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– Prieš 135 metus, 1880 m. sausio 6 d. gimė Marija Kazimiera Kaupaitė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigėja ir generalinė vyresnioji –

Š. Amerikos lietuvių 
sporto gairės – 5 psl.

Džiazo mokymai 
Lietuvoje – 8 psl.

Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvos tikinčiųjų bendruomenės – 
susitelkimo ir atsakomybės pavyzdys

Kalėdinių švenčių kulminacija – tradicinės Trijų karalių eitynės

Jau 15-tus metus iš eilės sausio 6 dieną nuo 4:30 val. p. p. Vilniaus senamiesčio gatvėmis – nuo Aušros vartų
iki Katedros aikštės – vyksta Trijų karalių eitynės. Karališka eisena – tai  trijų metrų aukščio karūnuotos figū-
ros: Kasparas, Merkelis, Baltazaras bei juos lydintys Biblijinio epizodo veikėjai: Archangelas su angeliukais,

pora piemenų su karvėmis ir kiti. Eisenos metu Karaliai miestui tradiciškai linkės derlingų ir sėkmingų metų.
Eitynių pabaigoje, 5 val. p. p., Katedros aikštėje vyksta biblinio siužeto mini spektaklis „Betliejus”, kuriame

vaidina eisenoje matyti personažai ir  kiti veikėjai, lauksiantys ateinančiųjų į aikštę karalių.  Spektaklyje aktoriai
perteikia žinomą legendą apie tris išminčius, kurie atnešė aukso, smilkalų ir miros, taip pagarbindami gimusį
Kristų.

Po to Trys karaliai aplanko Vilniaus mokytojų namų kiemelį, kur palaimina susirinkusius vaikus, išlydinčius
žaliaskares iki kitų metų į mišką.

Trys karaliai su svita keliaujantys Vilniaus gatvėmis – tradicinis reginys, sulaukiantis dėmesio bet kokiu oru,
pritraukiantis ne tik miesto gyventojus, bet ir svečius.

Renginį organizuoja Vilniaus senamiesčio teatras.
Bernardinai.lt info

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė susitiko su Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų
bendruomenių vadovais.

Prezidentė su dvasininkais kalbėjosi apie tikin-
čiųjų bendruomenių indėlį, stiprinant visuomenės

santarvę, bažnyčios iniciatyvas sprendžiant opias so-
cialines problemas ir prisidedant prie kovos su alko-
holizmu, smurtu, vykdant savižudybių ir korupcijos
prevenciją.

– 3 psl.



Atrodo, tarsi vakar rašiau apie Lie-
tuvių katalikų religinės šalpos
(LKRŠ) 50-mečio jubiliejų (,,Drau-

gas”, 2011 m. birželio 11 d.).  Tada pažymė-
jau, kad  daug buvo  pasiekta, bet dar daug
darbų laukia ateityje.  Ta proga prisiminiau
ir motinos Teresės  žodžius: ,,Tai, ką daro-
me, yra tik lašas vandenyne, tačiau jeigu ne-
darytume, vandenynui trūktų vieno lašo”.

Ką tik gautose  ,,LKRŠ žiniose” pra-
nešama, kad vien 2014 m.  parama Lietuvos katali-
kams ir išeivijai siekė 1,051,485 dol. Tai tikrai dau-
giau nei lašas vandenyne!   39 proc. tos sumos  skir-
ta katalikiško ugdymo veiklai, 31 proc. – karitatyvi-
nei veiklai, o likusieji 30 proc. – religinei veiklai. Tie-
sa, neužsimenama apie administracines bei kitas iš-
laidas.  2014 m. (iki lapkričio mėn. pradžios) gautos
aukos siekė 62,089 dol. Taip pat susilaukta trijų pa-
likimų, kurių bendra suma buvo  131,900 dol. 

Salvijaus Kungio, LKRŠ reikalų vedėjo prane-
šime rašoma, kad  žvelgiant į paskutiniųjų trejų metų
statistiką matyti, jog  prašymų skaičius LKRŠ pa-
ramai gauti nuolat auga. 2014 m. iš katalikiškų or-
ganizacijų gauti 354 prašymai. Iš jų – 254 prašymai
bent iš dalies buvo patenkinti.  Jis taip pat teigia, kad
nuo 2015 m.  sausio 1 d.  Lietuvoje įvedus euro valiutą,
yra ,,…didelė tikimybė, kad prašymų skaičius ne tik
nemažės, bet priešingai – vis didės”.  2014 m.  bendra
prašymų suma siekė 2,750,613 dol.  Per  paskutinius
penkerius metus LKRŠ projektams kasmet skiriama
per  1 mln. dolerių. Didėja ir prašomos sumos.  Per
2009–2014 metus suteikta parama sudaro 8,187,270 dol.,

(vidutiniškai po 1,364,545 dol. kasmet). 2010 m. buvo
dosniausi (1,819,970 dol.). 2014-ieji – ,,liesiausi”. 

Katalikiškam ugdymui, mokymams, rekolekci-
joms ir susitikimams paskirta 344,035 dol.  Cituoja-
mas Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, SJ:
,,Dėka Vyskupijos Šeimos centrui skirtos paramos,
turėjome tikrai prasmingą ir gerą  Vyskupijos šeimų
renginį. Linkiu sėkmės Jūsų darbuose ir Dievo pa-
ramos visiems rėmėjams, kurių dėka ši reikalinga
parama yra  ir pasiekia Bažnyčią Lietuvoje”.

Katalikiškai žiniasklaidai – dešimčiai leidybos
projektų – suteikta parama sudaro 134,200 dol.  Vie-
nintelis katalikiškas interneto dienraštis Lietuvoje
(www.Bernardinai.lt)  švenčia 10 metų veiklos jubi-
liejų.  Nuo pat įsikūrimo visus 10 metų LKRŠ buvo
kartu su dienraščiu. Ateinantiems metams tai veik-
lai paskirta 50,000 dol. Per dešimtį metų savo veiklai
įgyvendinti Bernardinai.lt gavo 758,050 dol. paramą.

Paminėsiu dar keletą specifinės paramos pa-
vyzdžių. Pernai metais  61 stovykla susilaukė 128,500
dol. paramos.  Stengtasi paremti daugiau stovyklų,
bet mažesnėmis sumomis.  2014 m. LKRŠ parėmė 21

katalikišką renginį, tam paskirdama
101,800 dol.  Per metus  stipendijoms pa-
skirta 189,250 dol. Didelė dalis šios sumos
buvo skirta klierikams, besimokantiems
Lietuvoje ir Italijoje.  Minima parama Šv.
Kazimiero kolegijai.  ,,Šiais metais Kole-
gijoje studijuoja 10 kunigų studentų iš Lie-
tuvos”, rašoma ,,LKRŠ žiniose”.   Jiems pa-
skirta paramos už 48,000 dol. Noriu pa-
stebėti, kad tokiu teiginiu, kad ir be blo-

gos valios, klaidinama visuomenė, nes Šv. Kazimie-
ro kolegijoje Romoje niekas nestudijavo ir nestudi-
juoja.  Ji nėra aukštoji mokslo mokykla, bet gerai pri-
žiūrimas bendrabutis, kuriame gyvena kituose uni-
versitetuose studijuojantys studentai.  

Skyrelyje ,,Artimo meilės darbai” rašoma apie
paramą Kretingos rajono labdaros valgyklai. LKRŠ
paskyrė 20,000 dol. prelato Kazimiero Dobrovolskio
išlaikymui.  Jis 50 metų prižiūrėjo Šv. Kazimiero ko-
legijos turimą ūkį Tivolyje. Tivolio vyskupija jam sky-
rė  paramą, bet vėliau ją nutraukė, nes prelatas nie-
kada neturėjo Italijos pilietybės. Pernai prelatui su-
kako 103 metai.   ,,Jis visą savo gyvenimą pašventė
dirbdamas Lietuvių Bažnyčiai išeivijoje, todėl LKR
Šalpa suprasdama reikalo svarbą paskyrė šiam pro-
jektui dosnią paramą”, skaitome ,,LKRŠ žiniose”. 

Iš įvairių parapijų, vienuolijų, krikščioniškų or-
ganizacijų sulaukta prašymų turimo inventoriaus at-
naujinimui. Pernai tam buvo paskirta  81,300 dol. 

,,LKRŠ žinių” pabaigoje  primenama, kad laukia -
ma aukų tęsti prasmingus ir iškilius  labdaros darbus,
skirtus Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir jos išeivijai. 

GARSIAI RĖKIANTYS: 
AR VISADA JIE TEISŪS?

Gyvenant už Atlanto, dažnai ten ka tenkintis in-
formacija apie Lietu vą tik iš interneto ar socialinių
tinklų puslapių. Su susidomėjimu per skai čiau inter-
netinėje spaudoje paskelbtą žurnalistės Audronės Ur-
bonaitės straipsnį   –   „Red Dalia”. „Raudonke -
puraitė ir Vilkas, abu netikri” („Lie tuvos rytas”,  2014-
12-17)

Įdomus straipsnis apie Rūtos Ja nutienės skan-
dalą, kai jos parašyta, tarp kitko,  juodinanti Lietu-
vos Prezidentę,  knyga (angliškas variantas), buvo iš-
platinta tarp Europos parlamentarų. 

Skaitant tą straipsnį buvo įdomu pastebėti, kaip,
anot Audronės Urbo naitės, visi prie tos knygos kū-
ri mo  prisidėję žmoneliai, pajutę skandalo grėsmę ir
būsimus nemalonumus, vis tik  bandė išsiginti.

Geras straipsnis, bet aš čia noriu pakalbėti ne
apie jį, o apie pačius ten išdėstytus faktus.

Nustebau, kad ši Rūtos Janutie nės  knyga – „Red
Dalia” pasirodė bū tent tokiu metu, kai Lietuva yra
ypa tingai pavojingoje, nestabilioje tarptautinėje  pa-
dėtyje su Rusija. Vėlgi,  eili nį  kartą lietuviai pade-

monstravo savo nenuginčijamą trumparegišku mą ir
įrodė, kad jie bevelija geriau „perkąsti” vienas kitam
gerkles, ne gu būti laisvais.

Argi turėjo ši knygelė būti platinama būtent da-
bar, kai visi esame to kioje pavojingoje situacijoje su
Rusi ja?

Juk ar neatrodo, kad   dabar, tarsi savanoriš-
kai  lendame po „ruso tankais”?... „Skaldyk ir valdyk”
po sa kis – visgi labai  aktualus ir mūsų die nomis.

Kažkaip neramu darosi iš šalies  stebint tą ma -
žą Lietuvėlę ir matant tokią, beveik laukinę, žmo-
 nių  neapy kantą vienas kitam ir tuo pačiu Lie tu vai.
Ar eidami tuo neapykantos ir griovimo keliu klai-
dingai  įsivaizduojame tapsiantys  vieningesni, ge-
resni ir laisvesni?

Sveika kritika yra puiku, tačiau  kai „kritikuo-
jant” perlenkiamos bet kokios tos pačios demokra-
tijos su teiktos  tei sės ir laisvės, kai pažeidžiamas žmo-
gaus orumas, ar nekaltumo prezumpcija – tada jau
ta kriti ka  tam  pa tikru  šmeižtu.

Ir dar – dažnai tenka dalyvauti socialinių tink-
lų diskusijose. Labai nustebau aną dieną perskaičiusi
ži no mos Lietuvoje ekonomistės Aušros Maldeikienės
požiūrį į Lietuvos Pre zidentę, kai ji savo socialinių

tinklų puslapyje atvirai rėžė nekenčianti da bartinės
Lietuvos Prezidentės.

„Man Grybauskaitė atrodo elemen tari isteriška
kvailė. O ir karje ris tė, kokių reta. Aš ją pažįstu”, –
svai dėsi neapykantos purslais žinoma ekonomistė.

Nustebau ir labai sunerimau su žinojusi, kad
ši, nepakanti kitų nuo monei, agresyvi ir besisvai-
danti ne pa matuotais šmeižtais ekonomistė arti-
miausiu metu vis tik planuoja  ba lotiruotis į Lietu-
vos Seimą. Neži nau, tikrai nežinau, ar vis tik reika -
lingas Lietuvai toks žmogus, kuris jau  savo socia-
liniuose tinkluose pulsuoja neapykanta savos šalies
vado vei ar ir bet kuriam kitaip, nei ji, mąs tančiam.

Taigi, ar tik neturėsime dar vie ną garsiai bliau-
nančią   avelę   su triukš mu besigviežiančią prie
gar desnio  lovio?

Dijana Salezija Apalianskienė 
Istorikė/žurnalistė

New York, NY
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dėti taško, kol istorija nepasibaigė. D. Grybauskai-
 tės laikas yra sąstingio laikas, kuris nedavė ir neduos
Lietuvai jokio po stūmio. Mes įsitvirtiname kaip Eu-
ro pos provincija, kurios balso nelabai paisoma, ku-
ria nepasitikima”, – štai ir išlindo yla iš maišo. Tai
ir buvo šios knygos tikslas – pasakyti dar ką nors blo-
ga apie Prezidentę, nors pa sauliui Lietuva tik ir pa-
žįstama iš tų dviejų žmonių pavardžių – anksčiau iš
Vytauto Landsbergio, dabar – iš Dalios Grybauskai -
tės. 

Knygos pristatyme pasakyta tiek daug piktų žo-
džių, kad vargu ar kas tuo blogiu patikės, tuo labiau
kad tie patys dalykai kartojami jau daugiau kaip dvi-
dešimt metų. Kiekvienas žmo gus turi kokių nors ydų,
tikriausiai turi jų ir Vytautas Landsbergis. Pvz., iki
šiol skamba jo paleistas žodis „šunauja”, kurį jis tai-
kė ne tei sybę rašantiems žurnalistams (nors dažnai
pagalvoji, kad jis buvo teisus, taip pat ir šiuo atveju).
Gali V. Lands bergio nemėgti, bet niekaip neapkal tinsi
jo korupcija ar neteisėtai susi krautais turtais, kaip
atsitiko su ne vienu politiku – gyvena jis tame pa čia-
me sovietiniame butelyje, kurį jam kažkada išsky-
rė Kompozitorių sąjunga. Neatimsi iš jo šaknų, ku-
rios sie kia Lietuvos atgimimo laikus dar XIX amžiuje.
Mat jo vienas senelis, rašytojas Gabrielius Žemkal-
nis, lietuvybės baruose veikė kartu su tautos ža din-
toju Vincu Kudirka (R. Janutienė pasityčioja ir iš to).
Lietuvių kalbos normintojas Jonas Jablonskis yra
jo kitas senelis – iš motinos pusės. Kaip bebūtų kam
gaila, bet to neišbrauks nei sovietinė propaganda, nei
tokios knygelės kaip čia minėtoji. Tai Lie tuvos is-
torija.

