
Kalėdas mes švenčiame dvi dienas, o kai ku-
rie žmonės visą gyvenimą linksniuoja šį
žodį. Šventiškos pavar dės giminės ir negi-

minės pa sklidę visoje Lietuvoje ir atstovauja įvai -
rioms sritims – akademiniam moks lui, literatū-
rai, sportui, medicinai, vers lui, pedagogikai. Lie-
tuvoje nėra Kalė dų bendrapavardžių klubo ...

Tikrasis – iš Druskininkų 

Algio Kalėdos, lietuvių litera tū ros tyrinėtojo,
habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, giminės
lizdas – Druskininkų apylinkėse. 

,,Kalėdos gyveno ir gyvena Drus kininkuose, Žio-
gelių, Mašnyčių, Grū to, Švendubrės ir kituose kai-
muose, dabar dar pasklido ir Vilniuje, Kaune bei ki-
tur. Tai mūsų giminės protėviai, proseneliai, sene-
liai, tėvai, vai kai, vaikaičiai. Ne tik vyrai Ka lėdos,
bet ir moteriškus šių pavardžių variantus nešiojan-
čios moterys”, – pa sa koja A. Kalėda. 

Humanitarinių mokslų daktaras tvirtina (ir kas
galėtų su juo ginčy tis!), kad Kalėdos gyvena ne Lap -
landijoje, o būtent mūsų kraštuose...  – 10 psl. 
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Sporto žurnalistų 
balsai.  – 7 psl. 
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Kalėdų svajonės
išsipildymas. – 11 psl. 

Laimingų ir prasmingų Naujųjų metų!

Su Kalėdomis susijusios ir pavardės, 
ir kaimų pavadinimai

Algis Kalėda.

Žiemos idilija

Žemė apklota baltu nuometu,
Sidabro snaigė ištirpo ant mano veido,
Nutilo lakštingalos daina,
Girgžda po kojom ledas,
Šarmuotos medžių palinkę šakos.

Meldžiasi

Snieguolės eskizais dabina mano palangę
Ir kaip tos grakščios vasaros plaštakės
Šoka žiemos šokį.
Žaidžia ir džiūgauja gili žiema.
Snaudžia sukaustyta gamta.
Snaigių karalaitė seka pasaką už lango.
Sustingo visa žemiška buitis ir ilsisi...

Ant Dievo delno

Palaimink, gimęs Kūdikėli,
Mūsų tėvynę ir Jos gojų,
Su viltimi tikėkime
Į jos šviesų rytojų!

Mylita Nasvytienė



Vėl lipame ant grėblio, kuris ne sykį
mums skaudžiai trinktelėjo, de monst -
ruodamas, jog primityvūs politiniai

žaidimai atneša daugiau žalos nei naudos. Tik
šitaip derėtų vertinti kilusį triukšmą dėl ru -
sų dainininko Olego Gazmanovo dainos apie
So vietų Sąjungą. 

Niekaip nesuprantu, kodėl kilo dis kusija,
verta ar neverta rusų atli kėją įvardinti nepa-
geidaujamu asmeniu Lietuvoje. Gal galite pasakyti,
ką blogo O. Gazmanovas padarė Lietu vai? Tą nos-
talgišką dainą apie SSRS, kuriai priklausė ir trys Bal-
tijos valstybės, jis atliko Rusijoje. Be kita ko, kas gir-
dėjo O. Gazmanovo dainą apie SSRS, vargu ar drįs
tvirtinti, jog dai nos žodžiuose apart nostalgijos dar
esa ma ir agresyvumo, naujų imperi nių užmačių.
Nėra jokių užuominų, jog SSRS reikia atgaivinti. Dai-
noje tiesiog liūdnai konstatuojama, jog buvo tokia
SSRS, kad jai priklausė ir Lietuva, ir kad daugelis iš
mūsų gimėme būtent SSRS laikais...

Žinoma, jei O. Gazmanovas ir į Lietuvą gruodžio
29-ąją atvykęs nostalgiškai dainuos apie Sovietų
Sąjun gą, kuriai priklausė trys Baltijos valstybės, –
tada derėtų paklausti, ką bendro turi Šv. Kalėdos ir
Naujieji metai su SSRS. Ir jau kitą sykį, kai daini-
ninkas užsimanys atvykti į Lietu vą, tikrai vertėtų
susimąstyti, ar dera duoti lietuviškąją vizą. Bet jei
gruo džio 29-osios repertuare nėra planų prisiminti
SSRS, kodėl O. Gazmanovą derėtų paskelbti persona
non gra ta? Kad Rusijai švenčiant valstybi nes šven-
tes jis Maskvoje atlieka propagandines dainas, no-
rėdamas įsi teik ti Vladimirui Putinui ir mili jo nams
rusų klausytojų? 

Tokie vieši lietuviški priekaištai jau primintų
cenzūrą. Beje, ši cenzūra – pavojinga ne
kam kitam, o bū tent mums, lietuviams.
Nes tokie priekaištai – kvaili. Taip,
Lie tuvos vals  tybė turi teisę nemėgti
žmonių, kurie neigia buvus sovietų
okupaciją. Turi net moralinę teisę baus-
ti taip sakančius. Bet tokia teise nerei-
kia mėgautis ir juolab – piktnaudžiau-
ti. Ja derėtų naudotis tik savo teritorijoje. Jei Lietuva
bandys užčiaupti bur ną dar ir sovietinę okupaciją
neigiantiems Rusijos piliečiams, – prapuls.

Mat draudžiamas vaisius visuo met saldesnis už
vaisius, kurie lengvai prieinami. Štai Ukraina kadai -
se uždraudė humoristui Michailui Za dornovui at-
vykti į Kijevą, nes šis, tik pamanyk, leidžia sau
pašiep ti ukrai niečius. Ir sulaukė atvirkščio rezultato.
Dabar kiekvieno autorinio koncerto metu M. Za-
dornovas stengiasi kuo skaudžiau įgelti ukrainie-
čiams, nuolat primindamas jiems apie persona non
grata statusą. Jeigu ukrainiečiai nebūtų atvirai
rodę priešiškumo, tai ir M. Zadornovas greičiausiai
bū tų bent jau susilpninęs antiukrainietišką reper-
tuarą.

Tokia pat taisyklė galioja ir O. Gazmanovo at-
veju. Nenoriu būti blo gu pranašu, bet jei O. Gazma-
novo ne įsileisime, jis greičiausiai įsižeis ir dar daž-
niau, dar garsiau dainuos apie SSRS. Galbūt net su-
kurs specialią dainą antilietuviška tematika. O
kaip tokį draudimą įvertins užsienio spauda? Lietuva
bus traktuojama kaip žodžio laisvę gerbianti vals-
tybė? Mums reikalinga antilietuviškų pra keiksmų
lavina milijoninius tiražus turinčioje rusiškoje
spaudoje?

Jei mes siekiame būtent tokio rezultato, tada pri-
tarkime Seimo na rei konservatorei Rasai Juknevičie -
nei, manančiai, jog O. Gazmanovo ne galima įsileis-
ti, nes tai būtų neva mū sų visuomenę kiršinanti pro-
vokacija. Jei mums knieti pakurstyti antilietuviškas
aistras, pritarkime mūsų hu moristui Algiui Rama-
nauskui-Grei tai, „Facebook” erdvėje paskelbusiam
itin piktą pareiškimą. Tokį piktą, kad net cituoti bau-
gu.

Šių eilučių autoriui kur kas priimtinesnė nuo-
saiki žinomo atlikėjo Marijono Mikutavičiaus po-

zicija. Prisimenant M. Mikutavičiaus žo džius, šovė
į galvą tokia mintis: kam ieškome priešų ten, kur jų
nė ra?

Taip, aš labiau džiaugčiausi, jei gruodžio 29-ąją
į Lietuvą koncertuoti atvyktų ne O. Gazmanovas, o
žinomi ir populiarūs Latvijos bei Estijos daininin-
kai ir atliktų mums, trims Baltijos šalims, artimas,
prasmingas, reikšmingas dainas. Aš taip pat no -
rėčiau, kad Lietuvoje besisvečiuojantys estų ir lat-
vių atlikėjai dainuotų ne tik angliškai ar rusiškai,
bet ir latviškai, estiškai, lietuviškai. Deja, mes kol kas
stipriai priklausome rusiškos informacijos laukui,
ir lietuviškas, latviškas, estiškas dainas daž nusyk
stelbia būtent rusiškos dainos. 

Tokia padėtis nėra gera. Ją būtina keisti. Bet
prieš rusišką informa cinę ir kultūrinę erdvę nu-
kreiptais draudimais mes padėties nepagerinsime.
Tai – tik iliuzija, kad iš rusiškos informacijos ir pro-
pagandos lauko įmanoma ištrūkti skelbiant boiko-
tus rusų dainininkams. Tiesiog reikia užsiauginti
savų aukšto lygio dainininkų arba pritraukti tokių,
ku rie kūrybiš kai, patraukliai atsvertų svetimas
neigiamas įtakas, įskaitant ir per didelę rusišką įta-
ką.

Tad iš šono labai patriotiškai atrodančios lie-

tuviškos grumtynės antirusiškuose informaci-
niuose – propagandiniuose karuose dažnusyk tėra
vaidyba. Tiesa, neaišku, kokie tikrieji tokio elgesio
motyvai – noras primityviai save reklamuoti ar no-
ras nukreipti visuomenės dėmesį nuo rimtų bėdų?

Lietuva neprivalo nusileisti Ru sijos įtakoms. Bet
analizuojant prabėgusius pastaruosius du dešimtme -
čius akivaizdu, kad mes tyčia ar ne tyčia įsiveliame
ne į gyvybiškai svarbias grumtynes. Grumiamės ne
dėl svarbiausių dalykų. Kautis dėl pamatinių daly-
kų nebelieka nei jėgų, nei laiko.

Kas atidžiai perskaitė britų žurnalisto, politologo
Edward Lucas kny gą „Apgaulė”, supras, ką turiu
ome nyje. O E. Lucas veikalo apie „šnipus, melą ir
kaip Rusija mausto Va karus” neskaičiusiems pri-
minsiu, jog šis britų žurnalistas ne sykį yra tvirti-
nęs, jog „pavojingiausi visai ne tie politikai, kurie at-
rodo prorusiški, o būtent tie, kurie apsimeta esą
antiru siški”. 

Beje, viename iš paskutiniųjų žurnalo „IQ” nu-
merių esama įdomaus pokalbis su E. Lucas. Pokal-
bis pavadintas šitaip – „E. Lucas: nepriimkite Rusijos
darbotvarkės” (E. Lucas kalbina „IQ” žurnalo poli-
tikos redaktorius Tomas Janeliūnas).

Tame pokalbyje radau svarbią pastabą: „Pir-
miausia, kas šauna į galvą, Rusija bando atitraukti
mūsų dėmesį ir nustatyti informacinę darbotvarkę
– būtent tai yra informaci nio karo dalis. Mes galime
tam pasipriešinti tiesiog neskirdami per daug dė-
mesio tokiems ‘čekistų’ propagandos bandymams ir
susitelkdami ties mūsų pačių interesais bei kalbėti
apie tai, kas mums svarbu”.

O svarbių temų, kurioms rim čiau aptarti įtar-
tinai pritrūksta laiko ir jėgų, – apstu.

Viena iš tokių temų galėtų būti Eduardo Eigir-
do redaguojamo žurnalo „Valstybė” įvardinta bėda:

„At kreip tinas dėmesys į tai, kad pasta ruoju
metu Lietuvoje organizuojami referendumai,
kurių sėkmė apsunkina mūsų šalies integraciją
į Europos energetikos ir finansų sistemą”.

Tame pačiame „Valstybės” žurnale apie lie-
tuviškuosius referendumus štai kaip rašoma:
„Pavyzdžiui, referendumas dėl naujos atominės
elektrinės pristabdė stambaus bazinę elektros
energiją generuojančio įren ginio atsiradimą

Lietuvoje ir apsunkino Lietuvos perėjimą nuo Rusijos
kontroliuojamos elektros tiekimo sistemos prie Va-
karų Europos energetikos sistemos – tai neleidžia Lie -
tuvai dar labiau integruotis į Vakarų Europą ir pa-
deda Rusijai išsaugoti milijardines pajamas. Siste-
minė šio referendumo, pristabdžiusio Japoni jos ir
JAV koncerno „Hitachi” investicijas, nauda Rusijai
dar didesnė: juk naujos atominės elektrinės atsira-
dimas sumažintų nuo Rusijos priklausomų bendro-
vių pajamas ir įtaką, o jų vietą užimtų Japonijos ir
JAV bendrovės”.

Ypač įdomus neseniai tinklalapyje tiesos.lt pa-
sirodęs pokalbis su europarlamentaru prof. Vytau-
tu Land s bergiu, tvirtinančiu, jog „lietuvių tautos ne-
reikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus” (kal-
bėjosi Ra mutė Bingelienė).

Minėtą pokalbį pavadinčiau itin stipriu, nes kal-
bama, mano supratimu, apie pamatinius, bazinius
rei kalus. Įsimintinas jis dar ir dėl to, kad tiek prof.
V. Landsbergis, tiek žurnalistė R. Bingelienė rimtai
ginčijasi dėl tikrai svarbių temų – reikia ar nereikia
Lietuvai referendumų, pra žus ar nepražus Lietuva,
leisdama užsieniečiams pirkti žemę, pravers ar pa-
kenks prekyba skalūnų dujomis, verta ar neverta sta-
tyti naują atominę jėgainę... 

Tiek profesorius, tiek žurnalistė
skirtingai vertina lietuviškąsias ak -
tualijas. Nors teisūs, man regis, – abu.
Teisus prof. V. Landsbergis, raginantis
blaiviai žvelgti į tautos ge bėjimą atskir -
ti pelus nuo grūdų. Prof. V. Landsbergis
taikliai ironizuoja: „Jūs labai pabrėži-
nėjate Tauta, Tau ta, Tauta... Nereikia

kai ko fetiši zuoti. Yra, mes matome, grupė žmo nių,
ku rie labai drąsiai kalba Tautos vardu. Mes kažka-
da manėme, kad Tauta nori laisvės, nori demokra-
tijos ir tikrai niekada nerinks komunistų. Ji rinko
komunistus, ir ne vieną kartą. Renka dabar komu-
nistų pakai talus, visokius darbiečius. Nereikia feti -
šizuoti: tai šventas dalykas, ji tokia protinga, kad klai-
dų nedaro… Ir ji daro klaidų, deja”.

Bet teisi ir žurnalistė R. Binge lienė, apgailes-
taudama, jog valdžioje esančios partijos jau senokai
ir vis įžūliau nebekreipia dėmesio į visuo menės prie-
kaištus. Taip pat – ir konservatoriai su krikščioni-
mis – demo kratais nustojo girdėti, dėl ko jiems
prie kaištaujama. Tad ar verta stebė tis, jog įsižeidu -
sios bendruomenės, pakurstomos įvairiausio plau-
ko ir sukirpimo populistų, visas jėgas da bar skiria
referendumų organizavi mui? 

