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Adomui rojus buvo namai. Daugeliui jo vaikaičių namai yra rojus. – A. W. Hare

Gedimino pilies bokšte – tradicinis vėliavos pagerbimas
J. Mekas – svečiuose pas 

Houstono lietuvius. – 4 psl.

Pokalbis su baletmeisteriu 
V. Mačiulskiu. – 5 psl.

Prezidentūroje apsilankė Lietuvos dvasiniai vadovai. Roberto Dačkaus nuotr.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lietuvą stiprina tikinčiųjų bendruomenės
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė susitiko su tradicinių krikščioniškųjų reli-
ginių bendruomenių vadovais. 

Susitikime kalbėta apie kalėdinio laikotarpio
svarbą Lietuvos tikintiesiems, religijos vaidmenį tel-
kiant tautą, puoselėjant vertybes, ugdant atsparumą
blogiems įpročiams. Aptartas valstybės ir religinių ben-
druomenių bendradarbiavimas švietimo, paveldo iš-
saugojimo ir socialinėse srityse. Taip pat kalbėta apie
Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, šalies vardo gar-
sinimą.

,,Lietuvos stiprybei svarbus tikinčiųjų bendruo-
menių indėlis. Puoselėdamos žmonių dvasinę būseną,
skatindamos bendruomeniškumą ir tarpusavio supra-
timą, savo pavyzdžiu rodydamos atsakomybę už šalia
esan tį, jos padeda kurti socialiai teisingesnę visuo-
menę”, – sakė Prezidentė.

Prezidentė padėkojo religinėms bendruomenėms ir
bendrijoms už jaunimo užimtumo ir savanorystės ska-
tinimo iniciatyvas bei paragino daugiau dėmesio skirti
likimo išbandymus patiriantiems žmonėms, aktyviau

veikti socialinės politikos srityse.
Susitikime dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferen-

cijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius, Vilniaus arkivyskupas metropoli-
tas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar-
tulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vys-
kupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Lionginas
Virbalas, Šv. Juozapato Bazilijonų Ordino Vilniaus vie-
nuolyno vyresnysis, kunigas Vinkentij Vasyl Janickij,
Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje vadovas arkivyskupas
Inokentijus, Lietuvos Sentikių Bažnyčios Aukščiausio-
sios Tarybos pirmininkas, dvasinis tėvas Grigorijus Bo-
jarovas, Rytų Sentikių Cerkvės, Vilniaus sentikių reli-
ginės bendruomenės pirmininkas Grigorijus Leonovas,
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas
Mindaugas Sabutis, Lietuvos Evangelikų Reformatų
Bažnyčios generalinis superintendentas Tomas Šernas
ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas
Raimundas Stankevičius. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Vilnius (ELTA) – Vilniečiai
ir sostinės svečiai tradiciškai
pirmąją Naujųjų metų dieną
kviečiami pagerbti Lietuvos sa-
va norių žygdarbį – 1919 metų
sau sio 1 dieną pirmą kartą ant
Gedimino kalno buvo iškelta lie-
tuviška trispalvė.

Minint Lietuvos vėliavos
dieną, iškilmių metu, Garbės
sargybos kariai nuleis Pilies
bokšte 2013 metais plevėsavusią
vėliavą ir, skambant Lietuvos
himnui bei aidint trims ginklų
salvėms, skiriamoms Lietuvai –
Tėvynei, Vilniui – Lietuvos sos-
tinei ir Lietuvos Laisvės simbo-
liui – Lietuvos trispalvei, pakels
naują vėliavą 2014 metams.

Gedimino bokšte plazdėjusi
vėliava tradiciškai perduodama
vienai Lietuvos mokyklų. 2013-
ųjų pilies bokšto vėliava bus per-
duota Rokiškio Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazijai, pasižymė-
jusiai pilietiniu ir tautiniu ug-
dymu. – 2 psl.
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Norime ar nenorime, pripažįstame ar nepri-
pažįstame, metų sankirta yra tam tikras
slenkstis – tegu ir tik simbolinis. Net ir

tiems, kurie teigia, jog ,,pramiega” Naujuosius, jog
jie jiems nieko nereiškia. Vis tiek galvoja, kad štai
– einu miegoti dar šiais, o atsibusiu jau kitais me-
tais...

Tačiau daugelis mūsų – drįsčiau manyti – į
metų sankirtą žiūri kaip į svarbią ribą, kuri skiria
sena nuo naujo, ir tokiu būdu suteikia galimybę
įvertinti už nugaros paliekamus mėnesius, nusi-
mesti nepageidaujamą naštą ir peržengti slenkstį
apsivilkus naujais vilties ir svajonių rūbais. Tad
linkėkime sau ir kitiems reikšmingų dalykų – juk
viskas prasideda nuo minties, nuo noro, nuo žo-
džio...

Man praėjusieji metai praėjo po DRAUGO
ženklu. Visus iššūkius ir sunkumus, kuriuos paty-
riau, pasiliksiu vidiniams apmąstymams. O viešai
noriu pasidžiaugti ir padėkoti savo džiaugsmo šal-
tiniams. Visų pirma – artimiausiam redakcijos
branduoliui, žmonėms, su kuriais dirbame kartu
kiekvieną dieną. Manyčiau, kad egzaminą išlai-
kėme – galėtume eiti į kalnus kartu, nepražūtume.
Ačiū jums!

Šiltai galvoju ir apie redaktorius Lietuvoje bei
visus pastovius ir nepastovius bendradarbius – ma-
lonu jausti, kad mus sieja tie patys tikslai. Esu dė-
kinga, kad yra ir toks ramstis kaip ,,Draugo” ta-
ryba – nuoširdūs, pasišventę žmonės, darantys
viską, kad šis senas laivas stipriai ir drąsiai plau-
kiotų po XXI amžiaus vandenis. Nepavarkite!

Taip pat norėčiau išskirti mūsų konsulatų ir
ambasados darbuotojus – nuoširdžiai džiaugiuosi
produktyviu bendradarbiavimu su mūsų diploma-
tais ir didžiuojuosi, kad Jungtinėse Valstijose šiuo
metu Lietuvos diplomatiniame korpuse dirba pui-
kūs profesionalai ir nuostabios asmenybės.

Na, o labiausiai mano mintis užvaldę buvote,
esate ir būsite jūs, mieli ,,Draugo” skaitytojai. Gal-
vodama apie jus guluosi ir keliuosi, su jumis sieju ir
didžiausias savo viltis kitiems metams. Viena to-
kių – kad su jūsų pagalba plėstųsi ,,Draugo” skaity-
tojų ratas (ir skaičiumi, ir geografiškai), kad dau-
gėtų aktyvių bendruomenių (mažų ir didelių), kad
mūsų bendromis pastangomis ,,Draugas” būtų įdo-
mus ir reikalingas visiems. Sveikų, sėkmingų ir lai-
mingų Naujųjų metų jums visiems.

Po DRAUGO ženklu
RAMUNĖ LAPAS

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie 
tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Iškilmėse dalyvaus Seimo pir-
mininkė, krašto apsaugos minist-
ras, Lietuvos kariuomenės Garbės
sargybos kuopos ir krašto apsau-
gos savanorių kariai, Vilniaus įgu-
los karininkų ramovės vyrų cho-
ras ,,Aidas”, visuomeninių orga-
nizacijų atstovai, vilniečiai ir
miesto svečiai.

Po iškilmių Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademijos
kariai renginio dalyvius vaišins
arbata.

Vėliavos pagerbimo tradicija
siejama su sostinę gynusio sava-
norių būrio, kuriam vadovavo
karo komendantas Kazys Škirpa,
trispalvės iškėlimu Vilniaus Gedi-
mino pilies bokšte 1919 metų sau-
sio 1 dieną.

Pasak to meto liudytojų, de-
šimt Lietuvos vėliavą iškėlusių sa-
vanorių – karininkas K. Škirpa,
karo valdininkai Jonas Nistelis ir
Petras Gužas, kareiviai Albinas
Rauba, Romualdas Marcalis, Pra-

nas Plauska, Jonas Norvila, Mikas
Slyvauskas, Vincas Steponavičius
ir Stasys Butkus – pagerbė ją šau-
tuvų salvėmis, sugiedojo Lietuvos
himną ir pasibučiavo.

1919 metų sausio 6 dieną į sos-
tinę įsiveržę bolševikai nuo lietu-
viškos trispalvės nuplėšė geltoną
ir žalią spalvas, palikę tik raudo -
ną.

Antrąkart Lietuvos trispalvė
suplevėsavo 1920-ųjų rugpjūčio 26
dieną, į Vilnių sugrįžus Lietuvos
kariuomenei. Tų pačių metų spa-
lio 9 d. želigovskininkai, užgrobę
Lietuvos sostinę, lietuvišką tris-
palvę nuplėšė.

Po ilgų okupacijos dešimtme-
čių 1988 metų spalio 7 dieną virš
Gedimino bokšto iškelta Lietuvos
trispalvė dabar plevėsuoja visą
laiką.

Prisiminti pirmąjį trispalvės
iškėlimą jau tapo tradicija. Kas-
met sausio 1-ąją ant Gedimino
kalno rengiamos vėliavos pakei-
timo iškilmės. 

Lietuva baigia savo pusmetį trukusį pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir per-
leidžia šį uždavinį Graikijai. Nuo Lietuvos ambasados JAV nuimamas Lietuvos pirmi-
ninkavimą ES skelbęs plakatas.                                                 Rimanto Mackevičiaus nuotr.

Tradicinis vėliavos pagerbimas
Atkelta iš 1 psl.
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Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija „Bal-
tijos tyrimai” 2013 m. balandžio mėnesį VU Filoso fi-
jos fakulteto Sociologijos katedrai vykdant Lietuvos
mokslo tarybos finansuojamą projektą „Emigracija ir
šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos
būdai” atliko repre zentatyvų Lietuvos gyventojų ty-
ri mą.  Buvo apklausti 1 016  15–74 metų respon-
dentų. Tyrimu buvo siekiama nagrinėti migracijos
mastus, ketini mus, priežastis, migraciją patirian čių
šeimų problemas, jų sprendimo būdus, giminių ir
artimosios aplin kos vaidmenį, įveikiant migracijos iš-
 šūkius bei migraciją patiriančių šeimų sampratą ir
vertinimą.

Migracijos mastai, ketinimai bei priežastys

Tyrimo rezultatai rodo, kad 55 proc. apklausos
dalyvių turi migraci nę patirtį po 1990-ųjų metų. Tie-
sio gi nę migracinę patirtį turi 23 proc. ap klausos da-
lyvių. Šiai grupei priskirti respondentai, kurie pa-
tys ar jų šei mos nariai buvo išvykę į užsienį ilges-
 niam nei 6 mėnesių laikotarpiui po 1990-ųjų metų.
Netiesioginę migra cinę patirtį turi 32 proc. apklau-
sos dalyvių, t. y. tie asmenys, kurių gimi nės, draugai
ar pažįstami buvo išvy kę gyventi į užsienį.

Emigruoti į kurią nors užsienio šalį per arti-
miausius trejus metus ke tina 11 proc. apklausos da-
lyvių: 2,3 proc. jau yra tvirtai apsisprendę emig-
ruoti. Ketinimus emigruoti dažniau išsakė apklau-
sos dalyviai vyrai, jau nesni nei 30 metų asmenys bei
gyve nantieji didmiestyje. 

Kiek mažiau nei du trečdaliai res pondentų (61
proc.) tikrai neketina per artimiausius trejus metus
emigruoti į kurią nors užsienio šalį. Tokios pozici-
jos dažniau laikosi mo terys, vyresni nei 50 metų
respondentai bei gyvenantys mieste.

Ketinama emigruoti dėl šių prie žasčių: finan-
sinės (dėl didesnio už dar bio, didesnės galimybės
pratur tėti), nedarbo Lietuvoje, mokslo tikslais, ge-
resnių gyvenimo sąlygų, di desnių perspektyvų, dėl
gyvenimo, grįžus į Lietuvą, užtikrinimo (užsi dirbti
nuosavam būstui, išsimokėti būsto paskolą, aprū-
pinti vaikus, už sidirbti mokslams, užsidirbti auto-
mo biliui, užsitikrinti padoriai senat vei Lietuvoje),
dėl geresnių darbo sąlygų, požiūrio į žmogų arba tie-
siog pakeliauti.

Daugiau nei trečdalis ketinančių emigruoti ren-
kasi „vienišiaus” poziciją (39 proc.) ir ketina vykti
į užsienį vieni. Kas ketvirtas tarp ketinančių emig-
ruoti planuoja išvykti su draugais, pažįstamais ar
partneriu/-e.

Su kokiomis problemomis susiduria migra-
ciją patiriančios šeimos?

