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Apvaizda davė mums viltį ir miegą kaip atlyginimą už daugelį gyvenimo rūpesčių – F. M. Voltaire

Ministras pirmininkas Al-
girdas Butkevičius Nau-
juosius 2015 metus sutiks

netradiciškai – laikrodžiui išmušus
dvyliktą, simboliškai išsigrynins
pirmuosius lietuviškus euro bank-
notus. Taip Lietuva pradės naują
erą – nuo sausio 1-osios taps euro
klubo nare. Premjeras, Socialde-
mokratų partijos vadovas A. But-
kevičius interviu naujienų agen-
tūrai ELTA sakė tikįs, kad euro įve-
dimas atneš tik naudos.

Paklaustas, ar jau įsigijo eu-
rams labiau pritaikytą piniginę,
premjeras nusijuokė: ,,Dažniau-
siai atsiskaitau banko kortele, tad
specialiai taikyti piniginės bank-
notams nesistengiu. Tačiau psi-
chologiškai ir man, ir kiekvienam
Lietuvos gyventojui, pirmieji mė-

Metinė Jaunimo centro 
šventė – 4 psl.

Studentai paskatinti 
stipendijomis – 10 psl.

Linksmai
pasitikite

Naujuosius 2015-
uosius metus! 

O jiems
prasidėjus –
džiaukitės

gyvenimu, būkite
turtingi idėjomis

ir darbais!

nesiai po Naujųjų tikrai bus kitokie
– teks prisitaikyti prie naujos valiu-
tos. Bet tikiu, kad euro įvedimas ir
verslui, ir vartotojams, ir visai Lie-
tuvai bus naudingas.

2015 m. Lietuva minės Nepri-
klausomybės 25-metį. ,,Per 25-erius
metus augome, tvirtėjome ekono-
miškai, siekėme pripažinimo tarp-
tautinėje arenoje, ir savo darbu tai už-
sitarnavome, o dabar reikia daugiau
optimizmo – nesigręžti atgal, eiti į
priekį, – sakė A. Butkevičius. – Linkiu
mūsų tautiečiams vieningumo, vie-
nas kito palaikymo, nuoširdumo, nes
tik būdami vieningi per kitus 25-
erius ne tik pasieksime užsibrėžtus
tikslus – patys tapsime laiminges-
ni.” 

ELTAAlgirdas Butkevičius 
Valdo Šereikos nuotr.

Roberto Dačkaus nuotr.

Metų žmogumi Lietuvos gy-
ventojai išrinko šalies va-
dovę Dalią Grybauskaitę –

už ją balsavo 32 proc. apklaustųjų. Šio
vardo Prezidentė nusipelnė jau šeš-
tus metus iš eilės. Antrus metus iš ei-
lės antrojoje vietoje atsidūrė ge-
riausia šalies plaukikė Rūta Meiluty-
tė, o trečiojoje – premjeras Algirdas
Butkevičius.

Šiemetės apklausos, kuri buvo
atlikta lapkričio 14–24 dienomis, da-
lyviai paminėjo 80 (pernai 77) vi-
suomenės veikėjų pavardžių: tarp jų
37 politikus, 20 pramogų verslo at-
stovų, žurnalistų, TV šou dalyvių, ak-
torių, režisierių, dainininkų, 9 sporti-
ninkus ir trenerius.

Metų žmogus – Prezidentė D. Grybauskaitė 



Gruodžio 19-ąją Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) istorijos menėje vyko Atkuriamojo Se-
nato 25-erių metų sukakties minėjimas – su-

sirinkusieji pasidalino idėjomis, prisiminimais ir
jungtimis tarp VDU praeities bei dabarties.

Renginyje sveikinimus ir kalbas sakė VDU Se-
nato pirmininkas prof. Zigmuntas Kiaupa, rektorius
prof. Zigmas Lydeka, Atkuriamojo Senato pirmi-
ninkas akad. Jurgis Vilemas ir kiti Atkuriamojo Se-
nato nariai.

Prof. Z. Kiaupa pristatė prieš 25-erius metus su-
burto Atkuriamojo Senato sudėtį – ją sudarė 48
mokslininkai iš Lietuvos ir dar 48 pasaulio lietuviai.
„Daugiausia jų buvo iš JAV, tačiau taip pat ir iš Ka-
nados, Australijos, Vatikano ir kitur. Tai buvo tikrai
didžiulis pasaulio lietuvių susivienijimas. Kiti 48
buvo Lietuvos mokslininkai, daugelis subrendę so-
vietmečio sąlygomis, tačiau jo nesugadinti patriotai,
nes tuo metu imtis tokio žygio buvo gan sudėtinga”,

– prisiminė VDU Senato
pirmininkas.

VDU rektorius prof.
Zigmas Lydeka, sveikin-
damas susirinkusiuosius
ir dėkodamas jiems už at-
liktus darbus, pažvelgė tiek į
universiteto praeitį, tiek į ateitį.
„Universitetas yra sėkmingas tiek, kiek
mes turime žmonių, kurie jo atkūrimo idėja patikė-
jo, aktyviai dirbo – tai prasmingiausia, dėkoju Jums
už tai, kas padaryta. Dabartiniam universitetui be-
lieka ieškoti savasties toliau, ją pristatyti ir dėl jos
gyventi”, – pažymėjo rektorius.

Prof. Z. Lydeka taip pat atkreipė dėmesį, jog vie-
na gražiausių jungčių tarp VDU dabarties ir praei-
ties yra Jo Ekscelencija LR prezidentas ir VDU Ta-
rybos pirmininkas Valdas Adamkus, ne tik dalyva-
vęs universiteto atkūrime, tačiau ir iki šiol vado-

vaujantis jo Tarybai.
Apie išeivių reikšmę kalbėjo ir akad. J. Vilemas.

Pasak Atkuriamojo Senato pirmininko, pasaulio
lietuvius veikti skatino nostalgija, prisiminimai
apie tarpukario universitetą, tuo tarpu Lietu-
voje žmonės jautė, kad TSRS silpnėja, ir norėjo
tuo pasinaudodami  įkurti laisvą, demokra-
tišką universitetą.

Susitikime ne kartą prisimintas ir vienas
pagrindinių atkūrimo dalyvių, garsus išeivijos

mokslininkas, pirmasis atkurtojo VDU rektorius
prof. Algirdas Avižienis. „Rektorius prof. A. Avi-

žienis pasiūlė kuo greičiau įkurti Lietuvos istorijos
katedrą. Aš tuomet replikavau, kad tai neįmanoma,
nes Kaune trūko istorikų – tačiau gerai, kad nepa-
sipriešinau ir katedra buvo įkurta. Visos istorikų pa-
jėgos buvo Vilniuje ir galiu labai žemai lenkti galvą
prieš tuos, kurie neatsisakė ir atvyko dėstyti”, – prie
bendruomenės prisijungusiems mokslininkams dė-
kojo prof. Rimantas Marčėnas. 

VDU Atkuriamasis Seimas buvo išrinktas 1989
m. lapkričio 22–26 d. Čikagoje ir gruodžio 27 d. Kau-
ne. 

VDU info
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VITALIJUS ZAIKAUSKAS

Seniai, labai seniai atsirado Sau lė. At-
sirado ir Mėnulis. Ir žvaigždės atsi-
rado. Atsirado diena. Ir naktis iš kaž-
kur nukrito. 

Kas pirmiau atsirado – naktis ar
diena? O gal rytas?  Vieni iki už-
kimimo rėkia: „Rytas! Rytas!

Aš tikrai ži nau, kad pirma sukurtas ry-
tas!” 

Bet į juos pasipila pomidorų ir
kiau šinių kruša: „Nustokit tauziję nie-
 kus – pirma buvo sukurtas vaka ras! Ir
mes tai žinom nuo gimimo! Su motinos
pienu mums tai pranešta. Greitai kel-
kit rankas, traukit baltas vėliavas ir tuč-
tuojau pasiduokit, pri sipažinkit pra-
laimėję… Kitaip jums nebus gyveni-
mo…”

Smagu klausyti ginčų, kai viena
pusė argumentuoja savo poziciją, kai
kita pusė supranta klydusi, per siaurai
mačiusi problemą, džiugina akį matant
ginčo dalyvius grįžtant namo nesu-
kruvintomis nosimis. 

Šventės yra tokios dienos, kai rei-
kia ir norisi atsitraukti nuo ginčų. O gal
kai kuriuos klausimus palikti atei-
nančioms kartoms? Gal jos bus išmin-
tingesnės už mus, be vargo iš spręs
Amžinąjį kitą klausimą – kas pirma:
višta ar kiaušinis?  

Reikia atidėti, atsitraukti, pama tyti

ginčo objektą tarytum iš viršaus, tary-
tum per atstumą, palaukti, kol nu rims
aistros, neliks suinteresuotumo. Juk
niekas taip nekeičia mąstymo kaip
jausmai – jie, kaip kokie krei vi veidro-
džiai ar spalvoti stikliu kai, iškreipia
mintis, labai lengvai nu veda blaivų
protą į lankas… O tada jau šauk-ne-
šaukęs, iš pelkės neišbri si, neišsiva-
duosi iš savo minčių raizgalynės, net
bus sunku prisiminti tai, dėl ko čia buvo
ginčytasi? Kaip vaikiškoje dainelėje:
„Senelė taip pyko, taip niršo, kad vištas
visai užmiršo…”

Neseniai teko stebėti diskusiją – ar
galima vadinti gatves kolaborantės S.
Nėries vardu? Kas yra svarbiau: ar iki
širdies gelmių jaudinanti jos poezija, ar
kolaboravimas? Kas svarbiau galvo-
jant apie ją: menas ar politika? 

Taip, ji pridarė neišmatuojamų
skausmų ne vienai šeimai, ne kon kre-
 čiam kaimui ar Lietuvos miestui, bet
sužalojo visą tautą, savo parašu pa-
 kreipė jos istoriją ilgiems dešimtme-
čiams… Jau jeigu ji tokia – tai gal ir jos
eilėraščius reikia sunaikint, kad atei-
nančios kartos net nežinotų, jog tokia
poetė vaikštinėjo šia žeme? 

O kaip su Žaliojo tilto skulptūro-
 mis? Okupacijos simboliai! Reikia vis-
ką, kas bent kiek primena okupa ciją,
kas su bent kokiu sovietinės tik rovės
kvapeliu – griauti tą pačią mi nutę ir vi-
siems laikams pamiršti apie juos. 

Betgi sovietinį gyvenimą primena

ir Vilniaus geležinkelio stotis, visas
Žirmūnų daugiaaukščių bloki nių gy-
venamųjų namų rajonas – simbolis,
paprastos darbo liaudies padėka dos-
niajai komunistų partijai už be  galinį
rūpestį ja, nemokamai aprū pinusia gy-
venamuoju plotu… O Laz dynų rajo-
nas už landšafto pritaikymą tarybinio
žmogaus poreikiams netgi gavo Lenino
premiją. Ir Nacionalinė Mažvydo bib-
lioteka statyta gūdžiais okupacijos me-
tais, kuriuos vos prisi minus vis dar
šiaušiasi plaukai… O Vokiečių gatvės
stalininės architektūros mokyklos sti-
liuje pastatyti daugiaaukščiai gyvena-
mieji namai?

Griaukim viską, šluokim pla čiais
mostais… 

Imkimės ir Egipto piramidžių, ku-
 rias statė vergai. 

Griauti lengviau nei statyti. Bet jei-
gu dar neturime pakankamai iš minties
– palikim neišspręstus klau simus at-
einančioms kartoms, tegul jie išspren-
džia tai, kas dar ne mūsų nosiai… 

Juo labiau kad kasdieninėje mū sų
aplinkoje šimtai pavyzdžių, kad mes dar
nesusidorojame su savo pra eitimi, su is-
toriniais palikimais, pa veldu… 

O gal kas pamenate Vilniuje, Di-
džiojoje gatvėje, bu vu sią vaistinę su
unikaliais me di niais baldais su rankų
darbo puošniomis, drožiniais išdailin-
tomis lentynomis ir prekystaliais?  O
gal kas prisimena ir kitą vaistinę – Šo-
peno gatvėje su tokiais pat medžio bal-

Klausimą, kas pirma: kiaušinis ar 
višta – palikim ateinančioms kartoms

dais, secesijos stiliaus didžiuliu švies-
tuvu ir ornamentuotomis mozai kos
grindimis? O jeigu prisimenate – tai
nu siraminkite: jų jau seniai nebėra nė
kvapo. Kaž ko kiu stebuklingu būdu to-
kia vieninte lė vaistinė Vilniuje Už-
upyje vis dar buvo užsilikusi… 

Tačiau turiu jums „naujieną” –
vos prieš tris savaites iš jos šitie uni-
 kalūs rankų darbo daugiau nei šimto
metų senumo mediniai baldai išvežti
ir sudeginti… 

Ko okupantai, salomėjos nėrys,
antanai venclovos ar antanai snieč kūs
nepadarė – mes patys pasidary sim. Juk
tai taip paprasta!