Sutikite, noras šokdinti valdžią į pagalbą pasi-
telkiant referendumus – viliojantis sumanymas.
Žmo nės įsitikinę, esą jiems belikęs tik vienas kelias –
bejausmę, egoistišką valdžią įmanoma sutramdyti
šaukiant re fe rendumus. Net ir abejotino reikalin -
gumo bei pagrįstumo referendumus. Ypač jei rei-
kiamų parašų  skaičius bus sumažintas keletą kar-
tų. 

Jei taip atsitiks, Lietuva rizikuoja paskęsti ne-
reikalingų, populisti nių, net ir akivaizdžiai antilie-
tuviškų referendumų pelkėje. Juk ženklus Lie tuvos
visuomenės būrys pagrįstai nusivylęs tiek kairiai-
siais, tiek de šiniaisiais. Galų gale tauta turi mo ralinę
teisę būti nusivylusi valdžia. Nusivylimas – ne iš kel-
mo spirtas. Štai dėl ko turėtų nerimauti konservatorė
R. Juknevičienė ar humoris tinės laidelės atlikėjas A.
Raman aus kas-Greitai.

O rusų atlikėją O. Gazmanovą tiesiog palikime
ramybėje...
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Naujos lietuviškos 
kvailionės
GINTARAS VISOCKAS
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Valdžioje esančios partijos jau senokai  ir vis įžūliau

nebekreipia dėmesio į visuo menės priekaištus.



dalis bendradarbių, nes jų honoras neleis -
tų jiems save taip „nupiginti” ir ra šyti vel-
tui. Kai kuriems tektų per žiūrėti savo gy-
venimo stilių bei pa jamų šaltinius ir pa-
daryti tam tikrus pakeitimus. Su laiku
liktų bendra dar biai, negaunantys hono-
raro, ku rie veltui aprašo išeivijos lietuvių
įvy kius, pasiekimus bei svajones. O tų
įvykių atlikėjai ir svajonių kūrėjai taip
pat toliau liktų be jokių priedinių pajamų.
Taip buvo išeivijos žydėjimo laikais, ver-

tais susigrąžinimo.
Man asmeniškai  tokia tvarka net patiktų, net

jeigu „Draugas” ir pra turtėtų ir galėtų atstatyti ho-
norarų mokėjimus. Honorarai jų gavėjų ne -
sumenkina, bet honorarų negavimas tuo pačiu to-
kius išgrynina, jiems pa tiems padėdamas atsitolinti
nuo ma terialinių blizgučių ir perdėto savigarbos
jausmo. Siektinu pavyzdžiu išeivijos spaudai tikrai
nestatytina esanti honorarų tvarka Lietuvoje. Kaip
pavyzdį, paminėsiu vienos leidyklos atsiskaitymo su
autoriais są lygas: honoraras yra 200 litų  už vieną lei-
dyklos priimto suredaguoto teksto autorinį lanką
(vienas autorinis lan kas  – 40 000 spaudos ženklų arba
maždaug 22 puslapiai, kompiuteriu spaus dinti 12 dy-
džio šriftu per 1.5 in tervalo, po 1,800 spaudos ženk-
lų kiek viename puslapyje). 

Autoriui leidykla gali iš dalies ap mokėti eks-
pedicijos į tiriamą vie tovę, lauko tyrimų vykdymo
ir kitas su rašomu straipsniu susijusias būtinas iš-
laidas. Nei išeivijos spauda, nei jos bendradarbiai
apie tokius honorarus neturėtų nei galvoti, nei sva-
joti. Mes norime ir turime likti sa vanoriais. Tai mūsų
užduotis, tai mū sų graži ir kitus skatinanti tradici-
ja.

Prieš keletą metų vienoje savo skilty-
je paliečiau honorarų klausimą iš-
eivijos spaudos bendradarbiams. Da-

bar noriu vėl prie to grįžti. Tą grį žimą pa-
skatino Nijolės Nausėdienės išsamus Drau-
go fondo XX suvažiavimo aprašymas
(„Draugas”, 2013.12.03). Aprašyme bent
trijose vie tose minimas honorarų reikalas.
Minima Draugo fondo tarybos pir mi ninkė
Marija Remienė, savo pra ne šime  teigusi,
kad didžiausią išlai dų dalį sudaro hono-
rarai – tiek Lietuvos žurnalistams, tiek vietiniams
bendra darbiams.  Ji savo pranešime taip pat išreiš-
kė padėką šio aprašymo autorei, kuri rūpestingai
sekretoriau ja DF suvažiavimuose bei daug metų
„Drauge” be atlyginimo veda įdomų puslapį šeimi-
ninkėms.

Vėliau savo pranešime Marija Remienė išreiš-
kė padėkas nuola ti niams talkininkams – Antanui ir
Vik torijai Valavičiams, Jonui Kupriui ir DF iždi-
ninkui Leopoldui von Braun, kuris taip pat neima
jokio užmokes čio. Savo ataskaitoje DF iždininkas pra -
nešė, kad susidaro nemažos su mos honorarų išmo-
kėjimams ir paštui. To, jo žodžiais, neišvengsi. Pa -
ga liau, po DF rinkimų į Tarybą ir Kon trolės komi-
siją, vyko draugiškos dis kusijos. Buvo keliami ak-
tualūs klau simai. Pats pirmasis aprašyme įvar -
dintas klausimas buvo honorarų iš mokėjimai. Ga-
lima daryti išvadą, kad honorarų klausimas buvo tar-
si pasikartojanti tema „Draugo” finan sinio išlikimo
dramoje. Honorarų su mos neminėtos, bet netolimoje
praei tyje jos sukosi apie 25,000 dol. me tams.

O kas nutiktų, jeigu  DF nutartų honorarų iš-
mokėjimus sustabdyti tol, kol pats „Draugas” finan -
siškai negali ga lo su galu suvesti? Padarius princi-
pinį nutarimą reiktų persitvarkyti ir  daugumoje pa-
sikliauti savanoriška spaudos bendradarbių talka.
Tai tik rai nebūtų naujos Amerikos atradimas, bet
senų ir nusistovėjusių tradicijų pagerbimas bei jų
atgaivinimas. Praplečiant Vinco Kudirkos mintį, iš
praeities tavo sūnūs ir dukterys te stiprybę semia.
O ta preitis, tos  tradicijos nesiribojo vien spausdinto
žo džio atvejais. Visa visuomeninė, kul tūrinė bei ka-
ritatyvinė išeivijos lietuvių veikla buvo grįsta sa-
vanoriškumu ir visuomeniškumu.  Dėl to ir gal tik
dėl to buvo daug pasiekta, daug sukurta, daug pa-
statyta. Tuo pagrįstai didžiuojamės iki šių dienų. 

Su tam tikra nostalgija prisime nu išeivijos vi-
suomeninį gyvenimą prieš 50 ar daugiau metų.
Vyk davo suvažiavimai, koncertai, dramos spek -

takliai, operos, sporto ir švietimo veikla. Tada nie-
kam net į galvą neatėjo prašyti kokio atlyginimo ar
honoraro. Tą gražią tradiciją pradėjo ardyti gyve-
nimo realybė, kai patalpų išvalymui, kėdžių susta-
tymui, maisto pagaminimui ir indų plovimui ėmė
pritrūkti savanorių. Jiems buvo pradėti mokėti
maži atlyginimai, sa kyčiau arbatpinigiai,  bet buvo
mokėta. Tuo pačiu įvairūs chorai koncertavo – ir vis-
kas buvo veltui. Tačiau operos žvaigždėms buvo pra-
dėta mo kėti honorarus. Apie tai sužinojo ir kiti kul-
tūrininkai. Jie gal ir norėjo gauti finansinį užmo-
kestį, bet, matydami ribotus visuomenės išteklius,
nenorėjo ar nedrįso to prašyti. Tai bu  vo geras spren-
dimas. Prisimenu keistą atvejį, kai aš ir keletas drau-
gų studentų buvome paprašyti padirbėti prie deko-
racijų  pakeitimo per operos „Faustas” pastatymą.
Buvo bene ketu ri spektakliai ir visuose veltui da-
lyvavau, nors už scenos. Mano didžiam nustebimui,
už tą kultūrinę atgaivą man dar primokėjo penkio-
liką do le rių. Pinigėlius priėmiau ir už tai pa dėkojau.  

Išeivijos spaudoje buvo retenybė, jei kas nors
gaudavo honorarą. Pa teisinama išimtis buvo laik-
raščių ad ministracijos ir redakcijos darbuotojai, ku-
rių pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu  buvo jų
spaudos darbas. Visi kiti spaudos darbuotojai pri-
sidėjo  veltui pagal savo sugebėjimus.  Žino me atvejų,
kai laikraščių  redakcijos nuolatiniams bendradar-
biams pridėdavo porą dolerių už pašto ženk liukus ir
popierių. Su pasididžiavimu prisimenu savo pirmąjį
trijų dolerių čekį iš „Draugo” už vieno studentų su-
važiavimo aprašymą. Džiaugiausi ne tiek pinigėliais,
kiek sulauktu pripažinimu, kad mano darbas buvo
kaž kiek vertas. Prisimenu amžinos at min ties Vladą
Butėną, kuris drau giškai spaudoje ne kartą prie-
kaištavo, kad koncertų ir kitų renginių ruošėjai ne
tik tikisi jo aprašymų, bet nesusipranta bent bilie-
tą į tuos ren ginius parūpinti. 

Kas nutiktų, jeigu „Draugas” su stabdytų hono-
rarų mokėjimą? Nėra klau simo, kad būtų prarasta

Honaras ir 
honoraras
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo ge-
rumas ir meilė žmonėms, jis iš-
gelbėjo mus <...> ne dėl mūsų at-

liktų teisumo darbų, bet iš savo gailes tin -
gumo” (Tit 3, 4–5) – šie apaštalo Pau liaus
žodžiai tiksliausiai nusako Jė zaus Gimimo
įvykį. Nuodėmė atsky rė žmones nuo Die-
vo ir nuo laimingos amžinybės. Tarp Die-
vo ir žmogaus tvy rojo bedugnė, kurią su-
kūrė ne Die vas, bet žmogus. Tačiau Dievo
ge rumas ir meilė surado būdą, kaip per tą be-
dugnę nutiesti tiltą. Kalėdų šven tė mus nukelia į tą
brangią nak tį, kai Betliejaus piemenis nutvieskė Die-
vo šlovės šviesa ir pasirodęs angelas pranešė: „Ne-
bijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris
bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė
Išganytojas. Jis yra Vieš pats Mesijas” (Lk 2, 10–11). 

Šventos Kalėdos yra didelio džiaugsmo šventė,
kuriuo dalijamės, svei kindami vieni kitus. Šiuo
džiaugs mu ir aš dalijuosi su kiekvienu iš jūsų, su visa
Kauno arkikatedros bendruomene, su kuria dažnai
šven čiu Mišias; Jėzaus Gimimo džiaugs mu dali-
juosi su mūsų arkivyskupijos tikinčiaisiais ir visais
Lietuvos žmo nėmis.

Susitelkime ties šv. Kalėdų džiaugsmo slėpiniu.
Prisiėmęs žmogaus kūną į žmonių tarpą ateina
pats Die vas. Tai bet kokį suvokimą viršijantis slė-
pinys. Iš vienos pusės – visatos Kū rėjas, begalinis Die-
vas, apie kurį evan gelistas Jonas rašo: „Visa per jį
atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsi-
radę” (Jn 1, 3); iš kitos – visiškai silpnas kūrinys, žmo-
gus, kuris gali numirti nuo mikroskopu neįžiūrimo
viruso, be to, sukilęs prieš Dievą, paniekinęs Jo va-
lią, pa si nėręs didžiausiose nuodėmėse. Die vas ne-
laukia, kol nusidėjęs žmogus atsities ir paprašys Jo
gailestingumo, bet pats žengia per tą bedugnę, pri-
siima žmogaus kūną ir mažo vaikelio trapumu bel-
džiasi į žmogaus širdį, kad ji pasikeistų ir priimtų
Dievo mei lę, kad Betliejaus Kūdikio asme nyje pasi-
tiktų iš  dangaus  nužengiantį  Gelbėtoją.  Maža to,

Betliejaus ėdžios su Kūdikiu yra tik Dievo meilės žy-
gio pradžia. Betliejaus Kūdikis nebus tik Pa lestinos
Mokytojas, bet Jis mirs už mus ant kryžiaus, Jis už-
mokės mūsų nuodėmių kainą. Bet ir to per maža, Jis
panorės likti su mumis Eucha ris tijoje kaip amžinąjį
gyvenimą tei kian ti Duona. Ir visa tai Dievas pa darys,
žinodamas, kad tik dalis žmo nių pasinaudos Jo
meilės vaisiais, kiti liks užsisklendę savo puikybė-
je, pavyde, pyktyje ir toliau naikins save.

Dar susitelkime ties kitu Jėzaus Gimimo slėpi-
niu. Dievo Sūnus ateina į žmonių tarpą be dieviškos
didybės, Jis pasirodo ne taip, kaip apsireiškė Mozei
ant Sinajaus kalno – tarp žaibų ir griaustinių, bet at-
eina tyliai, tik angelams giedant „Garbė Dievui
aukš tybėse, o žemėje ramybė jo my limiems žmo-
nėms”; Jėzus ateina ne stebuklų būdu, bet, kaip ir
kiek vie nas vaikelis, gimsta iš motinos ir atsi duoda
tėvo, vargingo amatininko, glo bai. Jėzus gimsta la-
bai paprastų žmo nių šeimoje ir savo gimimu iki dan-
gaus išaukština kiekvieną šeimą, ku ri laikosi Die-
vo skirto kelio. Betlie jaus Kūdikis gimsta ir auga
žmonių šeimoje ir kviečia kiekvieną šeimą branginti
ir saugoti gyvybę, nes kiek vienoje, nors tik ką pra -
dė toje, gyvybėje jau spindi Dievo veidas, nes žmogus
yra sukurtas pagal Dievo pana šumą.

Betliejaus Kūdikis, ateidamas į žmonių tarpą, pa-
sirenka pačius silpniausius ir pažeidžiamiausius
žmo nes. Marija ir Juozapas yra pavergtos ir oku-
pantų romėnų skriaudžiamos tautos atstovai. Jie yra

beturčiai, gyvenantys iš savo rankų dar-
bo, vos suduriantys galą su galu. Kai atei -
na Marijai metas gimdyti, jiems nėra vie-
tos pakelės užeigos bent menkame kam-
barėlyje, kur galėtų gimti jų vai kelis. Sa -
vo gimimu oloje, kur nuo nak ties vėsumos
ir darganos glausdavosi tik gyvuliai, Jėzus
kalba, kad kiekviena varginga šeima,
kiek  vie nas vargšas žmogus Dievui yra ar-
timas ir brangus. 

Todėl popiežius Pranciškus ne nu stoja
raginęs, kad pasaulio didieji, turtingieji ir galingieji
neužmirštų, jog šalia jų gyvena silpni, daug ko sto -
kojantys žmonės. Ir visai nesvarbu, ar dėl savo ap-
laidumo, ar dėl nuo dė mių, ar tiesiog aplinkybių buvo
nustumti į gyvenimo pakraščius, jų silpnumas ir
menkumas apeliuoja į Bet liejaus Kūdikio draugų są-
žines ne praeiti pro šalį.