Tyrimo metu respondentai nuro dė problemas,
su kuriomis susiduria išvykti nusprendusios šei-
mos. Lietu vos gyventojų nuomone, pagrindinė prob-
lema, su kuria susiduria migran tai, neigiami tar-
pasmeninių santy kių ir savijautos pokyčiai (32,2
proc.): susvetimėjimas tarpusavyje, nepasi ten kini-
mas savo gyvenimu, emocinis pažeidžiamumas, stre-
sas,  trūksta tarpusavio bendravimo ir kt. Taip pat
respondentai nurodė šeimos, gimi nių, draugų ilgesį
ir kiek mažiau įvar dino Tėvynės ilgesį.

Antroje vietoje yra neigiamos pasekmės šeimai
(31,4 proc.). Šios problemos dažniausiai siejamos su
šeimų skyrybomis, konfliktais bei neištikimybe.
Neigiamai vertinama atotolystė (šeimos narių gy-
venimas skirtingose šalyse), ji pavadinama atsisky-
rimu nuo šeimos; pabrėžiamas migracijos neigia-
mas poveikis tėvų ir vaikų santykiams.

Migracijos neigiamas pasekmes vaikams nu-
rodė 15,7 procentų visų respondentų. Jie pabrėžė,
kad migra cija yra susijusi su traumomis vai kams,
jų vienišumu, tėvų meilės, globos netekimu (žalo-
jama vaikų psichika, baimė, kad tėvai nesugrįš, vai-
kai nemato teisingo pavyzdžio, kas yra šeima), vaikų
polinkiu nusižengti (narkotikai, vagystės, nesimo-
kymas) ir kitais sunkumais (vaikai turi mokymosi ir
elgesio problemų).

8,2 procentų Lietuvos gyventojų nurodė užsie -
nyje kylančias problemas: adaptacijos kitoje aplin-
koje sun kumus, kalbos nemokėjimą, su darbo pa-

ieška ar darbu susijusias problemas, svetimumo
jausmą kitoje visuo menėje, užsienio šalies kultū-
ros, pa pročių nežinojimą, socialinio draudimo, ga-
rantijų, išnaudojimo, smurto, apgavysčių, diskri-
minacijos problemas, taip pat sunkumus, patiria-
mus dėl mokesčių, sveikatos sistemos, ne pakan-
kamo žmogaus teisių gynimo ir kitas.

4,7 proc. Lietuvos gyventojų mig raciją pati-
riančių šeimų problemas siejo su finansais, 3,8 proc.
respondentų atkreipė dėmesį į pasekmes, susiju-
sias su pagyvenusių žmonių (išvykusiųjų tėvų)
globa, o 2,5 proc. respondentų nurodė, kad emigra-
cija turi neigiamas pasekmes Lietuvos valstybei
(gimstamumo mažėjimas, mokesčių nemokėjimas,
darbingo amžiaus gyventojų, jaunimo, specialistų,
jaunų šeimų netekimas ir kita). Tik 2 proc. respon-
dentų nurodė, jog migraciją patiriančioms šeimoms
problemų nekyla.

Buvo nagrinėjamas Lietuvos gy ventojų ben-
dravimas, pasitelkiant in formacines ir komunika-
cines prie mones – telefoną, internatą ir kitas tech  -
nologijas. Tokie bendravimo įpro  čiai leistų leng-
viau spręsti mobi lumo keliamus iššūkius. Tyrimo
re zultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai su šei-
mos nariais (su kuriais kartu negyvena) dažniau
bendrauja pasitelkdami informacines ir komuni-
kacines priemones (84 proc.) ir rečiau susitinka tie-
siogiai (70 proc.). Šios tendencijos rodo, jog Lietu-
voje yra susiformavę virtualaus bendravimo įgū-
džiai, kurie panaudojami šei mos narių mobilumo
sąlygomis.

Kaip ketinama spręsti iškilusias 
problemas?

Apie tai, kaip ketinama spręsti iškilusias prob-
lemas teiravomės mig racijos patirtį turinčių res-
pondentų. Didesnė dalis respondentų problemas
spręstų šeimoje (86,8 proc.) arba pa tys (80,1 proc.),
kiek mažiau kreiptųsi į draugus ir pažįstamus (69,6
proc.) bei gimines (60,8 proc.), mažiau nei pusė
kreiptųsi į valstybines institucijas (43,4 proc.).

Patys problemas dažniau spręstų 30–49 metų
amžiaus respondentai (83,1 proc.), didmiestyje gy-
venantieji (37,6 proc.) ir didesnes nei 2,501 litų šei-

mos pajamas turintys respondentai (44 proc.). Taip
pat reikšmingi skir tumai yra priklausomai nuo ap-
 klaustųjų išsimokslinimo bei užsi ėmi  mo: dažniau-
siai tai nurodo turintieji aukštąjį išsimokslinimą
(40,6 proc.), savo verslą ar įmonę (61,1 proc.) bei spe-
cialistai (41,4 proc.).

Gyvenantieji kaime (19,3 proc.), asmenys, tu-
rintys 2,501 litų ir dides nes šeimos pajamas (37,6
proc.), res pondentai turintys nebaigtą vidurinį iš-
simokslinimą (57,3 proc.) dažniau siai problemas
spręstų šeimoje.

Į valstybines institucijas kreiptų si daugiausia
30–49 metų amžiaus respondentai (33,4 proc.), gyve-
nan tieji didmiestyje (15,6 proc.), 2,501 ir didesnes
šeimos pajamas (21,8 proc.),   vidurinį išsimoksli-
nimą (36,3 proc.) turintys respondentai bei specia-
listai (16,3 proc.).

Net 16,6 procentai visų respondentų nurodė,
kad iškilus su migracija susijusiomis problemoms,
kreiptų si į internetines bendruomenes. To dėl ga-
lima sakyti, jog žmonės, siekdami įveikti su migra-
cija susijusias problemas, pasirenka naujus, komu-
nikacinių priemonių sukurtus bū dus.

Giminių ir artimosios aplinkos vaidmuo,
įveikiant migracijos iššūkius

Giminystės ryšiai Lietuvoje yra svarus šeimi-
nis resursas, spren džiant mobilumo iškeltas prob-
lemas. Plačiai išplėtoti bendravimo ir para mos ry-
šiai.

Tėvai (ypač motina) yra svarbiau sia grandis
giminių bendravimo, emocinių ryšių ir paramos
tinkluose Kasdien ar kelis kartus per savaite su mo-
tina bendrauja laiškais, elektroni niu paštu ar tele-
fonu 93,6 proc. turin čių gyvas motinas respondentų,
92.7 proc. jaučiasi emociškai artimi su jomis, 78.0
proc. sulaukia iš jų pagalbos   buityje. Motina yra
centrinė figū ra, kuri esant reikalui galėtų imtis pa-
galbą koordinuojančio vaidmens.

Visais atžvilgiais santykiai su kilmės šeimos
nariais yra intensy vesni, nei su vyro/žmonos/part -
nerio/-ės kilmės šeimos nariais. Santy kiuose su
žmonos/vyro giminėmis silpnesnis emocinis artu-
mas, bet ak ty vus (ypač su partnerio/-ės tėvais)  ben-
dravimas anūkų tema, todėl partnerio/-ės tėvus ga-
lima laikyti šeiminiu resursu, kuomet iškiltų būti-
 ny bė bendru sutarimu spręsti para mos anūkams
klausimus.

Sprendžiant mobilumo iškeltas problemas ne
giminystės ryšiai yra tiek pat svarbūs kaip ir gimi-
nystės ryšiai. Pagalbos kreipiamasi ne tik į šeimos
narius ir gimines, bet ir draugus bei pažįstamus. Ty-
rimu nustatyta, jog Lietuvos gyventojai iš šeimos
narių labiausiai tikisi pagalbos bui tyje ir namų ruo-
šoje (93,1 proc.), kiek mažiau finansinės pagalbos pi-
nigais (76,9 proc.) bei patarimų konfliktinių situa-
cijų ar santykių su žmonėmis klausimais (75,8
proc.). Iš giminaičių daugiausiai laukiama finansi-
nės pa galbos daiktais (64 proc.) ir pinigais (63 proc.)
bei instrumentinės pagalbos – esant reikalui pavė-
žėti ar palydėti (61,4 proc.). Lietuvos gyventojai turi
gan panašius lūkesčius draugų ir pažįstamųjų at-
žvilgiu – labiausiai ti kimasi pagalbos pagal poreikį
(atitin kamai iš draugų 77,7 proc. ir iš pažįstamų
73,6 proc.), emocinės pagalbos, patarimų konflikti-
nių situacijų ir santykių su žmonėmis klausimais
(atitinkamai 65 proc. ir 28,2 proc.) bei gyvenimiškų
ar filosofinių klausimų aptarimo (atitinkamai 65,3
proc. ir 24,2 proc.).

Ar šeimos narių mobilumas keičia mūsų
požiūrį į šeimos sampratą?

Tyrimo duomenys parodė, kad požiūris į šeimą
priklauso nuo to, ko kio pobūdžio yra šeimos narių
mo bilumas. Judėjimas šalies viduje, ly ginant su
tarptautiniu mobilumu, yra vertinamas kaip neke-
liantis grėsmės šeimai, o socialinės grupės, išlai-
 kančios tradicinę struktūrą, funkcijas ir sąryšį su
vienu namų ūkiu, dažniau pavadinamos šeimomis.
Pavyz džiui, dauguma respondentų (92,1 proc.) švy-
tuoklinę šeimą (motina su vaikais gyvena kartu, o
vyras dirba kitame mieste, tačiau savaitgalius visi

Migracijos iššūkiai Lietuvos šeimai

Nukelta į 6 psl.



4 2013 GRUODŽIO 31, ANTRADIENIS DRAUGAS

TELKINIAI

Los Angeles, CA

Įdomus savaitgalis Los Angeles

Houston, TX

Jonas Mekas pas Houstono lietuvius

VERONIKA RAGAUSKIENĖ

Gruodžio 6–8 d. savaitga lį, Los An ge les lietu-
viai buvo nusi teikę šventiškai ir pasiryžę
visur da lyvauti, nes vyko keletas labai įdo-

 mių renginių. Penktadienio vakarą įdomus ir svar-
bus renginys daugumą sukvietė į Beverly Hills –
apie 40  lie tuvių dalyvavo „The Thalians” rėmimo
vaišėse. Jiems buvo svarbu pa remti Rūtos Kilmo-
nytės-Lee organizuojamą kasmetinį vajų. Šiais me-
 tais surinkti pinigai bus panaudojami karo vete-
ranų globai. Kadangi tai ypatingas ir kilnus rengi-
nys, norin čių dalyvauti buvo daug. Norisi pa mi nėti
ir atkreipti dėmesį į vieną šei mą, nes jos galva – Ken

Kling yra ka ro veteranas. Nenuostabu, kad jis su-
mokėjo už tris stalus ir pasikvietė saviškius, kad ir
jie galėtų paremti šį kilnų tikslą. Gražina ir Ken
Kling visada su malonumu remia kultūrą, meną, te-
atrą ir palaiko tokius rengi nius kaip „The Tha-
lians”. Jiems – di delė padėka ir pagarba. Vaišėse da-
lyvavo Šv. Kazimiero parapijos klebonas Tomas Ka-
ranauskas, kurį pa sveikino Rūta Lee. 

Šeštadienį lietuvaičiai važiavo į Santa Monica,
kad pamatytų Giedrės Beinoriūtės dokumentinį
filmą  „Po kal biai rimtomis temomis”. Filmas pri sta-
tytas „Oskaro” apdovanojimams (užsienio šalių ka-
tegorijoje).

Filmas labai graudus ir sukeliantis daug min-

NIDA 
TIJŪNĖLYTĖ-VERACHTERT

Lapkričio 8 d. Houstono lietuvių bendruomenė
rinkosi į Deborah Col ton meno galeriją. Nors
parodos ati darymas vyko lapkričio 9 d., lietu -

viai buvo iš anksto pakviesti susitikti su ameri-
kietiškojo avangardo krikšta tė viu Jonu Meku, ap-
žiūrėti jo parodą ir pabendrauti.

1943 m. baigęs Biržų gimnaziją, Jonas Mekas jau
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur pateko į karo be-
laisvių lagerį. Su broliu Adolfu buvo nacių suimtas
ir išsiųstas 8 mėnesiams pri verstiniams darbams.

Į JAV emigravo 1949 m., apsigy veno Brooklyne,
NY, įsigijo filmavimo aparatą ir pradėjo filmuoti savo
gy venimo akimirkas. Jis susidomėjo avangardi-
niu kinu ir 1956 m. pradėjo kurti savo filmus. Mekas
taip pat re dagavo žurnalus, spausdino straips nius
apie kiną, rašė poeziją.

Jo darbai suvedė jį su žymiais me nininkais, to-
kiais kaip Andy Warhol, Allen Ginsberg, Yoko Ono,
John Lennon, Salvador Dali.

