniose parapijose.
Suvažia vimas buvo ir steigiamasis – sudaryta pir-
moji draugijos taryba. 

2008 m. kovo 12 d. draugijos veiklai pritarė ir ją
palaimino Lietuvos vys kupų konferencija, šiuo
metu vei kia 20 draugijos skyrių įvairiuose Lietuvos
miestuose bei Punske. Pagal draugijos nuostatus
po savo atstovą į tarybą skiria abi draugiją globojan -
čios vienuolijos, o kiti yra renkami narių suvažia-
vime. Draugijos tarybos narių rinkimai buvo su-
rengti ir šįkart, o po jų suvažiavimo dalyviai dar ga-
lėjo pamatyti meninę progra mą bei dalyvauti bai-
giamojoje maldoje.

Kanauninkas A. Sabaliauskas skaitė pranešimą apie
Mariją – šeimų globėją.



Visą praėjusių metų gruodžio mėnesį vyko tradicinė adventinė „Ca-
rito” Lietuvoje vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija
2013”. Akcijos metu Lietuvos žmonės galėjo įsigyti „Carito” žvake-

lę ir paaukoti pagalbai skurstančioms šeimoms, vaikams, slaugos ir blogos
prašantiems senoliams  ir kitiems nepriteklius kenčiantiems žmonėms.

Akcijos „Gerumas mus vienija” metu Caritas Lietuvoje išplatino 99 tūks-
tančius žvakelių, už kurias suaukota beveik 272,000 litų. Akcijoje talkino
300 savanorių.

„Nuo 1997 metų „Carito” organizuojama akcija sutelkia bendram tiks-
lui daug savanorių ir aukojančių akcijai geros valios žmonių. Dėkojame vi-
siems akcijos rėmėjams ir dalyviams. Dėka Jūsų, galime realiais darbais

padėti skurdžioms šeimoms, vieni-
šiems,  sergantiems ir savimi pasi-
rūpinti negalintiems senoliams”, –
apibendrinant rezultatus sakė Lie-
tuvos Carito generalinė direktorė
Ja nina Kukauskienė.

„Carito” daugiametė patirtis
rodo, jog kiekvienais metais žmonės
prisideda prie šios akcijos, neretas
joje dalyvauja jau ne pirmą kartą.

„Džiugu buvo stebėti jaunas
šeimas, kurios noriai jungiasi prie
akcijos, į procesą įtraukdamos ir
savo vaikus. Pamažu ugdoma nauja
karta, kuriai nebus svetimos filant-
ropijos, pagalbos artimui idėjos”, –
sakė J. Kukauskienė.

„Caritas“ Lietuvoje – Romos ka-
talikų bažnyčios Caritas organiza-
cijų tinklas, siekiantis socialinio
teisingumo visuomenėje bei tei-
kiantis įvairią socialinę pagalbą Lie-
tuvoje. Praėjusiais metais pagalba
buvo suteikta daugiau nei 300 tūks-
tančių Lietuvos gyventojų. Nuo 1989
metų atkūrusi savo veiklą, organi-
zacija vienija 300 profesionalių dar-
buotojų ir apie 2,500 savanorių visoje
šalyje ir yra didžiausias Lietuvos
valstybės socialinės pagalbos part ne-
ris. 

Lietuvos Carito informacija
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Tūkstančiai „Gerumas mus vienija“ 
akcijos žvakučių virsta realiai 

gerumo darbais

Vyriausybės informacijos tar-
nyba informavo, jog sausio 23
d. ministrų kabinetas patvir-

tino Lietuvos migracijos politikos gai-
res. Vyriausy bė šiomis gairėmis sie-
kia pradėti vykdyti modernią migra-
cijos politi ką, kurios pagalba būtų ša-
linamos emig racijos priežastys ir ska-
tinamas Lietuvos piliečių sugrįžimas
iš užsie nio valstybių.

„Mes pradedame galvoti apie
emigravusiųjų susigrąžinimą. Kitos
valstybės eina lengvesniu keliu ir at-
 veria galimybę įsidarbinti trečiųjų ša-
lių piliečiams, bet mūsų prioritetas
yra grįžtamoji emigracija – sudaryti
są lygas išvykusiems grįžti ir vėl in-
tegruotis į Lietuvos gyvenimą. Šiose
gai rėse kaip tik numatytos tos integ-
racinės priemonės”, – sako Vyriau sy-
 bės kanclerio pirmasis pavaduotojas
Remigijus Motuzas, vadovavęs šias
gaires rengusiai darbo grupei.

Gairėse pabrėžiama būtinybė
valstybės priemones nukreipti į gilu-
minių socialinių ir ekonominių emig-
racijos priežasčių šalinimą, ypač jau-
 nimo nedarbą, sudaryti sąlygas visą
informaciją ir praktinę pagalbą visais
su grįžimu susijusiais klausimais
gauti vieno langelio principu. Į Tė-
vynę grįžtantiesiems gyventojams
turi būti sudarytos galimybės integ-
ruotis į darbo rinką, įgyvendinti už-
sienio lietuvius telkiantys ir jų ryšį su
Lietuva išlaikantys projektai.

Be emigracijos, dokumente siū-
lomi principai kitų su migracija susi-
jusių problemų sprendimui. Siūloma
sudaryti geresnes sąlygas labai konk-
 rečių sričių, aukštos kvalifikacijos
specialistams įsidarbinti Lietuvoje,
nu statyti palankesnes atvykimo sąly-
gas, supaprastinti ir palengvinti ad-
 ministracines procedūras išduodant
leidimus dirbti ir gyventi Lietuvoje
lietuvių kilmės užsieniečiams, ES pi-
liečiams, atvykstantiems studentams
ir investuotojams. Darbuotojus iš tre-
čiųjų šalių siūloma pasitelkti tik tada,
kai nėra galimybės įdarbinti šalies
gyventojų ar grįžtančių emigrantų.

Gairėse daug dėmesio skirta už-

Klausiame
kunigo

migracijos politikos gairėse – dėmesys grįžtantiems į Lietuvą
 sie niečių integracijai į visuomenę,
mig racijos kontrolės priemonėms, pa-
brėžiama būtinybė Lietuvai labiau įsi-
traukti į ES migracijos politikos for-
mavimą. Tačiau dokumente pa brė-
 žiama, kad Migracijos politika privalo
būti atspari ir užkirsti kelią piktnau-
džiauti bei sukčiauti Lietu vos migra-
cijos sistema bei procedū romis.

Ministrų kabinetas nutarė, kad

migracijos klausimai nebus palikti sa-
vieigai – ši sritis bus koordinuojama
Vyriausybės lygiu. Vyriausybė su  pla-
navo pagrindinius rezultatus, kurie
bus naudojami daromai pažangai įver-
tinti. Bus stebimi ne tik emigracijos,
bet ir imigracijos, užsienie čių integra -
cijos, prieglobsčio srities ro dikliai.

LR Vyriausybės infoNorėčiau paklausti  apie paskuti-
nes Jėzaus gyvenimo aki mir kas. Kodėl
evangelijoje pagal Matą, pas kutiniai
nukryžiuoto Jėzaus žo džiai: „Mano
Dieve, Mano Dieve, ko dėl mane ap-
leidai?” taip skiriasi nuo evangelijos
pagal Luką: „Tėve, į tavo rankas atiduo -
du savo dvasią!” ar nuo evangelijos pa-
gal Joną: „Atlikta!”?

Paskutinėse dvejose evangelijo-
se skaitome apie atliktą misiją ir grįži -
mą į Amžinojo Tėvo namus, kur mū sų
valios nebėra. Bet daug sunkiau su-
prasti evangelijos pagal Matą žo džius.
Sunku, kai mirties akimirką ap leidžia
draugai, artimieji. Bet jei jau Dievas nu-
sisuka... Tai tikra dra ma, beviltiškumo
ekstazė, visiška ne žinomybė ir neat-
sakytas klausimas...

Ką reiškia šie paskutiniai Jė zaus
žodžiai: „Mano Dieve, Mano Die ve, ko-
dėl mane apleidai?”

Iš anksto dėkoju  už atsakymą.

