
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir ministras pirminin-
kas Algirdas Butkevičius pasveikino
Lietuvos mokslininkus ir visus lietu-
vius su sėkmingu pirmųjų lietuviškų
palydovų  iškėlimu į kosmosą.

,,Tai istorinė akimirka Lietuvai –
į kosmosą iškelti pirmieji lietuviški pa-
lydovai ,,LitSat-1” ir ,,LituanicaSat-
1”! Sveikinu jaunuosius mokslinin-
kus ir visus lietuvius. Tapome kosmi-
ne valstybe”, – teigia prezidentė D.
Grybauskaitė.

,,Sveikinu Jus su šauniai įveikto-
mis užduotimis ir sėkmingu startu,
nuoširdžiai linkiu neišsenkančio idė-
jų užtaiso, kūrybinės energijos ir azar-
to toliau siekiant platesnių kosmoso už-
kariavimų”, – sakė premjeras A. But-
kevičius.

Sausio 9 d., ketvirtadienį, 8 val. 7
min. vakaro Lietuvos laiku raketa ne-
šėja ,,Antares” krovininėje kapsulėje
,,Cygnus” į kosmosą pakėlė pirmuo-
sius lietuviškus palydovus ,,LitSat-1”
bei ,,LituanicaSat-1”. Planuojama, kad

lietuviški palydo-
vai iš Tarptautinės
kosminės stoties į or-
bitą bus paleisti vasa-
rio 25-28 dienomis. Paly-
dovus paleis robotinė ran-
ka, valdoma stotyje šiuo
metu dirbančio japonų astronauto Koi-
chi Wakata.

Netrukus po paleidimo į atvirą
erdvę su palydovais bus užmegztas
ryšys – tuomet Kauno technologijos
universitete sukonstruoto pa-
lydovo ,,LitSat-1’’ pagalba pir-
mą kartą iš kosmoso ir bus
perduoti trys tautos išrinkti
žodžiai. Kol kas dar neaišku,
kokie jie bus, tačiau dešimt
dažniausiai siūlytų jau pa-
skelbti. Tuo tarpu Vilniaus
universiteto komandos paly-
dovo ,,LithuanicaSat-1” trans-
liacija jau žinoma – jis į Žemę
perduos Prezidentės įrašytą
sveikinimą.

Šiuo metu nuo ,,Antares”

atsiskyręs erdvėlai-
vis ,,Cygnus” su krovi-

niais skrieja Tarptautinės
kosminės stoties link. Stotį kap-

sulė pasieks sausio 12 dieną apie vi-
durdienį.

Erdvėlaiviu, be mažųjų palydovų,
gabenama įvairi mokslinė įranga, eks-
perimentai, buities reikmenys ir mais-
tas stotyje dirbantiems astronautams.
Iš viso ,,Cygnus” skraidina netoli pu-
santros tonos krovinio. 

„Draugasˮ sukūrė internetinį renginių ka-
lendorių ir kviečia JAV lietuvių bendruomenę
įvairiose valstijose ir miestuose į jį įrašyti savo or-
ganizuojamus renginius. ,,Draugo” kalendorius
(www.lt.draugokalendorius.org) sukurtas tam,
kad JAV lietuviai susidarytų kuo pilnesnį vaizdą
apie tai, kokie koncertai, suvažiavimai, minėjimai
ir kitokie renginiai vyksta įvairiuose miestuose, ku-
riuose gyvena lietuviai.  

Kalendorius sudarytas taip, kad renginiai
skelbiami ir anglų, ir lietuvių kalba. Programa su-
kuria du lygiagrečius kalendorių pavidalus:
www.lt.draugokalendorius.org – lietuviškai, ir
www.draugokalendorius.org – angliškai. Norė-
damas pamatyti kiekvieno renginio apibūdinimą,
vartotojas gali rinktis anglišką versiją (EN) ar lie-
tuvišką (LT). Renginius galima išvysti mėnesio die-
nų lentelėje (kaip kalendoriuje) arba sąrašo pa-
vidalu (žiūrėkite – www.draugas.org/kalendo-
rius.html). – 14 psl. 
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Laisvės gynėjų dieną pasitinkant

Sausio 10 d., penktadienį, Seimo II rūmų parodų galerijoje
pristatyta lenkų fotomenininko Mariusz Forecki darbų paroda.
Pristatyme dalyvavo parodos autorius – vienas iš retų Europos
fotografų, įamžinusių gyvenimo pasikeitimus po geležinės už -
dan gos kritimo  ne tik savo gimtojoje šalyje, bet ir kitose Rytų
bloko šalyse, tarp kurių – Lietuva. – 2 psl. 

Į kosmosą paleisti lietuviški palydovai

„Draugas” kviečia skelbti
renginius naujame

internetiniame kalendoriuje  –
lt.draugokalendorius.org

Sausio 13-osios liudininkai – Mariusz Forecki ir Vytautas Lansbergis.
Olgos Posaškovos nuotr.
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Pranašas Izaijas kalba apie ateitį,
kai pagonybės tamsoje buvę
žmonės ir tautos atsivers Die-

vui: „Tautos ateis prie tavosios švie-
sos. <...> Tavieji sūnūs ateis iš toli, ta-
vosios duk ros bus atneštos ant rankų.
Atvyks visi iš Šebos, auksu ir smilka-
lais nešini, jie paskelbs Viešpaties šlo-
vinguosius darbus” (Iz 60, 3–6).

Į Lietuvą Kristaus šviesa atsklido
prieš 625 metus. Į Žemaitiją dar vėliau –
pernai minėjome jos Krikšto 600 metų jubiliejų. Mes
buvome tie atkeliavusieji iš labai toli, nes Krikš tą
priėmėme patys paskutiniai Euro poje.

Evangelija pasakoja, kaip po Jė zaus gimimo
Rytų išminčiai, tyrinėję dangaus šviesulius, atke-
liavo į Jeru zalę, ieškodami gimusio žydų ka ra liaus.
Jie kalbėjo: „Mes matėme užte kant jo žvaigždę ir at-
vykome jo pa garbinti” (Mt 2, 2).

Betliejaus Kūdikį aplankę Rytų išminčiai gy-
veno dabartinėje Irako že mėje. Šie pagonys, žvaigž-
des tyri nėję astrologai, buvo įsitikinę, jog kiekvie-
nas žmogus turi savo žvaigž dę, kuri užteka jam
gimstant. Kartą pamatę ypač ryškią žvaigždę, jie
išsi ruošė į tolimą kelionę, ir žvaigždė atvedė juos į
Betliejų.

Trijų Karalių šventė dar vadinama Kristaus
Apsireiškimu. Jėzus atėjo į žemę gelbėti ne tik iz-
raelitų, bet visų žmonių, tarp jų ir pagonių, kurie
neturėjo tikrojo Dievo suvokimo ir garbino stabus.
Visi žmonės yra mylimi Dievo vaikai, ir visi jie
buvo Dievo plane.

Kristaus Apsireiškimo šventė kviečia mus įsi-
gilinti, kaip Dievas apreiškia save ir ko reikia, kad
perskaitytume Dievo apsireiškimo mums rodomus
ženklus.

Dievas, kaip rašo apaštalas Pau lius, „gyvena
neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo
ir negali regėti” (1 Tim 6, 16), todėl beviltiška tikė-
tis, kad Dievas galėtų bet kuriam žmogui apsireikšti
regimu būdu toks, koks yra. Prieš 2014 metų Dievas
ap sireiškė žmonėms mažu Kūdikiu, ir jį priimti
kaip Dievą reikėjo tikėjimo net Marijai ir Juoza-
pui, juo labiau – atkeliavusiems Rytų išminčiams.
Kad galėtume įtikėti, reikia kažkokio ženklo, žvaigž-
dės, kuri mus atvestų ir leistų prisiliesti prie ant-
gamtinės tik rovės. Marijai ta žvaigždė buvo apsi -
reiškęs Dievo pasiuntinys – angelas, tačiau Šventa-
sis Raštas visiškai ne kalba, kaip jis atrodė. Juozapui
tas ženklas taip pat buvo sapne apsireiš kęs angelas,
Rytų išminčiams – pa sirodžiusi nauja žvaigždė.

Mus visus prie Dievo taip pat atvedė kažkokia
žvaigždė. Daugumai iš mūsų ta žvaigždė buvo mo-
tina, ku ri tikėjo į Dievą, meldėsi, ir iš jos išmokome
pažinti neregimą Dievą ir su juo bendrauti. Trijų
Karalių šventės proga socialiniuose tinkluose pa-
prašiau žmonių pasidalyti, kokia žvaigždė juos vedė
prie Dievo. Gavau daug atsakymų, kuriuos ilgokai
už truktų perskaityti. Dažniausias atsa kymas buvo
šis: man Dievą parodė motina. 

O kaip su tais, kurie tokių motinų ar tėvų ne-

beturi? Ar jie pasmerkti niekuomet nepažinti
Dievo? Visiš kai ne. Dievas turi tūkstančius
būdų mus prakalbinti ir pakviesti už megzti
su juo meilės santykį. Štai ką atsakė kiti žmo-
nės, kas buvo jiems kelrode žvaigžde: tai mo-
čiutė, sekmadieniais vedusi į bažnyčią, Pir-
mąją Komuniją priimantis sūnelis, Šiluvos
kunigas altaristas, parapijos klebo nas, sese-
lės vienuolės, brolis pranciškonas, kaimynė,
knyga „Kristaus sekimas”, kolega muzikan-
tas, medicinos sesuo, vyskupas ir t. t.

Skaitant atsivertusiųjų biografijas, tiesiog ne-
galima atsistebėti, kaip Dievas prakalbina žmogų.
Visai neseniai Vilniuje ir Kaune lankėsi garsus
mokslininkas Alisteris McGrathas, Oksfordo uni-
versiteto istorinės teolo gijos profesorius. Jaunys-
tėje, netikėdamas į Dievą, Oksfordo universitete
studijavo chemiją ir įgijo molekuli nės biologijos
daktaro laipsnį. Tikė jimą atrado filosofijos studijų
metu ir tuomet pradėjo gilintis į mokslo ir religijos
santykį, tapo teologijos profesoriumi ir kunigu. 

Tačiau gana daug žmonių lieka prie tikėjimo
slenksčio ir su Dievu santykio nepajėgia užmegzti.
Tikėji mas yra Dievo dovana, kurią Viešpats duoda
veltui, bet tą dovaną žmogus yra laisvas priimti
arba atmesti. Kliū timi gali tapti įvairios prie žas -
tys: papiktinantis kunigo elgesys, asmeninės nuo-
dėmės, materializmas, nesveikas išdidumas ir kt.
Puikybė, išdidumas yra ypač sunkiai nugali mos
kliūtys kelyje pas Dievą. 

Trijų   Karalių  šventė  primena,   kad  visą gy-
venimą  ieškotume  Dievo,  kad  atkakliai ieškotu-
me, o tie, kurie esame suradę, – kad neštume jam sa -
vo gyvenimo dovanas: gerus darbus, maldas, atsi-
žadėjimą savo norų, kad kitiems akyse būtų švie-
siau.
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Tikėjimo žvaigždė
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atkelta iš 1 psl.

Per Lietuvos parlamento apgultį
1991 metais M. Forecki buvo vienas iš
kelių fotografų, kurie įvykius užfiksa -
vo parlamento viduje. Parodoje Seime
M. Forecki fotografijas iš 1991 m. sau-
sio įvykių rodomos pirmąkart. Dalis
jų pražuvo kartu su jau nebeegzistuo-
jančiu laikraščiu, kurio redakcijai
buvo perduotos. Išlikusios fotografi-
jos, pirmąkart nuskenuotos iš tyloje ir
tamsoje gulėjusių fotografijos juoste-
lių, rodytos ten, kur buvo sukurtos
prieš 23 metus.

Menininko M. Forecki mama
buvo kilusi nuo Kybartų. Kai 1944 m.
jos šeima traukėsi į Vakarus, sustojo
Poznanėje, Lenkijoje. Ten ir liko gy-
venti.     

Sausio 13 d., pirmadienį, Parla-
mento galerijoje (Seimo I r.) bus pri-
statytos dar dvi parodos. Paroda „Tie -
sa išlaisvina” skirta 2013 metų Lais-
vės premijos laureatui „Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios Kronikos” leidėjui
ir redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gy-
nimo katalikų komiteto nariui, politi-
niam kaliniui, Kauno arkivyskupui
metropolitui Sigitui Tamkevičiui, SJ.
Joje – fotografijos iš arkivyskupo as -
me ninio archyvo, Sigito Tamkevi-
čiaus baudžiamosios bylos 1983 m. to-
mai iš Lietuvos ypatingojo archyvo,
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni-

kos” numerių originalai iš Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencĳos ty-
rimo centro Genocido aukų muziejaus
ir daug kitų eksponatų, liudijančių
ilgą ir sudėtingą Lietuvos Katalikų
Baž  nyčios tikinčiųjų, ginkluotų vien
tiesos žodžiu, kovą už tikėjimą ir tau-
tos laisvę sovietiniais metais. 

Parodoje „Laisvės gynyboje” ro -
do mos archyvinės Viktoro Kapočiaus,
Eugenijaus Masevičiaus, Al gi manto
Žižiūno nuotraukos iš Lietuvos cent-
rinio valstybės archyvo (LC VA) fondų,
Vytauto Daraškevičiaus, Alfredo Gird-
ziušo, Juozo Kazlausko, Andriaus Pet-
rulevičiaus, I. Koichi (Japonija), Kęs-
tučio Svėrio, Juliaus Vaupšo nuotrau-

kos iš asmeninių ir Lietuvos Respub-
likos Seimo archyvo fondų. Ekspozi-
cija atskleidžia 1991 m. sausio agresi -
ją prieš Lietuvos valstybę ir laisvės
gy nimą.

Dauguma kitų Laisvės gynėjų die-
nai skirtų renginių sausio 10–13 die-
nomis vyks visuomenei atviruose
Seimo rūmuose ir Nepriklausomybės
aikštėje. Laisvės gynėjų dienos išva-
karėse, sausio 12 d., Seime vyks Lais-
vės gynėjų susitikimas ir rikiuotė. Va-
kare Nepriklausomybės aikštėje vyks
LRT televizijos tiesiogiai rodomos  iš-
kilmės  ir Sąjūdžio valanda prie At-
minimo laužo.

Laisvės gynėjų diena bus iškil-

Laisvės gynėjų dieną pasitinkant

Po 23 metų Mariusz Forecki fotografijos sugrįžo ten, kur buvo sukurtos.
Olgos Posaškovos nuotr.

Mariusz Forecki nuotrauka.

mingai paminėta Kovo 11-osios Akto
salėje. Vidudienį Nepriklausomybės
aikštėje bus iškelta Valstybės vėliava.
Laisvės gynėjų diena taip pat bus pa-
minėta tradiciniu tarptautiniu pa-
garbos bėgimu „Gyvybės ir mirties
keliu”, atvirų durų dienų programa
Genocido aukų muziejuje ir Tusku-
lėnų rimties parko memorialiniame
komplekse, kitais renginiais.

Seimo Ryšių su visuomene skyriaus info 



Šį komentarą bevelyčiau pradėti pa-
sakojimu apie Patikimumo teoriją, į
kurią jau daug dešimtmečių gilinasi

akademikas Antanas Kudzys. Pasiro do,
tokia teorija – egzistuoja. Tai – ne būrimas
iš kavos tirščių. Jos pagalba lengva ap-
skaičiuoti, kokie dangoraižiai, tiltai ir ga-
myklos suręsti tvirtai, o kokie statiniai
galį bet kurią akimirką sugriūti tarsi
kortų name lis. Tereikia stipresnio vėjo
gūsio ar storesnės sniego dangos ant
stogo... 

Akademikas teigė, kad, remian tis jo iki šiol
puoselėjama Patikimu mo teorija, buvo įmanoma iš-
vengti ir nelaimės Rygoje. Tereikėjo į kai ku rias
konstrukcijas pažvelgti vadovaujantis jo visą gyve-
nimą tobulinta Pa tikimumo teorija. Kad taip statyti,
kaip dabar nerūpestingai statomi kai kurie objek-
tai, – savižudiška, akade mikas suprato lygindamas
savo skai čiavimus su statybas organizuojan čiųjų
pateiktais duomenimis. O su vokęs, kad nelaimė –
reali, neišvengiama, apie iškilusį pa-
vojų perspėjo Lietuvos valdžios vyrus
ir moteris. 