Pastaruoju metu pasidarė beveik madinga nie-
kinti Lietuvos žmones, kad jie šiokie ir anokie, bet
iš tikrųjų jie turi labai jautrias širdis ir geba paste-
bėti tuos, kuriems sunku. Prieš kelias dienas daly-
vavau Palaimintojo Jono Pauliaus gimnazijoje vy-
kusiame padėkos renginyje. Šiemet, kaip niekad
anksčiau, žmonės prinešė daik tų ir kitokių gėrybių,
kad parapijos Caritas galėtų visa tai atiduoti stoko-
jantiems. Neseniai Lietuvos vys kupai paprašėme,
kad vieną gruo džio sekmadienį būtų padaryta rink -
liava paremti nuo stichinės nelai mės nukentėjusiems
filipiniečiams. Atro do, kiek mažai mums turėtų rū-
pėti kažkur toli gyvenantys ir nuo tornado nukentėję
žmonės, kai patys daug ko stokojame, bet pasirodo,
kad mo kame atjausti ne tik saviškius. Mi nėtą sek-
madienį Kauno arkivyskupijos žmonės paaukojo apie
18,000 litų. Tarp kita ko, šios aukos sudėtos ne pačių
turtingųjų, nes bažnyčiose vi suomet jų yra mažuma.
Ačiū Dievui, kad Betliejaus Kūdikis mus daug ko iš-
moko, ypač jautrumo šalia mūsų kenčiančiam žmo-
gui.

Pasirodė dievo
gerumas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Gruodžio 14 d. ,,Drauge” išspausdintame Augustino Id-
zelio straipsnyje įsivėlė klaidų, kurias norime atitaisyti. Juozui
Radavičiui sūnus Jonas gimė 1875 metais (psl. 11, 5-ta
pastrai pa). Nuotraukose (10 psl. kairėje, viduryje): stovi Eugenija
Radavičiūtė, sėdi Salomėja Miniotaitė Radavičienė; (10 psl. kai-
rėje, apačioje): Eugenija Radavičiūtė ir Jackus Idzelevičius. 

Gruodžio 21 d. ,,Drauge”, puslapyje ,,Spygliai, Dygliai”
paskelbtas Pivošos (rašytojo Augustino Griciaus) feljetonas
,,Mockienės kalėdiniai pyragai” pirmą kartą buvo išspausdintas
1929 m. gruodžio 20 d. Nr. 23 (110) Naujame žodyje (Kaunas). 



NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Gruodžio 15 d. Pasaulio lietuvių centro mo-
terų komitetas, vadovaujamas šauniosios ir
darbščiosios Alės Karaliūnienės, tęsdamas

ne vienerių metų tradiciją, po sekmadieninių šv.
Mišių paruošė tradicinį Kūčių sta lą. Labai gaila,
kad palyginti ma žai mūsų parapijiečių įvertino
šeiminin kių darbą ir suteiktą progą visiems pabūti
drauge, palinkėti vie ni ki tiems linksmų artėjančių
šven čių.    

Salėje stalai buvo padengti snie go baltumo stal-
tiesėmis, o papuoštą eglutę priminė apie artėjan-
čias Šv. Kalėdas. Šventišką popietę pradėjo Valė
Klin kienė. Ji pristatė šv. Kūčių tradicijas, jų reikš -
mę ir palinkėjo skaniai pasivaišinti.

Valė Klinkienė paprašė Alės Ka raliūnienės už-
degti pirmąją žvakutę, skirtą Lietuvai. Pakvietė da-
lyvaujančius mintimis susijungti su Lie tuvoje gy-
venančiais artimaisiais ir visais lietuviais. Viena po
kitos buvo uždegtos keturios žvakutės, – tarsi įpa-
reigojimas ir toliau liepsnoti organizacijoms bei
būreliams. 

Gardžius patiekalus ir dalyvaujančius popie-
tėje palaimino Palai min tojo J. Matulaičio misijos
ka pelio nas tėvas A. Saulaitis, SJ. Po jautrios ir pras -
mingos maldos buvo pasiūlyta visiems pasidalinti
kalėdaičiais. 

Užvalgę įvairiausių gardumynų visi skubėjo
prie saldu mynais apkrauto stalo. Visų dėmesį pa-
traukė voveraičių gražumas. Tai šeimininkės Zitos
Svarienės darbas.  Jos buvo ne tik gražios, bet ir ska-

nios. Čia taip pat buvo kitų pyragaičių ir sausainių,
prėskučių su aguonų pie nu, kompoto ir kisieliaus. 

Vakarienėje, be kitų, dalyvavo Jur gis Riškus, mi-
sijos kapelionas tėvas A. Saulaitis, SJ, PLC direkto-
rius Artūras Žilys bei administratorė Jo lanta Kilike-
vičienė, kuri labai aktyviai  dirba šio Centro labui.

Dėkojame PLC moterų ko mitetui, pirmininkei
Alei Karaliū nie nei, visoms šeimininkėms už to kias
pui kias vaišes, už šią gražią po pietę, už jų gerus no-
rus suburti mus po gra žios tradicijos skėčiu. Dėko ja -
me vi siems apsilankiusiems ir lin kime visiems
linksmų Šv. Kalėdų bei laimingų Naujųjų me tų!

Palaimintojo J. Matulaičio misija gruo džio 24
dieną, 7 val. vakaro suruo šė Šv. Kūčių va karienę Pa-
saulio lie tuvių centre, Le monte. Ji buvo skirta vie-
nišiems, negalintiems pasiruošti šventei žmonėms
ir visiems parapijiečiams, kurie no rėjo Kūčių va-
karą praleisti savo draugų, artimųjų būrelyje. Juk
daug kas baidosi to virimo, to darbo, o čia tau  – vis-
kas skaniai paruošta.
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,,DRAUGĄ” galite
užsisakyti ir 

internete 
www.draugas.org

TELKINIAI

PLC moterų komiteto Kūčios

NIJOLĖ BALČIŪNIENĖ

Clevelando Šv. Kazimiero para-
pijoje, po 10 val. lietuviškų šv.
Mišių, svetainėje matome du

stalus su lietuviškomis knygomis,
knygelėmis vai kams, žurnalais, lietu-
viškos muzikos bei dainų įrašais, o

kartais net lietuviška duona ir maisto
produktais iš Lietuvos. Šiuo knygy-
nėliu rūpinasi Džiugas Staniškis. Jam
ten nesant, jį pavaduoja Danutė Dun-
durienė ir Gražina Plečkaitienė. 

Prieš septyniolika metų a. a. Da -
lia Staniškienė, su savo vyru Džiugu
per ėmė šį knygynėlį iš Andriaus ir

Dar turime knygnešių

Nijolės Nausėdienės nuotr.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Eugenijos Mackevičių. Daliai iškelia -
vus į amžinuosius namus, Džiugas ir
toliau rūpinosi, kad parapiječiai ga -
lėtų įsigyti lietuviškų knygų.  Šis dar-
bas Džiugui nėra toks lengvas, ar pa -
prastas, kaip kam atrodytų. Džiugas
turi atvažiuoti į Mišias valandą anks -
čiau ir išdėstyti knygas. Kavutės me tu,
kai visi bendraujame, planuoja me,
Džiugas laukia, kad kas sustotų ir nu-
sipirktų knygą, ar kokią dova nė lę. Iš-
eidami po kavutės, nepagalvoja me, kad
jis turi likti sudėlioti knygas į lentynas
ir viską sutvarkyti.  Be to, knygos pa-
čios pas jį neatsiranda. Jis turi jas už-
sakyti arba paštu, arba parsi vežti iš
Čikagos. Reikia vesti karto teką ir atsi-
skaityti už parduotas knygas. Visas

pelnas, jeigu jo būna, yra skiriamas
Šv. Ka zimiero parapijai.

Ateitininkų inciatyva, gruodžio 8
d., po šv. Mišių, svetainėje suruošėme
padėką Džiugui ir jo padėjėjoms Da -
nu tei ir Gražinai už ilgų metų darbą.
Algis Muliolis sukūrė menišką padė -
kos kortelę. Jos viršelyje –  varpų vai -
nikas su knygomis ir Dalios Staniš -
kienės eilėraštis „Knyga”, iš jos eilė -
raščių rinkinio. Viduje įrašyta padėka
ir dalyvavusių parapijiečių para šai.  

Klebonas Bacevičius pasveikino
Džiugą Staniškį už jo darbą ir pa si -
šventimą. Visi sugiedojo „Valio, va -
lio”.  Gražu, kad prisimename vieni
ki tų gerus ir prasmingus darbus.

Danutė Dundurienė, Džiugas Staniškis, Gražina Plečkaitienė prie knygynėlio.

Iš kairės: Nijolė Balčiūnienė, Džiugas Staniškis, Aušra Babickienė, Danutė Dundurienė,
Gražina Plečkaitienė. Lino Vaitkaus nuotraukos
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Gerumu sušildyti
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Metų sankirtoje, prieš didžią-
sias šventes, visi atsigrę-
žiame į praėjusius metus ir

susumuojame nuveiktus darbus. Tai
padarius supranti, kad norisi visus
apkabinti ir padėkoti už dar vienus
pui kius metus, už naujas patirtis, nau-
jus išgyvenimus!  Taip atsitiko ir 8-ąjį
kartą susitikus klubo „Alatėja” mote-
rims...

Kai susibūrėme prieš 8 metus, ne-
galvojome, kad savo gerumu taip ga -
lėsime paliesti vaikų ir suaugu siųjų
gyvenimus, ne tik Čikagoje, bet ir Lie-
tuvoje. Tai darome ne vienos – kartu
su mumis yra mūsų draugai abejose
Atlanto pusėse ir mūsų šei mos. Šį kar -
tą klubo gimtadienio pro ga pakvie-
tėme solistę Sandrą Vaitie kūnienę ir
koncertmeisterę Svajonę Geleželienę
iš Pakruojo – pabūti su mumis ir pa-
skleisti gerumą per mu ziką.

Pirmąjį koncertą, skirtą Padėkos
dienai, suruošėme Lietuvių evange-
likų liuteronų Tėviškės parapijoje
lapkričio 24 d. Po bažnyčios skliautais
skambėjo klasikinių autorių kū riniai,
juos keitė poezijos posmai, o popietę
baigėme gražiu bendravi mu – papa-
sakojome parapijiečiams apie klu bo
veiklą, pavaišinome mūsų mo terų ga-
mintais skanu mynais. Esa me nuošir-
džiai dėkingi šios parapijos kunigui
Liudui Mi liaus kui ir visiems popie-
tės da ly viams už jų dosnumą, nuošir-
dumą, gerumą, už galimybę bū ti pa-
rapijos svečiais. Šioje parapijoje suti -
ko  me labai šaunias moteris ir supra-
tingus vyrus. Parapijos mo te rys mez -
ga nuostabius vaikiškus rū bus ir
siun  čia juos tiems, kam jų labiausiai
rei kia. Keletą darbų moterys perdavė
ir mums, juos išsiųsime į Lietuvą šį
pavasarį. 

Padėkos dieną „Alatėjos” vieš nios
giedojo Palaimintojo Jurgio Ma tu lai -
čio misijoje, Lemonte. Jos nuo šir  džiai
džiaugėsi vargonininkės Jū ra tės
Grab liauskienės, jos moterų an samb -
liu, giedojusiu drauge bei šiltu kunigo
Antano Saulaičio priėmimu. Visus
šiuos įspūdžius bei gražius gies mynus
Sandra ir Svajonė parsi vežė į Lietuvą.

Pagrindinis mūsų renginys – 8-
asis „Alatėjos” gimtadienis – labda -
ros vakaras „Gerumu sušildyk” vyko
Bal zeko lietuvių kultūros muziejuje.
Susirinko apie 150 svečių. Vakarą pra -
dėjome pasakodami apie mūsų veiklą
– rodėme nuotraukas iš visų metų
veiklos. Muzikinę programą at liko
Sandra Vaitiekūnienė ir Sva jonė Gele -
želienė, eiles ir prozą skaitė Aud ra
Raugevičienė, gražius šokius pa šoko
„Dance Duo” studijos šokėjai Austėja
ir Domas. Šokiams grojo DJ Arminas.
Vakaro metu svečiai dalyva vo loteri-
joje, dovanas aukojo klubie  tės ir klubo
draugės. Ačiū visiems, įs teigusiems
prizus.

Ypatingai džiaugėmės, kad mūsų
vakare dalyvavo Danguolės ir Neri -
jaus Liaudanskių šeima bei mažoji
Glorija. Su šia šeima mus sieja ypa tin -
gas ryšys, tad buvo labai gera ma tyti
mažąją Gloriją laimingai žaid žian čią
su milžiniška „Alatėjos” do va nota pa-
nda, o mamytės Danguolės nuoširdus
žodis ir filmukas apie Glo riją ne tik
sugraudino, bet ir pamokė – gali įveik -
ti visas kliūtis, kai esi ne vienas!

Viešnios iš Lietuvos įteikė atmini -
mo dovaną muziejaus steigėjui St. Bal-
zekui. Nuoširdžiai dėkojame vi sam
muziejaus bendradarbiams už  gra žią

draugystę bei jų pagalbą. 
Vakaro žvakės užgeso, o širdyje

li ko labai geras jausmas – nuoširdu-
mas ir paprastumas sieja mus visus,
todėl ir mūsų veikla tokia sėkminga.
Mūsų kelyje daug gerumo ir dažnai
sutinkame žmones, spinduliuojan čius
tuo pačiu – gerumu.

Tuo vėl įsitikinome pirmąją gruo -
 džio savaitę – S. Vaitiekūnienė ir S.
Geleželienė buvo  šiltai priimtos ir
Mar quette Parko Švč. Mergelės Mari -
jos Gimimo parapijoje. Jos giedojo šv.
Mišiose, skirtose kunigo Jauniaus

Kelp šo įšventinimui į bažnyčios kle-
bonus, padainavo keletą dainų ta pro -
ga surengtuose iškilminguose pietuo -
se. Gruodžio 7-ąją muzikės giedojo  Či-
kagos lituanistinės mokyklos Ad vento
koncerte, mažesniems vai ku čiams pa-
sakojo apie šio laikotarpio lietuvių
liau dies dainas, o jau sekmadienį gie-
dojo Švč. M. Marijos Nekal tojo Prasi -
dė  jimo parapijos bažnyčioje Brighton
Parke ir savo dainomis svei kino tra-
dicinio Jaunimo centro poky lio sve-
čius.

„Alatėjos” moterys ir viešnios
nuoširdžiai dėkoja visiems, priėmu -
siems muzikes ir leidusiems joms pa-
justi Čikagos lietuviškos bendruo -
menės nuoširdumą ir supratin gumą.
Žmogiškas bendravimas, nau jų pa -
žinčių užmezgimas, pasidalijimas pa -
tirtimi ir muzikavimas kartu – kas ga -
li būti gražiau nuostabių šven čių lau-
kimo dvasioje. 