Iš tiesų būtų paprasta, jeigu ne-
būtų liūdna…   

Tai ar mes subrendom spręsti
klausimą, ar griauti Žaliojo tilto skulp-
tūras? Tai ar tikrai mes jau galim pa-
sverti S. Nėrį, ar tikrai reikia džiaug-
tis ma tant  iškapojant sovietinę penkia -
kam pę žvaigždę nuo Aleksoto tilto
Kaune?  O gal mes esam tokio pat pro-
telio, kaip okupantas, liepęs uždengti
skardos lakštu Vytį Lietuvos banko pa-
stato frontone Kaune, Donelaičio gat-
vėje, ar „uolaus” lietuvio, džyrinančio
kryžių nuo Kauno Soboro ku polo,
sprogdinančio  Tris Kryžius Vilniuje,
ar pilančio benziną Kryžių kalne prie
Šiaulių… 

Tai kuo gi skiriamės? 
Tačiau galiu jus ir paguosti. Ne-

 sam labai originalūs – Bastiliją įnir šu-
 si minia nušlavė nuo žemės pa viršiaus,
vos išgelbėtas buvo Eifelio bokštas. O
gal mokomės iš Talibano, kuris su-
sprogdino kelių tūkstančių metų se-
numo Budos skulptūras Af ganistane –
pasaulio UNESCO vertybę…  

Sąrašą galima būtų tęsti.

Atkurti VDU skatino nostalgija
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Kalėdinis vyskupų laiškas 
Kauno arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir visiems tikintiesiems
Kaunas, 2014 metų Kalėdos

Šv. Kalėdos primena pačią džiaugs mingiausią ži-
nią, apie kurią apaš talas Paulius rašo: „Pasi-
rodė mū sų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meil ė

žmonėms” (Tit 3, 4). Šios brangios šventės proga svei-
kiname kunigus, savo gyvenimą Dievui pašventusius
vyrus bei moteris ir visus tikinčiuosius; linkime, kad
Dievas pripildytų Jūsų širdis gerumo ir meilės.
Angelų paskelbta džiaugsmo žinia tenušviečia kiek-
vieno Jūsų dabartį ir ateitį. 

Dievo Sūnus Jėzus Kristus, siekdamas padary-
ti mus laimingus, atėjo į  žemę –  įsikūnijo ir  gimė
Bet liejuje. Jėzus pakvietė Galilėjos žvejus sekti pa-
skui jį; dabar jis kviečia kiekvieną iš mūsų eiti jo pė-
domis ir prisipildyti jo šviesos, meilės, džiaugsmo ir
vilties. Jėzus atėjo restauruoti žmoguje to, ką buvo
sugriovusi nuodėmė ir ko negali padaryti joks žmo-
gus ir jokia žmonių sukurta struktūra. Žmogų per-
 keisti į gera gali tik vienas Dievas, o kai šitai pabando
padaryti pats žmo gus, jis pasiekia apgailėtinų re zul-
tatų. Nespėjome užmiršti, kaip naują žmogų kūrė
Markso ir Lenino sekėjai, dabar matome, kaip Eu-
ropo je kuriamas naujas žmogus, be Dievo ir krikš-
čioniškų šaknų.

Kristaus Gimimo šventė yra pro ga pamąstyti, ko-
kiu būdu Dievas mus siekia išgelbėti. Visagalis ir
mus my lintis Dievas, sukūręs šį nuostabų pa saulį,
negali be mūsų noro ir pastan gų išgelbėti mus. To-
dėl į Jėzaus kvietimą sekti jį reikia atsiliepti. Kaip
tai galime padaryti? Tekalba pavyz džiai.

Popiežius Pranciškus 2015-uo sius paskelbė Die-
vui pašvęstojo gy venimo metais ir viso pasaulio žmo-
 nių dėmesį atkreipė į tuos asmenis, kurie rimtai seka
Kristų – į Dievui pašvęsto gyvenimo vyrus bei mo-
te ris. Negana to, popiežius pakvietė, kad Dievui pa-
sišventusieji atliktų pranašišką misiją – liudytų vi-
sam pa sauliui, kad verta sekti Kristų, nes tuomet

žmogus prisipildo džiaugsmo ir tampa drąsus bro-
liškos visuome nės kūrėjas. O juk šito mums la-
biausiai ir reikia.

Dievui savo gyvenimą pašventę broliai ir sese-
rys vienuoliai ryžtingai bando Evangeliją padaryti
savo gy venimo keliu ir ypač pabrėžia kelis dalykus,
kuriuos pats Jėzus išskirtinai vertino.

Pirmasis iš jų – teisingas požiū ris į turtą. Jėzaus
akyse turtas nebuvo vertybė, kuriai būtų skyręs dė-
mesio; atvirkščiai, jis pasirinko neturtą kaip gyve-
nimo žemėje kelią. Savo gimdytojais pasirinkdamas
beturčius ir gimdamas gyvulių oloje, Jėzus pa-
 sirinko beturčio dalią, o vėliau, mo ky damas žmones,
skelbė: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra
dangaus karalystė.” Vienuoliai, atsisakydami savo
nuosavybės, pranašiškai skelbia pasauliui, kad lai-
mė nėra medžiaginiai turtai ir jos reikia ieš koti ki-
tur. 

Jėzus aukštai iškėlė žmogaus oru mą, – už nuo-
dėmės sužeistą žmo gų jis mirė ant kryžiaus. Taigi,
žmogus nėra daiktas, kurio kūną galima pirkti ar par-
duoti, kuriuo savo malonumui galima pasinaudoti,
o paskui kaip nereikalingą išmesti. Žmogaus vertė
glūdi jo dvasios grožyje, todėl Jėzus paskelbė: „Pa-
laiminti tyrašir džiai: jie regės Dievą.” Vienuoliai, da-
 rydami skaistumo įžadą, pranašiškai skelbia pa-
sauliui nelygstamą žmogaus vertę. Žmogaus kūnas
yra Dievo šventovė, todėl jis privalo būti šventai ger-
biamas tiek santuokoje, tiek nesantuokiniame ar vie-
nuoliniame gy venime. Žmonės be Kristaus yra pra-
radę šį esminį žmogaus orumo su vokimą. Mes esa-
me liudininkai, kaip skaudžiai yra pažeminamas
žmogus ir jokie įstatymai nepajėgia jo apginti. 

Jėzus visu savo gyvenimu skelbė Dievo valios
pirmenybę. Jis pats, pa klusdamas Tėvo valiai, ištiesė
rankas ant kryžiaus. Žmogus gali harmonin gai
bręsti ir gyventi tik tuomet, kai savo valią nuolat de-
rina su Dievo va lia, kurią mums primena sąžinė. Vie-

nuoliai duoda klusnumo įžadą, kuriuo įsipareigoja
per vyresniuosius paklusti pačiam Dievui. Šiuo
klus numu jie pranašiškai skelbia, kad Dievo valia
turi būti aukščiausias žmogaus sprendimų ir veiks-
mų matas. Šis klusnumas ne kartą pareikalauja per-
žengti savas ambicijas ir puikybę, nes reikia paklusti
ir tokiems sprendimams, kuriuos priimti nėra leng-
va. Dievo žodis skelbia, kad angelų ir žmogaus nuo-
puolis kilo iš nenoro priimti Dievo valią, todėl klus-
numas yra vienintelis kelias prisikelti ir dvasiškai
augti.

O gal vienuoliniai įsipareigojimai yra tik iš-
rinktųjų kelias? Vi siš kai ne. Ištikimai sekti Kristų
mes visi esame pašaukti, tik Dievui savo gy venimą
pašventusieji mums primena, kad tai, ką jie daro, yra
įmanoma padaryti visiems ir kad ištikimas Jėzaus
sekimas ne atima iš žmogaus nei džiaugsmo, nei lai-
mės, bet dar padidina.

Popiežius Pranciškus savo laiške Dievui gyve-
nimą pašventusiems žmo nėms linkėjo, kad jie savo
džiaugs mingu gyvenimu, drąsa pasiti kėti Dievo ve-
dimu ir brolybės skleidimu būtų pavyzdžiais visai
Dievo tautai. O kaip labai mūsų visuomenei reikia
džiaugsmo ir drąsos pasitikėti Dievo vedimu, kaip la-
bai reikia keisti mūsų tarpusavio santykius, kad juo-
 se būtų mažiau priešiškumo ir daugiau broliškumo!

Šventasis Betliejaus Kūdiki, lai mink mūsų pa-
siryžimus, svajones ir darbus. Išliek mumyse Šven-
tosios Dva sios dovanas, kad per 2015 metus drąsiau
eitume Evangelijos keliu ir liudytume, kaip gera ir
saugu gyventi Dievo šviesoje.

† Sigitas Tamkevičius, SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

† Kęstutis Kėvalas
Kauno vyskupas augziliaras

Šventos
Kalėdos
Naktis į šventų Kalėdų rytą. Gau sybės žvaigž-

dučių apsuptas auksinis mėnulis iš juodai
mėlyno dangaus puo  šė žemę. Tvoros pyškė-

jo, dideli me džiai sproginėjo nuo šalčio. Kūdi kė lis
Kristus jau buvo gimęs Betlie jaus tvartelyje.

Po kalėdinių Mišių visa mūsų šei ma skubėjo
namo. Dabar jau snie gą pustė šiaurys vėjas, net per
gerai užsegiotus paltus, užmaukšlintas ke pures lin-
do šaltis, veržėsi prie kūno. Namai buvo arti baž-
nyčios,  tad, kiek galėdami, skubėjome, bet kol  grį-
žo me, pajutome šaltį iki gyvų kaulų. Visi drebėjome.

Namuose mus sutiko maloni šilu ma. Kvepėjo
maistas, tarnaitė baigė viską dėti ant stalo. Pakabi-
nę kepu res ir paltus, nusimovę šiltus batus, trep sė-
jome, kad tik greičiau sušiltu me, glaudėme nugaras,
dėjome ran kas prie šiltos, žalsvų koklių krosnies.

Alkį sukeliantys kalėdinių pietų kvapai trauk-
te traukė iš burnos sei les. Didelė eglutė, apdovano-
ta papuo šalais, švietė, skleidė malonią dvasi nę ši-
lumą. Po eglute – daug puošniai suvyniotų dovanų.

Sėdome prie šv. Kalėdų stalo, apkrauto skanu-

mynais – didelis du buo burokėlių ir džiovintų gry-
bų sriu bos, ilgas samtis atsirėmęs į jo briauną. Ša-
lia – indelis su tiršta rūgščia grietine, bruknių
košė, didelė riebi žą sis, prikimšta obuolių, troškin-
tų raugintų kopūstų dubenėlis, didelis dubuo bulvių
košės, ruginė duona, kvepianti kmynais... Prie kiek-
vienos lėkštės – po kalėdaitį.

Persižegnoję pasimeldėme, lau žy dami kalėdai-
čius jais dalinomės, linkė jome vienas kitam sveika -
tos, šviesios ateities, taikos žemėje ir kitais metais
vėl visiems kartu sėsti prie kalėdinio stalo.

Valgėme, bet kažkodėl mažai kal bėjomės, nes bu-
vome išalkę. Pavalgę dėkojome Dievui už vaišes. Visi,
pa ki lę nuo stalo, ėjo į salonėlį pasiklau syti radijo. Aš
dar likau prie  stalo ir valgiau ir valgiau, žąsies kau-
lelius apgraužiau, suvalgęs bulvių košę, pirštu lėkš-
tę išgramdžiau. Ma ma ba rė, kad negražiai valgiau,
bet aš bu vau toks alkanas, kad nega lėjau susivaldyti,
užmiršau manda gu mą.

* * * 

Maisto ant stalo neliko, net duo nos trupinius su-
valgiau. Mama siūlė dar pyragaičių su saldžios ka-
kavos stikline, bet aš jau nieko nebenoriu. Pradėjo
skaudėti skrandį, lyg kietas akmuo jame vartėsi. Ran-
komis trinu po krūtine ir staiga nupurto šaltis.
Žvarbus vėjas vėl skverbiasi po ap ran ga, lygiai
kaip ryte, grįžtant iš baž nyčios.

Pradėjau drebėti, ieškau sagų stipriau užsiseg-

ti, bet vis tiek labai šalta, dantys kalena, rankos dre-
ba, o skrandyje tas akmuo vis sunkėja,  graužia vi-
durius. Keliuosi nuo stalo, eisiu prie namiškių, šil-
tos krosnies.

Dairausi aplink. Nematau nei tėvų, nei sesių, nei
brolio. Nėra šiltos koklinės žalsvos krosnies. Matau
sta lą be staltiesės, be tuščių ar kitokių lėkščių.
Nėra minkštų kėdžių, tik me dinis suolas. Nėra pa-
puoštos eglutės.

Atsiremiu rankomis į kažką la bai šaltą. Pusiau
atsisėdu, pusiau gu liu – tai šaltos cemento grindys.
Aš į jas atsirėmęs rankomis tamsiame kampe, pri-
siglaudęs prie pilko mūro sienos. Aplink tamsu, tik
kitame kam baryje pro durų angą matyti silpna
šviesa. Atsisėdu, drebu nuo šalčio, pilve alkio akmuo
nepaliaujamai rai žo. Nėra namiškių, kalėdinio sta-
lo su žąsim, bulvių košės dubens. Palengva aušta 1944
metų Kalėdų rytas mažytėje, tuščioje geležinkelio sto-
telėje, tolimame Bavarijos kaime, toli nuo na mų.