Perspėjo gerokai anksčiau, nei
Latvijos sostinėje sugriuvo parduo-
tuvė, nusinešdama dešimtis gyvybių.
Tačiau mūsų valdžia, akademiko A.
Kudzio nuostabai, jo perspėjimus ig -
noravo. Arba nepatikėjo, arba nesu -
prato, arba pirmenybę atidavė norui
statyti kuo pigiau, paprasčiau ir grei -
čiau?

Žinoma, išvengti visų avarijų ir
griūčių – neįmanoma. Šimtaprocenti -
nių saugumo garantijų duoti niekas
negali. Nebent Dievas.

Tačiau akademikas A. Kudzys
tvirtina, jog riziką žūti po griūvan -
čios parduotuvės stogu įmanoma su-
mažinti. Tereikia vadovautis jo su -
kurta ir tobulinta Patikimumo teo-
rija. 

Kodėl prisiminiau pokalbį su aka-
demiku A. Kudziu apie Patikimumo
teo riją, padedančią, jo teigimu, itin
tiksliai išsiaiškinti, kokios konstruk-
cijos – pavojingos gyvybei? Jei pati -
kimu mo koeficientą apskaičiuojan-
čios lygtys reikalingos statybų verslui, gal skaičia-
vimai praverstų vertinant ir politikų žingsnius bei
jų kalbas? Bet ar egzistuoja Patikimu mo teorija, ku-
rios pagalba būtų įma noma nustatyti, kada politikai
siekia gražių, o kada – savanaudiškų tikslų? Juk
statybų verslas, kaip bežiūrėsi, – konkretesnis už-
siėmimas nei vidaus ir užsienio politika, istorija
ar kul tūra.

Pavyzdžiui, ar įmanoma matematiškai apskai-
čiuoti, kurie teisesni – ar tie, kurie kuria Tautos is-
torinės at minties tarybą, ar tie, kurie ją peikia? Dėl
šios institucijos steigimo viešojoje erdvėje jau kilo
rimtas barnis. 

„Istorikai yra pasibaisėję Seime kelią sparčiai
besiskinančiu įstatymo projektu”, „kažkas Lietu-
voje labai nori pralenkti Vladimirą Putiną”, „Lie-
tuvoje būtų panašiai kaip Rusi joje, kuri turi komi-
siją, griežtai pri žiūrinčią, kad istorikai nesiginčytų
dėl istorijos”, „įstatymo projektas yra pasikėsini-
mas į žodžio ir minties laisvę”, „jis kilo iš totalita-
rinio mąs tymo”, „daro neigiamą poveikį au gan čiai
kartai”, „nebuvo rengiamos viešos diskusijos”... 

Tai – tik kelios citatos iš VDU istorijos profeso-
riaus Egidijaus Alek sandravičiaus, Vilniaus uni-
versiteto istorijos fakulteto dekano prof. Rim vydo
Petrausko, diplomato, Kovo 11-osios Nepriklauso-
mybės akto signataro Vytauto Plečkaičio teiginių,
paskelbtų internetiniame tinklalapyje 15min.lt
(straipsnio pavadinimas – „Istorikai pasibaisėję:
Seimas kuria žinybą, kuri nustatinės vienintelę tei-
singą ir visiems privalomą istoriją”).

Kaip būtų šaunu, jei galėtume, naudodamiesi
Patikimumo teorijos metodika, apskaičiuoti, kiek
šiuose žodžiuose nuoširdaus susirūpinimo ir kiek –
politinio tendencingumo, angažuotumo, netiks-
lumų?

Juk egzistuoja ir absoliučiai priešinga nuo-
monė. Omenyje turiu Ry tų Europos studijų centro
analiti ko Vytauto Sinicos straipsnį „Poso vietiniai
paradoksai: istorikai prieš Tautos istorinę atmintį”
(delfi.lt). 

Politikos žinovas V. Sinica nei gia oponentų pa-
reiškimus, esą dėl Tau tos istorinės atminties tary-

bos nebūta viešų diskusijų. Pasirodo, dėl naujosios
institucijos reikalingumo – nereikalingumo buvo
surengta vieša diskusija. Diskusija surengta ne kur
nors užkampyje, o pačioje Seimo spaudos konfe-
rencijų salėje. 

Be to, visi šį įstatymą rengu siems iniciatoriams
pateikti pasiūlymai, rekomendacijos ir priekaištai
taip pat apsvarstyti viešuose po sė džiuose. Sakykim,
komiteto nariai ap tarė Etninės kultūros globos ta-
rybos pirmininkės Dalios Urbanavi čiūtės, Lietuvos
rašytojų sąjungos nario Valentino Sventicko, Lie-

tuvos nacionalinės UNESCO komisijos ge neralinės
sekretorės Marijos Drė maitės, Lietuvos edukologi-
jos universiteto prof. Eugenijaus Jovaišos pas -
tabas...

Galų gale apie tokios institucijos reikalingumą
pats V. Sinica dar 2012-ųjų lapkričio mėnesį  pa-
skelbė straipsnį. Bet dėmesio iš tų, kurie nūnai pa-
sipiktinę, nesulaukė. Tad priekaištai dėl viešumo
stokos – nepagrįsti.

Nepagrįsti ir priekaištai, esą šį įstatymą mė-
gina prastumti vien su tautininkais susijusi grupė,
neva ban danti uzurpuoti teisę nustatyti, kokia is-
torija turi būti teisinga, o kokia – ne. Tą įstatymą
rengęs Ginta ras Songaila – vienintelis iš tauti ninkų.
Visi kiti – socialdemokratai, liberalai, krikdemai,
konservatoriai. Beje, įstatymo projektą palaimino
net socialdemokratas Česlovas Juršėnas, kurio neį-
manoma įtarti simpatijomis nei konservatoriams,
nei krikdemams, nei tautininkams.

Atkreiptinas dėmesys ir į įstatymo projekto
postulatą, jog „tarybos sprendimai jos įgaliojimų
srities klausimais būtų privalomi valstybės ir savi-
valdybių institucijoms”. Taigi niekur nerasite tvir-
tinimų, esą Ta rybos sprendimai būtų privalomi vi-
siems – istorikams, žurnalistams, politikams, stu-
dentams, rašytojams. Tarybos rekomendacijų pri-
valėtų laikytis tik oficialios valstybės struktūros.
Tad kur čia oponentai įžvelgia panašumų su V. Pu-
tino valdoma Rusija? 

Negalima nepritarti ir V. Sinicos pozicijai, jog
Lietuvos visuomenei „reikalingas aiškus ir
neprieštarin gas svarbiausių faktų ir jų vertinimo
orientyrų supratimas”. Ne visiems privalomas, o
tik kaip oficiali valstybės pozicija, galėsianti padėt
išvengti nesusipratimų. Juolab kad abso liu čiai vi-
sos valstybės reguliuoja Tautos istorinės atminties
klausimus. Tik vie nos reguliuoja išmintingai, civi-
lizuotai, o kitos – primityviai, chao tiškai, grubiai.

Lietuva priskirtina prie valstybių, kurios ne
itin brangina savo istorinę atmintį. Užuot kūrę
intriguojan čius daugiaserijinius meninius filmus
apie savo kunigaikščius, tar pukario žvalgus ir
miško brolius, užuot pastatę didingus paminklus

Herkui Mantui, Jonui Basanavičiui ar
Laisvei, mes pasirinkome kitą kelią – žlug-
dantį kelią. Lietuvoje tarsi netyčia, tarsi
natūraliai sustiprėjo tendencijos šaipytis
iš visko, kas svarbu, brangu, didinga. Šai-
pymosi ir tyčiojimosi iš Lietuvos istorijos
kryptį pasirinkusieji taip sustiprėjo, kad
ėmė stelbti tuos, kurie į tautos praeitį no-
rėtų žiūrėti rimtai, atidžiai, be tenden-
cingų priešiškumų. 

Dėl Lietuvos istorijos vertinimų vie-
šojoje erdvėje akivaizdžiai įsigalėjo pražūtingos
chaotiškos tendencijos. Vieni tempia į vieną, kiti –
į kitą pusę. O tiems lietuviams, ku riems istorija
nėra svarbiausias gy venimo užsiėmimas, jau nebe-
susigaudo, kur melas, o kur – tiesa. Mes, istorija be-
sidomintys, tik retsykiais, jau nebežinome, kuo ga-
lima ir kuo negalima didžiuotis. Mes neaprėpiame
visų mums primestų versijų. Taigi tampame man-
kurtais. Nors, atkreipkite dėmesį, mūsų per prie -
vartą niekas neklaidina, nekvailina. 

Bet susipainioti – labai pa-
prasta. Sakykim, vienus metus pa-
skelbiame Vinco Kudirkos jubilie-
jiniais metais, kitus – V. Kudirkos
idealus išdavusios Salomėjos Nė-
ries metais. Taip elgda miesi mes
nenorom pripažįstame, jog nebetu-
rime stuburo. Mums priimtini
visi – ir lietuvybę gynusieji, ir ją
išda vusieji.

Minėtoji politikos eksperto V.
Sinicos straipsnis tinklalapyje
delfi.lt reikšminga dar ir dėl to, kad
autorius pateikia savąją nuomonę,
kodėl šiam įstatymo projektui kai
kurie istorikai rodo akivaizdų
priešišku mą. V. Sini cos įsitiki-
nimu, kritiškai nusiteikę istorikai
bijo ne cenzūros. Jie baiminasi pra-
rasti savąjį tiesos – šaipymosi ir
menkinimo – monopolį. 

Vaizdžiai tariant, jie baiminasi
prarasti monopolį vertinti Lietu-
vos praeities veikėjus ne pagal tai,
ką gero ar blogo jie padarė valsty-
bingumui, o pagal rodytą pagarbą
žmogaus teisėms ir orumui (jei va-
dovausimės tokiu principu, priva-

lėsime Vincą Kudirką pasmerkti dėl anuomet tu -
rėtų antisemitinių nuostatų). Jie bijo prarasti mo-
nopolį skelbti, esą 1918 – 1920-aisiais vyko ne Lietu-
vos – Len kijos, o pilietinis senlietuvių – naujalietu-
vių karas (istoriko Alfredo Bumblausko „perliu-
kas”).

Kritikai bando mums įpiršti nuo monę, esą visi
Lietuvos istorikai, ver tinantys savo šalies praeitį be
nostalgijos Juzefui Pilsudskiui ir su didele pagarba
Jonui Basanavičiui, – nėra rimti, autoritetingi,
gerbtini istori kai.

Tad sunku nepritarti analitiko V. Sinicos neri-
mui, kad nieko nekei čiant iš Lenkijos valstybinius
ordinus gaunantys istorikai iš tiesų įpirš Lietuvai
svetimas ir net priešiškas nuostatas. 

Politikos analitiko V. Sinicos argumentai at-
rodo įtikinamesni, nei prof. E. Aleksandravičiaus,
prof. R. Petrausko ar signataro V. Plečkaičio nuogąs -
tavimai. Čia nereikalingi net ir Patikimumo teorijos
skaičiavimai. Tokio pobūdžio įstatymas – reikalin-
gas. Tautos istorinės atminties taryba gali tapti au-
toritetinga institucija, kuri padės lietuviškas ver-
sijas atskirti nuo mums klastingai brukamų ru-
siškų, lenkiškų, baltarusiškų  ar vokiškų klasto-
čių.

Tačiau nepamirškime, jog net ir geriausią
daiktą galima sugadinti, jei jis pateks į nevykėlio,
nemokšos ar priešo rankas. Visuomet maniau ir te-
bemanau, jog panašaus pobūdžio įstatymai – rizi-
kingas žingsnis. Tarsi loterija. Niekad nežinai, kam
atiteks svarbiausi tūzai. Žinoma, būtų labai džiugu,
jei teisę šiuo potvarkiu va dovautis turėtų tik pro-
tingi, nepaperkami, principingi, lietuviški politi-
kai. Bet pastarųjų kelerių rinkimų rezultatai by-
loja, jog į valdžią Lie tuvoje vis lengviau patekti abe-
jotinos reputacijos politikieriams.

Beje, nepritariu nuomonei, esą lietuvių tauta
moka atsirinkti pelus nuo grūdų. Kai kada – su-
geba. Bet klaidų – kur kas daugiau nei protingų
įžvalgų. Jei būtume itin sumanūs, gudrūs, įžvalgūs,
nebūtume taip pa vojingai susitraukę į mažytį, neį-
takingą, vos pastebimą lopinėlį pasaulio žemėla-
pyje.

Ar apginsime teisę 
didžiuotis Lietuvos istorija?
GINTARAS VISOCKAS
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Tačiau nepamirškime, jog net ir geriausią daiktą galima su-
gadinti, jei jis pateks į nevykėlio, nemokšos ar priešo rankas.



GRASILDA
REINYTĖ-PETKIENĖ

Šventosios Dvasios vedama ir Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio ly-
dima, 2013 m. gruodžio 27–28 d.

jau vienuoliktą kartą Kalėdų atostogų
metu Ateitininkų namuose, Lemont,
IL su sirinko Biblinė stovykla.

Stovyklos pradininkai – ses. Lai -
mutė Kabišaitytė, kun. Vaidotas La -
ba šauskas, Ofelija Barškėtytė, Vita
An narino ir Grasilda Reinytė-Pet -
kienė, susirūpinę jaunimo dvasiniu
auklėjimu, 2003 m. nutarė suruošti
stovyklėlę pradžios mokyklos moki -
nukams. Nuo pat pirmų metų buvo se-
kama pedagogų sumanytu ,,rotacijos
modeliu” – suskirstyti į būrelius vai-
kai susipažįsta su tikėjimo tieso mis,
lankydami vieną po kitą įvairius įdo-
mius užsiėmimus ir pašnekesius. Šią
stovyklą globoja Pal. Jurgio Ma -
tulaičio misija.

Šiais metais stovyklos tema buvo
,,Draugystė”. Meno būrelyje studentė
Monika Satkauskaitė kartu su padė -
jėjomis Eristida Butkevičiūte ir Ugne
Dinsmonaite su vaikais siuvo „drau-
gystės kaldras”, o per kitą pamoką pa-
ruošė paukščiukams lesyklas. Stu -
dentas Tomas Čyvas su padėjėjais Ta -
du Kunicku ir Dovydu Paške vi čiu mi
surengė duonos kepimo pa moką – su
vai kais paruošė tešlą ir už minkė duo -
ną, kurią stovyklautojai galėjo na-
muose iškepti. Sveikatos būrelyje ap-
tarė Jėzaus pa sakojimą apie gerąjį sa-
marietį. Go da Inokai ty tė ir Diana Ju-
zėnaitė jau kelis metus veda žaidimų
būrelį. Ses. Laimutė su vaikais paruo -
šė vaidinimą, kurį parodė tėveliams
sto vyk lai pasibaigus. Kun. Gediminas
Keršys su vaikais kalbėjo apie Dievo
žodį, o antrą sto vyklos dieną prisi dėjo
kun. Antanas Saulaitis, SJ, kuris su
jaunimu diskutuodamas apie drau -
gys tę. Dėl įvairumo, per vie ną pa-
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TELKINIAI

11-toji Biblinė stovykla
Lemont, IL

60 stovyklautojų • 1 stovyklos vedėja:
Grasilda Reinytė-Petkienė • 2 studentai:
Tomas Čyvas ir Monika  Satkauskaitė • 2
vienuolės: ses. Laimutė Kabišaitytė ir ses.
Judita  Zabitaitė • 2 dvasios vadai: kun.
Antanas  Saulaitis, SJ ir kun. Gediminas
Keršys • 7 mamos, palaikančios stovyk-
lą darbu ir malda: Daina Čyvienė, Rūta
McCartan, Ofelija  Barškėtytė,  Vita Anna -
rino, Taiyda Chiapetta, Ramona  Žemai-
tienė,  Irena Satkauskienė • 31 savanoris
vadovas, (7, 8, 9 skyrių mokiniai) Gilius
Aleksa, Kristina Barškėtytė, Rokas Burnos,
Viktorija Freitakas, Žiba Kisieliūtė, Šarū-
nas Narakas, Ieva Skeberdytė,  Ieva Tara -
so  vaitė, Eglė Markutė, Elena Mičiulytė,
Brigita Jagėlaitė, Martynas Juškelis, Lau-
ra Juzėnaitė, Kristina Katiliūtė, Vasara
Kul bytė, Tautvydas Polius, Marisa Sa -
dauskaitė, Matas Skeberdis, Emilija Vaš -
kytė, Jokūbas Baranauskas, Maya Chia-
petta, Gerda Diržytė, Ieva Kondrataitė,
Goda Narakaitė, Karolina Usavičiūtė,
Goda Inokaitytė, Diana Juzėnaitė, Eristi-
da Butkevičiūtė, Ugnė Dinsmonaitė. Ta -
das Kunickas, Dovydas Paškevičius.