Pagarbiai, R. Šenauskas

„Dievas mane apleido” – nere-
tai girdima savijauta. Panašius žo-
džius tardamas ant kryžiaus, Jėzus
Kristus liudija visišką savo, Dievo
Sūnaus, tapimą žmogumi, be jokių
dieviškų prievolių. Šv. Rašto žino-
vai teigia, ir tai galima tikėti, kad
Jėzus meldęs vi są 22-ą psalmę. Pa-
skutinės psalmės eilutės šlovina
Viešpatį, išpažinda mos Dievo rū-
pestį kiekvienu žmogumi. Evan-
gelijos skiriasi – rašytos skirtin-
gais laikais, skirtingiems žmo-
 nėms, bet esmė ta pati – Geroji
Nau jiena apie Dievo nesąlyginę
mei lę žmogui Kristuje.
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Vilnius (BNS) – Sekmadienį, sau-
sio 26 dieną Vilniuje prasidėjo dvi die-
nas trukęs Europos Sąjungos (ES) par-
lamentų generalinių sekretorių susiti-
kimas.

Posėdžiuose, kuriems pirminin-
kavo Seimo kancleris Jonas Milerius,
parlamentų administracijų vadovai ap-
tarė ES reikalų koordinavimą parla-
mentų administracijose. 

Patirtimi šia tema dalijosi Švedijos
Riksdago, Vokietijos Bundestago, Pran-

cūzijos Nacionalinės Asamblėjos Eu-
ropos reikalų tarnybos atstovai.

Taip pat susitikime Seime daug
dėmesio buvo skirta Tarpparlamentinės
Europos Sąjungos informacijos mainų
sistemos klausimams. 

Ši mainų sistema yra skirta pa-
lengvinti tarpparlamentinį bendra-
darbiavimą ES suteikiant parlamen-
tams galimybę elektroniniu būdu keis-
tis su ES susijusia informacija ir nuo-
monėmis. 

ES parlamentų gen. sekretorių susitikimas

Varšuva (ELTA) – Šveicarijos pre-
zidentas Didier Burkhalter, šiuo metu
taip pat vadovaujantis Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijai (ESBO), pirmadienį pasiūlė tar-
pininkauti sprendžiant politinę krizę
Ukrainoje.

Šveicarijos ir ESBO prezidentas
per sausio 27 d. vykusią spaudos kon-
ferenciją Varšuvoje taip pat sakė, kad
laukia Ukrainos valdžios atsakymo į

savo pasiūlymą.
Šveicarija pirmininkavimą ESBO

perėmė sausio 1 dieną. Šalis tarptau-
tinėje politikoje seniai užsitikrino ne-
utralios valstybės statusą, kur derybų
atvyksta net ir labiausiai nesutarian-
čios šalys. Pernai metų lapkritį Žene-
voje buvo sėkmingai pasiektas pirmi-
nis susitarimas dėl Irano branduolinės
programos, šiuo metu čia vyksta taikos
konferencija Sirijos krizei spręsti. 

Vilnius (BNS) – Vilniuje bendra-
dar biavimo sutartį pasirašė Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Val-
dovų rūmai ir Myro pilis Baltarusijoje.

Tai leis dviem muziejams rengti
bendrus projektus, susijusius su LDK
istorijos tyrinėjimu ir populiarinimu,
sa koma Baltarusijos ambasados pra-
nešime spaudai.

Po sutarties pasirašymo Myro pi-
lies ansamblio direktorė Olga Popko
skaitė paskaitą „Myro pilis – UNESCO
kultūros paveldo paminklas: muzie-
jaus tapsmas”.

Myro pilis lankytojams atidaryta

2010 metais po trijų dešimtmečių res-
tauravimo. Gotikinio stiliaus pilis pra-
dėta statyti XV amžiaus pabaigoje,
baigta 1520 metais. Ją iš Bresto vaiva-
dos Jurgio Ščesnavičiaus Iljiničiaus
paveldėjo Mikalojus Kristupas Radvila
Našlaitėlis. Radvilos pilį baigė statyti re-
nesanso stiliumi. Po Napoleono karų
metu pilis buvo apleista ir smarkiai ap-
griuvusi. XIX amžiaus pabaigoje ji
buvo atstatyta ir pritaikyta gyventi. Ša-
lia pilies suformuotas parkas. 2000 me-
tais pilis įtraukta į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą.

Vilnius (ELTA) – Šešėlinėje Vy-
riausybėje paskirti du nauji minist-
rai. Šešėlinei kultūros ministerijai nuo
šiol vadovaus Seimo narys, operos so-
listas Vytautas Juozapaitis, o konser-
vatyvios modernizacijos klausimais
rūpinsis parlamentaras Mantas Ado-
mėnas. 

Tokį sprendimą savaitgalį priėmė
didžiausios opozicinės partijos – Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų taryba. 

Šešėlinėje Vyriausybėje dirba Pau-
lius Saudargas (aplinkos ministerija),
Donatas Jankauskas (bendruomenių
reikalų ministerija), Dainius Kreivys

(energetikos ministerija), Mykolas Ma-
jauskas (finansų ministerija), Rasa Juk-
nevičienė (krašto apsaugos ministerija),
Mantas Adomėnas (kultūros ministe-
rija), Agnė Bilotaitė (regionų plėtros mi-
nisterija), Rimantas Jonas Dagys (so-
cialinės apsaugos ir darbo ministerija),
Antanas Matulas (sveikatos apsaugos
ministerija), Jurgis Razma (susisiekimo
ministerija), Valentinas Stundys (švie-
timo ir mokslo ministerija), Stasys Šed-
baras (teisingumo ministerija), Audro-
nius Ažubalis (užsienio reikalų minis-
terija), Andrius Kupčinskas (ūkio mi-
nisterija) ir Arvydas Anušauskas (vi-
daus reikalų ministerija). 

ESBO siūlosi tarpininkauti 

Briuselis (ELTA) – Sausio 28 d. Ru-
sijos prezidentą Vladimirą Putiną pri-
ims Europos Komisijos (EK) prezi-
dentas Herman van Rompuy ir Euro-
pos Komisijos (EK) vadovas Jose Ma-
nuel Barroso. Trys vadovai dalyvaus
uždarame susitikime aptarti ,,strate-
ginių” reikalų su ES užsienio reikalų
įgaliotine Catherine Ashton ir Rusijos
užsienio reikalų ministru Sergejumi
Lavrovu. Susitikimo metu bus aptarti
skirtingi Rusijos ir ES požiūriai į įvy-
kius Ukrainoje, Sirijoje ir Irane. Dar-
botvarkėje taip pat numatomi klausi-
mai dėl Rusijos kuriamos Muitų są-

jungos, kuri didžiąja dalimi pakurstė
įtampą tarp ES, Ukrainos ir Rusijos.

Nors Rusijos ir Bendrijos santy-
kiai įtempti, tačiau neprisistatęs ES pa-
reigūnas sakė netikintis, kad šis susi-
tikimas atneš netikėtų užsienio poli-
tikos pokyčių, nes abi šalys puikiai su-
pranta tarpusavio prekybinę ir ener-
getinę priklausomybę.

,,Nesutarimų bus, tačiau jie turės
būti išspręsti abiejų pusių naudai... va-
dovai nori judėti į priekį”, – kalbėjo
diplomatas, pridūręs, kad po viršū-
nių susitikimo bendro pareiškimo
greičiausiai nebus. 

Rusijos ir ES vadovai tarsis dėl Ukrainos 

Paryžius (ELTA) – Prancūzams
protestuojant prieš Prezidento Fran-
cois Hollande valdymą, Paryžiuje sek-
madienį buvo suimta 250 žmonių, su-
žeista 19 policijos pareigūnų.

Policijos duomenimis, nė vieno
pareigūno būklė nėra sunki. Teigiama,
kad sužeistųjų ir suimtųjų skaičius yra

labai didelis, palyginti su kitais pra-
ėjusią savaitę vykusiais protestais
prieš F. Hollande ekonominę politiką.

Sekmadienį proteste dalyvavo apie
17 tūkst. paryžiečių. Eitynėse dalyva-
vo 50 įvairių politinių asociacijų, įskai-
tant konservatorių ir radikalių deši-
niųjų grupes. 

Per protestus Paryžiuje suimta 250 žmonių

Bernardinai.lt. – JAV valstybės
departamentas  pataria olimpinės rin -
ktinės nariams nevilkėti komandinės
uniformos išėjus už olimpi nių objektų
Sočyje.

Apie tai rašoma memorandume,
kurį, pasak „The Wall Street Jour-
nal”, valstybės departamentas išpla-

tino tarp olimpiečių, baimindamasis
teroristinių aktų per žiemos olimpines
žaidynes Sočyje vasario mėnesį.