Pro apšarmojusį stotelės  langą ilgai žiūri jau-
nuolis iš Lietuvos, vie nui vienas, be šeimos. Kur jie?
Gal ir jie alkani, sušalę, kaip ir aš, sapnavo šventas
Kalėdas, gausiai apkrautą sta lą kaip senais laikais.
Gal jie Si bire? Ar gyvi?

Pro langą buvo matyti raudonos saulės pakau-
šis, išlindęs virš žvilgančių, baltų sniegu dengtų kal-
no vir šūnių. Aptrintame lagaminėlyje jau nuo vakar
nebuvo nei duonos trupinio...

Romualdas Jagminas
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TELKINIAI

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Gruodžio 7 d. Jaunimo centro
na riai ir rėmėjai rinkosi į tra-
dicinę šventę. Malonu buvo

matyti čia atvykusius svečius net iš In-
dianos ir Michi gano valstijų. Teisin-
gai Centro tarybos narė Neringa Alek-
sonis, vėliau pristačiusi kaimo kape-
lą „Biru Bar”, šį sekmadienį pavadi-
no „rude nė jan čios žiemos” diena. Mat
šiemet atvykti į šventę  nebuvo jokių
kliū čių, o pra ėjusiais metais svečiams
teko įveikti užpustytus  žiemos ke lius.

Popietė prasidėjo Jaunimo centro
koplyčioje, kur šv. Mišių metu kun.
Antanas Gražulis, SJ, prisiminė jė-
zuitų įsteigto Jaunimo centro stei-
 gėjus ir rėmėjus, iškeliavusius į am ži-
nybę, ir tuos, kurie vis dar remia šią
lietuviškos veiklos salelę Čika goje.
Po šv. Mišių visi susibūrė ka lė di nėmis
spalvomis, žvaigždėmis ir Ka lėdų eg-
lute papuoštoje salėje ir smagiai ben-
dravo, kol popietės vedėja Audrė Bud-
rytė-Nakienė pakvietė vi sus prie sta-
lų.

Sveikinimo žodį  tarė Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Či-
 kagoje Marijus Gudynas, kuris po-
pie tėje dalyvavo su visa šeima. Pie-
tuose dalyvavo ir kiti ypatingieji sve-
čiai: Lietuvių Fondo tarybos pirmi-
ninkas Marius Kasniūnas, lietuvių jė-
zuitų Čikagoje vyresnysis kun. Anta-
nas Gra žulis, SJ, Draugo fondo tarybos
pirmininkė Marija Remienė, JAV LB
Tarybos prezidiumo pir mininkas Juo-
zas Polikaitis, JAV Lie tu vių Ben druo-
menės Marquette Par ko ir Brigh ton
Parko apylinkių pir minin kai Aušrelė
Sakalaitė ir Vikto ras Kelmelis, dva-
sininkai kun. Jau nius Kelpšas ir kun.
Valdas Aušra, Jau nimo centro teisinis
patarėjas Rimas Domanskis, tarybos
garbės pirminin kas Vaclovas Mom-
kus. Prie pietų stalų galėjai matyti as-
menis, at stovavusius įvairioms Jau-
nimo centro patalpų nuomininkų bei
vartotojų organizacijoms: Čikagos li-
tuanisti nei mokyklai, Čiurlionio meno
ga le rijai, lietuvių skautams, Lietu-
vių operai Čikagoje, Lietuvių rašyto-
jų draugijai, Jūrų šauliams, Lituanis -
tikos tyrimo ir studijų centrui, vaikų
dramos grupei „Lieptas”. Dalyvavo

Jaukūs Čikagos Jaunimo centro tradiciniai pietūs

Jaunimo centro tarybos ir kontrolės ko-
misijos nariai bei Moterų klubo narės,
taip pat svečiai iš Čikagos priemiesčių,
kurie dažnai čia lanko renginius ir su
malonumu prisimena čia praleistas
savo jaunystės dienas. 

Centro tarybos pirmininkė Ma-
 ry tė Utz  paminėjo stambesnius auko-
tojus. Ji dėkojo visiems rėmėjams už
paramą, o ypač – Lietuvių Fondo ta ry-
bos pirmininkui Mariui Kasniūnui
už šventės metu įteiktą Lietuvių Fon-
do 10 000 dol. čekį, Moterų klubo na-
rėms, darbščiosioms bitelėms, už dar-
bus – blynų pusryčius ir kitus ren gi-
nius, kurių metu buvo sukaupta lėšų.
Klubo pirmininkė Irena Dirdie nė Jau-
 nimo centro tarybos pirminin kei Ma-
 rytei Utz  įteikė 3 500 dol. 

Tarybos pirmininkė Marytė Utz
padėkojo tarybos narei Mildai Šatie nei
ir įteikė jai gėlių už didelį įnašą ruo-
šiant šią šventę. Ji dėkojo už dar bą iž-
dininkei Astai Skripkauskaitei ir pa-
talpų prižiūrėtojams Redai ir Vy tautui
Daubariams. Skautų vardu Albertas
Kerelis tarybos pirmininkei Marytei
Utz padovanojo simbolinį namelį, ma-
tyt, primenant jai va dova vimą Jauni-
mo centrui. 

Susirinkusius į kasmetinę Jaunimo centro šventę smagiomis melodijomis džiugino kaimo kapela ,,Biru Bar”, atvykusi iš Indianapolio.

Dramos būrelio ,,Lieptas” jaunieji aktoriai, vadovaujami A. Budrytės-Nakienės, primi-
nė tikrąją Kalėdų prasmę.

Jaunimo centro tarybos nariai. Pirmoje eilėje sėdi (iš k.): V. Momkus, A. Paužuolis, J. Vidžiūnas. Stovi: V. Daubaris, M. Utz, D. Petersonaitė, I. Dirdienė, A. Kerelis, M. Šatienė, V. Lukas,
A. Budrytė-Nakienė, N. Aleksonis, A. Skripkauskaitė. Jono Kuprio nuotraukos
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ALDONA KRIŠTOLAITIS

Pervertėte lapą, apžvelgėte pusla pį ir akys stabtelėjo
ties kuo? Nuo trauka! Dvi mergaičiukės, laikyda-
 mo si už virtinėn sumegztų spurdan čių balionų,

bando pakilti aukštyn. Linksmuolių judesiai, valiūkiš-
ka vei dų išraiška sakyte sako, kad skrydis būtinai pavyks.
Užkrečianti nuotaika, šypsnį iššaukianti su-
stabdyta aki mirka: tik pasistiebei ir... aukš-
tyn!

Mielas „Draugo” skaitytojau(a), jeigu
manasis rašinys  dar prieš pra dedant jį skai-
tyti pasirodys per ilgas, tai bent įdėmiai
„studijuokite” nuotrauką. Šiuo metu, kai
dangus apni u kęs, o temti pradeda vos pra-
švitus, gal pavyks užsikrėsti taip seniai pa tir-
ta nerūpestingos vaikystės šviesia jausena?

Kai metų baigtyje renginių bei visokių
nutikimų buvo tiek daug, kad įvairovė užgožė
tikrovę, Agnės Gied raitytės pirmasis solinis
koncertas, įvykęs 2014-ųjų lapkričio 16 d.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
parapijos salėje, praėjo visapusiškai sėk-
mingai. Lietuviškoje spaudoje try likametės
mergaitės pavardė links niuota, o ir malonus
veidukas matytas ir anksčiau, tačiau mudvi
pir mą kartą susitikome, kai ji vieną gražų
sekmadienio rytą prasidainuojant su mūsų
bažnyčios choru (taigi ir su manimi) dieviš-
kai skaidriu bal su užgiedojo psalmės prie-
giesmį. Nereikėjo nei rankelės pakelti – visi
balsai akimoju teisingai nuvingiavo jai iš pa-
skos...

Kitais sekmadieniais laki vaizduotė iš-
aiškino man, kodėl ir kaip tai atsitinka. Pir-
miausia svarbu nepa miršti, kad visa tai
vyksta bažnyčioje. Aukščiausiasis savo min-
tis sudeda Angelų kraitėn, tie gautus iš Die-
vo žodžius patiki Ričardui Sokui, kuris, su-
dėliojęs juos taisyklinga tvarka, su jungęs vi-
sus natų rutuliukus (nepa miršęs pažymėti
pauzių!) užrašytą psalmę perduoda Agnutei.
Na, o ji, atsidėkodama už iš Aukščiausiojo
gautą talentą, balsu – malda garbina Jį, tuo
užkrėsdama visus – chorą, jau nus ir senus.

„Sekmadienio popietei su muzika” be-
prasidedant, neišvengiamo pra sivaikščiojimo
iš bažnyčios į salę metu staiga pradėjo snig-
ti. Prisime nate pasiilgtą vaizdelį? – lėtai
krinta lengvos, labai išdidžios snaigės? Pa si-
pūtėlės galvoja, kad jų purių patalų pakaks
Čikagos, o gal ir visos Ilino jaus valstijos dul-
kinam paviršiui pridengti. Aha, pagalvojau, čia yra
prasminga prieškoncertinė užuomina, kad kūrybinis Ag-
nės kelias ir ateityje bus lengvas, baltas ir švarus. Bet pa-
sakiau „šalin, mintie”, prisiminu si, kad mergaitė jau da-
bar žinoma kaip klasikinių kūrinių atlikėja, atei tyje  sva-
joja tapti operos soliste. Todėl lengvų, baltų kelių linkėti
nei, juo labiau, jų tikėtis ateityje – ne-re-alu. Bus daug,
oi daug akmenėlių – aštrių, pilkų ir dulkinų...

Būta dar kai ko nutikusio anks čiau (savaitę prieš
koncertą). Lapkričio 8 d. Agnė, jos tėveliai ir garso ope-
ratorius bandė garso aparatūrą, tikrino fonogramas. Tuo
pačiu metu mes, baž nyčios svetingumo grupė, ruošė mės
kitą dieną įvyksiančiam Vetera nų pagerbimo rengi-
niui. Agnė dėvi šiltą paltuką, avi aulinukus. Kažkas skai-
čiuoja, rūšiuoja laidus, mik rofonai spengia, Agnė vis tik-
rina bal so tembrą, linksmai pyksta ir užsi spyrusiai ko-
voja su aidą skleidžian čiu mikrofonu. Žvaliai praneša,
kad šąla kojos, sužvarbo rankos. Tarpuo se tarp „viens-
du, viens, viens, viens” ir padainuotų kelių „Muzikos gar-
sų” taktą Agnė prašo darbo, kad... sušiltų! Per kitą
mikrofono patikros posmelį – „Galėčiau visą naktį
šokt” – išdėliojami stalo įrankiai. Tarp Andrew Lloyd We-
ber „Memory” eilu čių sulankstomos servetėlės.

Agnutės paprastumo ir nuoširdumo dėka pasiruo-
šimas renginiui buvo tikrai mlonus. Neatsitiktinai tą va-
kar diakonas (dabar, deja, a. a. Vi tas Paškauskas) šyp-
sojosi pro ūsus, Agnutės darbštumą ir gabumus įverti-
 nęs vienu sakiniu: „Darbas, palydėtas dar ir tokio balso –
tai jau ne darbas, o palaima!”

Pagaliau! Suėjome į salę, kur lau kė karališkai pa-
togios kėdės, me niškai paruoštos koncerto progra mėlės.
Ant ir prie sienų išdėliotuose ro diniuose – Lietuvos kon-
sulato Čika goje veiklos liudijimai. Parodą „90 metų
dirbame Lietuvai” pristatė LR generalinis konsulas Či-
kagoje Ma rijus Gudynas. Prasmingas pavadinimas, ži-

nant, kad gražų balsą tu rinti A. Giedraitytė ne kartą jau
buvo kviesta padainuoti JAV Lietuvių Ben druomenės ir
konsulato renginiuose, Čikagos Navy Pier ir Daley Pla-
za lietuviškuose pasirodymuose. Atro do, kad konsulas
įkalbėjo Agnę pa pildyti garsuolių gretas ir iki 1000-ojo
koncerto, įrašius mažiausiai 25 muzi kinius albumus, be
paliovos garsinti tėvynės Lietuvos vardą pasaulyje.

Bepigu pasižadėti, turint tokį balsą ir pavardę Gied-

raitytė (bala nematė tų, kieno liežuvis neištaria galūnės!)
Nors pavardės pradžia ir siejasi su švelniu lėtumu, sva-
jinga ramybe ir giedra, koncerto eigoje aidėjo audringi
plojimai, griaudėjo „bravo”. Oras, įkaitęs nuo jausminių
injekcijų virpėjo, todėl sėkmės vėliava plazdėjo lyg būtų
viesulų valdoma Palangos pajūryje!