XX a. 7-ame dešimtme tyje susi kū rė menininkų,
besidomin čių Rytų kultūra judėjimas. Kompozito-
rius ir menininkas John Cage savo darbais įtakojo
Jurgį (George) Mačiūną, ku ris tą judėjimą (gali-
mybes sujungti įvairius meno žanrus – grafiką, pie-
ši nį, poeziją, muziką, kiną, fotografiją ir t. t. pava-
dino „Fluxus” (gyvenimo  srautas, tekėjimas). Pir-
mas „Fluxus” renginyjs vyko 1961 m. AG galerijo-
je (t. y. Almus Šalčius ir George Mačiū nas galerijo-
je) New Yorke. 2006 m. Vilniaus savivaldybė įsigijo
visą Jur gio Mačiūno kolekciją už 5 milijonus dole-
rių.

„Fluxus” dvasia gyvenantis Jo nas Mekas gimė
Semeliškiuose 1922 m., bet padarė įtaką ištisoms me-
ni ninkų kartoms, ypatingai New Yorko mieste. Už-
si darius fabrikams pramoniniame Sotto rajone,
„Fluxus” judėjimo menininkai pamatė galimybę čia
nebrangiai įsirengti studijas. Tai Meko ir Mačiūno
dėka.

Šiandien Vilniuje yra Jono Meko vizualiųjų
menų centras (Gynėjų g. 14), kuris dovanoja nepa-
prastas parodas.

Susitikti su Jonu Meku ir jo sū numi Sebastijo-
nu suvažiavo lietuviai iš arti ir toli, net iš Dallas (4
val. ke lionė automobiliu). Houstono LB pir mininkas
Jokūbas Žiburkus pristatė menininką, apibūdino jo
darbus. Ga lerijos savininkė Deborah Colton sakė, jog
kvietė Meką jau daug metų ir džiau gėsi, kad paga-
liau pavyko surengti šią parodą, kurioje įrėminti
stop kad rai iš jo dokumentinių filmų, foto gra fijos,
video segmentai.

Pats Mekas apibūdino savo avangardinį stilių.
Su šypsena jis prisimi nė, kaip praeityje menas
buvo priimamas kaip „rizikingas”, vos ne pornog-
rafija. O šiomis dienomis jo menas yra pilnai pri-

Kūčių šeimininkės (iš k.): Regina Lišauskienė, Irena Petrai tienė, Birutė Uknevičienė, Jurgita Grigonienė, Aušra Vabalienė,
Nemi ra Stauskas, Dūšia Naujokaitytė-Burggren.                                                                             Amando Ragausko nuotraukos

imtinas ir vertinamas. Savo gyvenime Jonui Mekui
teko bendrauti su daugybe žvaigž džių. Nuotraukos
iliustruoja jo santy kius su Andy Warhol, Martin,
Scor sese, Kennedy šeima, John Lennon, Yoko Ono,
Sal vador Dali ir Elvis. Šioje parodoje viena siena
buvo iš puošta Elvis Pres ley koncerto nuotraukų ko-
liažu. Mekas pasakojo, kad jis buvo pakvies tas kaip
svečias į koncertą ir galėjo iš arti fotografuoti Elvis.
Parodos metu grojo WTC HAIKUS, 2010 video, smui-
ko stygų čirpimas skambėjo per visą salę, perduo-
damas avangardo jausmą.

Parodoje ypatingai išsiskyrė viena nuotraukų se-
rija. Mekas labai džiaugėsi savo nuotraukomis iš Lie-
tuvos. Būdamas Lie tuvoje, 1971 m. jis įamžino asme -
ni nius kaimo vaizdus. Nuotraukose vaizduoja dir-
ban čią motulę kaime. Se bastijonas prasitarė, kad jo
tėvui šitos nuotraukos labai svarbios.

Emigravęs į Ameriką, Mekas su šeima pir-
muosius kelerius metus dalyvavo LB-nės veikloje, bet
mokyda masis universitete jis įsiliejo į Amerikos
avangardo kultūrą. Būda mas 32 metų įsteigė „Film
Culture” žurnalą, padėjo įsteigti Film-Makes Coo-
perative (FMC), 1962 metais, o po dvejų metų – Film-
Makers Cinema theque. Jo kūryba reiškėsi filmais,
eilė raščiais, straipsniais ir menu. Pasau lis yra pri-
pažinęs jo talentą. Jis yra laimėjęs daug premijų, ruo-
šė parodas Amerikos didmiesčiuose, Pran cūzijo je,
Vokietijoje, Rusijo je, Belgi joje, Ang lijoje ir Lietuvoje.

Buvo įdomu susitikti su pasau line asmenybe,
garsenybe, sužinoti apie jo įnašą į pasaulio kultūrą
ir kad jis ir jo vaikai (Sebastijonas ir duktė Oona) yra
dažni svečiai Lietuvoje ir per Meko fondą yra me-
nininkų rėmėjai.
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– Kokia proga atvykote į Čika gą? Kiek
ilgai buvote?

– Atvykau į Čikagą „Grandies”
me no vadovės Violetos Fabianovich,
kuri paskirta būsimos 2014 m. Lie tu vos
Dainų šventės šokių dienos išei vių
grupių baletmeistere, ir LTŠI (Lietuvių
tautinių šokių instituto) kvietimu.
Kursų tikslas – pasiruošti būsimai
2014 m. Lietuvos dainų šventei. Kadan -
gi išeivių pasirodymui Šo kių šventei
specialiai sukūriau naujus šokius –
„Lėk gervė”, „Trejinis susuktinis”,
„Bitutė pilkoji”, tai no rėjau pats juos
pastatyti ir perteikti išeivijos vado-
vams. Naujų šokių dvasia ir stilistika
geriausiai gali per teikti tik pats auto-
rius. Kursai truko dvi dienas – Lietu-
vių namuose Le monte, tačiau Čikagos
tautinio šokių ansamblio „Grandies”
dėka dar sa vaitę susipažinau su Čika-

gos lietuvių bendruomene,
jos veikla. Specialiai „Gran-
dies”  ansamblio jubiliejui
su kūriau naują šokį – „Dūk-
tinė polka”, kurią per vieną
vakarą pastačiau su „Gran-
dies” šokėjais. Buvau suža-
vėtas jų techniniu pasiren-
gimu. Tai mane gerai nuste-
bino. Likau patenkintas pir-
mu šokio atlikimu.

– Dalyvavote šokių kursuose Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Gal galite paaiš-
kinti, kas juos or ganizavo ir kodėl jie rei-
kalingi? Kaip pasisekė? Ar šokėjai buvo pa-
 siruošę?

– Šokių kursai buvo organizuoti iš-
mokti būsimos 2014 m. Lietuvos Dai nų
šventės Šokių dienos „Sodau to” išeivių
dalies šokius. Juos organizavo Čikagos
„Grandies” ansamblio meno vadovė
Violeta Fabianovich kartu su LTŠI.
Prie mano kelionės prisidėjo: Čikagos
„Grandies”, To ron to „Gintaro”, Cle-
velando „Švytu rio” ir Lemonto „Spin-
dulio” ansambliai. Be galo esu dėkin-
gas jiems už parodytą pasitikėjimą
manimi ir mano kūryba. 

Kursuose dalyvavę šokių grupių
šokėjai bei vadovai buvo labai darbš-
 tūs ir gerai pasirengę kursams. Kur sų
organizavimu ir pačiais kursantais
buvau patenkintas.

– Ar tai Jūsų pirmas apsilan kymas Či-
kagoje (ar JAV)? Gal tu rėjote progos pamatyti

čių. Vaikai patys pa sakoja
apie savo gyvenimus glo-
bos na muose, apie tėvus,
kurie juos pa liko ar net vi-
sai pamiršo. Liūdna, bet
tai aktuali šiuolaikinio gy-
venimo te ma. Reikia tikė-
tis, kad bus susidomėta
vai kų priežiūra ir apsau -
ga. Giedrė Beinoriūtė pa-
lietė labai skaudžią te mą,
svarbią  ne tik Lietuvos
vaikams, nes ir kitose ša-
lyse – vaikai lieka  be glo-
bos. Pravartu šį filmą pa-
matyti nieko nestokojan-
čioms šeimoms. Gal šis fil-
mas priverstų susimąstyti
apie šei mos vertę ir arti -
mo meilę.

Na, o sekmadienis pra -
bėgo tarp San Diego lietu-
vių. Klebonas Tomas Karanauskas buvo pakviestas į San Diego lietuvių ka-
lėdinės eglutės programą ir Kūčių vakarienę. Jis aukojo šv. Mišias, o vėliau
smagiai praleido lai ką su lietuviais. Smagu buvo ma tyti vaikučius, kurie la-
bai rūpestingai darė viską, ko juos išmokė tė ve liai ir vadovai. Visi pasi-
puošę, susijaudinę, veideliai išraudę, bet juk sma gumas – Kalėdų Senelis at-
vyksta! Dovanų – pilnas jo vežimas! Šeimi nin kės irgi nenusileido viena ki-
tai ir kad jau priruošė vaišių... Žuvis vie no kia ir kitokia, silkės įdarytos mar-
cipanais, o mišrainių skanumėlis, o ki sieliaus gardumėlis... Ir net sangrijos
buvo! Bet gražiausia ir smagiausia buvo draugiška nuotaika. Visi už vi sus.
Jokio pasidalijimo! Jie buvo visi tos pačios Lietuvos  žmonės! Labai gražus
pavyzdys.

Štai toks buvo malonus savaitgalis, kuris paliko pėdsaką ne vieno lie-
tuvio širdyje.

Ir aš ten buvau, alų, midų gėriau, burnoj neturėjau...
Į Los Angeles grįžom gerokai sutemus.

LR garbės konsulė Daiva Če kanauskaitė-Navarette,
kino aktorė Rūta Lee, kun. Tomas Karanauskas.

,,Grandies” ansamblio  šokėjai su  vadovais. Viduryje iš k.: G. Grinkevičius, V. Fabianovich
ir V. Mačiulskis.

Pamačiau, su kokiu entuziazmu ir meile 
lietuvybei dirba mūsų išeivių grupės

Či kagą ar pabendrauti su šokių kolektyvų
va dovais Čikagoje? Kokie įspū džiai?

– Lankiausi Čikagoje 2011 m., kai
buvau pakviestas dalyvauti vasaros
Dai navos kursuose. Tada pirmą kartą
susipažinau su Šiaurės Amerikos lie-
tuvių šokių grupių vadovais. Jau ta da
pamačiau, su kokiu entuziazmu ir
meile lietuvybei dirba mūsų išei vių
grupės. Daug ko mes čia Lietu voje tu-
rėtume pasimokyti iš Jūsų. Parsive-
žiau gražiausius prisimini mus. 2012 m.
atvykau į Bostoną ir pirmą kartą ste-
bėjau išeivių Šokių šventę. Likau su-
žavėtas. 

– Koks Jūsų vaidmuo 2014 m. Vilniuje
rengiamos Dainų šventės Šokių dienos
programos komitete?

– Parašiau 2014 m. jubiliejinės
Lietuvos Dainų šventės Šokių dienos
scenarijų ir buvau paskirtas Šokių
dienos „Sodauto” meno vadovu ir vyr.
baletmeisteriu.

– 2014 m. vasarą Vilniuje rengiama
Dainų šventė ir prieš ją vyks įvairūs rengi-
niai, koncertai ir mugės. Vienas šventės ren-
ginys – tai ne kartą minėta Šokių diena (tiks-
liau, vakaras, nes vyks vaka re).  Kokia
tema, kokios jos dalys?

– 2014 m. Šokių dienos koncerto
„So dauto” programa yra tokia: „So -
dauto, sode”, „Bitelė lingo, linago” (Iš
lietuvių liaudies dainos). 2014 m. Dai-
nų šventės šokių dienos koncepcija –
susieti šventę su etniniais namo-sodo,
bitės-žmogaus, ugnies-šeimos židinio
simboliais, įprasminančiais pasaulį
arba valstybę, šeimą kaip valstybės pa-
matą, šeimos ir valstybės tradicijų
puo selėjimą. Todėl Šokių die nos temai
atskleisti pasirinktas – „Sodauto” pa-
vadinimas. Lietuviški žo džiai su ta

pačia šaknimi sodrus, sotus nusako
sotumo, prisisotinimo, pertekliaus bū-
seną. Galima sakyti, kad sodas – žmo-
gaus sukultūrinta erdvė arba jo namai.
Jos kūrimas turėjo sutapti su žmogaus
vidinės harmonijos augimu, saugu-
mo didė jimu. Ši būsena mūsų kalboje
nu sakoma žodžiu sodnus – ramus, nuo
aistrų atsiribojęs, vidinės harmoni-
jos ir darnos sodą susikūręs žmogus. 

Sodu vadinamas ir šiaudinis so das.
Jis visuomet buvo ne tik namų puoš-
mena, bet ir laimės į juos nešėjas. Šiau-
dinis sodas buvo kabinamas per vestu-
ves ar gimus vaikui. Palu bėje ka bantis
sodas įprasmino tobulo pasaulio sukū-
rimo idėją ir siejosi su dan gaus sodu –
rojumi arba dauso mis. Sode būdavo
užkoduota tobulo pasaulio sukūrimo
idėja, esminiai mūsų būties ir gyveni-
mo šiame pa saulyje principai. 