XI Biblinės stovyklos dalyviai, mokytojai ir vadovai. Dainos Čyvienės nuotraukos

Biblinėje stovykloje kun. Gediminas Keršys kalbasi su stovyklautojais apie Dievo žodį. Tomas Čyvas moko stovyklautojus kaip minkyti duoną.

Laisvalaikio metu vaikai kartu su vadovėmis Žiba Kisieliūte ir Ieva Skeberdyte nulipdė
sniego senį.

Biblinėje stovykloje pastatytame namelyje (iš k.): ses. Laimutė Kabišaitytė, Laura Ju zė -
nai tė, Vasara Kulbytė ir Marisa Sadauskaitė.

moką vai kai žiūrėjo filmuką ,,Up”.
Kadangi sto vyklos metu pasi taikė tie-
siog pa sakiškas žiemos oras, po pietų
vaikai galėjo „prasivėdinti” Ateitinin -
kų namų sodelyje – sniege lakstė, žai -
dė, voliojosi ir lipdė senius besmege-
nius.

Šių metų stovykloje dalyvavo 60
vaikų, kurie buvo paskirstyti į šešis
bū relius. Būreliams vadovavo buvu -
sieji stovyklautojai, dabar jau septin-
tokai, aštuntokai ir keli devintokai.
Jų buvo 31, tad santykis tarp stovyk-
lautojų ir vadovų buvo 2:1! Patirtis pa -
rodė, kad vadovavimas  yra net ge res -
nis auklėjimo būdas nei stovyk lavi -
mas, todėl priimami visi norintys va-
dovauti, kiekvienam yra surastas
reikš mingas darbelis. Vado vai ne tik
bendravo su stovyklautojais, bet ir
dir bo virtuvėje, padėjo pa ruošti vai-
dinimą ir prisidėjo prie bendros tvar-
kos palaikymo.

Stovyklos organizatoriai dėkoja

visiems šiems jauniems žmonėms bei
studentams mokytojams ir ma moms
patarėjoms. Daug žmonių sto vyklavo
ir tarnavo šioje gražioje Die vo palai -
mintoje stovykloje ir kiek vie nas pri -
sidėjo prie stovyklos sėkmės.

Ps. 118: Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes
jis geras, per amžius tveria jo ištikima
meilė! 
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Auksine gyvate išliaužė 2013-ji, ir
viesulu atšuoliavo Žaliojo me-
dinio arklio 2014-ji! Atrodo, kad

niekas ir nepasikeitė. Bet ar tikrai? Ar
Naujų metų sutikimo šventė nepaliko
Jūsų širdyse kuo maloniausių pri si -
mini mų bent jau  iki  ateinančių  me-
tų?

Būdamas dalele šios nuostabios
šventės, negaliu nepadėkoti nepails -
tamam Ričardui Čiarniauskui, ku rio
neblėstanti energija padėjo šiai šven-
tei išsipildyti.

Jau nuo ryto balionų girliandas ri -
šo šį darbą išmanantis žmogus, o virtu -
vėje puodų dangčiais barškino šiai
šventei sutikusios padėti net septynios
ištvermingos šeimininkės. Nuo jų pro-
fesionaliai sukurtų maisto šedevrų ne

tik akys raibo, bet ir seilės upeliais te-
kėjo, o paragavus, norėjosi valgyti ir
nesustoti.

Į šventę taip pat atvyko Lietuvos
Respublikos garbės konsulė Los An ge -
les Daiva Čekanauskaitė-Na varret te.

Vakaro programa prasidėjo šo kių
grupės „Dance duo” iš Čikagos pa -
sirodymu. Šeši jauni žmonės atliko
įspūdingą šokių programą, kurios pa-
baigoje Kalėdų senelio vadovaujami šo-
kėjai pasileido į salę ir pakėlė links-
mam šokiui daugumą žmonių.

Na, o po sočios vakarienės šo -
kiams pakvietė šių eilučių autorius –
Naras iš Colorado, ar tiesiog Naras.
Linksmybės su vidurnakčio ugnies
salvėmis ir taurėmis šampano tęsėsi
iki anks taus ryto!

Po tokių permainingų š. m. Kalė -
dų, kai išva karėse iškrito tiek
daug sniego, Naujujų metų oras

ne buvo tik rai palankus, bet Dievo Ap-
vaizdos parapijos nariai susirinko
švęsti Naujuosius 2014 metus. Pa ra pi -
jos klebonas kun. Gintaras Anta nas
Joni kas atnašavo iškilmingas šv. Mi-
šias. Vargonavo Rita Giedraitienė,
gies  mes vedė Linas Mikulionis, o
liturgi nius skaitinius skaitė Rūta Mi -
kulio nienė. Mišioms patarnavo Juo -
zas Orentas. Prasmingame pa moksle
kun. G. A. Jonikas pasveikino para-
pijiečius ir svečius linkėdamas gra-
žių, gerų Naujųjų metų. Jis ragino
džiaugtis tuo, ką turime ir būti dė kin -
giems už kiekvieną mums skirtą die -
ną. Taip pat palietė Naujų metų pa -
rapi jos uždavinius ir linkėjo, kad iš si -
pildytų mūsų asmeniniai norai. 

Po šv. Mišių gražus būrelis para-
pijiečių susirinko į šventiškai pa puoš -
tą parapijos svetainę kavutei ir saldu-
mynams. Nebuvo jokios oficia lios
programos, paskaitų, tik gražus ben-
dravimas. 

Klebonas kun. G. A. Jonikas svei -
kino visus susirinkusius ir linkėjo
Dievo palaimos, ramybės, taikos ir
ypač geros sveikatos 2014 metais. Bū -
kime visuomet vieningi, lyg viena
gra ži šeima, dalinkimės artimo mei le,
– sakė jis. Vėliau visi dalinosi asme-

niniais sveikinimais ir palinkė ji mais. 
Tikimės, kad su šia pirma Nau -

jųjų metų švente, vaišėmis ir bendra -
vimu šioje parapijoje galėsime pra -
dėti nau ją tradiciją. Dvidešimt dvejus
metus iš eilės buvo ruošta Naujų metų
šventė buvusioje Šv. Antano parapi-
joje Detroite, MI. Abiems parapijoms
su sijungus, norėtųsi puoselėti buvu-
sios parapijos tradicijas ir švęs ti
kartu. Padėka parapijos tarybos pir -
mi nin kei Rasai Karvelienei ir klebo-
nui kun. Gintarui A. Jonikui už pa-
ramą suruošti šias naujametines vai-
šes. 

Džiaugėmės, kad ir mūsų LR gar-
bės konsulas Detroite Algis Zapa -
rackas praleido šiek tiek laiko su pa -
rapijiečiais. 

Dievo Apvaizdos parapijos South -
 fielde vardu sveikiname visus lietu-
vių telkinius išeivijoje, „Drau go” laik-
raščio kolektyvą ir skaitytojus. Lin-
kime gerų, prasmingų, sveikų metų
visiems ir tikimės, kad 2015-ųjų vėl
susirinksime švęsti savųjų bičiulių
ratelyje!

Linksmų – sutinkant!
Sėkmingų – dirbant!
Laimingų – gyvenant!

Su Naujaisiais 2014 metais, mie -
lieji!

VILIUS GAVEIKA

Vieną besibaigiančio gruodžio
22 d., sek madienį, į tradicinę
šau lių kuopos Kūčių šventę

rin  kosi gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopos nariai ir svečiai. Renginių va-
dovės Aldonos  Jonikienės dėka, daly-
vių laukė gra  žiai papuošta svetainė,
skoningai pa dengti stalai.

Po šv. Mišių, kurias Jaunimo cent -
ro Jėzuitų koplyčioje atnašavo kun.
Antanas Gražulis,SJ,  į svetainę prie
Kū čių stalo susirinko beveik visi kuo-
pos nariai, tarp jų ir kunigai A. Gra-
žulis bei Gediminas Keršys. Kun. G.
Ker šys sukalbėjo maldą, o kuopos ka -
pelio nas kun. A. Gražulis palaimino
Kū  čių stalo maistą. Kalėdines gies mes
giedojo Ligita ir Algimantas Bar niš -

kiai. Tai sena tradicija, kai Kūčių
šven  tės metu pagerbiami išėjusieji
amžinybėn šauliai, bendraujama tar-
pusavyje, dalinamasi prisiminimais.
Buvo gera nuotaika ir skanus mais-
tas. Geros tradicijos jungia šios kuo-
pos narius, skatina norą bendrauti, iš-
tiesti pagalbos ranką.

Baigiantis Kūčių vakarienei, ne -
apsieita be nuostabaus Kalėdų senelio,

kuris nešykštėjo dovanų ne tik vai-
kams, bet ir suaugusiems, nesto kojo
visiems nuoširdžių palinkėjimų ir hu-
moro.

Šventės pabaigoje kuopos vadas
Sigitas Savickas padėkojo visiems  šio
vakaro rengėjams ir dalyviams, palin -
kėjo linksmų Šv. Kalėdų ir Nau jųjų
metų!

Southfield, MI

Naujieji 2014 metai Dievo
Apvaizdos parapijoje

Los Angeles, CA

Naujųjų metų sutikimas
NARIMANTAS NARAS GRUZDYS

Chicago, IL

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos Kūčių šventė

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Palydėję senuosius, mane prisiminkit –
Aš toli, bet esu mintimis su Jumis.
O sutikę naujuosius – mano meilę dalinkit –
Atminimuose būsim su Jumis širdimi.

N. Gruzdžio nuotraukos

Kiekvienais metais gen. T. Daukanto jūrų šauliai ir svečiai susirenka kartu švęsti Kūčių šventę.                                                                                                  Angelės Mikalauskaitės nuotraukos



Ateitininkų namų knygų diskusijų būrelis rinksis tre-
čiadienį, sausio 22 d., 10 val. ryto ir ketvirtadienį, sausio 23
d., 7 val. vak. Susirinkimas vyks Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL.

Bus aptariamas Muriel Barberry romanas ,,The Elegance
of the Hedgehog”. Knygos siužetas vyksta septintame Pary-
žiaus rajone  – prašmatniame name, susipina trijų veikėjų li-
kimai ir užsimezga draugystė tarp namo sargės, turtingų
tėvų paauglės dukters bei turtingo meno mylėtojo japono.

Knygą galima skaityti ir lietuvių kalba: ,,Ežio elegancija”.
Iš prancūzų kalbos vertė Eglė Juciūnaitė. Leidykla: Gimtasis žodis”, 2010 m. 209
metais buvo sukurtas filmas ,,Hedgehog” (originaliai pracūzų kalboje ,,Le hérisson”).
,,Šiaurės Atėnuose” buvo išspausdinta Ryčio Radavičiaus knygos recenzija, žr.:
http://www.satenai.lt/?p=17959

Knygos diskusijos vyks lietuvių kalba. Visi kviečiami, net ir nespėjus knygą per-
skaityti. Galite pasirinkti ateiti trečiadienį ar ketvirtadienį, ar net abi dienas. Prašome
pranešti iš anksto, jei ketinate dalyvauti el. paštu: dainequinn@gmail.com arba įkal -
bė kite žinutę atsakove: 708-349-7403. 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Ateitininkų federacijos valdyba praneša, kad AF
generaliniu sekretoriumi paskirtas Vidas Čaikauskas,
ateitininkas sendraugis, davęs sendraugio įžodį 2010
m. AF Šimtmečio kongrese Vilniuje. Šiaurės Amerikos
ateitininkai turėjo proga su Vidu Čaikausku susipa-
žinti 2011 vasarą, kai jis su žmona Inesa, dalyvavo
Sendraugių stovykloje, Dainavoje. Inesa Čaikauskienė
yra naujai išrinkta Vilniaus krašto ateitininkų pirmi-
ninkė.

Pasivijo paskutinė 
2013 m. ,,Ateitis”

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dvi dienas prieš Naujuosius metus pasivijo paskutinė 2013 m. ,,Ateitis”.
Pačioje pradžioje Ateitininkų federacijos Dvasios vadas arkivyskupas
Gintaras Grušas linki Dievo malonės, gailestingumo ir ramybės Nau-

jaisiais metais. AF pirmininkė Rozvita Vareikienė kviečia naujus Šeimos
metų iššūkius sutikti atviromis širdimis, nieko nebijant, nes kelyje, kuriuo  ei-
name, esame kartu su Kristumi.

Tai 64 puslapių žurnalas, pasipuošęs
47 nuotraukomis, daugiausia spalvotomis.
Metų pabaigoje reikia išskirtinai paminėti
redaktorės Redos Sopranaitės tebesitę-
siantį išradingumą, įvairiems žurnalo sky-
reliams (Lietuvoje vadinamiems rubri-
koms) suteikiant žaismingus pavadinimus.
Štai keletą pavyzdžių: šiandien, tikėjimas,
netylėjimas, užsienyje, nekasdienybė ir t.t.
Tikra atgaiva!

Ką šiame numeryje randame? Andrius
Navickas toliau analizuoja krikščionybės
ir Vakarų civilizacijos ryšius. Man įdo-
miausiu ir originaliausiu rašiniu yra Vili-
jos Ivanovienės širdies ir tikėjimo labi-
rintų atsivėrimas skaitytojams, kur ji ap-
rašo savo pastangas būti be galo laiminga.
Ją norėčiau asmeniškai sutikti ir toliau jos
klausytis. Vita Kuodytė rašo apie ateiti-
ninkų teisininkų korporcijos ,,Iusticia” atkūrimą. Vytautas Dambrava aptaria
tikrąją demokratiją, o Donatas Puslys prisimena, kaip jis mokėsi kalbėti. 

Toliau Jurga Dirksytė aiškina, ko moteris amžinai ilgisi. Ramunė Kubliūtė
ir Kristina Ūsaitė kalbasi apie Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą išei-
vijoje. ,,Atgal į ateitį” skyrelyje iš 1968 m. ,,Ateities” nr. 2 perspausdinamas An-
tano Paškaus straipsnis – ,,Ateitininkas studentas laiko dvasios perspektyvoje”.
Vytautas Raškauskas išsako, kodėl nusikaltėlius vis dar painiojame su parti-
zanais. Marija Striuogaitytė prisimena savo įspūdžius iš Prancūzijos. Jos tei-
gimu, viskas visada baigiasi gerai. Jei taip nėra, vadinasi, kad tai dar ne pabai -
ga. Tai tikrai teigiama mintis! Ramunė Kubiliūtė, kaip visada, Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų veiklos nuotrupomis tęsia įvairių įvykių registraciją. Nu-
meris baigiamas  veiklos  korespondencijomis  iš  Lietuvos ateitininkų  veik-
los. 

Bene didžiausia staigmena palaikyta paskutiniam vidinio viršelio pusla-
piui. Ten išspausdinta dr. Remigijaus Satkausko nuotrauka ir sveikinimas
naujoms giedrininkėms, turbūt visoms iš Šiaurės Amerikos. Jų suskaičiavau
net septyniolika. Nėra klausimo, kad giedrininkės pagrįstai gali džiaugtis ir vil-
tingai žvelgti į 2014 metus. Telieka jos gyvu pavyzdžiu kitoms atsikuriančios
ateitininkų bei ateitininkių korporacijoms.