Kalėdų ir Naujųjų metų proga no-
riu pasveikinti visus „Alatėjos” drau-

,,Alatėjos” 8-ojo Gimtadienio pokylis ,,Gerumu sušildyk”.
Audronės Sidaugienės nuotraukos

,,Alatėjos” globojama Glorija traukia laimingąjį bilietuką.

Tėv. Antanas Saulaitis, SJ su menininkėmis iš Lietuvos. Iš kairės: sol. Sandra Vaitie kū nie -
nė ir akompaniatorė Svajonė Geleželienė.

St. Balzekas džiaugiasi  dovana.

Padėkos dienai skirtas koncertas. Iš kairės: Audronė Sidaugienė, Dalia Cidzikaitė, sol. Sandra Vaitiekūnienė ir akompaniatorė Sva -
jonė Ge le želienė, Evelina Karalienė, Loreta Timukienė, Vida Kaveckienė.

gus ir bičiulius, visus, mus rė musius
ir palaikiusius poetės žo džiais:

Neužrakinkite širdies gerumui, iš-
tieskite visiems dosnumo ranką: 

Gal kam ramybės neužtenka, gal
kam viltis lyg upė senka? 

Neužrakink širdies gerumui, da -

link ją po mažutį lašą, 
Visiems, kas tyli ir kas prašo, kas

liūdi, ieško ir kas laukia, 
Kas kenčia, kas pagalbos šaukia,

dalink visiems širdies po lašą. 
Tik neužverk širdies gerumui. Ge-

rumas tau sugrįš upeliais.
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Ateitininkų federacijos kongresas
VII Ateitininkų federacijos kongresas, skirtas paminėti ateitininkijos atsi-

kūrimo Lietuvoje 25-ąsias metines, vyks Vilniuje, 2014 m.
liepos 12–13 d.

Per Čikagos ateitininkų Kūčių šventę, Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos jaunieji nariai suvaidino Jėzaus gimimo gyvą paveikslą. D. Čyvienės nuotraukos

Prie ateitininkų šeimos Kūčių stalo Dzeržanauskų šeima – Remigijus ir Justina su duk-
ryte Emilija.

ĮMoksleivių Ateitininkų są jungos Ateiti nin kų pasaulė žiū ros Žiemos kursus
ALRKF sto vyk la vietėje, Dai navoje, gruodžio 26 d. suvažiavo per 40 rimtai
nu siteikusių moksleivių ateitininkų.  Kursų tema: ,,Raibuliavimas” kvie-

čia pamąstyti, kaip mūsų elgesys, kaip raibuliuojančios bangelės, paveikia ki-
tus. Kursuose dalyvaujantys moksleiviai, noriai susirenka praleisti savaitę atei -
tinin kiš koje dvasioje, pamąstyti, pasi da linti mintimis apie gyvenimą ir idea -
lus, pasiklausyti pas kaitų, susikaupti bei links mai pabendrauti. 

Šiais metais sutelktas ypatingas paskaitininkų būrys. Su moksleiviais sa -
vo išmintimi dalinsis: dr. Audrius Polikaitis, Stasys Kuliavas, dr. Tomas Gir-
nius, dr. Jonas Prunskis, Vincas Sruoginis, ses. Ignė Marijošiūtė, Antanas Ši -
lei   ka, Asta Čuplinskienė, prel. Edmundas Putrimas, Viktutė Tijūnėlienė, dr.
Ma  rius Laniauskas ir Vitas Underys.

Žiemos kursų programos sudarytojai: Liudas Landsbergis, Milda Chmie-
liauskaitė, Matas Čyvas, Vaiva Čyvienė ir Viktutė Tijūnėlienė. Kursai baigsis
sulaukus Naujųjų metų – 2014 m. sausio 1 d.

MAS Žiemos kursai – jau prasidėjo

Čikagos
ateitininkai
susirinko prie
Kūčių stalo

Goda ir Simona Bilevičiūtės.

Čikagos moksleiviai ateitininkai gieda Ateitininkų Kūčių metu.

Čikagos ateitininkų ruošiama Kūčių
šventė tampa šilta tradicija. Čia susi-
renka visi šeimos nariai, svetingai pri-

imami ir pavieniai. Šįmet, gruodžio 22 d. į
Jaunimo centro didžiąją salę susirinkusieji
dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo Tėvas
Gintaras Vitkus, SJ, laužė kalėdaičius, stebė -
jo Jėzaus gimimo gyvą paveikslą, giedojo
giesmes ir vaišinosi tradiciniais Kūčių pa-
tiekalais.

Padovanokite ,,Ateities” prenumeratą sau, padovanokite ir ki -
tiems. Tai dovana, kuri pradžiu gins jus ne vie ną kartą, bet de -
šimt sy kių per metus. 

� JAV prenumeratos kaina: 45 dol.

� Padovanokite prenumeratą Lietuvos mokyklai ar

ateitininkų kuopai: 20 dol.

� Paaukokite palengvinti vis kylančias spausdinto

žodžio išlaidas.

Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Atei tis”.
,,Memo” eilutėje pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai” 

Savo prašymą ir čekį siųskite JAV prenumeratų tvarkytojai:

Ramunei Kubiliūtei
808 Judson, 3B
Evanston, IL 60202
http://ateitis.org/ateitis-prenumerata

,,Ateities” 
prenumerata –

puiki šventinė dovana



DRAUGAS 72013 GRUODŽIO 28, ŠEŠTADIENIS

SPORTAS

Geriausiais 2013 metų Lietuvos sportininkais
šiemet išrinkti pasau lio ir dukart Europos
čempione ta pu si plaukikė Rūta Meilutytė

bei pa saulio šiuolaikinės penkiakovės čempionas
Justinas Kinderis. Metų ko mandos titulas atiteko
pasaulio, Eu ro pos ir universiados čempionėms po-
rinės dvivietės irkluotojoms Do natai Vištartaitei
ir Mildai Valčiu kai tei, o geriausiu treneriu išrink-
tas Europos vicečempionės Lietuvos vy rų krepši-
nio rinktinės strategas Jo nas Kazlauskas.

16-metė olimpinė čempionė Rūta Meilutytė
gavo 47,6 proc. balsų. Ant rą ją vietą tarp moterų už-
ėmė olimpi nė ir pasaulio šiuolaikinės penkia kovės
čempionė Laura Asadaus kaitė (31,3 proc.), o tre-
čiąją – Europos ma žųjų dviračių kroso (BMX) vi-
cečempionė Vilma Rimšaitė (4,5 proc.). Ket virta
liko bėgikė Lina Grinčikaitė (3,7 proc.). 

26-erių metų penkiakovininkas J. Kinderis
gavo 43,9 proc. balsų. Antrą ją vietą tarp vyrų užėmė
šiemet Euro pos ir universiados čempionu tapęs ka-
nojininkas Jevgenijus Šuklinas (22,8 proc.), o tre-
čiąją – su Lietuvos rinktine Europos vicečempionu
tapęs krepšininkas Mantas Kalnietis (15 proc.). Ket-
virtas liko dviratininkas Ramūnas Navardauskas
(6,5 proc.). 

Devintą kartą vykusiuose rinki muose Sporto
žurnalistai į geriau siųjų trejetus įrašė net 17 sporto
šakų atstovus – 14 sportininkių ir 19 spor tininkų.

Metų komanda – 24-erių metų D. Vištartaitė ir
19-metė M. Valčiukaitė gavo 65,9 proc. balsų. Ant-
rąją vietą užėmė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
(31,7 proc.), o trečiąją – pasaulio ir Europos vice-
čempionai porinės dvi vie tės irkluotojai Rolandas
Maščins kas ir Saulius Ritteris (2,4 proc.). 

Metų treneriu išrinktas 59-erių metų J. Kaz-
lauskas gavo 43,9 proc. balsų. Antrąją vietą užėmė
irklavimo treneris Algirdas Kazimieras Arelis (19,5
proc.), o trečiąją – R. Meilutytę globojantis Jonat-
han Rudd (17,1 proc.). 

Šventėje taip pat buvo apdovanota geriausia
2013 metų neolimpinių sporto šakų atletė – pasau-
lio kioku šin karatė čempionė Margarita Čiup lytė.
Jai įteiktas specialus Lietuvos sporto federacijų są-
jungos (LSFS) prizas. 

Kartu su sportininkais pasveikinti ir 2013-ųjų
Lietuvos sporto žurnalistikos laureatai. Jiems
įteiktos šviesios atminties kolegų Romos Grinber-
gienės ir Aleksandro Kru kaus ko premijos, kurias
įsteigė lo te rijų firma ,,Olifėja”.

Metų laureatus Lietuvos sporto žurnalistai
renka nuo 2005-ųjų.

Ankstesni laureatai.
Metų sportininkės.

2005 – Živilė Balčiūnaitė (lengvoji atletika)
2006 – Viktorija Čmilytė (šachmatai)
2007 – Viktorija Žemaitytė (lengvoji atletika)
2008 – Gintarė Volungevičiūtė (buriavimas)
2009 – Simona Krupeckaitė (dviračių sportas)
2010 – Simona Krupeckaitė (dviračių sportas)
2011 – Laura Asadauskaitė (šiuolaikinė pen-

kiakovė)
2012 – Rūta Meilutytė (plaukimas).

Sporto žurnalistų balsai – R. Meilutytei ir J. Kinderiui

Devintą kartą pagerbti daugiau nei šimtą narių vienijančios Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) surengtų rin-
kimų laureatai. Geriau siems metų sportininkams arba jų atstovams iškilmėse įteikti LSŽF prizai ir laureatų diplomai. 

Gedi mino Savickio (ELTA) nuotr.

Metų sportininkai.

2005 – Virgilijus Alekna (lengvoji atletika)
2006 – Virgilijus Alekna (lengvoji atletika)
2007 – Virgilijus Alekna (lengvoji atletika)
2008 – Edvinas Krungolcas (šiuolaikinė penkia-

kovė)
2009 – Giedrius Titenis (plaukimas)
2010 – Linas Kleiza (krepšinis)
2011 – Mindaugas Griškonis (irkla vimas).
2012 – Jevgenijus Šuklinas (bai  da rių ir kanojų

irklavimas).

Metų komandos.

2005 – Lietuvos vaikinų (iki 21 metų) krepšinio
rinktinė

2006 – Lotynų Amerikos sporti nių šokių an-
samblis „Žuvėdra”

2007 – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
2008 – Lietuvos aklųjų riedulio (golbolo) rink-

tinė

2009 – Vilniaus „Lietuvos ryto” krepšinio ko-
manda

2010 – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
2011 – Lietuvos vaikinų (iki 19 metų) krepšinio

rinktinė
2012 – Lietuvos vaikinų (iki 20 m.) krepšinio

rinktinė.

Metų treneriai.

2005 – nebuvo renkamas
2006– Jurijus Moskvičiovas (šiuolaikinė pen-

kiakovė)
2007 – Ramūnas Butautas (krepšinis) 
2008 – Jurijus Moskvičiovas (šiuo laikinė pen-

kiakovė)
2009 – Rimas Kurtinaitis (krepšinis)
2010 – Kęstutis Kemzūra (krepšinis)
2011 – Kazys Maksvytis (krepšinis)
2012 – Jonathan Rudd (plaukimas). 

ELTA 

Algirdas Butkevičius, Rūta Meilutytė ir Daina Gudzine -
vičiūtė.                               Gedi mino Savickio (ELTA) nuotr.

Sočio žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ei-
senoje Lietuvos vėliavą neš čiuožėjas Deividas
Stagniūnas. Taip nusprendė Lietuvos tautinio

olimpinio komiteto Vykdomasis komitetas. 
Taip pat nuspręsta LTOK ge ne ralinės asamblėjos

eilinę sesiją su šaukti kitų metų sausio 31 dieną ,,Best
Western Vilnius” viešbučio kon ferencijų centre.

LTOK Vykdomasis komitetas patvirtino Lietu-
vos olimpinės pamai nos sportininkų sąrašą. Jame
yra 99 sportininkai. Papildomai paskirtos olimpinės
stipendijos 2014 metams dar 19 Lietuvos olimpinės
rinktinės kandidatų į Rio de Janeiro žaidynes. Kitais
metais olimpines stipendijas gaus 49 sportininkai.
Taip pat paskirti piniginiai priedai keturiems olim -
pi nės rinktinės gydytojams ir šešiems kinezitera-
peutams. Lietuvos olimpinės misijos vadovu Rio de

LSU Alumni klubo prezidentu
išrinktas Virgilijus Alekna 

Lietuvos sporto universiteto ab solventai įsteigė Lie-
tuvos sporto universiteto (LSU) Alumni klubą ir iš sirinko
klubo valdybą bei prezidentą. Juo tapo dukart olimpinių
žaidynių ir pasaulio čempionas, vienas žy miau sių Lietu-
vos lengvaatlečių Virgi lijus Alekna. Alumni klubo valdybą
sudaro nusipelnęs šalies krepšinio treneris, Lietuvos krep-
šinio federacijos Garbės prezidentas Vladas Ga rastas,
Sei mo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, Kauno rajono sa-
vivaldybės meras Valerijus Makūnas, Lietuvos olimpinės
akademijos prezidentas Artūras Poviliūnas, LSU Senato pir -
mininkas, nusipelnęs Lietuvos tre neris prof. Aleksas Sta-
nislovaitis, nu sipelnęs krepšinio treneris Modestas Pau-
lauskas, daugkartinė Lietuvos plaukimo rekordininkė,
olimpietė  Birutė Statkevičienė ir kiti.

Lietuvos sporto universiteto Alumni klubas sieks pa-
laikyti tvirtus universiteto absolventų tarpu savio ir ryšius
su savo Alma Mater, prisidės prie Lietuvos sporto uni-
versiteto veiklos vystymo bei plėtros. Alumnai padės
klu bo nariams už megzti verslo, kolegiško bendradarbia -
vimo ir kitokius ryšius su kolegomis –  praktikais, sudarys
jiems sąlygas toliau gilinti teorines ir praktines žinias įvai-
rių klubo organizuojamų renginių metu, inicijuos ir teiks
paramą universitetui ir jo studentams, užsiims labdarin-
ga veikla.

Lietuvos vėliavą Sočyje neš čiuožėjas D. Stagniūnas
Janeiro žaidynėms paskirtas LTOK olimpinio spor-
to direktoriaus pavaduotojas Ei nius Petkus.

LTOK praneša, kad geriausiųjų 2013 metų Lie-
tuvos sportininkų pa gerbimas ir apdovanojimai
vyks kitų metų sausio 18 dieną.                          ELTA

D. Stagniūnas ir I. Tobias.
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DATOS ir SUKAKT YS

Pasaulis 2014 m.

sAUsis

– Sausio 1 d. Latvija prisijungs prie Euro
zonos. Ji taps 18-ta šios zonos nare.

– Sausio 1 d. – 95 metai Jerome david
sulinger (1919–2010) – amerikiečių rašyto-
jui.

– Sausio 19 d. – 205 metai edgar Allen
Poe (1809–1849) – amerikiečių rašytojui, ro-
mantikui, kritikui.

– Sausio 25 d. – 140 metų William

sommerset Maugham (1874–1965) –
anglų rašytojui, dramaturgui.