Lietuvių liaudies tautosakoje so-
das dažnai tapatinamas su žmogaus gy-
venimu. Jį, kaip ir šeimą – namus, rei-
kia sodinti, prižiūrėti, sau goti nuo ne-
gandų, o sunykus, vėlei atsodinti. 

Senovės baltų pasaulėžiūroje bi-
čių bendruomenė buvo prilyginama
žmonių bendruomenei, kuri neretai ly-
ginama su bičių aviliu. Lietuvių tauto-
sa koje mergelė, tarsi bitelė ausdama dro-
 bes ir juostas, rašydama „raštelius,
kaip bitės korelį”, nusiaudžia savo liki -
mą.

Šventės idėja – per vienos lietuvių
šeimos gyvenimo istoriją pažvelgti į mū -
sų valstybės dabartį, visos tautos bū tį.     

Nuo seno lietuviui namai buvo
viskas: gimimo, šeimos steigimo vie ta,
vaikų mokykla ir senelių prie glauda,
slaugos ir mirties patalas. Namų židi-
nio ugnis per amžius skleidė ne tik
šviesą ir šilumą, ji įkūnijo nenutrūks -

Čikagoje neseniai lankėsi ypatingas svečias iš Lietuvos. Tai meno va-
 dovas ir baletmeisteris Vidmantas Mačiulskis. Spaudoje jau buvo ap-
ra šyti Pasaulio lietuvių centre Lemonte lapkričio 9–10 d. vykę Tautinių
šokių kursai, kuriuose jis dalyvavo. Čia pats svečias pasidalina savo įspū-
 džiais ir įžvalgomis apie tuos kursus, apie jo trumpą, bet darbingą vieš-
nagę Čikagoje bei apie 2014 m. vasarą Lie tuvoje vyksiantį Dainų šven-
tės Šokių dienos koncertą.

Repeticijų akimirka.                                                 Gintaro Grinkevičiaus asme ninio albumo nuotraukos     

Nukelta į 6 psl.
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tamą šeimos ir giminės ryšį bei gyvybę.
Šventės moto – nuo šeimos namų iki valstybės

kūrimo. Šeimos namai – visos valstybės pagrindas
ir jos garantas. Šeimos židinys – tai valstybės gyvy -
bės aukuras, prie kurio yra vietos ir senam, ir jau-
nam bei gyvenimo vėtrų nublokštam broliui ir sese -
riai. Jei užgestų šeimos židinys, užgestų ir valstybės
ugnis. 

Šokių šventės programa sudaryta iš 5 dalių, Pro-
logo ir Finalo.

Prologas – „Sodauto, sode bitelė”.
I dalis – „Aš pasėjau žalią rūtą”.
II dalis – „Sukim, vykim lizdelį”.
III dalis – „Ugnelė dega, ratelis sukas”.
IV dalis – „Ir papūte šiaurus vejas„.
V dalis – „Auga žalias atžalynas”.
Finalas – „Čia – mano namai”.

– Mastas labai didelis. Šokių kolektyvų, vadovų ir šo-
kėjų daug, ne vien Lietuvoje. Kiek maždaug šokėjų daly-
vaus 2014 m. šventėje? Iš Lietu vos? Iš užsienio? 

– Iš Lietuvos jau užsiregistravo per 9,000 šokė-
jų, iš išeivijos – per 20 šokių grupių, tačiau tikimės,
kad atsilieps ir daugiau išeivių šokių ansamblių.

– Kaip palaikėte ryšius su šokių kolektyvais, gyve-
nančiais už Lietu vos ribų? Kaip perdavėte informaciją, ką
ir kaip šokti?

– Tam yra internetas, skype, pats asmeniškai su-
sirašinėju su visomis išeivių grupėmis. Bendravimą
palai kau per Čikagos „Grandies” meno va dovę Vio-
letą Fabianovich, kuri yra paskirta išeivių grupių
dalies baletmeistere. 2014 m. vasario mėnesį planuoju
aplankyti Švedijos Stokholmo šokių grupę „Baltija”

leidžia drauge) vadino šeima. Pastaroji išlaiko tra-
dicinę struktūrą, funkcijas ir sąryšį su vienu namų
ūkiu. Tarptautinio mobilumo sąlygotas atotolio šei-
mas (kai vienas/abu tėvai išvyksta dirbti į užsienį,
o vai kas lieka gyventi Lietuvoje) šeimo mis pava-
dino trys ketvirtadaliai res pondentų (75,6 proc.),
migracijos so cialinę šeimą, kuri labiausiai nuto-
lusi nuo tradicinės šeimos sampra tos, kadangi ją su-
daro vaikus globojantys giminystės ryšiais susieti
ir nesusieti (pvz. draugai, pažįstami) asme nys,
šeima pavadino tik 48,7 proc. respondentų.

Vaiko globos svarba apibūdinant 
migraciją patiriančias šeimas

Nors tarptautinio mobilumo su for muotas ato-
tolio šeimas (vaikas lieka gyventi Lietuvoje) šei-
momis pavadina 75,6 proc. respondentų, po žiūris į
šias šeimas nėra vienareikš mis ir glaudžiai susijęs
su tuo, kaip Lietuvoje organizuojama vaiko globa.

Intensyvus moterų mobilumas keičia požiūrį į
motiną kaip svarbiau sią šeimos židinio saugotoją.
Tyrimas parodė, jog beveik nėra skirtumo tarp po-
žiūrio į šeimą, kai uždarbiauti išvyksta tėvas (79,3
proc. res pon dentų laiko šeima) ir kai išvyksta mo-
tina (77,1 proc. laiko šeima).

Dar viena svarbi ypatybė – gimi nių tinklo
svarba požiūriui į šeimą. Nustatyta, kad tuomet,
kai vaiką Lie tuvoje globoja giminės (seneliai, te-
 tos/ dėdės) ir šeima suvokiama kaip saugi gimi-
nystės ryšių aplinka vai kui, net 81,6 proc. respon-
dentų migra ciją patiriančią šeimą vadina šeima.
Taigi, laikoma, kad giminių tinklas sukuria vaikui
palankesnę aplinką, nei vieno tėvų globa. Įdomu,
kad net Lietuvoje vieni savarankiškai gyve nantys
broliai/seserys, tėvams dir bant užsienyje, yra pa-
lankiau vertinami nei išvykusio tėvo ar motinos
šeimos – 80,3 proc. respondentų juos laiko šeima.
Tuomet, kai tėvai išvyks ta, o vaikas lieka gyventi
globos na muose tik 51,3 proc. respondentų juos pa-
vadina šeima.

Taigi, šeimos apibūdinimui yra palankios šios
vaiko globos formos: vai kas globojamas giminių,
motinos/ tėvo, vyresni vaikai globoja jaunesnius.

Mažiau palankios – vaiką globoja giminystės ryšių
nesiejami asme nys (draugai, pažįstami), vaikas
lieka gyventi globos namuose.

Kaip vertinamas tėvų apsispren dimas 
ieškotis darbo užsienyje, vai kams liekant
gyventi Lietuvoje?

Respondentai pareiškė skirtingas nuomones
apie tai, ar jie pritaria tokiam tėvų apsisprendimui,
ar smer kia jų pasirinkimą. Beveik pusė Lietuvos
gyventojų (49,4 proc.) buvo linkę nepritarti tėvų
sprendimui iš vykti į užsienį. Kita pusė respondentų
dalijosi tarp pritariančių (24,5 proc.) ir neapsi-
sprendusių (26,2 proc.). Kaimo gyventojai labiau nei
mies to linkę pritarti tėvų apsispren dimui ieškotis
darbo užsienyje, tas pats pasakytina apie žemesnį iš-
sila vinimą turinčius respondentus. Išana lizavus pa-
reikštas respondentų nuomones, priklausomai nuo
paja mų, nustatyta, kad mažiausiai už dir bantys (iki
700 Lt) dažniau nei kitos grupės pritaria tėvų spren-
dimui iš vykti uždarbiauti, vaikams liekant gy venti
Lietuvoje. Tuo tarpu, daugiau nei pusė (52,9 proc.)

virš 1000 Lt uždirbančių respondentų nepritarė to-
kiam tėvų elgesiui. Svarbu, kad tie sioginę migra-
cinę patirtį turintys res pondentai buvo linkę pri-
tarti tėvų išvykimui uždarbiauti užsienyje.

Išanalizavus, dėl kokių priežas čių respondentai
pritarė/nepritarė tėvų išvykimui į užsienį, vaikams
liekant gyventi Lietuvoje, išryškėjo trys savo nuo-
monės aiškinimo motyvai: nepritarimo (54,8 proc.),
pritarimo (31,6 proc.) ir abejojimo (13,6 proc.). Ne-
pritariama tėvų išvykimui, nes: šeima turi gyventi
kartu (42,5 proc.), tėvai turi būti atsakingi už savo
vaikus (24,7 proc.), tėvų išvykimas neigiamai pa-
veikia vaikus (22,6 proc.), iškyla grėsmė santykiams
šei moje (8,7 proc.) ir manoma, jog ir Lie tuvoje yra
galimybių užsidirbti (1,8 proc.). Pritariama tėvų iš-
vykimui dėl: blogos ekonominės situacijos Lietu-
voje (75,0 proc.) ir tėvų pastangų užtikrinti vaikų ge-
rovę, kurti ateitį (25, 0 proc.). Abejojama dėl viena-
 reikšmio tėvų išvykimo vertinimo todėl, kad, res-
pon dentų nuomone, bū tina atsižvelgti į visas tėvų
pasirinkimo aplinkybes (68,2 proc.) ir gerbti asmens
teisę pačiam apsispręsti (31,8 proc.).

Bernardinai.lt

Migracijos iššūkiai

Vidmantas Mačiulskis

Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 5 psl.

ir Londono lietuvių šokių grupę, peržiūrėti jų pa-
ruoštą repertuarą ir  prireikus patai syti klaidas.

– Jau paaiškinote, ko žiūrovai galės tikėtis. O kuo 2014
m. Šokių dienos programa skirsis nuo anks tesnių progra-
mų? Kaip suprantu, šokėjai iš užsienio šoks atskiroje prog-
ramos dalyje, ne kartu su Lie tuvos šokėjais, kaip anksčiau?
Kaip ir kodėl buvo priimtas toks sprendimas? Ar manote,
kad pana šiai bus daroma ateityje, ar čia tik sprendimas,
įgyvendintas šiai šven tei?

– Migracijos problema aktuali šiandien ne tik
Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Lietuvai įstojus į Eu-
ropos Sąjungą, atsivėrus sienoms, vis daugiau mūsų
brolių ir sesių išvyksta ieškoti laimės į svečias šalis.
Štai mano sesuo gyvena Londone, sūnėnas Dubline.
Lietuvoje nerasime nė vienos šeimos, kas neturėtų
giminaičio ar draugo, išvykusio svetur. Todėl ir buvo
nuspręsta šioje šokių šventėje išskirti išeivių dalį. Ne-

ma nau, kad kitoje šventėje jie šoks atskirai. Bus nau-
jas scenarijus, nauja šventės vizija, tad keisis ir iš-
eivių vieta bei paskirtis šventėje.

– Ko  palinkėtumėte  išeivijoje  šokantiems  lietuvių
tautinių  šokių  my lėtojams ir  jų  mokytojams  bei va do-
vams?

– Linkiu ir toliau tęsti lietuvybės puoselėjimą ir
taip prisidėti prie mū sų tėvynės Lietuvos klestėjimo.
Vi liuosi, kad pasikeitus ekonominei ap linkai daugelis
emigrantų sugrįš tė vynėn ir bus pasirengę įsijung-
ti į jos gerovės kūrimą.

Ačiū. Linkime Jums, 2014 m. šventės rengėjams ir
visiems šokėjams, sėkmės!

Kalbino
Ramunė Kubiliūtė

Džiaugiamės svečio iš Lietuvos Šokių dienos meno vadovo, baletmeisterio Vidmanto Mačiulskio patarimais.
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LIETUVA IR PASAULIS

Patvirtinta švietimo strategija 2013–2022 m.

Iš Rusijos išvyko paskutinis „Greenpeace” 
aktyvistas užsienietis 

JAV pasmerkė smurtą prieš žurnalistus Ukrainoje

Rusijoje į laisvę išleistos „Pussy Riot” narės

Vilnius (BNS) – Seimo komisija
nutarė, kad rengti Desovietizacijos
įstatymo projektą bei pradėti jį įgy-
vendinti per vėlu. „Praktiškai visi ko-
misijos posėdyje dalyvavę nariai pa-
sakė, kad procesas jau turėjo būti baig-
tas gerokai anksčiau – prieš 15–10
metų. Prabėgus 25 metams po Nepri-
klausomybės atkūrimo jis lyg tampa
nebeaktualus”, – sakė komisijos pir-
mininkas socialdemokratas Vytautas
Saulis. Jis teigė šį klausimą per ko-
misijos posėdį iškėlęs savo iniciatyva,

nes paprastai prieš rin kimus vis pa-
sigirsta minčių apie būtinybę priimti
desovietizacijos įstatymą. Pasak V.
Saulio, teigta, kad toks projektas yra
parengtas, guli Seimo stalčiuose, bet
realiai jis nepradėtas. Apie desovieti-
zacijos įstatymą Lietuvoje kalbama
nuo Nepriklausomybės atkūrimo 1990
m. 1991 m. Aukščiausiojoje Taryboje
buvo sudaryta darbo grupė jam pa-
rengti, bet šis teisės aktas taip ir ne-
pasirodė. 