Nepraleiskite nė vieno ,,Ateities” numerio. Prenumeruokite ir dovanokite
kitiems. Žr.: http://ateitis.org/ateitininkai/ateities-prenumerata/

Penktadienį, sausio 3 d, jau nuo ryto prasidėjusios Trijų Karalių – Kas-
paro, Merkelio ir Baltazaro vaikštynės traukė praeivių akis. Gargždų Šv.
Arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai, Trys Karaliai, lydimi angelų

choro, kasmet ištikimi tradicijai keliauti per miestą į Betliejų. „Pasiklydę” už-
suka į ligoninę, seniūniją, vaikų ugdymo centrą „Naminukas”, Socialinių pas -
laugų dienos centro lankytojus bei kitur ir teiraujasi, kur rasti gimusį pasau-
lio Valdovą – Išganytoją. Atsisveikindami visiems giesme palinki Dievo palai-
mos, pašventinta kreida ant durų užrašo savo inicialus, tai yra pirmąsias trijų
karalių vardų raides: +K +M +M. Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš
jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą.

Sekmadienį, pamaldoms baigiantis karaliai užsuko ir į Gargždų bažnyčią.
Pagaliau radę Betliejų paliko ten savo dovanas. Aplankė ir parapijos kleboną
kanauninką J. Paulauską, vikarus kun. V. Liesį, kun. K.Vainorių.

Taip kasmet ateitininkai atlieka tam tikrą evangelizaciją, jie yra laukiami,
maloniai priimami, apie jų vaikštynes rašo vietinė spauda, užrašai ant durų iš-
laikomi iki  kitų metų.

Kazimiera Sipienė
Gargždų ateitininkų kuopos globėja

Sulaukėme ir laiškelio iš Gargždų:
Dėka Laimos ir Jono Šalčių, mes gauname šeštadieninį „Draugo” numerį,

tad paskaitome ir žinome apie JAV ateitininkų veiklą. Dėka Aldonos Šmulkš-
tienės, keletas mūsų kuopos ateitininkų gauna „Ateities” žurnalą.

Mūsų rėmėjai, geradariai visada yra mūsų mintyse, darbuose, maldose. Jų
auka skatina ir padeda mums aktyviau veikti, dirbti, aukotis. Net nežinome,
kaip mes jiems galėtume padėkoti. Dievo palaimos jiems visiems nuoširdžiai
linkime ir meldžiame. – Kazimiera Sipienė

Trys Karaliai į Betliejų kasmet
keliauja per Gargždus

Gargždų bažnyčioje Trys karaliai ateitininkai, lydimi angelų choro, surado Betliejų.
Kazimieros Sipienės nuotr.

Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai su parapijos kunigais ir klierikais po
šv. Mišių.

Knygų klubas
Ateitininkų namuose

Vidas ir Inesa Čaikauskai,
Čikagoje, 2011 m. vasarą.

Paskirtas naujas Ateitininkų 
federacijos generalinis sekretorius
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Prieš aštuonerius metus, vasa-
rą, turėjau progą kaip paskaiti-
ninkas dalyvauti Į Laisvę fondo

14-tose stu dijų dienose Kaune ir Ku-
lautuvoje. Ta proga norėjau aplanky-
ti motinos, Salomėjos Rindzevičiūtės-
Idzelienės (1912–2012), tėviškę Regu-
liuose. Tė viš  kė buvo maždaug penki ki-
lometrai į vakarus nuo Krakių, Kė-
dainių ap skri tyje. Važiavau su pusse-
sere Vida Kugeliene iš Kauno.

Mielą įspūdį padarė derlingi lau -
kai, šiltnamis su agurkais ir pomido-
rais bei bendras kraštovaizdis. Pra dė -
jau mąstyti apie kraštą ir jo gyvento-
jus. Atsirado tam tikras dvasinis ry šys
su laukais, keliais, miškeliais; su žeme,
kurią nežinomi protėviai dirbo prieš
keletą tūkstančių metų. O žemė čia,
Lietuvos vidury, yra ne tik derlinga,
bet turi ypatingai gilią kultūrinę-ant-
ropologinę praeitį.

Naši žemė Kėdainių apskrity bu -
vo valdoma dvarininkų ir bajorų, ku -
rie tapo turtingi ir įtakingi. Jie vaidi-
no svarbų vaidmenį ne tik Lietuvoje,
bet ir Lenkijoje. Nors dvarų savinin kai
kaip luomas buvo sulenkėję, buvo
žmonių, kurie turėjo krašte gilias šak -
nis ir dirbo dėl lietuvybės ir krašto ne-
priklausomybės. Norėjau suži no ti dau-
giau apie tuos žmones. Pra dėjau gi-
lintis į šeimos genealogiją. Atsidarė
langas į nuostabų praeities pasaulį.

Motinos tėvas buvo Motiejus Rin -
dzevičius (1870–1950). Prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą jis buvo Pašėtės dvaro
prievaizda. Dvaro savininkas Jasins -
kis gyveno Paryžiuje ir į dvarą kasmet
atvažiuodavo atsiimti ūkio už dirbtą
pelną – o pelnas buvo didelis.

Jasinskiai buvo įtakinga Lietu vos
bajorų šeima. Jokūbas Jasinskis
(1759–1794) buvo T. Kosčiuškos 1794 me -
tų sukilimo Lietuvoje vadas. Tie sa, jo
vadovavimas buvo trumpas. Ja sinskio
ir kitų Lietuvos bajorų radi kalumas,
įtakotas prancūzų revoliucijos, Kos-
čiuškai nepatiko. Jasinskis buvo pa-
šalintas nuo vadovavimo Lie tuvoje.
Jis vadovavo vienam sukilėlių būriui
ir žuvo 1794 m. gindamas Var šuvos
priemiestį Praga nuo rusų. Giminės
kova už Lietuvą tęsėsi. An tanas Ja-
sinskis dalyvavo su savo rai telių būriu
viename iš paskutinių kau tynių su ru-
sais (1863 m. lapkričio 26 d. prie Lebe-
džių kaimo, Kauno ap skrityje). Suki-
lėliai kautynes pralai mėjo, Antanas Ja-
sinskis pasitraukė į užsienį ir gyveno
Paryžiuje.1

Pašėtės dvaro prievaizda Motie jus
Rindzevičius 1906 m. vedė Jadvy gą
Vaidotaitę. Vaidotai buvo Lietuvos ba-
jorų šeima. Jadvygos brolis Vaclo vas
(1890–1966) taip aiškino savo šei mos ge-
nealogiją: „Mano tėvas gimė 1840 m.
gruodžio 2 d. ir mirė 1912 m. Jis buvo
kilęs iš senų Lietuvos bajo rų, galbūt iš
kunigaikščio Vaidoto pa likuonių, jei
spręstume iš Lietuvos kunigaikščių
karūnos, kuri yra Vai dotų giminės
herbe. Rusų Heraldijos departamento
archyvuose Petrogra de buvo Vaidotų
giminės rašyti dokumentai nuo 1679 m.
Aš pats turiu nuorašą Heraldijos de-
partamento išrašo, kuriame, prade-
dant nuo 1679 m. iki 1900 m., yra su-
registruoti visi vyriš kos lyties Vai-
dotai, kuriems sukako 21 m. am-
žiaus.”2

Jadvygos Vaidotaitės tėvas Ado -
mas Vaidotas (1840–1912) buvo Sviliu -
kų dvaro (Josvainių valsčius, Kėdai nių
apskritis) savininkas. Jis turėjo daug
žemės ir buvo turtingas. 1856 me tais jis
vedė Juzefą Katerlio (1842–1895). Juzefa
buvo jauniausia Napo leono armijos
karininko, kuris pasiliko Lietuvoje ir
čia sukūrė šeimą, duk tė. Per Juzefą,
Adomo vaikai gavo prancūziško krau-
jo. Adomas ir Juze fa turėjo 14 vaikų –

7 sūnus ir 7 duk ras. Keturi vaikai mi -
rė prieš 1908-uosius me tus.

1908 metais Adomas ir visi likę vai-
kai nusifotografavo. Jadvyga Vai do -
taitė-Rindzevičienė sėdi pirmoje eilė-
je antra iš kairės. Vaclovas stovi ant-
roje eilėje pirmas iš kairės. Me čislovas
Vaidotas sėdi pirmoje eilėje pirmas iš
dešinės. 1920 metais Me čislovas (kaip
jaunas karininkas) da lyvavo Širvintų
kautynėse su lenkais. Mūšio eigoje,
Vaidotas ir jo dalinys neatlaikė lenkų
puolimo ir pasitrau kė iš savo pozicijų.
Mečislovas buvo įskųstas kaip prijau-
čiantis lenkams ir išdavikas. Įvyko
karo teismas ir jis buvo nuteistas ka-
lėti. 1921 metais Mečislovas, būdamas
27 metų, mirė kalėjime nuo šiltinės. Jis
buvo palai dotas Josvainių kapinėse
prie savo tėvo ir motinos.

Vaclovo Vaidoto gyvenimas, nors
ir dramatiškas, nebuvo toks tragiš -
kas kaip brolio. 1910 metais Vaclovas
įstojo į Peterburgo universiteto Fizi kos
ir matematikos fakultetą. 1914 m. jis
buvo mobilizuotas į carinės Ru sijos ka-
riuomenę ir liko kariuomenėje per
visą karą. V. Vaidotas taip api būdina
savo tarnybą: „Buvau (1914 m. rude nį)
išsiųstas į frontą, mūšiuose išbuvau iki
1915 m. sausio pradžios. Bu vau su-
žeistas ir kontūzytas, išsiųstas į ligo-
ninę ir iš ten į karo mokyklą Ki jeve, ku-
rią per 3 mėnesius baigęs, ba landžio
mėnesį buvau paskirtas į 93 atsargos
pulką Caricyne (dabar Vol go gradas),
kur išbuvau 2 metus kuopos vadu, pa-
ruošdamas per tą laiką 23 kuopas fron-
tui. Iš ten po pirmos revoliucijos 1917
m. vasario mėnesį antrą kar tą buvau
pasiųstas į frontą, bet po spalio revo-
liucijos iš kariuomenės laimingai pa-
sitraukiau ir su gimi nėmis karo pa-
bėgėliais iš Mscislau lio apskr., 1918 m.
pavasarį arkliais po 6 savaičių pavo-
jingos ir nuo ty kiais kelionės pasiekėm
tėvynę.”3

Grįžęs į Lietuvą, Vaclovas Vaido -
tas įsitraukė į politinę veiklą. 1918
me tais buvo išrinktas Josvainių vals-
čiaus atstovu į II lietuvių konferenci-
ją Kaune. 1919 metais M. Šleževi čiaus
kabineto buvo pakviestas pa dėti or-
ganizuoti Valstybės Kontrolės depar-
tamentą. 1921 metais Vaidotas, kaip
Vals tiečių Liaudininkų atstovas, buvo
išrinktas į Steigiamąjį Seimą. Dirb-
damas kaip ekonominės komisijos sek-
retorius, Vaidotas pasiūlė, kad lietu-
viški pinigai būtų pavadinti li tais, o
smulkieji – centais. Eidamas Seimo na-
rio pareigas, jis dirbo laik raščio „Lie-

tuvos žinios” administratorium. Buvo
vienas iš „Varpo” akci nės bendrovės
Kaune steigėjų. Vaido tas Kėdainiuose
įkūrė bendrovę „Pra monė”, kuri 1921
metais atidarė elektros šiluminę jė-
gainę. Tai buvo pirma nauja elektros
stotis, statyta Lietu voje po karo.4

Dirbdamas valstybinį darbą, V.
Vaidotas keletą kartų važiavo į Pary -
žių. Čia jis susitiko su
Aleksandru Davainiu-
Silvestravičiumi (1890
–1968) – draugu iš Pet-
rogrado laikų. Alek-
sandro tėvas ar dėdė
(nėra visiš kai aišku)
buvo Mečislovas Davai-
n i s - S i l ve s t r av i č i u s
(1849–1919), aušrinin kas,
rašytojas ir publicistas.
1914 me tais Davainis-Sil-
vestravičius baigė inži-
neriją Louvaine univer-
sitete Bel gijoje. Per Pir-
mąjį pasaulinį karą jis
dirbo kaip inžinierius-
konstruktorius caro lai-
vų statykloje Petrograde.
Po karo grįžo į Lietuvą.
Buvo fabriko Šiauliuo-
se savininkas ir turėjo daug žemių.

Nuo studentavimo dienų Belgijo -
je, Davainis-Silvestravičius buvo pran -
cūzų kultūros gerbėjas. Dažnai va-
žiuodavo į Paryžių ir Monte Carlo –
visą gyvenimą jam patiko žaisti ru letę.
Įsimylėjo prancūzę solistę ir ją vedė. Po
sūnaus mirties jie išsiskyrė.

Po Antrojo pasaulinio karo, Vac -
lovas Vaidotas atsirado Toronte, o
Aleksandras – Clevelande. Norėda mas
gauti darbą, jis pasijaunino ir dirbo pa-
prastu darbininku Cleveland Twist
Drill fabrike, kol faktiškai jam sukako
75 metai. Iki mirties jis nuomavo kam-
barį pas Idzelių šeimą. Jo gyvenimo sti-
lius pasiliko bajoriškas – nešiojo bran-
gius drabužius, skaitė „Paris Match”
žurnalą. Šaldytuve vi sada buvo bute-
lis Chateau D’Yquem vyno.

Vaclovas Vaidotas atvažiuodavo į
Clevelandą aplankyti savo dukterė čių
– Jadvygos ir Salomėjos. Salo mė jos
namuose du seni bajorai ir draugai tu-
rėjo progos prisiminti senus laikus –
kada pasaulis buvo kitoks.

Motiejus Rindzevičius 1912 me -
tais nupirko iš Gimbutų 90 hektarų Re-
gulių palivarką. Žemė buvo prie Šušvės
upės. Vienu laiku palivarkas priklau-
sė Zaborskių šeimai. Reguliai buvo
netoli Pašušvės dvaro, kur gy veno Za-

Prancūziškas auksas, 
kraujas ir Regulių palivarkas

AUGUSTINAS IDZELIS

Adomas Vaidotas (sėdi antras iš d.) su vaikais 1908 m. Vaclovas stovi pirmas iš kairės,
Jadvyga sėdi antra iš kairės, Mečislovas sėdi pirmas iš dešinės.  

Šeimos archyvo nuotraukos

borskių šeima. Kada 1912 metų žiemą
Napoleono kariuomenė trau kėsi iš
Maskvos, vienas dalinys su gurguole
sustojo Pašušvės dvare. Bro nius Kvik-
lys aprašo, kas toliau įvyko: „Kareiviai
apsistoję klojime. Čia bu vusi padėta ir
dėžė su dalinio iždu. Patyręs apie tai,
Zaborskis suma nęs pralobti. Atgabe-
nęs keletą statinių deg tinės, visiškai
nuvaišinęs dvare buvusius karininkus
ir karei vius. Po to paėmė dėžę su pi-
nigais, o klojimą su žmonėmis padegė.
Gaisro metu su degė ir nemaža pran-
cūzų. Kai karei viai nužygiavo, Za-
borskis, tapęs tur tingas, greitai padi-
dinęs dvarą iki 1,000 dešimtinių (tai
būtų 10,000 hektarų arba 25,000 akrų.”5

Mano motina ir jos sesuo Jad vy ga
Rindzevičiūtė-Kliorienė (g. 1920) pa-
tvirtino Kviklio aprašymą ir jį pa -
pildė. Kada dvaro savininkas Zabors -
kis mirė, jo šeima norėjo jį palaidoti
Krakių bažnyčios kapinėse. Klebonas
žinojo apie Zaborskio kruviną darbą ir
atsisakė jį palaidoti pašventintoje že-
mėje. Zaborskio palaikai buvo pa -
laidoti dvaro parke rytinėje Šušvės
upės pusėje. Kai mano motina buvo
maža mergaitė, ji eidavo maudytis į
Šušvės upę. Ji turėjo eiti pro Za bors -
kio kapą. Motina bijojo, kad Zabors kis
išlįs iš kapo ir ją pagrobs. Kad to iš-
vengtų, Salomėja paimdavo apsau gai
savo jaunesnes sesutes – Jadvygą ir
Juzę, ir visos keliaudavo maudytis į
Šušvės upę.