VAsARis

– Vasario 23 d. – 2014 m. Žiemos olim-
pinės žaidynės Sočyje, Rusija.

– Vasario 24 – Estijos nepriklausomybės
diena.

Iš Afganistano bus išvesti užsienio kariai.  

Latvijos sostinė Ryga.

Rusijos miestas Sočis.

Immanuel Kant.

Edgar Allen Poe

Pasaulio futbolo čempionatas vyks Brazilijoje.

KoVAs

– Kovo 11 d. – 470 metų Torkvato
Tasso (1544–1595) – italų poetui.

– Kovo 30 d. – 170 metų Paul Verlaine
(1844–1896) – prancūzų poetui.

BALAndis

 – 1994 m. įvyko genocidas Ruandoje.

– 1949 m. balandžio 11 d. – įkurta
NATO.

– Balandžio 22 d. – 290 metų imanuel
Kant (1724–1804) – vokiečių filosofui.

– Balandžio 23 d. – 450 metų William
shakespeare (1564–1616) – anglų drama-
turgui ir poetui.

GeGUžė

– Gegužės 9 d. – 90 metų Bulat salvo-
vic Ukodzava (1924–1997) – gruzinų poe-
tui.

– Gegužės 22 d. – 155 metai Arthur
Conan doyle (1859–1930) – škotų rašytojui.

– 1920 m. gegužės 18 d. gimė Jonas
Paulius iI (mirė 2005 m.).

BiRžeLis

– 2004 m. birželio 5 d. mirė JAV prezi-
dentas Ronald Reagan (gimė 1911 m.).

– Birželio 13 d. – Liepos 13 d. Brazilijoje
įvyks XX pasaulio futbolo čempionatas.

– Birželio 11 d. – 115 metų Yasunari
Ka wabata (1899–1972) – japonų rašytojui,
Nobelio premijos laureatui (1968 m.).

LiePA

–  Liepos 28 d. – prieš 100 m. prasidėjo
Pirmasis Pasaulinis karas.

– Liepos 1 d. – 210 metų George sand
(tikrasis vardas – A. Diupen-Duinevan)
(1804–1876) – prancūzų rašytojai.

– Liepos 28 d. – 190 metų Alexandre
diuma (sūnus) (1824–1895) – prancūzų ra-
šytojui.

RUGPJūTis

– 1974 m. rugpjūčio 9 d. – atsistatydino
JAV prezidentas Richard nixon.

– 1914 m. rugpjūčio 15 d. – atidarytas
Panamos kanalas.

– Rugpjūčio 24 d. „Naujų horizontų”
erdvėlaivis 8 metus keliavęs kirs Nep tūno
orbitą. 

– Rugpjūčio 28 d. – 265 metai Johann
Wolfgang von Goethe (1749–1832) – vo -
kie čių rašytojui.

RUGsėJis

– Rugsėjo 18 d. įvyks Škotijos referen-
dumas dėl nepriklausomybės nuo Jungti-
nės Karalystės.

– Rugsėjo 15 d. – 225 metai James
Cooper (1789–1851) – amerikiečių rašytojui.

sPALis

– 2004 m. įvyko pirmieji demokratiniai
Prezidento rinkimai Afganistane.

– Spalio 15 d.  – 170 metų Friedrich
nietzsche (1844–1900) – vokiečių filosofui
ir rašytojui.

LAPKRiTis

– 1989 m. lapkričio 9 d. – nugriauta Ber-
lyno siena.

– Lapkričio 9 d. – vyks referendumas
dėl Katalonijos nepriklausomybės nuo Ispa-
nijos.

– Lapkričio 10 d. – 255 metai Friedrich
schiller (1759–1805) – vokiečių poetui, dra-
maturgui, meno kritikui.

GRUodis

– Gruodžio 31 d.  – Jungtinė Karalystė ir
JAV išves karines pajėgas iš Afganistano.

Richard Nixon.

W. Shakespeare.

Berlyno siena.



DRAUGAS 2013 GRUODŽIO 28, ŠEŠTADIENIS 9

Lietuva ir išeivija 2014 m.

sAUsis

– Sausio 1 – Lietuvos vėliavos diena.

– Sausio 13 – Laisvės gynėjų diena.

– 1714 m. sausio 1 d. gimė Kristijonas
donelaitis – lietuvių grožinės literatūros
pradininkas, liuteronų pastorius, poemos
„Metai” autorius (mirė 1780 m.).

– 1908 m. sausio 27 d. gimė Antanas
Maceina – lietuvių filosofas, teologas, pe-
dagogas, poetas (mirė 1987 m).

– 1921 m. sausio 23 d. gimė Marija
Gimbutienė – archeologė ir antropologė
(mirė 1994 m.).

VAsARis

– 1907 m. vasario 2 d. gimė Bernardas
Brazdžionis – lietuvių literatūros klasikas,
poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas,
muziejininkas, literatūros kritikas, vaikų ra-
šytojas (mirė 2002 m.)

– 1906 m. vasario 13 d. gimė Adolfas
Šapoka – istorikas, pedagogas, redaktorius
(mirė 1961 m.).

–  Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės at-
kūrimo diena.

– 1801 m. vasario 16 d. gimė Motiejus
Valančius – rašytojas, švietėjas, istorikas,
lietuvybės ir blaivybės platintojas, Žemai-
čių vyskupas (mirė 1875 m.).

KoVAs

– Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo diena.

– 1877 kovo 8 gimė Marija Pečkaus-
kaitė-Šatrijos Ragana – rašytoja, vertėja,
pedagogė (mirė 1930 m.)

BALAndis

 – 1936 m. balandžio 1 d. gimė Marce-
lijus Martinaitis – vienas žymiausių XX a.
lietuvių poetų, aktyvus Sąjūdžio veikėjas,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno pre- Dainų šventė.

DATOS ir SUKAKT YS

Kristijonas Donelaitis.

Antanas Maceina.

Jonas Aistis.

mijos laureatas. 

– 1889 balandžio 3 gimė ignas Šeinius
– rašytojas, diplomatas (mirė 1959 m.). 

GeGUžė

– 1877 m. gegužės 28 d. gimė oskaras
Milašius – lietuvių kilmės prancūzų rašyto-
jas, poetas, filosofas, diplomatas (mirė 1939
m.).

BiRžeLis

– Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena.

– Birželio 15 d. – okupacijos ir geno-
cido diena.

– Birželio 23 d. – Birželio sukilimo diena.

– 1906 m. birželio 23 d. gimė Antanas
Vaičiulaitis – prozininkas, literatūros tyri-
nėtojas, vertėjas, diplomatas, redaktorius
(mirė 1992 m.).

– Birželio 28 d – liepos 6 d. – Lietuvos
dainų šventė. Užsienio lietuviai dalyvaus šo-
kių dieną.

LiePA

– Liepos 15 d. – Žalgirio mūšio diena.

– Liepos 17 d. – Pasaulio lietuvių vieny-
bės diena. Dariaus ir Girėno žūties diena.

– 1904 m. liepos 7 d. gimė Jonas Aistis-

Aleksandravičius – vienas žymiausių lietu-
vių lyrikų, eseistikos pradininkas (mirė 1973
m.).

– 1919 m. liepos 15 d. gimė Alfonsas
nyka-niliūnas – vienas didžiausių, moder-
niausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, litera-
tūros kritikas, Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatas.

RUGPJūTis

 – Rugpjūčio 15 – Švč. Mergelės Marijos
ėmimo į dangų diena. Žolinė.

– Rugpjūčio 23 – Juodojo kaspino
diena.

– Rugpjūčio 31 – Laisvės diena.

– 1874 m. rugpjūčio 10 d. gimė Anta-
nas smetona – politikas, kultūros ir visuo-

menės veikėjas, pirmasis Lietuvos Respubli-
kos prezidentas, antikos filosofijos ir etikos
žinovas, vienas geriausių lietuvių k. stilistų
(mirė 1944 m.).

– 1858 m. rugpjūčio 8 d. gimė Marty-
nas Jankus – švietėjas, visuomenės veikėjas,
aušrininkas, lietuvybės skleidėjas (mirė 1946
m).

– 1810 m. rugpjūčio 15 d. gimė Laury-
nas ivinskis – tautosakininkas, poetas, pub-
licistas, vertėjas, lietuvių švietėjas, pirmojo
lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas
(mirė 1881 m).

RUGsėJis

– Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos
Gimimo diena. Šilinė. Vytauto Didžiojo ka-
rūnavimo diena.

– Rugsėjo 22 d. – Baltų vienybės diena.

– 1860 m. rugsėjo 8 d. gimė Adomas
dambrauskas-Jakštas – poetas, matema-
tikas, fizikas, filosofas ir teologas, kunigas
(mirė 1938 m.).

– 1869 m. rugsėjo 20 d. gimė Juozas
Tumas-Vaižgantas – lietuvių literatūros kla-
sikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kri-
tikas, publicistas, kunigas (mirė 1933 m.).

– 1875 m.  rugsėjo 22 d. gimė Mikalo-
jus Konstantinas Čiurlionis – kompozito-
rius ir dailininkas (mirė 1911 m.).

sPALis

– Spalio 25 d. – Konstitucijos diena.

– 1536 m. spalio 1 gimė Jonas Bretkū-
nas – lietuvių raštijos kūrėjas, Biblijos vertė-
jas, prūsų istorikas, kunigas (mirė 1602 m.).

– 1896 m. spalio 18 d. gimė Juozas ere-
tas – literatūros istorikas ir pedagogas, pro-
fesorius (mirė 1984 m.).

– 1876 m. spalio 31 d. gimė Antanas
žmuidzinavičius – dailininkas, tapytojas,
prozininkas, švietėjas, poetas (mirė 1966 m.).

LAPKRiTis

– Lapkričio 1d.  – Visų Šventųjų diena.

– Lapkričio 16 d. – Aušros Vartų  Švč.
Mer gelės Marijos, Gailestingumo Motinos,
diena.

– 1904 m. lapkričio 17 d. gimė salomė -
ja nėris (Bačinskaitė-Bučienė) – poetė,
vertėja (mirė 1945 m.).

– 1851 m. lapkričio 23 d. gimė Jonas
Basanavičius – tautinio judėjimo veikėjas,
kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakinin-
kas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-sios
Akto signataras, daktaras (mirė 1927 m.).

GRUodis

– Gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos
Nekalto prasidėjimo šventė.

– Gruodžio 25 – Šv. Kalėdos.

– 1884 m. gruodžio 2 d. gimė Vaclovas
Biržiška – kultūros istorikas, teisininkas, vi-
suomenės veikėjas, profesorius (mirė 1956
m.).

– 1866 m. gruodžio 17 d. gimė Kazys
Grinius – politikas, kultūros ir visuomenės
veikėjas, trečiasis Lietuvos Respublikos pre-
zidentas 1926 m. (mirė 1950 m.).

– 1860 m. gruodžio 30 d. gimė Jonas
Jablonskis – lietuvių kalbininkas, kritikas,
publicistas, profesorius (mirė 1930 m.).

Antanas Vaičiulaitis.

Antanas Smetona.

Salomėja Nėris.

Vaclovas Biržiška.  
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DYGLIAI

Su Kalėdomis 
susijusios 
ir pavardės, 
ir kaimų
pavadinimai
Atkelta iš 1 psl.

Vyriausias ir gerbiamiausias iš visų Kalėdų,
be abejo, Senelis Kalėda (jokiu būdu ne Senis,
patikslina Algis Kalėda), irgi įsikūręs Lie-

tuvoje. Vadi nasi, visų vaikų, o ir suaugusiųjų, la bai
laukiamas Senelis Kalėda turi atvykti nuo Druski-
ninkų apylinkių. 

,,Ir jis, aišku, vadintųsi ne kokiu lie žuvį lau-
žančiu svetimvardžiu – kaip, pavyzdžiui, Joulupu-
kis ar Santa Klausas – o mums įprastu, lietuvišku,
žodžiu”, – tvirtina A. Kalėda. 

Pravardžiuodavo pelėda 

Pasak literatūrologo, pavardė ,,Ka lėda” gra-
žiausiai rimuojasi su ,,pe lėda”, o šis kiek paslaptin -
gas paukštis juk yra išmintingumo simbo lis. ,,Ne vel-
tui pelėdą taip gerbė ir patarimų klausėsi visų vai-
kų mylimas Mikė Pūkuotukas. 

O ir lietuvių literatūros istorijoje gerai žinoma
Pelėdos pavardė. Tiesa, skaitytojams vilniečiams,
ypač ma žes niesiems, reikėtų paaiškinti, kad tai
nė ra Pelėda iš Lazdynų, o Lazdy nų Pelėda. Beje, ma -
no žmona gyveno Laz dynuose... Bet ji nėra Pelėdienė,
o Kalėdienė”, – porina šventiškai linksmai nusitei-
kęs A. Kalėda. 

Literatūros kritikas teigia, kad su žodžiu ,,Ka-
lėda” yra ir kitokių ri mų, net nelabai dailių, bet jį
mokykloje dar ilgai po to, kai išaugo iš pradinuko
kelnikių, pravardžiuodavo tik ,,pelėda”. 

Visi žada – būsime turtingi 

Šventinis periodas A. Kalėdos šei mai tikrai
ypatingas, nes tik ir girdi savo pavardę – vis šaukia
ir šau kia, aišku, daugiskaitos forma, viso kiais
links niais. ,,Tėvelis vis sakydavo: ‘Oi, kaip bus ge-
rai, kokie mes bū sime turtingi – visi žada ir žada...
Nu pirksiu Kalėdoms, padarysiu Kalė doms, taupau
Kalėdoms ir taip toliau, ir panašiai’”, – juokiasi A.
Kalėda. 

Ir kas galėtų skųstis tokiu gyvenimu: svečiai do-
vanų atnešdavo, bet labiausiai laukdavo pačių Ka-
lėdų (ir kas dabar supaisys, kaip atskirti Ka lėdas (pa-
vadinimą) nuo Kalėdų (pa vardės)...

,,Kaip mes laukiam, kaip mes no rim, kad kuo
greičiau pas mus ateitų Kalėdos!” – cituoja šventi-
nius aikčioji mus literatūrologas. Tačiau jis abe joja:
argi privaikščiosi pas kiekvieną (kaip pasakytų Juo-
zas Erlickas), juk irzlesni, susiraukę neretai nusi -
skun džia: ,,O, kad greičiau tos Kalėdos praeitų.” 

,,Gerai dar, kad išmano lietuvių kalbos grama-
tiką ir vartoja moteriš kąją, o ne vyriškąją giminę –
antraip mano giminė gali ir įsižeisti”, – perspėja A.
Kalėda. 

Mes – ne šventieji

Sovietmečiu kitaip būdavo, Kalė dos minimos re-
čiau. ,,Valdžia nelabai mus mėgo, nors nieko su mu-
mis ne galėjo padaryti: juk esame daugybėje liaudies
dainų apdainuoti. O dabar negali suskaičiuoti, kiek
tūkstančių kartų per dieną nuo pat gruodžio pra džios
esame minimi. Šį vardą pasigavo, niekaip nepalei-
džia ir pramogų, ir verslo atstovai, ir prekeiviai, net
ir valdžios žmonės. Mūsų – laimingų Ka lėdų – lin-
ki”, – šypsosi Algis Kalė da. 