Ar desovietizacijos įstatymas tikrai 
nebeaktualus?

Žilvino Kempino fotografijų paroda Washingtone 

Washington, DC (BNS) – JAV pa-
reiškė susirūpinimą dėl smurto prieš
eurointegracijos šalininkų demonst-
racijose Ukrainoje dalyvaujančius žur-
nalistus bei aktyvistus ir teigė, kad
opozicijos žurnalistės sumušimas ke-
lia itin didelį nerimą. JAV reiškia di-
delį susirūpinimą, jog smurtas ir bau-
ginimai nukreipiami į aktyvistus ir
žurnalistus, kurie dalyvauja euroin-
tegracijos šalininkų protestuose, – tei-
gia ma JAV valstybės departamento
atstovės Jen Psaki pranešime. Žurna-
listės Tetjanos Čornovol sumušimas
kelia itin didelį nerimą. Naktį į gruo-

džio 25 d. netoli Kijevo žurnalistės au-
tomobilį sustabdė visureigis, vėliau ji
buvo išvilkta ir žiauriai sumušta. Nu-
kentėjusiąją griovyje rado pro šalį va-
žiavę žmonės. Žurnalistė rašo straips-
nius apie Ukrainos vadovų neteisėtą
praturtėjimą opoziciniam interneto
tinklalapiui „Ukrainska Pravda”. JAV
paragino Ukrainą užtikrinti pagarbą
žmogaus teisėms, įskaitant pagrindi-
nę teisę į žodžio laisvę ir susirinkimą.
Po žurnalistės sumušimo Kijeve į mi-
tingą susirinko daugiau kaip 50,000
žmonių. 

Vilnius (Alkas.lt) – Gruodžio 27 d.
grupė įvairioms Seimo frakcijoms pri-
klausančių Seimo narių kreipėsi į Lie-
tuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų
komisiją (VRK), ragindami įtvirtinti
Tautai priklausančias teisėtas galias ir
netrukdyti Lietuvos piliečiams kurti
savąją valstybę bei pilietinę visuome-
nę. Kreipimąsi pasirašę Seimo nariai:
Povilas Gylys, Petras Gražulis, Rytas
Kupčinskas, Algirdas Patackas, Valdas
Vasi liauskas, Jonas Varkala prašo leis-
ti Lietuvos piliečiams išreikšti savo
nuomonę dėl Konstitucijos 9 str., ku-

riame  įtvirtinta nuostata, kad  svar-
biausi Valstybės bei Tautos gyvenimo
klausimai sprendžiami referendumu.
To reikalauja ir Lietuvos žmogaus tei-
sių bei kitos nevyriausybinės organi-
zacijos. 2013 m. gruodžio 14 d. VRK pri-
pažino 292,200 iš 313,425 surinktųjų
parašų, kuriuos jai pateikė iniciaty-
vinė grupė dėl referendumo paskelbi-
mo. Tai reiškia, kad surinktas parašų
skaičius yra nepakankamas. Seimo
nariai stebisi, jog VRK daugumą pa-
rašų išbraukė tik dėl techninių neati-
tikimų.  

Prašoma netrukdyti piliečiams kurti valstybės

Seimas 2014-uosius paskelbė Oršos mūšio metais

Vilnius (Alkas.lt) – Seimas, atsi-
žvelgdamas į tai, kad 2014 m. rugsėjo 8
d. sukanka 500 metų, kai Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės kariuomenė
laimėjo istorinę pergalę Oršos mūšyje
ir apgynė Lietuvos žemių vientisu-
mą, ir siekdamas paminėti šią Lietuvai
ir jos žmonėms svarbią istorinę datą,
nutarė 2014-uosius paskelbti Oršos
mūšio metais. Priimtu nutarimu taip
pat nuspręsta pasiūlyti Vyriausybei iki
2014 m. vasario 5 d. kartu su kitomis
įstaigomis parengti Oršos mūšio metų
minėjimo programą ir koordinuoti jos

įgyvendinimą. Vyriausybei pasiūlyta
numatyti lėšų Oršos mūšio metų mi-
nėjimo programai įgyvendinti. 1514 m.
rugsėjo 8 d. įvykęs Oršos mūšis yra vie-
na didingiausių Lietuvos kariuomenės
pergalių po Žalgirio mūšio ir nepa-
prastai svarbi Lietuvos istorijos data.
Oršos mūšis yra svarbi istorinė jung-
tis su Baltarusija ir Ukraina – mūšyje
dalyvavo daugiatautė LDK kariuome-
nė, pati mūšio vieta yra dabartinės Bal-
tarusijos teritorijoje, o mūšyje LDK ka-
riuomenei vadovavo Konstantinas Ost-
rogiškis.

Washington, DC (Kultūros mi-
 nis t. info) – Lietuvos Respublikos am-
basadoje JAV atidaryta Žilvino Kem-
pino kūrinių fotografijų paroda, pri-
statanti 2013 m. birželio-rugsėjo mėn.
Jean Tinguely muziejuje Bazelyje
(Šveicarija) įvykusią Ž. Kempino as-
meninę parodą „Slow Motion” doku-
mentuojančias nuotraukas. Šioje iki
šiol didžiausioje Ž. Kempino kūrybą
pristatančioje parodoje menininko kū-
riniai buvo rodomi atskirai arba kar-

tu su J. Tinguely darbais. Ambasado-
je Washingtone rodomų Ž. Kempino
kū rinių fotografijų autorius – Daniel
Spehr. Nuo 1997 m. New York gyve-
nantis Ž. Kempinas – vienas žinomiau -
sių šiuolaikinių  Lietuvos menininkų.
Naudodamas paprasčiausias, kasdie-
 niškas, bet kartu netradicines prie-
mones – vaizdo juostas, ventiliatorius,
fluorescencinių lempų vamzdelius, jis
kuria kinetines minimalistines ins-
ta liacijas.  

Maskva (ELTA) – Po beveik dvejų
kalėjime praleistų metų į laisvę iš-
ėjusios dvi Rusijos roko grupės „Pus-
sy Riot” narės pareiškė, jog neatsisa-
kė savo tikslų ir vis dar siekia nuo val-
džios nuversti Prezidentą Vladimirą
Putiną. Nadežda Tolokonikova ir Ma-
rija Aliochina bei dar viena grupės na -
rė buvo sulaikytos 2012 m. kovą per
pro testo akciją prieš V. Putiną Kristaus
Išganytojo katedroje Maskvoje. Pra-

ėjusių metų rugpjūtį dėl „chuliganiz-
mo” mer ginos buvo nuteistos dvejų me -
tų laisvės atėmimo bausmėmis. Pa-
 skel bus amnestiją laisvę jos atgavo
praeitos savaitės pradžioje. Trečioji
grupės narė laisvėje yra jau nuo pra-
ėjusių metų, kai jai bausmė buvo pa-
keista į lygtinę. N. Tolokonikova teigė,
kad baisiausias dalykas V. Putino val-
domoje Rusijoje yra negalėjimas kal-
bėti ir būti išgirstam. 

Sankt Peterburgas (BNS) – Pa-
skutinis iš 26 „Greenpeace” aktyvistų
užsieniečių, kurie Rusijoje buvo sulai -
kyti dėl protesto Arktyje, gruodžio 29
d. išskrido iš Rusijos, paskelbė ši aplin -
kosaugos organizacija. Lenkijos pilie-
čio 37 m. Tomasz Dziemianczuk išvy-
kimu iš Sankt Peterburgo į Varšuvą pa-

galiau baigėsi pasaulio susirūpinimą
kėlusi istorija. 30 „Greenpeace” akty-
vistų, tarp jų – keturi rusai, rugsėjį
buvo sulaikyti dėl protesto prieš naftos
gavybą Arktyje. Vėliau jie buvo paleisti
už užstatą, o dabar jiems buvo pritai-
kyta Kremliaus paskelbta amnestija.

Vilnius (BNS) – 2013 m. gruodžio
23 d. Seimas patvirtino Valstybinę
švietimo strategiją artimiausiam de-
šimtmečiui. Kaip pastebi strategijos
autoriai, Lietuva yra nemažai pasie ku-
si, tačiau pastaruoju metu vis ryškes-
ni tampa švietimo ir ugdymo sistemos
trūkumai. Nuo 2009 m. aukštojo moks-
lo prieinamumas sumažėjo (pabrango
studijų mokes tis), tai ilgainiui gali at-
siliepti ir bendriesiems išsilavinimo ly-
gio rodikliams. Atsiliekame pagal
įtraukties į ikimokyklinį, prieš mo-
kyklinį ug dymą, suaugusiųjų moky-
mosi visą gyvenimą lygį, turime so-
cialinės atskirties rizikos grupių, ypač
jaunimo, kuriems neužtikrinamos ly-
gios galimybės dalyvauti visuomenės
gyvenime, jie sunkiai įsijungia į dar-
bo rinką. Stokojame dėmesio gabie-
siems mokiniams. Yra nemaži miesto
ir kaimo švietimo prieinamumo ir ko-
kybės skirtumai. Turime sukurti įvai-

resnes paskatas ir sąlygas mokytis
bet kurio amžiaus asmeniui, nepri-
klau somai nuo gyvenamosios vietos,
net ir atokesnėse kaimo vietovėse, ug-
dyti kiekvieno gebėjimą atpažinti save
veiklos pasaulyje ir sudaryti sąlygas
įgyvendinti turimas žinias bei kom-
petencijas, neatsižvelgiant į tai, ar jos
įgytos sava rankiškai mokantis, ar vei-
kiant praktiškai. Pagrindinis patvir-
tinto dokumento tikslas – paversti Lie-
 tuvos švietimą tvariu pagrindu vals-
tybės gerovės kėlimui, veržliam ir sa-
varankiškam žmogui, atsakingai ir
solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir
pasaulio ateitį. Priimtoje strategijoje
žadama, kad Švietimo ir mokslo mi-
nisterija, sukvies atvirą strategijos
įgyvendinimo forumą, kuriame bus
svarstoma, kaip geriau įgyven dinti
švietimo politikos kryptis, kaip ben-
dradarbiauti visoms visuomenės gru-
pėms.

Žygimantas Pavilionis (k.) ir Žilvinas Kempinas. Ludo Segers nuotr.

„Pussy Riot” narės. ELTA nuotr.



DRAUGAS2013 GRUODŽIO 31, ANTRADIENIS8

Popiežiaus Pranciškaus kalėdinė žinia

„Urbi et orbi” 

ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

2013 gruodis – 2014 sausis
Gruodžio 30 d.

– 1883 m. gimė Peliksas Bugailiškis –
teisininkas, spaudos darbuotojas, žurnalis-
tas, kraštotyrininkas, muziejininkas, politinis
veikėjas (mirė 1965 m.). 

– 1893 m. Vabalninke gimė Kazimieras

Žitkus-Žitkevičius – kunigas, poetas, vertė -
jas. Mokėsi Panevėžio keturklasėje mokyk-
loje. 1919 m. baigė Kauno kunigų seminariją.
Vėliau klausė paskaitų Kauno un-te. Dėstė ti-
kybą mokytojų seminarijoje, gimnazijose.
Buvo moksleivių ir studentų ateitininkų ka-
pelionas. Kauno kunigų seminarijos rekto-
rius. Parašė mokykloms tikybos vadovėlių:
„Tėve mūsų”, „Sveika, Marija”, „Tikiu”; „Mažąjį
katekizmą”, iš kurių mokėsi visa lietuvių karta
visame pasaulyje. Nuo 1911 m. spausdino ei-
lėraščius Vinco Stonio slapyvardžiu (pagal
Šatrijos Raganos herojų). Pavasarininkų
himno autorius. Jo poezijoje nemažai skam-
bių, artimų tautosakai, dainų: eilėraštis „Gra-
žių dainelių daug girdėjau” virto liaudies
daina. Išvertė A. Puškino, M. Lermontovo, J.
Baltrušaičio eilėraščių. (Mirė Kaune 1986 m.). 

Gruodžio 31 d.
– 1932 m. mirė Stanislovas narutavi-

čius – teisininkas, Lietuvos politinis veikėjas
(gimė 1862 m.).

– 1993 m. mirė Zviad Gamsakhurdia –
garsus gruzinų disidentas, mokslininkas ir
rašytojas. Pirmasis demokratiškai išrinktas
Gruzijos Respublikos prezidentas (1991–
1992) po Sovietų sąjungos žlugimo (gimė
1939 m.)