Pašušvės dvaro tolimesnė istorija
turi įdomių vingių. 1832 metais Pet ras
Pilsudskis (1795–1851) atsi kraus tė į

dvarą. Čia gyveno jo teta, Eufrozina Bi-
laitytė-Bialozorienė, ba jorų maršalo
našlė. Petras buvo vedęs Teodorą But-
lerytę (1811–1886). Petras mirė 1851 ir
buvo palaidotas Krakių bažnyčios ka-
pinėse. Dvaras buvo Teo doros žinioje
iki jos mirties. Petro ir Teodoros anū-
kas buvo Lenkijos mar šalas ir nuo 1926
metų Lenkijos vadas Juozas Pilsuds-
kis. „Jo kūnas buvo pa laidotas Vave-
lyje, Krokuvoje, o šir dis Vilniuje, Rasų
kapinėse.”6

Likę Pašetės dvaro pastatai da bar
yra apleisti ir tušti. Apaugęs dilgėlėmis
ir krūmais, senas dvaro par kas ir ka-
pinaitės pagal Šušvės upę, dabar tapo
gamtos draustinio dalis. Sic transit glo-
ria mundi.
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Ekscentriškoji krepšinio žvaigž dė
Dennis Rodman pratrūko tiesio -
gi nėje CNN televizijos laidoje.

Dau gy bės kritikos dėl kelionių į Šiau-
rės Ko rėją, kur bičiuliaujasi su šalies
va dovu Kim Jong-un, sulaukiantis krep -
šininkas jau ketvirtą kartą vieši pas dik-
tatorių. Šįkart jis iš buvusių NBA žai-
dėjų subūrė komandą, kuri turėtų žais-
ti su Šiaurės Korėjos krep šinio rinkti-
ne. Šios rungtynės skirtos pagerbti K.
Jong-un gimtadienio pro ga.

Išskirtiniame interviu iš Pchen ja -
no D. Rodman piktai sureagavo į Chris
Cuom klausimą apie tai, ar šis planuo-
ja paklausti Šiaurės Korėjos va dovo
apie Kenneth Bae – JAV pilie tį, kuris
pernai buvo nubaustas 15 me tų darbo
stovykloje. D. Rodman tei gė, kad K.
Bae, kurio sveikata smarkiai pablogė-
jo, padarė kažką blogo Šiaurės Korėjai.

„Ar jūs suprantate, ką šis vyras pa-
darė šaliai? – žurnalisto klausė D. Rod-

man. – Ne, ne. Jūs man pasakykit, pa -
sakykit man. Kodėl jis laikomas ne-
laisvėje šioje šalyje? Kodėl?”

Netrukus krepšininkas nutarė pa-
keisti pokalbio temą, paliesdamas at-
sivežtus krepšininkus, kurie dėl nu -
 matomų rungtynių trumpam pali ko
savo šeimas.

„Mes suprantame ir gerbiame tai,
ką šie vyrukai padarė. Linkime jiems
sėkmingo kultūrinio pažinimo”, – krep-
šininkui atsakė žurnalistas, tačiau tai
dar labiau sunervino D. Rodman.

„Ne, ne, ne, – balsą pakėlęs sakė bu-
vęs Čikagos ‘Bulls’ žaidėjas. – Man
nu......, ką tu manai. Aš tau sakau – pa-
žiūrėk į šiuos vyrukus. Jie išdrįso pa-
daryti vieną dalyką – atvykti čia.”

Už tokius pasisakymus D. Rod man
buvo vienareikšmiškai pasmerk tas.
Buvęs  JAV  ambasadorius  Jung-tinė-
se Tautose Bill Richardson tei gė, kad
yra nusivylęs girdėtais pa sisa ky mais.

ČLKL geriausieji ir toliau įrodinėja  
savo pranašumą

Pasaulio futbolo čempionatas 
Katare vyks žiemą 

Buvusi NBA žvaigždė D. Rodman 
gynė Šiaurės Korėją ir plūdosi keiksmais 

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Pasitikę Naujuosius metus, sau sio
4 d. Čikagos lietuvių krepšinio
ly gos (ČLKL) čempionate besi-

varžantys krepšininkai sužaidė pen-
kerias rung tynes. Naujuosius metus
krepši nio aikštelėje pergalėmis pra-
dėjo pirmaujančios čempionate – ,,M
Brothers” ir ,,Radviliškio” komandos,
o štai ČLKL čempionų titulą ginantys
,,Compass-Kunigaikščių” krepšinin-
kai pralaimėjo jau 9-as rung tynes iš ei-
lės ir nuo čempionato pradžios nepa-
kyla iš turnyrinės len telės dugno.

Niekaip rakto į pergalę neran-
dantys ,,Kunigaikščiai” šįkart rezul-
tatu 56:68 turėjo pripažinti Panevėžio
,,Lietkabelio” komandos pranašumą.

Devintąją pergalę iš eilės ČLKL
čempionate iškovojo nė karto šiame se -
 zone dar nesuklupusi ,,M Brothers” ko-
manda. ČLKL debiutantai rezultatu
67:51 nugalėjo ,,Stumb ro” komandą ir
po šios pergalės išliko vienvaldžiais
čempionato lyderiais.

Juos atkakliai besivejantys tris -
kart ČLKL čempionai ,,Radviliškio”
krepšininkai turnyrinės lentelės kai -
mynų dvikovoje rezultatu 84:48 su-
triuškino trečioje vietoje esančią ,,Švy -
turio” komandą.

Nesunkiai (78:41) savo varžovus –
,,Lietavos” krepšininkus įveikė ir dar
viena šį sezoną sėkmingai žaidžianti
komanda – ,,Lituanicos” komanda. Jai
pasiekti pergalę užteko vos pen kių į

rungtynes atvykusių krepšinin kų.
Iš aštuntosios į penktąją vietą šok -

telėjo ,,Žemaitijos” krepšininkai. Dėl
patekimo į stipriausių komandų šeše-
tą atkakliai kovojantys žemaičiai itin
svarbiose rungtynėse rezultatu 70:60
įveikė ,,Atleto” krepšininkus ir ap-
lenkė juos turnyrinėje lentelėje. 

Šeštadienį, sausio 11 d. žaidžia: 1:50
val. p. p. rungtyniaus ,,Žalgiris-35” –
,,Kunigaikščiai”, 3 val. p. p. ,,Lie tava”
– ,,M Brothers”, 4:10 val. p. p. ,,Švytu-
rys” – ,,Atletas”, 5:30 val. p. p. ,,Lituani -
ca” – ,,Radviliškis”, 6:40 val. p. p.
,,Stumb ras” – ,,Lietkabelis”. Krepšinin -
kai rungtyniauja Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, IL. Sek madienį, sau-
sio 12 d. nuo 9 val. r. čia varžysis ČLKL
senjorų komandos.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. ,,M Brothers” 9 0
2. ,,Radviliškis” 8 1
3. „Švyturys” 7 3
4. „Lituanica” 7 2
5. ,,Žemaitija” 6 4
6. „Atletas” 6 3
7. „Jaunimas” 4 8
8. „Prima-Lituanica” 3 9
9.       „Stumbras” 4 6
10. „Lietava” 4 6
11. „Lietkabelis” 4 6
12. „Žalgiris-35” 2 7
13. ,,Compass-Kunigaikščiai” 0 9

ČLKL komandos įpusėjo 11-ojo se zono varžybas.

JAV slidinėjimo federacija pasi-
rašė sutartį su privačia saugos
kompanija „Global Rescue” dėl

sportinin kų saugumo užtikrinimo So-
čio žie mos olimpinių žaidynių metu.
Be ki ta ko, parengtas masinio olimpie -
čių evakavimo nepaprastųjų aplinky-
bių atveju planas.

Pasak bendrovės vadovo Dan Ri -
chards, evakavimui rezervuoti penki
lėktuvai, viename iš jų – apie 200 vie -
tų. Iš viso „Global Rescue” rūpinsis
375 žmonių – sportininkų, federacijos
narių ir svečių – saugumu. 

JAV Nacionalinio olimpinio ko -
miteto darbuotojai atsisakė patiks-
linti, kokių saugumo priemonių
imama si. Saugumu Sočyje ypač susi-
rūpinta po dviejų teroro aktų Volgog-
rade, įvyk dytų 2013 metų gruodžio
pabai goje.

Tvarką per Sočio žiemos olim pi -
nes žaidynes, prasidėsiančias vasario
7-ąją, palaikys beveik 40 tūkstančių
Rusijos VRM ir specialiųjų tarnybų
darbuotojų. Manoma, kad išlaidos vi -
soms saugumo priemonėms suda rys
apie 2 milijardus dolerių.

JAV olimpiečiams parengtas masinio
evakavimo iš Sočio planas 

2022metų pasaulio futbolo pir-
menybes Katare nebus

ren giamos va sarą, kaip įprasta. Pa-
saulio čempio na tas nevyks birželį ar
liepą, o greičiau siai bus surengtas
tarp lapkričio 15 dienos ir sausio 15
dienos. Jei bus žaidžiama nuo lapkri-
čio 15 dienos iki gruodžio vidurio, tai
būtų pats tinka miausias oras futbo-
lui. 

Žiemą Katare oro sąlygos bus pa -
našios kaip Europoje pavasarį. Tai

bus tolygi temperatūra karštam pa va -
sariui Europoje, kai žaidžiama prie 25
laipsnių šilumos. Tai yra tobula tem -
peratūra futbolui.

FIFA ilgai nebuvo apsisprendusi,
ar verta futbolo čempionatą Katare
nukelti į žiemą. Galutinis sprendimas
bus priimtas po šių metų planetos pir-
menybių Brazilijoje.

Vasarą Katare oro temperatūra
įprastai svyruoja nuo 35 iki 45 laips -
nių karščio.

Daugybės kritikos dėl kelionių į Šiaurės Korėją, kur bičiuliaujasi su ša lies vadovu Kim
Jong-un, sulau kian tis D. Rodman jau ketvirtą kartą vie ši pas diktatorių.

Pasaulio futbolo čempionatas 2022-aisiais bus surengtas Katare.

Parengė Dainius Ruževičius
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Kinijoje veikia viena didžiausių Biblijos spaustuvių 

Išeivių iš Afrikos protestai Izraelyje. ELTA nuotr.

Izraelyje protestavo Afrikos migrantai

Rusija atmetė JT rezoliuciją dėl Sirijos

B. Obama pakvietė A. Merkel į Washingtoną

Vilnius (ELTA) – Tarptautinės
saugumo politikos strategai ir eks-
pertai sausio 9–10 dienomis Trakuose
dalyvavo Užsienio reikalų ministeri-
jos organizuotame tradici niame ne-
formaliame „Sniego susitikime”
(„Snow Meeting”). Šiais metais su-
rengtas jau 7-asis susitikimas, kurio
tema „Geopolitiniai pokyčiai regione
ir už jo ribų”. Jame daugiausia dėme-
sio skirta transatlantiniams Europos
ir JAV santy kiams, sprendžiant šiuo-
laikinius saugumo iššūkius. Buvo dis-
kutuojama apie globalius iššūkius
saugumo politikos kitų metų darbot-
varkei, artėjantį NATO vadovų susiti-
kimą. Prezidentė D. Grybauskaitė su-

sitikime pabrėžė, kad būtina atkreipti
dėmesį į naujas Europoje kylančias
grėsmes. Didėjanti militarizacija kai-
mynystėje, augantis ekonominis spau-
dimas, intensyvėjantis informacinis
karas ir dažnėjančios kiberne tinės
ata kos reikalauja naujų spren dimų ir
glaudaus visos Europos bendradar-
biavimo. Į tarptautinį vardą įgijusį su-
sitikimą atvyko daugiau kaip 40 ži-
nomų užsienio ir Lietuvos politikų,
pareigūnų ir ekspertų. Jame dalyvavo
Estijos, Rumunijos, Slovakijos ir Šve-
dijos užsienio reikalų ministrai, JAV
valstybės sekretoriaus pavaduotoja ir
kiti pareigūnai. 

Trakuose vyko tradicinis„Sniego susitikimas”

Kiek užsieniečių neteisėtai yra įsigiję žemės

New Yorkas (ELTA) – Sausio 8 d.
Rusija dar kartą atmetė Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo taryboje (ST)
bandytą priimtą rezoliuciją, smer-
kiančią Sirijos kariuomenės oro smū-
gius ir raketų bei cilindrinių bombų
naudojimą. Didžiosios Bri tanijos pa-
ruoštoje rezoliucijoje buvo smerkiami
kasdieniai oro antskrydžiai šiaurinėje
Sirijos dalyje ir Alepo mieste, kur nuo
gruodžio 15 d. žuvo daugiau kaip 700
žmonių, o dar 3,000 buvo sužeisti. Ta-
čiau ST nesugebėjo rasti kompromiso

dėl rezoliucijos, nes neįvardyto JT
diplomato teigimu, Rusijos siūlomos
pataisos būtų visiškai iškreipusios si-
tuaciją, kuri šiuo metu vyksta Alepo
mieste. Rusijos diplomatai atsisakė ką
nors komentuoti. Ši rezoliucija dėl Si-
rijos nėra pirmoji, kurią Rusija ve-
tavo. Panašaus pobūdžio dokumentas
nebuvo priimtas ir 2013 m. gruodžio 19
d. Rusija ir Kinija taip pat vetavo tris
prezidento Bashar al-Assad smer-
kiančias rezoliucijas. 

Vilnius (Alfa.lt) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė vėl atmetė proku-
rorų prašymus padėti ištirti, kas ir
kodėl iš Prezidentūros nutekino slap -
tą Valstybės saugumo departamento
(VSD) pažymą. Į antrąjį prokurorų
prašymą liudyti Prezidentė nė neat-
sakė. Prezidentei atmetus pirmąjį ir
nekreipiant dėmesio į antrąjį proku-
rorų prašymą duoti parodymus Seime
rengiamasi ją pagal įstatymą įparei-

goti bendradarbiauti su teisėsauga.
Jei Sei mas suskubs, įstatymas gali
įsigalio ti greitai, o tuomet Prezidentė
privalėtų parodymus duoti dar šiame
tyrime. Prezidentei vengiant bendra-
darbiauti su prokurorais siūloma iš
įstatymo išbraukti sakinį, kuris jai
leidžia atsisakyti liudyti. Įtarimai dėl
slaptos VSD medžiagos nutekinimo
pa reikšti Prezidentės patarėjai Daivai
Ulbinaitei. 