Pagaliau pašnekovas surimtėja, kai kalba pa-
krypsta apie giminės bū rį, susirenkantį prie šven-
tinio stalo. Vaizdas turėtų būti nepakartojamas: visa
eilė Kalėdų prie Kalėdų stalo, vieni kitus su Kalė-
domis sveikinantys... 

,,Taip, mūsų labai nemaža – pa nar šęs ‘Google’

randi šių pavardžių vi same margame pasaulyje. O
ir ‘už pasauliuose’ (poeto Albino Žukausko žodis)
daug... Pakanka po kapinaites pasidairyti (ne tik
Druskininkų ir Ratnyčios) – sunku ir suskaičiuoti.
Kai tėvai dar vaikščiojo po šią žemę, burdavomės daž-
nai, o dabar rečiau, nors yra, kas šią pavardę tęs ir
po mū sų”, – pasakoja A. Kalėda.

Pasak literatūrologo, jo giminės pa vardės ir
šven čių pavadinimo kil mę reikėtų sieti su lotyniš-
ku žo džiu calendae, reiškiančiu pradžią. Iš čia ir žo-
dis ,,kalendorius”. Tiesa, kai ku rie etnologai tą
vardą traktuoja kaip soliarinės mitologijos, Saulės
su grįžimo apeigų ženklą (žodis kolo kitose kalbose
reiškią ,,ratas”)...

Kalėda visiems linki ,,Linksmų Kalėdų”, pra-
leisdamas žodį ,,šventų”, nes ,,juk mes, Kalėdos, ne
šventieji”... 

Vienintelis pseudonimas 

Gražiausia metų šventė paliko pėd sakų ne tik
vardyne, bet ir litera tūros pasaulyje. Bene vienintelis
lie tuvių literatūros pseudonimas – Ed vi nas Kalėda
gimė Žemaitijos mies te – Šilalėje. 

Šio slapyvardžio įdomi istorija: rašytojas Gied-
rius Rekašius, pade da mas žmonos Daivos Vaitke-
vičiūtės, naktimis virtuvėje kūrė pirmą savo romaną
,,Ne mylimi”. Knygos tema apie kriminalinį pasau-
lį vertė slėpti savo tikrąją pavardę. Slapyvardžio pa-
sirinkimą padiktavo sūnus Edvi nas, kuris gimė
Ka lėdų naktį... Sūnus ,,paskolino” savo vardą ir gi-
mimo lai ką. Taip atsirado Edvinas Kalėda. 

Leidykla garbingai laikėsi duoto žodžio ir ne-
paviešino, kas tikrasis romano autorius, niekur
nebuvo publi kuota autoriaus nuotrauka. Tuo me tu
rašytojas su žmona ,,slapstėsi” Šilalėje. 

Nedidelį miestelį pora pasirinko todėl, kad
jame buvo saugiau ir ramiau. Geresnės sąlygos au-
ginti ir vaiką, iš tolo matydavosi, kur laksto balta -
pū  kis sūnelis. Dabar jis jau suaugęs, studijuoja
Klaipėdoje. 

Edvinas Kalėda (Giedrius Reka šius) įsikūręs ir
dirba Vilniuje. Rašy toja Daiva Vaitkevičiūtė ir da-
bar gy vena Šilalėje, nes tyla ir ramybė – geriau sios
sąlygos kūrybai. Visa šei ma per Kalėdas susirenka
pas se nelius, gyvenančius prie Varnių. Juk dviguba
proga – sūnaus gimtadienis ir gražiausia metų
šventė. Sakyčiau, ir triguba – Edvino Kalėdos ,,var-
dadienis”. 

Švenčia ,,pavardadienį”

Lengvaatletė, pirmoji iš lietuvių pasiekusi pa-
saulio rekordą Birutė Ka lėdienė-Zalagaitytė, bene
garsiausia iš visų Lietuvos Kalėdų sporto pasauly-
je. Ištekėjusi už Kalėdos, buvo priimta į gražiausios
metų šventės to paties pavadinimo giminės gretas.
Vyras taip pat buvo sportininkas, ta čiau kai Birutė
pateko į Tarybų Są jungos rinktinę, iš sporto pasi-
traukė, kad galėtų išlaikyti šeimą. 

,,Kol buvo gyvi vyro tėvai, prie Kalėdų stalo su-
sirinkdavo apie de šimt bendrapavardžių”, – pasakoja
Bi rutė Kalėdienė. Aplinkiniai juo kau davo, kad Ka-
lėdų giminė susi rin ko ne gimusio Kristaus pagerb-
ti, o švęsti savo ,,pavardadienio”. 

Dabar giminaičių būrys suma žė jo, liko du bro-
liai. B. Kalėdienė turi dvi dukras, kurios ištekėjusios
savo pavardes pasikeitė į vyrų, Kalėdaičių neliko. Ir
vyro brolis turi dukrą, kuri taip pat neperdavė
savo pavardės vaikams. ,,Kalėdų pavardė mūsų gi-
mi nėje išnyks kartu su mumis”, – tei gia B. Kalėdie -
nė.

Sporto veteranė sako, kad Kaune gyvena ir
daugiau Kalėdienių, bet jos nėra giminės. Kalėdie-
nės ir Kalėdai tės Kaune, Vilniuje ir kituose miestuo -
se atstovauja įvairioms sritims. Tai habilituota bio-
medicinos mokslų daktarė Ramunė Kalėdienė, VDU
Ang lų filologijos katedros docentė Violeta Kalėdai-

tė, operos solistė Juli ja Stupnianek-Kalėdienė, Lie-
tuvos kudo čempionato nugalėtoja Inga Kalėdaitė...

Šeimyninis Kalėdų klubas 

Kuo toliau į mišką, tuo daugiau Kalėdų... Pasi-
rodo, kad Lietuvoje yra viešoji įstaiga ,,Kalėda Ra-
cing Team”. Skamba šventiškai, o iš tiesų tai vil-
niečio lenktynininko Arvydo Kalėdos, jo sūnaus Aro
ir dukters Auš ros šeimyninis klubas, kurio veiklo-
je ir dalyvauja trys žmonės. 

Tėvą ir vaikus sieja bendra aist ra automobilių
sportui. Arvydas iš ug dė jaunosios automobilių ra-
lio kartos atstovą Arą, o prieš dvejus metus ir Auš-
ra pareiškė norinti išmokti sportinio vairavimo. 

Oficialus jos vairavimo stažas 7 metai, bet au-
tomobiliais žavėjosi nuo vaikystės. 25-erių metų Auš-
ra Kalė dai tė sako, kad šiais metais jau baigė antrą-
jį sporto sezoną, todėl dar anks ti kalbėti apie per-
gales. Tačiau pasigirti turi kuo: varžybose Lietuvos
au tomobilių sporto taurei laimėti už ėmė penktą vie-
tą iš 12-os. Į sporto var žybas palaikyti šeimyninės ko -
mandos važiuoja Aušros mama Aud ronė Kalėdienė,
sesuo Aistė su vyru ir vaiku. 

Ralistų Kalėdų šeimyna kasmet Kalėdų va-
žiuoja sutikti į Kauną pas močiutę. Tradiciškai
sėda prie vaišių stalo, ant kurio būtinai turi būti 12
patiekalų, džiaugiasi papuošta eglu te. Tačiau prieš
kelerius metus Aušra tėčiui pareiškė, kad jų šeimai
Kalė dos turi būti ypatingos, nes ne tik ka lendorinė
šventė, bet ir jų giminės pa vardadienis. 

A. Kalėdaitė sako, kad tai pirmiausia turėtų būti
dvasinė, o ne dova nų, materialinių gėrybių šventė:
,,Di džiausia vertybė, kai visa šeima su sirenka prie
vieno didelio stalo. Nors kai buvau vaikas, džiaug-
davausi dovanomis. Labiausiai įstrigo ,,Lego” konst-
ruktorius, kurį tėtis parvežė iš Ki nijos. Tuomet Lie-
tuvoje tai dar buvo nematytas žaidimas.”

Kėlė gražias asociacijas

Aušra nuo vaikystės mėgo savo pavardę. Niekas
jos nepravardžiavo, pavardė kėlė vien gražias aso-
ciacijas. Tik istorijos mokytojas, vos prasidėdavo
gruodžio mėnuo, prie lentos kiek  vieną dieną būtinai
kviesdavo atsakinėti Aušrą: ,,Na, kas šiandien at-
sakinės? Artėja Kalėdos, todėl – Ka lėdaitė.” 

,,Gal jam mano pavardė labai pa tiko? Kiekvie-
nais metais tas pats, žinodavau, kad gruodžio mėnesį
iki Ka lėdų būsiu klausinėjama kasdien iki smulk-
menų”, – prisimena Aušra. 

Lenktynininko Arvydo Kalėdos giminė turi
plačias šaknis. Aušros pro prosenelis Mykolas Kalėda

Aras Kalėda.
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Kalėdų svajonės išsipildymas – savas pianinas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neįtikėtiną dovaną Sūduvos
kraš to kaimuose gyvenan-
tiems muzi kaliems vaikams

prieš pat Kalėdas įteikė Marijampolės
Rotary klubo nariai – jie padovanojo
pianinus, ku rie buvo pati didžiausia
šių vaikų svajonė. 

Pianinai nėra nauji – jie anks -
čiau buvo naudojami Marijampolės ko-
legijoje, tačiau vėliau tapo nerei ka -
lingais. Rotary klubo nariai, sužinoję,
kad tokie pianinai būtų puiki dovana
jauniesiems muzikantams, ėmėsi šių
muzikos instrumentų re monto ir at-
naujinimo darbų. Suži no ję, kam šie
instrumentai labiausiai reikalingi,
juos nuvežė į atokius kai mus ir pado-
vanojo ten gyvenantiems vaikams.

Klubo nariai išties susijaudino,
pamatę iš džiaugsmo spindinčius vai-
kų veidus – juk išsipildė pati didžiau-
sia jų svajonė. Sasnavos seniūnijos
Smilgių kaime gyvenanti Ieva Mielda -
žytė, kuriai vos šeše ri, jau antri me tai
lanko Marijam po lės muzikos mokyk-
lą, skambina for tepijonu. Šios mokyk -
los direktoriaus teigimu, Ieva turi
pui kią muzikinę klau są, yra labai ga -
bi muzikai, tad pianinas bus didelė pa-
rama šeimai mergaitės muzikiniams
gabumams ugdyti.

Kai keli vyrai atvežtą pianiną įne -
šė į kambarį, mergaitė virpan čio mis
rankomis prisilietė prie jo klavišų ir
suskambo muzika, o susirin kusiųjų
aky se suspindėjo ašaros. Vy rai sakė,
kad tokios akimirkos – pats geriausias
atlygis už jų iniciatyvą, o gerumo nie-
kada nebus per daug. 

Vienuolikametė Ramunė Orinai -
tė iš Baraginės kaimo, gyvenanti su

mama ir seneliais, jau ne kartą sakė,
kad jei turėtų pianiną, tai lankytų
muzikos mokyklą. Šį pažadą jai rei kės
ištesėti, nes nuo šiol pianiną ji turi. Au-
ganti šeimoje, kuri yra įrašyta į so-
cialinės rizikos šeimų, auginančių ne-
pilnamečius vaikus apskai tą. Ramunė
yra itin gabi muzikai, lanko vaikų
mu zikos chorą, namuose artimiesiems
rengia koncertus. Da bar tokių koncer -
tų čia bus daug daugiau. 

Pianinu labai džiaugėsi ir aštuo -
nerių metų Deimantė Lungevičiūtė iš
Šventragio kaimo Igliaukos seniūni-
joje. Ji auga daugiavaikėje šeimoje, ku -
ri yra socialiai remtina ir gyvena labai
vargingai. Dvi šios šeimos mergaitės
ypač gabios muzikai, lanko mo kyklos
chorą, skambino pianinu. Dėl lėšų sty-

giaus jos negalėjo lankyti Marijampo-
lės muzikos mokyklos, tačiau dabar
svajoja savo ateitį susie ti su muzika. 

Kol kas dar nepavyko išpildyti se-
sučių Monikos ir Rūtos Šalaše vi čiūčių
iš Netičkampio kaimo svajonių – mer-
gaitės jau ketveri metai lanko muzikos
mokyklą, šoka, groja gitara ir klaviši-
niais, tačiau su tėvais gyvena tokiame
mažame kambarėlyje, kuriame nėra
vietos pastatyti pianino. Čia tilptų tik
nedidelis klavi šinis instrumentas, ku-
rio mergai tėms bus ieškoma.

Tokių gražių akcijų ir Sūduvoje, ir
visoje Lietuvoje prieš Kalėdas buvo
daug. Štai Marijampolės ligoninei to
pa ties Rotary klubo nariai padovano-
jo urologinės įrangos už 40,000  litų
(apie 16,000 dolerių), o šio miesto

LIONS klubo nariai surengė labdaros
akciją, kurios metu parėmė vargingai
gyvenančias šeimas. 

Labai populiari ir šiame krašte, ir
visoje Lietuvoje yra „Maltiečių sriu -
bos” akcija, kuri baigėsi paskutinį sa-
vaitgalį prieš Kalėdas. Jos metu vi-
suomenė buvo kviečiama nelikti abe-
jingais seniems, vyresniems, vie -
nišiems ar skurstantiems žmonėms.
Visą gruodį Maltiečių sriubą dalijo
savanoriai, menininkai, dvasininkai ir
kiti žinomi žmonės daugiau kaip dvi-
dešimtyje Lietuvos miestų. Buvo su-
aukota beveik 600 tūkstančių litų (apie
240 tūkstančių dolerių), už juos bus ga-
lima nupirkti apie 165,000 sriubos lėkš-
čių. Visos aukos bus skirtos pamaitinti
vargingai gyvenančius žmones.

Šis pianinas pradžiugins dar vieną muzikai gabią mergaitę. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Pianinais džiaugėsi kelios talentingos mergaitės iš Sūduvos krašto. Šešerių metų Ieva skubėjo pa liesti savojo pianino klavišus.

turė jo... 28 vaikus. Jis buvo vedęs du kartus. ,,Lapk-
ričio 1-ąja būtinai aplan kome jo kapą Neveronyse”, –
pasakoja Aušra.  

A. Kalėdaitė labai didžiuojasi savo pavarde ir
nors   ištekėjusi   pase   pasikeitė  į  Česnauskienę,
vai ruotojo pažymėjime liko Kalėdaitė. ,,Sporto pa-
saulyje ir  liksiu Kalėdaite”, – teigia lenktynininkė.

Nyksta Kalėdiškių 
kaimas 

Dzūkijoje, prie pat Lenkijos sie nos, yra Kalė-
diškių kaimas. Skamba egzotiškai – nuošali, ne-
daugeliui ži noma vieta, kurioje galėtų būti įkurta Lie-
tuvos Kalėdų Senelio žiemos re zidencija. 