Sausio 1 d.
– Lietuvos vėliavos diena.
– 1714 m. Lazdynėliuose, Gumbinės ap-

skr., gimė Kristijonas Donelaitis – liuteronų
kunigas, lietuvių grožinės literatūros pradi-
ninkas. Mokėsi Karaliaučiaus Knypuvos ka-
tedros mokykloje. Karaliaučiaus universitete
studijavo teologiją, lankė lietuvių kalbos se-
minarą. 1740–1742 m. Stalupėnų mokyklos
muzikos mokytojas ir choro vedėjas, mo-
kyklos vedėjas (rektorius). Nuo 1743 m. iki

mirties – Tolminkiemio klebonas. Pastaty-
dino mokyklą, klebonų našlių namą, per-
statė kleboniją, bažnyčią. Rašė eiles lietuvių
ir vokiečių kalba, komponavo muziką, dirbo
barometrus, muzikos instrumentus, optinius
prietaisus. Pagrindinis veikalas – poema „Me-
tai”. Joje vaizduojamas Rytų Prūsijos lietuvių
valstiečių gyvenimas. Sukūrė ryškių lietuvi-
ninkų paveikslų, kaimo buities, papročių
vaizdų, lyrinių gamtovaizdžių, pirmuosius
lietuvių literatūroje groteskiškus dvarininkų
šaržus. Kėlė prigimtinės žmonių lygybės
idėją, aukštino darbą, dorą, žadino lietuvi-
ninkų (būrų) tautinę savimonę, tautiškumą
gretino su dorybėmis. Poemai būdinga krikš-
čioniška pasaulėjauta, didaktika, sodri, žo-
dinga kalba. Tolminkiemyje įkurtas Donelai-
čio memorialinis muziejus. (Mirė Tolminkie-
myje 1780 m.).

Sausio 2 d.
 – 1920 m. gimė Isaav Asimov – JAV ra-

šytojas fantastas, mokslo populiarintojas,
pagal profesiją biochemikas (mirė 1992 m.).

Sausio 3 d.
– 1956 m. mirė Vaclovas Biržiška – kul-

tūros istorikas ir politinis veikėjas (gimė 1884
m.).

Sausio 4 d.
– 2006 m. mirė Aleksandras Maurãgis

– Australijos lietuvių visuomenės veikėjas,
teisės mokslų daktaras, redaktorius (gimė
1909 m.).

Sausio 5 d.
– 1908 m. Luciūnuose, Kurklių vlsč.,

gimė Stasys Yla – kunigas, teologijos pro-
fesorius, rašytojas, redaktorius, visuomenės
veikėjas, LKMA akademikas. Baigė Ukmer-
gės gimnaziją, Kauno kunigų seminariją, Vy-
tauto Didžiojo un-tą. 1932 m. įšventintas ku-
nigu. Studijavo Grenoblio un-te Prancūzi-
joje. 1936–1940 m. dirbo dienraštyje „XX
amžius”. Mokytojavo, dėstė VDU. Nacių su-
imtas, 1943–1945 m. kalintas Štuthofo kon-
centracijos stovykloje.  Nuo 1950 m. gyveno
ir dirbo JAV. 1951–1953 m. žurnalo „Lux
Christi” redaktorius, nuo 1953 m. Švč. M. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių se-
serų vienuolyno Putname kapelionas. Nuo
1963 m. Ateitininkų federacijos dvasios va-
das. Parengė naujų maldynų. Kun. S. Yla yra
vienas žymiausių lietuvių krikščioniškosios
kultūros tyrinėtojų, religinio gyvenimo ir at-
ei tininkų sąjūdžio atnaujintojų. Svarbiausi
veikalai: „Laisvamanybė Lietuvoje” (1936),
„Komunizmas Lietuvoje”1(937), „Laisvės
problema” (1938), „Siauroji ar pilnutinė ka-
talikybė” (1939), „Žmonės ir žvėrys Dievų
miške” (1951), „Ateitininkų vadovas” (1960),
„Dievas sutemose” (1964), „Šiluva Žemaičių
istorijoje” (1970, 2007), „Vardai ir veidai
mūsų kultūros istorijoje” (1973), „Jurgis Ma-
tulaitis” (1977), „Mikalojus Konstantinas Čiur-
lionis: kūrėjas ir žmogus” (1984). (Mirė Čika-
goje 1983 m.).

Kun. Stasys Yla. 

Kun. Kazimieras Žitkus-Žitkevičius.

Kristijono Donelaičio  „Metai”.   

„Garbė Dievui aukštybėse, o že-
mėje ramybė jo mylimiems žmonėms”

(Lk 2,14)

Brangieji broliai ir seserys Ro-
moje ir pasaulyje, linksmų Kalėdų! Ir
aš kartoju giesmę angelų, kurie pasi-
rodė Betliejaus piemenims Jėzaus gi-
mimo naktį. Ši giesmė sujungia dangų
ir žemę, šlovina ir garbina dangų, o že-
mėje gyvenantiems žmonėms linki
taikos. Visus kviečiu kartu giedoti šią
giesmę. Ši giesmė skirta visiems naktį
budintiems vyrams ir moterims, vi-
siems kas tikisi geresnio rytojaus, kas
rūpinasi kitais, kas stengiasi nuolan-
kiai atlikti savo pareigas.

Garbė Dievui! Kalėdos mus kvie-
čia visų pirma garbinti Dievą, nes jis
yra geras, ištikimas, gailestingas. Šią
dieną visiems linkiu atpažinti tikrąjį
Dievo veidą, Tėvo, kuris mums dova-
nojo Jėzų. Visiems linkiu jausti Dievo
artumą, būti su juos, jį mylėti ir ado-
ruoti. Kiekvienas iš mūsų pirmiausia
savo gyvenimu tešlovina Dievą, gyve-
nimu, kupinu meilės Dievui ir bro-
liams.

Ramybė, taika žmonėms. Tikroji
taika tai ne priešingų jėgų pusiaus-
vyra. Tai ne gražus „fasadas”, sle-
piantis kontrastus ir susiskaldymą.
Taika tai kiekvienos dienos pastan-
gos, kurios remiasi Dievo dovana, Jė-
zuje Kristuje mums suteikta malone.
Žiūrėdami į Kūdikį prakartėlėje, gal-
vojame apie karuose kenčiančius vai-
kus, galvojame taip pat apie senus
žmonės, apie skriaudžiamas moteris,
apie ligonius. Karai žudo ir suluošina
daugybę gyvybių!

Kiek daug žmonių pastaraisiais
laikais žuvo Sirijos konflikte, sukėlu-
siame tiek daug neapykantos ir
keršto. Nepaliaukime meldę Viešpatį,
kad apsaugotų mylimą sirų tautą nuo
naujų kentėjimų ir kad kariaujantieji
nutrauktų smurtą ir netrukdytų hu-
manitarinės pagalbos teikimui. Ma-
tėme kokia galinga malda! Džiau-
giuosi, kad šiandien į šį mūsų taikos
Sirijai maldavimą jungiasi ir kitų re-
ligijų tikintieji. Niekada nepraras-
kime drąsos melstis! Nepraraskime
drąsos sakyti: Viešpatie suteik savo
taiką Sirijai ir visam pasauliui. Taip
pat ir netikinčius kviečiu trokšti tai-
kos, trokšti tuo troškimu, kuris pra-
plečia širdį. Visi kartu, melskimės
arba trokškime taikos.

Padovanok, Kūdiki, taiką dažnai
žmonių užmirštamai Centrinės Afri-
kos Respublikai. Tu, Viešpatie, nė
vieno neužmiršti! Suteiki taiką tai ša-

liai, slegiamai smurto ir skurdo, kur
tiek daug žmonių neturi namų, van-
dens ir maisto, neturi iš ko pragy-
venti. Sutaikyk Pietų Sudaną, kur dėl
dabartinės įtampos žuvo tiek daug
žmonių ir iškilo grėsmė tos jaunos
valstybės taikiam sambūviui.

Tu, Taikos Kunigaikšti, visur ra-
gink atsiversti smurtaujančių širdis,
kad jie sudėtų ginklus ir eitų dialogo
keliu. Pažvelk į Nigeriją, draskomą
nesibaigiančių išpuolių prieš nekal-
tus ir beginklius žmones. Laimink tą
Žemę, kurioje atėjai į pasaulį, pada-
ryk, kad kuo greičiau sėkmingai už-
sibaigtų Izraelio ir Palestinos dery-
bos. Pagydyk žaizdas mylimo Irako,
kur dar dažnai kartojasi pasikėsini-
mai.

Gyvybės Viešpatie, apsaugok vi-
sus persekiojamuosius dėl tavo vardo.
Suteik viltį ir padrąsink pabėgėlius,
ypač Afrikos Kyšulio regione ir Kongo
Demokratinės Respublikos rytuose.
Svetingumo ir pagalbos tesulaukia
oraus gyvenimo trokštantys migran-
tai. Niekados daugiau tenesikartoja
tokios tragedijos kaip tos, nusinešu-
sios tiek daug gyvybių, kurias šiais
metais matėme Lampedūzoje!

Betliejaus Kūdiki, palieski širdis
tų, kurie yra įsivėlę į prekybą žmonė-
mis, kad suprastų kaip sunkiai jie nu-
sikalsta žmoniškumui. Pažvelk į pa-
grobiamus, karuose sužeidžiamus ir
žūstančius vaikus, iš kurių, verčiant
juos kariauti, atimama vaikystė.

Dangaus ir žemės Viešpatie, pa-
žvelk į mūsų planetą, kurios ištekliai
be saiko eikvojami dėl žmonių gob-
šumo ir šykštumo. Saugok ir gelbėk
stichinių nelaimių aukas, ypač bran-
gią filipiniečių tautą, neseniai nuken-
tėjusią nuo taifūno.

Brangieji broliai ir seserys, šiame
pasaulyje, šioje žmonijoje šiandien
gimė Išganytojas, kuris yra Viešpats
Mesijas. Sustokime priešais Betlie-
jaus Kūdikį. Leiskime, kad mūsų šir-
dis susijaudintų. Nebijokite, kad
mūsų širdis susijaudintų, leiskime,
kad ją sušildytų Dievo gerumas;
mums reikia jo švelnumo. Dievo pri-
silietimas niekada nesužeidžia, bet
duoda jėgų. Mus reikia Dievo prisilie-
timo. Didi Dievo Meilė. Jam garbės ir
šlovė per amžius! Dievas yra Taika.
Prašykime, kad jis padėtų mums ją
kurti kiekvieną dieną mūsų gyve-
nime, šeimose, miestuose ir valsty-
bėse, visame pasaulyje. Tejaudina
mus Dievo gerumas! 

lt.radiovaticana.va

EPA nuotr.

Popiežius Pranciškus, jau pramintas žmonių popiežiumi, išliko ištikimas savo
stiliui. Kreipdamasis į gausiai Vatikane susirinkusius žmones, jis atsisakė bet
kokio oficialumo ir prabilo paprasta žmonių kalba. Tebesitęsiant Kalėdų la-
kotarpiui, įsigilinkime į šią pagrindinę Bažnyčios vadovo metų kalbą.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSLiŲ LiGOS

ViDAUS LiGOS 

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

48

XIXa. devintojo dešimt-
mečio pabaiga Brazi-
lijai reiškė dideles po-

litines per mainas. 1822 m. nepriklau-
somybę paskelbusi imperija, kurios
monarchai tęsė di nastinę Portugalijos
karališkosios šeimos giją, 1889 metais
pasiskelbia suvienytų Brazilijos vals-
tijų respublika. Konstitucija ir naujos
respublikos politinio elito siekis iš-
vystyti atsilikusį ūkį į pietines Pietų
Rio Grandės, Paranos, Santa Katari-
nos valstijas traukė europiečius imig-
rantus. Tiesą sakant, dau-
geliui jų Brazilijos, Urugva-
jaus ar Argentinos pasie-
niai buvo kaip ir viena erd -
vė. Kuo šiauriau, tuo karš-
čiau ir drėgniau. Kuo labiau
į Argentinos pietus, tuo vė-
sesnis klimatas.

Argentinai gamta davė
ne ką mažiau nei Brazilijai,
o vėsesnio klimato Patago-
nijos pampos buvo ta vieta,
kur pagal savo ūkio įpro-
čius europiečiai žemdirbiai
galėjo rasti laisvos erdvės.
Gyvulininkystės perspek-
tyva buvo didžiulė, o pra-
moni nės Europos maisto
poreikis ne ką mažesnis. Že-
mės ūkio produktų prikrau -
ti laivai plaukė iš Europos,
o atgalios plaukė į ištuštė-
jusius triumus ir žemuti-
nius denius sukrautos pramonės pre-
kės ir begalinių vilčių vedini emig-
rantai. Skirtingai nuo Brazilijos, kur
imperijos politinė struktūra buvo bent
kiek stabili 1822–1889 m., Ar gentina
per visą XIX a. buvo krečiama dviejų
chroniškų ligų: nuolatinio pilietinio
karo ir ginčų su kaimynais dėl terito-
rijų ir nesugebėjimo tvarkyti savo eko-
nomikos. Nuo 1808 m. trukęs nepri-
klausomybės nuo Ispanijos karūnos ju-
dėjimas 1817 m. pa siekė konstitucinės
santvarkos slenkstį, tačiau Argentinos
provincijų konsolidacija tęsėsi dar il-
gus dešimtmečius. Oligarchinės ir dik-
tatūrinės valdžios formos vari javo, sta-
bilumo taip pat nebuvo. Iki XIX a. vi-
durio galutinai savo atskirumą nuo Ar-
gentinos įtvirtino Urugvajus, kuris
naudojosi anglų parama. 