Viskas, prie ko prisiliečia ši rašytoja, tampa kaž-

kaip slidu ir glitu. Pvz., „Lietuvos ryto”
televizijoje Rūta Grinevičiūtė-Janutie-
nė veda laidą „Patriotai”. Galite įsi-
vaizduoti, kokia potekstė įdėta į šį pa-
vadinimą! Taip mes demokratijos lai-
kais skiepijame patriotiškumą jaunajai
kartai, nors tikriausiai jaunimas lietu-
viškų televizijų nežiūri. 

Apie šios žurnalistės šedevrus man
papasakoja ir jais pasidžiaugia ma no

kirpėja rusakalbė, kuriai, ma tyt, ir skirtos tos laidos
(atrodo, teks keisti kirpėją, nes kas kartą ji man su-
gadina nuotaiką, nors iki šiol dar tikėjausi ją per-
auklėti). Pastarąjį kar tą kirpdamasi sužinojau, kaip
šau nuolė Rūta demaskavo Prezidentę, kai ši nusi-
pirko Lietuvos banko platintų obligacijų. Įsivaiz-
duokite – Preziden tė neišsiuntė savo uždirbtų pini-
gų į užsienį, bet nuskriaudė vargšus lietuvius, įsi-
gydama jų valstybės banko obligacijų... 

Žurnalisčių pokalbį skaitydama prisiminiau,
kad R. Grinevičiūtės vy ras Algirdas Janutas buvo
įstojęs į Tė vynės sąjungą. Nežinau, ar šiuo me tu jis
tebėra šios partijos narys, bet galvoju – kam tai buvo
reikalinga? Gal irgi pasityčiojimui? Beje, angliš kai
iš leistos knygos „Red Dalia” leidėja nurodyta Januto
leidykla.

Atrodo, kad su Prezidente sąskai tas toliau su-
vedinėja ir „Lietuvos rytas” (buvusi „Komjaunimo
tiesa”), jeigu jame pasirodo tokie šedevrai kaip šis
in terviu. Kadangi gerai prisimename anuos laikus,
ši publikacija labai panaši į tuos šmeižikiškus
straipsnius, pasirodydavusius prieš tuos, kurie ko-
kiu nors būdu iš sovie tijos pabėgdavo į Vakarus. Ko
tik nebūdavo sugalvojama apie tokius žmones. Tik
vargu, ar tai pakels leidinio tiražą, nes ir šiemet, po
to, kai pasirodė net dvi R. Janutienės knygos (lietu-
viškai ir angliškai) apie ją, Dalią Grybauskaitę Lie-
tuvos žmonės išrinko populiariausiu metų žmogumi
(ukrainiečiai mūsų Prezidentę pavadino vieninteliu
vyru Europoje). Taigi reziumuojant galima pridur-
ti: bergždžias darbas, arba – šuo loja, o karavanas ei -
na. Tik kodėl veikiama taip desperatiškai, atiden-
giant pas ku tines kortas? 
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Kaip gaila, kad po šviesios Kalė dų
šventės vėl tenka nerti į gyvenimo
purvą, mat antrą Kalėdų dieną

„Liet u vos ryto” dienraštis ir lrytas.lt in-
ternetinis tinklalapis paskelbė dviejų
žurnalisčių, Garliavos istorijos veikė jų,
garsiosios Neringos Venckienės bendra-
darbių, vėliau „persikrikštiju sių” ir da-
bar rašančių atvirkščiai – Astos Kuzne-
covaitės ir Rūtos Grine vičiūtės-Janutienės
pokalbį, kuriame reklamuojama R. Janu-
tie nės nauja knyga „Dinastija. Landsbergių išgy ve-
 nimo istorija”. Internete po interviu pasipylė ne-
kalėdiniai komentarai – per dvi paras jų parašyta per
3 000, kai kitus tekstus pakomentuoja keli ar kelio-
lika skaitytojų. Vieni už Landsbergį, kiti – prieš. Ko-
kių tik ten žodžių vieni kitiems nerasta...

Atrodė, kad Ukrainos nelaimė ir mūsų simpa-
tijos kovojantiems broliams ukrainiečiams mus
suvienijo, bet štai tokie tekstai vėl mus išskiria, esa-
me skaldomi po senovei. Tiesa, tarp „antilands-
berginių” komentarų – daug nelietuviškų rašeivų,
kurių lietuviškas tekstas, matyt, išverstas pasi-
naudojant internetiniu vertėju iš rusų kalbos, bet
yra ir tokių, kurie gerai žino istoriją. 

Kodėl vėl užkliuvo Vytautas Lands bergis? Juk
jis jau pasitraukė iš politinės scenos? Gal dėl anū-
ko, kuris išrinktas į Europos Parlament ą, bet tik-
riausiai norėta suduoti dar vieną smūgį Preziden-
tei, ir to nesle piama. Nauji smūgiai pasipylė būtent
po Prezidentės pareiškimo apie Ru siją, kaip turin-
čią teroristinės valstybės požymių. Dar gerai ne-
nudžiūvo dažai nuo angliškos R. Janutienės knygos
„Raudonoji Dalia”, išplatintos Europos Parlamen-
te dideliu tira žu, o štai ir nauja – apie tai, kad Gry-
 bauskaitė yra Landsbergio statytinė. Tai darbo
sparta! Niekas nepatikėjo, kad R. Grinevičiūtė nie-
ko nežinojo apie jos knygos vertimą į anglų kalbą,
niekas nepatikės ir demagogija apie Landsbergius,
kurioje, sakoma, yra daug dokumentų, demaskuo-
jančių šios šeimos praeitį. Autorė nesivar gi na su-
galvoti net įtikinamesnės istorijos, kaip „doku-
mentai” papuolė į jos rankas. Būk ji juos prieš 10
metų ga vusi iš jau a. a. Gedimino Ilgūno, bet ma niu-
si, kad dokumentų lagami nėlis sudegė kartu su jos
sodyba prieš kelerius metus. Ir netikėtai ji juos „at-
radusi” degėsių krūvoje. Pasirodo, dokumentai
sveiki, tik šiek tiek ap rūkę, laukė paviešinimo. La-
bai pana šios logikos istorijomis kasdien yra farši-
ruojama rusų sąmonė iš Krem liaus televizijų –
apie fašistus ukrai niečius, vos ne gyvus ėdančius
savo priešininkus rusus. 

Minėtame interviu R. Grinevi čiū tė pasakoja,
kad knyga „atskleidžia V. Landsbergį kaip privile-
gijuotą sovietinės valdžios vasalą, kuris pa siglemžė
Sąjūdžio, o po to – ir valstybės vairą” (jeigu rinki-
mais galima pasiglemžti). „V. Landsbergis galutinai
atsiskleidė, kai paskyrė savo įpėdine D. Grybaus-
kaitę. Tas pasirinkimas vėlgi daug ką paaiškino”.
„Neiš sišokdamas, prisitaikydamas jis nie kam ne-
užkliuvo... O kai jį KGB globojami Sąjūdžio veikė-
jai išstūmė į Sąjū džio pirmininkus, iškrapštyti iš ten
jau niekas nepajėgė – tas žmogus turėjo galingą už-
nugarį. Jo įtaka valstybei nesumenko iki šiol”, – sako
gudruolė rašytoja, nors ką tik buvo parašiusi at-
virkščiai, kad Landsber gis buvo nepopuliarus ir jį
reikėjo tie siog stumte stumti: „Buvo dar keletas KGB
bendradarbių, kurie stūmė V. Landsbergį aukštyn,
tildė jo kritikus kaip ‘nepriklausomybės priešus’, o
tai reikėjo daryti nuolat, nes V. Landsbergis nebu-
vo populiarus”. „Norint išlaikyti valdžią, tikruosius
valstybės kūrėjus reikėjo pastumti į šoną, ir tai jam
pavyko”. Ir dar gud rioji lapė sako, kad Landsbergiai
susiję su Kubiliais, o partijos bendradarbio Andriaus
Kubiliaus tėvas mat buvo tikintis komjaunuolis, ir
visi Lietu vos archyvai esą tiesiog kimšte pri kimšti
duomenų apie jų visų KGB-istinę praeitį. Tik nė vie-
no įrodymo nepateikta (gal jų bus dokumentuo se?),
vien pikti žodžiai, vienas už kitą bjauresni. Bet tik
žodžiai. Kai kolegė paklausė rašytojos, kodėl „tik-
rosios tiesos” apie Landsbergį ji neparašė savo
garsiojoje knygoje apie „Wil liams” atėjimą į Lietu-
vą (beje, žur na listai tada juokėsi, kad Grinevičiūtė
knygą parašė ir išleido per dvi savai tes, arba tei-
singiau – po jau parašyta knyga pasirašė savo pa-
vardę), ji pa siteisino dar nežinojusi, kad archy vuose
esama tokių dokumentų. Ji, su prask, maniusi, kad
Landsbergis vi sus archyvus iššlavė.

R. Janutienė Landsbergį paišo kaip negabų
muzikantą ir žmogų, tikrą nevykėlį, kuriam niekas
nepasisekė, o į žurnalistės klausimą: „Bet D. Gry-
bauskaitė yra pavykęs projektas?” – atsakė: „Negali

„Komjaunimo tiesos”
verta kalėdinė dovanėlė 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Atkelta iš 1 psl.

„Lietuvos tikinčiųjų bendruomenių vaidmuo yra
svarbus stiprinant žmonių dvasią ir telkiant visuo-
menę. Aktyvi bažnyčios veikla padeda atkreipti dė-
mesį ir spręsti skaudžiausias visuomenės problemas.
Žmogiškumas ir gera valia tampa tvirta atrama sun-
kumus išgyvenantiems žmonėms”, – sakė Prezidentė.

Pasak Prezidentės, Lietuvos krikščioniškosios
bendruomenės yra taikaus sugyvenimo ir pagarbos
kito įsitikinimams pavyzdys. Šios vertybės ypač ak-
tualios pasauliui susiduriant su naujomis grėsmė-
mis.

Visuomenės gerovei kurti
svarbi ir Popiežiaus Pranciš-
kaus iniciatyva, kviečianti stip-
rinti kovą su korupcija.

Trijų karalių šventės išva-
karėse ir prieš Ortodoksų Kalė-
das su krikščionių bendruome-
nių vadovais susitikusi Prezi-
dentė padėkojo šalies tikintie-
siems už kilnius darbus, akty-
viai įgyvendinamas socialines
iniciatyvas ir palinkėjo ramy-
bės, santarvės bei stiprybės.

Susitikime dalyvavo kar-
dinolas Audrys Juozas Bačkis,
Lietuvos Vyskupų Konferencijos
pirmininkas, Vilniaus arkivys-
kupas metropolitas Gintaras
Grušas, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius, Šiaulių vyskupas Eugeni-
jus Bartulis, Telšių vyskupas
Jonas Boruta, Panevėžio vys-
kupas Lionginas Virbalas, Vil-
kaviškio vyskupas Rimantas
Norvila, Lietuvos Evangelikų
Reformatų Bažnyčios generali-

nis superintendentas Tomas Šernas, Lietuvos Evan-
gelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sa-
butis, Šv. Juozapato Bazilijonų Ordino Vilniaus vie-
nuolyno vyresnysis, kunigas Vinkentij Vasyl Ja-
nickij, Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje vadovas ar-
kivyskupas Inokentijus, Lietuvos Sentikių Bažnyčios
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, dvasinis tė-
vas Grigorijus Bojarovas, Rytų Sentikių Cerkvės ir
Vilniaus sentikių religinės bendruomenės pirmi-
ninkas Grigorijus Leonovas.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos tikinčiųjų bendruomenės 
– susitelkimo ir atsakomybės pavyzdys

Prezidentė D. Grybauskaitė  sveikinasi su Tomu Šernu. R. Dačkaus nuotr.
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TELKINIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šventą ir tylų Kūčių vakarą prie papuošto
stalo meldžiamės, dalijamės Kūčių paplotėliu,
linkime vienas ki tam sveikatos ir Dievo pa-

laimos. Kren ta skausmo ašaros, kad su mu mis ne-
bėra mūsų mylimųjų. 

Kasmet, gruodžio mėn. antrąjį sek madienį,
tradicines skautų Kū čias rengia Detroito Gabijos ir
Bal ti jos tuntai, norėdami paremti skautų veiklą. Da-
lyvauja skautukai, jų tė ve liai, seneliai, giminės,
draugai ir pa ra pijiečiai. Vyksta sueiga, vaišės, ben-
draujama.

Praėjusiais metais ir Dievo Ap vaizdos parapi-
joje pradėjome naują tradiciją – prieš Bernelių Mi-
šias rin komės į bendras Kūčias. Kadangi parapi-
jiečiams renginys patiko, nuta rėme tradiciją tęsti. 

Kūčias Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
Southfield, MI, šventėme gruodžio 24 d. vakarą, nors
lijo ir pū tė stiprus šiaurės vėjas. Prieš vaka rienę da-
lyvavome šv. Mišiose. Maloni staigmena – klebonui
kun. Gintarui Antanui Jonikui patarnavo mums jau
pažįstamas diakonas Lukas La niauskas ir jo drau-
gas brolis Euge nijus iš Bostono. Jautrų pamokslą
apie šeimą ir pasikeitimus šeimos gy venime gimus
kūdikiui pasakė dia konas Lukas. Mišiose dalyvavo
gra žus būrys amerikiečių ir lietuvių kilmės šeimų. 