Juolab kad kaimas pačiame Lie tuvos paribyje ir
turi su Lenkija jungiantį kelią. Per Kalėdas
Kalėdiškiuo se galėtų įsižiebti viena svarbiausių
šalies eglių, o internautai aktyviai bal suotų, kuri yra

gražiausia: Rygos, Talino ar Kalėdiškių? Iš Vilniaus
į Ka lėdiškius nusidriektų šventinis greitkelis, per Ka-
lėdiškių mišką pa ženklintas šviečiančiomis gir-
liandomis. Vietiniai gyventojai keptų gardžius šven-
tinius meduolius, kai-tin tų raudonąjį vyną su gvaz-
dikėliais ir svečius pasitiktų grieždami ar mo nika...

Realybė šiek tiek skiriasi nuo fantazijų: Lazdi-
jų rajono Kučiūnų seniūnijos Kalėdiškių kaime
tėra tik dvi trys trobos, kuriose gyvena de šimt žmo-
nių. Pasak Kučiūnų seniū nės Linos Marcinkevičie-
nės, ir anks čiau tai buvo nedidelis kaimas. Nei paš-
to, nei mokyklos, nei kultūros na mų. Vienintelė jung-
tis su pasauliu – kursuojantis autobusas, tik iki sto -
telės reikia gerokai paeiti. 

Vienoje šeimoje augo penki vai kai, kurie jau iš-
skrido iš gimtojo liz do, namuose palikdami tėvus.
Kaime ly je jau nebėra nė vieno moksleivio, kuris va-
žinėtų į mokyklą Kučiūnuo e. Kalėdiškiai sensta, kaip
ir daugelis Lie tuvos kaimų. 

Ar šventiška Kalėdonyse? 

Kalėdonių kaimą, esantį Varėnos rajone Vyde-
nių seniūnijoje, apskritai reikėtų įrašyti į Raudonąją
nykstan čių kaimų knygą. Kalėdonys net ne kaimas,
o kelios atokiau viena nuo ki tos stovinčios trobos. 

2001 m. gyventojų surašymo duo menimis, buvo
užregistruoti 2 kalėdo niškiai. 

Įdomūs žmonės gyveno Kalėdo nyse, tik ri miškų
dzūkai. Dabar teli ko senučiukai, kurie jau sunkiai
vaikš to, bet dar kruta. Vienas kalėdo niškis neseniai
palaidojo žmoną, gy vena vienas, augina avis. Kitas
jau pa  siligojęs nuo senatvės guli lovoje, jį slaugo žmo-
na. Bet ir į Kalėdonis ateis Kalėdos.

Rita Šemelytė
,,Šeimininkė”
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dR. PeTRAs V. KisieLiUs
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAs J. neMiCKAs, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAs VižinAs, Md, sC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAs žLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LINAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTENIS gRyBAUSkAS, MD
SUSAN T. LyON, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SURENDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

ANDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JONAS V. PRUNSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSkIS, MD

ANDREw J. yU, MD
SHINgO yANO, MD

CHADI yAACOUB, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 st, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

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

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

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe FoR Me” KAVinės
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

Speciali  kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

12

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900



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

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

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

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

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

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

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

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

ĮVAiRūs sKeLBiMAi
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,,Draugo” sudoku Nr. 69
atsakymus atsiuntė: 

Bronė Čiunkienė,  Warren, MI

Juozas Kilpus, Willowbrook, IL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama
,,Drau go” skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku
at sakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284.

eUGene C. deCKeR, dds, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 st, oak Lawn, iL
55 e Washington, ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLis
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUs
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLė, dds
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnė MACiJAUsKAs
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERNIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV
GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PAsLAUGos

Advokatas
GinTARAs P. ČePėnAs

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL esTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime 

savo testamente.

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604
,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio. Pa-
geidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti 

,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau!

DRAUGAS 773-585-9500



Philadelphia & Reading kalnaka-
sybos kom panija tuo rūpinosi,
nes geležinkelis su darė sąlygas

greičiau išvežti pro dukciją ir atsivežti
darbo jėgos. Viskas greitėjo it gar -
vežiui įsibėgėjant: iš pradžių pirmieji
ratų menčių sūkiai, o paskui – vis leng-
viau ir lengviau. Lie tu viai savo ranko-
mis tiesė kelią į pir mųjų kolonijų slė-
nius – Pen silvanijos angliakasybos ra-
joną.

Ten kur anglių kalnai steri,
Upės solferiu sriovena; 
Kalnuose nėr pievų, dirvų,
Maineriai tenai gyvena...151

Nors rytinėje JAV pakrantėje Niu-
jorkas, Filadelfija, Baltimorė tapo lie-
tuvių gausesnių susitelkimų mies-
tais, tačiau būtent Šenandoa upės pa-
krantėse išraus tos kasyklos siurbė į
save Rytų Vidurio Europos emigran-
tus, jų kaimynystėje kurdinosi lietu-
viški miesteliai. Kitas vietas lietuviai
atras jau vėlesniais garlaivių laikais,
arba vėliau, kada gausėjantys lietu-
viškai kalbančių imigrantų būriai vis
drąsiau rinkosi dar nepažintas vie-
tas.

6. Likimo kryžkelės: 
į Pietus ar į šiaurę?

Neabejotina, kad pats
didžiausias lietuvių išeivi-
jos srautas nutekėjo į Ame-
riką. Ji tapo labai artima lietu-
vių pasaulio dalis jau XIX a. pa-
baigoje. Tačiau vokiečių traukiniuose,
uostų karčiamose ir ant žemutinių
laivų denių mažaraščių jaunuo lių aki-
ratis buvo formuojamas visokiausių
žinių, gandų, nuogirdų ir istorijų. Di -
deliam pulkui dykinėjančių laivo ke-
leivių nedaug reikėjo. Tokiomis sąly-
gomis klostėsi pasaulio vaizdas, kli-
mato privalumų įsivaizdavimai, gam-
tos dovanų kie kiai ir, žinoma, požiūris
į pinigą, kurį galima uždirbti, uoliai
griebiantis bet kokių darbų ir išken-
čiant bet kokius sunkumus.

Tačiau pirminiu ir svarbiausiu
emigravimo krypties pasirinkimo fak-
toriumi turėjo būti legalūs ir nelegalūs
įvairių šalių agentai, siekę pritraukti
naujos darbo jėgos ten, kur vienu ar
kitu metu jos labiausiai reikėjo. Šian-
dien stebina tas infor macijos ir gandų
greitis, kuris būdavo pasiekiamas pra-
nešant, kad štai į Braziliją plukdo vel-
tui, arba, kad Pietų Afrikos aukso ir
deimantų kasykloms verkiant rei kia
juodadarbių už gerą algą. 

XIX a. pabaigos pasaulis vystėsi
labai audringai: jaunos Pietų Ame-
rikos valstybės kūrė savo gerovės stra-
tegijas, ieškojo naujų šaltinių ir pa-
jėgų, kaip išnaudoti turimus beribius
išteklius. Didžiojo pasaulio pulsavimas
negalėjo ne veikti lietuvių vaizduotės ir
lietuvių erdvėlaikio. Būta čia specifi-
nių aplinkybių. Tuomet, kai JAV
laisvų žemių pažadai jau buvo nutolę į
praeitį, Brazilijos ar Argentinos platy-
bės galėjo vilioti savo pasiūlymais. Lai-
kinojoje stotelėje – Anglijoje – nesun-
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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kiai buvo surenkama
informacija apie gali-
mybes Pietų Ameri -

koje. Tačiau gundė ir
Pietų Afrikos ar Australi-

jos kryptys. Paskutiniame XI a.
dešimtmetyje britų užvaldyta Pietų Af-
rikos žemė taip pat ėmė konkuruoti su
Amerika savo apžavais. Tai buvo lai-
kai, kada srautai italų iš Veneto puolė
į lai vus, plaukiančius Argentinon. Dar
šiandien menama, kad kone trečdalis
iš 40 milijonų argentiniečių tautos yra
italai. Hamburgo ar Bremeno uostuose
žinios ir gandai apie vokiečių kolo-
nistų pamėgtą Santa Katarinos vals-
tiją pietinėje Brazilijoje kartu su po-
puliarėjančiu kavos kvapu turėjo gun-
dyti ir lietuvius. Tai gal į Pietus?

Pietų Amerika lietuvių pasaulio
horizonte ryškiausiai iškilo kartu su
tikrosios valstiečių emigracijos pra-
džia. Tačiau šmėžuoja ir dar ankstes-
nės emigracijos šešėliai. Dar prieš I pa-
saulinį karą, brazilų kunigo Pijaus Ra-
gažinsko liudijimu, Pietų Rio Grandės
valstijoje buvo galima sutikti 1863 m.
sukilėlių, pasprukusių iš tremties Si-
bire, palikuonių, tačiau jokių rišlesnių
pasakojimų ta užmarštyje likusi išei-
vių karta nepaliko, išskyrus jau apra-
šytą kun. Juozo Juškevičiaus atvejį.
Bet kuriuo atveju galima teigti, kad ir
Pietų pusrutulio erdves lietuviams pir-
mieji atvėrė ne kas kitas kaip pramuš-
tgalviai individai, bajoriškos kilmės
klajūnai, to kie kaip Ignas Domeika
arba kitas sukilėlis, stovėjęs ir po Ga-
ribaldžio vėliavomis, vėliau Aušros
bendradarbis Andrius Vištelis-Vište-
liauskas.

Ilgo ir dramatiško jo gyvenimo
vingiai atskleidžia daugelį emigrantų

ištiku sius nuotykius. Pabėgęs po 1863
m. sukilimo iš Lietuvos, jis bandė rasti
sau vietą Prancūzijoje, Italijoje, vėliau
keliolika metų gyveno Vokietijai pri-
klausiusios Poz nanės apylinkėse. Bis-
marko režimas įtariai žiūrėjo į politi-
nius emigrantus, todėl ir Višteliui ne-
trūko rūpesčių. Prieš išplaukdamas į
Pietų Ameriką 1886 m. laiškuose rašy-
tojui Juozapui Ignacui Kraševskiui jis
dalijosi nuoširdžiais pasvarstymais:

Pergalvojau visus pasaulio kam-
pelius, net visą Sibiro plotą ir paga-
liau šmėkšte lėjo galvon mintis vykti į
Londoną, o ten nustatyti šalis, kuriose
geras klimatas, be to, kurios laisvos,
kur Dievas, šventa dvasia dar neįkvėpė
jokio Bismarko (...) Jau rašiau į Lon-
doną ekslietuviui, o dabar lenkui Tol-
kemičiui (Tolkemit – E. A.), klau siau
apie šį bei tą, ir atsakė man, kad Lon-
donas yra tinkamiausia vieta, kur ga-
li ma gaut informacijos ir žinių apie
įvairias šalis visose pasaulio dalyse
(...) Įvairūs žmonės skirtingai man pa-
taria, bet retai kas siūlo važiuoti į Ru-
siją. Mano senasis šeimininkas patarė
patraukti į Serbiją arba Bulgariją,
kiti kur kitur, bet ką ten veikti? Argi tu-
rėčiau ten važiuoti, kad vėl būčiau iš-
tremtas dėl kažkokio despoto menko
kaprizo?! Nors nujaučiau ir buvau pa-
siruošęs kelionei, tačiau man slegia
širdį, tuo labiau, kad esant šalčiams,
esu priverstas vaikelius vežtis...152

Žinoma, apsišvietusio ir kalbas
mokančio žmogaus pasirinkimai buvo
įvai resni nei beraščio valstiečio. Dau-
gelis XIX a. antrosios pusės bajorų,
kentėjusių neviltį kėlusias po sukilimo
rusų represijas, kontribucijas, žemės
įsigijimo suvar žymus, neišvengiamai
turėjo rinktis, kur ir kaip toliau gy-
venti. Ar į Sibiro erdves, ar, tarkim, į
šiltesnį ir egzotišką Krymą sodinti vy-
nuogyno ir tikėtis pragyventi iš tau-
raus vyndario užsiėmimo, ar sukti link
Londono ir tenai jau galutinai ap -
sispręsti? Štai vieno iš garsios Skir-
muntų giminės palikuonio likimas, nu-
sidrie kęs per visas šias sankryžas, at-
vedė jį į tarnybą Didžiosios Britanijos
karūnai Chartume – tolimame Su-
dane.153

Tokiame emigracijos ir vietos po
saule paieškų horizonte darosi labiau
suprantamas Henriko Senkevičiaus

nuotykių romanas Dykumoje ir
džiunglėse. 

Romantiško poeto Andriaus Viš-
telio-Višteliausko lemtis buvo panaši.
Jo su gebėjimas susirinkti informa-
ciją, skaityti prieinamus laikraščius,
susigaudyti pasaulinėje politikoje ir
tarptautiniuose santykiuose, kritiškai
mąstyti ir daryti sąmoningus sprendi-
mus buvo didesnis. Jis suprato, kad
Lietuvos pasaulis jau nie kad nebebus
toksai natūralus ir iš gamtos ir Dievo.
Rusų politika ir kapitalizmo žingsniai
ardo senąsias tradicijas, uždaro var-
tus į idealizuojamą senovišką būvį. Jis
jau priklausė praeičiai. O kur ieškoti
savo gyvenimo uosto? Galiausiai imi -
gracijos šalies pasirinkimai priklausė
ne vien nuo ūkio padėties ir laisvų že-
mių plotų. Tokiems pasaulio mačiu-
siems klajūnams, kaip Vištelis, reikėjo
daugiau:

Bet aš jau iš galvijo būklės išėjau
ir jokio žmogaus garbę bei orumą že-
minančio poelgio, neatnešančio nau-
dos tautai ir tikros laisvės reikalui, ne-
pakęsiu ir dėl to, į pasipūtimo ir pa-
niekos katilą savo noru nelįsiu... Gerai
suprantu, kad Krokuva ne iš karto pa-
statyta ir kad tikroji laisvė negali kaip
grybas po lietaus išdygti ir, kur tai yra
neįmanoma, nenoriu prievartauti sa-
vęs ir lenktis to nenusipelniusiems, to-
dėl ir noriu ieškoti šalies su plačia
konstitucija, kaip Anglija, Belgija, Ita-
lija, Brazilija ir pan., arba nebent jau
su respublikine valdžia (...) Savo vai-
kelius par force noriu padaryti pilie-
čiais, o ne belaisviais pavaldiniais, ir
kol tiktai būsiu gyvas, steng siuosi at-
eitį jiems garantuoti ne turtais, bet
laisve.154

Vištelis, pasvėręs visas surinktas
žinias apie įsikūrimo galimybes Šiau-
rės ir Pietų Amerikoje, 1886 m. per Li-
saboną atsiduria Brazilijoje. Šis jo
biografijos epi zodas nėra gerai ištir-
tas. Mus pasiekė tik faktas, kad atsive-
žęs pinigus už visą paskubomis Euro-
poje parduotą turtą, naujasis lietuvių
emigrantas galėjo visai pakenčiamai
pradėti naujakurio gyvenimą. Štai pa-
prastas išskaičiavimas, kuris liudija-
mas jo korespondencijos:

Iki šiol turiu 10 000 frankų, o par-
davus tai, kas liko, kelionei nors ir iki
pačios Pietų Amerikos arba Kaliforni-
jos susirinks apie 1000–1200 m/ar-
kių/.Dėl kalbų ne turiu rūpesčių, nes
mokėdamas truputį prancūzų, truputį
italų ir t. t., lengviau negu kiti išmok-
čiau susikalbėti...155

Tačiau pirmieji žingsniai naujoje
žemėje nebuvo sėkmingi. Atrodo, kad
ne tik jo šeima, bet ir platesnės giminės
atplaukė tuo pačiu laivu. Tačiau neuž-
ilgo Brazi lijos žemėje nutikusi nelaimė
– susirgo ir mirė du jo vaikai ir dar
keli giminaičiai. Ne visi lengvai prisi-
taikydavo prie atogrąžų klimato, kur ir
oro temperatūra ir metinis kritulių
kiekis yra triskart didesnis negu lie-
taus kraštu save įsivaizduo jančioje Lie-
tuvoje.

