
EPA-ELTA nuotr.

Kijevas (BNS) – Ukrainos protestuotojai sausio 24
d., penktadienį, Kijeve išplėtė savo protestų stovyklą ir
barikadas, kai derybomis tarp opozicijos ir Prezidento
Viktoro Janukovyčiaus nepavyko užbaigti šalyje didė-
jančios krizės.

Opozicijos šalininkai pastūmėjo barikadas toliau
gatve, dar arčiau Prezidento administracijos, taip pat
užėmė Žemės ūkio ministeriją. „Maidanas (Nepri-
klausomybės aikštė) yra laisvės sala, – po ketvirtadie-
nio derybų su Prezidentu minioms sakė opozicijos va-
dovas ir buvęs pasaulio bokso čempionas Vitalijus
Klyčko. – Ir mes plėsime Maidano teritoriją, kol mus iš-
girs”.

„Šiandien sukilo keli miestai, – vėlai ketvirtadienį
sakė V. Klyčko. – Rytoj jų bus daugiau”.

Ukrainos opozicijai ir Prezidentui Viktorui Janu-
kovyčiui nepavyko per ketvirtadienį įvykusias derybas
rasti išeities iš politinės aklavietės, bet trapių paliaubų,
kurios buvo paskelbtos po kruvinų protestuotojų ir
saugumo pajėgų susidūrimų, laikomasi.

Ukrainos trys pagrindiniai opozicijos vadovai ke-
turias valandas derėjosi su V. Janukovyčiumi, bet žinią
apie palyginti menkas nuolaidas, kurias pasiūlė Pre-
zidentas, Kijevo Nepriklausomybės aikštėje susirinkę
tūkstančiai protestuotojų sutiko su neslepiamomis pa-
tyčiomis. – 3  psl.
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Vyskupas Kęstutis Kėvalas 
New Yorke. – 6 psl.

Filmo ,,Pokalbiai rimtomis temomis” 
premjera Šiaurės Amerikoje 

Režisierės Giedrės
Beinoriūtės filmas
,,Pokalbiai rimto-

mis temomis” dalyvauja
sausio 18–26 dienomis Los
Angeles vykstančiame 15-
ajame Skandinavijos šalių
kino festivalyje. 

Nuo 1999 metų Los
Angeles rengiamame kino
festivalyje rodomi Dani-
jos, Švedijos, Norvegijos,
Suomijos ir Islandijos ki -
no filmai. Šiais metais pir -
mą kartą Skandinavijos
šalių kino festivalio isto-
rijoje dalyvauti pakviestos
Baltijos šalys. 

Studijoje ,,Monoklis”
sukurtas dokumentinis
filmas bus rodomas sausio 26 dieną ,,The Writers Guild
of  America Theatre”, Beverly Hills.

Festivalio atidarymo iškilmėse sausio 18 d. daly-
vavo filmo kompozitorius Gediminas Gelgotas, Lietu-
vos Respublikos garbės konsulė Los Angeles Daiva Na-
varrette, dainininkė Evelina Anusauskaitė Young.

Filmo peržiūroje sekmadienį ketina apsilankyti ir lie-
tuvių kilmės aktorė Rūta Lee.

Filmo pristatymą festivalyje ir ,,Baltic Film Expo”
programoje parėmė LR Kultūros ministerija.

,,Monoklio” info

Festivalio atidaryme (iš k.) E. Anusauskaitė Young, G. Gelgotas ir D. Navarrette. 
Kęsto Kazlausko nuotr. 

, ,Laisvės saLa” Kijeve didėja



NUOMONėS, KOMeNtarai

2 2014 SAUSIO 25, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Šv. Jonas Krikštytojas prie Jorda -
no pasirodžiusį Jėzų atpažino
kaip Dievo Sūnų ir paskelbė

žmonėms: „Aš tai mačiau ir liudiju,
kad šitas yra Dievo Sūnus” (Jn 1, 34).
Jono mi si ja buvo paruošti žmones pri-
imti Gelbėtoją ir paliudyti apie jo at-
ėjimą. Savo misiją jis apvainikavo
kanki nys te. Kankiniai už tikėjimą yra
pa tys brangiausi liudytojai. Tai, kas pa -
liu dijama kraujo kaina, nekelia abe jonių, kad yra
tikra.

Bene geriausiai pažįstamas Kris taus liudyto-
jas yra apaštalas Paulius, kurio laiškų ištraukas
girdime be veik kiekvieną sekmadienį. Šio apaštalo,
buvusio krikščionių persekiotoju, skelbimas ir liu-
dijimas labai svarbus, nes padeda pažinti ne tik
Jėzų Kristų, kurį Paulius skelbė, bet ir pirmąsias
krikš čionių bendruomenes, kurias apaštalas mokė
ištikimai laikytis Kristaus nurodyto kelio.

Dievas leido ir mums jį pažinti, įtikėti ir taip
pat būti jo liudytojais. Pareiga liudyti Dievą ir vie-
natinį jo Sūnų Jėzų Kristų kyla iš Krikšto sak -
ramento. Per Krikštą, tapdami Dievo vaikais ir am-
žinojo gyvenimo pavel dėtojais, mes gauname bran-
gią dova ną, kuria turime dalytis su mus su pančiais
žmonėmis.

Ne visi galime būti tikėjimo skelbėjais, nes tam
reikia gilesnio tikėjimo pažinimo, bet Dievo liudy-
tojais pri valome būti visi be išimties. Ką reiškia
būti Dievo liudytoju? Ogi gy venti taip, kad pats gy-
venimas tiesiog rodytų, jog gyvename Dievo švieso -
je ir Dievas yra mūsų gyvenimo alfa ir omega – pra-
džia ir pabaiga.

Pats brangiausias ir reikalingiausias kiekvie-

nam žmogui yra tėvų tikėjimo liudijimas. Dauguma
iš mū sų savo tikėjimo pradmenis esame ga vę tėvų
namuose ir tėvams esame dė kingi ne tik už fizinę,
bet ir už dvasinę gyvybę. Svarbiausia buvo ne tiek
tėvų žodžiai, kiek jų elgesys, kai jie melsdavosi, sek-
madieniais eidavo į baž nyčią arba savo tikėjimo
skatinami darydavo gera. Jeigu tėvai nepaliudija
tikėjimo vaikui, jam padaroma sunkiai pataisoma
skriauda. Kartais tą tikėjimo spragą pavyksta už-
pildyti močiutėms, seneliams ar kitiems ge riems
žmonėms, bet dažnai žmogus lieka nuskriaustas vi-
sam laikui. 

Kitas svarbus tikėjimo liudytojas yra tikinčiųjų
bendruomenės vado vas – kunigas. Svarbus jo skel-
bimas, bet dar svarbesnis jo gyvenimo liudijimas.
Žmonės, matydami, kaip kunigas aukoja Mišias,
kaip patarnauja ligoniams arba nuoširdžiai atlieka
kitas savo pareigas, jame nesunkiai atpažįsta Dievo
vyrą, kuriam Jėzus Kristus labai daug reiškia. Ta-
čiau toks geras Dievo liudytojas kunigas būna tik
tuomet, kai su Jėzumi Kris tumi palaiko gyvą mal-
dos santykį. Jei šis santykis sumenksta, kunigo tar -
nystė tampa nevaisinga, o kai kada net Bažnyčiai
suteikianti daug skausmo. 

Nepriklausomybės metais, kai mokyklose buvo

pradėtos dėstyti ti kybos pamokos, atsirado
naujų ir labai svarbių tikėjimo skelbėjų bei
liudytojų. Tikybos mokytojas gali lik ti tik
mokytojas ir nieko daugiau, jei mokiniams
tik išdėstys tikėjimo pa moką. Tačiau jei
tiky bos mokytojas gyvena tikėjimu, tampa
labai svarbiu tikėjimo liudytoju. Šiandie-
niame tech nologijų amžiuje žodis apie Die vą
gali likti kaip tas į pakelės griovį nukritęs
grūdas Evangelijoje. Bet jei mokytojo žodį

patvirtina jo asmeniš kas tikėjimas, jei mokiniai
ma to jį sekmadieniais bažnyčioje besimel džiantį,
tuomet jo žodis gali atnešti palaimingų vaisių.

Kol gyvename žemėje, neturime galimybės iki
galo įvertinti, kiek ir kaip mes padarome vieni ki-
tiems įta kos. Iš tikrųjų savo pavyzdžiu pa dedame
žmonėms artėti prie Dievo ar juos nuo Dievo toli-
name. Mes visi tu rime didžiulę atsakomybę būti ge -
rais Dievo liudytojais. Juo žmogus yra aukščiau
kitų iškilęs savo pareigo mis, talentais, kūryba, tuo
svarbesnis yra jo liudijimas, kas jo gyvenime yra di-
džiausi prioritetai – karjera, pinigai ar amžinosios
vertybės.

Bažnyčia, paskelbdama kai kuriuos savo na-
rius palaimintaisiais ar šventaisiais, siekia svar-
biausio tiks lo – parodyti Dievo tautai ištikimus liu-
dytojus, kurie už viską labiau verti no tikėjimą ir
vykdė meilės įsa kymą. Per Atvelykį bus kanoni-
zuotas pal. popiežius Jonas Paulius II, kuris ne tik
uoliai skelbė Evangeliją, bet ir buvo tikėjimo liu-
dytoju pačiais sun kiausiais savo gyvenimo atvejais,
ypač kai buvo pasikėsinta į jo gyvybę ir kai gyveni -
mo pabaigoje ištvermingai nešė savo sunkios nega-
lės kryžių.
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„Mačiau ir liudiju”
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Lietuva sėkmingai įvykdė  pir -
mi nin kavimo ES Tarybai mi-
siją ir taupiai naudojo lėšas.

Įvairiausios institucijos pagerbia ir
paskatina aktyviausius iš akty viausių,
geriausius iš geriausių. 

2014.01.22. Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė Atmi -
nimo ženklais apdovanojo 21-os šalies
įmonių, rėmusių Lietuvos pirminin -
ka vimą Europos Sąjungos Tarybai
2013, atstovus, tame tarpe iš UAB
„Švy turys-Utenos alus”, AB „Guber -
ni ja”, įmonių grupė „Alita” ir UAB
„Lietuviškas midus”.    

Galbūt siaubingiausioji giltinė
dalgėtoji nudžiugo, kad jos įtakos sfe -
roje esančių alkoholizmo pramonės
net 4 įmonių atstovai iš 21 apdovano -
tų, atstovavusių daugiau kaip 10,000
įvairiausių įmonių tarpo, pasiekė

stulbinančių rezultatų pirmininka-
vimo Europos Tarybai metu.  

Susidaro nuomonė, kad alkoho -
liz mo pramonės atstovai tokių rezul-
tatų pasiekė po to, kai LR Seimas
2011.12.06. atšaukė alkoholio reklamos
draudimo įstatymą. Šis įstatymas bu -
vo  priimtas krikščioniškosios parti-
jos (TS-LKDP) narių  A. Bilotaitės, J.
Raz mos, S. Pečeliūno, V. Matuzo, K.
Masiulio, K. Starkevičiaus labai akty -
via iniciatyva ir veikla. Jie savo „did-
vyriškumą” įrodė pažeisdami parti -
nius įstatus, programas, priesaikas,
įsipareigojimus ir atmetę daugelio
Lietuvos tikinčiųjų organizacijų ir jų
narių bei Katalikų Bažnyčios hierar-
chų prašymus. Jų veikla ir tarnystė
alkoholizmo pramonei lėmė, kad visų
laikų pats žiauriausias, Lietuvos žmo-
nes žudantis, įstatymas būtų priim-

tas. Alkoholizmo pramonė vis plečia
rinkas, o žemelė vis daugiau priglau-
džia alkoholizmo aukų. 

Pirmininkavimas Europos tary-
bai davė injekciją alkoholizmo pra-
monei. Net LR Seime buvo atidaryti 3
alkoholiu prekiavimo taškai aiški-
nant, kad prilygtumėme euro pie čiams,
(kažkodėl bijoma pasakyti, kad dau -
gelį jų seniai esame pra len kę), o alko-
holiniai gėrimai pirminin kavimo ren-
ginių metu buvo pilstomi nemo kamai. 

Politikai ir valstybininkai žino už
ką išaukštinti ir  ką pagerbti.  

Aiškinama, kad alkoholizmo pra -
mo nė dirba pagal įstatymus.

Aiškinama, kad vaikai, mokslei -
viai, gimdyvės  ir kiti girtuokliaujantys
patys kalti, nes nemoka kul tū rin gai

ir saikiai gerti. 
Alkoholizmo pramonė yra viena

iš pelningiausių verslų.
Ar šlovė politikams ir valstybi-

ninkams įteikusiems alkoholizmo pra-
monei masinio žmonių žudymo, nai-
kinimo, degradacijos ir niekinimo
ginklus?

Ar šlovė, kad pagal alkoholio var-
tojimą vienam gyventojui Lietuva yra
tarp pirmaujančių valstybių pasau-
lyje?

Leonas Kerosierius
Vilnius

Geriausieji ant pjedestalų

Donata Ona Krikščiūnaitė Karužienė,
krikštyta Šiauliuose, labai sunkiai serga.

Ilgametė laikraščio ,,Draugas” darbuotoja ir tuo būdu
prisi dė jo prie Lietuvos išlaisvinimo veiklos.

Šeima prašo stiprių maldų.

Roberto Dačkaus nuotr.

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus 
redakcija netaiso



32014 SAUSIO 25, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

litika, negeba suprasti, kas Lietuvai nau dinga ir
kas kenksminga, o savanau džiai populistai pikt-
naudžiauja rin kė jų tamsumu ir naivumu. Taigi, re-
ferendumus palaiko ,,runkeliai” ir de  magogai.

Referendumų klausimas bus ak tualus dar ilgą
laiką, tad galime ap gai lestauti, kad diskusijos dėl jų
vaidmens ir būtinumo, taip pat ir dėl ats kirų refe-
rendumų, vyksta žemame ly gyje. Politikai ir aukšti
valstybės pa reigūnai tenkinasi primityviais aiš ki -
nimais bei poleminėmis pastabo mis. Praėjusią sa-
vaitę Lietuvos ban ko valdybos pirmininkas Vitas
Vasi liauskas žurnalistams aiškino, kad eu ro įve-
dimo procesui įsibėgėjus kalbėti apie tai, ar reikia
įsivesti eurą reikštų mėginti prajuokinti visą pa -
saulį. Esą „šiems procesams įsibė gė jus pradėti
svarstyti, ar reikia įsives ti eurą, juokinga ir be-
prasmiška.” Pasityčiojęs iš oponentų V. Vasiliaus -
kas teigė, kad referendumas jau įvy ko prieš 10 metų,
kai Lietuva nutarė įstoti į Europos Sąjungą (ES), tad
įsipareigojo ir įvesti eurą, o ,,visa kita yra politiniai
išvedžiojimai ir nieko daugiau”.

Nors manau, kad Lietuvai būtina įvesti eurą,
viskas nėra taip paprasta, kaip arogantiškai pa-
mokslauja V. Va siliauskas. Lenkijoje nebus galima
iš keisti zloto į eurą be konstitucinės pa taisos, kuriai
turi pritarti 2/3 Seimo narių. Nes pagrindinė opo-
zicijos partija priešinasi euro įvedimui, nėra pa-
kankamai balsų Seime pataisai pri imti. Tad prem-
jeras Donald Tusk svarsto galimybę surengti refe-
rendumą dėl įstojimo į euro zoną ir tuo bū du apeiti
politinį patą. Švedija seniai patenkino visus euro
įvedimo kriterijus, bet neįstojo į euro zoną, o visos
pagrindinės šalies politinės partijos įsipareigojo jo
neįvesti be referendumo. Jei Švedija ir Lenkija ne-

prajuokino viso pasaulio, kodėl Lie tuva
bus išimtis? Euro įvedimas nėra toks ne-
išvengiamas, o siūlymas atsiklausti tau-
tos nėra toks naivus kaip tvirtina V. Va-
siliauskas.