Amerikiečių sportinę uniformą
Sočio olimpiadai sukūrė pasaulinio
garso dizaineris Ralph Lauren pagal
JAV vėliavos spalvas: raudoną, baltą ir
mėlyną.

JAV pataria savo olimpiečiams nevilkėti 
uniformos Sočyje 

Vatikanas (bernardinai.lt) – Nau-
jasis kardinolas iš Seulo, Andrew Yeom
Soo-jung, yra kilęs iš senas krikščio-
niškas šaknis turinčios šeimos: jo
proprosenelis buvo paskelbtas kanki-
niu, o du jo broliai taip pat yra kunigai.

Seulo arkivyskupas A. Yeom Soo-
jung yra tarp 19 dvasininkų, kuriuos
popiežius Pranciškus nominavo kar-
dinolais. Per visą savo tarnystę būsi-
masis kardinolas nuolat pabrėždavo
svarbų kankinių, kurie yra autentiški
krikščioniško tikėjimo liudytojai, vaid-
menį. Kankiniai, pasak jo, moko mus
sekti Kristumi kiekviename mūsų gy-
venimo žingsnyje. Savo kalbose būsi-
masis kardinolas taip pat dažnai pa-
brėždavo dialogo, susitaikinimo ir tai-
kos tarp abiejų Korėjų troškimą.

Arkivyskupo Yeom kunigišką
veiklą charakterizuoja ir siekis skelb-
ti gyvybės kultūrą. Pagarba žmogaus
gyvybei yra labai aktualus klausimas
Korėjos Bažnyčiai. Korėjoje augant
tyrimų centrų, savo eksperimentams
naudojančių žmogaus embrionus, skai-

čiui, Korėjos Bažnyčia yra priversta vis
garsiau kalbėti apie būtinybę ginti
žmogaus, ypač silpniausiųjų, gyvybę.

Žinias apie nominavimą į kardi-
nolus arkivyskupas Yeom sutiko su nu-
sižeminimu ir tik pakartojo savo kaip
vyskupo šūkį, paimtą iš Apreiškimo
Jonui knygos: „Amen. Veni, Domine
Jesu!” Be šio šūkio jo herbe taip pat yra
vaizduojamas kryžius, simbolizuo-
jantis Kristaus auką ir Korėjos kan-
kinius, kurie tapo XIX amžiuje vyku-
sių religinių persekiojimų aukomis, ir
virš dviejų žvaigždžių skriejantis tai-
kos balandis, įkūnijantis dviejų Korė-
jų susivienijimo viltį.

Naujas kardinolas – iš Pietų Korėjos 

Valdovų rūmai bendradarbiaus su Myro pilimi 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA), mini svarbią Lietuvos karinin-
kų rengimo istorijos datą – 95-ąsias Karo mokyklos įkūrimo metines. Ta proga Aka de -
mijos ramovėje vyko Karo mokyklos įkūrimo metinėms skirtas renginys.

Lietuvos karo mokykla įsteigta 1919 m. sausio 25 d. Kaune. 1929 m. ji pervadinta į
Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą. Akademijos ramovėje vyko Karo mokyklos
įkūrimo metinėms skirtas renginys. ELTA info                          Kęstučio Dijoko (LKA) nuotr.

Šešėlinėje Vyriausybėje du nauji ministrai 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS
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Šeštadienį, sausio 25 dieną, mi-
 nint šventojo Pauliaus atsiver-
timo iš kilmę popiežius Pranciš-

kus vadovavo antriesiems mišparams
šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje Ro-
moje, užbaigda mas Maldų už krikš-
čionių vienybę savaitę. Šiame ekume-
niniame susiti kime dalyvavo Kons-
tantinopolio or todoksų patriarchato
delegatas ir anglikonų Kenterberio ar-
kivyskupo delegatas, Romoje esančių
krikščioniš kų bendruomenių atsto-
vai. 

„Argi Kristus padalytas?” – šiuo
apaštalo Pauliaus klausimu, kuris
šiais metais buvo parinktas visos
maldų už krikščionių vienybę pag rin-
dine tema, popiežius Pranciškus pra-
dėjo savo apmąstymą. Jis priminė šv.
Pauliaus pirmojo laiško korintie-
 čiams kontekstą: apaštalas su dideliu
liūdesiu sužinojo, kad Korinto krikš-
 čionys yra pasidalinę: „yra tokių, ku-
rie sako: „Aš esu Pauliaus”, „aš – Ap-
olo”, „aš – Kefo”, „o aš – Kristaus” (1
Kor 1, 12). Net ir tie, kurie skelbiasi
esą Kristaus, nėra pagiriami, nes nau-
doja vienintelio Išgelbėtojo var dą, kad
atsiribotų nuo kitų brolių bend ruo-
menės viduje. Kitaip tariant, kiek-
vieno patirtis, liečianti bendruo menei
svarbius asmenis, tapo kitų ti kė jimo
vertinimo matu. 

Šioje situacijoje Paulius meldžia
Korinto krikščionis „Viešpaties Jė-
 zaus Kristaus vardu” kalbėti vienin-
 gai, nebūti susiskaldžiusiais, būti vie-
 nos dvasios ir vienos minties. Tačiau
ši vienybė, apie kurią kalba apašta-
las, nėra žmogiškų strategijų vaisius.
Ji įmanoma tik būnant to paties nu si-
teikimo, kaip Kristus. 

Šį vakarą, susirinkę maldoje, jau-
 čiame, kad Kristus, kuris negali būti
padalintas, nori mus patraukti link
savęs, link savo širdies jausmų, link

savo visiško ir pasitikinčio atsidavimo
į Tėvo rankas, link savo ra dikalaus
savęs atsisakymo dėl žmonijos. Tik jis
gali būti mūsų vienybės principas,
priežastis ir išjudintojas – kalbėjo po-
piežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas pabrėžė, kad ne-
 galime Bažnyčios pasidalijimą ver-
tinti kaip neišvengiamą, natūralų so-
 cialinio gyvenimo reiškinį. Mūsų pa-
 sidalijimai žeidžia Kristaus kūną ir
mū sų pačių liudijimą pasauliui. Po-
 piežius citavo Vatikano II Susirin-
 kimo deklaraciją apie ekumenizmą
„Unitatatis Redintegratio”, jog Kris-
 taus mokinių pasidalijimas yra tie sio  -
ginis prieštaravimas Kristaus va liai
ir kenkimas šventai Evangelijos skel-
bimo misijai.

Brangūs draugai, Kristus negali
būti padalintas! Šis tikrumas turi drą-
 sinti ir palaikyti mus su nuolan kumu
ir pasitikėjimu einant keliu link pil-
nos ir regimos vienybės tarp tikin-
čiųjų į Kristų atstatymo, – sakė Pran-
ciškus, priminęs savo pirmtakų – pa-
laimintųjų Jono XXIII ir Jono Pau-
 liaus II, taip pat Pauliaus VI at vertus
kelius, postūmį visai Bažny čiai eiti
ekumenizmo keliu. Dėl jų šian dien
ekumeninis dialogas yra tapęs Romos
vyskupo tarnystės es miniu aspektu.
Be jo nebegalime su prasti petriško-
sios tarnystės. Dar daugiau, ekume-
ninis kelias leido ge riau suprasti
Petro įpėdinio tarnystę.

Su dėkingumu žvelgdami į žings-
 nius, kuriuos Viešpats mums leido
žengti, neslepiant ekumeninio dialogo
sunkumų šiandien, prašykime Kris-
 taus nusiteikimo, kad galėtume ei ti
link jo norėtos vienybės, – dar kar tą
meldė popiežius.

Vatikano radijas 

ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Sausio penktoji savaitė
Sausio 27 d. 

– 1756 m. gimė Wolfgang Amadeus
Mozart, vienas žymiausių ir įtakin giausių kla-
sikinės muzikos kompozitorių (mirė 1791
m.).

– 1880 m. Thomas Alva Edison užpa-
tentavo elektros lemputę.

Thomas Alva Edison – išradėjas ir vers-
lininkas, vienas produktyviausių išradėjų,
savo vardu užpatentavęs net 1093 išradimus,
nors kai kurie šių išradimų buvo tik senų pa-
tentų patobulinimai, o dalį išra di mų padarė
jo samdiniai. Tarp jo iš radimų yra ir elektros
lemputė. Tie sa, su kito išradėjo Heinrich Gö-
bel pagalba, tačiau Edison plačiai įdiegė šį iš-
radimą. Taip pat jis sukūrė pirmąjį fonogra-
fą, diktofoną, kinetos ko pą,  elektros kėdę.

– 1901 m. mirė Giuseppe  Verdi – italų
kom pozitorius (gimė 1813 m.).

– 1927 m. mirė Jurgis Matulevi čius-Ma-
tulaitis, lietuvių palaimintasis ir Vilniaus vys-
kupas 1918–1925 m., arkivyskupas 1925–1927
m. (gimė 1871 m.).

Sausio 28 d. 

– 1835 m. gimė Vincas Svirskis, lietuvių
dievdirbys, liaudies meni nin kas, vienas žy-
miausių XIX amžiaus kryžių drožėjas, kurio kry-
žių išlikę Lietuvos muziejuose  (mirė 1916 m.).

– 1887 m. Paryžiuje prasidėjo Eifelio
bokšto statyba.

– Turbūt pats ilgaamžiškiausias laikinai
statytas statinys. Iki 1931 m. buvo aukščiau-
sias pasaulio statinys (301 metras).

– 1889 m. Prancūzijos revoliucijos 100-
osioms metinėms paminėti Pary žiuje buvo
rengiama Pasaulinė paroda. Gustave Eiffel pa-
žadėjo, kad Pran cūzija bus vienintelė šalis,
kurios vėliava plevėsuos ant 300 m aukštyje.

Bokštas pastatytas per 2 metus, 2 mė-
nesius ir 5 dienas. 7,300 tonų sve riantis
bokštas slegia žemę kaip žmogus, sėdin-
tis ant kėdės (4 kg/cm²). 

Sausio 29 

– 1866 m. gimė Romain Rolland,
prancūzų rašytojas, biografas ir mu-
 zikas. 1915 m. tapo Nobelio literatū ros
premijos laureatu (mirė 1944 m.).

Sausio 30 d. 

– 1854 m. Lietuvoje nutiesta
pirmoji telegrafo linija.

– 1951 m. mirė Ferdinandas
Pors che, austrų automobilių in-
žinierius. 1937 m. Adolfas Hit-
leris apdovanojo F. Porsche
Vokietijos nacionaliniu ap-
 dovanojimu už meno ir
mokslo sričių plėtoji-
mą  (gimė 1875
m.).

Sausio 31 d. 

– 1797 m. gimė Franz Schubert, austrų
kompozitorius (mirė 1828 m.).

– 1888 m. mirė Giovanni Melchior Bos-
co – Jonas Boskas, katalikų kunigas, 1934 me-
tais paskelbtas šventuoju – auklėtojų ir ka-
talikų mokytojų globėju (gimė 1815 m.).

– 1935 m. valdžios sprendimu Pa langos
paplūdimys tapo visos Lietu vos nuosavybe.
Iki tol jis priklausė grafui Feliksui Tiškevičiui.

Pirmą kartą Palanga paminėta 1161
metais, danams užėmus kuršių Palangos pilį
(manoma, kad čia galėjo būti išlipęs Danijos
karalius Valde maras I su kariauna). 1300–1413
m. Palangoje ant Birutės kalno veikė stul pinė
stebykla Saulės ir Mėnulio judėjimui sekti.
1343 m. LDK kunigaikštis Kęstutis iš Palangos
į sostinę išsigabeno vaidilutę Birutę, kuri
tapo jo žmona ir porai gimė Vytautas Didy-
sis.

XIII ir XIV a. Palanga buvo žvejų kaimas,
bet jau žymus prekybos centras ir vienas svar-
biausių Lietuvos uostų. 

XIX a. pradžioje Palanga ėmė garsėti kaip
vasarvietė. 1824 m. Pa langą nusipirko caro ar-
mijos pulki ninkas, grafas Mykolas Juozapas
Tiš kevičius. Jis atnaujino uostą, pastatė ąžuo-
linį tiltą, prie kurio švartavosi laivai, naujus rū-
mus. 

Vasario 1 d

– 1709 m. negyvenamojoje saloje buvo
rastas penkerius metus vienas išgyvenęs
Alejandro Selkirk. Jo nuotykiai tapo Daniel De-
foe knygos „Robinzonas Kruzas“ pagrindu.

Alejandro Selkirk sala yra 11 km ilgio (iš
šiaurės į pietus), 6 km pločio ir užima 44,6 km².
Paviršius kalnuotas, čia yra aukščiausia viso
salyno vieta – Los Inocentes kalnas (1329 m).
Kalnuose veši tankūs nedidelių medžių, krū-
 mokšnių ir paparčių miškai, o pa kran tėse –
aukštažolės pievos. Saloje gyvena endeminis
ir labai retas krosninių šeimos paukštis Mas
Afueros rajaditas (Aphrastura masafuerae).

Salą atrado ispanų jūrininkas Chuan Fer-
nandes. Čia slapstydavosi piratai, vėliau
rytinėje pakrantėje įkur ta kalinių tremties

vieta. 1909–1930 m. veikė gyvenvietė, ku-
rioje gyveno 190–160 kalinių. 1966 m. per-
vadinta Alejandro Selkirk, tremtyje gy-
venusio Robinzono Kruzo saloje, garbei.
Dabar sala nebegyvenama, belikę – 20 pa-
statų.

– 1839 m. pirmą kartą nufotogra-
fuotas Mėnulis.

– 1930 m.  žurnale ,,The Times” iš-
spausdintas pirmasis kryžiažodis.

– 1937 m. gimė Audrys Juozas Bač-
 kis, kardinolas, Vilniaus arki vyskupas
metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios

kanonistas ir diplomatas.

Vasario 2 d. 

– 1994 m. mirė Marija Gim-
butienė, lietuvių kilmės archeo-
logė ir antro po logė, archeomi-

tologijos pradinin kė, tyrusi Eu-
ropos neolito ir bronzos am-

žiaus kultūras (gimė 1921
m.).

Palanga.

Thomas Alva Edison.

Popiežius Pranciškus baigiant Maldų už
krikščionių vienybę savaitę: 

Argi Kristus padalytas?

Marija Kuprienė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė „Draugo” meti nę
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdus ačiū už dosnią paramą ir už
tai, kad ne tik pati prenumeruojate ir skaitote laikraštį, bet ir suteikiate
galimybę jį skaityti kitiems.

Julia Smilgienė, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo „Draugo” laikraš-
čiui paremti 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Dr. Aldona Juozevičienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame nuoširdų
ačiū už paramą.
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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
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Mažoji Lietuva Čikagoje įsitvir-
tina Lietuvių pasaulio žemėlapyje
kaip didžiau sia ir gausiausia išeivių
kolonija pirmaisiais XX a. dešimtme-
čiais, o jos vaidmuo toliau auga pro-
porcingai Rytų pakrantės kalnakasy-
bos pramonės nuosmukiui. Pensilva-
nijos kasyklų rajonams degraduojant,
Čikaga toliau augo kaip ant mielių.
Kartu augo lietuvių kolonijos įvai-
riose vėjų miesto dalyse ir prie centro
artėjan čiuose priemiesčiuose (Cicero,
Chicago Heights, etc.), pra-
dėdama kurti Pietų Čika-
gos Market Parko prie-
miestį – vienu metu neabe-
jotiną lietuvių pa saulio
salą. Nepaisant gerėjan-
čios statistikos ir tų pačių
čikagiečių lietuvių dėka
1910 m. JAV gyventojų su-
rašymo dokumentuose at-
siradusios atskiros lietu-
vių grafos, maksimalus ko-
lonijos dydis būdavo nusa-
komas gana provizoriškai.
Štai amžių sandūroje
orien  tuotasi į 14 000 lietu-
vių, 1911 m. vietine lietu-
vių spauda rėmęsis Juozas
Tumas-Vaižgantas teigė Či-
kagoje buvus jau 50 000,
1925 m. patys lietuviai
manė čia esant 80 000 lietu-
vių. Dar po ketverių metų
žymiausias ano meto lietu-
vių demografas profeso-
rius Kazys Pakštas įtvir-
tino 100 000 lietuvių ribą194.
Daugiataučiame imigran -
tų margumyne Čikagos lie-
tuvių kolonija, arba visas
kolonijų spiečius, buvo la-
bai gerai atpažįstama ben-
druomenė. Demokra tiniuose Ameri-
kos sluoksniuose, ypač kairiojo vi-
suomenės sparno vaizduotėje, lietu-
viai buvo neabejotinai vieni svar-
biausių industrinių džiunglių gyven-
tojai. Lietuvių pasaulio vaizduotėje ir
kintančiame to pasaulio žemėlapyje
Čikaga pamažu darėsi simboliniu lie-
tuvių centru. Kita vertus, pati didžioji
Čikaga darė si megapoliu, kuriame
lietuviai nebuvo tolygiai pasklidę, bet
susispietę keliuose spiečiuose. Nuo
1907 m., kai kunigas A. Staniukynas
nupirko sklypą seserų kazi mieriečių
vienuolynui ir akademijai, pietinėje
Čikagoje tarp 55-osios ir 75-osios gat-
vių, kertamų S. Western (arba pagal
senuosius lietuvius – Vesteronės), S.
Ca lifornia ir S. Kedzie aveniu, pradė -
jo augti lietuviškas Marquette Parko
ra jonas. Tai, kas buvo Čikaga visai
Amerikos lietuvių diasporai, Mar-
quette Parkas buvo lietuviškajai Či-
kagai. Jis rodė, kaip per vargus ir
skerdyklų smarvę kilo lietuvių ge-
rovė. Prakutę imigrantai laike ir erd-
vėje kėlėsi toliau nuo U. Sinclair
džiunglių, statydinosi savo namukus
ir kėlė koją į tą Amerikos gyvenimo
gerovę, kuri pa mažu buvo pradėta va-
dinti viduriniąja klase. Gerokai vė-
liau, kai po II pasaulinio karo miesto
lietuvių gyvenimą stipriai atgaivino
nauja Lietuvos išeivių banga, Čika-
gos valdžia nusprendė visą plotą tarp
67-osios ir 69-osios gatvių pavadinti
Lithuanian Plaza. Parko peizaže iški-
lęs monumentas Steponui Dariui ir
Stasiui Girėnui iki šiandien yra jau
išnykstančio lietuvių pasaulio lopi-
nėlio priminimas.

3. Amerikos lietuvių geografija ir
turtas prieš I pasaulinį karą

Iki I pasaulinio karo, užtvenkusio
masinį uždarbio emigrantų srautą į

Jungti nes Amerikos Valstijas, dau-
giau mažiau nusistovėjo lietuvių dias-
poros geografija. Pensilvanijos kal-
nakasybos rajonas su Šenandoriumi
centre ir Čikagos kolonijos buvo la-
biausiai įsirėžusios erdvinėje lietuvių
vaizduotėje. Tačiau tai nebuvo vie nin-
telės rimtos, įtakingos ir našios kolo-
nijos. Labai taikliai tą kintančią Ame-
ri kos lietuvių geografiją prieš kelis
dešimtmečius yra aprašęs Alfonsas
Eidintas:

XIX a. pabaigoje tarp lietuvių jau
buvo galima pastebėti kažką panašaus
į geo grafinį darbo pasidalijimą. Bal-
timorėje lietuviai vertėsi daugiausia
siuvėjo amatu, Bostone – siuvėjavo
arba dirbo audimo fabrikuose, Det-
roite – automobilių pramo nėje, Pits-
burge ir Klivlande – plieno lydytojais,
Čikagoje – metalurgijos fabrikuo se ir
skerdyklose, Pensilvanijoje – anglia-
kasiais. Nauji imigrantai pagal tradi-
ciją vykdavo į lietuvių kolonijas, kur
lengviau susirasdavo darbo ir galė-
davo bendrauti lietuvių kalba. Senieji
emigrantai, įgiję kvalifikaciją, susi-
rasdavo geriau apmoka mus darbus.195

Nors nedideliais būriais, tačiau ir
kokie lietuviško pasaulio pionieriai,
praėju sio amžiaus pradžios imigran-
tai pasiekė tolimas valstijas Ameri-
kos Vakaruose. Verta patyrinėti, kaip
sklisdavo informacija ir gandai lietu-
vių bendruomenėje. Kadangi daugelis
naujakurių neturėjo nei savo šeimų,
nei namų ar kokio kitokio nekilnoja-
mojo turto, tai susikrauti mantą ir ke-
liauti kažkur, kur veda geležinke liai
ir didesnio uždarbio gandas, buvo ne-
labai sunku. Bet kuriuo atveju, isto-
rinėje lietuvių atmintyje geriausiai
išliko tik tos vietovės, kuriose atsi-
dūrė ne vienas, bet keliolika tarp sa-
vęs susižinojusių lietuvių. Ir tuo pat
metu matome, kad keliasde šimt metų

nutolę pirmieji Teksaso lietuvininkai
nei buvo atsimenami naujojoje dias-
poroje, nei patys rodė kokius nors są-
moningus priklausomybės lietuviš-
kam pasauliui polinkius.

Tiek statistiniu požiūriu, tiek
diasporos demografijos labui reikia
pripažinti, kad viso Amerikos lietu-

vių išsibarstymo nėra įmanoma tiks-
liai nustatyti. Nere tai bendrąją dias-
poros vaizduotę pasiekdavo tik tolimų
valstijų ir juose darbo ra dusių lietu-
vių atgarsiai. Registruodamas Kolo-
rado valstijos Lafajeto miestelyje 13
lietuvių šeimų K. Račkauskas tik už-
simena, kad netolimuose Maršelio,
Superioro, Luisvilio, Erio, Puritano,
Frederiko miesteliuose taip pat gy-
vena lietuvių. 

Lietuviai bent jau simboliškai, ne-
dideliais būreliais judėjo į
Vakarus kartu su visa
Amerika. Dar pirmaisiais
metais po kruvino pilieti-
nio karo pabaigos baltų jų
amerikiečių pasieniai rė-
mėsi į Uolinių kalnų ryti-
nius šlaitus. O toliau be-
veik 1 600 kilometrų drie-
kėsi didžiuliai kalnagūb-
riai, išvagoti rūsčių kan-
jonų. Nuo ten kartu su gan-
dais apie atrastus minera-
lus, auksą dar sklido des-
peratiški savo teritorijas
gynusių indėnų karo
šauksmai, negailestingi šū-
viai ir skraidė strėlės. Per
paskutinį XIX a. ketvirtį
kone visas šis regionas
buvo padalytas į valstijas
ir teritorijas. Visur po kal-
nynus naršė kalnakasiai.
Jie kasė šachtas ir kūrė
naujus miestelius Nevados,
Montanos ir Kolorado vals-
tijose. Per visas šias civili-
zacijos konfliktų ir aukso
karštligės erdves labai
greitai (1862–1869 m.) nu-
sidriekė Union Pacific ge-
ležinkelis. Ištisus mėne-

sius trukdavusi kelionė nuo Vidurio
Vakarų iki Kalifornijos dabar buvo
įmanoma per keturias dienas. 

194. Chicagos lietuviai, Lietuvių enciklopedija, t. 3,
Bostonas, 1954, p. 501.

195. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 37.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
www.draugas.org

1907 m. Kunigas A. Staniukynas nupirko sklypą seserų kazi mieriečių vienuolynui ir akademijai, Čikagoje.
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Lietuvos moksleivijos kapelionas 
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

Tai buvo prieš keturiasdešimt me tų. Gustonių
kaime gyvenusi žmonos teta Elžbieta Bačkytė
atrakino klėties duris ir aš pamačiau knygas.

Gulinčias ant grindų, aruoduose. Apdulkėjusias. Ap-
lenktas pilku po pie riumi. Kai kurias – nukentėju-
sias nuo pelių ir žiurkių. Tai buvo kunigo ir publi-
cisto, buvusio kapeliono, jau nuomenės auklėtojo Al-
fonso Sušins ko bibliotekos likučiai. Vinco Kudir kos,
Adolfo Sabaliausko-Žalios Rū tos, Liudo Dovydėno,
Petro Vaičiūno, Stasio Santvaro, Jurgio Baltrušai-
čio, Fausto Kiršos, Julijono Lindės-Do bilo, Juozo Tys-
liavos, Antano Rūko, Bernardo Brazdžionio kūriniai.
Kny gos išplėštais priešlapiais, nes tais sovietiniais
pokario dešimtmečiais, kai į Sibiro tolybes dundė-
jo lentomis užkalti prekiniai vagonai su tremiamais
lietuviais, ne vienam sovietiniam aktyvistui turė-
jo užkliūti Alfonso Sušinsko pavardė, galėjusi jo gi-
minaičiams nulemti skaudžią tremtinio dalią. Tik
dve jose knygose – Antano Rū ko ir Bernardo Braz-
džionio eilė raščių rinktinėse – aptikau užrašytą A.
Sušinsko pavardę. B. Brazdžionio knygą „Per pasaulį
keliauja žmogus” tą vasarą, kai poetas lankėsi Bir-
 žuo se, padovanojau vienai biržietei literatūros mo-
kytojai. Tuomet joje, greta A. Sušinsko parašo, at-
sirado Bernar do Brazdžionio autografas. Simbo liš-
kas, nes Biržų gimnazijoje B. Braz džionis ir A. Su-
šinskas mokėsi ne tik toje pačioje klasėje, bet ir ne
vienerius metus sėdėjo tame pačiame suole, pynė
jaunatviškas svajones apie prasmingą ir šviesią at-
eitį, darbą Lietu vai ir jos žmonėms. Prasminga, nes
po daugelio metų sovietmečiu labiausiai draustoje
ir persekiotoje poeto knygoje jie buvo vėl greta. 

Alfonso Sušinsko gyvenimo ke lias prasidėjo Ry-

goje. Jis gimė 1909 me tų sausio 25 dieną lietuvio fab-
riko darbininko šeimoje. Tėvas – Antanas Sušinskas,
gimęs ir augęs Krinčine, į Rygą išvyko ieškoti ge-
resnio gyvenimo. 1908 metais susipažino ir vedė nuo
Latvijos pasienio kilusią, Rygos skalbykloje dirban -
čią, už save 10 me tų jaunesnę Mariją Genytę (abu tė-
 vai palaidoti Pabiržės kapinėse – A. B.) Rygoje gi mė
ne tik Alfonsas, bet ir jo sesuo Marytė. Pirmojo pa-
sau linio ka ro metais Sušinskų šeima atsidūrė
Maskvoje, patyrė ginkluotą valstybės perversmą
įvykdžiusių bolševikų smur tą ir prievartą. Maskvoje
gimė Alfonso brolis Albertas ir seserys Ol ga ir Da-
nutė. 

1919 metais šeima grįžo į Lietu vą. Apsigyveno
Gulbinuose. Pradžia buvo nelengva. Tėvas dirbo pa-
dieniu darbininku, vėliau gavo darbą prie ge ležin-
kelio, įsigijo žemės Užugulbi nė je. Tėvams pritarus,
Alfonsas, bai gęs Gulbinų pradinę mokyklą, pra dėjo
mokytis Biržų gimnazijoje. Ga bus ir stropus gim-
nazistas nuo ket virtos klasės ėmė mokyti kitus
moksleivius. Gimnazijoje buvo veiklus vi suomeni-

Panevėžio mergaičių gimnazijos II a klasės mokinės su auklėtoja ir mokytojais. 1943 m. Antroje eilėje (iš kairės) sėdi vo-
kiečių kalbos mokytoja Miliušienė, istorijos mokytoja Ona Maksimaitienė, klasės auklėtoja matematikos mokytoja Ona
Gudelytė, kapelionas Alfonsas Sušinskas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Emilija Šešeikaitė ir piešimo mokyto-
jas J. Kaminskas.

Kun. Alfonsas Sušinskas.

ninkas, literatas, ateitinin kas. Jo mokslo draugas, bū-
simasis ku nigas ir publicistas, iš Gulbinų kaimo ki-
lęs Jonas Petrėnas rašė, kad „Biržų gimnazijoje
Alfa Sušinskas palaipsniui išėjo visą ateitininkų mo-
kyklą: eilinis narys, spaudos platintojas, jaunųjų at-
eitininkų kuopos pirmininkas, eucharistininkų bū-
relio vadovas, laikraščių „Daigas” ir „Inkarėlis” ben-
dradarbis, pagrindinis švenčių ir minėjimų orga-
nizatorius, galiausiai – jungtinės Biržų moksleivių
ateitininkų kuopos pir mininkas.” J. Petrėnas pri-
simena, kad korepetitoriaus darbas ir aktyvi veik-
la iš Alfonso pareikalaudavo daug laiko ir jėgų. Daž-
nai po pamokų į namus jis grįždavo tik naktį. Bū da-
 mas aštuntoje klasėje, pavasarį, jis stipriai susirgo.
Gimnazijos Peda go gų Tarybai pasiūlius, Švietimo
ministerija A. Sušinskui, kaip geriausiam ir darbš-
čiausiam klasės moki niui, išdavė brandos atestatą
be egzaminų.

1929 metais įstojo į Kauno kuni gų seminariją.
Studijų pradžioje dar abejojo dėl savo pašaukimo. Pir-
mo sioms Kalėdoms parvažiavęs atosto gų į namus,
apie savo abejones pa pa sakojo tėvams. Motina jam
padavė milo medžiagos kostiumui pasisiūti ir pasakė:
,,Siūkis švarką, jei nenori nešioti sutanos.” Jaunas
klierikas nu vyko į Biržus ieškoti siuvėjo. Ten suti-
ko savo gerą draugą, tada jau universiteto studentą,
Bernardą Braz džio nį. Matyt, dviejų bičiulių pokal-
 bis išsklaidė abejones, nes Alfonsas iš Biržų grįžo nu-
taręs nešioti sutaną. 

Studijuodamas kartu su būsimu prelatu Juozu
Prunskiu išvertė ir išspausdino M. Daullet knygu-
tę „Mask va be kaukės.” „Bolševikų okupacijai už-
griuvus” – tvirtina buvę A. Sušins ko mokiniai, – vien
to būtų užtekę ke lialapiui pas baltąsias meškas...” 

Seminariją ir kartu Vytauto Di džiojo universi-
teto Teologijos – filolo gijos fakultetą baigė 1934 me-
tais. Primicijos Mišias laikė savo tėviškės parapijo-
je – Pabiržės šv. Trejybės baž nyčioje.Tą vasarą buvo
paskirtas vi karu Saločių parapijoje. Rudenį iš vyko
į Ramygalą darbuotis vikaru ir tuometinės šešiak-
lasės progimnazijos kapelionu bei lotynų kalbos mo-
 kytoju.

Ramygaloje jis buvo pradėtas va dinti Alfa. Buvę
mokiniai jį prisimena ne tik kaip talentingą moky-
toją ir pedagogą, bet ir kaip puikų oratorių ir pa-
mokslininką. „Kun. Alfa Sušins kas garsėjo kaip
pui kus, naujo, modernaus tipo žurnalistas. Jo
straips nius visas tuometinis jaunimas gau dyte gau-
dė. Kadangi jo straipsnius spaudoje (juos spausdino
‘Ateities spinduliai’, ‘Ateitis’, ‘Pavasaris’, ‘Stu den tų
dienos’, ‘Rytas’, ‘XX am žius’, ‘Panevėžio balsas’ ir kiti
leidi niai) skaitė visos Lietuvos moksleiviai, jį būtų
galima vadinti ir visos Lie tuvos moksleivijos kape-
lionu.”

Po metų vyskupas Kazimieras Paltarokas A. Su-
šinską paskiria Pa nevėžio vyskupijos jaunimo di-
rektoriumi. A. Sušinsko giminaitis poetas Aloyzas
Sušinskas ( parašęs ir išleidęs savo dėdei Alfonsui Su-
šinskui skirtų 20 sonetų ) rašo, kad „jaunasis vado-

vas gražiai pritapo prie jaunimo – kartu su juo rink-
davosi į būrelių sueigas, eidavo į kiną, teatrą, apta-
ri nėdavo skaitytas knygas. A. Su šinskas buvo nuo-
širdus jaunimo draugas ir patarėjas, mokėjo suras-
ti pokalbių temas. Dažnai moksleiviai rinkda vosi į
Pa nevėžio katedrą, kur jis lai kydavo šv. Mišias, sa-
kydavo jauni mui skirtus pamokslus. Kunigas Al fon-
sas Sušinskas organizuodavo šeštadienines išvykas
į gamtą, prie upių ir ežerų, kur, vyskupui K. Palta-
rokui leidus, laikydavo Mišias, giedant moks leiviš-
kiems chorams. Jisai tu rė jo gerą iškalbą, pedagoginę
toleranciją, jautrią širdį ir visuomet mokėdavo jau-
nimą sutelkti ir darbui, ir maldai.”

Daktaras Vytautas Majauskas A. Sušinskui
skirtoje paskaitoje „Dar bai ir kūryba” 1967 metais
prisimena, kad „daugelis mūsų pirmąjį savo ei-
 lėraštį, apsakymėlį ar novelę palikda vom kun. Al-
fonso kritikai. Trukdėm jį Horacijaus ar Livijaus ver-
timais, ar vokiečių kalbos namų darbais. Keis ta, kad
jis surasdavo laiko vi siems pagelbėti. „Maršą jau-
nystei” ir straipsnius laikraščiams rašydavo nakti-
mis, nes tik tada jis galėjo ne trukdomas susikaupti.

Nepaprastai mėgo knygas, turėjo gausią bib-
lioteką. Be kunigui tradici nių graikų ir lotynų, dar
vartojo vokiečių, anglų ir rusų kalbas, mokėsi ir
prancūzų kalbos.

Finansiškai jis vos vertėsi. Pini gus išleisdavo
knygoms, žurnalams, kelionėms ir, kur tik rei-
kėdavo, pagelbėdavo jaunimo organizacijom ir

pa skiriems jaunuoliams. 1939 m. Pane vė žio moky-
tojai organizavo ekskursiją į Latviją. Užsirašė ir kun.
Alfonsas. Įmokėjo kelionpinigius. Keletą dienų prieš
išvažiuojant man skundėsi: ,,Žinai, Vytai, nebeturiu
pinigų kos tiumui nusipirkti, o protestantiškoj Rygoj
juk nepriimtina gatvėje rodytis su sutana.”

1937 metais parašė jaunimą labai sudominusią
knygą „Maršas jaunystei”, kurioje daug kalbama
apie tai, kaip reikia jaunajam skaitytojui elg tis, mo-
kytis, kas yra valia, pasiryžimas, sąžiningumas,
darbštumas, kant rybė. Tais pačiais metais Eucha ris-
tiniame vyrų kongrese Panevėžyje didingai nu-
skambėjo giesmė „O Kris tau, pasaulio Valdove”, ku-
riai žo džius, Alfos Sušinsko paprašytas, pa rašė kla-
sės draugas, o muziką sukūrė tada dar jaunas kom-
pozitorius Kon ra das Kaveckas.

Tačiau atėjo lemtingas 1940-ųjų birželis. Lietu-
voje prasidėjo sovietinė okupacija. Jausdamas gre-
siantį su ėmi mą, A. Sušinskas pasitraukė į Vokieti-
ją. Netrukus sugrįžo atgal į Lie tuvą, nes siekė kovoti
prieš rau donąjį okupantą, ginti lietuviškąsias dva-
sines vertybes. Po kelių mėnesių vėl bandė grįžti Vo-
kietijon, bet buvo išduotas ir 1940 metų spalio mėnesį
su laikytas Kaune kartu su kunigu Jo nu Petrėnu.
Buvo žiauriai tardomas ir kalinamas Kauno sun-
kiųjų darbų kalėjime. Keliomis dienomis vėliau į šį
kalėjimą patekęs Vytautas Svilas pasakoja, kad Alf.
Sušinskas  buvo lai komas kameroje Nr. 6. „Ta kamera
buvo vienukė, kurioje buvo laikomi ypač pavojingi
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Čikagos sendraugiai ateitininkai atsiuntė 50 dol. „Draugo”  leidy-
bos išlaidoms sumažinti bei laiškutį, kuriame rašo: „Linkime klestėti ir
toliau ugdyti krikščion iš ką, lietuvišką pasaulėžiūrą”. Labai ačiū už para-
mą ir linkėjimus.

Dr. Jolanta ir dr. Šarūnas Peckai, gyvenanys Northfield, IL, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuo šir -
džiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Algimantas Damijonaitis, gyvenantis Elgin, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos iš -
lai doms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Romualdas Kašuba, gyvenantis St. Charles, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Jean Banys, gyvenanti Lyons, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenu-
meratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū.

Julia Vailokaitienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, dar metus skai-
tys „Draugą”. Nuoširdi padėka už 55 dol. paramą bei už tai, kad jūsų dėka
laikraščio skaitytojų ratas didėja.

Irena Kerelis, gyvenanti Palos Park, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Rūta O. Lukas, gyvenanti Clarendon Hills, IL, pratęsė metinę
„Drau go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Kristina G. Gražys, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 65 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame.

bolševikiniam reži mui kaliniai. Aš
tuomet buvau bendroje kameroje, ku-
rioje buvo apie 10 kalinių. Mes dažnai
per skylę duryse („vilkiuką”) vis pa-
sižiūrėdavom, kas dedasi koridoriuje.
Keletą kartų teko matyti kun. Sušins-
ką, kai jį vesdavo į tardymus ar į tua-
letą. Lapkričio mėn. pradžioje, naktį,
apie 3 val., koridoriuje pasigirdo didelis
sujudimas, ir daug žmonių susigrūdo
į kun. ka merą. Kaip vėliau iš jo paties
pasakojimo paaiškėjo, tą naktį kun. Su-
šins kas depresijoje, nebegalėdamas
daugiau pernešti tardymo kankinimų
ir pasityčiojimų, sudaužęs nuo pieno
stiklinę bonką, stiklo šuke persipjovė
rankų venas. (...) Kadangi kamerose
elektra degdavo ištisą  naktį, tad po
kiek laiko sargas pastebėjo kun. Su-
 šinską sukniubusį, apsikraujavu sį. Tą
naktį jį perkėlė į Kauno kalėjimo li-
goninę. (...) Po savaitės jį perkėlė į
Kauno kalėjimą. Ligoninėj jis per tą
trumpą laiką jau buvo kiek atsigavęs,
bet dabar jis vėl buvo tardomas kiek-
 vieną naktį ir atrodė nebepanašus į
žmogų. Jau per pirmus tardymus jam
buvo sudaužyti akiniai ir dėl to visą ka-
lėjime buvimo laiką turėjo daug var go.
Tardymams jį vesdavo kone kiekvieną
naktį ir išlaikydavo iki ry to. Dienos
metu gulėti kameroje buvo draudžiama
ir narai buvo prirakinami prie sienos.”
Kameros sienoje jis išbrėžė žodžius:
„Čia Alfa Sušinskas laukė mirties.” Tik
per stebuklą jos pavyko išvengti. 1941
metų birželio 22 dieną vokiečių lėktu-
vų antskrydžio metu Alfonsas Sušins-
kas su kameros draugais iš kalėjimo iš-
silaužė ir pa bėgo. Taip išvengė kitų ka-
linių, iš vežtų į Červenę ir sušaudytų,
likimo.

Tas dienas ir iš sovietinio kalėjimo
laisvėn išėjusį Alfonsą Sušinską pri-
simena Vabalninke gimęs ir augęs
žurnalistas ir rašytojas Vladas Būtė-
 nas-Ramojus: „Įsiliepsnojo 1941 m. bir-
 želio mėn. sukilimas. Buvau tada Va-
balninke. Vyko žiaurios kautynės. (...)
Vėlai vakare, aplinkui dar tebe šau-
 dant, iš štabo gaunu įsakymą palydė-
ti nakvynei kun. Alf. Sušinską, kuris,
tik ką išsilaisvinęs iš kalėjimo, atvyko
pas sukilusius vabalninkėnus jų ap-
saugoje praleisti pirmųjų pavojingų su-
kilimo dienų. 

Kai aš jį lydėjau į vieną namuką
nuošaliame sode, nebepažinau, nors
ūgiu nedidelio ir fiziškai labai men ko,
mūsų dvasios milžino. Po kalėjimo

kančių jo buvo likę tik skeletas, ir jį tu-
rėjau vesti paėmęs už parankės, nes vos
bepaėjo, o antra vertus, ap link paskli-
dusioms kulkoms kartas nuo karto
vis prašvilpiant, norėjau sa vo kūnu pri-
dengti gyvybę to kunigo – kankinio, ku-
ris ir mus išmokė bū ti patriotais, ku-
ris į mūsų širdis laisvės metais skiepijo
nemarią ir nemeluotą tėvynės mei-
lę.”

Palaužtos sveikatos, per tardymus
sužalotais pirštais išėjęs iš ka lėjimo A.
Sušinskas dėstė Panevėžio berniukų ir
mergaičių gimnazijoje, buvo kalėjimo
kapelionas, o laisva laikiu rašė apy-
braižą „Gyvenimas mir tyje” apie per
vienerius sovieti nio gyvenimo metus
patirtus išgy ve nimus. Ją spausdino
„Panevėžio gar se”. „Sakalo” leidykla
ruošėsi kunigo atsiminimus išleisti
atskira knyga su iliustracijomis, tačiau
nesuspėjo, nes 1944 metų liepos mėnesį
į Lietuvą vėl sugrįžo raudonoji armi-
ja. Spaudai pa ruošti knygos puslapiai
buvo su naikinti. Iki šiol ši jaudinanti
ir šiur piai tikroviška memuarų knyga
Lie tuvoje nėra išleista. Tik Panevėžio
ra jono laikraščio „Tėvynė” 1998–1999
me tų priede „Kriminalas” pasirodė
da lis šios apybraižos, perspausdintos
iš karo metais leisto „Panevėžio gar so”.          

1944 metų vasarą Alfonsas Su šins-
kas su broliu Albertu pasitraukė į Vo-
kietiją. Čia porą metų studijavo reli-
gijos psichologiją. 1949 metais išvažiavo
į JAV. Kunigavo Pitsburge, Šv. Kazi-
miero parapijoje. Pamokslus parapi-
jiečiams sakydavo jų  gimtąja kalba lie-
tuviškai, vokiškai, angliš kai, slova-
kiškai. Išleido „Jaunystės maršo” ant-
rą leidimą. Jau po jo mirties draugai
1973 metais išleido pas kutiniąją knygą
„Šviesos ir šešėliai”, kurioje toliau
plė tojamos dvasinio žmogaus gyveni-
mo akimirkos, at sklei  džiamas šeimos
vaidmuo auklėjant jauną žmogų.

Mirė Alfonsas Sušinskas 1966 me -
tų birželio 18 dienos naktį, atlikęs vys-
kupijos kunigų rekolekcijas, pasi džiau-
gęs, kad jas atlikęs geriau negu bet
kada, grįžęs parapijon, apžiūrėjęs baž-
nyčią ir darželį, palaistęs gėles ir me-
delius. Palaidotas lietuviškose Šv. Ka-
zimiero kapinėse.

2011 metais „Ateities” leidybos
centras Vilniuje išleido A. Sušinsko
knygą „Ir vėl knygą atvertus”, kurią
sudaro jo 1936–1960 metais „Atei ties”
žurnale spausdinti straipsniai.          

Buvusiai Pedagoginio lituanistikos instituto lek torei

A † A
ALDONAI BIKULČIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų GIEDRIŲ su
šeima.

PLJ kolegos
prof. dr. Jonas Račkauskas,

Milda Šatienė, Ligija Tautkuvienė

A † A
Dr. JOANAI DANILEVIČIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vaikams
RITAI, LINUI, DAINAI ir jų šeimoms.

Delfina Tričienė
Ramunė, Linas, Kęstutis ir

Audrys Kelečiai

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”

A † A
BERNARDAS BRACIUS

Mirė 2014 m. sausio 23 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė 1926 m. liepos 5 d. Rokiškio rajone, Lietuvoje.
Bernardas buvo vyriausias Juozapo ir Konstancijos Bracių

sūnus.
Nuo 1955 metų gyveno Waukegan, IL. Daugiau nei 40 metų tu -

rė jo  savo verslą „Ber nie’s Auto Repair”.
Nuliūdę liko: žmona Irena; duktė Bernadeta ir jos vyras Li -

nas Kairys, anūkai Lukas ir Katie; sūnus Algis su žmona Donna,
anū kas Ryan ir žmona Mary; proanūkiai – Sebastian, Abbie ir
Ma cie; seserys Lietuvoje ir visa A. Lušaitės gi minė.

Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, vasario 1 d., 10 val. r. Brad -
ley Funeral Home, 313 10th St., North Chicago, IL, 60064, tel. 847-
473-3966.

Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti atsi svei-

 kinime ir prisiminti a. a. Bernardą maldose.

Liūdinti šeima
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Balandžio 4–5 d. Čikagoje įvyks krepšinio senjorų (35 m.
amžiaus ir vyresnių) turnyras. Išankstinę registraciją vykdo
ČLKL vadovas Aurimas Matulevičius. Mokestis komandai –
420 dol. Čekius rašykite ČLKL vardu ir siųskite Aurimui Ma-
tulevičiui adresu: 

Aurimas Matulevičius
17B Kingery Quarter # 107

Willowbrook. IL 60527-6543.
Turite klausimų? Teiraukitės el. paštu:

aurimas23@yahoo.com arba tel.  630-999-5312. 
Nepamirškite pridėti savo komandos dalyvių sąrašo ir gi-

mimo metų. Iki pasimatymo ,,Vėjų” mieste!!!

JAV Lietuvių Bendruomenės Elizabeth, nJ apylinkė 
vasario 16 d. (sekmadienį) Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 

(211 Ripley Pl., Elizabeth, nJ 07206) 
rengia Lietuvos nepriklausomybės minėjimą

Šv. Mišias 11 val. r. aukos 
Amerikos lietuvis kunigas Danielius Staniškis

Po oficialios programos parapijos salėje – lietuviškos tradicinės vir-
tuvės pietūs (cepelinai, balandėliai), alus/vynas

Šventės programoje – jungtinis Pietų NJ ,,Lietuvėlės” ir dr. Vinco
Kudirkos lituanistinės mokyklų auklėtinių, ,,Varpelio” choro vaikų

koncertas, oficiali svečio iš New Yorko kalba

Įėjimas nemokamas, bet bus renkamos aukos JAV Lietuvių
Bendruomenės veiklai paremti

Bus parduodamos lietuviški importuoti maisto produktai, suvenyrai,
o taip pat šviežiai pagaminti šakočiai, 

rūkyti mėsos gaminiai ir kiti gardumynai

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į 
Lauryną-Larry Misevičių tel. 732-317-9195 arba

Juliją Jesaitienę tel. 908- 313-7221/908-241-3491

PAS MUS 
IR

APYLINK MUS

DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

skaitantiems angliškai

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

� 2013 m. gruodį įvykusiose a.a. Alek-
sandro Pakalniškio laidotuvėse lankytojų
paaukotos lėšos buvo perduotos Plungės
parapijos klebonui kun. Juliui Meškaus-
kui. A.a. Aleksandro Pakalniškio seneliai
ir tėveliai buvo aktyvūs Plungės parapijos
nariai. Pinigai bus naudojami šoniniams
Plungės bažnyčios altoriams atnaujinti. 

�  Šių metų vasario 2 d. 1 val. p. p. kvie-
čiame visus į unikalų tarpatlantinį simfo-
ninį koncertą, kuriame kartu gros Ro-
chesterio ir Alytaus miesto studentai. Toks
renginys pirmą kartą rengiamas ir Ro-
chesteryje, ir Lietuvoje. Per 150 daly-
vaujančių studentų gros tiesioginėje trans-
liacijoje. Bilieto kaina suaugusiems – 5
dol. Vaikams įėjimas nemokamas. Ren-
ginio adresas: Roberts Wesleyan College,
2301 Westside Drive, Rochester, NY
14623. 

�  Susirinkimas prie Aušros Vartų (AV)
bažnyčios vasario mėn. 2 d., 1 val. p. p.
568-570 Broome Street, Hudson Square,
Manhattan, New York City. Susirinkimas
skiriamas Aušros Vartų bažnyčios pastato
išsaugojimui. Lietuvių ir jų draugų susi-
rinkimai prie AV bažnyčios laiptų vyksta
kiekvieną sekmadienį. 

� Cicero LB Vasario 16-tosios dienos
minėjimas vyks vasario 9 d. 9 val. ryto –
šv. Mišios, po Mišių – minėjimas kavi-
nėje. Minėjime kalbės Lietuvos Respub-
likos generalinis konsulas Marijus Gudy-
nas. Bus meninė programa, vaišės ir ren-
kamos aukos LB veiklai paremti.

� Sekmadienį, vasario 9 d. Pasaulio lie-
tuvių centro Lemonte didžiojoje salėje
rengiamas kasmetinis organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” narių veiklos atas-
kaitinis pranešimas visuomenei. Bus pa-
sidalinta organizacijų projektų bei finan-
sinės paramos žiniomis. Įspūdžius papa-
sakos jaunuoliai, vasarą savanoriškai
dirbę organizacijos remiamuose centruose
Lietuvoje. Pradžia – 12:30 val. p. p. Či-
kagos ir apylinkės lietuvių visuomenė
kviečiami dalyvauti.  Informacija:
vvm@childgate.org

� Pagrindinis Lietuvos Nepriklausomy-
bės paskelbimo minėjimas Čikagoje įvyks
sekmadienį, vasario 16 d. Padėkos šv.
Mišios bus aukojamos 11 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
Marquette Parke.  Po to – Vasario 16-to-
sios minėjimas parapijos salėje. Visus
maloniai kviečia Amerikos Lietuvių Ta-
ryba ir ją sudarančios organizacijos.

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje svetainėje

www.draugas.org