... Būta tiek atgaivos sielai ir šir džiai, tiek šventiš-
kos giedros, – klausantis lietuvių liaudies dainų ir jau-
čiant palaimą per kūrinį „Kai muzika suteikia tau
sparnus” (žo  džiai  Agnės, mu zika – Ričardo Soko). Šia dai-
na Ag nutė atsivėrė, pasakydama VISKĄ muzikine ir bal-
so kalba, aš gi pa ban dysiu žodžiais: „Kūryba – tai iš-
dainuotas Dievo ilgesys, įrašytas kiekvie no žmogaus šir-
dyje. Gyveni mas ir bet kokia kūryba yra neatsiejami. Kū-
 ry ba-malda leidžia dalintis Dievo džiaugsmu, liudija Švie-
są, pripildo Jo Meile ir Viltimi”.

Agnė, jos gerbėjai ir visi klausytojai yra dėkingi R.
Sokui už talentingą muzikavimą, Agnės draugei Aidai
Ska raitei, pasigėrėtinu balsu padai navusiai du kūrinius
ir leidusiai „at sipūsti” pagrindinei atlikėjai. Padė ka Da-
liai Žarskienei už puikų programos „vairavimą”, šiltais
žodžiais paminėtina Lietuvių Operos Čikago je solistė
Nida Grigalavičiūtė, padė jusi abiems mergaitėms pasi-
ruošti kelionei scenos link.

Ypatingų dėkingumo žodžių nusi pelno labiausiai
dukros talentui pa sišventusiems geruoliams (ir darbš-
tuoliams) tėvams – Vidui ir Sandrai Giedraičiams.

...Dabar jau galite, mielieji, ir at si dusti, ir atsipūs-
ti. Rašinys baigtas! Tačiau palikti jį be užbaigos neleidžia
nei dar mokykloje gautos lietuvių kalbos rašymo pa-
mokos, nei žurnalistinė patirtis, todėl:

„Tik bendrystėje su Dievu ir su žmonėmis galime
būti laimingi ir praturtinti vienas kitą neišsemiamais
Dievo lobiais – Jo malonės do vanomis, kad galėtume vėl
ir vėl šlo vin ti Jį visu savo gyvenimu”.

Kai muzika suteikia tau sparnus...

Sekmadienio popietėje su muzika įvairaus žanro kūrinius atliko Agnė Gied-
raitytė (k.), šalia – jos draugė A. Skaraitė, kuri taip pat padainavo keletą dai-
nų.  Jūratės Navikaitės nuotr. 

Centro tarybos nariai (Neringa
Aleksonis, Irena Dirdienė, Albertas Ke-
relis, Vincas Lukas, Audrė Budry tė-
Nakienė, Daiva Petersonaitė, Mild a
Šatienė) buvo pakviesti nusifoto grafuo-
ti. Plojimų ir dovanėlių sulau kė trys il-
gamečiai Jaunimo centro tal kininkai,
šiai organizacijai pasky rę daug darbo
valandų: Vaclovas Mom kus, Antanas
Paužuolis ir Jur gis Vidžiūnas. Kartu
sudėjus savano riškam darbui Centro
valdyboje ir ta ryboje jie jau paskyrė
šimtą metų. Pa žymėta, kad Jonas Kup-
rys profesio naliai įamžina metines
šventes nuotraukose.

Meninę programą atliko dramos
grupė ir kaimo kapela. Scenoje pa siro-
dė praėjusiais metais Audrės Bud rytės-
Nakienės pradėti ruošti jauni aktoriai
(Čikagos lit. mokyklos mokiniai) ir šie-
met padidėjusi jaunų aktorių grupė,
pasivadinusi „Liep tu”. Vaikai puikiai
suvaidino režisie rės specialiai jiems
pri taikytą trum pą kalėdinį siužetėlį
„Dar daugiau” (pagal Charles Dic-
kens). Jaunieji ak toriai nuoširdžiai
įsijautę į angelų, griežtų darbdavių ir
vyresnės kartos vyrų vaidmenis, pri-
minė tikrąją Ka lėdų prasmę… 

Popietės dalyvius gerokai išjudino
Indianapolio kaimo kapela „Biru bar”.
Muzikantai Jaunimo centro svečiams
pasirodė ne pirmą kartą. Jonas Be-
leckas kapelos vardu padė kojo visiems
tiems, kurie puoselėja lietuvybę. Šau-
nu, kad kapela išsaugojo lietuvių mu-
zikavimo tradiciją. De vyni muzikantai
pietų dalyvius links mino pažįstamo-
mis ir  rečiau  girdėtomis   melodijo-
mis – nuo „Kalvelio” iki „Senovinio
val so”.

Maldą prieš pietus sukalbėjo kun.
A. Gražulis, SJ, primindamas kas die-
 nius iššūkius. Skanius pietus ruošė
Morkūnų šeima (Lithuanian Plaza &
Deli), o svečius aptarnavo paslaugūs
jauni padavėjai. Tarybos narė Milda
Šatienė ragino įsigyti loterijos bilie tų.
Jai vesti loteriją padėjo Irena Dird ienė.
Laimėtojai buvo paskelbti „Draugo”
laikraštyje, jiems išsiųsti čekiai.

Po oficialios programos svečiai
dar ilgokai bendravo, fotografavosi
prie gražiai papuoštos  kalėdinės eg lai-
tės ir skirstėsi linkėdami vieni ki-
tiems gražių šv. Kalėdų. Atsisvei kino
iki kitų metų Jaunimo centro metinės
šventės. 

Tegul šis tėvų jėzuitų kurstomas
švietimo ir kultūros židinys gyvuoja
tol, kol bus reikalingas tautiečiams.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Jubiliejiniai lietuvių groži nės li-
 teratūros pradininko Kristijo-
no Done laičio renginiai, skirti jo

300-osioms gimimo metinėms, pasiekė
ir tolimą ją Indiją. Lietuvių bendruo-
menės nariai šio je šalyje bei Indijos li-
teratūros bendruomenės atstovai De-
lyje neseniai iškilmingai paminėjo
Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimi-
mo metines. Lietuvos ambasada Indi-
joje šį minėjimo vakarą surengė kar-
tu su Indijos poetų draugija bei pres-
tižiniu Delio klubu – Indijos tarptau-
tiniu centru (In  dia International Cen-
ter), kurio sa  lėje susirinko daugiau
kaip šimtas poezijos mylėtojų ir ger-
bėjų.

Šiame renginyje dalyvavusi Lie tu-
vių kalbos instituto direktorė do cen-
 tė Jolanta Zabarskaitė pasakojo „Drau-
gui”, kad tai buvo įspūdingas pagarbos
pareiškimo K. Donelaičiui renginys,
susilaukęs didelio dėmesio. Daug dar-
bo jį rengiant įdėjo Lietuvos ambasa-
dorius Indijoje Laimonas Ta lat-Kelp-
ša. 

„Viskas prasidėjo nuo to, kad am-
 basados iniciatyva šiemet lapkri čio pa-
baigoje garsiajam lietuvių keliau tojui
Antanui Poškai (1903–1992) buvo su-
teiktas seniausio Indijoje Kalkutos
universiteto garbės daktaro vardas
už jo indėlį į indologijos studijas. Ki-
 tas aktyviai dirbančios mūsų amba sa-
dos žingsnis buvo K. Donelaičio jubi-
liejaus minėjimas”, – sakė direktorė.

Vakaro metu susirinkusiems sve-
 čiams L. Talat-Kelpša prisipažino la bai
besi džiaugiantis, kad lietuvių litera-
tūros pradininkas sutraukė tiek daug
dė me sio. Jo teigimu, net ir po 300
metų K. Donelaitis tebejungia įvai rias
tautas ir kultūras. Apie „Me tų” auto-
rių renginio metu kalbė jo ne tik lie tu-
 viai, bet ir indai. Kai kurie iš jų sakė,
kad dar prieš kelias savaites šios pa-
 vardės net nebuvo girdėję, o jubilieji-
 niame renginyje jau atmintinai dek la-
 mavo „Metų” eilutes.

Renginyje dalyvavusi Lietuvių
kalbos instituto vadovė J. Zabarskai-
 tė pristatė lietuvių literatūros raidą
per pastaruosius 300 metų ir Kristijo -
no Donelaičio vietą joje. Po savo pra-
 nešimo, kuriame palietė ir Lietuvos is-
 to rijos momentus, pranešėja  su  lau kė
daug klau simų.

„Klausimų buvo labai įvairių. Ka-
 dangi pranešime paliečiau ir trem ties,
partizanų temą, visiškai nežino mą
indams, jie daug  klausinėjo apie tai.

Indijos gyventojai supažindinti su lietuvių kalba ir K. Donelaičiu

Indijoje dabar sustiprėjęs dėme sys
sanskritui, ir lietuvių kalbos kilmė iš
sanskrito juos taip pat labai domino.
Manęs klausė ir apie kitus garsius Lie-
tuvos bei Europos XVIII amžiaus ra-
šytojus, ir apie šių dienų istoriją.
Buvo ir jautrių akimirkų, kai prie
manęs priėjusi čia gyvenanti estė pa-
pasakojo apie ištremtą į Sibirą savo
šeimą, o vietos lietuvių bendruomenės
pirmininkės vyras indas po to rengi-
nio sakė labai besididžiuojantis savo
žmonos lietuvės kilme”, – pasakojo do-
centė J. Zabarskaitė.

Žinomas vietos žurnalistas, poli-
tikos mokslų daktaras Vidya Shan kar
Aiyar renginyje prisipažino, kad nors
yra didelis Lietuvos gerbėjas, lietuvių
literatūra iki šiol nebuvo dar pateku-
si į jo akiratį, todėl jam pačiam tai
buvo netikėtas naujas iššūkis kalbėti
apie K. Donelaitį.

„Įsigilinęs į K. Donelaičio gy ve ni-
mo faktus ir laikmetį, kuriame jis
gyveno, galiu drąsiai teigti, kad tai yra
laiką pralenkusi asmenybė. Tai poetas,
tapęs istorija”, – sakė dr. V. Sh. Aiyar.
Priminęs, kad lietuviai dar mo kyklos
suole išmoksta „Metų” iš traukas, dr.
Aiyar lietuviškai perskai tė pirmą-
sias keturias poemos eilutes. Salėje pa-
sigirdo plojimai, o žurnalistas prisi-
pažino, kad tai išmokti nebuvo labai
sunku. 

Minėjime dalyvavęs vienas gar-

 siausių šiuolaikinės Indijos poetų As-
hok Vajpeyi atkreipė dėmesį į K. Do ne-
laičio reikšmę lietuvių tautinei savi-
vokai. Jis sakė, kad  tautai, kuri šimt-
mečiais tai išnirdavo iš geopo li tinės ne-
būties, tai vėl joje pranykdavo, „Me-
tuose” išaukštinta lietuviško kaimo
kasdienybė ir gyvenimo vertybės tapo
kertiniu atskaitos tašku.

„Lietuviams K. Donelaitis ir po jo
sekę poetai sukūrė mitinę žemę, ku rios
jokie priešai negalėjo atimti. Gal todėl
Lietuvos poetinė tradicija išliko tokia
stipri tiek sibiruose, tiek globalioje XXI

a. epochoje”, – sakė A. Vajpeyi.
J. Zabarskaitė pastebėjo, kad In di-

jos istorija taip pat labai sudėtinga,
daug metų ši šalis kovojo už Nepri klau-
somybę, todėl gerai supranta ir lietu-
vių laisvės siekius. 

Vakaro pabaigoje Lietuvos amba-
 sadorius L. Talat-Kelpša ir poetas A.
Vajpeyi lietuviškai ir angliškai skai tė
poemos „Metai” ištraukas, o susi rin ku-
sieji galėjo paragauti lietuviš kų pa-
tiekalų – sūrio, duonos bei saldumynų.

Tai buvo ne vienintelis renginys,
kuriame dalyvavo Lietuvių instituto di-
rektorė J. Zabarskaitė. Lietuvos am ba-
sada Delyje čia surengė ir pas kaitą apie
lietuvių kalbą Indijos sos tinės Kamla
Nehru koledžo studentams.

Paskaitos metu Indijos jaunimui
buvo pristatyta lietuvių kalbos istori-
ja, giminystės su sanskritu ryšiai, ap-
tarta šiuolaikinės lietuvių kalbos rai-
da. Pranešėja, lygindama lietuvių kal-
bos ir sanskrito tekstus įrodė, ko kios
panašios ir giminingos yra šios kalbos.
Studentai klausė, kur gauti lietuviškų
pasakų ir patarlių, juos do mino ir
šiuolaikinė lietuvių poezija

„Studentai taip pat turėjo daug
įvairių klausimų. Juos domino ir lie-
 tuvių tarmės, ir gramatikos ypatybės,
ir artima giminystė su sanskritu. Jau
artimiausiu metu šie studentai pa-
rengs nedidelį šimto žodžių lietuvių-
sanskrito kalbų žodynėlį. Ne vie nas
studentas sakė norįs atvažiuoti į Lie-
tuvą studijuoti lietuvių kalbą, ir aš
kviečiau juos tai padaryti”, – sakė J. Za-
barskaitė. 

K. Donelaičio minėjimas Indijos sostinėje (trečia iš kairės – J. Zabarskaitė, trečias iš dešinės – ambasadorius L. Talat-Kelpša).
Lietuvos ambasados Indijoje ir asmeninio J. Zabarskaitės archyvo nuotr. 