Dažnai duodama suprasti, kad re -
ferendumų rėmėjai, euro priešinin kai ir
kiti yra įtakojami Rusijos slaptųjų tar-
nybų arba tiesiog gina Rusi jos interesus.
Neseniai konservatorė Rasa Juknevi-
čienė socialiniame tinkle savo paskyroje

paskelbė, kad „Es tijoje ir Latvijoje referendumo dėl
euro reikalavo partijos, už kurias balsuoja rusakal-
biai”. Gal ir taip, bet ne aišku dėl kokių priežasčių,
ar buvo svarbu, kad tai rusakalbiai. Lenkijoje ir
Čekijoje yra itin daug euroskeptikų, bet jų skepti-
cizmo nesukelia mei lė Kremliui. Sunku vesti rimtas
dis kusijas, kai abejojama oponentų nuoširdumu ar
patriotizmu.

Savo ruožtu referendumo rėmėjai stengiasi
piktnaudžiauti tautiniais jausmais. Esą atsisaky-
dami lito atsisakytume dalies valstybės identi teto.
Priešinamasi žemės išpardavi mui užsieniečiams,
lyg tie užsieniečiai ketintų šventą tėvų žemę išvežti
iš Lietuvos. Rolandas Paksas baugina žmones, teig-
damas, kad, tapusi euro ša limi, Lietuva turės įnešti
beveik milijardą litų į Europos stabilizavimo fondą.
O maždaug tokios sumos pini gų reikia norint at-
statyti suma žin tas pensijas bei atlyginimus. Atseit,
arba euras arba pensijos. Man atgrasus toks ubagų
mentalitetas, pagal kurį visi mums turi duoti ir
duoti, bet nie kas negali prašyti, kad mes prisidė-
tume prie bendrų problemų sprendimo.

Vyriausybė neturėtų nei bijoti re ferendumų,
nei abejoti rengėjų motyvais. Ji turėtų labiau pasi-
tikėti rinkėjais, savo pozicijos teisingumu ir gebė-
jimu įtikinti žmones, kad reikia įvesti eurą ir kad
nevalia drausti svetimtaučiams įsigyti žemės.
Vyriau sy bė turėtų susikaupti, mobilizuoti vi sas
savo jėgas (ir jų turi tikrai daug), ir aiškinti, kokie
yra tikrieji Lietuvos interesai. Prezidentė taip pat
turėtų aktyviau dalyvauti įtikinant Lietu vos žmo-
nes. Rimti argumentai neliktų be atgarsio.

Alfa.lt

2012m. įvyko referendumas dėl ato-
minės jegainės. Vasario 6 d. ži -

no si me, ar surinkta pakankamai pa rašų
referendumui dėl žemės parda vimo užsie-
niečiams. Partija ,,Tvarka ir teisingumas”
siūlo privalomuoju re ferendumu nustatyti,
ar bus įveda mas euras. Raginama referen-
dumu spręsti klausimus dėl gamtos ištek-
lių panaudojimo. Jei būtų priimta konsti-
tucinė pataisa, kuri sumažintų referendu-
mui surengti reikiamų parašų skaičių nuo
300 000 parašų iki 100 000, referendumai taptų kas-
metiniu įvykiu.

Net tiems, kurie pasikliauja (piktnaudžiaja?)
Konstitucijos ,,dvasia”, yra sunku neigti, kad Kons-
titucijos 9 straipsnis nedviprasmiškai palaiko refe-
rendumus, sakydamas, kad ,,svar  biausi Valstybės
bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami refe -
rendumu.” Be to, Lietuva yra de mokratija, demok-
ratijose žmonės lyg ir turėtų lemti svarbiausius
klausi mus, o ne tik kas ketverius metus iš rinkti
Seimo narius ir jiems be išlygų perleisti savo teises
dalyvauti šalies val dyme.

Antra vertus, jei referendumai būtų tokia es-
minė demokratijos da lis, sunku paaiškinti, kodėl
daugelis valstybių, net ir tos, kurios laikomos de-
mokratijos etalonais, referendumus rengia itin re-
tai. Didžioje Bri ta nijoje yra buvę tik du na -
cionaliniai referendumai. Vokietija irgi apsieina
be jų. Olandijoje įstatymai neleidžia rengti refe-
rendumų, nors 2005 m. bu vo padaryta išimtis dėl
Europos Konstitucijos. Švedijoje įvyko tik šeši re-
ferendumai – paskutinysis dėl euro įvedimo 2003
m. – ir visi buvo pata-ria mieji. Europos Sąjungos ša-
lys nuo sekliai vengia leisti savo rinkėjams pasisa-
kyti dėl naujausių Briu selio planų, nes nujaučia,
kad žmonės atmes juos. Šveicarija yra išimtis, ten
kasmet referendumai rengiami įvai riais klausi-
mais. Referendumai yra populiarūs atskirose JAV
valstijose, bet Aukščiausiasis teismas dažnai nu-
stato, kad juose priimti įstatymai yra negaliojantys,
nes pažeidžia Kons tituciją.

Referendumo priešininkai Lietu vo je aiškina,
kad žmonės esą politiš kai neišprusę, nesidomi po-

Pasitikėkime 
rinkėjais
KĘSTUTIS GIRNIUS 

Atkelta iš 1 psl.

Ukrainoje taip pat kilo pasipiktinimas dėl mi-
licininko, kuris mušė ir žemino nuogą protestuoto-
ją Kijeve, kur oro temperatūra šiuo metų laiku yra
minusinė. Ukrainos vidaus reikalų ministerija greit
atsiprašė už „nepriimtinus žmonių su milicininkų
uniformomis veiksmus” ir nurodė, kad buvo pra-
dėtas vidaus tyrimas dėl įvykio aplinkybių.

JAV viceprezidentas Joe Biden ketvirtadienį pa-
skambino Ukrainos vadovui Viktorui Janukovy-
čiui ir paragino jį ieškoti taikaus šalį krečiančios po-
litinės krizės sprendimo po kruvinų milicijos ir pro-
testuotojų susirėmimų.

Baltieji rūmai, prieš paskelbdami apie vicepre-
zidento skambutį V. Janukovyčiui, dėl smurto Kije-
ve atvirai apkaltino vyriausybines pajėgas, tačiau
sveikino pranešimus apie derybas tarp
prezidento ir opozicijos vadovų.

Opozicijos atstovai skelbia, kad pa-
starosiomis dienomis per susirėmi-
mus Kijeve žuvo penki protestuotojai.
Tai pirmosios aukos per daugiau nei
du mėnesius vykstančius protestus,
prasidėjusios po to, kai V. Janukovy-
čius lapkritį atsisakė pasirašyti svar-
bų susitarimą dėl glaudesnių santykių
su Europos Sąjunga, nusprendęs stip-
rinti ryšius su Rusija.

ES diplomatijos vadovė 
Ashton vyks į Kijevą

ES užsienio politikos vadovė Cat-
herine Ashton ketvirtadienį pasakė,
kad kitą savaitę protestų apimtame Ki-
jeve susitiksianti su Ukrainos prezi-
dentu Viktoru Janukovyčiumi ir opo-
zicijos vadovais. Pranešime apie bū-
simą kelionę C. Ashton pažymėjo, kad
dialogas yra vienintelis būdas išvengti

padėties pablogėjimo.
Penktadienį į Kijevą išskrido Europos Komisi-

jos narys, plėtros komisaras Stefan Fuele, atsto-
vaujantis jai ir EK pirmininkui Jose Manuel Barroso.

Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Valerijus
Žovtenka penktadienį susitikime su Seimo Užsienio
reikalų komiteto (URK) pirmininku Benediktu Juod-
ka sakė, kad Ukraina nemažai tikisi iš Europos Są-
jungos (ES) pareigūnų tarpininkavimo.

Diplomatas taip pat informavo, kad Kijeve kvie-
čiamas neeilinis parlamento posėdis. Manoma, kad
Aukščiausioji Rada peržiūrės savo anksčiau priim-
tus teisės aktus, kurie, Lietuvos ir visos ES vertini-
mu, pažeidžia žmonių teises į susirinkimo, žodžio
laisves.

B. Juodka teigė taip pat išgirdęs, kad Ukraina ne-
atsisako eurointegracinės krypties, ji nustatyta spe-

cialiu Aukščiausiosios Rados priimtu įstatymu.
Ketvirtadienį Lietuvos Seimas pareiškimu griež-

tai pasmerkė smurto naudojimą Ukrainoje ir pa-
brėžė, kad provokaciniai veiksmai negali būti pre-
tekstu naudoti jėgą prieš taikius protestuotojus.
Dokumente ES siūloma svarstyti sankcijas Ukrainos
valdžiai.

Du Lietuvos parlamentarai 
palaikys protestuotojus

Nors Seimo Užsienio reikalų komitetas šią sa-
vaitę nusprendė nesiųsti oficalios delegacijos į Uk-
rainą, Seimo valdyba penktadienį pritarė, kad du par-
lamentarai – liberalas Petras Auštrevičius ir kon-
servatorius Kazys Starkevičius – vyktų į dviejų die-
nų privačią kelionę į Kijevą. 

,,Mes tikrai bandysim būti Maidane ir solida-
rizuotis su žmonėmis, kurie ten yra. Tikiuosi, kad
mums pavyks informuoti Maidano dalyvius apie Sei-
mo pareiškimą dėl situacijos Ukrainoje, neabejoja-
me, kad sutiksim opozicijos lyderius, neatmetu ga-

limybės, kad gali būti ir kontaktų su
valdžia, ambasada imasi tokių žings-
nių”, – sakė P. Auštrevičius.

Su Ukrainos ambasadoriumi Lie-
tuvoje Valerijumi Žovtenka penkta-
dienį susitiko ir Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Lietuvos vadovė labai griež-
tai pasmerkė brutalios jėgos naudoji-
mą, ypač prieš Euromaidano daly-
vius, kurie žuvo ir buvo sužeisti, bei pa-
ragino Ukrainos opoziciją ir vadovybę
sėsti prie derybų stalo ir spręsti susi-
dariusią padėtį, kad krizė toliau ne-
būtų eskaluojama ir tarptautinei ben-
druomenei nereikėtų įsikišti.

D. Grybauskaitės ir V. Žovtenkos
susitikimo metu nebuvo kalbėta apie
galimas sankcijas Ukrainai, jei padė-
tis šalyje nesikeis, tačiau sutarta, kad
jau pirmadienį dešimt Kijeve per su-
sidūrimus nukentėjusių žmonių bus at-
vežti gydymui ir reabilitacijai Lietu-
voje.

,,Laisvės sala” Kijeve didėja

Kijevas gedi aukų. EPA-ELTA nuotr.
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teLKiNiai

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ 

Sausio  21 d. Washtenaw Commu nity College,
Ann Arbor, MI, Detroito ir jo apylinkių lietu-
viai turėjo ypatin gą ir malonią progą susitikti

su buvusia Michigano valstijos gyventoja, gar sia
lietuvių kilmės rašytoja Rūta Šepetys. Rašytoja šiuo
metu gyvena ir kuria Tennessee valstijoje. Už
bestse leriu tapusią knygą „Tarp pilkų debesų” („Be-
tween Shades of  Gray”) Rūta Šepetys 2012 m. tapo
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos ir Lie tuvos
leidėjų asociacijos organizuoja mo patriotinių ir pi-
lietinių knygų kon kurso nugalėtoja ir buvo apdo va -
nota Patriotų premija.  2013 m.ji buvo pagerbta Či-
kagoje esančiame Balze ko muziejuje, suteikiant
„Metų žmogaus” vardą. 

Į prasmingą vakarą pagal kasme tinę Ann Ar-
bor/Ypsilanti Reads programą Washtenaw Com-
munity Colle ge, Towsley Auditorium pabendrauti
su rašytoja bei pasidalinti mintimis apie jos knygą
„Tarp pilkų debesų” rinkosi įvairaus amžiaus
knygų mė gėjai – ne tik lietuviai, bet ir kitos kilmės
amerikiečiai.

Auditorijos prieangyje literatū ros gerbėjus pa-
sitiko visų trijų „Bal tijos sesių” atstovų surengta pa-
rodėlė, informuojanti apie iš Lietuvos, Lat vijos ir
Estijos vykdytus trėmi mus į Sibirą. Lietuviškos pa-
rodėlės dalį pa rengė ir pristatė Liuda ir Algis Ru -
gieniai. 

Gausiai susirinkusiems skaitytojams rašytoja
papasakojo apie savo kny gą „Tarp pilkų debesų”,
kuri bu vo parašyta 2011 m. ir labai greitai pa teko į
„New York Times” labiausiai perkamų knygų są-
rašą. Mažiau nei per trejus metus knyga buvo iš-
versta į 30 kalbų ir išleista 40-yje šalių, tapda ma
plačiausiai pasaulyje paskli dusia knyga apie lietu-
vių trėmimus į Si birą. 

Pristatymo metu rašytoja papasa kojo apie tai,
kaip jai kilo mintis pa ra šyti šią knygą, atsakinėjo į
audito rijoje susirinkusių klausimus. 

Po knygos pristatymo autorė dar pasiliko as-
meniškai pasišnekučiuoti su susirinkusiais tą va-
karą įvairia taučiais jos kūrybos gerbėjais. Norin -
tiems ji pasirašinėjo į savo knygą. Į susitikimą su ra -
šy toja Rūta Šepetys lietuvius subūrė JAV Lietuvių
Bendruomenės De troito apy lin kė. 

Susitikimas su rašytoja Rūta Šepetys

ANTANAS PAUŽUOLIS

Šis Lietuvos Vyčių padalinys vei -
kia Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo pa rapijoje. Tai vienintelė

lietuviška parapija, išlikusi iš buvusių
trylikos. Lie tuvos Vyčiai ir parapijie-
čiai džiau giasi paskirtuoju lietuvių
klebonu kun. Jauniumi Kelpšu. Jis
taip pat su tiko talkinti Vyčių organi-
zacijai dvasiniuose reikaluose. Buvo
metas, kada ši kuopa buvo gausiausia
narių skaičiumi, bet bėgant laikui
žmonių dalyvavimas organizacijų veik -
loje  kei čia si, o atsiradus kitiems už-
siėmimams, įsijungiančių į organiza-

ciją mažėja. Kuopos valdyba visgi
džiaugiasi, kad dar yra pirmaujanti Są-
jungos veikloje.

Lietuvos Vyčių organizacija buvo
įsteigta prieš 100 metų, kad iš laikyti lie-
tuvių kalbą, jos papročius. Praėjus
šimtmečiui organizacijos veik los tiks-
lai nepasikeitė, pa sikeitė tik visuome -
nės santykiai su lietuviš kumu. Jaunoji
karta užau go apsupta svetimų įtakų ir
jau nebeužsidaro tarp savų, o dau ge lis
pasirinka pla tesnius bendravimo ke-
lius. Organiza cijos norai išlaikyti lie-
tuvių kalbą, jos papročius, palengva
slydo iš jos rankų. Dar daug senesnės
kartos narių kalba lietuviš kai, nors jų

Ann Arbor, MI

ir mmažėja. Lietuvių kalbos indėlis į
organizacijos veiklą daugiausia pri-
klauso nuo jos vadovų ir joje esančių
lietuviškai kalbančių narių skaičiaus.
Reikia pasidžiaugti, kad seniausiai
Lietuvos Vyčių organizacijai vado-
vauja veikli Regina Juš  kaitė-Švobienė.