1862 m. generolas D. B. Mitre nu-
malšino eilinį Buenos Airių sukilimą
ir buvo išrinktas konfederacijos prezi-
dentu. Jo dėka buvo imta sistemiškai
rūpintis imi grantų gausinimo ir įsi-
kūrimo reikalais. Europiečiai buvo
geis tini besiplečiančios šalies nauja-
kuriai ir kolonistai. Galbūt politinio
liberalizmo ir respublikoniškų kovų
aidai čia traukė neramias poetų ir ka-
rių emigracijos širdis. Lietuviškojo je
Argentinos atmintyje yra įsirėžęs P.
Dautanto vardas. Tai jis XIX a. pra-
džios nepriklausomybės karuose buvo
Lietuvos ženklas, taip kaip Tadeušas
Kos ciuška tapo simboliu JAV nepri-
klau somybės istorijoje.

Buenos Airės, nepaisant revoliu-
cingo XIX a. šurmulio, augo į laisvą
žavingą miestą, kur daugelis tikėjosi
įgyvendinti tas romantiškas svajones,
kurios senojo je Europoje darėsi neį-
ma nomos.  Spalvingas,  gundantis,
prieš taringas Argentinos gyvenimas
1877 m. kuriam laikui buvo atviliojęs I.
Šlapelį, M. Paugą, Padlevskį ir kitus
žinomus lietuvius. Andrius Vištelis-
Višteliauskas pasiekė Buenos Aires
jau po nesėkmingos naujakurystės
Brazilijos žemėje. Nėra visai tiksliai
nustatyta, ka da tai įvyko, bet išliko kai
kurios persikėlimo Argentinon deta-
lės: A. Viš telis Višteliauskas pradžioje
sugebėjo įsigyti net kelis žemės skly-
pus ir įkurti parduo tuvę Buenos Ai-
rėse, tačiau vėliau jo poetiška prigim-
tis ir idealizmas neatlaikė kasdienio

gyvenimo slėgio. Jis neteko ne tik
turto, bet ir šeimos, o jau po 1905 metų
buvo aiškiai kamuojamas psichinės
li gos. Nepaisant nuolatinio bendra-
dar biavimo su emigracijoje leista lie-
tuvių periodine spauda, jis pats mirė
visų pamirštas. Nei palaidojimo vieta,
nei tiksli mirties data (1912 ar 1916 me-
tai) taip ir liko nenustatytos.

Brazilijos ir Argentinos lietuvių
istorijos turi panašumų. Ir vienos, ir
kitos šalies diasporos pradėjo savuo-
sius istorinius pasakojimus nuo tų in-
dividų, kurie pasižymėjo kovose už
naujųjų tėvynių laisvę. Ir vienos, ir ki-
tos šalies žemes būre liai lietuvių kolo-
nistų pradėjo apgyvendinti XIX a. pa-
skutiniame dešimtmetyje. Ir vienoje,
ir kitoje šalyje didžiausi lietuvių srau-
tai nutekėjo 1926–1929 metais, o nau-
jieji emigrantai iš laisvos Lietuvos jau
bemaž nesusitiko su ankstesniųjų
emig racijos bangų nublokštais. Tačiau
skiriasi pirmųjų Brazilijos ir Argenti-
nos lietuvių statistika: pirmojoje jau
prieš 1890-uosius atsidūrė arti tūks-
tančio šeimų, o I pasaulinio karo išva-
karėse labai trapiais duomenimis čia
gyveno apie 8,000 lietuvių.156 Argenti-
noje šis skaičius keliskart mažesnis.
Tyrinėtojų yra aptikta, kad 1899-aisiais
čia atplaukė 50 lietuvių šeimų157. 

Apie pirmuosius naujakurius lie-
tuvius Argentinoje žinoma nedaug. Iš
XIX a. pabaigos atklysta užuominos,
kad jie ėmėsi kurti ūkius pampose, ver-
tėsi avinin kyste, dirbo kitus imigran-
tams patikėtus darbus. Argentinietiš-
kos lietuvių koloni zacijos istorijoje ne-
pamirštinas Izidoriaus Šlapelio var-
das. 1863 m. sukilėlis, Sibiro tremtinys,
aktyvus ir darbštus veikėjas savo są-
monėje suderino politinės emigra cijos
likimą ir masinės valstietiškos ekono-
minės išeivijos specifiką. Argentinos
lie tuvių herojus pasiekė naują kraštą
1877 metais, nukeliavęs didelį kelią per
Belgiją ir Afriką. Nenuorama lietuvis
nenustigo vietoje: važiuotas, raitas ir
pėsčias jis ap keliavo dešimtis tūkstan-
čių kilometrų. Jam labiausiai patiko
Patagonijos lygumos tarp Senger upės
ir Muster bei Colhuaguapi ežerų. Čia
jis matė dideles žemės ūkio perspekty-
vas ir visiškai neišnaudotus plotus, ku-
riuose galėjo kurtis ir vėliau kūrėsi
naujos kolonijos. Gyvendamas savo

naujos tėvynės rūpesčiais jis 1898 m.
kreipėsi į tuometinį Argentinos prezi-
dentą Julio A. Roca, įtikinėdamas Pa-
tagonijos pers pektyvumu, kreipdamas
į tą pusę besivystančios Pietų Ameri-
kos valstybės poli tinius išteklius. Ir
šiandien daugelis argentiniečių prisi-
menama, kad pietrytinėje šalies dalyje
atsiradusi Domingo Faustino Sarm-
jento kolonija turi savo tėvą steigėją
Izidorių Šlapelį. Naujam kolonistui že-
mės duodavo tiek, kiek jis galėjo pažy-
mėti ribas– aptverti viela ar kuolais.
Dar gaudavo porą arklių, žagrę ir grū -
dų sėklai. Nedirbamų žemių koloniza-
vimas buvo besivystančių šalių nuo

Rusijos iki Argentinos strateginis
vaizdinys. Jis negalėjo neveikti lietu-
vių.

Naujakurių kolonistų gyvenimas
Patagonijoje tuo pat metu nebuvo
lengvas. Pats I. Šlapelis, besibastyda-
mas po neapsakomus tyrus, nesyk bu -
vo susižei dęs, neteko kojų, neturėjęs
galimybių susisiekti su gydytojais,
mi rė nuo gangrenos. Tėvo pastangas
praplėsti lietuvių pasaulio ribas tęsė
jo sūnus Justinas, gimęs 1854 m. Lie-
tuvoje ir atvykęs su šeima į Argen-

tiną. Jis apsistojo Entre
Rioso provincijoje ir, gavęs
du arklius ir maišą sėklos,
pradėjo ūkininkauti. Gy-
veno molinėje pirkioje ir
vargo kelis pirmus metus.
O tada, kai atrodė, kad at-
siveria didelė fermerio per-
spektyva, laukus užplūdo
skėriai – vėl badas. 1903 m.
Justino Šlapelio šeima per-
sikėlė į Sarm jento koloniją
Patagonijoje. Justinas, šau-
niausias iš nau jakurių, pir-
mas pradėjo au ginti daržo-
ves ir veisti avis. Buvo tik-
ras autoritetas visam kolo-
nijos internacionalui.
Svar biausia, kad tais me-
tais Sarmjente jo inicia-
tyva atsirado pirmoji Pietų
Ame rikoje lietuvių kalbos
mokykla. Anot Amerikos

lietuvių istoriko S. Michelsono, ji vei -
kė tol, kol mokytojas, daktaras nuo
Jurbarko, įsimylėjo vieną mokinę, ap-
sivedė su ja ir išvyko į Comodoro Ri-
vadavią [Komodoro Rivadavija].158

156. Mačiulis, P. Kultūriška Brazilijos lietuvių
veikla. In: Pasaulio lietuviai (red. Ruseckas, Pet-
ras), p. 96.

157. Argentinos lietuviai, Lietuvių enciklopedija, t.
1, Bostonas, 1954, p. 256.

158. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ameri-
koje, p. 460.

Bus daugiau.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

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

Tel: (630) 427-6800.

Prices effective December 26th, 2013 – January 7th, 2014

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

Shop & Save Market
Downwers Grove, IL 60516

10% 
Off
on purchases 

December 26th -
January 7th, 2014
with the coupon present.

DRAUGAS07

We reserve the right to limit quantities & correct printing errors

Discount does not apply to alcoholic beverages.

Kėdainių
Lingonberry Tomato
Sauce 340 gr

$2.49

Kėdainių
Sauerkraut 880 gr

$2.39

Kėdainių
Marinated
Cornichons
480 gr

$2.99

Kėdainių Carrot
salad ,,Korean” 480

gr $2.29

Sunleaf Ceylon
Tea 400 gr 

$8.49

Vici
Traditional
or Rich
Herring Fillet
240 gr

$2.69

Kėdainių
Mustard 190 gr

$1.99
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2013 m. spalio ir lapkričio mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $471,038 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą. 
Mūsų tauta – mūsų ateitis.

LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

Fed. ID# 36-6118312
14911 127TH ST., LEMONT, IL 60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org 

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

A † A
LIUCIJA „LUCY” NAVICKAS

Mirė 2013 m. gruodžio 30 d., Plungėje (Lietuva).
Ji iškeliavo ankstų pirmadienio rytą, sulaukusi 89 metų am -

žiaus.
Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Kanadoje ir JAV (Mar -

quette Parko apylinkėje, Chicago, IL).
Dideliame nuliūdime liko jai labai artimi žmonės Plungėje

bei anūkai, draugai, artimieji Kanadoje ir Amerikoje.
A. a. Liucija bus palaidota senosiose Plungės kapinėse.

Liūdintys artimieji

A † A
ANN STASUKAITIS

Mirė 2013 m. gruodžio 19 d.
Gyveno Beverly Shores, Indiana.
Gimė 1921 m. gruodžio 28 d. Chicago, IL.
Nuliūdę liko: duktė Christine (Gintaras) Karaitis iš Union

Pier, MI; sūnūs Phillip (Julija) Stasukaitis iš St. Charles, IL ir
Charles Stasukaitis iš Michigan City, IN;  anūkai: Aras Karaitis,
Vytenis Karaitis ir Ava Karaitis. 

A. a. Ann buvo mama a. a. Stephen Stasukaitis ir sesuo a. a.
Juliaus Kuzminskio.

Velionė bus pašarvota 2014 m. sausio 3 d., penktadienį, nuo 4
val. p. p. iki 8 val. vakaro Ott/Haverstock laidojimo namuose, 418
Washington St., Michigan City, IN.

Laidotuvės vyks sausio 4 d., šeštadienį. Iš Ott/Haverstock lai-
dojimo namų 9 val. ryto a. a. Ann bus palydėta į St. Ann of  the
Dunes Catholic Church, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN,
kurioje  10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Šv.  Mi -
šias atnašaus  kun.  John Barasinski.  Po  šv. Mišių velionė bus
pa lai dota  St. Stanis laus kapinėse. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotu-
 vė se.

Norintys pareikšti užuojautą internete apsilankykite svetai-
nėje: www.otthaverstock.com.

Nuliūdusi šeima

A † A
KUNIGUNDA P. ŠERĖNAS

A. a. Kunigunda buvo mylima žmona a. a. Romualdo M. Še rė -
no; mylima mama Romualdos Šerėnas, Andria (Daniel) Vargas ir
a. a. Arthur Šerėnas.

Buvo mylima uošvė Patricia Šerėnas; brangiausia močiutė ir
pro senelė; mylima sesuo Algio Kalavinsko ir buvo mėgstama te -
ta daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 30 d. nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. v. Lawn laidojimo namuose (7909 State Rd. Bur -
bank, IL).

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 31 d. 9 val. ryto iš Lawn
laidojimo namų a. a. Kunigunda bus palydėta į St. Albert the
Great bažnyčią, kurioje  9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Laidojimo namų tel. 708-636-2320. 
Liūdintys artimieji

$5 Boubonis, James, CA ($5).
$10 Aleksandravičiūtė, Skaistė,  ($10); Mereckis, Jūratė, IL ($395); Šalčiūnas,

Jeronimas,  ($405); Vardys, Anna N., IL ($1,110).
$20 Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,160); Perevičius, Mantas ir Reda, CA

($100); Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,595); Vertelkaitė, Agnė, IL
($420).

$25 Bieliauskas, Mindaugas ir Vida, IL ($275); Ciplijauskaitė, Birutė, WI
($1,200); Karnius, Albinas ir Angelė, FL ($470); Kisielius, Rita, IL ($9,815);
Kondratienė, Elena, CT ($60); Mann, Nijolė, IL ($425); Tomkutė, Milda, CA
($880).