Studentai galėjo įsitikinti, kad panašumai tarp sanskrito ir lietuvių kalbos – akivaizdūs.

Lietuvių kalbos J. Zabarskaitės paskaita Delio studentams.
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EPA-ELTA nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Rusijos sankcijos Lietuvos ekonomikos nepaveikė 

Vyriausybės ir PLJS susitikimas

NATO baigė trylikametę misiją Afganistane

Kabulas (BNS) – NATO gruodžio
28 d. kukliomis iškilmėmis Kabule po
13 konflikto metų oficialiai užbaigė
savo karą Afganistane, kuriame suki-
lėlių smurtas neslopsta ir intensyvėja.

Dėl Talibano išpuolių Afganistano
sostinėje grėsmės iškilmės buvo ren-
giamos slaptai. 

Sausio 1 d. JAV vadovaujamų
Tarptautinių saugumo paramos pajė-
gų (ISAF) kovinę misiją, per kurią
nuo 2001 metų žuvo 3 485 NATO kariai,
pakeis NATO „parengimo ir paramos”
misija.

Maždaug 12 500 užsienio karių Af-
ganistane nedalyvaus tiesioginėse ko-
vose – jie padės afganų armijai ir po-

licijai kovoti su Talibanu, kuris šalį val-
dė nuo 1996 iki 2001 metų.

Nuo 2001 metų Afganistane buvo
išleista milijardai pagalbos dolerių –
naujoms mokykloms, ligoninėms, ke-
liams, moterų teisių propagavimui. 

JAV ir toliau tieks tam tikrą pa-
galbą iš oro afganų kariškiams ir pri-
reikus gali pratęsti operacijas, kad
užkirstų kelią greitoms Talibano at-
akoms.

Paskelbta, kad norintieji kariai
gali likti Afganistane ir padėti vietos
vyriausybei, ypač ruošiant naujus Af-
ganistano karius. Tokiam daliniam
NATO kariuomenės pasilikimui Af-
ganistane pritarė Jungtinės Tautos. 

Donbase nelaisvėje lieka dar 490 žmonių

Kijevas (ELTA) – Naktį į gruodžio
27 d. Ukrainos prezidentas Petro Po-
rošenka pasitiko Ukrainos karinių
oro pajėgų lėktuvą su 145 kariais, ku-
rie buvo paleisti iš nelaisvės.

Kariai pasitikti Kijevo srities Va-
silkovo kariniame aerodrome. Gruo-
džio 26 d.  Kijevas ir prorusiški kovo-
tojai apsikeitė šimtais belaisvių.

Ukraina paskelbė, kad 146 į ne-
laisvę patekę Ukrainos kariai buvo
iškeisti į 222 sukilėlius. Tai didžiausias

apsikeitimas belaisviais nuo konflikto
pradžios balandį. 

Donbase nelaisvėje lieka dar 490
žmonių. 

Ukraina taip pat paskelbė nu-
traukianti traukinių susisiekimą su
Krymu, esą taip siekiama užtikrinti
eismo saugumą. Toks sprendimas, ga-
lima sakyti, visiškai izoliavo 2,3 mln.
gyventojų turintį pusiasalį nuo žemy-
no ir padidino priešiškumą derybose.

Azijoje minimos 10-osios cunamio metinės

Rusijai NATO – pagrindinė grėsmė

Maskva (BNS) – Rusija įvardijo
NATO pagrindine karine grėsme ir iš-
kėlė galimybę plačiau naudoti tiksliai
nutaikomus konvencinius ginklus už-
sienio agresijai atgrasyti pagal savo
naująją karinę doktriną, kurią pasi-
rašė prezidentas Vladimiras Putinas.

Naujoji doktrina, paskelbta tvy-
rant didelei įtampai dėl padėties Uk-
rainoje, atspindi Kremliaus pasiruo-
šimą griežčiau reaguoti veiksmus, ku-
riuos jis laiko JAV vadovaujamomis pa-
stangomis izoliuoti ir susilpninti Ru-
siją.

Ja sakoma, kad Rusija gali pa-
naudoti branduolinius ginklus, atsa-
kydama į branduolinių arba kitų ma-

sinio naikinimo ginklo panaudojimą
prieš šalį arba jos sąjungininkes, taip
pat tuo atveju, kai agresija, per kurią
naudojama konvencinė ginkluotė, su-
kelia grėsmę Rusijos valstybės egzis-
tavimui.

Pažymėtina, kad pirmąkart nau-
joje doktrinoje pasakyta, kad Rusija
gali panaudoti preciziškai nutaiko-
mus ginklus kaip dalį atgrasymo prie-
monių. 

Dokumente kalbama apie būtiny-
bę ginti Rusijos interesus Arktyje, kur
tirpstant ledynams aštrėja tarptautinė
konkurencija dėl to regiono didžiulių
naftos ir kitokių išteklių.

Banda Ačė, Indonezija (BNS) –
Su maldomis, ašaromis ir bendrų kapų
aplankymais visose Indijos vandenyno
cunamio paveiktose šalyse prisime-
nami 220 tūkst. žmonių, žuvusių, kai
milžiniškos bangos prieš dešimtmetį
siaubė vandenyno pakrantes.

2004 metų gruodžio 26-osios rytą
9,3 balo žemės drebėjimas, kurio epi-
centras buvo prie vakarinių Indone-

zijos krantų, sukėlė virtinę didžiulių
bangų, kurios pražudė daugiau kaip
220 tūkst. žmonių 14-oje valstybių, pra-
dedant Indonezija ir baigiant Šri Lan-
ka bei Somaliu.

Pasaulis gelbėjimo ir atstatymo
darbams siuntė pinigus ir dalijosi pa-
tirtimi; per kelis mėnesius po nelaimės
buvo surinkta daugiau kaip 13,5 mlrd.
dolerių.

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė teigia, kad Rusijos pri-
taikytos sankcijos Lietuvos ekonomi-
kos nepaveikė, tačiau paminėjo, kad
išorinės grėsmės Lietuvai išliks ir ki-
tais metais.

„Sankcijos, kurios buvo pritaiky-
tos iš Rusijos pusės mums, Europos Są-
jungai, kol kas rimtai mūsų ekonomi-
kos nepaveikė ir nepaveiks, mūsų vers-
las jau praktiškai sugebėjo prisitaikyti
prie naujų iššūkų ir mūsų centrinis
bankas prognozuoja, kad 2015 metais
ekonomika augs apie 3,1 procento, o tai
yra labai nemažai”, – kalbėjo Prezi-
dentė.

Ji tvirtino, kad euras kitais metais
padidins pasitikėjimą Lietuva, o vie-
ninteliai pavojai gali kilti ne iš vi-
daus, bet iš išorės veiksnių.

„Esu įsitikinusi, kad pasitikėji-
mas Lietuva didės ir dėl euro įvedimo.
Mažiau mums kainuos ir skolinimasis,
ir investicijos ateis. Taigi, aš matau kol
kas vidinių priežasčių prasme tik po-
zityvą: energetinis mūsų kabelis su
Švedija, elektros tiltas, taip pat kitų
metų pabaigoje turi būti užbaigtas.
Be jokios abejonės, išorinių grėsmių
faktoriai išlieka, bet mes žinome, maž-
daug nujaučiame, ko tikėtis ir tam
ruošiamės”, – sakė D. Grybauskaitė.

Vilnius („Draugo” info) – Minist-
ras pirmininkas Algirdas Butkevičius
priėmė Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos (PLJS) atstovus. Premjeras
drauge su krašto apsaugos ministru
Juozu Oleku atsakė į susitikimo daly-
vių klausimus, kalbėjosi apie tokius ak-
tualius klausimus kaip krašto apsau-
gos finansavimas, naujų eksporto rin-
kų paieška ir Lietuvos inovacijų plėt-
ros 2014–2020 metų programa.

PLJS atstovai Vyriausybėje taip
pat susitiko su verslo skatinimo agen-
tūros ,,Versli Lietuva” ir ,,Investuok

Lietuvoje” atstovais, kurie pristatė
savo veiklą ir artimiausius planus.

Vilniuje vyko Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos mokymai, kuriuose
dalyvavo jaunieji lietuviai iš keturio-
likos šalių. Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos, įkurtos 1972 metais, tikslas
– atstovavimas pasaulio lietuvių jau-
nimo interesams bei visuomenei ir
valstybei naudingos pasaulio lietuvių
veiklos skatinimas ir vykdymas. Šiuo
metu PLJS vienija 40 lietuvių jaunimo
sąjungų visame pasaulyje ir yra įkū-
rusi savo atstovybę Lietuvoje.

Prezidentė pasirašė 2015 metų biudžetą
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė pasirašė 2015 metų vals-
tybės biudžeto įstatymą. Tai pirmasis
valstybės biudžetas formuojamas eu-
rais.

Prezidentės teigimu, patvirtintas
kitų metų valstybės biudžetas yra
orientuotas į socialinės atskirties ma-
žinimą, taip pat jis užtikrina tvarų eko-
nomikos augimą bei svarbiausių vals-
tybės prioritetų įgyvendinimą.

„Socialinis teisingumas ir atskir-
ties mažinimas yra vieni svarbiausių
valstybės įsipareigojimų. Saugesnį

gyvenimą žmonėms užtikrins didina-
mos pensijos ir keliamos algos ma-
žiausiai uždirbantiems. Ekonomikos
augimas turi būti išreikštas ne tik
skaičiais, jį realiai turi pajusti kiek-
vienas”, – sako Prezidentė.

2015 metų valstybės biudžete nu-
matomas ir gynybos stiprinimas. Kraš-
to apsaugai skiriama 1,3 proc. BVP.

Kitų metų valstybės biudžetą su-
daro 7,98 mlrd. eurų pajamų, iš kurių
2,32 mlrd. eurų sudaro Europos Są-
jungos lėšos bei 8,33 mlrd. eurų išlai-
dų. 

Vilnius (ELTA) – Likus savaitei
iki valiutos pasikeitimo, grynųjų litų
kiekis apyvartoje buvo sumažėjęs 40
proc. Metų pradžioje joje cirkuliavo
apie 11 mlrd. litų, o prieš šventes jų
buvo sumažėję iki 7 mlrd. 

Naujausius duomenis apžvel-
giantis Lietuvos banko valdybos pir-
mininkas Vitas Vasiliauskas teigia,
kad prognozė, jog sausio 1 dieną apy-
vartoje cirkuliuos apie pusė grynųjų
litų, pildosi.

,,Be jokios abejonės, pagrindinė
priežastis – grynųjų vertimas į ne-
grynus, persivedimas į sąskaitas – tą
mes matome pagal išaugusį indėlių

skaičių. Antra, kai kas jau dabar kei-
čiasi pinigus, nepaisant to, kad reikia
mokėti komisinį mokestį. Aktyvi kam-
panija skatina keistis pinigus į ne-
grynuosius”, – trumposios spaudos
konferencijos metu gruodžio 29 d. aiš-
kino V. Vasiliauskas.

Lietuvos banko duomenimis, pir-
minis eurų paskirstymas komerci-
niams bankams yra baigtas, išplatin-
ta 99 proc. eurų monetų ir 90 proc.
banknotų. Į prekybos ir paslaugų vie-
tas jau iškeliavo 18 proc. numatyto
eurų monetų ir 15 proc. eurų bankno-
tų kiekio.

PLJS vadovai priimti Vyriausybėje. Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Grynųjų litų apyvartoje sumažėjo 40 proc.
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DATOS ir SUKAKT YSŠVENTADIENIS

Paskutinis 2014 m. dešimtadienis 
Gruodžio  22 d.

– 1895 m. William Conrad Roentgen padarė
pirmą moters rankos kaulų fotografiją spin-
duliais, kurie po to buvo pavadinti šio moks-
lininko vardu.

– 1918 m. Rusijos vyriausybė dekretu pripa-
žino Lietuvos laikinąją revoliucinę darbinin-
kų ir valstiečių vyriausybę, vadovaujamą Vin-
co Mickevičiaus-Kapsuko.

– 1989 m. po 24 metus trukusios diktatūros
Rumunijoje nuverstas Nicolae Ceausescu re-
žimas.

– 1990 m. Lenkijos prezidentu prisaikdintas
„Solidarumo” vadovas Lech Walęsa.

– 1990 m. įsteigta Lietuvos politinių kalinių są-
junga.

Gruodžio 23 d.

– 1904 m.– Vilniuje išleistas pirmasis legalus
dienraštis lietuvių kalba „Vilniaus žinios”, re-
daguotas Petro Vileišio.

– 1986 m. po 7 m. tremties Gorkyje į Maskvą
grįžo garsusis žmogaus teisių gynėjas aka-
demikas Andrejus Sacharovas, 1975 m. ap-
dovanotas Nobelio taikos premija, 1980 m.
dėl protesto prieš Sovietų kariuomenės įve-
dimą į Afganistaną ištremtas į Gorkį.

– 1998 m. Santarvės premija įteikta kardinolui
Vincentui Sladkevičiui.

Gruodžio 24 d.

Šv. Kūčios.

– 1491 m. gimė Injigo Lopess de Onjass i Lo-
jola, jėzuitų ordino įkūrėjas (mirė 1556 m.). 