Po Mišių sugužėjome į parapijos svetainę, kur
stalai buvo užtiesti baltomis staltiesėmis, papuoš-
ti eglių šakelėmis ir žvakėmis. Dvi nedidelės Kalė-
dų eglaitės buvo papuoštos me nininkės iš Califor-
nijos Valerijos Ruz gienės specialiai šiai parapijai pa-
darytais šiaudinukais. Trečioji eg lutė buvo pa-
puošta gintarinėmis gir liandomis. Skambėjo lietu-
viškos giesmės. Šių eilučių autorė pasveikino su si-
rinkusius į antrąjį parapijos Kū čių vakarą. Džiau-

Kūčios Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

gėmės, kad mūsų pa daugėjo. Pasidalijome mintimis
apie Kūčias. Po to savo šiaudinuką pa kabino kiek-
vieno stalo atstovas, o parapijos klebonas kun. G. A.
Joni kas ant viršūnės uždėjo šiaudinę žvaigždutę. 

Po to Regina Garliauskaitė-Goe bel anglų kalba
svečiams ameri kie čiams papasakojo apie lietuviš-
kas Kūčias ir dvylikos patiekalų prasmę. Kun. G. A.
Jonikas papasakojo apie Kū čias, kaip šeimos šven-
tę, ir apie kalėdaičio prasmę. Jis taip pat perskaitė
padėkos laišką iš Lietuvos, Vidugirio mokyklos, ku-
riame Dievo Apvaizdos parapijai buvo dėkojama už
finansinę paramą. Į laiškelį buvo įdėtas ir kalėdai-
tis. Prisiminti miru sieji – mums brangūs žmonės, Šv.
Antano ir Dievo Apvaizdos parapijų dvasininkai,
draugai ir bendra min čiai, iškeliavę į Dievo Kara-
lystę. Jiems buvo skirta atskira lėkštė, kal ėdaitis ir
žvakutė. Simbolinė žvakutė buvo atvežta iš buvusios
Šv. Antano parapijos. Mirusieji pagerbti tylos mi-

nute. Kun. Jonikas sukal-
bėjo mal dą, prašydamas
Aukščiausiojo glo boti čia
susirinkusius, ir palai-
mino Kū čių valgius. Lau-
žėme kalėdaičius, vieni
kitiems linkėjome viso ko
ge riausio. 

Paskui vaišinomės
kulinarės Re ginos Green-
halgh vaišėmis, ragavo-
 me gausių Kūčių valgių –
įvairiausių patiekalų iš
žuvies, grybų, spanguo-
 lių kisieliaus, aguonų pie-
no su kūčiu kais, saldu-
mynų. Kiekvienas para-
ga vome visus dvylika pa-
tiekalų (dvylikos apaštalų

atminimui). 
Po vakarienės kun. G.

A. Jonikas šių eilučių autorei padėkojo už Kūčių
šventės organizavimą ir jai įteikė Šiaulių vyskupi-
jos vyskupo Euge niaus Bartulio iš savo darytų nuo-
traukų suprojektuotą kalendorių „Šventųjų relik-
vijos Lietuvoje 2015”.
Giedojome kalėdines
giesmes, kurias vedė
klebonas kun. G. A. Jo-
nikas. Po to traukėme
Kūčių vakaro burtus. 

Kūčios – tai vaka-
ras, kuomet gi liai pa-
jau čiame, kad esame lie-
tuviai, kad Lietuva vi-
suomet yra ir bus mū sų
širdyse. Taip grįžtame
prie savo versmės. Kū-
čios ir Kalėdos mus vie-
 nija, sėdame prie stalų
taip, kaip sė dėjo mūsų
tėvai ir seneliai.

Po Kūčių vakarie-
nės dauguma jos daly-

vių skubėjo į Bernelių Mišias bažnyčioje, kuri buvo
pilna. Mišias aukojo klebonas kun. G. A. Jonikas, jam
patarnavo diakonas Lukas La niauskas ir brolis
Eugenijus. Pras mingą pamokslą sakė ir Evangeliją
skaitė diakonas Lukas Laniauskas. Nuostabiai
skambėjo giesmės, kurias giedojo mūsų klebonas
kun. G. A. Jo nikas, Simona Gavrilenko ir Vida Pe-
 korienė. Vargonavo Ada Šimaitytė, triūba grojo
muz. Rimas Kasputis, Aleksas Mitrius bei jo sūne-
lis Lukas Mitrius. Taip pat giedojo Kastytis Gied-
raitis, Linas Mikulionis, Romas Maziliauskas, Vitas
Underys ir Kris ina Puškorienė. Džiaugiamės, kad ši
lietuviška šventovė tokia turtinga gabių ir muzikalių
parapiječių. 

Po Bernelių Mišių visi sugužėjo į parapijos di-
džiąją salę, kur parapijiečiai Raminta ir Remigijus
Vilkai bei jų vaikai Emilija ir Vilijus su rengė ar-
batėlę. 

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos bendruo-
menė ir klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas vi-
siems tautiečiams, kur jie begyventų – prie Baltijos
jūros, po Californijos palmė mis ar Michigan Motor
City mieste, linki sveikatos, ramybės, susitaikymo
ir vienybės.

Laukiu Kalėdų,
Laukiu Dievulio.
Bėgsiu bažnyčion –
Ten rasiu Jį gulint.

Mažas Vaikelis 
Guli ant šieno.
Laukia ateinant 
Vaiko kiekvieno.

Aš Jam giedosiu
Giesmę gražiausią,
Prie prakartėlės 
Tyliai priklaupsiu.

Teresės Leciūtės Lorenčienės eilės

Šv. Mišias atnašauja brolis Eugenijus, parapijos klebonas kun. G. A. Jonikas ir diakonas
Lukas La niauskas.

Dalis Kūčių šventės dalyvių.

Parapijos klebonas kun. G. A. Jonikas puošia parapijos Ka-
lėdų eglutę.

Kūčių šventės dalyviai Dievo Apvaizdos parapijoje dalijasi kalėdaičiais. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos
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Nelauktai šaltą ir ankstyvos žiemužės su-
kaustytą lapkričio 22-ąją Lietuvių klube Cle-
velande rinkosi Šiaurės Amerikos fizinio

auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažiavi-
mo dalyviai, kurie sprendė aktualiausius JAV ir Ka-
nados lietuvių sporto mėgėjų klausimus. 

Prieš keletą dienų netikėtai pakilus didžiulei pū-
gai šalia Erie ežero išsidėsčiusiuose Rytų pakrantės
miestuose iškilo rimtos susisiekimo problemos, ne-
mažai greitkelių buvo uždaryti arba praktiškai ne-
pravažiuojami, todėl į suvažiavimą neatvyko dau-
guma „Klevo lapo” šalies lietuvių sporto visuome-
nės veikėjų. Iki paskutinės akimirkos buvo neaišku,
ar kasmetinis ŠALFASS narių susirinkimas apskritai
įvyks, tačiau, gamtos išdaigoms aprimus, visgi nu-
tarta suvažiavimą rengti. 

Ypatinga padėka skiriama nė vieno panašaus
susirinkimo nuo pat organizacijos pradžios už Atlanto
nepraleidusiems Rimantui Dirvoniui bei Mindaugui
Leknickui, kurie, nepaisant nepalankių orų, atvyko
į Clevelandą ir šiemet. Malonu suvažiavime buvo pa-
matyti ir du diplomatus iš Lietuvos – Lietuvos Res-
publikos (LR) generalinio konsulo New Yorke atstovę
Aušrą Žukauskaitę bei LR ambasados Washingtone
ministrą-patarėją Artūrą Vazbį, pagrindinį „Amba-
sados taurės” tarptautinio krepšinio turnyro organizatorių
JAV sostinėje. 

ŠALFASS delegatai sulaukė sveikinimo ir iš Lietuvos
– naujojo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lie-
tuvos Vyriausybės vadovo Edžio Urbanavičiaus. 

Apie tai, kas buvo aptarta visuotinio ŠALFASS su-
važiavimo metu bei kokios sportinės naujovės džiugins
išeivijos lietuvius mums mielai sutiko papasakoti ŠALFASS
Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius
(beje, neseniai jis persikraustė iš Rytų pakrantės (NJ) į Š.
Vakarų (Portland-OR):

– Kas buvo aptarta visuotinio ŠALFASS suvažiavi-
mo metu? Supažindinkite su 2015 metų varžybų ka-
lendoriumi.

– Svarbiausi klausimai ŠALFASS darbotvar-
kėje buvo ateinančio sezono – 2015-ųjų metų spor-
to varžybų kalendoriaus patvirtinimo reikalai.
Jau seniau numatyta, kad ŠALFASS Amerikos
lietuvių gydytojų sąjungos (ALGS) slidinėjimo iš-
kyla šiemet bus rengiama kovo 30 – balandžio 5 d.
Utah, Snowbird kalnuose (daugiau informacijos
apie tai skelbiama www.salfass.org). 

Karštos diskusijos suvažiavimo metu virė
dėl populiariausių Šiaurės Amerikos lietuvių tar-
pe krepšinio, tinklinio, stalo bei lauko teniso ir šach-
matų turnyrų. Galų gale paaiškėjo, jog mūsų pa-
maina – jaunieji sportininkai – 2015 metų pavasa-
rį, balandžio 25–27 dienomis, vyks aplankyti „Di-
džiojo obuolio”: vaikų ir jaunimo (iki 16 m. amžiaus)
krepšinio žaidynes organizuos New Yorko lietuvių
atletų klubas (LAK).

Pagrindinė ŠALFASS sporto šventė šiemet
bus rengiama Clevelande birželio 5–7 d., o senjorų
krepšinio varžybos kovo mėnesio pabaigoje grei-
čiausiai įvyks Amerikos lošimų sostinėje Las Ve-
gas arba saulėtoje Floridoje. 

Beje, jau numatytos ir 2016 m. pagrindinių
krepšinio turnyrų vietovės ir preliminarios datos
– 66-oji ŠALFASS sporto šventė bus organizuojama
tradicinių Lietuvių dienų Los Angeles metu spalio
mėnesį. Jaunimo žaidynės kitais metais vyks Cle-
velande gegužės mėn. viduryje, o
senjorų pirmenybes balandžio mėn.
rengs Detroito „Kovo” sporto klubo
atstovai.

Galutinai nusprendėme ir dėl
atskirų žiemos Pasaulio lietuvių
sporto žaidynių (PLSŽ), apie ku-
rias klausė mūsų kolegos iš Kūno
kultūros ir sporto departamento –
deja, pakankamai norinčių daly-
vauti jose lietuvių iš Kanados ir JAV
nėra, todėl nutarta pasilikti vien
ties vasaros PLSŽ organizavimu.
Jau dabar pradedame ruoštis daly-
vavimui jubiliejinėse –10-ose Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynėse
Kaune. 

Detaliau apie visų ŠALFASS
organizuojamų varžybų tvarkaraš -
čius informacija bus skelbiama

ŠALFASS suvažiavimas nubrėžė sporto veiklos ateities gaires

anksčiau minėtame oficialiame mū sų Sąjungos
tinklalapyje. 

– Kokie esminiai pokyčiai įvyko ŠALFASS?
– Didele naujiena tapo atskiro mūsų Sąjungos

plėtros komiteto įkūrimas – organizacijos rinkoda-
ra nuo šiol rūpinsis keturių žmonių komanda, va-
dovaujama buvusio JAV LB Krašto valdybos vice-
pirmininko sporto reikalams Arvydo Bubulio. Įdo-
mu tai, kad į komitetą įeis du „trečios” bangos lie-
tuviai – New Yorke gyvenanti Rasa Mitulevičienė ir
A. Bubulis, o taip pat du Amerikoje gimę mūsų tau-
tiečiai (Clevelando „Žaibo” sporto klubo pimininkas
Pete Titas bei Minnesotoje gyvenantis ŠALFASS
Centro valdybos narys Gintautas Garsys). Iš kitų su-
važiavime svarstytų projektų galima paminėti ŠAL-
FASS fondo atkūrimą kaip JAV valdžios patvirtintą
nepelno siekiančios organizacijos statusą turintį Są-
jungos padalinį, kuriam vadovaus Amerikos lietu-
vis G. Garsys.

– Teko girdėti, kad vis sudėtingiau į ŠALFASS orga-
nizuojamus turnyrus suburti pakankamai JAV ir Kanados
lietuvių, todėl iškyla sunkumų rengiant metiniuose planuose
numatytų sporto šakų varžybas...

– Ne paslaptis, kad gerokai sumažėjus emigra-
cijos iš Lietuvos į Šiaurės Ameriką srautui, pasta-
raisiais metais praktiškai nebeatsiranda naujų lie-
tuvių komandų ar atskirų sportininkų, taigi mūsų
gretos nebedidėja... Didele gausa čia gimusiųjų lie-
tuvaičių taip pat per paskutinius porą dešimtmečių
pasigirti negalime, o mūsiškiai – keturiasdešimt-
mečiai – jau po truputį iš aktyvaus sporto išeina į
„pensiją”. Laukiame pamainos, kuri nors ir ateina,
bet dar nėra pakankamai aktyvi. Be to, talentingiausi
sportininkai, kaip pvz. krepšininkai ir taip turi daug
varžybų savo mokyklose, universitetuose, kole-
džuose, juos nelengva po įtempto sezono prikalbin-
ti žaisti dar ir ŠALFASS pirmenybėse – dėl garbės.
Jokios apčiuopiamos naudos profesine karjeros
prasme jiems šitos varžybos neduoda, o tikimybė
gauti traumą didelė. 

Visgi rankų aukštyn nekeliam – nei vienų metų

kasmetinės sporto šventės neapsiėjo be stip-
riausios kategorijos (vyrų „A” pusiau profesio-
nalių žaidėjų) krepšininkų pasirodymo, ši gra-
ži tradicija bus pratęsta ir šiais metais. Džiau-
giamės pastaruoju metu gerokai atgijusiu mo-
terų krepšinio turnyru: kelinti metai iš eilės su-
organizuojame dailiosios lyties krepšininkių
varžybas, galbūt 2015 m. pavyks surengti ir
jaunesnių mergaičių pirmenybes. Puiku, kad
Rytų apygardos vadovo Deivio Pavasario ir il-
gamečio ŠALFASS teniso sekcijos pirmininko
Euge nijaus Krikščiūno dėka kasmet suren gia-
mos vis stipresnės stalo teniso varžybos. 

– Kokios naujovės palietė ŠALFASS gretas? Ko-
kią matote ateities viziją? 