151.�J.�Žilinskas�šį�lietuvių�kalnakasių�posmelį
naudojo�kaip�savo�istorijos�skyriaus�moto.�Ten
pat,�p.�17.

152.�Andriaus�Vištelio-Višteliausko�1886�m.�kovo
19�d.�laiškas�J.�I.�Kraševskiui.�In:�Lietuvių kultū ros
veikėjų laiškai J. I. Kraševskiui. Vilnius:�Mokslas,
1992,�p.�283–284.

153.� zpoper,�Dariusz.�Gente Lithuana, Natione
Lithuana...

154.�Andriaus�Vištelio-Višteliausko�1886�m.�sau-
sio�2�d.�laiškas�J.�I.�Kraševskiui,�ten�pat,�p.�277�-
–278.

155.�Ten�pat.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 s. southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUs & son
FUneRAL diReCToRs 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

REMKIME DRAUGO FOnDą

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

A † A
DANGUOLĖ VARIAKOJYTĖ, PhD

mirė 2013 m. gruodžio 22 d. po sunkios ligos, sulaukusi 80 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Daina Variakojis su vyru Ernest Fricke,

jų sūnus Jonas Fricke su žmona Lindsey Criswell, jų dukros Ni -
na ir Lane; pusbrolis Jonas Variakojis su žmona Jūrate; pusse -
serė Eleonora Šalčiūnienė su vyru Juozu; pusbroliai ir pussese-
rės Lietuvoje; Danguolės rūpestingi globėjai Pervis ir Della Da -
niels.

Artimieji

A † A
JONUI KAVALIŪNUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą šeimai, gimi -
nėms  ir artimiesiems.

Beverly Shores lietuvių klubas, Indiana 

Su dideliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams  ir pa žįs -

tamiems, kad

A † A
BERNARDAS VINDAŠIUS

iš mūsų tarpo iškeliavo 2013 m. gruodžio 23 d.
Gyveno St. Petersburg Beach, Floridoje, anksčiau gyveno Či -

ka goje.
Skausme liko: žmona Birutė, vaikai Gražina su vyru Ed mun -

du Vižinu, Nijolė su vyru Russell Hagerstrom, Dalia su vyru
Sau  liumi Acalinu ir Vytautas Bukauskas su žmona Sylvia; 7
anū kai ir 1 proanūkas.

A. a. Bernardas Vindašius buvo pašarvotas gruodžio 27 d.
Beach Memorial Chapel, St. Petersburg Beach, Florida ir šv. Mi -
šios buvo aukotos gruodžio 28 d.

Laidotuvės privačios.
Liūdinti šeima

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Dažnai susiduriame su žmonė -
mis ar organizacijomis, pra -
šan čio mis aukų. Jų prašo ir

as menys, ne tekę darbo. Tačiau jei
jiems pasiūlai laikinas padienio dar-
bininko valandas, kurios padėtų iš-
laikyti šeimą, pasirodo, kad toks pa-
prastas darbas netinka, o kitokio ne vi-
sada turime. Vadinasi, sena patarlė,
kad pašalpos prašančiam geriau duok
ne žuvį, o meškerę, kad pats tą žuvį su-
sigautų, lietuviui netinka?

Puiku, kad išeivijoje visuomeni -
ninkai rūpinasi išlaikyti lietuviškąją
kultūrą – muziką, literatūrą, filosofiją,
meną, mokslą, daug dėmesio ski ria
švietimui, sportui. Tačiau mažai kam
rūpi, kad lietuvių verslininkų išei -
vijoje bankrutuoja dvigubai daugiau
negu lenkų, rusų ar net ame ri kiečių.
Kodėl?

Man atrodo, kad kai ką esame ap-
vertę aukštyn kojomis. Čia nori ne nori
prisimeni italų renesansą, kada Flo-
rencijoje ekonomiškai suklestėjo mies-
tai, praturtėjo prekybininkai, pinigų
keitėjai ir amatininkai, kurie turėda-
mi daugiau pinigų, jų daugiau galėjo
skirti kultūros, meno ir visuo meninės
minties suklestėjimui, tada ne tik Flo-
rencija, bet pamažu ir visa Europa at-
gimė. 

Tuo tarpu mūsų lietuviškose orga -
nizacijose beveik jokio dėmesio ne-
skiriama išeivijos ekonominiam pa-
grindui pakloti, paprastai dėmesys
apsiriboja prašant pinigų iš smulkių,
dažnai vos galą suduriančių versli -
ninkų, pavienių asmenų, šalpa užsi-
imančių organizacijų arba dar blo-
giau – reikalaujant piniginės para -
mos iš Lietuvos.

Jei dar kapitalistinėje visuome nė -
je augę dipukai palaikė vienas ki tus –
(iki šiol senbuviai primena linksmą ei-
lėraštuką apie Lieponių baldų krau-
tuvę), – draustis ėjo pas F. Zapolį, ma-
šinas pirko pas S. Balzeką, tai sovieti-
joje išaugę trečiabangiai verslu užsi-
imančius žmones dažnai vadina spe-
kuliantais. Net Lietuvių Bendruome-
nėje bei jos apylinkėse aukštas parei-
gas užimantys vadai kartais tiesiog
spinduliuoja panieka verslininkams,
nes sovietijoje laisvosios prekybos są-
voka iš viso neegzistavo. Maskva vis-
ką, kas buvo pa ga minta, pasiimdavo, ir
po šiek tiek vi siems atseikėdavo. Visi
tokią dikta tū rą keiksnojo, tačiau, pasi -
keitus lai kams, savo mentaliteto daž-
nas ne pa keitė ir toliau velka verslinin -
kus lydintį sovietinės visuomenės po -
žiū rio šleifą.

Nemažą įtaką, formuojant žmo nių
nuomonę, daro mūsų laikraščiai, nes
skaitytojams daug įdomiau yra skai-
tyti, kad kažkas kažką apgavo, o jei ne-
apgavo, tai vis tiek turbūt ap gaus, ta-
čiau tokie rašytojai kažkodėl net ne-
susimąsto, kad būtent versli nin kai
sukuria mums reikalingus pro duktus,
be verslininkų jie nenu sipirks net pa-
prasčiausios bandelės ar parkeriuko
savo straipsniui pa rašyti. 

Man sutikus užimti JAV LB Kraš -
 to valdybos ekonominio sek to riaus vi-
cepirmininkės kėdę, nutarė me suar-
tinti verslininkus su bendruo mene,
iš siuntėme laiškus, prašydami atsiųs -
ti verslininkų sąrašus atskiro se apy-
linkėse. Didelei nuosta bai, pirmiausia
gavome iš apylinkių valdybų laiškų,
klausiančių, kas yra versli nin  kas arba
išgirdome nuomo nių, kad tai gali būti
net naudinga (?!) verslininkams.

Taigi, turbūt reikia pradėti nuo
verslo abėcėlės ir populiariai pa aiš -
kinti, kad verslininkas yra žmogus, ku-
ris telkia lėšas, darbo jėgą, organi -
zuoja gamybos priemones, kuria kokį
nors produktą, kurį gali pasiūlyti žmo -
nėms, o sėkmę ar nesėkmę pri sii ma
pats. Dažnai kalbuosi su žmonė mis, vis
daugiau lietuvių patys nori būti vers-
lininkais, matydami kitų sėkmę, tačiau
nesiryžta rizikuoti dažnai net visu
savo turtu – sukauptu ar paskolintu –
ir bent laikinai užmiršti savo patogų
gyvenimo būdą. Ir kodėl mūsų visuo-
menininkai taip susirūpi nę, kad ne-
duok Dieve jų veikla neatneštų kaž-
kokios naudos lietuvių verslininkui?!

Suprantama, kad bet kuris iš mū -
sų turėtų padėti našlaičiams ar ser-
gantiems vaikams bei seneliams, ta -
čiau labai nesuprantama, kada gelbė-
ti reikia pajėgius dirbti suaugusius, ne-
sugebančias savo darbo pertvarkyti pa-
gal laiko reikalavimus orga nizacijas ar
net finansiškai rem ti kitus verslus.
Mano suvokimu, ge riau tuos pinigus
įdėti į savą verslą, kad jis plėtotųsi, at-
sirastų daugiau darbo vietų, žmonės
turėtų darbus ir geriau uždirbtų. Va-
dinasi, jeigu no rite susilaukti iš lietu-
vių verslininkų aukų, visų pirma pa-
dėkite tiems verslams suklestėti, kad
verslininkas, turėdamas atliekamų
lėšų, galėtų jas skirti tai pačios išeivi-
jos kultūrai, švie timui, sportui, spau-
dai pagelbėti. 

Iš kitos pusės kartais matau, kad
tie nelengvai suaukoti pinigai paskui
įvairių organizacijų švaistomi be pa -
grįstos priežasties, kartais net neatsi -
skaitant su savo aukotojais bei rėmė-
jais, ir kyla didelės abejonės dėl tokių
aukų tikslingumo. Arba kodėl versli -
ninkai turi padėti apylinkėms, kurių
valdybų nariai pirmiausia baiminasi,
kad savo veikla gal net pagelbės apy-
linkėje įsikūrusiems verslinin kams? 

Krikščioniška pareiga mums lie -
pia pasidalyti duona su varguoliais, ta-
čiau ar reikia dalytis tada, jei jie patys
pasirenka kelią vargti? Kokios gra-
žios lietuviškos ateities mes gali me ti-
kėtis, jei lietuviai nebesutaria vienas
su kitu, išeivija susiskaldė į bangas,
širdies gilumoje priešiškas viena kitai
ir nesugebančias rasti bendros kalbos,
kada ekonominio pagrindo kūrėjai
verslininkai išeivijoje tų pačių aukų
prašytojų yra ver tinami tik kaip ant-
rarūšiai šio pusrutulio gyventojai? 

Mielieji, neprašykite jau sugautos
žuvies. Prašykite meškerės, su kuria
patys galėtumėte tą žuvį sužvejoti, o jei
nepajėgiate, tada įvertin kite, ką daro-
te ne taip, ką reikia pakeisti, kad žve-
jyba būtų sėkminga. Geru žveju, jei
noro ir proto užtenka, gali būti kone
kiekvienas mūsų.

Kas geriau – žuvis ar meškerė?
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„DRAUGĄ”!
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www.draugas.org
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� Gruodžio 31 d., antradienį, 8 val. v.
Nau jųjų metų sutikimas PLC, Lemonte,
IL. Programoje – R. Zubreckaitė, J. Vitavi -
čius ir ,,The Barefoot Hawaiian”. Daugiau
informacijos tel. 630-257-8787 arba el.
paštu: www.lcenter.org. 

� 8 val. v. Naujųjų metų sutikimas Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salė -
je, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL. Programoje – R. Dambrauskas, DJ
Do  na tas ir grupė ,,Sandalai”. Informa-
cija tel. 773-776-4600.

� 2014 m. sausio 10 d., penktadienį,
6:30 val. v. Lietuvių verslininkų sambū-
ris (Lithuanian Chamber of Commerce)
kvie čia į renginį ,,Kaip pradėti verslą
Amerikoje” Balzeko muziejuje, 6500
South Pulaski Road, Chicago, IL 60629.
Dalyvaus ad vo ka tas Vytenis Kirvelaitis,
dirbantis bendrovėje ,,Grant Thornton

LLP”. Kviečiami dalyvauti nariai, vers -
linin kai, o ypač tie, kas domisi naujo
vers lo pradėjimo gali my bėmis. 

� 2014 m. sausio 15–19 d. lietuviška
opera ,,Have a Good Day” bus rodoma
HERE, 145 6th Avenue, New York, NY,
10013. Kompozitorė – Lina Lapelytė.
Dau giau informacijos: http://prototype-
festival. org/ shows/  listing/ http://prototy-
pefest ival .org/show/have-a-good-
day/#sthash.s RaKYOAi.dpuf

� Organizuojame bilietus į krepšinio var-
žybas, vyksiančias 2014 m. sausio 5 d.
tarp Miami ,,Heat” ir Toronto ,,Raptors” ir
kovo 16 d. tarp Miami ,,Heat” ir Houstono
,,Rockets”. Po pirmų varžybų – susitikimas
su J. Valančiūnu, po antrų – su D. Motie-
jūnu. Bilietų kainos pra sideda nuo 45 dol.
Skambinkite Arvydui telefonu: 561-574-
0024.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

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

THe LAW
oFFiCe oF
AndRiUs
sPoKAs

Dar gyvendami šaunios Gedimino lituanistinės mokyklos (GLM) ka-
lėdinės eglutės nuotaikomis, norime tarti nuoširdžiausią ,,ačiū”
visų GLM mokyklos vaikučių, mokytojų ir tėvelių vardu pirmiau-

siai ...vieni kitiems. Juk tik bendrų pastangų ir geranoriškumo dėka tu-
rime šaunią mokyklėlę, mokomės, kuriame, augame kartu, kartu saugo me
ir puoselėjame lietuvybę ir savo tradicijas.

Norime pasveikinti visus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais ir tarti
ypatingą ,,ačiū” GLM draugams ir rėmėjams: 

Waukegan-Lake County bendruomenės apylinkės valdybai už ypač
dos nias dovanas mokyklai;

Food Depot International už nuostabius saldainius mokytojoms ir vai-
kučiams;

kavinei ,,Rūta'”, kuri mus tradiciškai skaniai ir sočiai pamaitina;
mokyklos kalėdinės mugės rengėjoms – Virginijai, Vidai ir Veronikai;
mūsų šauniajam Kalėdų seneliui Ramūnui Paulauskui ir jo pagalbinin -

kėms – muzikos mokytojai Agnei Januškis, šokių mokytojai Nijolei Čer-
niauskienei ir visoms nuostabioms GLM mokytojoms bei direktorei Gied-
rei Ramanauskaitei.

Širdingiausias ačiū Čikagos lietuviškai spaudai už nuostabią drau-
gystę.

Ačiū mūsų nenuilstamam pagalbininkui, šventės fotografui Mantui
Ivanauskui. 

Ramių Šv. Kalėdų ir nuostabių Naujųjų metų.
GLM informacija

gedimino lituanistinės 
mokyklos kalėdų eglutė

Manto Ivanausko nuotraukos

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

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

Remkime Draugo fondą

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