112 kuopa susiduria su laiko iššū -
kiais, jaučia lietuvybės silpnėjimą.
Se nieji veikėjai pavargo, daugelis su-
laukė garbaus amžiaus, nebegali vi-
suose susirinkimuose dalyvauti, todėl
narių skaičius mažėja. Kad vyresnie-
ji būtų paskatinti dalyvauti susirinki -
muose (dauguma gyvena tolimuose
prie miesčiuose),  jie ren gia  mi kas tre-
čias mėnuo.

Šiai vyčių kuopai vadovauja pa ty -
ręs „vytietis” Leonas Paukšta su veik-
lia valdyba. Paminėtini: Estelle Ro-
gers, Julia Zakarka, sister of  SC The -

resa Papšis, Louis Rogers, Mary Anna
Gerčius, Regina Juškaitienė, Su san
ir Paul Binkiai, Susan ir  Dia na Sveh-
la ir kt. nariai. Žiū rint į praeities są-
rašus, pastebime, kad daugelio buvu-
sių veiklių narių ne bėra, jie iškeliavo
į Amžinybę. Ne paisant, kad kuopos na-
rių skaičius yra sumažėjęs, kuopa yra
veikli ir  nė nemano užsidaryti.

Kasmet artėjant Kristaus Gimi mo
šventei – Kalėdoms,  valdyba su ruo šia
na rių pasisvečiavimą, kuris vyksta
seselių Kazi mie riečių pokylių salėje.

Praėjusiį  metų pokylio ruoša rū-
pinosi Šv. Kazi mie ro seselė Theresa Pa-
pšis, Regina Juškaitienė, Susan ir Paul
Binkis,  Su san ir Diane  Svehlos ir ke-
lios kitos veiklios narės. Meninę prog-
ramą atli ko muzikas Algimantas Bar -
niš kis.

112 Lietuvos Vyčių kuopa dar veikli

L. ir A. Rugieniai  su knygos autore.

Gausus būrys R. Šepetys gerbėjų.                                                                          Juozo Vaičiūno nuotraukos,,Draugas News”  išspausdintas straipsnis nudžiugino rašytoją. 



DRAUGAS 2014 SAUSIO 25, ŠEŠTADIENIS 5

Dailės paroda „Antanas Tamošaitis ir aplinka”

LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ-NATALEVIČIE NĖ

Vilniaus senamiestyje įsikūrusi Anastazijos
ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys”
praeitais metais šventė įkūrimo dešimtmetį.

Jubiliejų „Židinys” pažymėjo dailės paroda „An -
tanas Tamošaitis ir jo aplinka”, t. y. į galerijos įkū-
rėjo Antano Tamo šaičio kūrybinį portretą nutarė
pa žvelgti plačiau, iš jo aplinkos pozicijų.

Po gyvenimo klajonių į gimtąją šalį sugrįžęs
Lietuvos tekstilės patriarchas ir tautinių drabužių
tyrinėtojas Antanas Tamošaitis (1906–2005) „Židi-
nio” galeriją Vilniuje įsteigė 2003 metais. Joje greta
nuolatinės ekspozicijos (liaudies audinių ir drabu-
žių rinkiniai, A. Tamošaičio ir Anasta zi jos Tamo-
šaitienės) rengia mos ir pa rodos. 

Į galerijos dešimtmečio paminė jimą ir parodos
atidarymą susirinko būrys garbingų svečių: Vil-
niaus dai lės akademijos darbuotojai, muzieji -
ninkai, dailininkai, liaudies meno tyrinėtojai. Ta-
pytoja Grytė Pintu kai tė-Valečkienė, kurios teptu-
kui priklauso galerijoje saugomas A. Tamo šaičio
portretas, padainavo lietuvių liaudies dainų ir
operų arijų. Svečius pasveikino galerijos vedėja,
Anasta zijos Tamošaitienės dukterėčia Lai mutė Lu-
koševičienė, prisiminimais apie dėdę dalijosi duk-
terėčia kaunie tė tekstilininkė Aldona Tamošaitytė.
„Židinio” galeriją sveikino Vilniaus dailės akade-
mijos prorektoriai – profesoriai Saulius Šaltenis ir
Eglė Ganda Bogdanienė bei šios akademijos mu-
ziejaus direktorius Viktoras Liutkus.

L. Lukoševičienė pabrėžė, kad A. Tamošaičio
gyvenimo ir kūrybos ke lias nebūtų buvęs toks pras -
mingas, jei jo nebūtų lydėjęs aplinkinių žmo nių pa-
laikymas. Kas tie asmenys, kurie jį supo, iš jo mokė -
si? 

Parodoje eksponuojami A. Tamo šaičio ir jo ar-
timiausios aplinkos (A. Tamošaitienės, dukterėčios
A. Tamo šaitytės) kūryba. Čia galima išvysti daili-
ninko draugų ir bičiulių – tapytojų Juozo Bagdono
ir Viktoro Vizgir dos – paveikslus, jo mokinės Jani-
nos Monkutės-Marks gobeleną. A. Tamo šaičio pe-
dagoginį darbą iliustruoja Kauno taikomosios dai-
lės institute sukurti jo vadovauti studentų kursi niai
darbai, iš kurių ryškiausias – Ze nono Varnausko
1942 m. išaustas go belenas. Stengtasi parodyti, kaip
A. Tamošaičio tradicija buvo plėtojama ir vėliau,
jam palikus Lietuvą, kaip ji išaugo iki tokio reiški-
nio, kaip lietuvių tekstilės mokykla. Todėl eks po -
nuojami pokario Kauno taikomosios ir dekoratyvi-
nės dailės instituto studentų ir Kauno Stepo Žuko
taikomosios dailės technikumo moksleivių tekstilės
darbai ir projektai. Jais pa ro doma A. Tamošaičio
pedagoginio dar  bo tąsa, kaip tradicijas tęsė jo kole -
gos iš Kauno meno mokyklos laikų, dėstytojai Liu-
das Truikys ir Z. Varnauskas. 

Vilniaus dailės akademijos jaunimui dailininko
vardą primena kasmet už liaudies tradicijų puose-
lėjimą teikiamos A. Tamošaičio premijos. Pa rodoje
pristatoma 2013 m. premijos laureatė – Tekstilės
katedros studentė Dovilė Karvelytė ir jos apdova-
nojimą pelnęs darbas „Kartos”.

XX a. profesionaliosios tekstilės mokyklos pa-
grindus klojo ne vienas iškilus dailininkas. Tai pir-
masis De koratyvinių audinių studijos vedėjas gra-
fikas Viktoras Petravičius (1906–1989), dėstęs
1940–1941 m. iš Kauno meno mokyklos išaugusioje
Kauno tai komosios dailės mokykloje (nuo 1941 m. –

Antanas Tamošaitis savo namuose Kingstone (Kanada).
Apie 1990.             „Židinio” galerijos archyvo nuotraukos

Galerijos viešnios prie Antano Tamošaičio nutapyto portreto. Antra iš kairės – portreto autorė Grytė Pintukaitė-
Valečkienė, pirma iš dešinės – Vilniaus dailės akademijos prorektorė prof. Eglė Ganda Bogdanienė.

Gedimino Zemlicko nuotr.

institutas), jį tekstilės studijos vedėjo pareigose
1942 m. pakeitęs A. Tamošaitis, propagavęs lietuvių
liaudies ornamentais grįstą tekstilę. Tautinio au-
dimo meno sampratą A. Tamošaitis propagavo dar
iki tekstilės studijos įkūrimo. Tai ir nuo 1946 m.
Teks tilės katedrai vadovavęs sce nografas Liudas
Truikys (1904–1987), praturtinęs lietuvių tekstilę
rytietiška tradicija. Tiesa, 1949 m. L. Truikys buvo
apkaltintas formalizmu ir paša lintas iš Dailiosios
tekstilės katedros vedėjo pareigų. Tačiau išlikę stu-
dentų, kuriems vadovavo L. Truikys, kur sinių
darbų projektai, vėliau – Kauno S. Žuko taikomo-
sios dailės technikumo, kuriame dėstė šis daili -
ninkas, moksleivių darbai yra rytie tiškos tradici-
jos suvešėjimo lietuvių tekstilės pavyzdžiai.  

Kauno taikomosios ir dekora ty vinės dailės ins-
titute 1947 m. pradėjo dėstyti Zenonas Varnaus-
kas, kuriam teko laimė patirti V. Petravičiaus, A.
Tamošaičio ir L. Truikio dėstymą. 1949 m. jis kaip
antraeilininkas pra dė jo dirbti ir Taikomosios dai-
lės mo kykloje (Dailiųjų amatų mokykla), kuriai
1954 m. suteiktas S. Žuko vardas, kiek vėliau ir
technikumo statusas. Ten jis įsteigė Tekstilės sky-
rių. Apibendrinęs pirmtakų patirtį, Z. Var nauskas
išplėtojo ją į savitą pedagoginę sistemą, kurią taikė
S. Žuko taikomosios dailės technikume, vė liau ir
Lietuvos dailės instituto va ka riniame skyriuje,
prie kurio organizavimo daug prisidėjo ir kuriam
daug metų vadovavo. 

Menotyrininkai iki šiol galėjo tik numatyti,
kad lietuvių tekstilės pa grindą sudarė keli klodai
– tautodailė, klasikos paveldas ir rytietiška tradi-
cija. Šioje parodoje akivaizdžiai matome, kaip ski-
riasi kiekvieno pedagogo, klojusio pagrindus lie-
tuviškai tekstilės mokyklai, sistema – liau diš koje
tradicijoje atpažįstame A. Tamo šaitį, rytietiškoje –
L. Truikį, Kauno meno mokyklos – V. Petravičių ir
Z. Varnauską. 

Kad būtų surengta tokia paroda, savo fondus
atvėrė ne tik valstybės muziejai, privačios galeri-
jos, bet ir asmeninių rinkinių savininkai. Di džio ji
dalis darbų eksponuojama iš Ze nono Varnausko
fondo. Dabar jau viešai pamatėme, kokius neįkai-
nojamus lobius sukaupė tie, kurie kažkada surinko
išblaškytus, sunaikinti skirtus studentų darbus,
suiručių metu juos išsaugojo. 

Antanas Tamošaitis. Piešiniai lietuvių liaudies meno mo -
ty  vais. 7-as dešimtmetis. 

Tamošaičių galerijos „Židinys” 10-mečio minėjimas ir
parodos atidarymas. Visus sveikina galerijos vedėja
Laimutė Lukoševičienė. 
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iŠ ateitiNiNKŲ GYveNiMO

MILDA PALUBINSKAITĖ

Sekmadienį, sausio 19 d. Apreiš ki  mo parapijo-
je, New Yorke, vyskupas Kęstutis Kėvalas su
kun. V. Volertu koncelebravo šv. Mišias. Susi-

rinko pil na bažnyčia išgirsti vyskupo Kė va lo pa -
moks lo, kuriame su humoru ir meile jis priminė be -
siklausan tiems, kad esame pašaukti Dievo Jį pažinti,
Jį liudyti ir tobulėti – naudotis mūsų dovanotais ta-
lentais vykdyti Dievo valią ir prisidėti prie Dievo ka -
ralystės kūrimo žemėje.  

Apreiškimo parapijos sutvirtinimo sakramen-
to kandidatai ir New Yor ko jaunučiai ateitininkai
skaitė skaitinius ir džiaugėsi su sitikę su vys kupu
Kėvalu prieš Mi šias. At va žia vo ateitininkai ir iš Bos -
tono bei Philadelphijos: dabartinis Šiaurės Ame  ri -
kos Ateitininkų tarybos pir mi ninkas dr. Tomas
Girnius, 2013 m. Globalios Lietuvos apdovanojimą
už tarptautinių naujovių diegimą gavęs dr. Jonas
Dunčia ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos iš-
eivijoje pir mininkė dr. Mirga Girniuvienė.

Po Mišių visi buvo pakviesti pa siklausyti vys-
kupo Kėvalo kalbos: ,,Krikščionybė ir laisvoji rin-
ka...  ar Jė zus kalbėjo apie verslą?” Pilnutė lė je pa-
rapijos salėje popietės vedėjas ateitininkas ir pa-
rapijos tarybos na rys dr. Algirdas Lukoševičius, svei-

Vysk. Kęstutis Kėvalas apsuptas Apreiškimo parapijos parapijiečių, New Yorko, Bostono ateitininkų bei garbingų svečių, tarp jų ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New
Yorke Valdemaras Sarapinas. Mindaugo Žukausko nuotraukos

Kauno vyskupas augziliaras K. Kėvalas  New Yorke

Jubiliejinis Ateitininkų federacijos suvažiavimas, skirtas paminėti 25-
ąsias AF atsikūrimo Lietuvoje metines, vyks 2014 m. liepos 12–13 dieno -
mis, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, esančioje Pamėnkalnio g. 13, Vil-

niuje. Skatiname visus ateitininkus šias dvi dienas paskirti organizacijos rei-
kalams ir dalyvauti suvažiavime. 

Ateitininkų Federacijos pirmininko rinkimai
Suvažiavimo metu bus renkamas AF pirmininkas.  Kandidatai turi būti iške-
liami ir pristatomi AF nariams ne vėliau kaip mėnesį iki suvažiavimo. Savo pa-
siūlymus, suderinus su siūlomu asmeniu, prašome siųsti el. paštu af@atei-
tis.lt iki birželio 11 d. Primename, kad AF pirmininku gali būti renkamas atei -
tininkas, ne jaunesnis kaip 25-erių metų, turintis ne mažesnę kaip 5 metų
veiklos AF patirtį.

Ateitininkų federacijos jubiliejinis 

S U va ž i av i M a S

Jaunutis ateitininkas Jonas Lukoševičius patarnauja vys-
kupui šv. Mišių metu.

kino garbės svečius LB atstovus A. Grybą ir R.
Sprindį.  New Yorko  gene ralinis konsulas Valde-
maras Sara pinas sveikino susirinkusius ir šiltai pri-
statė vyskupo Kėvalo pasiekimus: jo mokslinį dė-
mesį ekonomikos ir teo logijos sankryžai, ilgametį
sėkmin gą vadovavimą Marijos radijui.  

Vyskupas Kęstutis Kėvalas as meniškais prisi-
minimais, skoningais anekdotais ir ,,powerpoint”
skaidrė mis dėstė savo  teiginius, kad laisvoji rinka
išaugo iš krikščioniškos sampra tos ir, jeigu  laiko-
si etikos, yra sva rus įrankis žmogaus dvasinio
tobu lėjimo sąlygų sukūrimui. Dėmesingi klausytojai
buvo sužavėti jo įžvalgomis ir jo šiltu  bendravimu.

Po vyskupo  kalbos parapijos ad mi nistratorius
prel. Ca lise pasveikino susirinkusius ir vyskupą Kė-
valą.  Dr. Lukoševičius padėkojo vyskupui Kėvalui
ir ateitininkų bei parapijos vardu įteikė dovaną. Po
to buvo sma gūs pietūs, suruošti M. ir P. Sabalių, P.
Sidienės ir R. Šližio. Po pietų vys kupas Kėvalas su-
sipažino su žmo nė mis, juos laimino, kartu meldėsi.

Sotūs dvasiniu ir protiniu penu, sušilę meilio-
je bendruomenėje, išsi skirs tėme dėkingi vysku-
pui Kėvalui ir organizatoriams – New Yorko atei-
tininkams ir Apreiškimo parapijai už nuostabų ren-
ginį.  

Čikagos sendraugių ateitininkų susirinkimas
Vasario 15 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto

Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Drive, Lemont

REnAtA ŽIūkAItė

Popiežiaus ,,Evangelii gaudium” –
ko Bažnyčia laukia iš mūsų?

R. Žiūkaitė, buvusi „Marijos radijo” ateitininkų laidų vedėja, yra „Caritas” savanorė.
Šiuo metu padeda vesti „Alfa” kursą nuteistiesiems iki gyvos galvos. Tai paskaitų cik-
las apie krikščionybę, pamatines krikščionių tikėjimo tiesas. Ji penkerius metus regu-
liariai – vieną ar du kartus per savaitę – lanko įkalintuosius Lukiškių kalėjime. 

Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį paraginimą ,,Evangelii gaudium”
(Evangelijos džiaugsmas) 2013 m lapkričio gale.  Tekstas anglų kalba: http://www.
vatican. va/evangelii-gaudium/en/index.html  

Čikagos sendraugių ateitininkų valdyba maloniai kviečia visus –
ateitininkus ir neateitininkus – susirinkime dalyvauti.
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Išgirdus, kad vyskupo Kęstučio Kė -
valo kalba bus apie ekonomikos ir
religijos sankryžą, būtų galima bi-

joti, kad tema per sausa. Bet vyskupo
Kė valo rankose ji virto  įdomiu, virtuo -
zi  niu tyrinėjimu. Klausytojai įdėmiai
klausėsi, dažnai juokėsi ir dė kingai
plojo.  Vyskupo Kęstučio Kė va lo kalba
,,Krikščionybė ir laisvoji rinka... ar Jė-
zus kalbėjo apie vers lą?” New Yorko
Apreiškimo parapijoje sausio 19 d.
teigė, kad ekono mikos tikslas yra pa-
dėti sukurti sąlygas žmogaus dvasi-
niam tobulėjimui.   Jis nustatė laisvo-
sios rinkos šaknis Jė zaus mokymuose
ir krikščioniškoje pasaulėžiūroje.  Vys-
kupas Kėvalas  tei gė, kad laisvoje eko-
nomikoje žmogus atranda būdų veik-
ti kūrybingai, būtent – įdarbinti savo
protą, laisvę ir iniciatyvą.  O galiausiai,
kad kai ji ei na kartu su įstatymo val-
džia ir moraline-etine tvarka, laisvoji
ekonomika geriausiai sukuria žmo-
gui galimybes gerinti savo ir artimo gy-
venimą.

Vyskupas citavo Luko evangeliją
(Lk 20:25) kaip sekuliaraus ir sak -
ralaus pasaulių perskyrą: ,,Kas cieso-
riaus atiduokite ciesoriui, o kas Die vo
– Dievui”.  Jėzaus žodžiai sugriauna
antikinio pasaulio jėgos monopolį, ku-
riame ciezorius lygus Dievui.  Su ku -
riama nauja erdvė visuomenėje, ku ri
nėra visiškai priklausoma nuo val-
džios, Bažnyčios autonomija kei čia
pagoniško pasaulio vieno autori teto
sampratą.  Jei ne visos sferos pri klau -
so valdžiai, tai gal daugiau sferų gali
ne priklausyti valdžiai: su laiku su-
bręs sąvoka, kad ir ekonominis gy -
venimas gali nepriklausyti valdžiai –
karaliui.  Vysk. Kėvalo teiginyje Jė zaus
žodžiai byloja žmonijos esminę laisvę,
ir su laiku žmonija reikalaus išreikš-
ti tą laisvę rinkoje: ,,krikščio-niš koji te-
ologija suteikė pagrindą lygioms žmo-
gaus teisėms, o žmogaus teisių ir lais-
vės sampratos rado at garsį komerci-
niame gyvenime” 

O kaip suprasti Jėzaus kitus pa -
sisakymus apie žmogaus santykį su
tur tu?  Iš vienos pusės: „Negalite tar-
nauti Dievui ir Mamonai” (Lk 16, 13),
arba „lengviau kupranugariui išlįsti
pro adatos ausį, negu turtuoliui pa tekti
į Dievo karalystę” (Mt 19, 24).  O iš ki-
tos pusės: „Gerai, šaunusis ir iš -

tikimasis tarne! Kadangi buvai ištiki-
mas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu
didelius” (Mt 25, 23), nes šis gavęs
„penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė
verstis ir pelnė kitus penkis” (Mt 25,
16). Kėvalas aiškina, kad skirtumas sly-
pi ekonominio veikėjo požiūryje.  Jei-
gu turtas žmogaus gyvenime yra aukš-
čiausias tikslas, tai kupranuga ris per
adatos ausį išlįs lengviau, nei turtuo-
lis pateks į Dangaus karalystę. O jeigu
turtas buvo tik priemonė žmo gui ki-
tiems tikslams pasiekti, toks žmogus
gaus iš Dangaus šeimi ninko pagyrimą,
prasidedantį žodžiais: „Šaunusis ir iš-
tikimasis tarne...”  Enciklikoje ,,Cen-
tesimus Annus”  Po piežius Jonas Pau-
lius II taip pat pa brėžia žmogaus to-
bulinimą kaip eko nominio gyvenimo
tikslą.

Vyskupas toliau atkreipė dėmesį į
pozityvius laisvosios ekonomikos bruo -
žus „Ką svarbu yra suprasti apie lais-
vąją rinką yra tai, kad ši sistema gau-
na impulsą žmogaus proto pagalba –
būtent įdarbinant išradimus, organi-
zuojant verslą, kuris kuria daik tus
neegzistavusius anksčiau.   Pelnas
nėra svarbiausia ir vienintelė versli-
ninką skatinanti priežastis: yra kūry-
bos džiaugsmas, šeimos jausmas...
Versle žmogus privalo būti kū rybiškas,
derinti įvairius gamybos veiksnius, tu-
rėti realią vaizduo tę, koordinavimo
sugebėjimą ir energiją bei norą dirbti.
Net jei ir verslinin kas dirba indivi-
dualiai, jis vis tiek savo sėkme prisi-
deda prie visuome nės gerovės.”

Baigdamas savo kalbą vyskupas
Kė valas priminė, kad laisvoji ekono mi -
ka gali sukurti sąlygas žmogaus to bu -
lėjimui, jei drauge keliauja įsta ty mo
valdžia ir etinė-moralinė tvarka.  Ir ta -
da vyskupas šelmiškai rodė susi rinku -
 siems  Google biurų Švei ca  rijo je vaiz-
dus, kuriuose aiškiai spin dė jo atsidavi -
mas kūrybingumui, lais vei ir žaismin -
gumui.  Ir reikėtų pami nėti, kad nors
šio straipsnio autorė pagarbiai sekė
prelegento mintis ir bandė jas tiksliai
surašyti šiame straipsnyje, ji  labiau-
siai norėtų perduoti kokiu šiltu, švel-
niai humoristiniu balsu vyskupas Kė-
valas pertei kė šias mintis sužavėdamas
klau sy tojus.  

Milda Palubinskaitė

Jorė, 14 metų

– Jore, kaip manai, ar Baž ny čia ir jau-
nimas – tai suderinami da lykai? Gal porei-
kis eiti į bažny čią atsiranda jau solidesnio
amžiaus žmonėms? Gal, kol esi jaunas, grei-
tas, užimtas, tos Bažnyčios ne labai ir rei-
kia?

– Ir taip, ir ne. Mūsų bažnyčios
bendruomenėje daugiau pagyvenu sių
žmonių nei jaunų, bet yra ir jaunimo
grupelės. Manau, tie, kurie vaikščioja
į bažnyčią, tai daro todėl, kad jiems to
reikia. Nežinau, man gal net sunkiau
būtų iš viso gyventi, jei nevaikščiočiau
į bažnyčią.

– Esi puiki mergaitė, turi daug veiklos,
tad ko tau į bažnyčią? Gal mama ar močiutė
liepia?

– Visai ne. Pirmiausia, kai kuri
mano veikla yra būtent Bažnyčioje, pa-
rapijos bendruomenėje. Kartą per sa-
vaitę su mama einu į parapijos val-
gyklą, kur padedu seserims dalyti
maistą vargstantiems žmonėms. Man
tas darbas patinka, smagu ir visai ne -
sunku. Tik kai plaunu indus didelėje
ir nepatogioje kriauklėje, nuolat namo
pareinu šlapiu pilvu. Net pri juostė
nepadeda. Bet tai smulkmena. Man
smagu padėti kitiems, o ir se serys bū -
na patenkintos, kad ir vaikai joms į pa -
gal bą atskuba. Tiesą sakant, dalyti
mais tą man labiau patinka, nei būti
Mišiose. O pasimelsti kartais no riu, bet
tai galiu padaryti ir na muose. Bet Mi-
šios jaunimui patinka. Ten mes ir gie-
dame patys, ir skaitinius skai tome
patys, ir pamokslas įdomesnis, nei
per suaugusiųjų Mišias. Ten jaučiuo-
si gerai, kartais – net reikalinga, ir
šiaip visai smagu pasimelsti, padėko-
ti Dievui už gražias akimirkas ir už tai,
kad esu sveika, turiu ma mą ir tėtį, grei-
tai turėsiu brolį.

Arnas, 10 metų

– Kaip manai, ar Bažnyčiai reikia
jau nų žmonių? O gal jauniems žmonėms la-
biau reikia Baž nyčios?

– Manau, mums reikia vieniem
kitų. Žmonės dažnai į bažnyčią atei na
ne tik melstis.  Ateina tada, kai kas
nors nutinka ir reikia pagalbos arba
šiaip pabendrauti. Aš irgi atei nu, nes
parapijoje turiu būrį draugų. Aš jų pa-
siilgstu, man labai smagu su sitikti.
Mes pasikalbam, kartais pa žaidžiam,
kartais darome gerus darbus, o kar-
tais – meldžiamės ir pra šome visokiau -
sių malonių.

– Gal malonių žmogus prašo tada, kai
pasensta? Gal jaunimui malonių reikia
ma žiau?

– Tai aišku, kad mažiau, bet vis
vien reikia. Jei jauni žmonės neis į baž-
nyčią ir nebendraus su Dievu, tai
jiems gyventi bus labai sunku. Juk
daug lengviau, kai gali savo svajones,
tikslus pasakyti ir savo draugams.
Pas kui kartu su jais pasimelsti, kad tos
svajonės išsipildytų. Manau, tada jos
greičiau išsipildo. Jei bažnyčioje ne-
būtų jaunų žmonių, būtų kažkaip keis-
ta. Mūsų bažnyčioje net kunigai ski-
riasi. Vienas labai jaunas, o kitas jau
toks pagyvenęs. Man tas jaunas la-
biau patinka. Jis dažniau ateina pasi-
kalbėti, daugiau būna su vaikais ir su

jų tėveliais. Tas senesnis jau, ma tyt,
sveikatos nebeturi daug bendrauti,
bet vis vien jis labai geras ir visos mo-
čiutės kažkodėl pas jį eina.

– Tai gal to jauno parapijai nelabai rei-
kia?

– Ką tu, jei nebūtų to jauno ku -
nigėlio, tai ir jaunų žmonių bažnyčio-
je nebūtų. Manau, ir aš ten neičiau. Su
tuo senu kunigu įdomu kartais pasi-
kalbėti, bet jis kalba lėtai ir vis ko nors
moko. Pažaisti futbolo jis nie kada ne-
ateina, o tas jaunas labai dažnai su jau-
nimu ir vaikais futbolą žai džia. Mes
prieš jį esame laimėję tik du kartus. Jis
ne tik geras jaunas ku nigas, bet dar ir
futbolininkas neblogas.

– Bet eiti į bažnyčią, kad su kunigu ga-
lėtum futbolą pažais ti...?

– O ką? Mes ne tik futbolą žai -
džiame. Koncertą mamoms surengėme,
jaunas kunigas Mišias už jas aukojo.
Mamos net apsiverkė iš džiaugsmo –
joms labai gražu ir jautru buvo. Net ir
aš susigraudinau, nes labai gražios
buvo tos Mišios. O futbolą su kunigu
žaisti man patinka net labiau nei su
kiemo ar klasės draugais.

Gytis, 15 metų

– Ar jaunimui reikalinga Baž nyčia?
– Man net toks klausimas nekyla.

Aš turiu vyresnį brolį. Jei nebūtų Baž -
nyčios jis, matyt, niekada nebūtų uni-
versiteto pabaigęs. Bent mama taip
nuolat juokauja. Jis prieš kiek vieną eg-
zaminą bėgdavo melstis į bažnyčią.
Viską išlaikė puikiai, bet šei moje visi
įsitikinę, kad jei ne malda ir susikau-
pimas prieš egzaminus, nieko doro
jam būtų neišėję. Ir pats brolis taip
mano. Į universitetą jis eidavo pro ka-
tedrą ir dalyvaudavo Mišiose, o pa-
skui – į egzaminą. Taip jis meldėsi ir
mokėsi visus ketverius metus.

– O po išlaikymo egzamino – ar užei-
davo į bažnyčią padėkoti Die vui?

– Na, gal ne kiekvieną kartą, bet,
manau, užsukdavo. Juk nebūtina Mi -
šiose dalyvauti, kai nori Dievui padė -
koti už ką nors. Galima šiaip užsukti
į bažnytėlę ir pasimelsti.

– Galima. Tik ar tai svarbu, kai egza-
minas jau išlaikytas?

– Aišku, kad svarbu, nes po kurio
laiko juk bus kitas egzaminas. Neži -
nau, bet manau, kad Dievas tikrai at -
simena – padėkojai ar ne Jam už su -
teiktą pagalbą.

– Jaunimui Bažnyčios reikia. O kaip
manai, ar Bažnyčiai reikia jaunų žmonių?

– Na, tu čia įdomiai paklausei.
Jei Bažnyčiai nereikėtų jaunimo, ma -
nau, nekrikštytų mažų vaikų ir ne -
tuoktų jaunų žmonių. Tada kunigai tik
laidotų senelius ir aukotų Mišias už li-
gonius. O jauni kunigai tai iš vi so jė -
ga! Šiandien dauguma jų moder nūs, la-
bai draugiški ir net labai gerus telefo-
nus turi. Ir per skaipą su jais ga lima
pabendrauti. Ir mes kartais pa sišne -
kame.

Vaikus kalbino Aldona Atkočiūnaitė
„Artuma” 2013 m. birželis

Jauni kunigai – jėga!
VaIkaI aPIe jaunIMą BažnyčIoje

Vyskupo Kęstučio Kėvalo kalba:

,,Krikščionybė ir laisvoji rinka...  
ar Jėzus kalbėjo apie verslą?”

Vysk. Kęstutis Kėvalas.
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Parengė Dainius Ruževičius

Vyrus nurungė vienintelė dalyvavusi moteris

Pergalė pasiekta penkiese

ALTL pergales skynė pirmaujančios komandos

Čikagos lietuvių
stalo teniso ly -
goje (ČLSTL) –

ypatingas atvejis: čem -
pione tapo visiems vy-
rams prie stalo teniso
stalų nosis nušluos-
čiusi vienintelė tur-
nyre dalyvavusi mote -
ris – Raimonda Šim-
konienė. Ji ČLSTL nu-
galėtoja tapo antrą
kartą.

5-ajame sezone, 18-
ajame ČLSTL turny-
re, R. Šimkonienė savo
prana šumą įrodė prieš
visus šiose varžybo se
dalyvavusius vyrus. Ir
žaisdama ČLSTL fi-
nale Raimonda nelei-
do abe joti savo sėkme
– ji rezultatu 3:0 pa klupdė Mindaugą
Bieliauską ir iško vojo aukso medalį.

Bronzinį apdovanojimą laimėjo
nuolatinis šių varžybų dalyvis Lai -
mo  nas Bytautas. Kovoje dėl trečiosios
vietos jis rezultatu 3:1 palaužė Stefą
Majauską.

ČLSTL „B” sportininkų grupės
var žybose stipriausias buvo Kęstas
Rekašius, kuris 3:1 privertė pasiduoti
Zenoną Šimkevičių. Trečiąją vietą iš -
kovojo ir savo gausių medalių rinkinį
papildė Artūras Lukauskis. Dvi ko voje
dėl bronzos medalio jis rezultatu 3:0 nu-
galėjo Vilių Staišiūną.

Aštuonios stalo tenisininkų po -
ros galynėjosi ČLSTL dvejetų varžy-
bose. Čia nugalėtojais tapo Juozo Džer-
vaus ir Artūro Lukauskio duetas. Fi-
nale jis, po atkaklios kovos, re zultatu
3:2 palaužė Stefą Majauską ir Jonas
Pumputį.

Nuožmi kova prie stalo teniso sta-
lo užvirė ir kovoje dėl trečiosios vietos.
Bronzos medaliais pasidabino Renato
Lapinsko ir Edvino Juškos po ra, kuri

rezultatu 3:2 nugalėjo Lai mono By-
tauto ir Zenono Šimkevi čiaus duetą. 

ČLSTL rungtyniavę sportininkai
jubiliejiniame sezone varžėsi prie nau-
jų stalo teniso stalų, kuriuos ly gai do-
vanojo patys turnyro dalyviai. 

Pasibaigusiose ČLSTL varžybose
dalyvavo rekordinis šios dinamiškos
sporto šakos žaidėjų būrys – net 28
sportininkai kovojo dėl 5-ojo ČLSTL se-
zono 18-ojo turnyro čempiono var do. 

Priminsime, kad daugiausiai kar -
tų – net 9 ČLSTL turnyrus laimėjo vy-
riausias stalo teniso varžybų daly vis,
64-ejų metų Gintautas Krivickas.

Pabaigę 18-ojo turnyro varžybas
ČLSTL sportininkai be mėgstamo už -
siėmimo neliks – jau sausio 23 d. jie
pradėjo naujo turnyro varžybas, į ku -
rias ČLSTL organizatoriai kviečia įsi-
jungti visus šios sporto šakos gerbėjus.

ČLSTL varžybos vyksta ketvirta-
dieniais (nuo 7 iki 9 vakaro) Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Telefonas pa-
siteirauti: 847-890-2194 (Tomas).

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate praėjusį
šeštadie nį sužaistos penkerios

priešpaskuti nio turo rungtynės, po
kurių galutinai paaiškėjo visos ko-
mandos, kurios kovos dėl pagrindi-
nės ČLKL taurės ir žemesnes vietas už-
ėmusios komandos, kurios grumsis
dėl „Iššūkio” taurės.

Likus vienam turui iki I varžybų
etapo pabaigos tapo aišku, kad dėl 11-
ojo ČLKL sezono aukščiausių apdo -
vanojimų kovos „M Brothers”, „Rad -
viliškio”, „Švyturio”, „Lituanicos”,
„At leto”, „Žemaitijos” ir paskutiniai
pajėgiausių komandų grupę papildę
„Stumbro” krepšininkai. Likusios še-
šios komandos vasario mėnesį pra -
sidedančiose rungtynėse varžysis dėl
„Iššūkio” taurės.

Praėjusį šeštadienį vykusiose
rungtynėse vienareikšmiškai pirmau -
jantys čempionate „M Brothers” krep-
šininkai vos nebuvo nubausti už per-
nelyg didelį atsipalaidavimą: į rung-
tynes su „Švyturio” komanda jie at-
vyko penkiese ir tik po itin permai -
ningos kovos, po papildomų penkių mi-
nučių žaidimo, iškovojo pergalę re-
zultatu 90:83.

Paskutinę pagrindinio laiko mi-
nutę „Švyturys” turėjo penkių taškų
persvarą, tačiau nesugebėjo jos išsau -
goti ir apmaudžiai išleido pergalę iš
savo rankų. „Švyturio” komandos nuo
penktojo šiame sezone pralai mė jimo
neišgelbėjo rezultatyvus And riaus Ši-
mulio žaidimas: krepšinin kas šiame
susitikime pataikė net 9 tritaškius
metimus (9/16), o iš viso pel nė 31 taš-
ką.

Apsukų nemažina antroje vietoje
žengiantys ir ČLKL lyderiams laisvai
kvė puoti neleidžiantys „Radviliškio”
krepšininkai. Paskutinėse vakaro
rungtynėse jie, triskart ČLKL čem-
pionų tarpusavio akistatoje, nesun-
kiai, rezultatu 90:68 nugalėjo praėjusio
sezono ČLKL čempionus, o šiais me tais
lentelės gale atsidūrusius „Com pass-
Kunigaikščių” krepšininkus. Nu -
galėtojams daugiausiai taškų – 24 (tri-
taškiai 6/10) pelnė Andrius Pet kūnas.

Eilines pergales ČLKL čempio -
nate iškovojo ir trečią-ketvirtą vietas
turnyrinėje lentelėje besidalinantys

„Lituanicos” ir „Atleto” krepšinin -
kai.

„Lituanica”, perpus, rezultatu
84:42 sutriuškino Panevėžio „Lietka -
belio” komandą, o „Atletas”, po gero -
kai sunkesnės kovos, rezultatu 57:46 pa-
laužė visas rungtynes penkiese žai -
dusius „Lietavos” krepšininkus.

Vietą stipriausių septynių ČLKL
komandų grupėje jau anksčiau užsi-
tikrinę „Žemaitijos” krepšininkai 82:49
nepasigailėjo „Žalgiris-35” ko mandos.
Įdomu tai, kad šiose perga lingose rung-
tynėse žemaičiai nepa taikė nė vieno
tritaškio metimo – prametė visus 10 tri-
taškių, tačiau tai nesumenkino jų per-
galės. Šiuo rodikliu „Žemaitijos” ko-
manda pasiekė nau ją ČLKL rekordą.

Nugalėtojams 28 taškus pelnė Do-
natas Ružys, 23 – Martynas Eini kis, o
„Žalgiris-35” komandoje vėl su blizgėjo
29 taškus įmetęs Aurimas Matulevi-
čius. Priminsime, kad prieš savaitę vy-
kusiose varžybose ČLKL va dovas į
„Kunigaikščių” krepšį buvo įmetęs
net 42 taškus ir tokiu būdu pa siekė šio
sezono rezultatyvumo rekordą.

Sausio 25 d. (šeštadienį) bus su -
žaistos paskutinės ketverios I etapo
rungtynės, po kurių paaiškės galuti nės
komandų vietos. 2 val. p. p. rungty-
niaus „Žalgiris-35” – „Stumbras”, 3:10
val. p. p.  „M Brothers” – „Com pass-Ku -
nigaikščiai”, 4:20 val. p. p. „Lituanica”
– „Atletas”, 5:30 val.  p. p. „Radviliškis”
– „Žemaitija”. Krepši nin kai rungty-
niauja Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Įėjimas – nemo kamas! 

ČLKL TUrnyrinė LenTeLė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

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

Sausio 19 d. Amerikos lietuvių
tinklinio lygos (ALTL) čempiona -
te su žaistos II rato, antrojo turo

varžybos. Šešių komandų turnyre per-
gales iškovojo visos trys čempionate
pirmaujančios komandos – „Atlantic
Ex press”, „Gubernija” ir „Panevė-
žys”.

Ir toliau nesustabdomai rungty-
niauja ALTL čempionų titulą ginantys
„Atlantic Express” tinklininkai. Jie
„sausu” rezultatu 3:0 (25:21, 25:12, 25:13)
nugalėjo „Pilėnų” komandą ir tokiu
būdu atsilygino varžovams už netikė-
tą pralaimėjimą I rato varžybose (1:2).

„Gubernijos” tinklininkai jau po
dviejų setų žaidimo įrodė savo prana -
šumą rungtyniaudami su „Šiaulių”
ko manda. Šiauliečiams pa-
vyko lai mė ti paskutinę par-
tiją, tačiau pergalę, rezultatu
2:1 (25:12, 25:12, 19:25) šventė
varžovai.

„Panevėžio” tinklinin-
kai, po permainingos ir at-
kaklios kovos, antrą kartą
šia me sezone, tokiu pat re-
zultatu 2:1 (16:25, 25:19, 25:23)
nugalėjo vienu laipteliu že-

miau esančią „Smū gio” komandą.
Kitas rungtynes ALTL komandos

žais sausio 26 d. (sekmadienį). 5 val. p.
p. rungtyniaus „Pilėnai” – „Pane vė -
žys”, 6 val.  v. „Smūgis” – „Šiau liai”, 7
val. v. tarpusavyje susigrums ALTL ge-
riausieji – „Atlantic Ex press” ir „Gu-
bernijos” tinklininkai.

TUrnyrinė LenTeLė
(vieta, komanda, rungtynės, taškai):

1. „Atlantic Express” 7 16
2. „Gubernija” 7 13
3. „Panevėžys” 7 13
4. „Smūgis” 7 8
5. „Pilėnai” 7 7
6. „Šiauliai” 7 6

R. Šimkonienė savo pranašumą įrodė prieš visus varžybose
dalyvavusius vyrus.

Rungtyniauja „Žemaiti jos” ir „Žalgiris-35” komandos. Šias rungtynes užtikrintai laimėjo
vietą pajėgiausių komandų grupėje užsitikrinę žemaičiai. 

SPOrtaS
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Parengė Vitalius Zaikauskas
F. Hollande susitiko su popiežiumi 

Karaliaučiuje apgadintas paminklas K. Donelaičiui

Vilnius (BNS) – Lietuvos diploma -
tai aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis
buvo apgadintas Karaliaučiaus srity-
je, Gusevo mieste, stovinčio lietuvių li-
teratūros pradininko, poeto Kristijono
Donelaičio biusto postamentas.

Nuo postamento buvo nudaužytos
ar pačios nukrito apdailos plytelės.

Lietuvos kultūros atašė Karaliau-
čiuje Romanas Senapėdis sakė, kad tre-
čiadienį dėl apgadinto paminklo Ru-
sijos Užsienio reikalų ministerijos at-
stovybei išsiųsti raštai, kuriuose at-
kreipiamas dėmesys į paminklo padė-

tį ir prašoma padėti išsiaiškinti pa-
minklo postamento sugadinimo ap-
linkybes bei imtis priemonių, kad at-
siradę defektai būtų pašalinti.

2014-ieji Lietuvos Seimo sprendi-
mu yra paskelbti K. Donelaičio metais.
Šiemet sukanka 300 metų nuo jo gi-
mimo.

Poetas, evangelikų liuteronų ku-
nigas K. Donelaitis 1714 metų sausio 1
dieną gimė Lazdynėliuose dabartinė-
je Rusijos Karaliaučiaus srityje. Nuo
1743 metų jis buvo Tolminkiemio kle-
bonas.

Roma (ELTA) – Prancūzijos prezidentas Francois Hollande Vatikane susitiko
su popiežiumi Pranciškumi. Tai pirmas prezidento vizitas užsienyje po pra-
nešimų apie tariamą jo romaną su aktore Julie Gayet.

Vatikano pranešime teigiama, kad susitikime buvo kalbama apie šeimą, bioe-
tiką ir pagarbą religinėms bendruomenėms. F. Hollande taip pat pasiteiravo po-
piežiaus, ar Vatikanas priimtų vienos iš Sirijos pagrindinių opozicijos grupių
– Nacionalinės tarybos – delegaciją.                                            EPA–ELTA nuotr.

Bus paskelbti asmeniniai Jono Pauliaus II užrašai 

Varšuva (BNS)  – Asmeninis velio -
nio popiežiaus Jono Pauliaus II sek-
retorius nepaisė prašymo sudeginti vi-
sus jo asmeninius užrašus ir kai ku-
riuos jų vasario mėnesį paskelbs. Jie
atskleidžia ,,jo sielos fragmentą”, sakė
S. Dziwisz, kuris dabar yra Krokuvos
arkivyskupas.

,,Popiežius čia atskleidžia savo
sielos, savo susitikimo su Dievu –
apmąs tymų, pamaldumo – fragmentą
ir tai yra didžiausia šio leidinio ver-

tė”, – sakė S. Dziwisz, pristatydamas
knygą ,,Esu Dievo rankose. Asmeniniai
užrašai, 1962–2003 metai” (Jestem bard-
zo w rękach Bożych. Notatki osobiste
1962–2003). ,,Būtų buvę nusikaltimas
visa tai sunaikinti”, – pridūrė jis.

Knyga išeis vasario 5 dieną, ma-
žiau nei trys mėnesiai iki balandžio 27
dienos, kai 1978–2005 metais popiežia-
vęs Jonas Paulius II bus paskelbtas
šventuoju.

Vokietijoje 16 mln. žmonių tapo 
programišių aukomis

Berlynas (ELTA) – Vokietijoje pa-
vogta 16 mln. elektroninio pašto var-
totojų slaptažodžių ir kitų duomenų.

Federalinio saugumo biuro duo-
menimis, nusikaltėliai ,,užkrėtė” kom-
piuterius programa, kuri leido jiems

pasisavinti elektroninio pašto adre-
sus ir paskyros slaptažodžius.

Atakos mastas prilygsta beveik
penktadaliui Vokietijos gyventojų, ku-
rie galėjo tapti programišių taikiniais.

Olimpiniai komitetai sulaukė teroristų grasinimų

Budapeštas (ELTA) – Vengrijos
olimpinio komiteto atstovai sausio 22
dieną pranešė, kad gavo grasinamą
laišką dėl teroristinių išpuolių Sočio
žai dynių metu. Komiteto pirminin-
kas Zsolt Borkai teigė, kad į grasinimą
bus žiūrima labai rimtai, apie laišką in-
formuotas Tarptautinis olimpinis ko-
mitetas ir Rusijos saugumo agentūros.
Jis taip pat sakė, kad kitos šalys gavo
panašaus pobūdžio įspėjimų.

,,Informacija apie grasinamą laiš-
ką teisinga, – sakė Vengrijos olimpinio
komiteto generalinis sekretorius Ben-
ce Szabo. – Laiškas parašytas anglų ir
rusų kalbomis ir gautas elektroniniu
paštu, Vengrijos delegacijai grasinant
susidorojimu Sočio žaidynėse. Jie
mums nurodė geriau likti namuose...
Savaime suprantama, kad komitetas
nesiims svarstyti realios grėsmės rim-
tumo, ir tikrai nesiruošia atšaukti

savo delegacijos iš žiemos olimpinių
žaidynių”. 

Rusija jau reagavo į pranešimą
apie vengrų ir kitų šalių sportininkų
gautus laiškus ir patikino, kad grasi-
nimai nėra rimti ir kad laiškus siun-
tinėja vienas žmogus.

Anksčiau Šiaurės Kaukazo kovo-
tojai grasino sužlugdysią žaidynes,
rengdami išpuolius prieš jų dalyvius.
Rusijos valdžia savo ruožtu pažadėjo
užkirsti kelią teroro aktams.

Sočio žiemos olimpinės žaidynės
vyks vasario 7–23 dienomis. 

Atidėtas R. Paksui palankus Konstitucijos keitimas 

Vilnius (BNS) – Partijos ,,Tvarka
ir teisingumas” frakcijos siūlymu sau-
sio 23 d. iš Seimo plenarinio posėdžio
darbotvarkės išimtas Konstitucijos
pataisos ir jį lydinčio konstitucinio
įstatymo priėmimas, kuris būtų atvė-
ręs kelią partijos vadovui Rolandui Pa-
ksui dalyvauti artėjančiuose Prezi-
dento rinkimuose gegužę.

Už tai balsavo 104 Seimo nariai,
vienas buvo prieš, šeši susilaikė.

,,Tvarkiečių” seniūnas Petras Gra-
žulis teigė, kad kol kas nėra politinės
valios įvykdyti Europos Žmogaus tei-
sių teismo (EŽTT) sprendimą dėl per
apkaltą iš prezidento posto pašalinto R.
Pakso dalyvavimo rinkimuose.

Norint priimti Konstitucijos pa-
taisą, už ją privalo balsuoti ne mažiau
kaip 94 parlamentarai iš 141.

P. Gražulio teigimu, sprendimą
atidėti balsavimą lėmė opozicinių frak-
cijų – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų
sąjūdžio – nutarimas balsuoti prieš
Konstitucijos keitimą.

Tuo metu Konservatorių pirmi-
ninkas, opozicijos  vadovas Andrius
Ku bilius kritikavo pačią Konstitucijos

pataisą ir jį lydintį konstitucinį įsta-
tymą. Jo teigimu, šie projektai išeina
už EŽTT nutarimo ribų, nes jie susiję
ne tik su Seimo rinkimais, dėl ko pa-
sisakė Strasbūro teismas, bet ir su ga-
limybėmis eiti kitas pareigas - prezi-
dento, premjero, teisėjo ir panašiai.

,,Dabar EŽŽT sprendimo įgyven-
dinimas yra, pavadinčiau, ‘supaksin-
tas’, ir tada kyla problemų. Galvojama
ne kaip įgyvendinti Strasbūro teismo
sprendimą, o kaip sudaryti galimybes
Rolandui Paksui vėl kandidatuoti pre-
zidento rinkimuose”, - sakė A. Kubi-
lius.

Sausio 22 d. per televiziją, likus vos
kelioms valandoms iki šio plenarinio
posėdžio viešai nuskambėjo 2004-ai-
siais per apkaltą iš Prezidento pareigų
nušalinto Rolando Pakso atsiprašy-
mas. ,,Atsiprašau tautiečių, kuriems
vienas ar kitas mano žingsnis buvo ne-
priimtinas arba nepateisinamas”, -
LRT televizijos eteryje nuskambėjo
politinės reklamos ženklu pažymėtas
R. Pakso pareiškimas.

Prezidento rinkimai Lietuvoje
vyks gegužės 11 dieną.

Afrikinis kiaulių maras - trijuose Lietuvos rajonuose

Vilnius (ELTA) – Afrikinio kiau-
lių maro užkratas buvo aptiktas Šal-
čininkų, Alytaus ir Varėnos rajonuo-
se, penktadienį, sausio 24 d. sakė Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos (VMVT) direktorius Jonas Milius.

Visi užkrėsti šernai ketvirtadienį
buvo nušauti Šalčininkų, Alytaus ir
Varėnos rajonų ribose. Nuo šiol šiuo-
se rajonuose draudžiama medžioklė su
varovais, visi medžiotojų nušauti šer-
nai bus tiriami, siekiant nustatyti, ar
gyvulys buvo apsikrėtęs. Pirmadienį
bus šaukiama Vyriausybės Ekstre-
malių situacijų komisija, kurioje nu-
matoma aptarti situaciją dėl nustaty-
to afrikinio kiaulių maro atvejo ir pri-
imti atitinkamus sprendimus.

J. Milius penktadienį informavo,
jog dėl eksporto jau kelis kartus kal-
bėjo su atsakingų institucijų Rusijoje
vadovais. Esą deramasi, kad kol kas
eksportas būtų uždraustas tik iš už-
krato zonos. Tikimasi, kad pašarų ir
grūdų eksportas nebus uždraustas, ta-
čiau jo ribojimo priemonės gali būti
taikomos ne tik Lietuvai, bet ir kitoms
Europos Sąjungos (ES) šalims.

VMVT vadovas informavo, kad

afrikinis kiaulių maras nepateko į di-
džiuosius kiaulių kompleksus – židi-
niai yra gamtoje. Afrikinio kiaulių
maro būtų išvengta, jeigu būtų pasta-
tyta apsauginė tvora, tačiau jai nebu-
vo skirta europinių pinigų – tvorai rei-
kėjo 15 mln. eurų. Pranešta, kad Lie-
tuvoje turės būti mažinamas šernų
skaičius iki 10–15 proc. dabartinio
skai čiaus. 

LietUva ir PaSaULiS

J. Milius.   Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



lė iki šiol tokio masto juvelyro darbų paroda
buvo surengta 2002 m. Somerset House
Londone. 

Paroda ,,Jewels by JAr” veiks iki 
2014 m. kovo 9 d.

Kita Metropolitan Museum šiuo metu
veikianti paroda ,,The Nelson A. Rockfeller
Vision” skirta pristatyti geriausia Amerikos,
Afrikos ir Okeanijos meną iš muziejaus fon-
dų. Jos pagrindą sudaro garsaus politiko,
filantropo Nelson Aldrich Rockefeller (1908
–1979) rinkinys. 

Šią parodą galima aplankyti iki 
2014 m. spalio 5 d. 
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GYTIS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?
Šis filmas yra apie pinigų apga -

vikus, kurie dirbo 1978 metais New
Jersey valstijoje. Filmas prasideda
api būdinant Irving Rosenfeld ir Syd -
ney Prosser pinigų apgavystės firmą.
Apgavystė vykdavo taip – pas juos at-
eidavo žmogus, prašydami pa sko linti
pinigų (nuo 40 iki 50 tūkstančių do-
lerių). Už tą paskolą jie sumokėdavo
Irving ir Sydney 5,000 dol. Bet tos pa-
skolos jie niekada negaudavo,  Ir ving
ir Sydney pasilaikydavo ir tuos 5,000
dol. Aišku, toks verslas nelega lus. Po
kažkiek laiko, Irving ir Syd ney per-
sikrausto į didesnę rašti nę. Ten užsi-
dirba dar daugiau pinigų, kol vieną
dieną policininkas, apsirengęs kaip paprastas žmo-
gus, juos demas kuoja. Policija suima Sydney ir pa-
sodina ją į kalėjimą. Tas policinin kas/agentas,
vardu Richie di Maso, pasiūlo Irving sutartį: Sydney
gali sėdėti kalėjime dešimt metų arba Irving ir Syd-
ney gali policijai padėti sugauti kitus žmones, kurie
dirba ne legaliai. Jeigu jie padės policijai, Syd ney
bus išleista iš kalėjimo. Irving sutinka su pasiūlymu
ir jis su Sydney pra deda sekti žmones. Po kiek laiko,
jie susitinka su vienu New Jersey mies  to meru ir ki-
tais politikais.  De ja, jie taip pat netyčia patenka į
mafijos rankas. Ar Irving ir Sydney liks gyvi, ar ma-
fija juos nužudys? Teks žiūrėti fil mą, kad sužino-
tume, kaip jis baigiasi.

Aktoriai ir jų vaidyba
Šiame filme vaidina keli žinomi ir geri akto-

riai: Bradley Cooper („Sil ver Linings Playbook”,
„The Hango ver” serija) vaidina Richie Di Maso,
Christian Bale („Batman” serija,  „Empire of  the
Sun”) – Irving Rosenfeld, Amy Adams („Enchan -
ted”, „Catch Me if  You Can”) – Syd ney Prosser, Je-
remy Renner („The Aven gers”, „The Hurt Locker”)
– Carmine Polito, Jennifer Lawrence („The Hunger
Games, „X-Men”) – Ro salyn Rosenfeld ir Robert De
Niro („The Godfather”, „Goodfellas”) –Vic tor Telle-
gio. Norėčiau paminėti, kad keli iš šių aktorių kartu
vaidino filme „Silver Linings Playbook”. Aš ma -
nau, kad tas ankstesnis bendravimas padėjo fil-

muojantis šiame filme, nes
dauguma aktorių jau gerai
vie nas kitą pažinojo. Aš ma-
nau, kad aktorių vaidyba buvo
labai gera. Man ypač patiko
Jennifer Lawrence ir Chris -
tian Bale, kurių vaidmenys
filme labai sudėtingi..

Ar šis filmas yra vertas jūsų
dėmesio?

Aš manau, kad šį filmą
yra tikrai verta žiūrėti kino te-
atre. Nors šis filmas yra apie
nusikaltėlius (man to kie fil-
mai neypatingai patinka), yra
nemažai ir komiškų atvejų.
Akto riai šiam filmui labai ge-
rai pa rinkti, o režisierius Da-
vid O. Russell labai gerai viską

apjungė ir nufilmavo. Šis filmas pristatytas net
septy niems „Golden Globe Awards” apdo va noji -
mams ir dešimčiai „BAFTA Awards” apdovano-
jimų. Taigi, ne tik aš ma nau, kad šis filmas yra pui-
kus. Rotten Tomatoes (www.rottentomatoes.com)
filmo įvertinimo interneto svetainė  šį filmą vertina
92/100 taškais. Su jais sutinku.

Šis filmas turi „R” kategoriją, tai vaikai ir pa-
augliai į šį filmą negali ir neturėtų eiti. Aš su tuo su-
tinku, nes filme naudojama daug negražių žo džių.
Aš šį filmą pasiūlyčiau tiems, kurie mėgsta krimi-
nalinius filmus arba komedijas.

viSi MėGSta KiNĄ

MUziejŲ dUriS PravėrUS

„American Hustle” filmo aprašymas

miLwAUKee ArT mUSeUm
sausio 31 d. atidaroma amerikietiškojo

liaudies meno paroda ,,Uncommon Folk:
Traditions in American Art”. Joje pristato-
ma XIX a. pab. – XX a. pr. amerikiečių liau-
dies meistrų ir savamokslių dailininkų kū-
ryba. Apimanti įvairius žanrus – tapybą,
skulptūrą, tekstilę ir kt. – ji ypatinga tuo, kad
formavosi neveikiama europinės įtakos,
kuri tuo metu buvo užvaldžiusi meno pa-
saulį. Pats Milwaukee Art Museum yra
ver tas dėmesio statinys – jo naująjį ,,spar-
ną” suprojektavo vienas garsiausių mūsų
laikų architektų ispanas Santiago Calatra-
va. 

Paroda veiks iki 
2014 m. gegužės 4 d. 

meTroPoLiTAn mUSeUm of ArT
New Yorke veikia vieno garsiausių

XX a. juvelyrų Joel A. Rosenthal, Paryžiuje
žinomo JAR vardu, daugiau kaip 400 dar-
bų paroda ,,Jewels by JAR”. Tai pirmoji
šiuolaikinės juvelyrikos paroda Metropo-
litan Museum ir pirmoji retrospektyvinė
menininko paroda Amerikoje – vieninte-

ChiCAGo fieLd mUSeUm
vyksta paroda ,,Opening the Vaults:

Wonders of the 1893 World’s Fair” (,,Ati-
darytos saugyklos: 1893 m. Pasaulinės
parodos įdomybės”). 1893 m. pasaulinė pa-
roda – ne tik vieta, kurioje gimė kramtomoji
guma ,,Juicy Fruit” ar Apžvalgos ratas – Fer-
ris Wheel; tuo metu, prieš 120 metų, atsi-
rado ir pats Chicago Field Museum. Jubi-
liejaus proga muziejus iš savo fondų pa-
ruošė parodą, kurioje – retai arba nuo Pa-
saulinės parodos išvis niekada nerodyti eks-
ponatai,  tarp jų ir meteoritas, saugotas po-
žemiuose prirakintas grandinėmis.

Paroda veiks iki 
2014 m. rugsėjo 14 d. 

ChiCAGo ArT inSTiTUTe
penktadienį, sausio 24 d. atidaryta vie-

no žinomiausių fotografijos meistrų Cris-
topher Williams (g. 1956 m.) paroda ,,The
Production Line of Happiness” (,,Laimės
konvejeris”). Williams fotografija paženk-
linta intelekto – jo netenkina nors ir me-
niškas, bet  tik vartotojiškam skoniui pri-
taikytas vaizdas. Tai pirmoji menininko, fo-
tografuojančio jau 35 metus, retrospek-
tyvinė darbų paroda. Simboliška, kad pati
pirmoji Williams paroda (1982) taip pat
vyko Chicago Art Institute.

,,Christopher Williams: The Production
Line of Happiness” vyks iki 2014 m. gegu-
žės 18 d. Po to paroda keliaus į Museum of
Modern Art New Yorke ir Whitechapel
Gallery Londone.

SoLomon r. GUGGenheim mUSeUm
New Yorke surengta Vasilijaus Kan-

dinskio tapybos paroda iš muziejaus fon-
dų ,,Kandinsky in Paris, 1934–1944”, pa-
švęsta garsaus tapytojo paskutiniems vie-
nuolika gyvenimo metų, praleistiems Pa-
ryžiuje.

Paroda veiks iki 
2014 m. balandžio 23 d.

mUSeUm of The CiTy of new yorK
veikia paroda ,,Norman Bel Geddes: I

Have Seen the Future”, skirta amerikiečių
dizaineriui ir scenografui Bel Geddes (1893
– 1958), kuris buvo labai populiarus 3-iame
ir 4-ame dešimtmečiuose ir formavo ame-
rikiečių ateities viziją – neveltui jis buvo va-
dinamas ,,20 a. Leonardo da Vinci”. Ypač ne-
užmirštama buvo jo paroda ,,Futurama”
1939–1940 m. New Yorko pasaulinėje pa-
rodoje. ,,I Have Seen the Future” – pirma di-
delė šio futuristinės krypties dizainerio
paroda, jos proga išleista ir knyga ,,Norman
Bel Geddes Designs America”. 

Paroda veiks iki 
2014 m. vasario 10 d.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Pakingtaunas – daugiau ar ma-
žiau sutampančiame su Taun of
Leiku ir Bri džportu – name-

liuose, gaubiamuose vergiško nuo-
vargio ir didžiulės skerdyklų smar-
vės, pradžioje apsigyveno tie, kurių jei
ir negalime laikyti mažosios Lietuvos
Čikagoje pradininkais, tačiau kurie
stigmatizavo visą lietuvišką imigrantų
gyveni mą – kaip vergiško darbo ir iš-
naudojimo aukos. Upton Sinclair
Džiunglių herojai lietuviai labai ryš-
kiai buvo įrašyti į naująją Amerikos is-
toriją. Net jei rašytojas atsi tiktinai
pasirinko lietuvius, kaip juodžiau-
sio išnaudojimo aukas, vis tiek tai
atspin dėjo lietuviškosios imig-
rantų bendruomenės įsikūrimo
Amerikoje nuotaikas. Čikagos lie-
tuvių gyvenimo permai nos yra
susilaukę daugiausia tyrinėtojų
dėmesio. Apie juos daugiau ži-
nome, nors tuo pat metu galime sa-
kyti, kad tai, kas buvo būdinga
šioje lietuvių pasaulio dalyje, at-
spindėjo ir kitose Amerikos lietu-
vių kolonijose viešpatavusias
tendencijas. Anot Alfonso Ei-
dinto, naujieji lietuvių imigran tai
pereidavo visas įsikūrimo ir sun-
kumų grandis. Gyvenimo sąlygos
tipiškai prasidėdavo nuo bendrų
kambarėlių ir pusrūsių, nuo lūš-
nelių iki išsvajoto savo namuko. I
pasaulinio karo išvakarėse 1914 m.
vykusios sociologi nės apklausos
metu išryškėjo, kad iš 1 031 ap-
klausto Čikagos lietuvio 567 gy-
veno kambarėliuose po keturis, 168
– po penkis, 128 – po šešis ir 79 – po
tris190. Tad materialinės lietuvių
gyvenimo sąlygos per daug nesi-
skyrė nuo pagrindinio emi grantų
srauto vidurkio. 

Kadangi didelė dalis naujų
imigrantų buvo jauni vyrai, jie
rinkdavosi bur dingerio gyvenimą.
Nuo angliško žodžio board (kam-
barys su maistu) atsirado Ameri-
kos lietuvių burdas, o jo gyvento-
jas – burdingeris. Pirmais XX am-
žiaus metais buvo daug lietuvių
burdingerių, tačiau jau atsirado
nemažai ir tų seniau įsikūrimo golgo-
tas išgyvenusių lietuvių, kurie patys
laikė burdas ir nuomojo gri noriams, t.
y. naujiems imigrantams, kuriems pri-
tiko lietuvių naujadaras, nu kaltas iš
angliško gren horn. Du burdingeriai
dažniausiai pamainomis dalijosi viena
lova, gaudavo pusryčius ir vakarienę,
būdavo šeimininkės apskalbiami. Tai
pradinio įsikūrimo laikotarpiu buvo

kone vienintelis pasirinkimas.
Istorinės sociologijos požiūriu ap-

rėpiant tuos vergiško darbo bendruo-
menės kontūrus, kurie pasiduoda ty-
rimams, pirmiausia į akis krenta
skurdo kultūra. Uždarumas, girtuok-
lystės ir kriminaliniai polinkiai. Ali-
nantis darbas ir skaus mingas perėji-
mas nuo lietuviškojo kaimo įpročių
prie juodadarbių didmiesčio gyve-

nimo vedė į nemalonius dalykus. So-
ciologas Vytautas Kavolis be gailesčio
diagnozavo ankstyvųjų lietuvių imig-
rantų – grynorių – socialines deviaci-
jas:

Dėlto ir turime tokį entuziastingą
girtuokliavimą, kad šio šimtmečio
pradžioje lietuvių laikomų smuklių
skaičius Chicagoje ir Pennsylvanijoje
[Pensilvanija] (tik apie šias vietoves
turiu statistkų) prašoko visų kitų lie-
tuvių laikomų biznio įstaigų skaičių
paėmus drauge.

Dėlto ir tarp į psichiatrines ligo-
nines pakliūnančių lietuvių tiktai al-
koholikų, šizofrenikų ir psichoneuro-
tikų procentas žymiai pranešė imig-
rantų vidurkį. Dėlto ir tarp lietuvių
psichinių ligonių tiek vyrų, tiek ypač
moterų, alkoholikų procentas yra di-
desnis, kaip, sakykime, lenkų.

Dėlto ir lietuvių nusikaltimų
kreivės yra nepaprastai aukštos, kai
kuriuose miestuose pasiekiančios vieną

iš pirmųjų vietų. Dėlto pagaliau, ir
jaunuolių nusi kaltimais Chicagoje (tik
apie šį gražų miestą teturiu statistikų)
lietuviai, ypač mer ginos, buvo pranešę
tiek lenkus, tiek rusus. Dėl to ir lietuvių
komunistų procentas yra, kaip man
tvirtino vienas Chicagos ALT’o (Ame-
rikos lietuvių taryba – E. A.) atstovas,
bene didžiausias iš tautinių mažumų
Amerikoje...191

Sociologijos požiūris čia prasi-
skverbia į tas lietuvių diasporos praei-

ties gelmes, kurios it kolektyvinės
traumos dažniausiai išstumiamos į
atminties užkulisius. Istorinis
Ame rikos lietuvių pasakojimas
įtvirtina patį vargo faktą, sunku-
mus, su kuriais susidūrė industri-
nių didmiesčių naujakuriai, žemi-
nami net kitų imi grantų grupių pa-
žemintųjų. Tačiau pats istorinis pa-
sakojimas nesaugo ir nesu reikš -
mina sociologui į akis krentančių
pasekmių. Lietuviškų vers lų atsi-
radimo faktas – net jei jis susijęs
su smuklėmis, saliūnais ir alkoho-
lio prekyba – šiame pasakojime yra
pažangos ir prakutimo ženklas. Tu-
rėti savo biznį – tai daugiau nei
lenkti nugarą ties nesibaigiančiu
skerdienos konvejeriu.

Lietuvių gyvenimo mažuose
kalnakasių miesteliuose ir in -
dust ri niuo se di dmiesčiuose skir-
tumus yra aprašę ir ankstyvieji
JAV diasporos istorikai. Jei ne
mokslinis metodas, tai paprastas
lietuviškumo supratimas juos krei -
pė link ver tingumo ir patrauklumo
skalės, kurioje kaimas yra geres-
nis už miestą, o mažas miestelis –
geresnis už didmiestį. Nepaisant,
kad pati plačiausia lietuvių dias -
poros gyvenimo srovė nešė visiš-
kai kiton pusėn, o lietuviai gyveno
pagal tuos pačius principus, kaip
ir dauguma Vidurio Rytų Europos
emigrantų. Štai anot J. Žilinsko, ku-
riam ypač rūpėjo skirtumas tarp
angliakasių miestelių ir Čikagos,
nesunkiai atpažįstami tokie bruo-
žai:

Lietuvis maineris yra daugiaus
tiesmukas (homo simplex), jo gyveni-
mas la biau „krajavas”, lietuviškas. Di-
delių miestų lietuviai, ypatingai kriau-
čiai, mėgsta puikiai pasirėdyti, mėgsta
pasirodyti, o liuosose nuo darbo va-
landose palėbauti; bažnyčią lanko re-
čiaus, prie draugysčių (draugijų – E.
A.) rišasi tingiaus, ir, rei kia pasakyti,
morališkai, kaip paprastai didesnių
miestų žmonės, stovi žemiaus už mai-
nerius.192

XX a. pradžios lietuvių diasporos
istorikas jau mato pamažu išryškėjan-
čius čikagiečių lietuvių bruožus, kurie
nėra tokie jau ir atgrasūs: 

Būdo Chicagos lietuviai yra ne ar-
šiausio, nes susibraižiojimai pasitaiko
retai, o žmogžudystės tarp lietuvių ir iš
priežasties lietuvių dar visai neatsitiko.
Teisybė, per visą šį laiką, kaip lietu-
viai pradėjo apsigyventi Chicagoje,
trys lietuvninkai pa šovė įvairiose vie-
tose mirtinai tris svetimtaučius, bet pa-
darė tai apsigindami savo gyvastį(...)
Didžiausia liga daugumo Chicagos lie-
tuvių, kaip abelnai visų Amerikos lie-
tuvių, yra girtybė...193

190. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 38.

191. Kavolis, Vytautas. Lietuvio būdas ir likimas. In:
Kavolis, Vytautas. Nepriklausomųjų kelias. Vilnius: Versus
aureus, 2006, p. 311.

192. Žilinskas, J. Lietuviai Amerikoje, p. 120.

193. Ten pat, p. 148.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Joseph Ezerskis (k.) 23 m. J. J. tavernos  savininkas, 1913.
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dr. PeTrAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. nemiCKAS, md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Širdies ir KraUjaGYsLiŲ LiGOs

ChirUrGai

vidaUs LiGOs 

bendra PraKtiKa 

OdOs LiGŲ sPeCiaListai

edmUndAS ViŽinAS, md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

aKiŲ LiGOs

ArAS ŽLioBA, md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
tel. 815-723-1854

GineKOLOGija

VytEnIS gRyBAUSkAS, MD
SUSAn t. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

aUsŲ, nOsies, GerKLės LiGOs 

stUbUrO ir sKaUsMO LiGOs 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

sKaUsMO GYdYMas

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
tERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ShIngO yAnO, MD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

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

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

.

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

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

”BAKe for me” KAVinėS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

12

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIūLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
tel. 773-736-7900
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,,Draugo” sudoku Nr. 72
atsakymus atsiuntė: 

Brinė Čiunkienė, Warren, MI

Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

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

eUGene C. deCKer, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 w 103 St, oak Lawn, iL
55 e washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dr. JoViTA KereLiS
dr. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

dantŲ GYdYtOjai

dr. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PEtREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInė SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dr. dALiA e. CePeLė, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dr. rAmUnė mACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILė V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTArAS P. ČePėnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

reAL eSTATe

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

AStA t. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

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

siu. Tel. 630-340-9604

�  Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Gali pakeisti, išleisti atos-
togų. Legalūs dokumentai, rekomen-
dacijos, nevairuoja. Tel. 708-590-9176.

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

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

�  Medikė ieško pagyvenusių žmonių

prie žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumen tai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

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

�  Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Patirtis, rekomendaci-
jos, vairuoja. Tel. 773-449-0929.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

DRAUGAS 773-585-9500

Apsilankykite
,,Draugo”

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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ALDONA M. KRIŠTOLAITIS

Nedaug prašau, tik atminties,
Tiktai aušros per visą dangų,
Tik nubudimo po nakties.

Just. Marcinkevičius

Dar snigs ir pustys, dar sku du čiuos po kojo-
mis sniegas, daugsyk jį keis lietus su jo už-
maišyta pliurze, ne kantrieji burnos, spyg-

liuotais žo džiais įvardindami nepastovius Čika gos
orus, valdžią ir aukštyn kylan čias kainas. Todėl
pavasariop nepa ste bės savo rūbe nebeišsitenkančių
pumpu rų nei speigų užgrūdintos, snie gu dos niai
pagirdytos žolės.

...O viena motulė, per gyvenimą ėjusi su nuo-
latos veide žaidusia šyp sena, nebeišvys žalia spalva
apsi go bu sios Žemynos. Nesulaukta bus ir pirmojo
gegužės sekmadienio – Mo tinos dienos – būtinai
saulėtos ir gėlėtos, su nekasdieniškais žodžiais ir
šokoladu aplipintomis braškėmis.

Emilija Pakštas, sakiusi, kad „vis kas yra Dievo
rankose”, tikėjusi, jog ir jos svečiavimosi Žemėje
trukmė bus tų pačių rankų nuspręsta bei palai-
minta, po Amžinojo poilsio vi lio nėmis pasirašė
2013-jų gruodžio vienuoliktą dieną.

Vakarėjant prasidėjusi Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo bažnyčios cho ro repeticija sutapo su po-
nios Emili jos paskutiniuoju sudiev...

Vargonininkas tądien ypatingai nuoširdžiai ir
vaizdžiai aiškino jau Šv. Kalėdoms ruošiamų gies-
mių jausmines vietas. Žinojau Emiliją esant Šv.
Kryžiaus ligoninėje, tik nežinojau, kad būtent tuo
metu, palydėta iš bažnyčios pusės sklindančiomis
mū sų giesmėmis, nutraukusi devynis dešimtme-
čius trukusios kasdienybės saitus, pasigėrėtinai
atlikusi visus formalumus Žemėje, ji jau eina, jau
eina, jau... Šviesos paviliota išėjo.

Graudu, bet kažkaip švelniai ma lonu tikėti,
kad mano šeimininkutė girdėjo giesmių žodžius
bei šypsuliu įvertino su įkvėpimu išvingiuotą ir
mano balselį.

Nebeįvertins. Nebepatars. Nepa bars. Nepasi-
džiaugs. Gal ir gerai, kad šiemet Lietuvių Opera Či-
kagoje ato stogauja. Ruošimasis pavasarinei prem-
jerai ir nesulaikoma lavina srūvantys prisimini-
mai pareikalautų daug popierinių nosinaičių. Pa-
menu, vie nos kepuraitės siuvimo eigoje kūrybines
kančias patyrėme abi, bet visas vargas nuėjo per-
niek, nes kolektyvinis „kūrinys” „Meilės elik syro”
ope rai netiko. Emilija liūdėjo ir pergy veno labiau,
o aš tik juokiausi – jei skrybėlaitė neatitinka vai-
dinimo laikmečio reikalavimų, tai ryšėti ska relę –
geriausia išeitis!

Kokia buvo, kokią Emiliją pa ži nau, pamilau ir
prisimenu, begyve nant „vienai lubos, kitai – grin-
dys” sąlygomis?

Pirmasis susitikimas, prisistatymas bei savojo
„aš” nuoširdus ir atviras išnarstymas užtruko tik...
pen kias valandas! Bandžiau trumpinti kai kuriuos
tarpsnius, bet Emilija ne leido, tik vis pakišdavo
skanų, pa čios keptą, burnoje tirpstantį py ra giuką.
Išpažinčiai pasibaigus, buvo konstatuota, kad praei-
tyje nebuvau protinga, o ateičiai palinkėta daugiau
įžvalgumo bendraujant su žmonėmis (ypač su vy-
rais – pabrėžė).

Kreipinys „ponia Emilija”, gyve nant po vienu
stogu, buvo paskelbtas nevartotinu. Taip ir liko –
Emilytė.

Pirmojon šeimininkės nemalo nėn patekau dėl
savo kaltės. Sutikusi patalkinti Operai generalinės
repeticijos ryte, iš naujojo būsto turėjau iš bėgti
anksti. Raktų nuo visų durų dar neturiu, kelias au-
tobusu iki Cicero Morton auditorijos tolimas ir ne -
iš žval gytas. Bandžiau antrąjį aukštą perspėti, bet,
nežinodama kambarių išdėstymo ir, kad Emilija il-
sisi to li miausiame, todėl subtilaus mano barbe-
nimo išvis negirdi, vienas laukujas duris palikau
atviras (kabliukas ne užkabintas, spynos rankenėlė
nepasukta). Vaje, vaje vienerios iš šešių durys buvo
palikots ne-už-ra-kintos!

Buvo paskelbta mano paieška. Gavau pylos.
Supratau ir įsidėmėjau, kad saugumo taisyklių rei-
kia laiky tis. Trumpiau kalbant – mea culpa, mea
maxima culpa.

Prasižengimą primiršusi, Emili ja leido man
kapstytis žemėje. Už na mo būta nedidelio plotelio,
kuriame vešėjo mėtos ir kažin kokie nematyti, į
krienus panašūs lapai. Kaip vėliau paaiškėjo, tai
buvo kasdieninių Emi lijos salotų dalis (įskaitant ir
daug daug įpjaustomų česnakų). Auginau jai anuo-
met pomidorus ir agurkus, bet pralaimėjau kovą su
voverėmis, – nuskabė nenaudėlės Emilijos salotų
sudėtines dalis, vos žiedams užsi mezgus!

Kuomet Emilijos prenumeruojamas geruolis
„Draugas” atsiuntė zi ni jų sėklų, pasėjau išpurenton
že mėn, laisčiau, rišau, saulužės malonės meldžiau,
tačiau Emilytė tvirtino, kad to nepakanka. Ji džio-
vino, trynė ir barstė kiaušinių lukštus (gėlių vita-
minus)! Krūmų priežiūra irgi buvo kolektyvinė.
Persisvėręs per palangę Patariamasis Balsas Emi-
lija „pa ra dui” vadovavo iš aukš čiau, tad paklusti
reikėjo be išlygų. Nesibadantys eglės krūmai po
mano langu turėjo būti trumpinami „iki palangės”
ir „siaurai”, kad šiukštu ne liestų namo sienos.

Jokių ginčų nebuvo ir būti nega lėjo. Daug skai-
čiau, turėjau įvairiau sių knygų apie gamtą, me-
džius ir gėles. Bet, neduokdie, pradėti aiškinti, kad,
formuojant medelį labai svarbu išsaugoti pagrindi-
nes šakas, smul kiąsias dažniau apkarpant, kad ve -
šėtų. Jei pagrindinė šaka peržengė pavėsinės tvo-
relės ribą, tai tik čiakšt Emilytė su dideliu pjūklu ir
šakos nebėr.

Įsiminė kelionė į kapus. Išgavusi pažadą, kad
tikrai moku praretinti ir persodinti kieme turėtus
rainai ža lialapius krūmelius, leido juos „įskie pyti”
ir Kazimierinių žemėje. Buvo mano įkvėpėja ir dėl
prelato Krupa vičiaus paminklo: „Lietuvos žemės
reformą vykdė, o kapavietė žolėmis apžėlusi, – pik-
tinosi. Po tos kelionės iki dabar mažame plotelyje
vis kas nors augo ir žydėjo.

Emilija itin vertino pareigingu mą, žodžio lai-
kymąsi ir punktualu mą. Jei lapams gausiai krin-
tant pa sakydavau, kad nesirūpintų, aš viena išeisiu
jų sugrėbti, dar prieš septynias, tai 6:55 val. r. mano
Emilytė jau būdavo išvairavusi su trimis šiukšlių
talpintuvais ir visais įmanomais įrankiais.

Didysis rūpestis buvo, kai lapus mesdavo prie
namo esantys medžiai. „Tai mūsų lapai”, – sakyda -
vo. Kai mus užversdavo kaimynų milžiniško topolio
lapų griūtis ir aš skubinai lėkdavau tos gausos
grėbti, kiekvieno rudens įsitikinimas būdavo ne -
pa ki tęs: „Nusiramink, čia ne mūsų. Lai vėjas iš-
skirsto ir neša tolyn!” Visada liksiu dėkinga Emili-
jai už patirtą džiaugsmą tuos pirmuosius auksinius
la pus grėbiant. Praėjusių metų „ne mūsų” topolių
la pai atvirame maiše tebestovi kampe. Jau nebe-

kvepia. O kiti bus dar taip negreit, jei išvis bus.
Motinos dienos, Gimtadienio pro gomis dukros

(mergaitės, kaip Emilija jas vadino) visuomet atsi-
ųsdavo labai gražių, kartais egzotiškų gėlių. Mo-
tutė burbėdavo, nepažįsta mų augalų prisibijojo, nes
tokių prie žiūra reikalavo kantrybės ir rimtesnių
studijų. Retsykiais abi įnikdavo me į mano turėtą
vieną ar kitą gamtos paslapčių knygą. Nustojo bijoti
ankstyvos gražių (ir brangių!) rožių mirties, džiau-
gėsi išmokusi greit ir gražiai jas sudžiovinti, išsau-
gant spalvas ir kvapą. O kai kurias dovanotas gėles,
grūdinimo kursus baigusias šaltoje verandoje,
esame išmokę savarankiškai gyventi ir lauko sąly-
gomis.

Buvome atlaidžios iš kaimynų užtvorio skrie-
jantiems kamuoliams, nepykome už liepos 4-osios
ugnies sal vių pliūpsnius ir kurtinančius garsus. Į
tolimesnių kaimynų turėtą kačių gvardiją reaga-
vome skirtingai. Emilija visur kaišiojo apelsinų žie-
veles ir naftaliną, aš bandžiau su jomis susikalbėti
vaikystėje išmoktu „škac”.

Gyvendama greta Emilijos daugybę kartų lai-
kiau išbandymo egzaminus. Sodinant, laistant,
čiaupus už sukant, žirklėmis gyvatvorę (pa pras tom
žirklėm – gyvatvorę?!) ap karpant, šveičiant puodus
ir blizginant sidabrines žvakides, dažant indaujos
lentynas ir darželyje paklotas lentas (šviesiai, kad
būtų gerai matomos), prikalant, pataisant, sutvir-
tinant, rūšiuojant ir mėtas džiovinant. Nebuvo Emi -
li ja dosni pagyrimais, bet, kai šypsojosi, suprasda-
vau, kad yra rami ir patenkinta, turėdama po savo
sparnu tokią Barbę-devyndarbę. To ir pakako.

Emilijos pirštai buvo žiauriai pa žeisti artrito.
Kaip galėdama gelbėjau ją nuo smulkių, pirštais at-
liekamų ar jėgos reikalavusių darbų. Kai atėjau at-
sisveikinti gruodžio 15-osios vaka re, paglostydama
vėsias rankeles su šilau nuo pastebėjimo, kad Emi-
lytės pirštai išsilygino. Apgaubta juoda skara, ra-
miu veidu, kuriame įžvelgiau absoliutų užtikri-
nimą, jog „vis kas yra Dievo rankose, vaike...” ji man
atrodė gražiausia devyniasdešimties sulaukusi mo-
teris, geriausia savo mergaičių ir sūnaus Motina,
darbštuolė, kilni ir šviesi užaugu siais anūkais be-
sididžiuojanti Mo čiutė.

Emilija Pakštas išėjo pailsėti ir iš jos namų nie-
kados daugiau nebesklis mažulyčiais grūdeliais pa-
barstytų jos kepamų pyragėlių saldūs kvapai.

...Ačiū, Emilija, už paliktą man gražių prisimi-
nimų, malonių drauge praleistų akimirkų ir gim-
tąja kalba teisingai tartų žodžių lobį. Visados Jūsų –

Aldona M. Krištolaitis

Visa, ko laimei patirti reikėjo abi turėjome savyje

Emilija Pakštienė.

REMkIME DRAUgO FOnDą
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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

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ADA TOTORAITIENĖ
1913.09.09–2013.01.25

Mūsų pirmieji metai be Mamytės!
Ilsėkitės ramybėje, miela Mamyte, mes Tavęs nie -

kad nepamiršime.

Jonas, Ramunė ir Julia Totoraičiai
Jim, Irena ir Nevilis Wilder

A † A 
ALDONAI BIKULČIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų GIEDRIŲ, mar -
čią ROMĄ, anūkėlius JULYTĘ ir AURIMĄ bei kitus
gimines.

Ronald ir Aušra Padalino su vaikais
Nina, Natalia ir Ronald II bei visi

iš First Rate Real Estate

A † A
GRAŽINA

NARAKAITĖ
PETRAUSKAS

Dėkoju suėjusiems Čikagoje buvusiems Bavarijos Weiden’e
lietuvių DP stovyklos vargingos progimnazijos bendramokslių
dešimtukui, prisiminus mano prarastą – jau dausose... (60 metų
mūsų gyvenimo) mano bendramokslę, mylimą žmoną Gražiną.

Jums užjaučiant – padėka iš širdies!
Ji lieka gyva ne tik šiandienos atmintyje...

Edmundas Petrauskas

PADĖKA
Kaziuko mugei svarstoma suteikti simbolį 

Vilniaus miesto
savivaldybės ta-
ryba pradėjo

svarstyti, ar pritarti su-
kurto naujo Kaziuko
mugės ženklo dizainui –
nuo šiol ši šventė turėtų
išskirtinį simbolį, kurį
kiekvienais metais nau-
dotų mugės organizato-
riai renginiams viešin-
ti, taip pat mugės rekla-
mai užsienio šalyse.

Kaziuko mugės
ženklas sukurtas įver-
tinus istorinį seniau-
sios miesto mugės pa-
veldą, tariantis su įvai-
rių sričių specialistais,
pasitelkus profesiona-
lius dizainerius, rašo-
ma savivaldybės pranešime.

Naujajame Kaziuko mugės ženkle
pavaizduota karalaičio Šv. Kazimiero
karūna, verpimo ratelis, mugės me-
duolis, pavasarinis paukštukas, kara-
liškas simbolis – Lelija ir vėliava–gai-
relė – kiekvienas iš šio ženklo sude-
damųjų dalių turi simbolinę su šia
švente susijusią prasmę.

Pasak Lietuvos edukologijos uni-

versiteto prof. Liberto
Klimkos, teikiamas lo-
gotipas gerai atspindi
Kaziuko mugės specifi-
ką. ,,Vėliavėlės forma,
joje įpiešta karūna bei
lelijos žiedai primena
šventės kilmę – šv. Ka-
ralaičio Kazimiero ado-
raciją Vilniuje, ratuko
ženklas – mugės esmę –
tautodailę (aštuonios
skiltys – archajiškojo
pasaulio modelio požy-
mis), meduolinė širdis ir
paukštukai – žaismin-
gą ir pavasarišką jos
vyksmo nuotaiką, įra-
šyti metai žymi mugės
istoriškumą”, – sakė jis.

Mugė kilo iš šv. Ka-
ralaičio Kazimiero pagerbimo proce-
sijų, rengiamų Vilniuje nuo 1604 metų.
Laikui bėgant kovo 4 dieną bažnytinę
šventę lydinti prekyba išaugo į šur-
mulingos pavasariškos nuotaikos tri-
jų dienų Kaziuko mugę. Šiais metais
Kaziuko mugė švęs jubiliejinius – jau
410-uosius – metus.

ELTA

Linkstama atkurti istorinius Misionierių sodus

Vilniaus miesto savivaldybės ta-
ryba sausio 22 d. pritarė dėl Mi-
sionierių bažnyčios ir vienuo-

lyno komplekso, esančio Subačiaus g.
26, 28, suteikimo pagal panaudą Savi-
valdybei – vienuolyno pastatai būtų
pritaikyti kultūrinėms, edukacinėms
reikmėms. Šis vienuolyno pastatas
būtų pritaikytas Vilniaus ,,Ąžuoliuko”

muzikos mokyklos – berniukų bei jau-
nuolių choro ,,Ąžuoliukas” – veiklai bei
į vienuolyno patalpas būtų perkelta
pradinukų Vytės Nemunėlio mokykla,
o bažnyčioje būtų įrengta didžioji kon-
certų salė. Tam tikimasi gauti Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

ELTA

Žirgų lenktynės ,,Sartai 2014” įvyks laiku

Žemės ūkio ministerija praneša,
kad pirmąjį vasario šeštadienį,
vasario 1 d. Dusetose, įvyks tra-

dicinės žirgų lenktynės ,,Sartai 2014”.
Varžybų dieną šalyje numatomas tik
lengvas šaltukas, kuris neturėtų iš-
gąsdinti nei žirgų ir jų važnyčiotojų,
nei žiūrovų. Šiemet Dusetose varžysis
ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos

ir Rusijos žirgų važnyčiotojai. Prie
lenktynių starto linijos bus išrikiuoti
68 ristūnai, išauginti Baltijos šalyse,
Rusijoje, Švedijoje, Prancūzijoje ir
Norvegijoje. Dusetose vyksianti žiemos
sporto šventė neapsieis be gausios
mugės – iš mugės tikrai parsivešite ir
skilandį, ir veltinius. 

ELTA
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� Šį sekmadienį, sausio 26 d. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje šv. Mi-
šias atnašaus kunigas Rimvydas Adoma-
vičius. Po šv. Mišių – muzikinė popietė
su svečiu kun. Rimvydu Adomavičiumi ir
muziku Algimantu Barniškiu. Cepelinų
pietūs. 

� Meninio filmo ,,Laiškai Sofijai” per-
žiūra sekmadienį, sausio 26 dieną 4 val.
p. p. SLA (Susivienijimo Lietuvių Ameri-
koje) patalpose 307 West 30th Street,
New York, NY.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, sausio 29 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite Lietuvos kultūros
ministerijos remtą filmą ,,Istoriją kuriame
kartu” apie Lietuvoje įsikūrusių svetim-
taučių kultūros paveldą, religijų ir papro-
čių savitumą. 

� ,,Kremerata Baltica” koncertas įvyks
ketvirtadienį, sausio 30, 7:30 val. v. 92Y
- Kaufmann Concert Hall 1395 Lexington
Avenue New York, NY 10128. Informa-
cija: 212-415-5500 arba: www.92y.org

� Cicero LB Vasario 16-tosios dienos mi-
nėjimas vyks vasario 9 d. 9 val. ryto – šv.
Mišios, po Mišių – minėjimas kavinėje.
Minėjime kalbės Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Marijus Gudynas.
Bus meninė dalis, vaišės ir renkamos au-
kos LB veiklai.

� Sekmadienį, vasario 9 d. Pasaulio lie-
tuvių centro Lemonte didžiojoje salėje
rengiamas kasmetinis organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” narių veiklos atas-
kaitinis pranešimas visuomenei. Bus pa-
sidalinta organizaciju projektų bei finan-
sinės paramos žiniomis. Įspūdžius papa-
sakos jaunuoliai, vasarą savanoriškai
dirbę organizacijos remiamuose centruose
Lietuvoje. Pradžia – 12:30 val. p. p. Či-

kagos ir apylinkės lietuvių visuomenė
kviečiami dalyvauti. Informacija: vvm@
childgate.org

� Vasario 13 d., ketvirtadienį, 11 val.
ryto JAV LB atstovai kartu su Cicero
miesto savivaldybe, Cicero miesto centre
Vasario 16-osios proga iškels Lietuvos
tautinę vėliavą. Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti.

� Vasario 22 dieną, 5 val. p. p. kvie-
čiame į dviejų, Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės
dienų šventę – pokylį. Dalyvaus: Vilniaus
universiteto merginų choras ,,Virgo”, LR
generalinis konsulas New Yorke V. Sara-
pinas, DJ/VJ R. Samis. Vaišinsimės V.
Grigonytės užkandėlėmis. Pokylis vyks
Mt. Carmel bažnyčios salėje: Havemeyer
Str. ir North 8 th Str., Brooklyn NY
11211

� Vasario 22 d., 7 val. v. kviečiame pa-
minėti Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo dieną Estų namuose, 4 Cross St. &
Veterans Hwy, Jackson, NJ 08527. Po
minėjimo – akustinis Nojaus koncertas.

� LR generalinis konsulatas Čikagoje,
bendradarbiaudamas su Čikagos laisva-
laikio ir pramogų centru Navy Pier, kvie-
čia lietuvius ir visus Amerikos gyventojus
bendrai švęsti Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą renginyje ,,Celebrate Lithuanian
Independence”. Šventė vyks 2014 m.
kovo 2 d., sekmadienį, nuo 12 val. p. p.
iki 3 val. p. p. Navy Pier centro ,,Crystal
Gardens” salėje. Jos metu numatomi
meno kolektyvų pasirodymai, bus suda-
rytos sąlygos verslininkų, menininkų bei
organizacijų atstovų dalyvavimui. Norin-
tys tapti šventės rėmėjais ar kitaip prie jos
prisidėti prašomi susisiekti su generalinio
konsulato darbuotoja Agnei Vertelkaitei el.
paštu agne.vertelkai te@urm.lt arba tel.
312-397-0382, trumpasis nr. 204.
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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

eduardas olšauskas, gyve-
nantis Berwyn, IL, tapo „Draugo”
garbės prenumeratoriumi. Šį
skaitytoją „Drau gas” lankys dar
vienerius me tus. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus skaitote ir
sveikiname tapus garbės prenu-
meratoriumi.

Visus maloniai kviečia
Amerikos Lietuvių Taryba ir ją sudarančios organizacijos

Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas

Sekmadienį, vasario 16 d., 11:00 val. ryto
Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Iškilmingas minėjimas – parapijos salėje.

Kinija puošiasi – ruošiasi sutikti Naujuosius metus pagal Mėnulio kalendorių. 
EPA-ELTA nuotr.

Gamtos stebuklas – Draugo fondo pirmininkės Marijos Remienės kieme Westchester, IL.
Marijos Remienės nuotr.