– 1865 m. – JAV įkurta rasistinė Ku Klux Klan,
KKK organizacija.

– 1989 m. SSSR liaudies deputatų suvažiavi-
mas, remdamasis Aleksandro Jakovlevo ko-
misijos išvadomis, pripažino Molotovo-Rib-
bentropo pakto slaptuosius protokolus „tei-
siškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo jų pa-
sirašymo momento“.

Gruodžio 25 d.

Šv. Kalėdos 

– 1741 m. Švedijos Uppsalos mieste Anders
Celsius išrado šimto laipsnių termometro
skalę.

– 1818 m. Austrijos Oberndorfo vietovės Šv.
Nikolajaus bažnyčioje pirmą kartą atlikta ka-
lėdinė giesmė „Tyli naktis“.

– 1957 m. Birštono klebonijoje arkivyskupas
Teofilis Matulionis slapta vyskupu įšventino
kunigą Vincentą Sladkevičių.

– 1979 m. prisidengusi ketinimais sustabdy-
ti pilietinį karą, Maskva į Afganistaną nu-
siuntė savo kariuomenę.

– 1989 m. buvusiam Rumunijos diktatoriui Ni-
colae Ceausescu ir jo žmonai Elenai įvykdy-
ta mirties bausmė. Jie buvo pripažinti kaltais
dėl rumunų tautos genocido.

– 1989 m. Maskvoje vykęs SSKP CK plenumas
pasmerkė LKP XX suvažiavimo nutarimus. CK
generalinis sekretorius Michailas Gorbačiovas
apkaltino Lietuvos komunistus, atsiskyru-
sius nuo SSKP, principingumo ir partinės
drausmės stoka.

– 1991 m. „Dėl susidariusios situacijos ir NVS
susikūrimo” atsistatydino sovietų preziden-
tas Michailas Gorbačiovas, savo įgaliojimus
perdavęs Borisui Jelcinui. Prezidento rezi-
dencijoje Kremliuje nuleista raudona Sovie-
tų Sąjungos vėliava.

Gruodžio 26  d.

– 1890 m. mirė Johann Ludwig Heinrich Ju-
lius Schliemann, vokiečių archeologas – jis
aptiko bei kasinėjo legendinius Trojos ir Mi-
kėnų miestus (g. 1822 m.). 

– 1949 m. Albert Einstein pristatė  reliatyvu-
mo teoriją.

– 2004 m. Kaune iškilmingai pašventinta pa-
minklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia.

Gruodžio 27 d.

– 1918 m. Vilniuje išleisti pirmieji 10 ir 15 ska-
tikų vertės Lietuvos pašto ženklai.

Gruodžio 28 d.

– 1863 m. mirė  Antanas Mackevičius, lietu-
vių kunigas, vienas iš 1863 m. sukilimo vadų
(g. 1828 m.).

– 1895 m. kinematografo gimimo diena:
Paryžiuje kavinėje „Grand Cafe” pirmą kartą
viešai parodyta brolių Lumiere kino progra-
ma. Pirmasis parodytas filmas – „Darbininkų
išėjimas iš Lumiere gamyklos”.

– 1897 m. vyskupas Antanas Baranauskas Sei-
nų katedroje pirmą kartą sakė pamokslą

lietuvių kalba.

– 1929 m. Kaune surengtos pirmosios bokso
varžybos, kurių iniciatorius buvo lakūnas
Steponas Darius.

Gruodžio 29 d.

– 1891m. Thomas Edison užpatentavo radi-
ją.

Gruodžio 30 d.

– 1860 m. gimė Jonas Jablonskis, lietuvių kal-
bininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą
(mirė 1930 m.).

– 1953 m. JAV prekyboje pasirodė pirmasis
spalvotas televizorius.

Gruodžio 31 d.

– 1858 m. gimė Vincas Kudirka, gydytojas; lie-
tuvių prozininkas, poetas, publicistas, kritikas,
vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas” re-
daktorius, Lietuvos Respublikos Himno au-
torius (mirė 1899 m.).

– 1999 m. Rusijos prezidentas Borisas Jelci-
nas nustebino visą pasaulį, netikėtai pa-
skelbdamas apie savo atsistatydinimą ir įpė-
diniu paskirdamas ministrą pirmininką Vla-
dimirą Putiną. 

„Ligos”, kurių turi saugotis Bažnyčios vadovai
Popiežius Romos kurijai

Pirmadienio rytą, kaip kasmet prieš Kalėdas įvyko Šventojo Tėvo su-
sitikimas su artimiausiais bendra darbiais – Romos Kurijos vadovais,
tai yra kardinolais ir vyskupais, va dovaujančiais Vatikane vei-

kian čioms centrinėms bažnytinėms institucijoms – kongregacijoms, po-
piežiš ko sioms taryboms, komisijoms ir tribunolams.

Trokštu kartu su jumis nuošir džiai padėkoti Viešpačiui už besibai-
giančius metus, už visus įvykius ir visą gėrį, kurį jis nuveikė per Šven tojo
Sosto tarnystę, ir kartu prašyti atleidimo už mūsų nusižengimus „min timis,
žodžiais, darbais ir apsi leidimais”. Norėčiau, – sakė Pranciš kus, – kad šis
mūsų susitikimas ir mintys, kuriomis su jumis pasidalinsiu, mus visus pa-
skatintų atlikti gerą sąžinės patikrinimą ir parengti savo širdis šventosioms
Kalėdoms.

Bažnyčia yra mistinis Kristaus Kūnas. Šv. Paulius rašė: „Kaip vienas
kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną,
taip ir Kristus” (1 Kor 12,12). Ir Romos Kurija yra mažas Bažnyčios mode-
lis. Ir ji yra „kūnas”, kuris kasdien rimtai stengiasi būti vis gyvesnis, svei-
kesnis, darnesnis, vis labiau vieningas ir susivienijęs su Kristu mi. Kuri-
ja yra pašaukta vis gerėti, brandinti vis didesnę bendrystę, šventumą ir iš-
mintį, kad galėtų gerai vykdyti savo misiją. Tačiau ir jai, kaip kiekvienam
kūnui, kaip ir žmogaus kūnui, gresia ligos, sutrikimai, pasiligojimas. No-
rėčiau paminėti kai kurias galimas ligas, kurijos ligas, – kalbėjo Pranciš-
kus. Tai ligos ir pa  gundos, kurios silpnina mūsų tarna vimą Viešpačiui. Ma-
nau, kad mums gali būti naudingas ligų „katalogas” – dykumos Tėvų pa-
vyzdžiu, kurie su darinėdavo tokius katalogus. Jis mums padės pasiruoš-
ti Susitaikini mo sakramentui, sakė Pranciškus ir toliau savo kalboje išklojo
gana ilgą Bažnyčios vadovų postuose tarnaujantiems žmonėms gręsiančių
ligų sąrašą.

Visų pirma – tai įsivaizdavimas, kad esame „nemirtingi”, „atsparūs”,
„nepakeičiami”. Jei kurija kritiškai nežiūri į save pačią, jei neatsinaujina,
jei nesistengia save gerinti, ji yra sergantis kūnas. Gana apsilankyti kapinėse
ir pamatysime vardus daugybės žmonių, kurie manė esą nepamainomi, ne-
mirtingi. Tai liga Evan gelijoje minimo kvailio turtuolio, ku ris manė, kad
jis nemirtingas. Tai nar cisizmas, žiūrėjimas tik į savo at vaizdą, nematant
Dievo paveikslo, įspausto kitų žmonių veiduose. Prieš nuodis šiai epidemijai
yra malonė save suvokti kaip nusidėjėlius ir nuo širdžiai tarti: „Esame ne-
naudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti” (Lk 17,10).

Kitą ligą Pranciškus pavadino „Mortos” liga. Tai besaikis veiklu mas,
daugybė užsiėmimų, kurie ne leidžia pamatyti „geriausios dalies”, skirtos
tiems, kas sugeba atsisėsti prie Viešpaties kojų. Reikia suvokti, kad viskam
yra laikas, kaip moko pranašas Koheletas.

Proto ir sielos suakmenėjimas. Tai liga tų, kurių širdis akmeninė ir kie-
tas sprandas, kurie elgiasi kaip po pierius kilnojantys automatai, o ne kaip
Dievo žmonės. Labai pavojinga prarasti žmogiškąjį jautrumą, kurio reikia,
kad verktume su ver kian čiaisiais ir džiaugtumės su besidžiaugiančiais.

Kenksmingas ir liguistas yra ir noras viską labai tiksliai suplanuoti.
Kai apaštalas viską smulkmeniškai planuoja ir mano, kad jau vien toks pla-
navimas laiduoja bažnytinio gyve nimo pažangą, ji iš tiesų tampa biu ro kratu
ir buhalteriu. Būtina visą gerai paruošti, bet nevalia pasiduoti pa gun dai,
kad mes galime nurodinėti Šventajai Dvasiai. Šventosios Dva sios neįma-
noma ir prisijaukinti, nes ji yra išradingumas ir naujumas.

Mums taip pat gresia sumaištį ir papiktinimą sukelianti blogo koor-
dinavimo liga, kai tarp kūno narių nėra vienybės, kai koja sako rankai: „man
tavęs nereikia”, o ranka galvai: „da bar aš vadovausiu”.

Dar viena – tai „dvasinė Alzhei merio” liga, išganymo istorijos, mū sų
asmeninės istorijos su Dievu už miršimas. Tai progresuojantis dva sinių sa-
vybių nykimas. Tai liga tų, kurie visiškai užmiršo savo susitikimą su Vieš-
pačiu, kurie gyvenime yra visiškai priklausomi nuo dabarties, nuo aistrų,
kaprizų ir manijų, kurie vergauja savo rankomis susi kurtiems stabams.

Tuščiagarbės varžybos, kai išorinė išvaizda, rūbų spalva, apdovanojimai
tampa svarbiausiu gyvenimo tikslu. Šv. Paulius tokius vadina „Kris taus kry-
žiaus priešais”, nes jie puikuojasi tuo, dėl ko reikėtų gėdytis.

Kita liga – tai egzistencinė šizo fre nija. Ja serga veidmainiai, kurie ap-
 leidžia sielovadinę tarnystę, ją ap riboja iki biurokratinio reikalų tvar kymo,
o patys ima gyventi dvigubą gy  venimą, daro tai, ką kitiems daryti griežtai
draudžia, gyvena paralelinį paslėptą, dažnai palaidą gyvenimą.

Paskalos, šnabždesiai ir apkalbos. Apie šią sunkią ligą jau ne kartą kal-
bėjau, – sakė Pranciškus. Ši sunki liga paverčia žmogų šaltakrauju savo bro-
lių garbės žudiku, sėjančiu rauges (kaip šėtonas). Kita rimta liga yra pad -
laižiavimas, pataikavimas savo viršininkams. Šia liga susirgę karjeristai
šlovina ne Dievą, bet kitus žmones. Jie apsimeta tarnaujantys, o iš tiesų vis-
ką daro tik dėl to, kad tikisi naudos. Ši liga gresia ne tik pavaldiniams, bet
ir vadovams. Būna, kad ir vadovai giria savo pavaldinius vien tam, kad lai-
mėtų jų visišką lojalumą ir psichologinę priklausomybę.

Abejingumo kitiems liga, kai žmogus praranda sugebėjimą nuošir džiai
pasirūpinti kitu žmogumi, kai pavydas ir gudrumas išstumia džiaugsmą,
sugebėjimą dalintis, padėti  sunkumų prislėgtam žmogui.

Serga ir tie, kurie savo veidus nutaiso kaip laidotuvėms. Apsimes tinis
griežtumas ir rimtumas dažniausiai slepia nesaugumą ir baimę. Tikras ap-
aštalas turi būti linksmas ir besišypsantis žmogus. Jei širdis ku pi na Die-
vo, iš jos liejasi džiaugsmas. Pagaliau ir rimtiems žmonėms rei kalinga svei-
ka humoro dozė. 

Nukelta į 11 psl.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vis dar kamuoja mintis – kur
įdomiau ir už prieinamą kai -
ną atšvęsti Naujuosius (daž-

nai  apsisprendžiame  paskutinę aki-
mirką)? Norėtu mėte ko nors nau jo,
ne regėto, neįpras toje aplinkoje? Ta-
čiau trenktis į mies to centrą ir kokia -
me nors praban giame viešbučio res-
torane ar ba re ,,atsižymėti” kaip ,,dar
vienas” tūks tantinėje minioje, suplo-
jus pus an tro and net kelis šimtus ža-
liukų – irgi ne išeitis? Turime Jums
įdomų pasiūlymą.

Beveik galvą guldau, kad nie-
kada nebuvo atėjusi mintis
su tikti Naujuosius ...kino te-
atre. Taip – kino teatre! Šie-
met tokią galimybę siūlo se-
novinis, romantiškas ,,Music
Box”. Gruodžio 31 d. išsipustę
iki ausų pasitikite Naujuosius
kaip pa ryžiečiai 1899-taisiais.
Nuo 8 val. v. gy va muzika, ska-
nūs užkandžiai, vi durnaktį –
šampano tostas ir saldus sta-
las, o 9:30 val. v. – 2001 m. su-
kurto filmo ,,Moulin Rouge”
peržiūra.