Prezidentė antrą kartą atsisakė liudyti

Paryžiuje bus atlikta B. Kutavičiaus oratorija „Metai” 

Paryžius (ELTA) – Sausio 13 d.
UNESCO būstinėje Paryžiuje nu -
skambės trisdešimtmetį brandinta
kompozitoriaus Broniaus Kuta vičiaus
oratorija „Metai” pagal K. Donelaičio
tekstus. Ją atliks du Vilniaus miesto
savivaldybės kolektyvai – Šv. Kristo-
foro kamerinis orkestras (meno vado-
vas ir dirigentas Donatas Katkus) bei
choras „Jauna muzika” (meno vado-
vas ir dirigentas Vaclovas Augusti-
nas). Koncerto lankytojai išgirs ketu-
rias oratorijos „Metai” dalis: „Pava-

sario linksmybės”, „Vasaros darbai”,
„Rudens gėrybės” ir „Žiemos rūpes-
čiai”, kurias kartu su minėtais kolek-
tyvais atliks ir aktorė Birutė Mar. Pa-
sak Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
meno vadovo ir dirigento Donato Kat-
kaus, „Metai” yra monumentaliausias
proginis kūrinys, kuriuo siekiama pa-
gerbti K. Donelaičio atminimą, jo in-
dėlį į Lietuvos kultūrą, lietuviškumo
puoselėjimą. Šis kūrinys ne tiek apie
gamtą, kiek apie žmones, jų darbus,
įpročius, tradicinę gyvenimo aplinką. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Seimo
frakcija „Drąsos kelias”, reaguodama
į pateiktą informaciją dėl vykstančio
žemės pardavimo užsienie čiams, krei-
pėsi į ministrą pirmi ninką, Žemės
ūkio ministeriją, Valstybės saugumo
departamentą ir Specialiųjų tyrimų
tarnybą. 2014 m. sausio 7 d. kalbėda-
mas per radiją ministras pirmininkas

teigė: „Manau, kad Lietuvoje nemažai
žemės ir dabar yra supirkta užsienie-
čių, tiesiog ieškant įvairių kitų būdų”.
Kadangi žemę supirkti užsieniečiams
draudžia Lietuvos Konstitucija, frak-
cija „Drąsos kelias” siekia išsiaiš-
kinti, kokių veiksmų buvo imtasi, kad
šie antikonstituciniai sandoriai būtų
panaikinti. 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pakvietė
Vokietijos kanclerę Angela Merkel at-
vykti į Washingtoną, tikėdamasis pa-
taisyti dvišalius santykius, kurie pa-
šlijo paaiškėjus, kad Amerikos žval-
gyba klausėsi jos pokalbių mobi liuoju
telefonu. B. Obama paskambino A.
Merkel palinkėti jai greičiau pasveikti
po neseniai slidinėjant patirtos trau-
mos ir pakvietė kanclerę atvykti vi-
zito abiems pusėms tinkamu metu ar-
timiausiais mėne siais. A. Merkel per-
nai piktai reagavo į pasirodžiusius
pranešimus, esą Nacionalinio sau-
gumo agentūra (NSA) klausėsi jos po-
kalbių mobi liuoju telefonu. Spalį ji B.
Obama pareiškė, jog tai sugriovė pasi -
tikėjimą tarp abiejų sąjun gininkių.
Žiniasklaidos paviešinta informacija

apie amerikiečių vykdomą šnipi -
nėjimą paremta dokumentais, ku -
riuos nutekino NSA kontraktininkas
Edward Snowden. Tai smarkiai pa -
ken kė JAV santykiams su svarbiomis
sąjungininkėmis. Washingtonas nie-
kada oficialiai nepatvirtino, jog buvo
klausomasi pokalbių telefonu. Baltieji
rūmai nurodė, kad JAV žvalgyba šiuo
metu nesiklauso A. Merkel pokalbių
telefonu ir nedarys to atei tyje, tačiau
nekomentuos praeityje vykdytos šni-
pinėjimo veiklos. A. Merkel pakviesta
į Washingtoną tokiu metu, kai Baltieji
rūmai stengiasi padėti tašką E. Snow-
den istorijoje. Šį mėnesį B. Obama
rengiasi pasakyti kalbą, kurioje deta-
liai išdėstys, kaip ketinama refor-
muoti NSA duomenų rinkimo ir tele-
fonų pasiklausymo veiklą.

Jeruzalė (ELTA) – Daugiau nei
10,000 Afrikos migrantų sausio 8 d. su-
sirinko prie Izraelio parlamento. Pro-
testai tęsėsi jau ketvirtą dieną. Mig-
rantai reikalauja, jog būtų pripažinti
pabėgėliais ir galėtų laisvai bei teisė-
tai dirbti nesibaimindami įkalinimo.
Nuo 2006 m. be leidimo per sieną su

Egiptu į Izraelį atvyko 60,000 mig-
rantų, daugiausia iš Eritrėjos ir Su-
dano. Dauguma jų tiki si prieglobsčio
ir teigia, kad negali grįžti į tėvynę,
nes rizikuoja gyvybe. Izraelis tvirtina,
jog dauguma migrantų yra neteisėti
darbo ieškotojai.

Beijing (Bernardinai.lt) – Kini -
joje, kurios valstybinė ideologija yra
oficialiai ateistinė, veikia viena di-
džiausių pasaulyje Biblijų spaustuvė.
Nankino mieste, vienoje iš keturių Ki-
nijos senųjų sostinių, jau per tris de-
šimtis metų veikianti spaustuvė
„Amity Printing Press” kasmet iš-
spausdina milijonus Biblijos egzemp-
liorių. Leidykla buvo įsteigta 1986 m.,
dalyvaujant kinų krikščionių įsteig-
tai „Amity fundacijai” ir britų „Vie-
ningų Biblijos bendrijų” organizaci-
jai, kuri siekia skleisti krikščioniškus
raštus pasaulyje. Abi šios institucijos

ir šiandien yra „Amity” spaustuvės
savininkės. Spaustuvės atspausdi-
namų Biblijų egzemplioriai skirti tiek
Kinijos krikščioniškoms bendruome-
nėms, tiek užsienio šalims: užsakymų
gauta iš 70 valstybių. Šiuo metu veikia
moderni, kokybiškus leidinius galinti
spausdinti spaustuvė, kurioje trimis
pamainomis dirba per 600 darbuotojų.
Nuo 1987-ųjų iki 2012-ųjų atspausta
per 105 milijonus Biblijų įvairiomis
kalbomis. Leidykla bendradarbiauja
su tomis krikščioniškomis bendruo-
menėmis, kurios oficialiai įregistruo-
tos valdžios.

Lietuvos Prezidentė priėmė susitikimo dalyvius. M. Ambrazo nuotr.



syklės yra lengvai randa mos in-
ternete, ir mūsų taisyklės nesi-
skiria nuo visoje Europos Są -
jungoje priimtų pašto taisyklių. Be
to, mes esame tik tarpininkai – todėl
visais muitų ir apmuitinimų klau -
simais reikia aiškintis su muitinin -
kais. Tačiau galiu pabrėžti, kad tarp Eu-
ropos Sąjungos šalių na rių siuntos juda
nevaržomai ir be jo kių muitų. Apmuitina-
mos tik iš trečiųjų šalių at keliaujančios
siun tos. Tarp jų, sa vai me suprantama, yra ir
JAV. 

Kalėdiniu-naujametiniu laikotarpiu siuntos
juda gerokai lėčiau. Lėčiau sukasi dėl padidėjusio
darbo krūvio viso pasaulio paštai. Tų pačių Jung-
tinių Valstijų paštai nespėja do roti di džiu lio siuntų
kiekio, iš jų siun tiniai mus pasiekia gerokai il giau
prabuvę kelyje. Siunčiant ir planuojant savo dova-
nas, reikia būtinai į tai atsižvelgti ir galvoti, jog
siunta gali užtrukti ne dvi savaites, kaip paprastai,
o dvigubai ar net dar ilgiau. Be to, būna dienų, kai
lėktuvai dėl oro sąlygų neskraido per Atlantą. 

Gintarė Vitkaus kaitė-Šatkaus kienė –
LR muitinės departamento atstovė

Visos siuntos skirstomos į apmo kestinamas
ir neapmokestinamas. Siun tos iš Europos
Sąjungos – neap mokestinamos. Čia reiktų

žinoti – jei gu privatus Europos Sąjungos šalies
siuntėjas siunčia kitam privačiam ad resatui, gy-
venančiam Europos Są jungoje, ir jeigu vertė nevir -
šija 160 li tų, tokia siunta neapmokestinama. Jos
pri skiriamos taip vadinamai do vanų kategorijai. 

Lietuvos muitinės dirba pagal Europos Sąjun-
gos muitinių teisės aktus, taip kad tai nėra mūsų
išsigal vojimas. Su visomis siuntimo normomis ga-
lite susipažinti mūsų tinklalapyje, adresu http://
www. cust.lt. Žinoma, tai nelie čia prekių, kurioms
yra taikomas ak cizo mokestis. Tai yra tabako ga mi -
niai, alkoholiniai gėrimai, kosmetika ir pan. Tada,
jeigu siuntos vertė di des nė nei 160 Lt, ji apmokes-
tinama 21 procento importo PVM tarifu. Jeigu
siuntos vertė nuo 150 iki 700 eurų, tuomet taikomas
fiksuotas (2,5 proc.) muito mokestis.

Kita tema – importo PVM taikymas prekėms,
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Aurelija Jonušaitė – 
„Lietuvos paštas” atstovė

Švenčių dienomis darbo mums pa daugėja pa-
stebimai. Štai gruo džio mėnesį krūvis būna
dvigubas. Bet kadangi šventės kartojasi ir

mes esame prie to pripratę, ruošiamės iš anksto,
planuojame darbus, kas nėra būtina ir gali būti at-
likta vėliau – ati de dame. Todėl susitvarkome be di -
desnių trik džių. Nesame išlepinti darbuotojai. 

Darbo padaugėja ir prieš Vely kas, ir prieš Tėvo
ar Motinos dienas, tačiau tai vis vien niekaip ne-
prilygsta kalėdiniam – naujametiniam laikotarpiui.
Juo labiau, kad jos ir trunka ilgiausiai – prasideda
gruodžio pirmomis dienomis ir tęsiasi bemaž iki
sausio vidurio. 

Iš kokių šalių daugiausiai siuntinių pasiekia
Lietuvą? Be jokios abejonės, siuntų (laiškų ir di-
desnių siuntinių) daugiau sia pas mus at ke liauja iš
JAV – visos kitos ša lys, netgi Jungtinė Karalystė ar
Airi ja, Vokie tija, Ispanija, Norvegija pas te bimai at-
silieka.

Beje, tikriausiai bus įdomu suži noti, kad mes,
gyvenantys Lietuvoje, esame labiau pašto siuntų
siuntėjai, nei gavėjai. Apie 80 procentų visų mūsų
skyriuose priimtų siuntų yra siunčiama adresa-
tams Lietuvoje, o liku sieji 20 procentų – į užsienį.
Tačiau prieškalėdiniu laikotarpiu, nuo lapkri čio
antrosios pusės iki advento pradžios, mes, gyve-
nantys Lietuvoje, esame labiau siuntų gavėjai, nei
siuntėjai. Žinoma, čia galima ir apsirikti taip ver-
tinant, nes gy ve nan tieji už sie nyje mieliau naudo-
jasi internetinės prekybos svetainių pas lau gomis.
Tos interneti nės parduotuvės savo klientus aptar-
nauja Lietu vos skyriuose, todėl ir siuntėjas, ir ad -
resatas gali būti Lie tuvoje. Juo la biau, interneti-
nės par duotuvės, esan čios užsienyje, beveik visuo -
met yra pigesnės nei lietuviškos in ter netinės par-
duotuvės.

Kartais susilaukiame nepelnytų priekaištų, esą
mes apmuitiname siuntas pagal savo pačių surašy-
tas slaptas taisykles. To tikrai nėra – siun  tų tai-

Apie siuntas ir muitus
Dažnai siunčiantiems siuntas į Lietuvą iškyla įvairių neaiškumų. Tikimės, kai į kai
kuriuos klausi mus atsakys „Lietuvos pašto” atstovė ryšiams su visuomene
Aurelija Jonu šaitė ir Lietuvos muitinės departamento atstovė ryšiams su vi-
suomene Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskie nė

a t  s i u n  č i a  -
moms siuntose. Im-

porto PVM neap mo kes tina mos
prekės, ku rių bendra vertė ne -

viršija 75 Lt, išskyrus etilo alkoholį,
alkoholinius gėrimus, apdorotą taba -

ką ir etilo alko holio turinčius skystus parfu -
merijos, kosmetikos, tualeti nius pre paratus. Šiuo

mokesčiu neap mokestinamos prekės, atsiunčiamos
nedide lės vertės nekomercinio pobū džio siun -
tiniuose. Tokiu siuntiniu lai komas toks, kurio ben-
dra vertė ne viršija 160 Lt. ir jei siuntinį suda rantys
daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šei mos
narių asme ni niams poreikiams tenkinti, t. y. nei
pre  kių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos
manyti, jog šie daiktai skirti ekono minei veiklai,
arba jos adresatas ją gauna neatlygintinai, siuntoje
nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Res pub likos ak-
cizų įstaty mą yra akcizų objektas. 

Visas prekių siuntas, išsiųstas tie siai iš trečio-
sios šalies gavėjui Europos Bendrijoje, leidžiama
siųsti be importo muitų, jeigu prekių savoji vertė
kiekvienoje siuntoje neviršija 150 EUR (510 Lt). Nuo
importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai,
kve palai ir tualetiniai vandenys, ta bakas ir tabako
gaminiai. Prekių siun tas, kurias siunčia privatus
asmuo iš trečiosios šalies kitam privačiam asme-
niui, gyvenančiam Ben drijoje, leidžiama įvežti ar
atsiųsti paštu be importo muitų, jeigu šios siuntos
yra nekomercinio pobūdžio, o jų vertė yra ne dides -
nė kaip 45 EUR (160 Lt) (išskyrus prekių siuntas
siunčiamas iš Heligolando   salos). Šis atleidimas
nuo importo muitų kiek vienai siuntai ribojamas
ats kirais prekių kiekiais. Pvz., tabako ga mi niai: 50
cigarečių arba 25 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno
maksima lus svoris 3 gramai), arba 10 cigarų, arba
50 gramų rūkomojo tabako, arba proporcingas šių
gaminių rinkinys. 

Fiksuoto dydžio muito norma ne taikoma pre-
kėms, atsiunčiamoms ne komerciniais tikslais vie-
noje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siun čia
kitam privačiam asmeniui, o jų tikroji vertė ne di-
desnė kaip 700 EUR, jei prieš joms pritaikant fik-
suoto dydžio normą asmuo prašo jas apmo kestinti
atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu
atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taiko -
mi jas atitinkantys importo muitai. Siuntose atsi-
unčiamos prekės, kurių vertė didesnė kaip 700 EUR,
ap mo kestinamos importo muitais.

Siunčiant siuntas paštu, siuntėjas privalo už-
pildyti deklaraciją, ką siunčia. Tai priimta visame
pasaulyje. Siekiant pritaikyti muitinės forma lumus
prekėms, atsiunčiamoms pašto siuntose iš trečiųjų
šalių, ne ES narių, prie pašto siuntos turi būti pri -
dėta muitinės deklaracija. Ji turi būti užpildyta iš-
samiai ir įskaitomai, kiek vienas daiktas deklara-
cijoje turi būti aprašytas smulkiai, negalima pateik -
ti bendro pobūdžio informacijos (pvz: „drabužiai”,
turi būti: „mo te riškos medvilninės palaidinės”, „vy-
riškos vilnonės kelnės” ir pan.). Taip pat privalu nu-
rodyti kiekvieno daikto kiekį ir kiekvieno daikto
vertę bei siuntos vertę. Reikalinga nuro dy ti siuntos
rūšį (dovana, prekių pa vyzdys ar kt.) bei pridėti vi-
sus muiti nės formalumų atlikimui reikalingus do-
kumentus (sąskaitas, leidimus, sertifikatus ir kt.).

Užrašė Vitalius Zaikauskas
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Amerikos lietuvių 
diaspora iki
1940 metų 

AGOTA. (...) Jau betgi, tai tik
tam Amerike ir gerai: rodos,
visiems imti ir išeiti; nei ten,
sako, darbo, tik vaikščioja pa-
sirėdę...

A. Vilkutaitis-Keturakis
„Amerika pirtyje”

1. Mažoji Pensilvanijos 
Lietuva

XIX–XX a. sandūroje lie-
tuvių imigrantų bendruo-
menė Jung tinėse Amerikos
Valstijose savo gausumu, su-
sibūrimo tankiu ir tėvynės
rūpesčių našta labiausiai pri-
artėjo prie tos globalios tauti-
nės egzistencijos formos, kuri
vadintina diaspora. Jai už-
gimti ir ilgesnį laiką gyvuoti
reikia daugiau nei statistinių
dydžių: labai svarbus yra ir
statistikai nepasiduodantis
sąmoningumo laipsnis, kil-
nesnių jaus mų vedinas ben-
drumo pajautimas ir, be jokios
abejonės, protėvių krašto at-
mintis, gyvenimas jo rūpes-
čiais net atsidūrus už tūks-
tančių kilometrų.