$40 Anonimas , ($210).
$50 Akulič, Alina, IL ($50); Jaselskis, Bronius, IL ($50); Kairienė, Birutė, IL

($175); Kartavičius, Romas, IL ($400); Krištolaitis, Aldona M., IL ($850);
Nakas, Viktoras ir Kristina, VA ($150); Petrulis, Mindaugas, CA ($50);
Schneider, Aušrinė, IL ($150); Tallat-Kelpša, Aušra M., IL ($50).

$61 a.a. Krasauskas, Helen (Elena), FL ($2,044.17) TESTAMENTINIS PALIKI-
MAS.

$75 Bublys, Rūta Stropus ir Tauras, IL ($425).
$100 Anonimas, FL ($3,350); Audick, Daniel J, CA ($100); Chiapetta, Ričardas ir

Taiyda, IL ($245); DAINAVA, Lietuvių meno ansamblis, IL ($350);
Gedgaudas, Violeta ir Mindaugas E., CA ($4,964); Griškelis, Rimantas ir
Regina, IL ($5,650); Jatulis, Viltis A., CA ($400); JAV LB Švietimo Taryba,
MA ($1,450); Kavakienė, Angelė, IL ($400); Kliarskis, Linas ir Giedrė, IL
($100); Klibas, Arūnas ir Genovaitė, IL ($100); Kriaučiūnas, Dr. Romualdas,
MI ($4,100); Kupčinskas, Dainora, MA ($100); Laniauskas, Dr. Marius ir
Eglė, OH ($1,250); Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,290); Pellett, Judy, CT
($800); Petroliūnas, Laima ir Thomas, IL ($1,100); Pileika, Vytautas, CT
($300); Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA ($2,065); Radzevičienė, Dr.
Snieguolė, IN ($1,600); Rušėnas, Audrius ir Rita, IL ($1,400); Saulis,
Algirdas ir Aušra, IL ($3,725); Stasiukevičius, Aldona, FL ($635); Truebe,
Peter, CA ($100); Viskanta, Tomas ir Rimga, CA ($200).

$150 a.a. Mingėla, Robertas, IL ($150) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$200 Brazdžionis, Algis, CT ($1,400); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($8,300);

Navickienė, Danguolė, CA ($500); Ratkelis, Algis ir Danguolė M, CA
($800); Reivydas, Kęstas ir Audra, CA ($1,100); Sruoga, Vytautas ir Austėja,
IL ($200); Viskanta, Zigmas ir Birutė, CA ($1,700).

$210 Užgiris, Šarūnas ir Audronė, IL ($1,910).
$240 Kamantas, Gražina, MI ($5,000).
$250 Šližius, Andrius, IL ($250).
$300 Memėnas, Viktoras ir Vita, MI ($650).
$500 Binder, Walter ir Rima, IN ($1,500); Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL

($3,025); Meškauskas, Marija A., IL ($500); Polikaitis, Juozas ir Irena,
IL ($700).

$1,000 Anonimas, IL ($2,850); Joga, Jurgis Pranas, CA ($1,800); Plioplys, Audrius
V. ir Sigita, IL ($1,300).

$1,020 Razma MD, jr., Antanas G., IL ($4,360).
$2,000 Januta, Donatas, CA ($8,700); Majauskas, Paulius ir Daiva, IL ($4,821).
$5,000     Viskanta, Dr. Prof. Romas ir Birutė, IN ($15,650).
$55,343   a.a. Kacillas, George, CT ($55,343.41) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$394,699 a.a. Petrikas, Margaret A., FL ($394,699) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Nuoširdžiai sveikiname LF narius:
Rimą ir Walter Binder (IN) -

Pažymėdami savo garbingą 50 metų vestuvių jubiliejų dovanojo prasmingą auką LF;
Aušrą ir Algirdą Saulius (IL) -

50 metų vestuvių jubiliejaus proga pasveikino Rima ir Walter Binder (IL);
Agnę Vertelkaitę (IL) -

Kalėdų proga dovanojo prasmingą dovaną vyras Andrius Šližius (IL); 

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
Alina Akulič, IL; Skaistė Aleksandravičiūtė, England; Daniel J. Audick, CA; Austėja

Bieliauskaitė, IL; James Boubonis, CA; Bronius Jaselskis, IL; 
Linas Kliarskis, IL; Genovaitė ir Arūnas Klibas, IL; Dainora Kupčinskas,MA; 

Marija Meškauskas, IL; Reda ir Mantas Perevičius, CA; Mindaugas Petrulis,CA; Austėja ir
Vytautas Sruoga, IL; Aušra M. Tallat-Kelpša, IL; Peter Truebe, CA; 

Ypatingą Kalėdų dovaną - LF narystę dovanojo:
Maya ir Arianai Chiapetta, IL – pasveikino Taiyda ir Ričardas Chiapetta, IL;

Mindaugui ir Tautvydui Kairiams, IL  - pasveikino Birutė Kairienė, IL;
Tavas Astas ir Vaivai Ramunei Lattimer, IL - pasveikino Gražina Kamantienė, MI;

Joanai Reginai Lauciūtei, MI –vienų metukų proga pasveikino Ilona ir Henrikas Lauciai, MI;
Justinui,Adomui ir Liucei Memėnams, CA–anūkus pasveikino Viktoras ir Vita Memėnai,MI;

Nidai, Vijai, Kovui, Dainai ir Vitui Polikaičiams, IL –
anūkus pasveikino Juozas ir Irena Polikaičiai, IL.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a.a. dr. Kazys Bobelis (FL) (aukojo: Angelė Karnius, FL);

a.a. Kazimieras Kriaučiūnas (IL) (aukojo: Anna N. Vardys, IL);

LF steigiamas naujas stipendijų fondas „Lietuvių Fondo stipendijų fondas“:
AČIŪ aukotojams:   Birutei Ciplijauskaitei, WI;   Gražinai Kamantienei, MI; 

Kristinai ir Victor Nakams, VA;   Aušrinei Schneider, IL.

Papildytas Lietuvių Fondo administruojamas „Ramutės Plioplytės atminimo fondas“
(aukojo: Audrius V. Plioplys MD, IL).
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Klebonas Jaunius Kelpšas –
,,Bičiulystės”  2013 METŲ ŽMOGUS

Naujuosius pradėkime su šypsena!
„Redirected / Už Lietuvą!” švenčių proga

kviečia atleisti įžeidusiems Lietuvą

„CNN” straipsnyje apie gražiau-
sias Kalėdų eglutes Lietuva buvo pri-
 statyta kaip Balkanų valstybė. Nors
net ir didžiausi pasaulio žinių kana lai
nežino, kokiame regione yra Lie tuva,
šventės – tinkamiausias laikotarpis
susitaikyti ir pamiršti senas skriau-
das. Filmo „Redirected / Už Lietuvą!”
kūrėjai švenčių proga kviečia atleisti
tiems, kurie vienaip ar kitaip niokojo
Lietuvos vardą. 

Filmo, kuris kino teatrus pasieks
2014 m. sausio 10 d., kūrybinė ko-
manda sudarė žinomų užsieniečių –
akto rių, rašytojų ir net prezidentų –
vie naip ar kitaip neigiamame kon-
tekste minėjusių Lietuvą ir lietuvius,
sąra šą. Tiesa, galbūt daugelis šių fra-
zių taip ir būtų likę nepastebėtos ir jų
autoriai jas jau patys pamiršo, tačiau
mes juk esame akyla tauta ir nuolat
stebime, kas ką sako apie mus. Dabar,
metų pabaigoje, „Redirected / Už Lie-
 tuvą!” kviečia būti atlaidiems. Susi-
 pa žinkite su filmo kūrėjų sudarytu są-
rašu ir pagalvokite: ar tikrai verta ant
jų pykti? Ar kas nors nuo to pasikeis?

„Redirected / Už Lietuvą!” kvie-
 čia atleisti:

Aktoriui Mel Gibson, ištaru-
siam „Aštriadančiai lietuviai, gink-
luoti beisbolo lazdomis, paplūdimiu
at slenka į tavo namus. Ką su jais da-
ryti? Reikia duoti atkirtį!”;

Britų dienraščiui „The Indepen-
 dent”, kuris 2013 m. publikavo kari ka-
tūrą, kurioje lietuvių emigrantai vaiz-
duojami tarsi mėsos gabalai pre kybos
centro „Tesco” pakuotėje, o prie pa-
kuotės užrašytas „Tesco” reklaminiu
šūkiu paremtas sakinys „Every Lit-
huanian helps” (liet. „Kiek vienas lie-
tuvis padeda”);

Jungtinės Karalystės premjerui
David Cameron, 2007 m. pasakusiam:
„Tikiuosi, jūs neišdalysite per daug
paskolų vienakojėms lietuvėms les bie-
tėms.”;

Amerikiečių rašytojui Jonathan
Franzen, 2001 m. JAV nacionalinį ap-
 dovanojimą laimėjusioje knygoje „Pa-
taisos” aprašiusiam itin niūrų ir
gaujų valdomą Vilnių, kurio gyvento-
jai iš bado minta arkliena, o gatvėse
šau doma iš pravažiuojančių automo-
bilių;

Dar vienam amerikiečių rašyto-
jui Roosh V, savo knygoje „Bang Li t-
huania: How To Sleep With Lithua-
 nian Women In Lithuania” mo kiu-
 siam, kaip lengvai įsitempti į lovą Lie-
tuvos merginas;

Lenkų futbolo klubo Poznanės
„Lech” gerbėjams, savo iškeltame

pla kate 2013 m. rugpjūtį kvietusiems
lie tuvius lenktis prieš lenkų ponus;

Airių žurnalistui Ronald Quin-
 lan,  2004 m. rašiusiam, kad Lietuvoje
žmonės uždirba vidutiniškai po 280
litų per mėnesį, neįperka mašinų ir
svajoja tik pabėgti;

Britų TV projekto „X faktorius”
teisėjui Simon Cowell, kuris po dvie jų
lietuvaičių pasirodymo projekte pa-
reiškė, kad dabar žino, kaip klykia
Lietuvoje smaugiamos katės (video:
http://www.youtube.com/watch?v=xd
RdWdDz3R0) ;

Prancūzijos prezidentui Fran-
 cois Mitterand, 1990 m. kovo 11 d. Lie-
 tuvai paskelbus apie nepriklausomy-
bės atkūrimą pasakiusiam: „Lietu viai
viską sugadins. Jie beveik niekada ne-
buvo nepriklausomi. O kai bu vo, gy-
veno diktatūroje”;

JAV komikui Stephen Colbert už
jo 2011 m. sukurtą šmaikštų vaizdelį,
kuriame šaipomasi iš „Lietuvos aro-
mato”;

Ispanijos futbolo žvaigždei Ge-
 rard Pique, kuris 2011 m. po rungty-
nių Kaune ištarė: „Lietuvoje turbūt
gyvena pingvinai”;

Dviems anoniminiams juoda o-
džiams iš JAV, kurie Lietuvoje ne-
šioja neperšaunamas liemenes, nes
galvoja, kad pas mus šaudo į praei-
 vius (daugiau informacijos –
http://www.lithufuckingwhat.com/in
dex.php?page=skandalai );

Ir visai Mianmaro valstybei, kuri
drįso pasikeisti savo vėliavą į tokią,
kuri beveik nesiskiria nuo Lietuvos
(video : http://www.youtube.com/
watch?v=hnCrSBJkoSY ).

Naujo E. Vėlyvio filmo „Redirec -
ted / Už Lietuvą!” premjera įvyks 2014
m. sausio 10 d. Filme  bus šaržuotai
vaizduojama Lietuva ir labiausiai tiek
tarp užsieniečių, tiek tarp pačių lie-
tuvių paplitę stereotipai apie mūsų
šalį.

Paruošė Ringailė Papartytė 

Sekmadienį, sausio 5 d., į 10 val. r. šv. Mišias Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) iš tolimų Rytų at -
vyksta Trys Karaliai. Jie dalyvaus Eucharistijos šventime ir pasidalins su visais savo
išmintingais žodžiais apie kūdikėlį Jėzų. Šv. Mišias atnašaus kleb. Jaunius Kelpšas. Ma -
loniai kviečiame visus dalyvauti.

Sekmadienį, gruodžio 29 d., Vilniuje 38-ąjį kartą vyko tradicinis Kalėdinis bėgimas.
Pagrindinė varžybų atkarpa – 12 kilometrų. Bėgikai galėjo varžytis visoje trasoje arba
įveikti tik pusę jos, taip pat pasirinkti estafetės rungtį ir keturiese įveikti po 3 kilomet-
rus. Atskirai bėgo mažieji sportininkai.                               ELTA – Martyno Ambrazo nuotr.

Į Brighton Parką atvyksta Trys Karaliai! 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite  ,,Draugą” greičiau!

Jono Kuprio nuotr.

Joanos Drutytės nuotr.