Apie prabangą ir laisvę, 
tiesą ir meilę

Jaunas poetas Christian
(aktorius Ewan McGregor) at-
vyksta ieš koti laimės į Pary-
žių. Čia jis, veda mas savo kū-
rybinio talento, pasi ne ria į
dailininko Toulouse Lautrec
(aktorius John Leguizamo)
pasaulį, kurio centre – nuo-
stabaus grožio Satine, dar va-
dinama ,,Spindinčiuoju dei-
mantu” (aktorė Nicole Kid-
man). ,,Moulin Rouge” siužetas pa-
remtas istorija apie graikų herojų Or-
fėjų – jauną muzikantą, kuris, ieško-
damas idealios ir išsvajotosios mei-
lės, pa tenka į požeminį pasaulį. ,,Tai
mitas apie idealizmą, brandą ir pri-
pažini mą, kad gyvenime egzistuoja
dalykai, kurie nepaklūsta mūsų kont-
rolei – meilė, mirtis”, aiškino savo su-
many mą režisierius Baz Luhrman.
Pran cūziškasis Orfėjus – Christian
gyvena degraduojančios bohemos ap-
lin koje, tačiau tokioje tamsybėje at-
randa savąjį žėrintį deimantą – meilę
Sa tine. Tuo tarpu Satine blaškosi tarp
meilės Christian ir priklausomybės
nuo kito vyro, tarp Paryžiaus bohe-
mos ir savo jausmų, tačiau gyveni-
mas sustato viską į savo vietas.

Filme skamba gerai žinomos Ma-
 donna, Nirvanna, Elton John, Queen,
Police, David Bowie ir kitų meilės dai-

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

Prenumeruokime  ir skaitykime 
„DRAUGĄ’’!

4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629
www.draugas.org

nos. Sodrus Ewan McGregor balsas ir
jaudinanti Nicole Kidman vai dyba,
originalūs specialieji efektai, profe-
sio nali choreografija, įspūdingiausios
dekoracijos sukuria ypatingą muzi-
kinio spektaklio pasaulį.

Įdomu. Originalu.
Ir nekainuoja palikimo

Puikiai žinome, kad šiais laikais
sunku atrasti naujametinį pobūvį už
mažiau nei šimtinę. Todėl kai netikė-
tai sužinojau apie ,,Music Box” ren-
giamą Naujųjų Metų sutikimą, buvau
maloniai nustebęs: turtingas švediš-

 kas stalas (cikorijų salotos su ožkos
sū riu, jautienos kepsnio bruschetta su
chimichuri padažu, vištienos ke pe nė-
lių paštetas, ricotta crostini su riešu-
tais ir kiti skanėstai), kurį ruo šia ,,De-
leece” restorano kulinarai, gyvojo
garso koncertas, burleskas, filmas,
šampano taurė, saldumynai ir mu-
zika iki pirmos valandos nakties – ir
visa tai tik už 35 dol. (40 dol., jei bi lie-
tus pirksite gruodžio 31 d.). Veiks ir
mo kamas gėrimų baras. Automo bi-
lius galima statyti gatvėje (į vaka rus
nuo Ashland Avenue ir į šiaurę nuo Ir-
ving Park Road – nemokamai). Kino
teatras lengvai pasiekiamas ir viešuo -
ju transportu – traukinuku (South-
port sustojimas) arba Clark autobusu.
,,Music Box” adresas: 3733 N. South-
port Čikagoje. Bilietų kasos tel. 773-
871-6604, internetinė svetainė: www.
musicboxtheatre.com.

Kaip neįprastai sutikti Naujuosius
,,Vėjų mieste”

Ambulatorinės chirurgijos centro žurnalas „Becker ASC Review” pa skelbė
dr. Joną Prunskį vienu iš labiausiai pripažintų asmenų ambulatorinės
chirurgijos specialistų srityje. Žurnalas pažymėjo, kad dr. Pruns kis yra

padaręs didelę įtaką ambulatorinės chirurgijos srityje ir yra vie nas iš pir-
maujančių. 2012 m. dr. Prunskis įkūrė Barringtono skaus  mo ir stuburo insti-
tutą (Bar rington Pain and Spine Institute). Tai vienintelis ambulatorinės chi-
rurgijos centras Ilinojaus valstijoje, skirtas stuburo ir kitų skausmų diagno-
 zei ir gydymui. Dr. Prunskis buvo pirmasis gydytojas iš Čikagos tapęs In ter-
 vencinės skausmo praktikos mokslinės draugijos nariu („Fellow in Interven-
tional Pain Practice – FIPP”).  Žurnalas „U.S. News and World Report” paskelbė
jį pirmaujančiu skausmo gydymo specialistu Čikagoje.   Castle Connolly ben-
drovė, kuri įver tina gydytojus pagal specialybę, septynis kartus premijavo dr.
Prunskį, pripažindama jį vienu geriausių Čika gos apylinkių gydytoju (jis – vie-
nintelis daktaras, laimėjęs šią premiją net 7 kartus!). Premijos skyrimą le mia
kitų kolegų gydytojų balsai.  Dr. Prunskis yra Ilinojaus skausmo instituto (Il-
li nois Pain Institute) medicinos direktorius. 

„Draugo” info

Dr. Jonui Prunskiui –
ambulatorinės chirurgijos centro žymuo

Dr. Jonas Prunskis su žmona Terri

Kadras iš kino  filmo ,,Moulin Rouge”.
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KRISTINA VAITKEVIČIENĖ

Artėjant gražiausioms metų
šven tėms – Šv. Kalėdoms ir
Naujie siems metams – susto-

jame ir apmąstome nuveiktus dar-
bus, svajojame, kaip pradėsime kitus
metus. Stabte lėti besisukančių darbų
karuselėje kvietė Lietuvių išeivijos
institutas drauge su Lietuvių Fondu
JAV. Gruo džio 18-osios popietę Insti-
tuto Pasau lio Lietuvių Bendruomenės
menėje vyko tradicinė, į antrą de-
šimtmetį įko pusi, Broniaus Bieliuko
ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės
vardo sti pen dijų įteikimo šventė. 

Lietuvių Fondo JAV įsteigti B.
Bie liuko ir V. Daugirdaitės-Sruogie nės
vardo fondai ir Lietuvių išeivijos ins-
titutas kasmet skiria stipendijas ga-
 biems, gerai besimokantiems, ak ty viai
mokslinėje ir visuomeninėje veik loje
dalyvaujantiems Vytauto Di džiojo
universiteto studentams. Sti pendi-
ninkus pasiūlo jų dėstytojai, siųs-
 dami rekomendacijas Lietuvių fon-
dui.

Renginį atidarė ir susirinku-
siuosius sveikino Instituto vadovas
Egidi jus Aleksandravičius. Profeso-
rius pa sidžiaugė gražia tradicija, ne-
leidžian čia užmiršti iškilių B. Bieliu-
ko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės as-
menybių. Ši tradicija gimė iš laisva-
noriškumo, suvokimo, jog nepaisant
priverstinės emigracijos, materiali-
nių nepriteklių ir moralinių negandų
kiekvienas gali net ir mažyte auka pri-
sidėti prie lietuvybės tęstinumo. „Rem-
ti kitą – ne turtuolių reikalas. Didžio-
ji filan tro pija yra kilusi iš neturtingų
žmo nių smulkaus masinio aukojimo
bei rūpesčio kitais žmonėmis, kurie
dar prasčiau už tuos aukotojus laiko-
si, – teigė E. Aleksandravičius. – At-
rodytų logiška paskirti palikimą ne
vai kams, o visiems. Tačiau emociškai
tai yra daug daugiau nei kad didžioji
kinų siena”, – samprotavo profeso-
rius.

Pastarajam antrino Lietuvių Fon-
 do atstovas Lietuvoje Leonas Nar-
 butis. Jis pasidalino prisiminimais iš
mokslų pagrindinės mokyklos Šv.
Kryžiaus parapijos salėje laikų, kuo-
 met jo mokytoja buvo istorikė V. Dau-
 girdaitė-Sruogienė. L. Narbutis taip
pat pasidžiaugė sėkminga Fondo veik-
 la ir gražia bendradarbiavimo tradi-
cija, dėkojo mecenatams, kurių dė ka
gali šiuo džiaugsmu pasidalinti su
jaunąja karta, paskatinti ją sekti šiuo
kilniu pavyzdžiu.

Renginyje dalyvavo ir prisimini-
mais apie kuklų tėvo gyvenimo būdą
dalinosi B. Bieliuko dukra, gydytoja
Dovilė Rožanskienė. Juokaudama ji
sakė, jog nepaisant to, kad tėtis buvo
suvalkietis, jis visą gyvenimą labiau
rūpinosi kitais nei savimi. Susirin ku-
 siems D. Rožanskienė taip pat primi-
 nė faktą, jog B. Bieliuko tėviškė buvo
vos per kilometrą nutolusi nuo Vinco
Kudirkos, kuris visą gyvenimą buvo
jam didysis idealas. 

Renginio pabaigoje diplomais ir
atminimo dovanomis – Lietuvių išei-
 vijos instituto knygomis – buvo apdo-
 vanoti trys Vytauto Didžiojo univer-
siteto Humanitarinių mokslų fakulte -
to Istorijos katedros studentai. B. Bie-
liuko vardo stipendija atiteko Mig ra-
cijos politikos ir diasporos stu ijų prog-
ramos II kurso magistrantei Gintarei

VDU studentai paskatinti B. Bieliuko 
ir V. Daugirdaitės-Sruogienės vardo stipendijomis

Lukoševičiūtei ir Lietuvos istorijos
programos II kurso magistrantui Vy-
tautui Jurkui, o V. Dau gir daitės-Sruo-
gienės vardo stipendija – Lietuvos is-
torijos programos II kurso magist-
rantui Simonui Jazavi tai.

Trumpai apie stipendininkus

V. Daugirdaitės-Sruogienės var do
stipendija apdovanotas Simonas Jaza -
vita studijuoja Lietuvos istorijos ma-
gistrantūroje, yra ne tik aktyvus aka-
deminės bendruomenės narys, bet ir
dirba švietėjišką darbą Kauno miesto
muziejuje, su užsidegimu da lyvauja
įvai riose jaunimo veiklose, aktyviai iš-
sako jaunosios kartos po žiūrį aktua-
liais Lietuvos istorijos klausimais tiek
respublikiniuose, tiek tarptautiniuose
moksliniuose ren giniuose.

B. Bieliuko vardo stipendija pa-
skatinta Gintarė Lukoševičiūtė stu di-
juoja Migracijos politikos ir lietuvių
diasporos istorijos magistrantūroje,
yra viena iš VDU Adomo Mickevi-
čiaus lenkų kalbos ir kultū ros klubo

steigėjų, šio klubo valdybos narė, tarp-
tautinio mokslinio projekto „Lietuvos
ir Lenkijos santykių dina mika” ren-
gėja ir koordinatorė. Ginta rės moksli-
nių tyrimų interesai susiję su išeivijos
istorijos tematika; ji do mi si lietuvių
diaspora Lenkijos Respublikoje, lenkų
tautine mažuma Lietuvoje, totorių
bendruomenių is to rija Lietuvoje ir
Lenkijoje bei turkų migracija ir dias-
pora Europoje. At liktų tyrimų pa-
grindu studentė yra paskelbusi straips-
nių moksliniuose leidiniuose „Oikos.
Lietuvių migracijos ir diasporos stu-
dijos” bei „Tauti nės mažumos Lietu-
voje: virsmai ir at mintys”, dalyvauja
tarptautinėse ir respublikinėse moks-
linėse konferencijose bei seminaruose.
Studentė ne tik populiarina VDU Ado-
mo Mickevi čiaus lenkų kalbos ir kul-
tūros klubo veiklą šalyje, bet ir už jos
ribų: studijavo Mikalojaus Koperniko
universitete Torūnėje, pagal Erasmus
praktikų konkursą stažavosi Europos
ty rimų centre Varšuvoje, dalyvavo len-
 kų kalbos ir kultūros vasaros kursuo-
se Kardinolo Stefano Višinskio ir Var-

šuvos universitetuose. Šiuo metu G. Lu-
koševičiūtė rengia baigiamąjį magist-
ro darbą apie Lietuvos ir Len kijos mu-
sulmonų migraciją po An tro jo pasau-
linio karo.

Kitas B. Bieliuko vardo stipendi-
ninkas – Vytautas Jurkus studijuoja
Lie tuvos istorijos magistrantūroje. Jis
iniciatyvus, sugeba savo idėjomis už-
degti ir apjungti kolegas, rengda mas is-
torinės atminties ir istorijos mokslo po-
puliarinimo projektus. Vy tautas yra su-
rengęs penkis istorinės atminties žy-
gius pėsčiomis; vienas tokių – „Kal-
banti laisvės kovų istorija”, skirtas lan-
kyti, tvarkyti ir įam žinti Lietuvos lais-
vės gynėjų kovų ir žūties vietas Ka-
varsko apylinkėse. Jaunuolis daly-
vauja ir kitose pilietiš kose jaunimo ak-
cijose, yra aktyvus humanitarinių
mokslų fakulteto bendruomenės narys,
žaidžia krepšinį fa kulteto komandoje
„Istorikai”. Šiuo metu V. Jurkus susi-
koncentravęs į antisovietinio pasi-
priešinimo tyri mus, siekia atskleisti
Lietuvos žmo nių kelią iš ginkluotos į
neginkluotą pasipriešinimo formą.