– Kaip jau minėta, šiemet pirmą sykį po il-
gesnės pertraukos suvažiavime lankėsi net du
Lietuvą JAV atstovaujantys diplomatai, su LR
ministru-patarėju Washingtone Artūru Vazbiu
antri metai paeiliui glaudžiai bendradarbiau-
jame ruošiant bendrą ŠALFASS ir Lietuvos
ambasados Amerikoje krepšinio turnyrą JAV
sostinėje. 

Dar netolimoje praeityje būta kai kurios
priešpriešos tarp mūsų Sąjungos atstovų ir
diplomatų dėl ambasados organizuojamo tur-

nyro, o šiemet tikrai nebeliko nė krislelio nesusi-
kalbėjimo – juk visi, anot ,,Tautinės giesmės” kūrėjo,
dirbame vardan tos Lietuvos, taigi privalome rasti
bendrą kalbą. 

Kitąmet „Ambasados taurė” Washingtone grei-
čiausiai dar vyks pavasarį, tačiau ateityje numatė-
me šį turnyrą perkelti į rudenį, kuomet nevyksta jo-
kios kasmetinės ŠALFASS pirmenybės. Gražią idė-
ją įgyvendinti užsimojo Long Island, NY lietuvių ben-
druomenė – po Naujųjų metų Rasos ir naujojo JAV
LB Krašto valdybos vicepirmininko Tomo Mitrule-
vičių iniciatyva šiame New Yorko rajone vyks vasa -
rio 16-ajai skirtas krepšinio turnyras. 

Po posėdžio Clevelande gardžiais Lietuvių klu-
bo šeimininkių paruoštais tradicinės lietuviškos vir-
tuvės patiekalais pasigaržiavę suvažiavimo dalyviai
išsiruošė į NBA sezono rungtynes „Quicken Loans”
arenoje, kur „Karaliaus” LeBron vedami Clevelan-
do „Cavaliers” priėmė Jono Valančiūno atstovauja-
mą Toronto „Raptors” penketuką. Panašūs mūsų tau-
tiečių susibūrimai šiais metais vyko ir tebevyksta
įvairiuose Šiaurės Amerikos miestuose – mielai su
lietuviais bendraujantis Lietuvos rinktinės „centras”
prieš tokias varžybas susitinka su savo sirgaliais, įsi-
amžina nuotraukose. 

ŠALFASS ir Lietuvių Bendruomenės apylinkių
iniciatyva jau suorganizuoti susitikimai su J. Va-
lančiūnu Toronte, Čikagoje, New Yorke, gruodžio mė-
nesio pabaigoje pirmąkart Joną palaikys Portlando
(OR) lietuvaičiai, mėginsime suruošti organizuotus
Nemuno krašto šalies atstovų susitikimus ir su
Houston „Rockets” vis sėkmingiau rungtyniaujan-
čiu Donatu Motiejūnu. 

Gonzaga universiteto garbę nuo šių metų rudens
gina ką tik 50-metį atšventusio Arvydo Sabonio
jaunėlis Domantas – jau dabar Vakarų pakrantėje gy-
venantys lietuviai eina palaikyti vienos ryškiausių
ateities Lietuvos vyrų rinktinės žvaigždžių, ŠALFASS
bandys susisiekti su D. Saboniu ir įtraukti jį į mūsų
organizacijos veiklą. 

ŠALFASS ateities viziją matau šviesią – di-
džiausia už mūsų gimtinės ribų lietuvių sportinė or-

ganizacija neapsiriboja įprastinė-
mis kasmetinėmis šventėmis ir pa-
vienių klubų varžybomis, stengia-
mės pritraukti naujų narių ir rė-
mėjų, plačiai atveriame duris vi-
siems, kurie turi originalių idėjų ir
yra neabejingi išeivijos sportui. 

Pasinaudodamas proga, norė-
čiau palinkėti kūrybingų 2015-ųjų
„Drau go” redakcijos kolektyvui, be
kurio spausdinto žodžio apie ŠAL-
FASS pasiekimus ir iššūkius nesu-
ži notų daugelis išeivijoje gyvenan-
čiųjų mū sų tautiečių. 

Tikiu, kad ir toliau visi kartu
vieningai dirbsime lietuvybės var-
dan už Atlanto!

Kalbėjosi Dainius Ruževičius2014 m. ŠALFASS metinio susirinkimo nariai Rūtos Degutienės nuotr.

ŠALFASS centro valdybos pirmininkas Laurynas Misevičius pereitų
metų vasarą kraustėsi iš rytų pakrantės į vakarų. 

Ingridos Misevičienės nuotr.
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Lietuvių kalbos institutas – gimtosios kalbos sergėtojas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vilniuje, Antakalnyje įsikūręs Lietuvių kalbos insti-
tutas – lietuvių kalbos mokslinių tyrimų centras, įkur-
tas dar 1941 metais Vilniuje Antano Smetonos li-
tuanistikos instituto pagrindu. Į šį institutą dabar gali
užsukti kiekvienas, kurį domina lietuvių kalbos istorija
ir šiandiena. Instituto mokslinė sekretorė Violeta Mei-
liūnaitė pasakoja, kad lankytojų čia gausu – atvyks-
ta nemažai moksleivių, taip pat sulaukiama daug už-
sieniečių iš pačių įvairiausių pasaulio šalių.

Instituto fojė lankytojus pasitinka senovinis
reklaminis stulpas, visas apklijuotas tarpukario
Lietuvos reklaminėmis afišomis. Jas skaityda-

mi galime pamatyti, kaip per kelis dešimtmečius pa-
sikeitė lietuvių kalbos rašyba ir žodžių tvarka.

„Lietuvių kalba turi ilgą ir labai turtingą isto-
rija. Ta istorija domina mokslininkus, baltistika stu-
dijuojama įvairiose pasaulio mokslo įstaigose. Už-
sienio mokslininkus labai domina ir mūsų tarmės.
Lietuvių kalba yra labiausiai vartojama iš rytų bal-
tų kalbų”, – sakė V. Meiliūnaitė.

Skaičiuojama, kad lietuviškai šneka apie 3 mi-
lijonai žmonių Lietuvoje, šiek tiek Baltarusijoje ir
Lenkijos šiaurės rytuose (aplink Punską, Seinus). Be
to, nemažai lietuviškai kalbančių yra Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Kanadoje, Jungtinėje Kara-
lystėje, Airijoje, Ispanijoje, Australijoje, Vokietijo-
je, Latvijoje ir kitur. Iki Antrojo pasaulinio karo lie-
tuvių gyventa ir Rytų Prūsijoje, kur nuo XVI a. vi-
durio buvo išsiplėtusi lietuvių literatūrinė bei kul-
tūrinė veikla.

Daugelis žino, kad lietuvių kalba kaip baltų kal-
bų grupės kalba yra glaudžiai susijusi su latvių kal-
ba ir mirusia prūsų kalba. Seniausieji žinomi lie-
tuvių kalbos paminklai siekia XVI a. pradžią. Pir-
masis žinomas lietuviškas raštas – anoniminis po-
terių tekstas, ranka įrašytas į 1503 m. Štrasburge iš-
leistos knygos „Tractatus sacerdotalis” paskutinį
puslapį. 

Seniausia žinoma spausdinta lietuviška knyga
yra Martyno Mažvydo 1547 m. katekizmas, parašy-
tas žemaičių tarmės pagrindu ir išspausdintas Ka-
raliaučiuje. Šiame katekizme įdėtas ir pirmas lie-
tuviškas elementorius „Pigus ir trumpas mokslas
skaityti ir rašyti”, kuriame pateiktas lietuviškas rai-
dynas ir vienas kitas autoriaus sukurtas gramatikos
terminas. Su šiuo katekizmu prasidėjo naujas eta-
pas lietuvių kalbos istorijoje – ėmė kurtis ir plėto-
tis lietuvių literatūrinė kalba, reikšminga lietuvių
tautos kultūrinio gyvenimo priemonė.

Lietuvių kalba kaip užsienio yra dėstoma Es-
tijos, Italijos, Japonijos, Lenkijos, Prancūzijos, Ru-
sijos, Vengrijos, Vokietijos, Suomijos ir kitų šalių
universitetuose. Amerikoje ji dėstoma Čikagos Uni-
versity of  Illinois, Seattle esančiame University of
Washington, kur Baltijos studijų
programa yra remiama Kazickų
šeimos fondo, jos dėstymas turi il-
gas tradicijas University of  Penn-
sylvania.

Daug įdomių faktų apie lie-
tuvių kalba galima sužinoti mo-
derniai ir išradingai įrengtame
Instituto kalbos muziejuje, ku-
ris yra vadinamas „Lituanisti-
kos židiniu”. Šis muziejus – vie-
nintelis tokio pobūdžio centras
Lietuvoje, įkurtas 2006 metais.
Jo uždavinys yra patrauklia ir
šiuolaikiška forma perteikti vi-
suomenei naujausias kalbotyros
žinias, šviesti visuomenę aktua-
liais kalbos vartojimo klausi-
mais, kelti lietuvių kalbos pres-
tižą, motyvuoti moksleivius kaip
būsimuosius kalbos tyrėjus ir
puoselėtojus.

Po šį muziejų lydinti V. Mei-
liūnaitė pasakoja, kad lankytojų
čia laukia daug staigmenų – iš po
smėlio smiltelių patys lankytojai
gali „atkasti” senuosius mūsų
žodžius, iš įvairiaspalvių kubų su-
dėlioti atskiras frazes, taip pat įsi-

tikinti, kokie panašūs yra baltų kalbos žodžiai ir kiek
bendro lietuvių kalba turi su sanskritu. Didžiulia-
me žemėlapyje galima matyti, kokiuose pasaulio
kampeliuose šiandien yra kalbama lietuviškai.

„Kai pas mus užeina užsienyje, dažniausiai
Amerikoje gyvenantys lietuviai, išvykę iš Lietuvos
po Antrojo pasaulinio karo ir ima kalbėti ar ko klau-
sinėti, negaliu atsigėrėti ta jų kalba – žmonės būna
išsaugoję žodžius, kurių mes čia šiandien jau ne-
vartojame. Tas jų kalbėjimas man labai gražus”, –
šypsojosi mokslinė sekretorė.

Lietuvoje dar nuo XIX amžiaus pradžios, kai
buvo sukurta lyginamoji kalbotyra ir išgarsintas ste-
bėtinas lietuvių kalbos panašumas į sanskritą, ja
imta didžiuotis kaip seniausia gyvąja indoeuropie-
čių kalba. Šiandien dažnai prisimenamas garsaus
prancūzų lingvisto Antoine Meillet posakis, jog
kiekvienas, norintis išgirsti, kaip kalbėjo indoeu-
ropiečiai, turi važiuoti pasiklausyti lietuvio vals-
tiečio. 

„Lituanistikos židinyje” eksponuojami archy-
viniai dokumentai, kalbininkų asmeniniai daiktai,
galima  naudotis elektroninėmis vartyklėmis su iš-
samia informacija apie įvairias kalbotyros sritis: kal-
bos istoriją, dialektologiją, leksikografiją, kalbų
kontaktų tyrimus, raštijos istoriją, terminologiją, da-
bartinę vartoseną, kalbotyros istoriją, lietuvių ges-
tų kalbą. Pageidaujantys net gali pasinaudoti kalbos
„karaoke” ir garsiai paskaityti tekstus įvairiomis tar-
mėmis.

Nuo 2007 metų pradėjo veikti ir Kalbininkų ar-

chyvas, kuriame kaupiama žymiausių Lietuvos ir už-
sienio kalbininkų archyvinė medžiaga: rankraš-
čiai, kartotekos, laiškai, dokumentai, apdovanojimai
ir kt. Iki tol kalbininkų archyvai Lietuvoje nebuvo
nuosekliai kaupiami, tvarkomi ir saugomi. 

Šis institutas 1941–1952 metais kaupė didžiojo lie-
tuvių kalbos žodyno, tikrinių vardų kartotekas,
tyrė Vilniaus krašto vietovardžius, tarmes, sudarė
lietuvių kalbos atlaso programą, organizavo dia-
lektologines ekspedicijas, leido „Lietuvių kalbos žo-
dyną”, kitus leidinius. 1952 m. Lietuvių kalbos ins-
titutas buvo sujungtas su Lietuvių literatūros ins-
titutu į bendrą Lietuvių kalbos ir literatūros insti-
tutą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m.
balandžio 16 d. atgimė ir savarankiškas Lietuvių kal-
bos institutas, kuris toliau tęsia visų lygmenų lie-
tuvių kalbos tyrimus, kaupia bei publikuoja litua-
nistinę medžiagą, nagrinėja terminologiją ir ben-
drinės kalbos normas.

Šiuo metu institutas turi vienuolika padali-
nių, jame dirba apie 100 darbuotojų. Čia veikia
Leksikografijos bei Terminologijos centrai, Gra-
matikos, Kalbos istorijos ir dialektologijos, Bendrinės
kalbos, Sociolingvistikos, Vardyno, Kalbų ir kultū-
rų sąveikos centrai. 

V. Meiliūnaitė pasakoja, kad lietuvių kalbą už-
sieniečiams išmokti yra išties sunku. Yra teigiama,
kad iš Europoje esančių kalbų būtent lietuvių ir
vengrų kalbas užsieniečiams išmokti yra sunkiau-
sia. Kitų šalių studentai dažnai skundžiasi, kad ypač

sudėtinga gramatika – jiems su-
dėtinga mokytis penkių daikta-
vardžių linksniuočių su septy-
niais vienaskaitos ir daugiskaitos
linksniais. Anglakalbiam žmo-
gui net pati galūnės sąvoka nėra
lengvai suvokiama. Sudėtingas
ir kirčiavimas, kai kirtis yra ne-
pastovus ir šokinėjantis. Visa tai
– indoeuropiečių prokalbės pali-
kimas.

„Mūsų instituto veikla yra
plati ir įvairiapusė. Dirbame labai
daug ir sunkiai įvairiausiose sri-
tyse. Bėgant metams, keičiantis
valdžioms vis atsiranda politikų,
suabejojančių instituto veiklos
reikalingumu, bet aš visada pri-
simenu kunigo, vieno Lietuvos
raštijos kūrėjų Mikalojaus Dauk-
šos žodžius, jog ‘kalba yra bendras
meilės ryšys, vienybės motina, pi-
lietiškumo tėvas, valstybės sar-
gas’. Prieš daugiau kaip 400 metų
užrašyti jo žodžiai niekada ne-
prarado savo aktualumo”, – sakė
atsisveikindama Lietuvių kalbos
instituto direktorė Jolanta Za-
barskaitė.

V. Meiliūnaitė gali daug ir įdomiai pasakoti apie lietuvių kalbą. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Vicekancleris Sigmar Gabriel. Dpa nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva – narystės JT Saugumo Taryboje pusiaukelėje 

Lietuvių gimnazija turi naują vadovę

Vokietija pagaili Rusijos?  

Berlynas (LRT.lt) – Vokietijos vi-
cekancleris Sigmar Gabriel sako, kad
griežtesnės sankcijos gali destabili-
zuo ti padėtį Rusijoje ir įstumti ją į su-
irutę. 

Vicekancleris pabrėžia, kad dėl
suirutės Rusijoje kentės ir Europa, o
sankcijų tikslas yra tiesiog priversti
Maskvą grįžti prie derybų stalo.

Pasak vieno iš Vokietijos vadovų,

Europa nori išspręsti konfliktą Uk-
rainoje, o ne priversti Maskvą atsi-
klaupti ant kelių.

Europos Sąjunga ir Jungtinės
Valstijos bei dar kelios šalys yra įve-
dusios ribojimus Rusijai, dėl kurių
beveik per pusę krito rublio vertė ir ša-
lis patyrė didžiulių nuostolių dėl smu-
kusių naftos kainų.

Prancūzijoje mirė seniausias vyskupas pasaulyje

Paryžius (Vatikano radijas) – Sau-
sio 1 d. mirė Prancūzijos Amiens vys-
kupas emeritas Géry Leuliet. Jis buvo
seniausias katalikų vyskupas pasau-
lyje. Mirties dieną tik pusantros sa-
vaitės trūko iki jo 105-ojo gimtadienio.

Géry Leuliet buvo gimęs 1910 m.
sausio 12 d. Kunigo šventimai jam
buvo suteikti 1933 m. Popiežius šv. Jo-
nas XXIII 1963 m. jį paskyrė Amiens
vyskupu. Vysk. Géry Leuliet dalyvavo
Vatikano II Susirinkime ir buvo labai
didelis jo pradėtų reformų šalininkas.
Po susirinkimo radikaliai atnaujino sie-
lovadą, skatino pasauliečių katalikų ak-

tyvumą, į apaštališkąją misiją plačiai
įjungė katalikiškų judėjimų narius.
Pats išsikėlė iš vyskupo rūmų ir apsi-
gyveno daugiaaukščio namo bute.

1985 m. atsistatydinęs iš ganytojo
pareigų, vysk. Géry Leuliet talkino
sielovadoje, vadovavo rekolekcijoms.
Vėliau, nusilpus jėgoms apsigyveno
kunigų pensininkų namuose, kuriose
ir mirė.

Mirus prancūzui vysk. Géry Leu-
liet, dabar seniausias pasaulyje vys-
kupas yra amerikietis Newarko arki-
vyskupas emeritas Peter Leo Gerety, gi-
męs 1912 m.  

ES smerkia prekiautojus žmonėmis

Popiežius paskyrė 20 naujų kardinolų

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pranciškus paskyrė 20 naujų kardinolų
į šią elitinę grupę Katalikų Bažnyčios
hierarchijos viršūnėje, tarp jų – 15
kardinolų, jaunesnių nei 80 metų ir ga-
linčių dalyvauti konklavoje, kuri rinks
naują popiežių po Pranciškaus mirties
ar atsistatydinimo.

Tie 15 kardinolų rinkėjų yra iš Ita-
lijos, Prancūzijos, Portugalijos, Etio-
pijos, Naujosios Zelandijos, Vietna-
mo, Meksikos, Mianmaro, Tailando,
Urugvajaus, Ispanijos, Panamos, Ža-
liojo Kyšulio ir Tongos.

Naujieji „Bažnyčios kunigaikš-
čiai” pareigas ims eiti po vasario 14 die-

ną Vatikane įvyksiančios iškilmingos
kardinolų skyrimo konsistorijos.

Pranciškus apėjo Bažnyčios tai-
syklę, kuria kardinolų rinkėjų skaičius
apribojamas 120-čia, nusprendęs jau-
nesnių nei 80 metų kardinolų skaičių
padidinti iki 125.

Iš Vatikano lango kalbėdamas mi-
niai Šv. Petro aikštėje Pranciškus pa-
darė dar vieną netikėtą pranešimą. Jis
sakė, kad vasario 12–13 dienomis va-
dovaus visų kardinolų susitikimui,
kurio metu bus apmąstytos „orienta-
cijos ir pasiūlymai Romos Kurijos re-
formai”. 

Briuselis („Draugo” info) – Po to,
kai prekiautojai žmonėmis antrą kar-
tą per kelias dienas atviroje jūroje li-
kimo valiai paliko šimtus pabėgėlių,
Europos Komisija pasmerkė šiuos nau-
jus nusikaltėlių veiksmus. 

Kova su prekiautojais žmonėmis ir
šiais metais bus vienas ES imigracijos
politikos prioritetų.

Italijos pakrančių apsauga Adrijos
jūroje rado nevaldomą laivą su 450
pabėgėlių. Prieš tai buvo nustatytas ki-
tas atvejis – laive rasta 770 Sirijos pa-
bėgėlių. 

Per praėjusius 14 mėnesių Italijos

žinybos Viduržemio jūroje išgelbėjo
daugiau kaip 170 000 nelegalių imig-
rantų. Šimtai, o gal net tūkstančiai pa-
bėgėlių, mėginę iš Afrikos pasiekti
Europą, žuvo. 

Tomis pat dienomis į Ispaniją iš
Maroko mėgino patekti dar apie tūks-
tantis nelegalių imigrantų, kai kelios
didelės jų grupės bandė perlipti tvoras
Maroko ir Ispanijos pasienyje.

Iš viso 2014 metais nustatyta apie
70 tokių mėginimų, iš daugiau kaip 14
tūkstančių afrikiečių 2,2 tūkstančio pa-
vyko patekti į Ispanijos teritoriją, per-
lipus aukštas tvoras pasienyje. 

Vilnius (URM info) – Narystę
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje
įpusėjusi Lietuva 2014 metais di-
džiausią dėmesį skyrė konflikto sure-
guliavimui Ukrainoje, teisės viršeny-
bės užtikrinimui, civilių apsaugai
ginkluotuose konfliktuose, JT ir Eu-
ropos Sąjungos bendradarbiavimo stip-
rinimui bei tinkamam Saugumo Ta-
rybos sprendimų dėl sankcijų įgyven-
dinimui.

Padėties Kryme ir Ukrainoje klau-
simas į Saugumo Tarybos darbotvarkę
įtrauktas Lietuvos pastangomis. Iš
viso šis klausimas aptartas jau 26 kar-
tus. Lietuva taip pat nuolat kelia žmo-
gaus teisių pažeidimų Rusijos oku-
puotame Kryme klausimą.

Saugumo Taryboje Lietuva nuo-
lat  kelia  atsakomybės už karo nusi-
kaltimus ir nusikaltimus žmonišku-

mui, neteisėtos prekybos ginklais, sek-
sualinio smurto, moterų ir vaikų ap-
saugos konfliktuose klausimus. 

Lietuvos iniciatyva Saugumo Ta-
ryba pirmą kartą priėmė dokumentą,
įtvirtinantį Europos Sąjungos, kaip
strateginės JT partnerės, statusą. Šis
žingsnis sustiprina abiejų organizaci-
jų bendradarbiavimą tarpininkavimo,
krizių valdymo, humanitarinėje ir tei-
sės viršenybės srityse. 

Pirmininkaudama Kovos su tero-
rizmu komitetui, Lietuva pagrindinį
dėmesį skyrė atsakui į užsienio kovo-
tojų-teroristų, smurtinio radikalizmo,
grobimų dėl išpirkos keliamas ir kitas
augančias grėsmes.

Lietuva nenuolatine Saugumo Ta-
rybos nare išrinkta 2014–2015 metų
laikotarpiui. 

Vilnius/Huttenfeldas (BNS) – Vo-
kietijoje įsikūrusiai lietuviškai Vasario
16–osios gimnazijai vadovaus vokiečių
kalbos ir politikos mokslų specialistė Ja-
nina Vaitkienė.

J. Vaitkienė gimė Irkutske, į Sibirą
ištremtų lietuvių ūkininkų šeimoje.
Tuometiniame Vilniaus pedagoginia-
me universitete ji baigė germanistikos
ir istorijos studijas, turi ilgametę mo-
kytojos darbo patirtį.

Oficialiai direktorės pareigas J.
Vaitkienė pradėjo eiti 2015 m. sausio 2-
ąją.

Naujo direktoriaus gimnazija ieš-
kojo nuo vasaros, atsistatydinus tuo-
metinei direktorei Bronei Narkevičie-
nei.

Vasario 16-osios gimnazija yra įsi-
kūrusi Huttenfeldo mieste Vokietijoje. Ji
įsteigta 1950 metais, siekiant užsienyje
gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams
sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas. 

Jau pakeista apie 60 mln. litų 

Vilnius (BNS) – Lietuvos pašto
skyriuose gyventojai į eurus jau iškeitė
apie 60 mln. litų, pranešė Lietuvos
paštas.

Pirmąją pašto darbo dieną – sau-
sio 2 – taip pat surinkta apie 30 mln.
litų.

Gyventojai aktyviau litus į eurus
keičia mažesniuose miestuose ir mies-
teliuose.

Savaitgalį dirbo tik stacionarūs
Lietuvos pašto skyriai, iš viso 189.

Mobilios komandos pradėjo dirbti pir-
madienį, sausio 5 d. Kol kas nenusta-
tyta ir jokių incidentų dėl saugumo ar
bandymų apiplėšti.

330-yje Lietuvos pašto skyriuose
nemokamai litus pakeisti į eurus bus
galima iki vasario pabaigos. Pinigai
taip pat keičiami visuose šalies ban-
kuose, kredito unijose.

Pašte vienos operacijos metu ga-
lima išsikeisti 1 000 eurų (3,45 tūkst.
litų).

Vilnius (ELTA) – Nuo sausio 1-
osios Lietuvoje veiklą pradėjo Nacio-
nalinis kibernetinio saugumo cent-
ras, suformuotas Krašto apsaugos mi-
nisterijos padalinio pagrindu. 

Centras analizuos kibernetinio
saugumo aplinką, rengs reikalavimus
viešojo sektoriaus informacinių iš-
teklių ir ypatingos svarbos infrast-
ruktūros kibernetiniam saugumui už-
tikrinti, kibernetinės gynybos bei
grėsmių valdymo planus, koordinuos
ir prižiūrės, kaip institucijų valdytojai
įgyvendina kibernetinės apsaugos
priemones, taip pat tirs ir reaguos į ki-

bernetinius incidentus.
Pagrindiniais partneriais kovoje

su kibernetinėmis grėsmėmis taps
Ryšių reguliavimo tarnyba, Policijos
departamentas, Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija.

Centras planuoja bendradarbiau-
ti su NATO kibernetinio saugumo
kompetencijos centru Estijoje, kito-
mis tarptautinėmis kibernetinio sau-
gumo organizacijomis.

Vien pernai Lietuvoje nustatyti 25
tūkst. kibernetiniai įvykiai, šiais me-
tais jų – dar daugiau. 

Veikia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras

Janina Vaitkienė. Morgenweb.de nuotr. 
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SIMONA MINNS

Idėja pasidalinti džiazo žiniomis su Lietuvos
muzikos mokyklomis kirbėjo jau ilgai. Antrai-
siais studijų Berk lee muzikos kolegijoje metais

įsidarbinau kolegijos programoje, kuri įtraukia vi-
durinių mokyklų mo kinius iš visų Jungtinių Ame-
rikos Vals tijų. Programa orientuota į ma žesnių pa-
jamų šeimas, problema tiš kas apylinkes. Muzika
tampa įrankiu ne tik meno išraiškoms ir idėjoms,
ta čiau taip pat įrankiu spręsti kas die nėms sociali-
nėms problemoms: gyve nimui gatvėje, narkotikų pla-
tinimui ir vartojimui, ankstyvam alkoholizmui,
smurtui. Muzika yra visuo me nės formavimo įran-
kis ir identiteto žodynas. Kasdien matydama kokias
galimybes gauna vaikai šioje Atlanto pusėje, nuolat
pagalvodavau apie mo kinius Lietuvoje. Ten – tokios
pačios problemos: kaimo vaikų neužimtumas, ne-
pilnavertiškumo pojūtis, ku ris brandinamas augant
socialinėje atskirtyje, žalingos priklausomybės.
Mano pačios vaikystė, prabėgusi ma žoje ir kultū-
riškai sustingusioje pro vincijoje, padarė didelę įta-
ką mano asmeniniam ir kultūriniam formavi muisi.
Nors toji įtaka buvo daugialybė: pozityvi ir negatyvi,
tačiau kultū rinio apsišvietimo vienareikšmiškai trū-
ko. Labiausiai trūko gyvos mu zi kinės patirties:
koncertų, muzikos festivalių, bendravimo su aukš-
to ran go profesionalais, pozityviais žmonė mis. Nuo-
lat savęs klausiu: „O kas bū tų, jeigu būčiau suži-
nojusi apie džia zą 7-erių?” Pirmoji džiazo plokšte-
lė man į rankas pateko, kai buvau 17-os. Mano gy-
venimas tuomet apsivertė aukštyn kojom. Tai padarė
įtaką ma no egzaminų pasirinkimams, stoja miesiems
ir visai tolesnei ateičiai. Taigi šiandien, galėdama
save vadinti profesionalia muzikante, jaučiu pa reigą
tapti tuo „kažkuo”, kas atneša žinią apie kitokią mu-
ziką, ne tik tą, kurią siūlo radijas ar lietuviška te-
levizija. Šiuo atveju – žinią apie ame rikietišką tra-
dicinį džiazą. 

Projekto dalyviai

Renkantis projekto dalyvius sky rėmė pirmumą
mažiausioms ir to liau siai nuo didmiesčių esan-
čioms muzikoms mokykloms, po to lėmė tai, kuo mo-
kyklos grindė savo norą dalyvauti projekte ir žino-
ma, pirmumas atsiunčiant paraišką. Taigi, mūsų su
vyru Dorsey J Minns projekte „Jazz Education Se-
minar” dalyvauti buvo išrinktos šešios mokyklos:
Birštono meno mokykla, Vilniaus Karoliniš kių
muzikos mokykla, Ignalinos Mi ko Petrausko mu-
zikos mokykla, Klai pėdos Eduardo Balsio menų gim-
nazija, Pasvalio muzikos mokyklai, Aly taus muzi-
kos mokykla. Projektą rė mė Jungtinių Amerikos
Valstijų am basada Vilniuje. Viso projektas apėmė 138
dalyvius (mokiniai, mokytojai, akompaniatoriai) ir
apie 600 klausytojų, kuriuos sudarė mokytojai, tė-
vai, miestų bendruomenė. Pro jektas vyko 2014 m.
lapkričio 24–28 d. 

Amerikietiška dėstymo metodika

Septintokė saksofonistė Greta Mikalauskaitė iš
Alytaus muzikos mo kyklos po seminarų rašė: „Džia-
zo pamokoje jaučiau grojimo laisvę, ban džiau imp-
rovizuoti. 

Mane sužavėjo mokymo metodika: pagrojusi pir-
miausia išgirdau tei giamus savo
atlikimo bruožus, tai ma  ne paska-
tino, nudžiugino, įkvė pė.” Iš visų at-
siųstų atsiliepimų norėjau pir-
miausia paminėti Gretos, nes ji už-
siminė apie kitokį dėstymo me-
 todą, kurio Lietuvoje itin trūksta.
Pro jekto idėja buvo ne tik atnešti
kruopelytę formalaus džiazo mo-
kymo, tačiau leisti mokiniams pa-
justi amerikietišką dėstymo stilių.
Semi na  rų metu buvome labai kri-
tiški at likimo atžvilgiu, su kiek-
vienu moki niu dirbome atsakin-
gai ir kruopš čiai, nepraleisdami
nieko nei pro akis, nei pro ausis. Ta-
čiau pateikimo for ma ir aplinka
buvo sukurta labai neformali ir
draugiška, tad mokiniai pastabų
nepriėmė kaip negatyvaus da lyko.

Klaipėdos J. Kačinsko muzi kos mokyklos ir E. Bal-
sio menų gimnazijos vokalo mokytoja Erlanda Tve-
 rijonienė rašė: „Šis seminaras – di džiulė inspiraci-
ja dirbti ir tobulėti ne tik mokiniams, bet ir peda-
gogams. Ne bijoti kurti, savaip jausti ir interpretuoti,
spalvinti muziką visomis spalvomis – to mus mokė
seminaro lektorė Simona Minns. Nebe reikalo sa-
koma, kad džiazas – tai laisvų žmo nių muzika. Iš se-
minaro visi grįžome pakylėti ir  įkvėpti  su begali-
niu noru tobulėti...” 

Erdvė mažiesiems muzikantams

Kiekvieno seminaro eiga buvo gana standarti-
nė: mokykla parinko tam tikrą skaičių dalyvau-
siančių dai nininkų ir tam tikrą skaičių pučia mųjų
specialybės mokinių. Mokiniai turėjo pasiruošti
vieną arba du džiazo kūrinius, kuriuos jie atliko vie-
šai ant scenos. Po kiekvieno atlikto kū rinio su jais
buvo kalbama, diskutuojama, įtraukiant ir kitus mo-
kinius, mokytojus ir klausytojus. Kiekvienas daly-
vis turėjo galimybę praktiškai iš bandyti mūsų siū-
lomus patarimus, at likti muzikinius pratimus, už-
duoti klausimus, improvizuoti. Mano ir Dor  sey tiks-
las buvo parodyti, kad net ir per penkiolika minučių
esant tikslingam mokymui, mokinys gali pa daryti
ryškią pažangą. Stengėmės išlaikyti pusiausvyrą tarp
koncerto ir uždaros pamokos. Štai penktokė Liepa iš
Klaipėdos rašė: „Pirmą kartą buvau tokioje didelė-
je scenoje, todėl labai jaudinausi, bet man labai pa-
 ti ko, mokytoja Simona mane palaikė.” Buvo nepa-
prastai smagu matyti, kad šie seminarai tapo plot-
me ir mažie siems muzikantams, kurie dar jau čia  si
nepasiruošę dideliems koncertams, tačiau jau tikrai
yra pasiruošę meistriškumo pamokoms, kurie tam-
 pa tarpiniu žingsniu tarp uždaros klasės ir koncer-
to. 

Paskata mokytojams

Didelis projekto tikslas, likęs tarp paraščių pro-
jekto aprašymuose, tačiau karštai diskutuotas pro-

jekto eigoje – supažindinti mokytojus su džiazo me-
todika ir teorija. Uždegti no rą domėtis šiuolaikine
muzika. La bai sunku kreiptis į vaikų širdis, kai jų
pagrindiniai mentoriai – mokytojai, nedega ta pačia
aistra. Jautėmė, kad mokytojams labai trūksta pa-
skatos, muzikinio judėjimo, teorinių ir praktinių ži-
nių apie šiuolaikinę muziką. Gyvenant Bostone,
ima atro dyti, kad visi muzikantai iki gyvenimo pa-
baigos nuolat tobulėja, ieško naujų išraiškų būdų,
prakti kuojasi. Tačiau realybė yra kita. Ypač Liet uvos
provincijose. Mokytojams rei kia nuolatinio atsi-
naujinimo – ly giai taip pat kaip ir mokiniams. Mo-
 ky tojams lygiai taip pat reikia kas dien praktikuotis,
groti gamas, tobulinti savo balso ar instrumento tech-
ni ką, plėsti akiratį, klausytis gyvų koncer tų. Pla-
nuojame tęsti ir tobulinti šį projektą, plėsti progra-
mą mokytojų tobulėjimo link. Mokytojai yra tie žmo  -
nės, kurie nuolat būna su moki niais. Tikimės, kad
šis projektas ilgai niui išvystys nenutrūkstamo ry šio
bendruomenę, kuri nuolat kelia iššūkį ir skatina jos
narius mokytis naujų dalykų.

Projekto eiga ir atsiliepimai

Projektą pradėjome nuo Birštono menų mo-
kyklos. Birštonas – mažas miestelis, tačiau turintis
nemažai kūrybinės dvasios ir žinomas savo il-
gaamžiu Birštono džiazo festivaliu. Birštonas mus su-
tiko ypatingai drau giškai ir svetingai. Į seminarų pra-
 džią pasveikinti atvyko miestelio me ras, taip iš-
reikšdamas savo dėmesį ir dėkingumą. Seminaruo-
se dalyvavo du vokaliniai-instrumentiniai an samb-
liai, viena solistė ir keli pučia mųjų specialybių stu-
dentai. Semina rų stebėtojai daugiausia buvo mo-
kyklos mokytojai ir mokiniai.

Po Birštono tą pačią dieną kelia vome į Vilniaus
Karoliniškių muzi kos mokyklą. Vilniuje sulaukėmė
di džiulio skaičiaus dainininkų ir pu  čia mųjų muzi-
kantų. Seminare taip pat dalyvo ir E. Vedecko va-
dovaujamas bigbendas. Jauniausioji dalyvė buvo vos
šešerių metų saksofoninin kė! Mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui Eglė Vakarinaitė-Zil nie -

nė po seminarų rašė: „Labai sma gu,
kad ir muzikos mokyklų mokiniai
su lau kia tokių projektų dėmesio.
Džiugu, kad tai padeda mokytojams
moty vuoti mokinius žengti pir-
muosius žingsnius džiazo muzikoje.”

Antrąją dieną mūsų projektas
pajudėjo į Lietuvos rytus ir aplan kė-
 me Ignalinos Miko Petrausko muzi -
kos mokyklą. Prieš seminarą muzi-
 kos mokykloje pačių rajono moky-
tojų iniciatyva buvo surengtas su-
sitikimas su Ignalinos rajono mu-
zikos mokytojais. Kalbėta apie tai,
kaip ga li ma būtų patobulinti muzi-
kos pamo kas vidurinėse mokyklose
ir gim na zijose. Mudu su Dorsey
bandėme šiek tiek supažindinti su
Berklee muzikos kolegijos priėji-
mu prie studentų, dės tymo metodi-

Džiazo mokymai Lietuvoje

Ignalinos muzikos mokykloje

Birštono meno mokykloje su mokytojais, direktore ir miesto meru



ka. Skatinome mokytojus būti kūry-
biškais ir patiems ne nustoti tobulėti,
kaip muzikantams, domėtis šiuolaiki-
ne muzika.

Ignalinos muzikos mokyklos se mi-
naruose dalyvavo trys dainininkai ir
du saksofonininkai. Seminarai bu vo
stebimi mokyklos mokinių ir mo kyto-
jų. Tai buvo daugiau kaip atvira pas-
kaita visiems, ne tik mokiniams. Se-
minarų metu buvo kalbama apie svin-
gą, šio stiliaus frazavimą, ypatumus ir
skirtumus lyginant su kitais muzikos
žanrų. Dvyliktokė Miglė ra šė: „Buvo la-
bai smagu dalyvauti to kia me projekte.
Visi jaudinomės prieš pasirodymą,
juk dainavom pro fesio nalams. Buvo
nauja patirtis. Po kiek vienos dainos

buvo aptarimas. Simo na pasakė pa-
stabas, į kurias atsižvelgus būtų gali-
ma dainą sudainuoti žymiai geriau.
Šios pamokos įkvėpė pasitikėjimo sa-
vimi ir noro dažniau pasiklausyti džia-
zo muzikos.”

Antrąją dieną po seminaro Igna li-
noje turėjome garbės dalyvauti Jung-
tinių Amerikos Valstijų ambasados
Vilniuje organizuojamame rengi nyje
Kempinskio viešbutyje. Koncer tavome
su vietiniais Vilniaus džiazo muzi-
kantais Vyčiu Nivinsku, Pau lium Vol-
kovu ir Domantu Razmu. Renginys
buvo skirtas JAV ir Lietu vos verslo ry-
šių plėtojimui ir bendradarbiavimui.
Buvo puiku po trejų metų pertraukos
vėl sugrįžti į lietuvišką džiazo sceną ir
groti su lie tu viais muzikantais.

Trečiąją projekto dieną iškeliavo-
me į Lietuvos vakarus – Klaipėdą. Se-
minarai vyko Klaipėdos Eduardo Bal-
sio menų gimnazijoje, tačiau vo ka-
 listų seminare dalyvavo ir Jeroni mo
Kačinsko muzikos mokyklos mo kiniai.
Klaipėdoje turėjome didžiau sią skaičių
mokinių: septynis voka lis tus, vokalinį
ansamblį ir apie de šimt pučiamųjų
specialybės studentų. Nemažas iššūkis
buvo sutalpinti tiek studentų į keturių
valandų seminarą, tačiau rezultatas
buvo puikus. Mokinys Lukas Saudar-
gas rašė: „Po seminaro supratau, kaip
svarbu yra groti gamas, dermes. Viskas
patiko ir davė naujų žinių, kurias ga-
lėsiu pritaikyti mokantis.” Klaipėdos

mo ki niai buvo daug vyresni, negu
daugelis mūsų seminarų dalyvių, tad
buvo galima leistis į daugiau specifinę
džiazo kalbą ir teoriją.

Iš Klaipėdos keliavome į mažą
mies telį Pasvalį. Pasvalio mokykla
mus sutiko itin šiltai. Abiejų semina-
 rų metu salėje buvo ir mokyklos mo ki-
nių, ir mokytojų. Seminaruose da lyva-
vo dvi dainininkės ir keturi mu zikan-
tai su pučiamaisiais instrumentais.
Mokyklos direktorius Kęs tu tis Gar-
lauskas po seminarų rašė: „Jau praėjo
nemažai laiko, bet vis prisimenam ir su
kolegom aptariam Jūsų pra vestą se-
minarą mūsų mo kyk loje. Tai mums
buvo neeilinė die na ir neeilinis įvykis.
Jūsų žinios ir darbo su vaikais meto-

dika mums buvo puikus pavyzdys,
kaip reikė tų dirbti ir ko siekti džia-
zo srityje. Vaikams taip pat buvo pui-
kus pasi tikrinimas ir postūmis nau-
jiems darbams ir ieškojimams. Tai
buvo pui kus projektas, kurį Jūs pui-
kiai įgy ven dinot. Miela buvo su Ju-
mis susipažinti ir bendrauti. Manau,
kad bendravimas nenutrūks ir bus
abipusiai naudingas.” Ši mokykla
paliko labai gilų įspūdį savo atviru-
mu ir noru mo kytis naujų dalykų.
Mes nekantraujame tęsti bendra-
darbiavimą su Pas valio mokykla. 

Paskutinė diena buvo praleista
Alytuje. Alytaus muzikos mokyklo-
je įvyko paskutiniai du projekto se-
minarai ir baigiamasis koncertas,
kuriame pasirodė Birštono meno
mokykla ir Alytaus muzikos mo-
kykla. Aš tuntokas klarnetininkas

Tomas Ba ry sas po seminarų rašė: „Se-
minaras iš tikrųjų pravertė: leido su-
prasti mano darytas klaidas, padėjo
man išmokti jas ištaisyti, labiau gi-
lintis į kūrinio struktūrą, sandarą.
Šis seminaras išmokė labiau kreipti dė-
mesį į kūrinio esmę, suprasti ką gro-
jau. Taip pat buvo labai linksma ir sma-
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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

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių Fondui už suteiktą
paramą mano muzikinėms studijoms Berklee
College of Music! Linkiu Lietuvių Fondui ir jo

rėmėjams ir toliau tęsti šią nuostabią misiją pade-
dant lietuvių studentams siekti jų tikslų ir svajonių.
Tai graži Lietuvių Fondo veikla, kuri neša vaisių šian-
dieną, neš juos ry toj ir daugybę metų ateityje.
Stiprybės ir Dievo palaimos.                                                    

Nuoširdžiai, 
Simona Minns 

(Berklee College of Music,
Contemporary Writing and Production)

gu pabendrauti su profesionaliu muzi -
kantu ir mokytis iš jo, klausytis jo pa-
tarimų.” Per baigiamąjį koncertą,
mūsų projekto paskatintos, Birštono ir
Alytaus muzikos mokyklos pasira šė
bendradarbiavimo sutartį.

Projekto tęstinumas

Neįmanoma kažko išmokyti per
kelių valandą seminarą. Tačiau tik rai
galima parodyti, kur ieškoti informa-
ci jos, supažindinti su stiliumi, pa-
 rodyti naujus praktikavimosi princi-
pus, uždegti mokinius, nukreipti, nu-
 rodyti, ką jiems reikia tobulinti. Pro jek-

tas „Jazz Education Seminar” turi Fa-
cebook puslapį, kuris prieinamas vi-
siems, net ir tiems, kurie neturi pa s ky-
ros šiame socialiniame tinkle. Šia me
puslapyje mokiniai randa pratimus,
naudingas nuorodas, gamas, muziką.
Mokiniai nuolat gali teirau tis patari-
mų, klausti. Mes taip pat tęsiame ben-
dradarbiavimą su kai ku riais mokyk-
lų ansambliais, pažadėjo me suaran-
žuoti jiems džiazo kūrinių. Bendra-
darbiavimas tęsiasi! Sekite mūsų pro-
jekto eigą Facebook puslapyje „Jazz
Education Seminar” arba mano pro-
fesinėje svetainėje www.simona-
minns.com.

Dorsey ir Alytaus muzikos mokyklos pučiamųjų klasės mokiniai

Baigiamasis koncertas – kanklininkės džia-
zuo ja Alytuje

D. Shilas nuotr.
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Mano vidinis perspėtojas sako man:

„Pavadink šias kontempliacijas,
kurias tau dabar parodysiu ir pasa ky-
siu, pavadink „Tikėjimo Evan ge lija”,
nes ji duodama tau ir ki tiems tikėjimo
galios ir jo vaisių pa aiškinimui, kad bū-
tume sustiprinti tikėjimo Dievu.”

Marija Valtorta
1944 m. vasario 28 d.

34.2 Matau nedidelį baltą Bet lie -
jų, tarsi jauniklį, tupintį po spindin-
 čiomis žvaigždėmis. Jį dalina tarsi
kry  žiumi dvi didelės gatvės. Viena
pra  sideda dar už gyvenvietės ir yra
pagrindinė, atvedanti ir vėl išvedanti
iš miestelio. Antroji tik jungia kraš-
tutines vietovės ribas, neišeidama už
jų. Kiti keliai miestelį raižo įvairiai,
čia nėra mums įprasto išplanavimo.
Priešingai, jie prisitaikę prie nely-
gaus paviršiaus ir išsidraikiusių na -
mų. Kai kada jie suka dešinėn, kai
kada kairėn. Arba staiga įsijungia į
kitą kelią, užuot vedę tiesiai tolyn.
Vietomis matosi mažos aikštelės, tai
skirtos prekybai, tai – šuliniui. Na-
 mai sustatyti netvarkingai, kartais
tarp jų matosi likęs kampuotas žemės
lopinėlis, ant kurio jau nebeįmanoma
pastatyti dar ką nors naujo.

Man atrodo, kad turėtume ypač
susidomėti viena iš tokių netvarkin-
 gai išsidraikiusių aikščių. Ji turėjo
būti kvadratinė ar lyg daugiau ar ma-
žiau stačiakampė. Bet dabar tapo to-
kia keista trapecija, kad galėjo būti ir
trikampis nupjauta viršūne. Ilges nia-
jame gale stovi platus žemas pasta-
tas – didžiausias vietovėje. Išorėje jį
supa aukšta lygi mūro siena su dviem
didžiulėmis dabar uždarytų vartų ar-
komis. Pirmajame pastato aukšte
daug langų. Apačioje – kolonų galeri-
jos, jos supa kiemus, kur apie arklių ir
kitų gyvulių girdyklas mėto si šiaudai
ir atmatos. Prie nepuošnių kolo nų
įtaisyti žiedai gyvuliams pririšti; vie-
noje pusėje – didžiulė stoginė, skirta
kaimenėms bei arkliams ir asi lams.
Man aiškėja, jog tai yra Betlie jaus už-
eiga.

34.3 Abiejose kitose vienodo il-
 gio aikštės pusėse matosi namai ir tro-
belės, prieš kai kuriuos – maži so de-
liai. O šiauresnėje pusėje, prie šais pa-
stogę vilkstinėms, stovi namelis su
išoriniais laiptais, kurie per fasado
vi durį veda į gyvenamąjį aukštą. Ka-
 dangi yra vėlu, gatvėje nieko nesi-
mato. Tik pašviesėja žvaigždėmis nu-
sėtas nakties dangus. Rytuose žvaigž-
 dės tokios gražios, gyvos ir didelės,
jog atrodo esančios visai arti, tartum
paliečiamos ranka, tos šviečiančios
gėlės dangaus skliauto aksome. Pake-
 liu akis, norėdama pamatyti sustiprė-
 jusios šviesos šaltinį. Neįprasto dy-
 džio žvaigždė, panaši į mažą mėnulį,
judėjo dangumi link Betliejaus tarsi
karalienė, besitraukiant kitoms jai iš
kelio lyg tarnaitėms – taip stipriai ji
spindėjo, užgoždama aplinkines
žvaigž  des. Iš panašios į milžinišką sa-
 fyrą ir iš vidaus spindinčios žvaigž-
 dės sklinda žemyn valkstis, kurioje
spinduliuojančio safyro fone šviečia
geltoni topazai, žali smaragdai, bliz-
gantys opalai, kraujo raudonumo ru-
 binai ir švelniai tviskantys ametistai.
Viso pasaulio brangakmenių spalvos
žaižaruoja šioje virpančioje valktyje,
kuri nušviečia dangų tarsi būtų gyva.
Tačiau pagrindinė sklindanti iš
žvaigž   dės šviesa yra nuostabi blyš-
 kaus safyro spalva, sidabro mėly-
numu užliejanti namus, o taip pat ke-
lius ir Betliejaus, Išganytojo lopšio,
žemę.

Tai jau nebe vargingas miestelis,
mūsų akyse menkesnis ir už kaimą, o
fantastiškas pasakų miestas, kur vis-
 kas iš sidabro. Net šaltinių bei šu li nių
vanduo primena judančius dei man-
 tus.

Dar stipriau sužibėjusi žvaigždė
sustoja virš namelio, stovinčio siau-
resnėje mažosios aikštės pusėje.
Žvaigž  dės nemato nei namelio, nei Be-
tliejaus gyventojai, nes visi miega
savo namuose. O šviesos srautas dar
labiau sustiprėja, valktis dar stipriau
suvibruoja, o tos šviesos bangos, da-
 bar jau aiškiai matomos, pusračiais
skleidžiasi danguje. Aplink esančios
žvaigždės nudažo žaviomis spalvomis
ne tik arti esantį dangaus plotą, bet ir
kitas žvaigždes, tarsi norėdamas ir
joms perteikti savo džiaugsmą.

Namelis paskęsta žaižaruojan čio -
je brangakmeniais šviesoje. Mažo sios
terasos stogas, laipteliai iš tamsaus
akmens, nedidelės durys – visa tai da-
bar virsta gryniausiu sidabru, api-
barstyta perlais ir deimantais. Jo kie
karaliaus rūmai pasaulyje nėra turėję
tokių laiptų kaip šie ir niekada netu-
rės: tai laiptai, kuriais žengs an gelai
ir Dievo Motina. Mergelės, Ne sutepto-
sios, kojos palies šią puoš ny bę, kojos,
kurioms skirta stovėti ant Dievo sosto
laiptelių.

Tačiau Mergelė to nemato. Ji bu -

di prie Sūnaus lopšio ir meldžiasi. Jos
sieloje – šviesa, šviečianti skais   čiau
nei visa puošiantis žvaigždžių spin-
desys.

34.4 Pagrindinėje gatvėje pasi-
rodo raitelių būrys. Vieni joja ant
žirgų, kiti veda juos už pavadžių.
Žingsniuo ja kupranugariai, nešdami
ant savęs žmones bei nešulius. Pasagų
kaukšė jimas primena per akmenis
krentan čios vandens kaskados ūžesį.
Prijoję aikštę visi sustoja. Spindin-
čios žvaigž dės šviesoje būrys atrodo
tie siog fantastiškai. Viskas blizga:
puoš nūs gyvulių pakinktai, nešuliai,
rai telių drabužiai. Metalo, odos, šilko,
brangenybių ir kailių blizgesys susi-
 lieja su didžiosios žvaigždės spinde-
siu. Spindi ir žmonių akys, šypsosi
veidai, nes širdys nušviestos dar ir
ant gamtinio džiaugsmo liepsna.

Vedini gyvuliais tarnai nueina
ieškoti karavanui pašiūrės, o trys rai-
 teliai nulipa nuo žirgų, kuriuos tar-
nas tuoj pat nuveda, ir eina link na -
mo. Jie parpuola ant kelių, palies-
dami kaktomis žemę ir bučiuoja dul-
 kes. Tai – trys didžiūnai, ką rodo jų
turtingi drabužiai. Vienas, jojęs kup-
ranuga riu, yra tamsiaodis. Jis apsi-
siautęs etiopišku sniego baltumo šil-
kiniu apsiaustu, kurį ties kakta ir
strėno mis prilaiko prabangūs lanke-

liai. Prie šono kabo durklas, o gal ir
kardas, su perlais apsagstyta ran-
kena. Kiti du nulipa nuo turtingai iš-
puoštų žirgų. Vienas iš raitelių apsi-
rengęs pra bangiu dryžuotu drabužiu,
kuria me dominuoja geltona spalva:
ap siaus to gobtuvas ir diržas taip gau-
siai išsiuvinėti auksiniais siūlais,
kad atrodo tiesiog kaip juvelyrinis
dirbi nys. Trečiojo raitelio aprangą
sudaro į marškinius panašus šilkinis
drabu žis su ilgomis plačiomis kelnė-
mis, su rauktomis ties kojų čiurno-
mis. Ant viršaus – puikus margas ša-
lis, atrodan tis lyg gėlių darželis. Jo
galvą den gia deimantinės grandinė-
lės prilaikomas turbanas. Išreiškę pa-
garbą namui, kuriame gyveno Išga-
nytojas, jie pakilo ir nuėjo į stoginę,
kur tarnai buvo radę užeigą.

34.5 Čia regėjimas nutrūksta.
Atsinaujino jis po trijų valandų, tada
aš mačiau, kaip pagarbino Jėzų trys
Išminčiai.

Jau diena. Priešpietis. Danguje
skaisčiai šviečia saulė. Anų trijų rai-
telių tarnas pereina aikštę ir lipa ma-
žojo namelio laiptais. Įeina, bet grei-
tai vėl pasirodo ir grįžta į užeigą.

Iš ten išeina trys Išminčiai. Kiek-
 vieną jų lydi tarnas. Jie pereina aikš -
tę. Keletas praeivių atsisuka pažiūrė -
ti į puošnius, lėtai ir iškilmingai žen-
giančius asmenis. Nuo pirmojo tarno
pasirodymo iki dabar praėjo geras
ketvirtis valandos, kas suteikė na-
melio gyventojams galimybę pasi-
ruošti su tikti svečius. O šie šiandien
išsi puo šę dar labiau nei vakar va-
kare. Šilkiniai rūbai blizga, spindi
brang ak meniai. Plevėsuoja ir žėruoja
plunksnos ant galvos to, kuris užsi dė-
jęs turbaną, papuoštą smulkiais
brangiais deimantais.

Vienas tarnas neša inkrustuotą
skrynią, apkaustytą gryniausiu auk -
su, antrasis – menišką taurę, kurios
dangtelis ypatingai išpuoštas ir taip
pat iš gryno aukso, trečiasis – platų
žemą auksinį ąsotį, jo piramidės for-
mos viršelis nusagstytas briliantais.
Dovanos, atrodo, sunkios, nes tarnai
jas neša įsitempę, ypač vargsta skry-
 nios nešėjas.

Visi trys užlipa laiptais ir įeina į
patalpą, ilgumo per visą namą. Per
atidarytą saulės pusėn langą matosi
sodelis. Abiejose šoninėse sienose at-
 siveria durys, pro jas žvelgia namiš-
 kiai: vyras, moteris ir trys ar keturi
didesni bei mažesni vaikai.

34.6 Su Vaikeliu ant kelių sėdi
Marija, šalia stovi Juozapas. Marija
pamačiusi įeinančius Karalius, atsi-
stoja ir nusilenkia jiems. Ją labai
puošia paprastas baltutėlis rūbas,
den giantis kūną nuo galvos iki kojų,
nuo pečių iki švelnių riešų. Trys įėju-
 sieji akimirkai sustoja, sužavėti to-
 kiu grožiu. Šviesios jos kasos supo
nuo susijaudinimo paraudusį veidą,
švelniai šypsojosi akys, o burna pra-
sivėrė pasveikinimui:

– Viešpats su jumis!
Jie prieina arčiau ir parpuolę

meldžia, kad Ji atsisėstų. Tačiau pa-
 tys nesėda. Kad ir kaip labai Marijos
prašomi, lieka klūpėti, atsirėmę į kul-
nus. Už jų klūpi ir trys tarnai, kurie
suklupo, vos peržengę slenkstį. At-
 neš tuosius daiktus jie laiko pastatę
prieš save ir laukia.

Išminčiai žiūri į Vaikelį, kuris
kaip man atrodo, dabar gali būti de-
 vynių–dvylikos mėnesių, toks jis jud-
 rus ir stiprus. Jis stovi ant Motinos
kelių, šypsosi ir čiauška paukštelio
balsu. Aprengtas taip pat baltai, ko jy-
tės apautos mažais sandaliukais. Jo
drabužis – tai maža tunikėlė, iš po ku-

IŠMInčIaI PagaRbIna Jėzų
Trijų Karalių proga siūlome jums nepaprastą skaitinį – ištrauką iš
kn. ,,Taip man buvo atskleista Evangelija”. Jos autorė – Marija
Valtorta (1897–1961) italų rašytoja, mistikė, priklausė Pranciškonų
Pasauliečių ordinui ir Švč. M. Marijos Seserų Tarnaičių kongregaci-
jai. 27 savo gyvenimo metus, po patirtų sužeidimų tapusi neįgali,
ji praleido ligos patale. 1943 m. Didįjį penktadienį iš Aukštybių
gavo paraginimą rašyti. Ji prirašė 15 tūkstančių sąsiuvinio pusla-
pių, kurie tik šiomis dienomis pripažįstami tikėjimo mokymo ir lite-
ratūros klasika. Jos rankraščiai ir tapo šios knygos pagrindu.
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rios matosi nenurimstančios koje lės
ir rankytės, siekiančios prie visko pri-
siliesti, o visų pirma – prie savojo vei-
delio, nuostabiai gražaus, tamsiai mė-
lynomis spindinčiomis akelėmis, ir
prie burnelės, kuriai besišypsant
skruostose atsiranda duobutės ir pa-
simato pirmieji dantukai. Garba nė lės
atrodo tarsi padengtos aukso dulkė-
mis, taip jos blizga, tokios jos lengvu-
tės.

34.7 Vyriausiasis Išminčius kal -
ba už visus. Jis pasakoja Marijai, kaip
praeitą gruodį jie pamatę nere gėto
spindesio naują žvaigždę danguje.
Žvaigždėlapyje ji niekada nėra bu vusi
pažymėta, apie ją niekas nežinojo. Ne-
žinomas ir jos vardas, nes tokio netu-
rėjo. Ji užtekėjo iš Dievo įsčių, kad pa-
skelbtų žmonėms džiugiąją tiesą, die-
viškąją paslaptį. Bet žmonės nekreipė
į ją dėmesio, nes jų sielos skendo
purve. Jie nepakėlė žvilgsnio į Dievą
ir nepajėgė išskaityti, ką Jis – per am-
žius tebūna Jis už tai šlovinamas – pa-
rašė dangaus skliaute spin dinčių
žvaigždžių pagalba.

O jie pamatė ir pasistengė su-
 prasti Jo balsą. Paaukojo miegą, nors
ir trumpą, bet ir gaivinusį jų są na rius,
užmiršo valgymą ir gilinosi į Zo diako
ženklų pasaulį. Žvaigždžių iš sidėsty-
mas, laikas ir metų laikas bei astro-
nominių susidūrimų apskaičia vimas
atskleidė jiems žvaigždės var dą ir pa-
slaptį. Vardas buvo „Mesijas”, o pa-
slaptis – „Mesijas gimė”. Tuomet ir iš-
keliavo pagarbinti Jo, kiekvienas at-
skirai, nieko nežinodami vienas apie
kitą. Keliavo dieną ir naktį per kalnus
ir upes, per slėnius ir dykumas Pales-
tinos kryptimi, nes šia link me judėjo
žvaigždė, kiekvienam jų ro dydama ke-
lią iš skirtingų žemės taš kų. Susitiko
anapus Negyvosios jū ros, kur suvedė
juos Dievo valia. To liau keliavo jau
kartu. Amžinasis pa darė jiems ste-
buklą, nes suprasdavo vienas kitą, kal-
bėjusį tik savo krašto kalba.

Taip jie atvyko į Jeruzalę, kur tu-
 rėjo būti Jeruzalės Karalius Mesijas,
žydų Karalius. Bet virš šio miesto dan-
 gus uždengė žvaigždę. Jų širdys su-
 drebėjo. Jie klausinėjo save, gal ta pę
neverti Dievo. Bet sąžinė juos nu ra-
mino, ir jie nukeliavo pas karalių
Erodą, kad sužinotų, kuriuose rū  muo -
se reikia ieškoti naujai gimusio Ka ra-
liaus, kurio pagarbinti ir atvykę. Tada
karalius sušaukęs vyriausiuosius ku-
nigus bei Rašto žinovus ir paklausęs,
kur turėjęs gimti Mesijas. Šie atsakę:
„Judėjos Betliejuje”.

Iškeliavus jiems iš miesto, žvaigž -

dė vakare suspindėjo dar skais čiau
nei anksčiau. Dangus priminė ugnies
jūrą. O tada ji sustojo ir kartu su kitų
žvaigždžių šviesa apgaubė šitą namelį.
Taip jie suprato, kur yra Dieviškasis
Vaikelis, ir štai dabar yra čia, šlovina
Jį, atnešę dovanų ir dar daugiau – savo
širdis. Jos niekada ne paliaus garbinę
Dievą už suteiktas malones ir visada
mylės jo Sūnų, ku rį pamatė šventame
Žmogaus kūne. Po to jie ketino grįžti
pas karalių Ero dą ir papasakoti apie
visa tai, nes šis taip pat pageidavęs Jį
pašlovinti.

34.8 – Štai čia yra auksas, kuris
dera Karaliui, čia – smilkalai, deran-
tys Dievui, o čia, Motina, yra mira,
nes Tavo Sūnus yra kartu Dievas ir
Žmogus. Gyvendamas kūne kaip Žmo-
gus – Jis patirs žmonių priešiš kumą ir
neišvengiamą mirties būti nybę. Mūsų
meilė nenorėtų ištarti ši tų žodžių, mes
norėtume, kad Jis gy ventų amžinai ir
kūne. Bet, Moterie, jeigu mūsų ženk-
lai, o juo labiau sielos neklysta, Tavo
Sūnus yra Išgany tojas, Dievo Patepta-
sis; ir todėl, kad išgelbėtų Pasaulį, Jis
turės prisiimti Pa saulio nuodėmes, už
kurias yra skirta mirtis. Šitas balza-
mas skirtas tam, kad atėjus valandai
Jo kūnas, noras ir šventas, nesugestų
ir nesuir tų iki Jam prisikeliant. Var-
dan šios dovanos teprisimins Jis mus,
teišgelbės savo tarnus ir tepadovanos
jiems savo Karalystę. O dabar gal Mo-
tina nors trumpam atiduos mūsų mei-
lei savo Vaikelį, kad per Jį būtume pa-
 šventinti. Norėtume pabučiuoti Jo ko-
 jeles, kad ant mūsų nusileistų dan-
gaus palaiminimas.

Marija tuo laiku įveikė savo su-
trikimą, kurį sukėlė joje Išminčių žo-
džiai, ir paslėpė liūdesį po šypsena. Ji
paduoda Vaikelį vyriausiajam, ku ris
Jį bučiuoja ir susilaukia Kūdikė lio
glamonių. Tada perduoda Jį ki tiems
dviems.

Jėzus šypsosi, žaidžia su jų gran-
 dinėlėmis ir kutais, susidomėjęs ste bi
atvertą skrynią, pilną geltonų bliz-
gančių daiktų. Džiūgauja pamatęs
spalvingą vaivorykštę, kai saulės spin-
duliai atsimuša į briliantais pa puoštą
indo su mira dangtelį.

34.9 Dabar jie atiduoda Vaikelį
Marijai ir pakyla. Pasikelia ir Marija.
Jaunesniajam Išminčiui paliepus sa vo
tarnui išeiti, jie vienas po kito nu si-
lenkia. Dar truputį pakalba, nes ne si-
nori išeiti iš šitų namų. Jų akyse su si-
jaudinimo ašaros. Pagaliau, lydimi
Marijos ir Juozapo, pasuka durų link.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos narei

A † A
DALEI LUKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ALGIUI,
dukroms KRISTINAI ir LORETAI bei sūnui PAULIUI
su šeimomis.

JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos  nariai

A † A
FAUSTAS STROLIA

Netekome ne tik mylimo mokytojo ir kolegos, bet
ir vieno iš didžiausių Lietuvos muzikos ir šokių
šalinin ko, palaikytojo išeivijoje.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai TERESEI, sū -
nums POVILUI, TOMUI, JONUI ir MATUI, jų šei -
moms bei visiems artimiesiems.

Lietuvių Tautinių šokių institutas

Jėzus veržiasi iš Motinos glėbio, no-
rėdamas paduoti rankutę vy riau sia-
jam. Ir štai jis, Marijos Išminčiaus lai-
komas už rankų, netvirtais žings ne-
liais tipena per kambarį ir juokiasi
užmynęs ten, kur saulės spinduliai
nušviečia grindis.

Priėję slenkstį – neužmirškime,
kad patalpa tokio pat ilgio kaip ir na-
mas, – Išminčiai atsisveikina, dar
kartą atsiklaupdami ir pabučiuodami
Jėzui kojas. Marija pasilenkia, pa ima
Vaikelio rankutę ir vedžioja ją, lai-
mindama kiekvieną Išminčių. Tai pir-
masis kryžiaus ženklas, padarytas Jė-
zaus rankute Marijos pagalba. Ta da
trys Išminčiai nusileidžia laiptais že-
myn. Karavanas jau laukia. Besilei-
 džiančios saulės spinduliuose blizga

žirgų pakinktai. Mažojoje aikštelėje
susirinkusi minia, norėjusi dalyvauti
neįprastame reginyje.

Jėzus juokiasi, ploja rankutėmis.
Motina Jį pakelia ir pastato ant pla čių
turėklų laiptų aikštelėje. Kad Jis ne-
nugriūtų, ranka prilaiko už krūti nė-
lės. Juozapas kartu su Išminčiais nu-
lipa į apačią ir kiekvienam prilai ko
balnakilpes, šiems sėdantis ant žirgų
ir kupranugario.

Išminčiai ir tarnai jau ant žirgų
pasiruošę iškeliauti. Duodamas ženk-
las iškeliauti. Išminčiai nulenkia že-
mai savo galvas paskutiniam atsi svei-
kinimui. Nusilenkia ir Juozapas, ir
Marija. Po to Ji paima Jėzaus ran kelę,
mojuoja ja ir daro kryžiaus ženklą,
laimindama.

Klemensas Stravinskas, gyvenantis Beverly Shores, IN, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai  dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

John Labanauskas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką  spausdintą žodį.

Marija R. Žemaitaitis, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius
padėkos žodžius skiriame Jums.

Lilė Gražulis, gyvenanti Grayslake, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Angelė K. Nelsienė, gyvenanti Fullerton, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene -
rių metų paramą.
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2015 metų Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto są-
jungos (ŠALFASS) ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos (ALGS)
rengiama tradicinė slidinėjimo išvyka vyks nuo kovo 30 d. iki
balandžio 5 d. Snowbird Ski Resort, 9320 S. Cliff Lodge Dr,
Snowbird, UT 84092. Daugiau informacijos: dmb@aspencon-
sul.com

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

Pirmajai lietuviškai 
gimnazijai 

Lietuvoje 100 metų
(1915–2015)

Brangūs mūsų absolventai, buvę ko-
legos, mokytojai, darbuotojai ir jų ar-
timieji, po platųjį pasaulį išsibarstę
broliai ir seserys lietuvaičiai, prašome
Jus visus prisidėti savo idėjomis, es-
kizais kuriant atminimo lentą, kuri bus pritvirtinta ant pastato Vilniuje,
dr. J. Basanavičiaus g. 16, tuometinės Didžiosios Poguliankos g., kur
1915 metais spalio 9 dieną atidaryta pirmoji lietuviška gimnazija, kuri
tuomet vadinosi „Dr. Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir Povilo Gai-
delionio Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos”.

Savo idėjas, eskizus  prašome siųsti į Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnaziją  iki 2015 kovo 1 dienos adresu: Augustijonų g. 8/10, Vil-
nius, LT-01127, elektroniniu paštu: rastine@vytautodidziojo.vil-
nius.lm.lt 

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos info

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

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

� Maloniai kviečiame New Yorko lietuvius
dalyvauti tradiciniame žygyje ,,Už blaivią Lie-
tuvą!” Sausio 11 d. 11:45 val. r. renkamės
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos
(259 N 5th Street, Brooklyn, NY 11211) ka-
vinėje. Siūlome atsinešti lietuviškų simbolių,
fotoaparatą. Renginio šūkis: ,,Tik blaivi tauta
gali išlikti!” Daugiau informacijos tel. 347-
268-6791 arba el. paštu genesartai@ya-
hoo.com.

� 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! 

� Sekmadienį, sausio 18 d., 10 val. r. J. E.
vysk. Kęstutis Kėvalas atnašaus šv. Mišias
1991 m. sausio 13 d. žuvusiųjų už Lietuvos
laisvę intencija. Kviečiame visus tą dieną at-
ei ti į Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo baž-
nyčią (Church of the Annunciation of the
Blessed Virgin Mary, 259 N 5th Street,
Brooklyn, NY 11211) prisiminti tos dienos
tragiškus įvykius ir paprašyti Dievo Palaimos
Lietuvai ir jos žmonėms. Po pamaldų visi
maloniai kviečiami į parapijos salę, kur išgir-
site J. E. vysk. Kėvalo kalbą ir turėsite progos
pabendrauti ir pasivaišinti.

� Vasario 8 d. 12:30 val. p. p. PLC, vaka-
rinėje salėje, vyks Lietuvos Dukterų draugijos
atvirų durų diena. Jos metu dalyviai iš arčiau
susipažins su Draugijos veikla, galės apžiūrėti
fotografijų parodą. Bus kavutė ir vaišės. Visi
laukiami.

� Vasario 8 d. 12:30 val. p. p. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL  Filisterių Skautų są-
jungos Čikagos skyrius kviečia visuomenę į
pokalbį su dr. Jonu Prunskiu. Bus vaišės.
Vietas iki vasario 1 d. užsisakyti pas Jūratę
tel. 630-974-6525.  

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Lietuvos Partizanų Globos Fondas dėkoja aukotojams, kurie pri-
simena ir prisideda savo aukomis prie pasenusių, paliegusių partizanų
šalpos. Aukojo: The Oak Tree Philan thropic Foundation per dr. Daną
Maciūnas Mockus, Chula Vista, CA $2,000 (viso $11,500); Ada Sutkus,
Beverly Shores, IN $100 (viso $3,200); Albert Mikutis, Philadelphia, PA
$75 (viso $950); Bruno Jaselskis, Evans ton, IL $40 (viso $225). Lietuvos
Partizanų Globos Fondas, 2711 71th St.,  Chicago, IL 60629

Europos aikštėje su litu atsisveikino ir Julija Žemaitė, Darius su Girėnu, Vincas
Kudirka, Maironis. Vilniaus savivaldybės nuotr.

Nepraleiskit progos paminėti Sausio 13-osios ir pamatyti dokumentinio
filmo ,,Radviliada”! Tai A. Matelio studijos ,,Nominum” kuriama kino ke-
lionė apie Radvilų šeimą. Sausio 11 d., sekmadienį, 7 val. v. MamaPapa Lit-
huania Restaurant 1241 Park St. Alameda, CA 94501.

SU ŠYPSENA