Nors visi tyrinėtojai pri-
pažįsta lietuvių imigracijos
statistiką esant netikslią, ta-
čiau orientaciniai skaičiai vis
tiek padeda susigaudyti diasporos pro-
porcijose. Labiausiai išsiskiria nuo-
monės dėl iki 1899 m. atvykusių lietu-
vių, kadangi iki to laiko nei Rusijoje
buvo galima tiksliai suskaičiuoti iš-
vystančius, nei JAV imigra cijos tar-
nybos oficialiai skyrė lietuvius kaip
atskirą tautinę grupę. Taigi anksty vojo
periodo skaičiai svyruoja nuo pirmojo
diasporos istoriko J. Žilinsko spėjamų
275 000 (kartu su jau Amerikoje gimu-
siais) iki 50 000, kuriuos santūriai nu-
statė kruopštus statistinių žinių rin-
kėjas K. Račkauskas. Nuo 1899 m. lie-
tuviai buvo fiksuojami JAV imigraci-
jos statistikoje, tačiau ir ji negalėjo būti
išsami dėl anais laikais dar ne visiškai
skaidriai suvokiamos lietuvybės. Dau-

gelis tada turėjo pa galvoti, kuo „užsi-
rašyti” – lietuviu ar lenku. Tačiau
orientuotis turimi skaičiai vis tiek pa-
deda: 1899–1914 m. imigracijos tarnyba
užregistravo 252 594 lietuvius.

Lietuvių imigravimo statistika lei-
džia pastebėti keletą akivaizdžių da-
lykų, ku riems istorinėje literatūroje
iki šiol buvo skirta nevienodas dėme-
sys. Pirma, tai skaičiaus augimas: 1899
m., anot JAV valdžios, imigravo 6 858
lietuvių, 1903 m. – 14 432, 1907 m. – 25
884, o likusius ikikarinius metus tas
metinės imigracijos skaičius jau nebe-
augo, tačiau nuolat buvo virš 15 000 lie-
tuvių išeivių. Imigran tų bangos kili-

mas priklausė jau nuo šioje knygoje
aprašytų priežasčių gimtinėje, lengvė-
jančių ir santykinai pingančių kelio-
nės kainų ir savotiško Amerikos, kaip
savo svajonių krašto, įsisavinimo. Vis
didesnė dalis lietuvių šeimų turėjo gi-
mi nes už Atlanto, vis tankesnis asme-
ninės korespondencijos gijų tinklas au-
dėsi, vis savesnis darėsi tas kraštas ir
jo žmonės.

Antroji akivaizdi statistinė sa-
vybė yra moterų skaičiaus augimas,
turint omeny je bendrą imigrantų
skaičių: 1899 m. Amerikon koją įkėlė
5 291 vyras ir 1 567 mo terys. 1903 m.
vyrų ir moterų santykis buvo 10 721 ir
3 711, 1906 m. – 9 429 ir 4 828, 1909 m. –
10 284 ir 4 970; 1913 m.– 16 069 ir 8 578,
o paskutiniais masinės emigracijos
metais – 1914-aisiais imigravo 12 282
vyrai ir jau 9 302 moterys.169 Įdėmus
istorinės sociologijos žvilgsnis čia
praverstų, mat moterų skaičius imig-
racijos bangoje rodo daug pasikei-
timų: pirmiausia, sustiprina mintį,
kad Amerika tapo sava, atpažįs tama
ir nuspėjama žemė, ir jau ne tik pra-
muštgalviai nuo rusų karinės tarny-
bos bėgantys vyrai ją pasirenka.
Antra, tai gali rodyti Lietuvoje ky-
lantį feminizacijos lygį – juk ir pačioje

tėvynėje, kaip rodo naujausi tyrimai,
moterų sąjūdis buvo labai galingas.
Trečia, ši statistika rodė, kad Ameri-
kos lietuvių diaspora iš tiesų darėsi
lietuvišką tikrovę lemiančiu reiškiniu,
pradedant ūkiniais ir socialiniais pra-
našu mais ir baigiant augančia lietu-
viško tautinio gyvenimo kokybe.

Feministinį lietuvių imigracijos į
Ameriką epizodą bendrame JAV imig-
rantų kontekste galima suprasti, kad
šis faktorius nebuvo kokia nors ypa-
tinga žymė. Daugelyje imigrantų iš

Europos bendruomenių
vyrų skaičius viršijo mo-
terų skaičių. Iki 1920 m. čia
būtų išskirtinos tik trys etni-
nės grupės: airių, Bohemijos
ir anglokanadiečių. Specifiš-
kai bendrame imigrantų
sraute išsiskiria airių mote -
rys. Jos sudarė savarankišką
kraustymosi iš tėvynės
srautą ir jau XX a. pradžioje
JAV buvo gausesnė nei vyrai
airių diasporos dalis. Jų at-
veju proporcija atrodė taip: 74
vyrai 100 moterų. Atvirkščias
balansas tuo pat metu išskyrė
išeivius iš Rusijos imperijos
(129 vyrai 100 moterų) ir Da-
nijos (net 148 vyrai 100 mo-
terų).170 Istorinės migracijos
sociologijos duomenys rodo,
kad nepaisant proporcijų
skir tumo dauguma atvyks-
tančių moterų arba siekė ben-
drauti su savo anksčiau čia
atvykusiais vyrais, arba ieš-
koti sau jaunikių, kurie būtų
gimę kuo arčiau gimto sios že-
mės apylinkių ir turėtų kul-
tūrinio bendrumo bruožų. 

Taigi tikėtina, anot S.
Michelsono, kad iki I pasau-

linio karo JAV įsikūrė iki pusės mili-
jono lietuvių. Toliau jau skaičius
lėmė sąmoningumo lygis (nuo jo pri -
klausė, kuo pasijuto diasporos šei-
mose gimę vaikai), kasyklų ligos ir
traumos, natūralus prieaugis, ree-
migracija. Aritmetine prasme ir JAV
gyventojų surašy muose lietuvių skai-
čius varijuoja, simboliškai skaičiuo-
jant apvaliais šimtais tūks tančių ir
kartais pasiekiant milijoną. Jis, ži-
noma, grįstas paprasta demografine
aritmetika, kuri leidžia kalbėti apie
galimos lietuviškos kilmės asmenų
skaičius.

Pirmųjų lietuvių kolonijų žemė-
lapyje amžių sandūroje atsirado net
keletas mažųjų Amerikos lietuvių.
Pradžioje jos koncentravosi Rytuose,
o po to pasislin ko link Ilinojaus ir Mi-
čigano valstijų. Diasporos visuome-
ninis tinklas buvo gal net dar svar-
besnis faktorius negu pliki skaičiai.
Milžiniškuose plotuose keli šim tai
tūkstančių išsibarsčiusių žmonių ga-
lėjo ir nesudaryti kritinės minimalios
masės, kad rastųsi tai, ką išryškina
lietuvių išeivijos istorija. Amerikoje
lietuviai siekė įgyvendinti tai, ko sa-
vojoje tėvynėje dėl rusų režimo nega-
lėjo turėti. Todėl socialinis kapitalas
čia kaupėsi greičiau nei Lietuvoje, o
laisvanoriškų asociacijų kultūra ame-
rikietiškosios demokratijos sąlygomis
sparčiai augo. Didelis lietuvių skai-
čius, pakankama koncentracija atski-
rose vietovėse ir augantis visuomeni-
nis potencialas pastatė ant kojų tokią
galingą diasporą, be kurios šiandie-
ninės lietu vių tautos būvis būtų neį-
manomas.

169. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Amerikoje, p.
13–14.

170. Weatherford, Doris. Foreign and Female, p. 326–327.

Čikagos lietuviai, 1927 m.
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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
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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
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Sudoku Nr. 72
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

skaičiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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.

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

siu. Tel. 630-340-9604

� Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba, ge-
ros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuo-
ja. Tel. 773-449-0929.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-709-5990.

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

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Turi rekomendacijas ir praktikos.
Gali pakeisti nuo penktadienio 2 val. p. p. iki
sek madienio vakaro. Tel. 708-691-2948.

� Moteris gali pastoviai pakeisti savaitgaliais
arba dirbti 5 dienas su gyvenimu. 
Tel. 773-344-1326.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 26 
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Julius Špakevičius, Westwood, MA

DRAUGAS 773-585-9500

Apsilankykite ,,Draugo”

internetinėje svetainėje

www.draugas.org
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RENGINIŲ KALENDORIUS

2014 METAI

SAUSIS

– Sausio 12 d., šeštadienį: 2:30 val. p.
p. Šv. Petro bažnyčioje, Bostone prog-
ramą ,,Lietuviškos Kalėdos” atliks Mo-
nadnock choras ir ,,Sambūrio” šokių
grupė. Dalyvaus sopranas Jūratė Švedaitė,
kanklėmis gros Simona Smirnova. Choras
giedos Kristinos Vasiliauskaitės kūrinį
,,Magnificat”, atliks Jeronimo Kačinsko
dainas chorui bei lietuviškų liaudies dainų
ir kalėdinių giesmių pynę.

– Šv. Antano bažnyčioje Cicero šv.
Mišias atnašaus kun. Antanas Gražulis, SJ.
Po šv. Mišių kavinėje Sigita Balzekienė kal-
bės apie pokario pabaltiečių pabėgėlių
gyvenimą Vokietijoje. Visi kviečiami.

– 11:30 val. r. Lietuvių evangelikų
liuteronų Tėviškės bažnyčioje, pamaldų
metu vyks 1991m. sausio 13-osios aukų
pagerbimas. Video medžiaga primins šį
svarbų ir skaudų Lietuvos istorijos įvykį,
kurio negalima pamiršti. Po pamaldų ir
minėjimo – pabendravimas. Visi nuošir-
džiai kviečiami. Adresas – 5129 Wolf Rd.
Western Springs priemiestyje.

– 4 val. p. p. Rytinio Long Island LB
kviečia į Sausio 13-tosios minėjimą John
Wesley Village II 2 Aldedrsgate Commu-
nity Building Riverhead, NY 11901 Dau-
giau informacijos: rmitruleviciene@nylit-
huanians.org arba tel. 631-764-1932.

– Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje Brighton Parke (2745
W. 44th St., Chicago, IL) 10 val. r. šv. Mi-
šiose švęsime Kristaus Krikšto šventę ir
prisiminsime tuos 14 narsuolių, kurie 1991
m. sausio 13 d. gindami Lietuvos laisvę
žuvo po sovietų tankais.

– Sausio 13 d., sekmadienį: 6:30 val.
v. LR generalinis konsulatas New Yorke
rengia Laisvės gynėjų dienos minėjimą.
Vyks Vytauto V. Landsbergio filmo „Trisp-
lavis” peržiūra ir V. V. Landsbergio, jo žmo-
nos Ramunės Landsbergienės ir Ievos Nar-
kutės koncertas.

– Sausio 16 d., ketvirtadienį: 8:30
val. v. LR generalinis konsulatas New
Yorke kviečia kartu klausytis lietuviškos
operos „Have a Good Day!”. Renginys
vyks „Here”, 145 6th Avenue, New York,
NY.

– Sausio 17 d., penktadienį: 7 val. v.
PLC Lemonte – naujas Vytauto V. Lands-
bergio filmas „Trispalvis”.

– Sausio 18 d., šeštadienį: 2 val. p. p.
vyks St. Petersburgo Lietuvių klubo meti-
nis ataskaitinis narių susirinkimas. Kvie-
čiame narius gausiai dalyvauti. Supažindi-
nimas su 2014 metams išrinktais Klubo
vadovais – sausio 19 d., sekmadienį, tuo-
jau po pietų.

– 7:30 val. v. Ieva Narkutė, Vytautas
V. Landsbergis ir Ramunė Landsbergienė
atliks koncertą ,,Bunkeryje”, šalia Wil-
lowbrook Ballroom.

– Bostono lietuvių jaunimas kviečia
į Simonos Smirnovos džiazo koncertą
,,Meilės dainos”. Pradžia – 8 val. v. Bos-
tono Lietuvių klube.

– Sausio 19 d., sekmadienį: 12 val. p.
p. Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje, Marquette Parke bus rodomas Vy-
tauto V. Landsbergio filmas „Trispalvis”.
Taip pat bus proga susitikti su V. V. Lands-
bergiu ir su Ieva Narkute.

– 10 val. r. Kauno arkivyskupijos aug-
ziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas celeb-
ruos šv. Mišias New Yorko Apreiškimo
bažnyčioje 259 North 5th Street, Brook-
lyn, NY). Po to – vaišės ir susitikimas su Jo
Eks celencija K. Kėvalu. 

– Sausio 22 d., trečiadienį: St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubas 4 val. p. p. kvie-
čia į Vaikų valandėlę su Vytautu V. Lands-
bergiu. Lietuvių tautosaka, dainos ir pa-
sakėlės. 6 val. v. Klube – Ievos Narkutės, V.
V. Landsbergio ir Ramunės Landsbergie-
nės koncertas bei filmo ,,Trispalvis” per-
žiūra.

– Sausio 25 – 26 d. Šv. Kazimiero
mokykloje, Los Angeles vyks dviejų dienų
konferencija lituanistinio švietimo temo-
mis. Konferencija skirta vakarinio pakraš-
čio lituanistinių mokyklų vyresniems mo-
kiniams, tėvams ir mokytojams.

– Sausio 31 d. – vasario 2 d. atva-
žiuokite į Žiemos šventę Neringoje ir pa-
remkite mylimą vietą! Švęsime Užgavėnes
– blynai, kaukės, linksmybės ir gerų
draugų būrys. Daugiau informacijos – Ne-
ringos svetainėje www.neringa.org.

VASARIS

– Vasario 8 d., šeštadienį: 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL, Bičių
būrelis rengia geriausio kugelio ir krup-
niko konkursą. Renginio pajamos bus skir-
tos pagerinti Rako skautų stovyklavietę,
Custer, MI. Daugiau informacijos: https://
www.facebook.com/events/6937251773
23657/

– Vasario 8 d., šeštadienį: 4:30 val. p.
p. Lietuvos Nepriklausomybės dienos mi-
nėjimas Latvių salėje 11705 3rd Ave NE,
Seattle, WA.

– Vasario 9 d., sekmadienį: 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemon -
te, IL, organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą”
kviečia visus į metinį susirinkimą, kuriame
bus pateiktas veiklos pranešimas visuo -
me nei.

– Vasario 13 d., ketvirtadienį: 11 val.
r. JAV LB atstovai kartu su Cicero miesto
savivaldybe, Cicero miesto centre iškels
Lie tuvos tautinę vėliavą. Visuomenė kvie-
čiama gausiai dalyvauti.

– Vasario 16 d., sekmadienį: JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Cicero apylinkė mi-
nės Lietuvos valstybės atkūrimo dieną –
Vasario 16-ąją. Šventė prasidės 9 val. ryto
šv. Mišiomis Šv. Antano bažnyčioje, po jų
– minėjimas parapijos kavinėje. Visi lau-
kiami.

– Vasario 22 d., šeštadienį: Baltimo-
rės Lietuvių namuose 6 val. v. vyks links-
mas susibūrimas. Kaimiška aplinka, liau-
diški užkandžiai, samanė, anekdotai, šo-
kiai, dainos ir koliojimosi varžytuvės. Ore
tvyros truputį ironijos, nes čia visi susi-
rinkę iš vieno kaimo – Lietuvos. Kluone
šeimininkaus Lietuvos anekdotų karalius
R. Šilanskas. Daugiau informacijos:
http://kaime-virto-azuolai . t icket
leap.com/kaime-virto-azuolai/

– 6 val. v. visi maloniai kviečiami į LB
Spindulio tradicinį Užgavėnių balių Šv. Ka-
zimiero parapijos patalpose, Los Angeles,
CA.

– Vasario 23 d., sekmadienį: 1 val. p.
p. American Legion Post 66 vyks Vasario
16-tosios, Lietuvos Nepriklausomybės mi-
nėjimas. 

KOVAS

– Kovo 15 d., šeštadienį: 3 val. p. p.
ir 8 val. v. Chicago Theater smuikininko
David Garrett ir akordeonisto Martyno
Levickio koncertai. 

– Kovo 15–22 d.: kasmetinė ŠAL-
FASS/ALGS slidinėjimo kelionė šiemet bus
Jackson Hole, WY. Daugiau informacijos:
Edmickus1@aol.com

BALANDIS

– Balandžio 25-27 dienomis, Nerin-
gos stovykloje – Moterų Savaitgalis. 

GEGUŽĖ

– Gegužės 10 d., šeštadienį: Dow-
ners Grove North gimnazijos teatre (4436
Main Street, Downers Grove, IL) rengia-
mas ,,Grandies” tautinių šokių ansamblio
55-asis jubiliejinis koncertas ,,Atverkim

šokių kraičio skrynę”. Pradžia 4 val. p. p.

– Gegužės 30 – birželio 1 d. Cherry
Orchard festivalio programoje – Rusijos
Valstybinio Akademinio J. Vachtangovo
teatro spektaklis ,,Eugenijus Oneginas”.
Režisierius – Rimas Tuminas. New York
Ci ty Center, 130 W 56 Street, NYC . 

•••

Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių
cent  re, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
su sirin ki mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau
infor ma ci jos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa -
tektų į ,,Renginių kalendorių”, informa-
ciją siųskite redakcijai ad resu 4545 W.
63rd Street, Chi cago, IL 60629 arba el.
paštu: redakcija@drau gas.org. 

„Draugas” kviečia skelbti renginius naujame internetiniame kalendoriuje –

lt.draugokalendorius.org
Atkelta iš 1 psl.

Kad vartotojai lengviau atsirink -
tų savo apylinkių renginius, kalendo-
riai sukurti taip, kad visi renginiai
įrašomi  pagal JAV regioną – Vakarų
ar Rytų pakraščio, Vidurio Vakarų
valstijų, Čikagos apylinkės ir pan. Ka-
lendoriuose galima įrašyti ir rengi-
nius, vykstančius Kanadoje, Europoje,
Pietų Amerikoje, Australijoje, nors
kol kas dėmesys skiriamas JAV. 

Skirtingai nuo kitų internetinių
kalendorių, į ,,Draugo” kalendorių
rengėjai gali patys
įrašyti savo rengi-
nius (nors visi ren-
giniai prieš skel-
biant yra tikrinami
tinklalapio admi-
nistratoriaus). Įra-
šymas palengvintas
tuo, kad kalendo-
riaus duomenų ba-
zėje jau yra daž -
niau siai rengiamų
renginių vietų ro -
dyk lė (su vietų ad-
resais ir paženkli-
nimu Google žemė-
lapiuose). Norint
įra šyti naują ren-
ginį, reikia tik pasi-
rinkti renginio vie -
tą iš pateikto sąrašo. Duomenų bazėje
pateiktas rengėjų (t. y. tų organizacijų,
kurios dažniausiai ruošia renginius)
sąrašas, su jų internetinių svetainių
ir Facebook-o puslapių adresais. Įra-
šydami renginius, rengėjai gali pri-
dėti ir plakatą ar kitą su renginiu su-
sijusį  vaizdą  bei  garso ar video įra-
šą. 

Kalendorius nėra skirtas visiems
bendruomenių renginiams skelbti.
Mažesnių grupelių susitikimai, pvz.
tarybos narių posėdžiai, šokių grupių
repeticijos, vietinių knygų klubų va-
karonės arba dažnai besikartojantys
renginiai (pvz., savaitinės stalo teniso
pratybos, sekmadienio šv. Mišios ir
pan.) nebus skelbiami. Tokie rengi-
niai ,,apsemtų” kalendorių, atitrauk-
dami dėmesį nuo didesnių, vienkarti-
nių įvykių ir neatneštų rengėjams
laukiamos naudos. 

Nuo interneto robotų renginių

įrašymo anketos apsaugotos slaptažo-
džiu. Norėdami paskelbti naują rengi -
nį, anketoje įrašykite šį vartotojo
vardą ir slaptažodį  – ,,draugo” (be ka-
bučių). Renginio įrašymo anketoje
prie kiekvieno laukelio pateikti trum -
pi paaiškinimai, padėsiantys organi-
zatoriams susipažinti su renginių įra-
šymo į kalendorių procesu.

Pelno nesiekiančių organizacijų
renginiai šiame internetiniame ka-
lendoriuje skelbiami nemokamai. Pel -
no nesiekiančios organizacijos galėtų
atsilyginti išdalindamos renginio lan-

kytojams laikraščių ,,Draugas” ir
,,Draugas News” prenumeratos anke-
tas (jas PDF formatu rasite šiuose
tinklalapiuose: www.draugas.org/pre-
numerata.html arba www.draugas-
news.org). Rengėjai taip pat gali pa-
remti leidėjus, užsisakydami skelbi-
mus  spausdintuose ,,Drau gas” bei
,,Draugas News” laikraščiuose. Iš ko-
mercinių projektų rengėjų leidėjai
prašytų 50 dol. aukos ,,Draugui”, kuri
gali būti sumokėta ap silankius laik-
raščio internetiniame puslapyje:
www.draugas.org.

Į kalendorių įrašyta jau nemažai
šią žiemą numatytų renginių. Nuo-
širdžiai kviečiame rengėjus iš visų
JAV vietovių skelbti jame koncertus,
meno parodas, kultūrininkų paskai-
tas, jaunimo stovyklas, visuomeninių
organizacijų susitikimus ir kt.     

Jonas Daugirdas
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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

A † A
MILDA B. MACKEVIČIŪTĖ

STARĖNAS
Mirė 2013 m. gruodžio 22 d., San Diego, CA, sulaukusi 79

metų.
Gimė 1934 m. birželio 5 d. Lietuvoje, Plungėje, Samogitijoje,

Stanislovo ir Bronės Jurkaitės Mackevičių šeimoje.
Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į

Vo kietiją. Po karo apsigyveno Schwabisches Gmund, DP stovyk-
loje. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo apgyvendinti Nekalto Pra -
sidėjimo vienuolyne, Putnam, CT. Po metų persikėlė gyventi į
Pro vidence, RI, kur susipažino ir 1953 m. sukūrė šeimą su a. a.
Juozu Starėnu.

Clark University, Worcester, MA, studijavo ekonomiką, apsi-
gindama bakalauro laipsnį. Daugelį metų dirbo vyriausia sky-
riaus ekonomiste Aetna Insurance Co., iki išėjimo į pensiją.
Išėjusi į pensiją su vyru Juozu apsigyveno Clearwater, Florida ir
retkar čiais dirbo „Consultant” ekonomikos srityje.

Daug metų savo vyrui Juozui padėjo Lietuvos išsilaisvinimo
reikalais bei išplatinimo tų reikalų tarp amerikiečių. Buvo veik-
li ir visą gyvenimą respublikonų ratelyje, aukojo Lietuvos labui.

Didelės netekties nuliūdę liko: sūnus Vytautas Starėnas su
žmona Debbie; dukra Danutė su vyru Steven Hackett; anūkai
Kevin, Sarah ir Emily, proanūkė Lilly; dukra Birutė A. Dragi ce -
vich, anūkai Nicholas ir Danny; sesuo Birutė Liseckienė su
vyru Algimantu ir sūnus Darius su šeima; brolis Kazimieras
Macke vičius, gyvenantis Klaipėdoje; kiti giminės ir draugai
Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo pašarvota Poway-Bernardo Mortuary. Gedulin -
gos šv. Mišios buvo aukojamos San Rafael Church, San Diego,
CA. A. a. Milda palaidota Fort Rosecrans National Cemetery,
Point Loma, CA, šalia a. a. Juozo Starėno Amžinam poilsiui.

Nuliūdę artimieji

A † A
MINDAUGUI PUTRIMUI

iškeliavus į Amžinojo Tėvo namus, meldžiamės ir
siun  čiame užuojautos žodžius mūsų broliui Kris -
tuje, prelatui EDMUNDUI PUTRIMUI, Lietuvos vys-
kupų konferencijos delegatui užsienio lietuviams
katali kams, velionio žmonai SOFIJAI, sūnui JO NUI
su šei ma, Lietuvoje gyvenančiai seseriai KLAUDI-
JAI.

Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu
mirš   tame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyve na me,
ar mirštame – esame Viešpaties. (Rom 14, 8)

JAV Lietuvių Kunigų Vienybė

A † A
Dr. ANTANAS LIPSKIS

1917.03.24–2013.01.22

Šv. Mišios už a. a. Antaną bus atnašaujamos š. m. sausio 18 d. 11
val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su
mumis prisiminti ir pasimelsti už a. a. Antano sielą.

Liūdinti šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kai mirtis nebaugins,
kapų tyluma atrodys,
kaip pavasario sodas,
prisodintas žydinčių vėlių... 

A. L.

A † A
GENUTEI TREIMANIENEI

(GRUDZINSKAITEI)

mirus, gilią užuojautą reiškiame ALDONAI, NI JO -
LEI ir RIMAI su šeimomis.

Bobelių šeimos

10-TIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
2004–2014

MARIJA VARŠYTĖ MOGENIENĖ
Maloniai prašome visus prisiminti 

mūsų mylimą motiną maldoje.

Vaikai,
Aldona ir Algimantas

,,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!
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�  Vaclovas ir Margarita Mom kai, nega-
lėdami dalyvauti „Draugo” metiniame
renginyje, paaukojo 180 dol. „Draugo”
leidėjai nuošir džiai dėkoja už auką.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 15 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite filmą apie mums
giminingų jotvingių, sūduvių žemėse, da-

bar Lenkijos valdomose, įsikūrusį istorinį
Seinų miestą, buvusį žymų lietuvių kul-
tūros centrą.

�  Šeštadienį, sausio 18 d., Lietuvių
dailės muziejuje, PLC, vyks popietė vai-
kams – Meškiuko Rudnosiuko pokštai
bei dainelės. Pradžia – 2 val. p. p. Dėl
smulkesnės informacijos skambinkite tel.
312- 375-2728. 

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

DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

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

TIK

$35
pirmiems
metams

dr. Antanas Lipskis, menininkas, spaudos rėmėjas prieš metus (2013 m. sausio mėn.)
iškeliavo į Viešpaties namus. Jo mirties metinių proga mylima našlė Aldona Lipskienė
atsiuntė 1,000 dol. Draugo fondui. 

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja Aldonai Lipskienei už nuoširdžią auką ir linki jai svei-
katos ir stiprybės, o a. a. Antanui Lipskiui – džiaugtis Dangaus  soduose.

Lietuvos našlaičių Globos komitetas praneša, kad 2013 m. lapkričio ir gruodžio
mėn. aukojo: $1,500 – John ir Rima Bacanskas Cha ritable Fund, Hillsboro Beach, FL.
$1,000 – kun. Vytas Memėnas, Riverside, IL; The Oak Tree Philan thropic Foundation
(Chula Vista, CA/Fondo steigėjai – dr. Algirdas ir dr. Genevieve Maciūnai). $600 – Dana
ir John Trotter, Racine, WI. $450 – Gražina ir Edmund Varnelis, Benton Harbor, MI; C.
Joseph Rubis, Frede rick, MD. $300 – Joan A. Stoškus, Palos Park, IL; Richard ir Jeanette
Merion; West Chester, PA; Zwitsa ir Kenneth Kachinski, Peabody, MA; Albert M.
Drukteinis, MD, Manches ter, NH; Mara Fisher, North Wales, PA; Catherine ir Gregory
Cierpial, Linden, NJ; Loralea ir Ronald Yon cha, Malvern, PA; Marie D. O’Neill,
Philadelphia, PA; Arūnas Gasparai tis, Elmwood Park, IL. $250 – Diana ir Arvydas
Algminas, Riverside, IL. $200 – Betty A. Kwader, Jackson, PA; Knights of Lithuania –
Council 46, Herrick Center, PA; Elena ir John Radas, Livonia, MI; Dalia Bitėnas,
Bronxville, NY; Regina ir Richard Šlepetys, Brick, NJ. $150 – Mary ir Raymond Radis,
Schaumburg, IL; Patricia B. Markwith, Bedford, NH; Aldona A. Shumway, Worcester,
MA; Gražina S. Gayes, Chicago, IL; Aldo na Andrijonas, Oak Lawn, IL; Kristi na ir Victor
Nakas, Falls Church, VA; Ginta ir Donatas Skučas, San Anto nio, TX; Lee Vinson (a. a.
Ellinora Vinson atminimui); New Orleans, LA; Jane C. Simanis, Washington, DC; Irena
Kerelis, Palos Park, IL; Regimantas Vedegys, Union Pier, MI; Kathleen Daniels, Drexel
Hill, PA; DLKV Lithuanian Ladies Auxilary, Lowell, MA. $100 – a. a. Ellinora Ber natonis
Vinson; Joseph ir Jean Dau benas (a. a. Elenos ir Jono Dubenas atminimui). $50 – Mary
Mitchell ir Christine Guerreso – (a. a. Ellinora Bernatonis Vinson atminimui); Bri gid ir
Rimas Lukas, Interlaken, NJ. 

Lietuvos Našlaičių Globos komi tetas taria visiems rėmėjams ir aukotojams nuo-
širdų ačiū! Metų metais Jūs nenuilstamai padedat Lietuvos vaikams ir jiems padarėte
daug gero. Jūs čia, toli nuo Lietuvos gyvenantys, gal ir nematote savo darbo vaisių.
Tačiaiu be Jūsų pagalbos atskiriems vaikams, su Lietuvos Našlaičių Glo bos aukotojų
talka, Lietuvoje, kai kuriuose miestuose yra įsteigtos ir remiamos virtuvės, kurios mai-
tina „gatvės vaikus” ir stengiasi kiek gali juos apnakvyndinti, vaikus, kurie iš vis neturi
kur prisiglausti. Jūsų aukos šelpia ir kitas labdaros organizacijas. Sunku įsivaizduoti,
per tiek metų kiek vaikams buvo padėta, kiek įsigyta tai šiltų švarkų ar batų, ar mokyk-
linių priemonių, nekalbant ir apie maisto produktus. Visa tai yra Jūsų dėka. Ačiū Jums
už rūpestį jais. Lai Dievas atlygina Jums šimte riopai! Gerų, sveikų Jums ateinančių
metų! Lietuvos našlaičių globos komitetas (Lithuanian orphan Care), Fed. Tax id
#35-412419, 2711 W. 71st, Chicago, iL 60629, tel. 773-476-2655

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. Algio Kaupo atminimui
Marytė Čer niūtė $50, dr. Vytautas ir Marija Čer niai $100; a. a. Juozo Vizgirdos at -
mini mui Marytė Vizgirdienė $50; dr. Jolanta Peckienė $100, Linas ir Aud ro nė
Norušiai $1,500; tęsiant vaiko metinę paramą Jūratė Augienė $360. Labai ačiū.
„Saulutė” („Sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

nemira Šumskienė, „Draugo” garbės
prenumeratorė, gyvenanti Chicago,
iL, dar metams pratęsė  Garbės pre-
numeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad
mus skaitote.

Alex ir Živilė Šilgaliai, gyvenantys
Palos Hills, iL, tapo „Draugo” garbės
prenumeratoriais. Šiuos skaitytojus
„Draugas” lankys dar vienerius metus.
Nuo širdžiai dėkojame už tai, kad mus
skaitote ir sveikiname tapus garbės
prenumeratoriais.

Vaclovas ir Margarita Mom kai, gy-
venantys Chicago, iL, dar metams pra-
tęsė Garbės prenumera tą. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus skaitote.

New Yorko galerijoje OK
Harris (SoHo rajone Manhattane)
iki sausio 18 d. veikia grupinė
dailininkų paroda, kurioje – ir lie-
tuvių menininko Kęstučio (Kes)
Zapkaus darbai. Vienas jų – ši
įspūdingo dydžio (91 x 183 cm)
drobė ,,Primary Rave”. 

OK Harris 1969 metais įkūrė
Ivan C. Karp. Tai buvo pirmoji ga-
lerija West Broadway – vėliau
menišką aurą įgijusiame New
Yorko rajone. Prieš tai I. C. Karp
buvo Leo Castelli Gallery ko-di-
rektorius ir rengė tokių garseny-
bių kaip Andy Warhol, Roy Lich-
tenstein, Robert Rauschenberg,
Tom Wesselmann ir kt. parodas.

Kęstučio Zapkaus tapyba – legendinėje SoHo galerijoje