Iš kairės: VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, stipendininkai Gintarė Lukoševičiūtė ir Simonas
Jazavita, B. Bieliuko dukra gydytoja Dovilė Rožanskienė, stipendininkas Vytautas Jurkus ir Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas
Narbutis. Jono Petronio (VDU) nuotr. 



               

www.draugas.org/mirties.html

naują knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mu-
gėje pristatytą šiais metais leidyklos
„Aukso žuvys’’ išleistą knygą ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia
Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė Van-
derStoep ir Dalia Stakytė Anysienė)
galite įsigyti ,,Draugo’’ knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. (Illinois valstijos pri-
dėtinės vertės mokestis – 9.25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.). Tei-
raukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokal-
bių su JAV lietuviais, kurie Antrojo
pasaulinio karo metais nuo artėjan-
čio sovietų fronto ir tremties grės-
mės buvo priversti palikti Lietuvą ir
trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja apie bėgimo
iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą
emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės isto-
rijos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kul-
tūros taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 po-
kalbių įrašyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų as-
menų jau yra mirę.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaiky-
ti 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 
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Atkelta iš 8 psl.

Kaupimo liga. Tai tie atvejai, kai
pašaukti būti apaštalais jaučiasi ne sau-
gūs ir širdies tuštumą bando užpildy-
ti materialinėmis gėrybėmis. Jie kau-
pia daiktus ne dėl to, kad jie reikalin-
gi, bet vien dėl turėjimo. Ypač mes tu-
rime atsiminti, kad iš šios žemės nie-
ko su savimi nepasiimsime. 

Rimta liga yra ir uždari rateliai,
kai priklausymai uždarai grupei tam-
 pa svarbesniu už priklausymą Kris-
taus Kūnui. Ir galiausiai popiežiaus pa-
minėta paskutinė liga – tai su pasaulė-
jimas, kuris Kristaus mokinį paverčia
su niekuo nesiskaitančiu, pasaulieti-
nės šlovės besivaikančiu garbėtroš-
ka.

„Broliai, – sakė Pranciškus, – šios
ligos gresia kiekvienam krikš čioniui
ir kiekvienai bendruomenei, kongre-
gacijai, parapijai ir judėjimui; jos gali
ištikti pavienius asmenis ir bendruo-
menes. Visada turi būti aiš ku, kad tik

Šventoji Dvasia – Viešpats ir Gaivin-
tojas – gali pagydyti iš šių ligų. Šven-
toji Dvasia palaiko visas nuoširdžias
apsivalymo pastangas ir atsivertimo
troškimą.”

Popiežius pridūrė, kad jis kažkur
yra skaitęs sąmojingą posakį, kad ku-
nigai yra kaip lėktuvai, nes apie juos
spauda praneša tik tada, kaip jie nu-
krenta. Žinokime, kad didžiulė dau-
guma sėkmingai aukštai skraido. Dau-
gelis mėgsta kritikuoti kunigus, bet ne-
daugelis už juos meldžiasi. Tačiau tas
posakis primena ir labai svarbią tiesą,
kad ir vieno kunigo nuo puolis padaro
labai daug žalos Bažnyčiai.

Galiausiai Popiežius meldė Mer ge-
lės Marijos užtarimo, kad ji Dievo Mo-
tina ir Bažnyčios Motina, padėtų gy-
dyti visas nuodėmės žaizdas. Jos už-
tarimas telydi Bažnyčią ir Kuriją, kad
ji būtų sveika ir kitus gydytų, kad
būtų šventa ir kitus vestų į šventumą. 

Vatikano radijas

„Ligos”, kurių turi saugotis Bažnyčios vadovai

VILIMAS VIŠNIAUSKAS

Athol – Gardner Vyčių 10-oji
kuo pa neseniai iškilmingai at-
šventė savo 100 metų gyvavimo

sukaktį. Mišias koncelebravo klebonas
Edvin Monta na ir Vyčių kapelionas
kun. Juozas Jurgelionis, patarnavo
diakonas Scott Cooley.

Kun. Jurgelionio homilija buvo
reikšminga, pabrėžė šimtametę Vy-
 čių pagalbą parapijai, Dievui ir tėvy-
 nei. Marytė Bizinkauskaitė gražiai
giedojo dviem kalbomis – lietuviškai ir
angliškai.

Didelę austą Vyčių juostą nešė

pir mininkas Richard Gatautis ir Ar-
mand Bouthillier, paskui juos ėjo šešios
mergaitės su tautiniais dra bu žiais.
Buvo sugiedoti Amerikos, Lie tu vos ir
Vyčių himnai.

Parapijos salėje vyko iškilmingi
lietuviški pietūs, kuriuose dalyvavo
daugiau nei 75 žmonės.

Mūsų valstijoje, Massachusetts,
kadaise buvo 9 lietuviškos parapijos,
beliko tik dvi – Pietų Bostone Šv. Pet-
ro ir Šv. Pranciškaus Athole. Parapija
maža, bet labai veikli.

Vietinis laikraštis gražiai aprašė
šventę, ją iliustruodamas nuotrau ko-
 mis.

100 metų jubiliejus

Iš k.: kun. Juozas Jurge lionis, diakonas Scott Cooley,  buvę s klebonas kun. Ričardas Ja-
ku  bauskas ir Vyčių pirmininkas Ric hard Ga tautis. Organizatorių nuotr.

Kryžių neša Jackie Doherty, o Vyčių juostą – A. Bouthil lier ir R. Gatautis

A † A
Dr. ADOLFAS ŠLEŽAS

Mirė 2014 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 90 metų.
Gimė 1924 m. liepos 27 d., Kerbedeliuose, Lietuvoje.
Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Long Beach, IN ir

Floss moor, IL.
Ilgus metus dirbo radiologu Merrillville Methodist ligoni -

nė je Indianoje.
Adolfas buvo sūnus a. a. Kazimiero Šleževičiaus ir a. a. Do -

mi celės Micaitės.
Nuliūdę liko: žmona Algė, dukra Sylvia Šležas-Lukas su

vy  ru Linu ir jų sūnumis Nikolas ir Peter bei giminės JAV ir
Lie  tuvoje.

Laidotuves tvarko Beach Memorial laidojimo namai.
Užuojautas siųskite www.beachmemorialchapel.com

Nuliūdę artimieji

A † A
Dr.  ADOLFUI ŠLEŽUI

mirus, užuojautą reiškiame jo žmonai ALGEI,
duk rai  SILVIJAI ir jos šeimai.

Stasys ir Milda  Tamulioniai
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2015 m. gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127
St., Lemont, IL 60439 įvyks 52-asis metinis Lietuvių Fondo narių su-
važiavimas. Suvažiavimo metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos na-
rių trejų metų kadencijai, t. y. 5 (penki) nariai ir 3 (trys) Kontrolės komi-
sijos nariai vienerių metų kadencijai. Kandidatų į LF Tarybą ir Kont-
rolės komisiją siūlymai priimami iki 2015 m. vasario 15 d. Daugiau
informacijos – www.lietuviufondas.org

Dėmesio! Pirmą kartą Čikagoje organizuojamas 10 km žygis, skirtas
Klaipėdos krašto išvadavimui bei Laisvės ir Gynėjų dienai paminėti.
2015 m. sausio 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p. išžygiuojame iš 31-os gat-
vės paplūdimio (31st St. Beach, Chicago, IL 60616). Sugrįžę stiprinsimės
kareiviška koše ir karšta arbata. Nepamirškite lietuviškos atributikos.
Tel. pasiteirauti 773-899-1067.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

�  Kitas ,,Draugo” numeris išeis šeštadienį,
2015 m. sausio 3 d. Linksmų Naujųjų Metų!

� Lietuviškos šv. Mišios Waukegan-Lake
County apylinkių lietuviams atnašaujamos
kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį 2 val. p.
p. Santa Maria Del Popolo koplyčioje, 116 N.
Lake St. Mundelein, IL 60060. Kviečiame
dalyvauti! 

�  Gruodžio 31 d. 8 val. v. – Naujųjų metų
sutikimo pokylis Pasaulio lietuvių centro
Fondo salėje (14911 E 127th Street, Le-
mont, IL 60439). Šventinėje programoje – Al-
gimanto ir Ligitos Barniškių atliekamos dai-

nos, pramoginių šokių šokėjai, laimės šulinys.
Daugiau informacijos tel. 630-673-3384
arba 630- 240-3343.

�  Gruodžio 31 d. 8 val. v. kviečiame sutikti
Naujuosius Metus su grupe ,,Kaukas” (Jūratė
ir Rimas Grabliauskai) Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje Marquette Parke.
Informacija tel. 773-776-4600. 

�  2015 m. sausio 11 d. po šv. Mišių Jau-
nimo centro moterų klubas vėl kviečia visus
į mielinių blynų pusryčius kavinėje. Laukiame
visų!

Palydėkime Kalėdas su 

ŠYPSENA

Parduotuvėje darbuotojai keičia
kompiuterių kainas iš keturių tūks-
tančių į du. Pro šalį eidamas žmogelis
domisi:

– Sakykit, o kodėl jie taip atpigo?
– Taigi va, Kalėdinės akcijos bai-

 gėsi...

� � �

Ateina Kalėdų Senelis pas psi-
 chia trą ir sako:

– Daktare, padėkit man, aš pats sa-
vim netikiu!

� � �

Žydų Kalėdų senelis:
– Laaabas, vaikučiai... Prašome,

pirrkite dovanėles.

� � �

Savaitė prieš Kalėdas. Petriukas
parašo laišką Kalėdų Seneliui ir įme-
 ta į pašto dėžutę. Laišką radę Pašto
darbuotojai nežino, kur gi čia toliau
siųsti laišką ir nutaria atplėšti ir per-
skaityti. Skaito: „Mielas Kalėdų Se ne-
li, per šias Kalėdas labai norėčiau
gauti pliušinį meškiuką, konstrukto-
rių ir vande ninius dažus.” Pašto dar-
buotojai su si graudina – gi nėra jokio
Kalėdų Senelio ir jokių dovanų Pet-
riukas ne gaus. Nutaria susimesti pi-
nigėlių, nupirkti ir nusiųsti dovanų.
Taip at sitiko, kad meškiukui ir konst-
ruktoriui pinigų užteko, o dažams – ne.
Ką padarysi, vis tiek išsiunčia Petriu -
kui, kad ir nepilną siuntinį. Dieną po
Kalėdų Petriukas vėl rašo laišką Ka-
 lėdų Seneliui, kurį pašto darbuotojai
vėl atplėšia ir skaito: „Mielas Kalėdų
Seneli, ačiū tau už nuostabų meškiu-
 ką ir konstruktorių! Gaila, kad van-
deninių  dažų negavau. Turbūt pašto
darbuotojai pavogė.”

� � �

Artėjant Kalėdoms Petriukas at-
skuba pas mamą.

– Gali išbraukti traukinį iš norų
sąrašo! Ką tik atsitiktinai radau tokį
patį tavo miegamajame!

� � �

– Ką žmona Kalėdų proga pado va-
nojo?

– Nieko.
– Mhm... Irgi neblogas daiktas...
– Aha, o svarbiausia – vietos ne už-

ima.

� � �

Elnias sako Kalėdų Seneliui:
– Seni, būk geras, sumažink grei-

 tį. Aš labai bijau, kai tu šitaip lakstai
miesto gatvėmis.

Kalėdų Senis atsako:
– Na, aš irgi bijau. O tu elkis taip,

kaip aš.
Elnias:
– Kaip?
Kalėdų Senis:
– Ant posūkio užsimerk!

� � �

Kalėdų išvakarėse teisėjas, ap-
imtas šventinių nuotaikų, klausia ka-
li nio:

– Kuo esi kaltinamas?
– Pernelyg ankstyvu kalėdinių

dovanėlių pirkimu, – atsako šis.
– Bet juk tai ne nusikaltimas, –

tarė teisėjas. – Kada gi tu pradėjai ap-
 si pirkinėti?

– Dar iki parduotuvės atidary-
mo, – atsako kalinys.

� � �

Žąsis pabunda Kalėdų rytą ir
klau sia kaimynės vištidėje:

– Įdomu, kodėl visą naktį obuo lius
sapnavau???

Algirdo Griškevičiaus iliustracija

2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienį, 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Pra sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) švęsime Švč.
Mergelės Marijos Gimdytojos šventę ir Naujuosius Metus. 

2015 m. sausio 4 d., sekmadienį, 10 val. r. švęsime Trijų Karalių šven-
tę.  Iš tolimųjų rytų žada atvykti Trys Karaliai, jie  dalyvaus Eucharistijos
šventime ir pasidalins su visais savo išmintingais žodžiais apie kūdikėlį
Jėzų. Abi dienas šv. Mišias atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti. Joanos Drūtytės nuotr.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis


