
Paskutinį praėjusių metų
savaitgalį, gruodžio 26
d., „Lituanicos” krep ši-

nio Akademijos jaunieji krep-
 šininkai išvyko į pažintinę-
sportinę kelionę Texas valsti-
joje. Čia jaunieji „Lituanicos”
klubo aštuntokai (13–14 metų
amžiaus) sutiko ir Naujuosius
metus.

Kaip mums papasakojo šią
toli mą kelionę organizavęs „Li-
tuanicos” treneris Aurimas
Matulevičius, ši iš vyka jau-
niesiems krepšininkams pa-
 liko neišdildomą įspūdį bei vir-
šijo vi sus lūkesčius.

„Pusiaukelėje mes susto-
jome Memphyje (TN) ir čia su-
žaidėme drau giškas varžybas
prieš vietinę mokyklos ko-
mandą, kurioje žaidžia ir mo-
kosi vienas lietuvis, buvęs ‘Li -
tuanicos’ auklėtinis Lukas Vyš-
niaus kas.

Po šių varžybų keliavome
toliau link Dallaso (TX) miesto. Čia mūsų kolektyvas – 8 berniukai ir aš – apsilankėme SMU universiteto ko-
mandos, kurią treniruoja bene geriausias JAV treneris (NCAA ir NBA laimėjęs pirmąsias vietas) Larry Brown,
tre ni ruotėse bei stebėjome vienas šio universiteto vaikinų varžybas. – 8 psl.
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Istorinei atminčiai 
skirtas žygis – 7 psl.

Kolekcininkams ...
ir ne tik – 10 psl.

„Lituanicos” krepšininkai: „Kelionė į Texas pranoko lūkesčius”

„Lituanicos” krepšinio Akademijos krepšininkams bei jų treneriui Aurimui Matulevičiui iš -
vyka į Texas ir susitikimas su D. Motiejūnu paliko neišdildomą įspūdį. 

Praeitą šeštadienį, sausio 10 d.,
operos mylėtojai, kurie klau-
sosi radijo bangomis per-

duodamų Metropo litan Opera pa-
statymų, galėjo pasi džiaugti Giu-
seppe Verdi ,,Aida”  su Amneris –
Violeta Ur mana.  Aidos  vaidmenyje
čia debiutavo amerikietė Tamara
Wilson, Marcello Giordani dainavo
Radames. Metropolitan Ope ra ,,Ai -
dą” kartos balandžio mėnesį – 9, 13,
17 ir 20 dienomis. Tuose pastaty-
muo se Am neris rolę vėl dainuos
Violeta Urmana.  

Opera ,,Aida” yra reikšminga
Violetos Urmanos muzikinėje kar-
jeroje.  Ji yra dainavusi ir pagrin-
dinę soprano  partiją – Aidą ir pa-
grin  dinę mezzo-soprano partiją –
Amneris.  Aidos  vaidmenį Violeta
Urmana atliko žymiame La Scala
operos teatre 2006 m. ir Metropoli-
tan Ope ra 2009 m.  bei  2012 m.  At-
rodo, kad pastaruoju metu V. Ur-
mana linkusi grįžti prie mezzo-sop-
rano partijų.  2014 m. Amneris vaid-
menį ji atliko Italijoje, Arena di
Ve rona scenoje, o šiemet – Metro-
politan Opera.  – 4 psl.

Violeta
Urmana
atsisveikina
iki pavasario

Tamara Wilson (Aida) ir Violeta Urmana (Amneris) Verdi operoje ,,Aida”
Ken Howard/Metropolitan Opera nuotr.



Izraelis net tris šimtus metų ne turėjo
pranašų, todėl kęsdamas romė nų jungą
jautėsi Dievo apleistas. Isto rikas Flavijus

mini daug politinių vei kėjų, nesėkmingai
bandžiusių su kilti prieš tironiją. Todėl Jono
pasiro dymas prie Jordano, kvietimas keistis
ir prisiartinusios Dangaus karalystės skel-
bimas jaudino žmones. Jie gausiai rinkosi
prie Jordano ir, ne paisydami karštos pietų
saulės, ilgai klausėsi šio keisto, kietai pa-
sninkaujančio ir ne mažiau kietai kalbančio prana-
šo. Kai kurie žydai Jonu galėjo nusivilti, nes jis ne-
kvietė sukilti prieš pavergėjus, bet tik skelbė apie pri-
siartinusią Dangaus karalystę ir visus kvietė atsi-
versti. 

Atsiversti – tai keistis nusigrę žiant nuo blogio ir
atsigręžiant į Die vą. Atsiversti – tai  atnaujinti su Die-
 vu sandorą, kurią nutraukia nuodė mė. Jonas kvietė
žmones laikytis tei singumo ir dalytis su stokojančiais
turimomis gėrybėmis. Jono lūpomis kalbėjusi Dievo
Dvasia kreipė žmo nes į atgailą. Žmonės išpažindavo
sa vo nuodėmes, ir atgailaujančius Jo nas krikštijo Jor-
dano upėje. Jono krikštas buvo simbolinis veiksmas,
išreiškiantis žmogaus pastangas išsilaisvinti iš nuo-
dėmės ir pasitikėjimą Dievo gailestingumu.

Vieną dieną prie Jordano atėjo Jėzus. Jonas, Die-
vo Dvasios apšviestas, atpažino Jėzuje Mesiją ir vie-
šai paskelbė: „Štai Dievo Avinėlis, štai kuris naikina
pasaulio nuodėmę.” Jėzus, nekreipdamas dėmesio į
jam rodomą dėmesį bei pagarbą, kaip ir kiti nusidė-
jėliai, paprašė krikšto. Jo nas bandė spyriotis, kaip jis,
Mesijas, gali prašyti jo, nuodėmingo žmogaus, krikš-
to, bet Jėzus paliepė: „Šį kartą paklausyk! Taip mud-
viem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui” (Mt
3, 15).

Evangelistas pastebi, kad po krikš to Jėzus pamatė
atsivėrusį dan gų ir ant jo, tarsi balandį, nusileidžian -
čią Dvasią. Tuo metu pasigirdo balsas, kuris paskel-
bė: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi”
(Lk 3, 22). Dangaus Tėvas gėrisi savo Sūnumi, atei-

nančiu gelbėti nuodėmėje paskendusio pasaulio, už-
mokant žmonių nuodėmės kainą. Ta kaina bus labai
didelė – Dievo Avinėlio kraujas. Prie Jordano Jėzus
ateina kaip aukos Avinėlis, kuris bus paau kotas ant
kryžiaus aukuro.  

Ką reiškė Jėzaus krikštas?  Jė zus, Dievo Sūnus,
spindi šventumu ir jame nėra nė mažiausio nuodėmės
šešėlio, bet jis myli net ir nuodėmių sužeistus žmones
ir trokšta juos pa daryti panašius į save, kad taptume
mylimais Dievo sūnumis bei dukro mis. Krikšto
metu Jėzus apsireiškia kaip Gelbėtojas. Jis žengia
nuodėmė se paskendusio žmogaus link ir jo kal  tes už-
sideda sau ant pečių. Krikš to metu simboliškai jas pa-
nardina Jordano vandenyse, o savo žemiškojo gyve-
nimo pabaigoje jas atneš ant kryžiaus ir prie jo pri-
kals mūsų skolų raštą. Apaštalas Paulius apie tai rašo
Laiške kolosiečiams: „Jis ištrynė mus kaltinantį
skolos raštą ir pa nai kino jį prismeigdamas prie kry-
žiaus” (Kol 2, 14). Tiltą per nuodėmės bedug nę nutiesia
gailestingoji Dievo meilė; žmogui tą meilę reikia tik
priimti.

Po prisikėlimo Jėzus siųs savo mokinius į pasaulį
skelbti meilės Evangelijos ir ją priėmusius krikšty-
ti vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šven tosios Dvasios. Per
krikštą mumyse išsilieja Šventosios Dvasios malonė,
mus padaranti Dievo vaikais. Dėl to apaštalas Jonas
džiūgaudamas rašo: „Mylimieji, mes dabar esame Die-
vo vaikai, bet dar nepasirodė, kas bū sim. Mes žino-
me, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes ma-
tysime jį tokį, koks jis yra” (1 Jn 3, 2).

Taigi Jėzaus krikštas skelbia mums pa-
čią brangiausią žinią: Dievo meilė yra di-
desnė už mūsų nuodėmes. Jėzus nusižemino
ir kaip nusidėjėlis priėmė Jono, žmogaus,
krikštą, kad tą žmogų padarytų Dievo vaiku.

Jėzaus krikšto minėjimas tepa ska tina
mus atnaujinti savo tikėjimą, ką mes patys
esame gavę krikšto me tu. Gaila, daugelis
žmonių turi tik mig lotą krikšto suvokimą.
Jiems krikš tas yra tik religinė apeiga, tik tra-

dicija, kurios laikėsi tėvai ir se neliai ir kurios jie pa-
tys laikosi. Iš tikrųjų, krikštas užmezga žmogaus drau-
gystės su Dievu santykį, kuris vėliau, per visą gyve-
nimą turi mu myse stiprėti iki to palaimingo mo men-
to, kada išvysime Dievo veidą. Tačiau šis draugystės
santykis nėra nepajudinama duotybė – jis gali stip-
 rėti ir silpnėti, netgi nutrūkti. Jeigu sąmoningai sun-
kiai nusikalstame, šį meilės santykį nutraukiame, ta-
čiau dėl Jėzaus mirties nuopelnų per at gailą, priim-
dami Sutaikinimo sakramentą, jį vėl galime atkurti.

Krikštas mus ne tik padaro mylimais Tėvo vai-
kais, bet įjungia į Dievo tautą, Bažnyčią. Po krikšto
keliaujame per gyvenimą ne kaip vienišiai, atsisky-
rėliai, bet drauge su milijardais pasaulio žmonių, pa-
našiai kaip ir mes per krikštą susivienijusių su
Kristumi. Kai kam atrodo, kad priklausymas Baž-
nyčiai yra našta. Iš tik rųjų tai ne našta, bet privile-
gija. Pri klausymas Bažnyčiai dvasine prasme yra pri-
klausymas elitinei bendruo menei, kurios galva yra
pats Jėzus Kristus, už pašauktuosius išliejęs savo
kraują.

Dėkokime Dievui, kad esame ga vę Krikšto ma-
lonę, kad priklausome Bažnyčiai ir kad einame per
gyveni mą, turėdami Vadovą – tą, kuris vadi namas
„Tiesa, Kelias ir Gyvenimas”. Mums nereikia klai-
džioti reliatyvizmo džiunglėse, nežinant nei tiesos, nei
kelio. Mums nereikia nuogąstauti dėl savo likimo, nes
jį esame patikėję tam, kuris pats yra gyvenimo Pilnat -
vė ir visokio gėrio Šaltinis. 
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Sausio 15 d. Lietuvos na-
cionaliniame muziejuje
kultūros istorijos va ka-

re buvo prisiminta arkivys-
kupo pal. Jurgio Matulaičio
(1871–1927) asme ny bė. Apie
kol kas vienintelį pa lai min-
tuoju paskelbtą XX a. pr. lie-
tuvį ir jo nuopelnus ginant
žydų tautą pa sakojo istorikė
dr. Genovaitė Gus taitė.

Vakaro pradžioje prisi-
minta vie na žymiausių ir gra-
žiausių Vilniuje gyvenusio ir
jidiš virtuozu vadinamo žydų
poeto Moišės Kulbako (1896–
1937) poema „Vilnius” (1926),
kurią iš jidiš kalbos išvertė
Alfonsas Bukon tas. Poemą
skaitė aktorius Virgilijus Ku-
bilius.

Poemos laikas sutampa
su J. Matulaičio paskyrimu
Vilniaus vys kupu (1918–1925).
Dr. G. Gustaitė gi liau pažvel-
gė į Lietuvos istorijoje pa-
 mirštus faktus. Jos tyrimai atskleidė nepaprastą Vilniaus vyskupo atsidavimą
tikėjimui, tikintiesiems, savo tautai. Jis gynė kiekvieną nuskriaustąjį, „bet la-
biausiai žydus”, kaip buvo rašoma įtakingiausiame žydų laikraščio „Di jidiše
štime” (1927) nekrologe, skirtame vyskupui. 

ELTA

Popiežius Pranciškus ragina kovoti su korupcija

Pirmą piligrimi-
nio vizito dieną
Filipinuose po-

piežius Pranciškus pa-
ragino šalies vadovus
kovoti su korupcija ir
socialine nelygybe. Po-
piežius tai sakė atida-
rymo iškilmėse Prezi-
dento Benigno Aquino
rūmuose. Pasak šven-
tojo tėvo, ,,dabar labiau
nei bet kada politiniai
vadovai turi pasisaky-
ti už sąžiningumą, do-
rumą ir pasišventimą.
Kiekvieno krikščionio
pareiga – nutraukti ne-
teisybę ir priespaudą,
dėl kurios atsiranda
baisi socialinė nelygy-
bė”. 

Vėliau jis aukojo
šv. Mišias sostinės Ma-
nilos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje.

Atvykusį į šalį pontifiką pasitiko minios žmonių, tačiau manoma, kad
dar daugiau tikinčiųjų pritrauks popiežiaus aukojamos šv. Mišios sek-
madienį. Šeštadienį popiežius aplankys 2013 metais taifūno nusiaubtą Tak-
lobano miestą. 

ELTA

EPA-ELTA nuotr.

Prisimintas Vilniaus vyskupas pal. J. Matulaitis

Apie Vilniaus  vyskupą J. Matulaitį pasakojo istorikė
G. Gustaitė                    Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Lietuvos teismai eilinį kartą nuvylė ir įskaudino
antisovietinės re zistencijos dalyvius – parti-
zanus, lais vės kovotojus ir tremtinius. Ištei sin-

tas buvęs etatinis KGB darbuotojas Marijonas Mi-
siukonis, dalyvavęs paskutinio Lietuvos partizano
Anta no Kraujelio-Siaubūno nužudyme.

Panevėžio apygardos teismas 2014.11.26 išteisi-
no genocido byloje kaltinamą M. Misiukonį. Nuo-
spren dis  dar  gali būti skundžiamas Ape lia ciniam
teis mui. Byla dėl A. Kraujelio nužudymo buvo vil-
kinama 16 metų. Per tą laiką mirė 9 iš 10 kaltinamųjų.
Tik  M.  Misiukonis liko gyvas.  Proku roras  prašė
teismą skirti jam šeše rius su puse metų kalėjimo ir
pripa žinti jį kaltu dėl genocido.

Sprendžiant iš teismo atstovės spaudai Jolitos
Gudelienės pranešimo, Apygardos teismo teisėjai M.
Mi siukonį ne teisė, bet jam advokatavo. Prokurorų
surinktus argumentuotus kaltinimus jie atmetė ir
sprendimą grindė vien kaltinamojo ir jo gynėjų iš-
vedžiojimais. Esą M. Misiukonis ne žinojęs, kad par-
tizaną A. Kraujelį siekiama sunaikinti. Nors parti-
zanų sunaikinimas buvo KGB teroro tikslas. Tam ir
buvo organizuoti stribų-naikintojų būriai. Nė vienas
kagėbistas negalėjo to nežinoti. Esą A. Krau jelis buvo
ieškomas kaip krimina li nis nusikaltėlis. Visi žino-
me, kad oku pantai partizanus vadino teroristais ir
kriminaliniais nusikaltėliais. Be to, kriminalinius
nusikaltėlius sek davo ir areštuodavo milicijos pa rei-
gūnai, ne KGB. 

Apygardos teismo teisėjai nepai sė Konstitucinio
Teismo išaiškinimo dėl genocido sąvokos apibrėži-
mo, kurio patys buvo paprašę, kad ir vie no pasi-
priešinimo dalyvio nužudymas gali būti traktuoja-
mas kaip ge nocidas. Tačiau teisėjai turbūt atsi-
 žvelgė į tai, kad 2000 m. Prezidentas V. Adamkus M.
Misiukonį apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio Ge dimino 3-iojo laipsnio ordinu.

Lietuvos politinių kalinių ir trem tinių sąjunga
(LPKTS) 2014 m. gruodžio mėn. 13 d. rezoliucijoje „Dėl
M. Misiukonio išteisinimo” pareika lavo prokurorų
apskųsti šį Panevėžio apygardos teismo nuosprendį
Lietu vos apygardos teismui, o jei prireiks – ir Aukš-
čiausiajam Teismui, kol bus pasiektas istorinis tei-
singumas. Ir atimti iš M. Misiukonio aukštą valsty-
bės apdovanojimą – LDK Gedimi no 3-iojo laipsnio or-
diną, kaip slėpusiam nusikaltimą žmoniškumui ir
valstybei ir to nusikaltimo iki šiol nepripažįstančiam.

Prokuroras ir Antano Kraujelio sesuo Panevė-
žio apygardos teismo sprendimą M. Misiukonio by-
loje ap skundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Tau-
tiška visuomenė laukia šio teismo sprendimo.

Dar vykstant teismui Kovo 11-osios signatarai
prof. Aloyzas Saka las ir buvęs Nepriklausomos Lie-
tu vos Valstybės saugumo departamento gen. direk-
torius Jurgis Jurge lis pa reikalavo atimti kario sa-
vano rio statusą ir Vyčio kryžiaus ordiną iš vieno iš
ilgiausiai kovojusių Lietu vos partizanų A. Kraujelio,
žuvusio, kai KGB apsupo namą, kuriame partizanas
slėpėsi. Tą namą buvo apsupę 10 ginkluotų Utenos ka-
gėbistų, tarp jų buvo ir M. Misiukonis. Abu signatarai
teismo ligos metu dėjo pastangas, kad M. Misiuko-
nis būtų ištei sintas. 

Toks signatarų elgesys padrąsino kitus stribų pa-
likuonis reikalauti iš Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC), kad šis pa-
naikintų kario savanorio statusą ir kai kuriems ki-
tiems partizanams. Manytina, jog tokiu būdu buvo
norima sukelti abejonių Lietu vos laisvės kovos są-
jūdžio (LLKS) veiklos teisėtumu ir perrašyti Parti-
 zanų karo istoriją. Būtent to paties siekia ir dabar-
tinė V. Putino Rusija. Ir tai galima laikyti Rusijos in-
formacinio karo prieš Lietuvą dalimi. Kyla teisėtas
klausimas – su kuo ir prieš ką veikia šie du signa-
tarai?

Signatarai nepagrįstai kaltina par tizaną A.
Kraujelį žudžius nekal tus civilius žmones, remda-
miesi KGB archyvų įrašais. LGGRTC istorikai net du
kartus nuodugniai tyrė signa tarų kaltinimus ir abu
kartus padarė išvadą, jog kaltinimai partizanui A.
Kraujeliui yra nepagrįsti. Visi buvę politiniai kali-
niai gerai žino, kad KGB klastodavo faktus ir bylo-
se rašydavo netiesą. Liudininkai, grasinant kalėjimu
ar tremtimi, buvo verčiami kalbėti tai, ko reikėjo tar-
dytojui. Ir ne visiems užteko drąsos kalbėti tiesą. Tai
turėtų žinoti signataras A. Saka las, pats buvęs poli-

Signatarų karas prieš partizanus
tinis kalinys.

Partizanai baudė okupantų kola borantus, šnipus
ir išdavikus, turėjo savo teismus, viešai nešiojo Nepri -
klau somos Lietuvos kariuomenės uniformą ir gink-
lus. Jie buvo Lietu vos kariuomenė okupuotoje Lietuvo -
je ir tik jų sprendimai ir veiksmai buvo teisėti. 

Sovietinio okupanto, kolaboranto vaikaitis, dir-
bantis Lietuvos tei singumo ministerijoje, Donatas
Glo de nis sako, kaip rašo (Bernardinai.lt 2014.12.22),
kad Lietuvos partizanai baudė ne mažiau žiauriai nei
„rau donieji partizanai”. Mat jo senelį, bu vusį apy-
linkės sekretorių, jie sušau dė. Na, sušaudė turbūt ne
dėl to, kad buvo sekretoriumi, bet todėl, kad gal skun-
dė partizanus stribams ar su da ri nėjo sąrašus žmo-
nių trėmimui. D. Glodenis bando lyginti nepalygi-
namus dalykus. Partizanai kalėjimų neturėjo, tad ir
jų bausmės buvo griežtos. Ponui Donatui reikėtų pri-
 minti, kad raudonieji banditai, norėdami įbauginti,

degino ir šaudė ištisus kaimus, kaip ir generolo Vet-
rovo NKVD baudėjų divizijos, be tardymų ir teismų
sušaudžiusios tūkstančius beginklių, nuo sovietinės
mobilizacijos besislapsčiusių jaunų vyrų. Ir nepaisė
jokių tarptautinės teisės tai syklių. 

Tokiais signatarų ir valstybės tarnautojų poel-
giais netrunka pasinaudoti įvairūs V. Putino finan-
suojami sambūriai ir Rusijos užsienio reikalų mi-
nisterija, skleisdama įvairiausias klastotes, neva Lie-
tuvoje klesti ne ona cizmas ir garbinami nacių ko la-
 borantai bei civilių žmonių žudikai. 

Gal verta kelti klausimą ir dėl sig natarų statu-
so bei rentų panaikinimo už dalyvavimą Rusijos in-
formaciniame kare prieš Lietuvą? O ir valstybės tar-
nyboje neturėtų būti žmo nių, dalyvaujančių tokiame
kare, nes Lietuvos įstatymai informacinį karą laiko
grėsme valstybės saugumui ir numato baudžiamąjį
persekiojimą. 

Nuomonė apie M. Chodorkovskį 
dabar jau bus kita?

Aplink Michailą Chodorkovskį, kuris šiuo metu
gyvena Ciuriche ir yra vienas žinomiausių Ru-
sijos politinių kalinių, sukasi viltys dėl galbūt

būsimo vadovavimo Rusijai.
Tačiau po jo pasisakymų Vilniaus intelektualų

forume žurnalistas Vykintas Pugačiauskas pareiškė,
jog po šio susitikimo bent jau Lietuvos nuomonė
apie M. Chodorkovskį tikrai pasikeis.

„Jis nėra ir nebebus, ko gero, bent jau Vilniu-
je, laikomas Rusijos opozicijos atstovas. Per ilgą ir
aštrią diskusiją su kitu buvusiu Putino patarėju And-
rejumi Illarionovu jis galų gale besipainiodamas,
klysdamas, pats sau prieštaraudamas, pasakė, kad
Krymas yra Rusijos dalis ir jis neketina, net jeigu ir
eitų į valdžią, imtis žingsnių tai padėčiai pakeisti”,
– komentavo V. Pugačiauskas.

„Tokia yra Rusijos visuomenė ir tiek Navalnas,
tiek Kasjanovas, tiek Chodorkovskis yra tos Rusijos
visuomenės atstovai. Jie patys tokie yra”, – teigė V.
Pugačiauskas.

,,Žinių radijas”

Santykių atšilimui su Rusija dar anksti

Europos Sąjungai (ES) peržiūrėti sankcijas ir kalbė-
ti apie santykių atšilimą su Rusija nėra jokio pagrindo,
mano Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius ir, be kita ko, neatmeta, kad paūmėjus si-
tuacijai, gali atsirasti ir papildomų poveikio prie-
monių.

Sausio 16 d. Vilniuje bendroje ,,Sniego susiti-
kimo” ir ,,Vilniaus intelektualų forumo” dis-
kusijoje viešinčiam buvusiam bendrovės ,,Ju-

kos” vadovui Michailui Chodorkovskiui užsimi-
nus, kad ES sankcijos veikia ne tik prieš Vladimi-
ro Putino režimą, bet ir prieš visuomenę taip mo-
bilizuojant jos paramą režimui bei iškėlus idėją vie-
šinti režimo atstovų Vakaruose turimą finansinį už-
nugarį, L. Linkevičius komentavo, kad tokios nuo-
monės laikosi ne dauguma.

,,Kol kas viskas iš tikrųjų duoda savo rezultatus,
ir sankcijos turi ne tik ekonominį efektą, bet ir po-
litinį”, – spaudos konferencijoje sakė L. Linkevičius.
Lietuvos diplomatijos vadovas buvo linkęs sutikti su
M. Chodorkovskio siūlymu viešinti režimo aplinkos
užnugarį Vakaruose, tačiau, žinant Rusijos ži-
niasklaidos padėtį, anot ministro, tai sudėtinga. 

ES vyriausiajai užsienio reikalų įgaliotinei Fe-
derica Mogherini pareiškus, kad reiktų galvoti
apie tam tikrų santykių atšilimą su Kremliumi, L.
Linkevičius sakė tikįs, kad jinai bei dauguma jo ko-
legų taip nemano. Pasak ministro, santykių atšili-
mas su Rusija – ankstyvas klausimas.

Užsienio reikalų ministras kalbėjo apie užsitę-
susį konfliktą, o laikas šiuo atveju nėra sąjungi-
ninkas nė vienai pusei – negerėja nei saugumo, nei
ekonominė situacija. Tokia padėtis esą gali prives-
ti prie tokių padarinių, kad net ir neintensyvinant
kažkokių veiksmų šalis gali atsidurti nepakeliamų
sunkumų akivaizdoje. 

Tuo tarpu buvęs Rusijos naftos magnatas, naf-
tos kompanijos ,,Jukos” vadovas Michailas Cho-
dorkovskis pareiškė, jog neverta tikėtis, kad Rusi-
jos prezidento Vladimiro Putino režimas transfor-
muotųsi.

V. Putino oponentas pastebėjo besipildančią

ankstesnę savo prognozę apie 2014–2015 metais Ru-
sijos režimą ištiksiančią krizę. ,,Čia ne aš sugalvojau,
tokia yra rusiška politinė tradicija. Ir V. Putino re-
žimas atitinka šią politinę tradiciją daugiau nei šim-
tu procentų, kaip pagal užsakymą. Prasidėjo 2014-ieji
metai, ir prasidėjo ‘stebuklai’”, – kalbėjo jis.

Tikimybę, kad per dešimtmetį V. Putino režimas
nustos egzistavęs, M. Chodorkovskis laiko ,,pakan-
kamai didele”. 

ELTA

L. Donskis ir M. Chodorkovskis Martyno Ambrazo nuotr.



meras James Lyons. Nuoširdžiai Rim-
 gailę Zotovienę sveikino ir da bartinis
meras Mort Levine, iškelda mas jos di-
delį indėlį į Juno Beach kultūrinį gy-
venimą (Juno Beach miesto mero raš-
tinė yra išpuošta dailininkės kūriniais).

Sveikino ir mažieji proanūkiai
Dalytė ir Jonukas, o dukterėčia dr. Vi-
lija Kerelytė atskrido iš Čikagos pa-
sveikinti savo tetą lietuviškų dai nų
pyne. Jai pritarė  susirinkę lietuvaičiai.
Dukros didžiavosi mamos ir senelių

šviesiu gyvenimu net ir labai sun-
kiais laikotarpiais. O gerbiama jubi-
liatė švytėjo, kaip visuomet rū pestinga,
atidi kiekvienam, nepa vargstanti, savo
šviesiu humoru su teikdama visiems
tikro džiaugsmo. 

Ilgiausių ir sveikatos metų su sirin-
kusieji giedojo lietuvių ir anglų kal-
bomis, o dukros svečius vaišino šaltais
ir karštais valgiais bei gėrimais ir vi-
sus nustebinusiu pačios su kaktuvi-
ninkės pagamintu tortu su romu pagal
tik jai vienai žinomą receptą.

Ilgiausių metų mielajai Rimgai lei
linki visa Palm Beach bendruo me nė!
Džiaugiamės, kad esate su mumis!
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TELKINIAI

REGINA GREIČIUVIENĖ

Visai neseniai mūsų bendruo-
 me nė minėjo gražią didelės šir-
dies žmogaus sukaktį. Žmo-

gaus, daugelį metų garsinusio Lietuvą
Amerikoje, o kelis pastaruosius de-
šimtmečius – Palm Beach apylinkėje.
Rimgailė Zotovienė lietuvybę ėmė puo-
selėti tik atvykusi į JAV. Ir tas meilės
ryšys su Tėvyne neišnyko ir bėgant me-
tams. 

Rimgailė studijavo kūno kultūrą
Vilniuje, vėliau chemiją Goethe uni-
versitete Frankfurte, o dar vėliau –
meną Čikagos Meno institute bei ki tose
aukštosiose meno mokyklose (likimas
iš vienos vietos į kitą mėtė jos tėvelių
šeimą). Dirbo, augino duk ras Rūtą ir
Rimgailę ir visą gyvenimą kūrė bei da-
lyvavo visuomeninėje veik loje. Lietu-
viškosios mokyklėlės steigimas, rūpi-
nimasis jos veikla, muziejaus kūri-
mas, ruošimasis dai nų šventėms ar
kitų svarbių lietuviš kų datų paminė-
jimas – tai R. Zo tovienės gyvenimo
dalis. Ji parašė dvi knygas: „Mūsų šo-
kiai” ir „Lietu viai Floridoje”. Būrė
tautinių šokių grupes visur, kur gyve-
no: Hanau sto vykloje (jos sielos
džiaugsmui išaugo garsusis Dainavos
ansamblis), Phi la delphijoje, Čikagoje ir
Detroite.  Su rengė 23 asmenines dailės
parodas, taip pat dalyvavo dešimtyje
grupinių  parodų, kuriose buvo apdo-
vanota de vyniomis premijomis. Pri-
klausė me no komitetams, įskaitant ir
Norton muziejaus West Palm Beach.
Darbai saugomi Lietuvoje, Kanadoje ir
Ame rikoje. Jos pastangomis buvo at-
kurtas Lietuvos kultūros muziejus
Lake Worth Floridoje. Beje, septynerius
metus gerb. R. Jonynaitė-Zotovienė
ėjo Lietuvos Respublikos Garbės kon-
sulato Palm Beach kultūrinių rengi nių
atstovės pareigas. 

Nors metai bėgo, jėgų ir energijos,
kaip ir veiklos, jai niekada ne trūko, nes
vedė begalinis noras burti tėvynai-
nius. Todėl Rimgailės Zoto vie nės var-
das buvo plačiai žinomas. Tokie buvo
ir jos tėveliai – Antanina ir Zigmas Jo-
nynai – praėjusių metų rudenį už nuo-
pelnus Lietuvai ir kilnius poelgius
gelbėjant žydus Lietuvos prezidentės

Gražus pavyzdys visiems!

Pernai prieš Velykas Chyenne, WY mieste vietinis laikraštis labai gražiai ir iš-
samiai aprašė lietuvaitės velykinių margučių dažymą lietuvišku stiliumi. Laik-
raštis rašė: Donna Crocks – lietuvaitė savo erdviuose namuose daugiau kaip

17 metų moko kaimy nus marginti ir dažyti kiaušinius – margučius.
Namai išpuošti

Amerikos ir Lie tuvos
vėliavomis, žmonės net
eilėse laukia įėjimo į
jos namus. Per tą laiką
buvo išmarginti dau-
giau nei tūkstantis mar-
gučių. Donna ne viena
tą dar bą daro, jos vyras
Erik išmoko kaip dažy-
ti ir entuziastiškai jai
padeda.

Donna-Danutė
Špokaitė-Crock gimė ir
augo  Indianoje. Jos
motina Dalia Špokienė
išmokino savo vaikus
ne tik marginti margu-
čius lietuviškais raštais,
bet ir įskiepijo meilę
savo tėvynei.

Motina Dalia ir jos
vyras Alex su dukra
Rūta važiuoja iš Colora-
do – Broomfield prižiūrėti, kad darbas eitų sklandžiai ir gerai. Motina visada yra pa-
sipuošusi su tautiniu kostiumu.

Kaip smagu man pranešti laisvam pasauliui, kad mūsų jaunoji karta neužmiršo,
ką jų tėveliai mokino!

Už tokį kilnų ir gerą darbą – ačiū, ačiū!
elena Sakienė 
Centennial, CO

Graži didelės širdies žmogaus sukaktis

Atkelta iš 1 psl.
Šiais metais numatomas įtemptas  dainininkės

koncertų tvarkaraštis. Sausio 29 d. ji dainuos Madri-
de.  Vasario mėn. gale (vasario 22, 25, 28 d.) ir kovo 3 d.
V. Urmana atliks pagrindinį Isoldos  vaidmenį Wagner
operoje ,,Tristan und Isolde”.  Pasta tymas bus Italijo-
je, Napolio Teatro di San Carlo scenoje.  Dirigentas –
Zu bin Mehta.  Kovo 8, 10, 11, 13 dienomis Violeta Ur-
mana keliaus į Šveicariją, Genevą, kur dainuos mez-
zo-soprano partiją Giuseppe Verdi ,,Requiem” Mišio-
se. Kūrinį diriguos Edo de Waart.  Balandžio mėnesį,
kaip minėta,  ji sugrįžta į Metropolitan Opera ir ,,Ai-
dos” pastatyme atliks Amneris partiją.  Įdomu, kad ba-
landžio mėnesio ,,Aidos” spektaklius Metropolitan Ope-
ra diriguos žymusis dainininkas Placido Domingo.  Vio-
leta Urmana ir Placido Domingo gerai vie nas kitą pa-
žįsta.  2001 m. Violeta Ur mana debiutavo Metropoli tan
Opera, dainuodama Kundry rolę Wagner operoje ,,Par-
sifal”.  Par sifalio vaidmenį tame pastatyme atliko Pla-
cido Domingo. 

Linkime sėkmės mūsų iškiliai solistei.     

,,Draugo” info     

Violeta Urmana atsisveikina iki pavasario

Sausio 10 d., šeštadienį, po paskutinio ,,Aidos” spektaklio New Yorko Metropolitan Opera Violeta Urmana  susitiko
su LR gen. konsulu New Yorke Juliumi Pranevičiumi, New Yorko skautais bei lietuvių bendruomene. 

LR gen. konsulato New Yorke nuotr.

Dalios Grybauskaitės buvo apdova-
noti  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Visi, tądien susirinkę paminėti gerb.
Rimgailės Zotovienės 90-metį, džiau-
gėsi tokiu jos tėvelių  įver tinimu, nors
ir pomirtiniu. Tad nenuostabu, kad
gerb. Rimgai lei buvo taip svarbu rū-
pintis Lietuvos laisvės atgavimo rei-
kalais. 

Metai keitė metus, keitėsi ir veik-
los kryptys, tikslus diktavo gyvenimas.
Vėliau jau kartu su dukterimis ji puo-
selėjo atvežtų gydyti mažutėlių gimtąją
kalbą. Ne vienas jų buvo pri glaustas po
jos šviesių namų stogu, pavalgydintas
ir pagirdytas. Jos duk ra dr. Andrea Zo-
tova irgi tęsia šeimos tradicijas ir
kaip mama daug metų ištikimai rūpi-
nasi lietuviškų tradicijų išlaikymu
Amerikoje. 

Ir taip iš kartos į kartą…
Sulaukusi gražaus 90-ojo jubilie-

jaus tokia pat šviesi, spinduliuojanti
šypsena mieloji gerb. Rimgailė sutiko
kiekvieną, užsukusį jos apkabinti. O
atėjusiųjų jos pagerbti buvo tikrai
daug. Ir, beje, įvairiausių kartų... Jos
šventėje dalyvavo buvęs Juno Beach
meras Frank Harris su žmona (jis
pirmasis pradėjo kelti mūsų lietuviš-
 kąją trispalvę Vasario 16-ąją), buvęs

Motina prižiūri, kad darbas eitų sėkmingai

R. Zotovienė atšventė 
gražią ir garbingą sukaktį
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

                                                                                                                        

Šių metų sausio 10 d. ir 11 d. LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Mari jus Gudynas su šeima ir
konsulato atstovais dalyvavo naujai išrinkto Ili-

nojaus valstijos gubernatoriaus Bruce Rauner inau-
guracijos iškilmių renginiuose, vykusiuose valstijos
sostinėje Springfielde.

Naujai išrinktų ir paskirtų aukš čiausių Illino-
jaus valstijos pa rei gū nų: gubernatoriaus Bruce Rau-
ner, Evelyn Sanguinetti (Lieute nant Go vernor), Lisa
Madigan (Attorney General), Jesse White (Secreta-
ry of  State), Leslie Munger (Comptroller) ir Michael
Frerichs (State Treasurer) – inauguracija  vyko
sausio 11 d. Savo inauguracinėje  kalboje naujasis gu-
 bernatorius žadėjo prikelti Illinojaus ekonomiką, at-
kurti gyventojų pasi tikėjimą ir pasididžiavimą savo
valstija, į kurią norės lygiuotis kitos valstijos. B. Rau-

ner žadėjo subalansuoti biudžetą ir prašė paramos
nepopuliariems, bet būtiniems sprendimams, taip pat
žadėjo siekti ilgalaikių tikslų ir nesirūpinti reitingais
prieš būsimus rinkimus. Ilinojaus vadovas skelbė, jog
pirmuoju savo įsakymu jis nurodys visoms valstijos
agentūroms atsisakyti nebūtinų iš laidų, o pats su-
simažins savo atly gi nimą iki 1 JAV dolerio. „Mora-
linė kri zė yra visos ekonominės krizės pirminė
prie žastis, todėl kova su iš sikerojusia korupcija bus
visų spren dimų pa grin das. Kai 2018-aisiais Illinojaus
valstija švęs 200 metų jubiliejų, ji turi būti tokia, ku-
rioje visi norėtų gyventi ir kurti” – kalbėjo guber-
natorius, kviesdamas visus dirbti kartu ir jam padėti.

Vėliau konsulinio korpuso atstovai susitiko su
valstijos Senato prezidentu John Cullerton, kuris pa-
tvirtino, kad sieks konstruktyviai dirbti su nauju Res-

publikonų partijai atstovaujančiu gubernatoriumi.
Generali nis konsulas M. Gudynas pakvietė Se nato
prezidentą su darbo vizitu apsilankyti Lietuvoje.

Naujų valstijos pareigūnų inauguracijos proga
Springfielde surengta paroda „Illinois is Back”, ku-
rioje bu vo pristatomos verslo įmonės, aukštojo
mokslo institucijos, kultū rinės organizacijos, tu-
rizmo centrai ir kita. Lietuvos konsulato Čikagoje at-
stovai bendravo su parodoje dalyvavusių „Motorola”,
„Caterpillar”, „Uber”, „ComEd”, „Sysco Central Il-
linois”, „BUNN” ir kitų įmonių atstovais apie jų vys-
tomą veiklą, teiravosi apie plėtros į Europą arba ben-
dradar bia vimo interesus, užmez gė ryšius, kei tėsi kon-
taktais.

LR gen. konsulato Čikagoje 
informacija ir nuotraukos

Lietuvos diplomatai dalyvavo Illinojaus gubernatoriaus inauguracijoje

Martyno Mažvydo biblioteka Vilniuje parengė kilnojamąją parodą
„Lietuviškoji leidyba Vakarų Euro poje 1945–1952 m.” Paroda pa-
rengta minint didžiojo traukimosi į Vakarus po Antrojo pasaulinio

karo pabaigos 70-metį, kai, vengdami tremties ir represijų, iš tėvynės pa-
sitraukė apie 70 000 mūsų tautiečių.

Parodoje pristatoma 1945–1952 m. Vokietijos DP (angl. Displaced Person
– perkeltųjų asmenų) ir kitose pabė gė lių stovyklose Vakarų Europoje iš-
vystyta leidybos įvairovė ir mastai, puikiai iliustruojantys tomis ypatingomis
sąlygomis kūrusių ir dirbusių tautiečių veiklos visapusiškumą.

Paroda parengta remiantis Na cionalinėje bibliotekoje saugomu „Lietuvių
DP spaudos rinkiniu”, kuris 2012 m. UNESCO buvo pripa žintas nacionali-
nės reikšmės objektu ir įtrauktas į programos „Pasaulio atmintis” regist-
rą.

Parodos partneris – Vokietijos lietuvių kultūros institutas. Parodą su-
daro 15 stendų, parodos tekstai parengti lietuvių, anglų ir vokiečių kalbo-
mis.

Nepraleiskite galimybės šią kilnojamąją parodą pamatyti ir jūsų mies-
 te!

Pastaba: parodų pervežimą organizuoja patys užsakovai.
Kreipki tės į Ryšių su visuomene skyriaus renginių grupės vadovę

Nijolę Jonaitienę el. paš tu n.jonaitiene @lnb. lt arba telefonu (8 5) 239 8691.

M. Mažvydo bibliotekos info

„Lietuviškoji leidyba 
Vakarų europoje 1945–1952 m.”

Jonas ir Adolfas Mekai. 
,,Trys broliai” 

Viršelis  L. Adam kevičiaus. 
(1947, leidykla ,,Giedra” Wiesbadene)

Stasys Santvaras.
,,Laivai palaužtom burėm”. 

Viršelis A. Vaičaičio
(1946, leidykla ,,Patria” Tübingene)

Faustas Kirša. 
,,Tolumos”. Viršelis Viktoro

Petravičiaus. (1947, ,,Mūsų kelio” 
leidinys Dillingen-Donau)

LR  gen. konsulas M. Gudynas (d.) su ,,ComEd” atstovu ,,Illinois is
Back” parodoje. Naujasis gubernatorius B. Rauner žadėjo padaryti Illinojų klestinčia valstija.

Knygos iš R. M. Lapo bibliotekos 
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KUN. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Adelė Dirsytė – veiklos įkvėpėja ir pavyzdys

Adelė buvo ir tebėra veiklos įkvė pėja ir orga-
nizatorė. Tokia ji buvo Lie tuvoje, tokia – ir Sibiro
koncla ge riuose.

Lietuvoje 1935–1940 metais Adelė buvo viena pa-
grindinių Lietuvių ka ta-
likių moterų draugijos
organizatorių. Ant jos pe-
čių, ypač nuo 1938 m.,
buvo tos naujos organi-
zacijos plėtros veikla –
naujų skyrių steigimas
visoje Lietuvoje.

Globodama ateiti-
ninkišką jaunimą Vil-
niuje sovietų okupacijos
me tu, Adelė, šalia ideo-
loginio paruošimo, orga-
nizavo jaunus žmones ar-
timo meilės darbams: glo-
boti senelius ir neturtin-

gas, ypač daugiavaikes šeimas.
Sibiro konclageriuose Adelė slapta rengė lite-

ratūrinius, kultūri nius ir religinius vakarus, va-
landas su atitinkama programa ir diskusijomis.

Kaip veikti su Adele?

Įkvėpimo konkretiems darbams reikia ieškoti
Adelės laiškuose iš Sibiro (laiškų rinkinys ,,Jūs Ma-
nieji” yra išspausdintas atskiru leidiniu), o taip pat
liudininkių prisiminimuose. Skaitykime indivi-
dualiai, bet  taip pat susirinkimuose ir stovyklose.

Adelės pavyzdžiu, į veiklą reikia įjungti gerus

darbus vargšams ir sto kojantiems.
Adelę galime laikyti pavyzdžiu kaip rengti, or-

ganizuoti įvairių for mų kultūrinius renginius. Ji juos
ren gė sunkiausiose sąlygose. Mums gi tos sąlygos yra
palankios.

Meldėsi ir kentėjo ,,už Lietuvą”

Malda tapo gyvenimu, ypač Sibi re. Iš nuolatinio
ryšio su Dievu (per Mariją) sklido jai, o taip pat jos
drau gėms stiprybė. Sibire Adelė uždegė sa vo drau-
ges maldos dvasia. Su jų pagalba kūrė ir ranka už-
rašydavo maldos rinkinėlius ir juos perduodavo lie-
tuvaitėms kituose koncla ge riuose. Viena maldaknygė
,,Marija, gelbėki mus” pro Geležinę sieną pa siekė
Jungtines Amerikos Valstijas ir išversta į daugelį kal-
bų, buvo išplatinta milijoniniu tiražu. Taip ji, pati nei
nežinodama, tapo daugelio žmo nių maldos mokytoja.
Ji moko ir mus.

Nesiliovė stiprinusi kitų kalinių dvasią ir mo-
ralę. Dėl to Adelė, kaip ,,nebepataisoma”, buvo nu-
vežta į sun kiausią Kolymos darbo zoną, nuolat tar-
doma, mušama ir kankinama. Visa tai nepalaužė jos
valios, bet su žlugdė jos fizinę ir psichinę sveikatą. Tai
privedė prie galutinio jos likvidavimo 1955 m. rug-
sėjo 26 d.

Kaip melstis ir aukotis su Adele?

Turėdami (arba įsigiję) Adelės pa rašytą Sibiro
maldaknygę ,,Marija, gelbėki mus”,  melskimės iš jos
individualiai, o taip pat mūsų susirinki muose ir sto-
vyklose.

Ateitininkų sąjungos ir vietovių vienetai galė-
tų surengti šv. Mišias Ade lės gimtadienio sukakty-
je, balan džio 15 d., ir jos mirties sukaktyje, rugsėjo
26 d. (arba tų datų artimiausiame sekmadienyje). In-

tencijos: už Lietuvą, už A. Dirsytės paskelbimą pa-
 laimintąja ir pan.

Dažnai kalbėkime maldą, kad A. Dirsytė būtų pa-
skelbta palaimintąja: 

Malda prašant Adelę Dirsytę pa skelbti palai-
mintąja:

Viešpatie Dieve, tikėjimo, vilties ir ištvermės šal-
tini!

Tu palaikai ir stiprini pasitikin čius ir sekančius
Tavimi.

Žiauriuose Sibiro lageriuose dau gelį metų stip-
rinai mokytoją Ade lę Dirsytę, kad liktų ištikima
Tavo va liai ir pamokančiu pavyzdžiu arti mui.

Viešpatie, suteik malonę, kad mo kiusi žodžiu ir
savo gyvenimu, o tikėji mą paliudijusi kankinyste, ga-
 lėtų tapti mūsų užtarėja Danguje.

Amen.

Adelė apaštalavo net Sibire

Adelė apaštalavo Lietuvoje žo džiu (viešomis
kalbomis ir paskaitomis) bei raštu. Sibire – taip pat
žodžiu (asmeniškai ir būreliuose) ir raštu (laiškais
ir slapta platindama ranka parašytas maldaknyges).
Bet labiausiai  įkvepianti buvo jos nepalaužiama dva-
sia, ypač paskutiniaisiais jos gyvenimo metais Ko-
lymoje.

Kaip apaštalauti su ja mūsų aplinkoje?
Apaštalauti – tai norint kitiems gero, dalytis su

jais Dievo apreikšta tiesa, kuri mus pačius ir kitus
pra turtina ir gyvenimą įprasmina.

Apaštalauti galime: 1) žodžiu, laiškais ir straips-
niais; 2) platindami spaudą, literatūrą, ypač A. Dir-
sytės maldaknygę bei leidinius tarp mūsų tautiečių
ir  kitataučių; pagaliau 3) geru pavyzdžiu.

Sukaktuviniais Adelės Dirsytės mirties metais
ryžkimės su ja veikti, melstis ir apaštalauti. 

Veikti, melstis, apaštalauti 
su Adele Dirsyte
Šių metų rugsėjo 26 d. sukanka 60 metų nuo Adelės Dirsytės mirties. Die vo tar-
naitė Adelė Dirsytė – pasau lietė, mokytoja, ateitininkė, tremtinė – gimė Lietu-
voje 1909 m. Ten ji gyve no 37 metus, Sibire – 9, iš viso 46 me tus. Tiek Lietuvo-
je, tiek Sibire ji vei kė, meldėsi ir apaštalavo. Veikė kaip ateitininkė. Meldėsi kaip
visiškai pa sitikinti Dievo pagalba. Apaštalavo kaip Kristaus sekėja. Sibire prisi-
dėjo dar viena, pati sunkiausia, veikla: ji sekė Kristų kryžiaus keliu iki aukos vir-
šūnės – mirties 1955 metais. 

Kun. Kęstutis Trimakas iki pat savo mirties 2013 m. liepos 19 d. su dideliu užsidegimu ska-
tino ateitinin kus bei visus geros valios žmones geriau susipažinti su šia iškilia lietuvaite, pra-
šyti jos užtarimo ir, sekant jos pa vyzdžiu, veikti. Spausdiname kun. K. Trimako parašytas veik-
los gaires ateitininkams.

Adelė Dirsytė nužudyta ar mirė Chabarovsko krašte 1955 m.
rugsėjo 26 d. pakeliui į Lietuvą iš lagerių. Iki šiol nežinomos
nei jos žūties aplinkybės, nei palaidojimo vieta.

� Sausio 10 d., šeštadienį,  Jau-
nųjų ateitininkų sąjungos (JAS)
centro valdybos narės Julija
Antanavičienė, Rita Bieliaus-
kienė ir Vaiva Marcher tienė su-
sitiko su Gedimino lituanis tinės
mokyklos, Mundelein, IL, tėve-
 liais aptarti naujos JAS kuopos
stei gimą Čikagos šiaurės prie-
miesčiuo se. Tėvai norėtų, kad
kuopos veikla kuo greičiau pra-
sidėtų. Šią naują kuo pą globoti
yra sutikusi Montessori metodo
mokytoja Regina Čyvaitė. 

Chabarovsko kraštas

Lietuva

Adelė Dirsytė
studijų metais

Kalendorius
VASARIO 21 d., šeštadienį

Gavėnios rekolekcijas Ateitininkų  namuose ves
diak. Lukas Laniauskas, SJ. 
Visi kviečiami.

KOVO 7 d., šeštadienį
Ateitininkų Šalpos fondo metinis 
susirinkimas ir vakarienė.

KOVO 22 d., sekmadienį,  12:30 val. p. p. atei-
tininkai ruošia kun. K. Tri mako knygos prista-
tymą ir jo gyvenimo paminėjimą Ateitininkų
namuo se, Lemont, IL. Visus maloniai kvie čia
Čikagos Ateitininkai sendraugiai bei
Ateitininkų namų ir Ateitininkų šalpos fondo
valdybos. 

Illinois valstijos šiaurėje steigiama nauja jaunųjų ateitininkų kuopa.

Jaunųjų 
ateitininkų
sąjungos 
žinios

� JAS centro valdyba kviečia visas
Jaunučių kuopų globėjas į globėjų
sąskrydį pasidalinti informacija apie
dabartinę veiklą ir aptarti kitų metų
planus.

� JAS vasaros stovykla vyks liepos
18–26 d. Registracija ir informacija

apie vadovus bus paskelbta greitu
laiku.

� Pasižiūrėkite į naują Jaunųjų atei -
tininkų sąjungos interneto tinkla-
lapį: mesjas.org. Ten skelbiamos
nau jausios sąjungos  žinios.
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vARDAN ToS LIETUvoS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSi)

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Sausio 11 d. pirmą kartą Čikago je
buvo surengtas žygis Klaipėdos kraš-
to išvadavimui ir Laisvės gy nė jų dienai
paminėti. Jį organizavo Lie tuvos Šau-
lių sąjunga išeivijoje  (LŠSI). Labai
smagu ir sveikintina, kad kartu su
šauliais žygyje dalyvavo Čikagos jūrų
budžiai ir Perkūno Du bysos draugovių
skautai, Čikagos  lietuvių Bėgimo klu-
bo nariai, Ame rikos lietuvių inžinierių
ir architektų sąjungos (ALIAS) atstovai.
Žygis prasidėjo 31-osios gatvės paplū -
dimyje (31st Street Beach). Atkarpa,
kurią rei kėjo įveikti, tęsėsi gražia Mi-
chi ga no ežero pakrante.

Žygio laukėme nerimaudami, nes
oras praėjusią savaitę nelepino:
snigo, šalo, pustė... Ir  – kaip do-

vana – sausio 11-oji  išaušo tiesiog nuo-
stabi. Puiki buvo ir dalyvių nuotaika.
Su ple vėsavo tautinė, Mažosios Lietu-
vos ir JAV vėliavos. Žygeiviai bu vo pa-
si puošę tautine atributika: ke puraitės,
šalikai, sportiniai kostiumai, vėliavė -
lės... Tarp dalyvių galėjai pamatyti
įvairaus amžiaus veidų – skautai,
moksleiviai, jaunimas, vidutinio ir vy-
resnio amžiaus moterys ir vyrai. Vie-
ni žengė spartesniu žings niu, kiti lė-
čiau, bet visų tikslas buvo vienas –
įveikti nustatytą atstumą. Pusiau ke-
 lėje visi nusifotografavo. Pake liui ne-
 pamiršo ir kito iškilaus laisvės sim-
bolio – paminklo generolui Tadui
Kosciuškai. Tai ryški asmenybė, pa-
 si  žymėjusi kelių šalių – Lietuvos,
Len kijos ir JAV istorijoje. Žy geiviai
sustojo ir tylos minute pagerbė šį
lais vės karį.

Žygis Klaipėdos krašto 
išvadavimui ir Laisvės ir gynėjų die nai paminėti

Šiandien išskirtinė diena – pirmą  kartą  visi kartu minime Klaipėdos krašto išvadavimo ir Laisvės  gynėjų dieną. Irenos Šalaviejienės nuotr.

Pagaliau – tikslas pasiektas, at karpa įveikta! Visi
sušilę, įraudę, tru   putį pavargę, bet linksmi ir pa ky-
 lėti. Dar keletas bendrų nuotraukų ir – gardi šauliška
košė, karšta arbata ir kava. Smagu visiems pabūti
drau ge, pabendrauti. Kiek įspūdžių, naujų pa  žinčių
ir svarbiausia – pasiekta tai, kas užsibrėžta. 

Dėkojame šio žygio sumanytojams ir organiza-
toriams. Dėkojame skautams, entuziastingiesiems Či-
k a gos lietuvių bėgimo klubo nariams ir jų vadovui
Vytautui Karaliui, vi siems dalyvavusiems žygyje. Ti-
ki mės, kad toks renginys  bus  graži tra dicija, kuri
kartosis kasmet, kiek vie ną sausio mėnesį.

O šį sekmadienį, sausio 18 d., 12 val. p. p. po šv.
Mišių, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa-
lėje vyks šio renginio apibendrinimas ir tęsinys: pa-
gerbsime Sau sio 13-osios aukas, klausysimės pra ne-
šimo tema „Šaulių sąjungos vaidmuo prijungiant
Klaipėdos kraštą”.

Taip pat bus pristatomas filmas „Radviliada”. Da-
lyvaus režisierė Ra munė Rakauskaitė. Kviečiame da-
lyvauti.

Prie generolo Tado Kosciuškos paminklo. Ernesto Lukoševičiaus nuotr.

Žygeivius lydėjo puiki nuotaika.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

„Lituanicos” krepšininkai

FIFA Aukso kamuolys 
– portugalui C. Ronaldo 

Kviečiame prisidėti prie parodos apie sportą ruošimo

Sportinė veikla visada buvo ir šiandien tebėra svarbi išeivijos lietuvių
viešojo gyvenimo dalis, padedanti stiprinti ne tik fizinę sveikatą, bet ir tauti-
nę savigarbą. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, savo archy vuose turin-
tis gausybę Ameri kos lietuvių gyvenimą liudijančios ar chy vinės medžiagos,
šiais metais ruošia parodą apie JAV lietuvių spor tinę veiklą. Parodoje bus pri-
statomi įdomūs dokumentai, nuotraukos, sportiniai apdovanojimai, prade-
dant XX a. pradžia ir baigiant šių dienų sportiniu gyvenimu. Pra šome JAV lie-
tuvius sportininkus ir sportinin kus vienijančių organizacijų atsto vus bei
visus, turinčius įdo mios me džiagos apie išeivijos sportą, pasidalinti ja su
mumis. Tai padės būsimoje pa rodoje išsamiau ir plačiau pristatyti turtingą
lietuvių spor tinio gy venimo JAV istoriją. Prašome rašyti el. paštu info@lit-
huanianresearch. org arba skambin ti tel. 773-434-4545. Iš anksto dėkojame.

LTSC info

Sausio 12 d. Ciuriche (Švei-
carija) trečią kartą FIFA
Aukso kamuolį į viršų

kėlė Portugalijos rinktinės ir
Madrido „Real” legenda Cris-
tiano Ronaldo. Geriausiu metų
futbolinin ku jis išrinktas antrą
kartą iš eilės. Šį kartą portu-
galas buvo visai ki toks, nei per-
nai, kuomet atsiėmė ap dova-
nojimą. Praėjusiais metais jis
sunkiai tramdė ašaras, tuo tar-
pu šį kartą buvo pasitikintis sa-
vimi, o nu galėtojo kalbą baigė
galingu šūksniu. Netrukus fut-
bolininką į sceną pasvei kinti at-
bėgo jo sūnus.

Portugalas surinko 37,66
proc. balsų. Antroje vietoje liko
Argenti nos rinktinės ir „Bar-
celona” komandos puolėjas Lio-
nel Messi. Jam atite ko 15,77
proc. balsų. Nuo argentinie čio nedaug atsiliko Vokietijos rinkti nės ir Miuncheno
„Bayern” varti nin kas Manuel Neuer. Jis surinko 15,72 proc. balsų.

2014 metais C. Ronaldo padėjo Madrido „Real” laimėti „Decima” ir tapo re-
zultatyviausiu Čempionų ly gos žaidėju. 29 metų puolėjas „Bal lon d’Or” apdo-
vanojimą yra laimėjęs 2008 ir 2013 metais. 

Geriausių pasaulio futbolininkų dešimtukas:
1. Cristiano Ronaldo (35,66 proc.), 2. Lionel Messi (15,76 proc.), 3. Manuel Ne-

uer (15,72 proc.), 4. Arjen Robben (7,17 proc.), 5. Thom Muller (5,42 proc.), 6. Phi-
lipp Lahm (2,9 proc.), 7. Neymar (2,21 proc.), 8. James Rodriguez (1,47 proc.), 9.
Toni Kroos (1,43 proc.), 10. Angel Di Maria (1,29 proc.).

Metų treneriu tapo Vokietijos rinktinę į pasaulio čempionų sostą atvedęs
Joachim Loew. Vokietis su rinko 36,23 proc. balsų. Antroje vietoje liko Madri-
do „Real” strategas Car lo Ancelotti (22,06 proc.), trečioje – Madrido „Atletico”
treneris Diego Si meone (19,02 proc.).

Garbingo žaidimo apdovanojimą FIFA nusprendė atiduoti savanoriams,
talkinusiems 2014 metų pasaulio čempionate Brazilijoje.

Gražiausio metų įvarčio autoriumi tapo Kolumbijos rinktinės žaidėjas Ja-
mes Rodriguez (42 proc.). Į šį ti tulą pretendavo Stephanie Roche (33 proc.) ir Ro-
bin van Persie (11 proc.).

Simbolinę pasaulio futbolo rinktinę sudarė:
Vartininkas: Manuel Neuer (Vokietijos rinktinė, Miunche no „Bayern”);

Gynėjai: Philipp Lahm (Vokietijos rinktinė, „Bay ern”), Ser gio Ramos (Ispanijos
rink ti nė, Madri do „Real”), David Luiz (Bra zilijos rinktinė, „Paris Saint Ger-
 main”), Thiago Silva (Brazilijos rinktinė, „Paris Saint Germain”); Sau gai: And-
res Iniesta (Ispanijos rinktinė, „Barcelona”), Angel Di Maria (Ar gentinos rink-
tinė, „Real”, dabar „Man chester United”), Toni Kroos (Vokietijos rinktinė,
„Real”); Puolė jai: Arjen Robben (Olandijos rinktinė, „Bayern”), Cristiano Ro-
nal do (Portugalijos rinktinė, „Real”), Lio nel Messi (Argentinos rinktinė, „Bar -
celona”).

FIFA ir „France Football” rengia moje apklausoje geriausią metų futboli-
ninką renka rinktinių tre ne riai, nacionalinių komandų kapitonai ir po vieną
žurnalistą iš FIFA priklausančių valstybių.

Atkelta iš 1 psl.

Mano auklėtiniai ir patys ak ty-
 viai leido laiką su krepšinio kamuo-
 liu: mes sužaidėme kelias draugiškas
varžybas prieš vietines bendraamžių
komandas”, – kelionės įspūdžiais da -
li nosi A. Matulevičius.

Pasak jo, visą „Lituanicos” ko -
man  dos kelionės Dallase programą
padėjo suorganizuoti ir krepšinin-
 kais rūpinosi olimpinis prizininkas
Alvydas Pazdrazdis. Šis NBA „Dallas
Maverics” komandoje skautu dirban-
tis Barselonos olimpinių žaidynių
bronzos medalių laimėtojas taip pat
aprodė ir padėjo patekti į „Maverics”
komandos treniruoklių salę, persi-
 rengimo kambarį, parodė NBA krep-
 šininkų treniruočių sporto salę, ku -
 rio je čikagiečiai vaikai turėjo progos
pažaisti. 

Po svetingo apsilankymo Dalla -
se, „Lituanicos” vaikai išvyko į
Hous toną (TX), kur Naujųjų metų iš -
va ka rėse aplankė NASA muziejų, ap -
žiū rėjo istorines raketas, kapsules,
su žinojo daug įdomių faktų. 

Tos pačios dienos vakare „Litua -

nicos” vaikai nuvyko stebėti NBA
„Houston Rockets” komandos varžy-
bų. Šiame klube rungtyniaujantis
Lie tuvos krepšininkas Donatas Mo -
tie jūnas pasirūpino svečių bilietais.
Vaikai, Donato pagalba, šias įsiminti-
nas „Houston Rockets” varžybas su
„Charlotte Bobcats” komanda turėjo
progos stebėti ložėje.

Po varžybų D. Motiejūnas mielai
pats priėjo prie „Lituanicos” krep ši-
 ninkų, fotografavosi, vaikams dalijo
autografus bei atsakinėjo į jų klau si-
mus.

„Pirmąją 2015 metų dieną pa -
trau   kėme namų link. Labai dėkoja-
me už puikias kelionės akimirkas D.
Motie jūnui ir A. Pazdrazdžiui. Tai
bu vo tiek man, tiek vaikams įsimin-
tiniausia kelionė, kuri atnešė daug
neišdildomų įspūdžių: susipažinimas
iš arti su krepšinio didžiaisiais, var-
žybos, patirtis, geros komandinės
atmos fe ros išlaikymas. Tai turėtų at -
sispin dė ti ir mano auklėtinių as me-
niniuose rezultatuose ateityje”, – itin
pavykusia kelione džiaugėsi A. Ma -
tulevi čius.

ČLKL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai

1. „Juodkrantė” 11 0

2. „Lituanica” 7 1

3. „Švyturys” 7 1

4. „Radviliškis” 6 2

5. „Kunigaikščiai” 4 4

6. „Vilnius” 4 4

7. „Atletas” 4 4

8. „Prima-Lituanica” 3 8

9. „Lietava” 2 6

10. „Stumbras” 1 6

11. „Lietkabelis” 1 6

12. „Kariai” 0 8

Per kėlinį – vos 1 taškas!

Sausio 10 d. ketveriomis varžybo-
mis atsinaujino 12-asis Čikagos
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL)

čempionatas. Naujuosius metus per-
galė mis pradėjo „Radviliškio”, „Li-
tuani cos”, „Švyturio” ir „Kunigaikš-
čių” ko mandos.

Čempionų titulą ginantys „Rad vi -
liškio” krepšininkai neturėjo didelio
vargo rungtyniaudami su ČLKL len-
telėje atsiliekančia „Karių” ko man da.
Keturiskart ČLKL čempionai varžybų
naujokus nugalėjo rezultatu 79:59.

Nugalėtojams daugiausiai taškų
pelnė Ernestas Stanulis – 19, Andrius
Žukauskas – 15, Egidijus Stanis laus kis
– 13, o „Karių” komandoje rezulta ty-
viausiai rungtyniavo 19 taškų pel nęs
Edvinas Masiulionis.

Savo varžovų nepasigailėjo vieni iš
čempionato vedlių „Švyturio” krep   ši-
ninkai. Jie net 32 taškų per svara –
68:36 įveikė „Lietavos” ko man dą. Per
pirmąjį kėlinį „Lietavos” komanda su-
gebėjo sukrapštyti vos 1 tašką ir tuo pa-
čiu pasiekė visų laikų ČLKL antire-
zultatyvumo rekordą!

Pakiliai šį sezoną rungtyniaujan-
čiai „Švyturio” komandai trys krep ši-
ninkai – Julius Staišiūnas, Lukas Žeb-
rauskas ir Derek Ciezcak pelnė po 12
taškų, o „Lietavos” komandoje neatsi-
rado nė vieno krepšininko, kuris su-
rinktų dviženklį taškų skai čių.

Itin svarbią pergalę kovojant dėl
vietos stipriausių ČLKL komandų še-
šete iškovojo ir iš 8-osios į 5-ą tur nyri-
nės lentelės vietą šoktelėjo „Ku ni -
gaikščių” krepšininkai. Triskart ČLKL
čempionai po didžiosios pertraukos
sugebėjo palaužti lygos de  biu tantę
„Vilniaus” komandą ir nu ga lėjo ją re-
zultatu 78:67.

Nugalėtojams 22 taškus pelnė Mo-
 destas Masilionis, 19 – Tomas Kli mo-
vas, o 15 taškų pridėjo ir 19 ka muolių
atkovojo komandos le gio nie rius Ni-

cholas Liva. Sostinės ko mandoje aikš-
telėje karaliavo juoda odžiai ameri-
kiečiai – Chris Elder ir Sam Robinson,
atitinkamai pelnę 18 ir 15 taškų.

Paskutinėse pirmosios naujųjų
metų dienos rungtynėse „Lituanicos”
krepšininkai po atkaklios kovos, re-
zultatu 74:65 įveikė ketvirtąją ne sėkmę
patyrusią „Atleto” komandą ir išsau-
gojo vietą tarp ČLKL geriau siųjų.

„Lituanica” Dee Purnell pelnė 25
taškus, Derek Molis – 15, Šarūnas Ška-
das – 14 (15 atkovotų kamuolių), o „At-
leto” komandai 21 tašką pelnė Evaldas
Jacunskas, 17 – Chris Miller. 

Kito rato rungtynes ČLKL ko man-
 dos žais sausio 17–18 dienomis. Šešta-
dienį, nuo 2 val. p. p. rungty niaus
„Stumbras” – „Kariai”, 3:10 val.  p. p.
„Kunigaikščiai” – „Atletas”, 4:30 val.  p.
p. „Lietkabelis” – „Lietava”, 7 val.  v.
„Radviliškis” – „Vilnius”. Sausio 18 d.
12:30 val. p. p.  įvyks ČLKL čempio nų
dvikova: „Radvi liškis” – „Litua nica”.

Geriausiu metų futbolininku C. Ronaldo išrinktas
jau trečią kartą per visą sportinį gyvenimą.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

B. Obama ir D. Cameron patvirtino ryžtą
priešintis Rusijai

Vilnius (ELTA) –
Tai, kad Lietuva prisi-
jungė prie euro zonos,
liudija apie bendrosios
Bendrijos valiutos pa-
trauklumą ir bendru-
mą, Vilniuje pareiškė
Europos Vadovų Tary-
bos (EVT) pirmininkas
Donald Tusk.

Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdo-
vų rūmuose, kur vyko
oficialus euro įvedimui
pažymėti skirtas ren-
ginys, D. Tusk pasi-
džiaugė: „Šiltai sveiki-
nu lietuvius, Lietuvą, kaip 19-ąją euro
zonos narę. Tai yra istorinis momentas
jūsų šaliai ir tai yra lygiai toks pats
svarbus metas ir ES. Jis dar kartą pa-
demonstruoja mūsų bendros valiutos
patrauklumą ir patikimumą”.

D. Tusk sakė, kad jam asmeniškai
patinka nuo 19 a. ant lietuviškų euro
monetų vaizduojamas Vytis, o Lietuva,
tapdama euro zonos nare, prisijungė
prie tokios valiutos, kuri yra daug at-
sparesnė šiandien, palyginti su prieš ke-
lerius metus buvusia situacija. 

Europos Komisijos (EK) pirminin -
ko pavaduotojas, atsakingas už euro ir
socialinio dialogo klausimus, Valdis
Dombrovskis taip pat pasidžiaugė ga-
lėdamas dalyvauti šioje istorinėje aki-
mirkoje ir galėdamas pasveikinti Lie-

tuvą įvedus eurą. Pasak jo, euro įvedi-
mas Lietuvoje reiškia finansų stabilu-
mą visam regionui. 

V. Dombrovskis gyrė valdžią, vers-
lą, bankų sektorių, kad taip puikiai
buvo pasirengta euro atėjimui. Jo tei-
gimu, Lietuva įdėjo labai daug gerą
įspūdį darančių pastangų, į euro zoną
įžengė būdama stipri šalis. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
euro įvedimą Lietuvoje vertina teigia-
mai – pasak jos, gerai  pasiruošė  tiek
gyventojai,  tiek  atsakingos instituci-
jos.

Sausio 15 d. baigėsi 15 dienų per-
einamasis laikotarpis, kai šalyje cir-
kuliavo dvi valiutos – litai ir eurai. Nuo
sausio 16 d. visi atsiskaitymai vyks
tik eurais.

New York (ELTA) – JAV prezi-
dentas Barack Obama ir Didžiosios
Britanijos premjeras David Cameron
pareiškė esą tvirtai pasiryžę priešintis
Rusijos agresijai Ukrainoje. Vakarai pa-
siuntė nedviprasmišką signalą, jog
tarptautinė bendrija nestovės nuošalyje,
žiūrėdama, kaip Rusija mėgina desta-
bilizuoti Ukrainą, – pabrėžė JAV ir Di-
džiosios Britanijos vadovai.

Be to, jie gvildeno islamo ekstre-
mizmo problemą, turėdami omenyje te-
roristinius išpuolius Prancūzijoje. Va-
dovai pažadėjo vieningu frontu stoti
prieš grėsmę, kurią kelia radikalai ir jų
iškreipta ideologija.

B. Obama ir D. Cameron nuomone,
praėjusią savaitę Paryžiuje įvykdyti
teroro aktai neužčiaups laisvo žodžio. 

D. Tusk: Lietuva yra įkvėpimas Europai 

Briuselis (BNS) – Europos Parla-
mentas (EP) įvardijo, kas gruodį vi-
siems europarlamentarams išdalijo
Lietuvos prezidentės biografiją iškrei-
piančią knygą „Red Dalia” – tarp dali-
nusiųjų ir rusiška pavardė, ir sąsajos su
atvirai Briuselyje Vladimirui Putinui
advokataujančia Prancūzijos radikale
Marine Le Pen.

Peržiūrėjus vaizdo įrašą matyti,
kad knygas į EP narių pašto dėžutes
deda trys asmenys – maltietis Kevin El-
lul Bonici, EFDD (Euroskeptikų frak-
cija „Laisvės ir tiesioginės demokrati-
jos Europa”) sekretoriato narys, kartu
su Rusijos piliečiu ir Lenkijos piliečiu,
gimusiu Maskvoje. 

Pastarieji abu asmenys į EP patal-
pas buvo pakviesti asmeniškai K. Ellul
Bonici. Knygas iš viso dalino keturi as-

menys. Ketvirtasis kol kas nėra nusta-
tytas.

EFDD frakcijai EP priklauso Lie-
tuvos politikai Rolandas Paksas ir Va-
lentinas Mazuronis.

K. Ellul Bonici yra Sharon Ellul Bo-
nici vyras. Pastaroji yra radikalios
partijos Europos Laisvės Aljanso (Eu-
ropean Alliance for Freedom) genera-
linė sekretorė. 

Partijos vicepirmininkė yra pran-
cūzė radikalė M. Le Pen, nuolat palai-
kanti Rusijos politiką Europos Sąjun-
goje.

Rūtos Janutienės knyga „Raudo-
noji Dalia” buvo išversta į anglų kalbą
ir išdalyta, įtariama, visiems EP na-
riams. Autorė teigia, kad vertimas pa-
darytas ir knyga EP išplatinta be jos ži-
nios ir sutikimo.   

EP įvardijo, kas užsimojo prieš D. Grybauskaitę

Vilnius (ELTA) – Naujienų tink-
lalapio ,,Delfi” redakcijai atsiųstame pa-
kete pavojingų bakterijų nebuvo, nu-
statė specialistai atlikę laboratorinius
tyrimus. 

Jie teigė, kad atmestas pavojus,
jog milteliai panaudoti kaip biologinis
ginklas.

Tyrimuose, atliktuose įvykio vie-
toje, taip pat nenustatyta gyvsidabrio ar
radioaktyvių medžiagų požymių. 

Policijos generalinio komisaro Lino
Pernavo sprendimu, suderinus su Ge-
neraline prokuratūra, tyrimą dėl sau-
sio 15 d. ,,Delfi” gauto laiško su ru sų kal-
ba surašytu grasinimu ir neaiškios
kilmės milteliais perima Lietuvos kri-
minalinės policijos biuro pareigūnai. 

Ketvirtadienio rytą ugniagesiai

gelbėtojai sostinės Gynėjų gatvėje izo-
liavo vietą, kurioje atidarytas vokas. Pa-
skelbta biuro evakuacija, atvyko ir Vi-
suomenės sveikatos centro specialistai.
Prie miltelių prisegtame laiške ,,Delfi”
vyriausiajai redaktorei grasinama, kad
,,greitai bus kaip Paryžiuje”, ranka
su keverzotas ir karstą vaizduojantis pa-
veikslėlis. Laiško siuntėjas užrašė, ne -
va paketas atkeliavo nuo buvusios Pre-
zidentės patarėjos Daivos Ulbinaitės, iš
S. Daukanto aikštės. 

Policijos atstovai ėmėsi skubių
priemonių – patikrinimo metu į patal-
pą nebuvo įleistas ir iš jos išleistas nė
vienas žmogus. Pareigūnai perspėjo,
kad pavojaus grėsmė neaiški, todėl nu-
spręsta visus redakcijoje buvusius žmo-
nes evakuoti.

Įtarimai dėl biologinio ginklo nepasitvirtino

Washingtonas (BNS) – Jungtinės
Valstijos nuo sausio 16 dienos sušvel-
nino prekybos su Kuba apribojimus,
įgyvendindamos praėjusį mėnesį pa-
siektą susitarimą dėl santykių norma-
lizavimo tarp buvusių Šaltojo karo lai-
kų priešininkių.

„Šios dienos pranešimas vienu
žingsniu priartina prie pasenusios ne-
veikiančios politikos pakeitimo poli-
tika, padėsiančia remti politinę ir eko-
nominę Kubos žmonių laisvę”, – pa-
reiškė  JAV iždo sekretorius Jacob
Lew.

JAV švelnina prekybos su Kuba apribojimus

Maskva (BNS) – Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas (EŽTT) atmetė
Josifo Stalino vaikaičio skundą dėl vie-
name rusų laikraštyje išspausdinto
straipsnio, kuriame sovietų diktato-
rius pavadintas „kraujo ištroškusiu
kanibalu”.

Šį straipsnį 2009 metais išspausdi-
no „Novaja Gazeta”. Dėl galimo šmeiž-
to Jevgenijus Džugašvilis iškėlė ieški-
nį laikraščiui viename Rusijos teisme,
tačiau teismas ieškinio nepatenkino.

Tada J. Džugašvilis kreipėsi į Eu-
ropos teismą tvirtindamas, jog Rusijos
teismo sprendimas prieštarauja jo tei-
sei į pagarbą privačiam ir šeimyni-
niam gyvenimui.

Tačiau sausio 15 dieną teismas pa-
skelbė, jog egzistuoja skirtumas tarp
privataus gyvenimo ir valstybės veikėjų
kritikos, todėl Stalinas „neišvengia-
mai lieka neapsaugotas nuo visuome-
nės analizavimo ir kritikos”.

Europos teismas atmetė Stalino vaikaičio skundą

Kijevas (ELTA) – Ukrainos prezi-
dentas Petro Porošenka, sakydamas
kalbą ukrainiečiams,
tvirtino, kad Europos
Parlamento (EP) prezi-
dentas Martin Schulz
sakė, jog EP ragins Eu-
ropos Sąjungos (ES) va-
dovus įtraukti vadina-
mąsias Donecko (DLR)
ir Luhansko (LLR) liau-
dies respublikas į tero-
ristinių organizacijų są-
rašą.

„Sekmadienį su pa-
saulio vadovais ir mili-
jonais Prancūzijos žmo-
nių pagerbėme teroro atakų aukas Pa-
ryžiuje. Masinės žmonių žudynės Pa-
ryžiuje ir Volnovachoje yra panašaus
pobūdžio įvykiai. Civilizuotas pasaulis

privalo susivienyti kovoje prieš tero-
rizmą”, – nurodė prezidentas. 

„Aš kalbėjau su
EP prezidentu M.
Schulz. Jis patikino,
kad EP ragins ES va-
dovus įtraukti DLR
ir LLR į teroristinių
organizacijų sąrašą.
Tai bus tinkamas, tei-
sėtas tarptautinis ko-
votojų veiksmų įver-
tinimas, nenorinčių
taikos Donbase ir at-
sisakančių laikytis
Minsko protokolų,
nenorinčių gerbti pa-

liaubų ir rengiančių atakas prieš mūsų
karius, ir žudančių Ukrainos pilie-
čius”, – tvirtino P. Porošenka, pridūręs,
kad Ukraina gins savo tėvynę.

ES turėtų paskelbti LLR ir DLR teroristinėmis
organizacijomis

Barselona (BNS) – Katalonijos
ministras pirmininkas Artur Mas pa-
skelbė apie pirmalaikius rinkimus ne-
priklausomybės siekiančiame Šiaurės
Ispanijos regione. Balsavimas numa-
tytas rugsėjo 27 d. Dėl to sutarta per A.
Mas susitikimą su antra stipriausia Ka-
talonijos partija – kairiaisiais radika-
lais, vadovaujamais Oriol Junqueras.

Abiejų partijų pirmininkai po ne-
priklausomybės referendumo uždrau-
dimo praėjusiais metais nemato alter-
natyvos naujiems rinkimams. Refe-
rendumui kelią užkirto Ispanijos cent-
rinė vyriausybė ir konstitucinis teis -
mas.

Separatistiniai judėjimai, remiami
regiono vyriausybės, lapkričio 9-ąją
surengė neoficialią gyventojų apklau-
są dėl atsiskyrimo nuo Ispanijos, ku-
rioje dalyvavo 2 mln. balsavimo teisę tu-
rinčių katalonų iš 5,7 mln. Tačiau jo re-
zultatų Madridas nepripažino.

Todėl nauji rinkimai greičiausiai
yra vienintelis kelias katalonams pa-
reikšti savo nuomonę dėl galimo re-
giono atsiskyrimo nuo Ispanijos. 

Nepriklausomybės siekiančios par-
tijos rinkimuose ketina dalyvauti su
vieninteliu rinkimų pažadu – siekti
Katalonijos  politinio savarankišku-
mo. 

Katalonijoje paskelbti pirmalaikiai rinkimai

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su EVT pirmininku Do-
nald Tusk. Roberto Dačkaus nuotr.
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KoLEKcININKAmS ...  IR NE TIK

Apmąstymai sutinkant knygą Paštas Lie tu-
voje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūri-
mas ir veikla, ženklų leidyba

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Štai laikau rankose kapitalinį 581 puslapių vei-
kalą Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: vals-
tybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba.

Šis knyga – pirmojo tomo Paštas Lietu voje iki 1918
metų: siuntos, antspaudai, žymos tęsinys (apie ją ra-
šėme 2014 m. gruodžio 13 d. ,,Draugo” lai doje). Dvi-
tomio pasiro dymas pereitų metų rudenį – tai Lie-
 tuvos nacio na linio muziejaus (LNM) ikonografijos
skyriaus specialistės Julijos Nor mantienės ir ži-
nomo fila telisto Vy gin to Bubnio ilgalaikio ben-
dravimo rezultatas. Vygintas Bubnys, beje, yra
vienas iš nedaugelio lietuvių filate listų, kurio ty-
rinėjimų akiratyje – Lie tuvos pašto istorija: vokai,
atvi rukai, perlaidos bei kiti pašto dokumentai. Be
jo per tris dešimtmečius surinktų „perliukų” ši kny-
ga vaizdiniai būtų gerokai kuklesnė.

Kaip tvirtina šios knygos teksto autorė, prity-
rusi muziejininkė Julija Nor man tienė, kaupiant ir
sisteminant surinktą faktologinę medžiagą buvo at-
rasta netirtų, neaprašytų ir kataloguose nepami-
nėtų arba klai din gai interpretuotų Lietuvos pašto
istorijos, ženklų leidybos ir jų naudojimo faktų bei
duomenų. Remiantis archy viniais dokumentais, pa-
vyko nusta tyti kai kurių pašto ženklų auto rius, pa-
tikslinti pašto ženklų išleidimo į apyvartą datas, jų
galiojimo terminus, tiražus. 

Šiame veikale pirmą kartą parodyta pašto
ženklų gamybos eiga pra dedant piešinių konkurso
paskelbi mu ir baigiant ženklų išleidimu į apyvar-
tą bei panaudojimu pašto paslaugoms apmokėti.
Kiek leido sukauptos žinios ir aptikti piešiniai,
stengtasi įvardyti visus pašto ženklų konkursuose

dalyvavusius autorius, pateikti jų konkursinius
darbus, parodyti ženk lų spausdinimo procesą nuo
spal vų parinkimo, matmenų nustatymo, bandomų-
jų atspaudų iki tikro paš to mokos ženklų, neaplen-
kiant esminių jų skirtybių. 

Knygoje Paštas Lietuvoje 1918– 1940 metais:
valstybės  pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba pir-
mą kartą bandoma giliau pažvelgti į paštą kaip reikš-
mingą mūsų tautos kultūros istorijos sritį, institu-
ciją, nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimo
metais vykusią svarbią misiją – sklan dų visuome-
nės susisiekimo laiš kais organizavimą.

Šią knygą dažnai skaitai tarsi istorinį romaną
ar net detektyvą. Mu ziejininkė Julija Normantienė
intri guojančiai pateikia mums įdomius dar palygi-
nus netolimos praeities įvy kius. ,,Draugo” skaity-
tojams siū lau kartu su knygos autoriais paklajoti po
kai kuriuos spalvingesnius šio laikotarpio pašto ku-
luarus. Jie įdo mūs ne tik kolekcininkams!

Uždusinti žodžiai

Kaip rašoma knygoje Paštas Lie tuvoje 1918–
1940 metais: valstybės paš to kūrimas ir veikla, ženk-
lų leidyba, 1919 m. vasario 13 d. karo padėtis bu vo pa-
skelbta Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Ma-
rijampolės, Sei nų ir Vilkaviškio apskrityse, vėliau
ir kitur. Netrukus buvo patvirtinti Karo cenzūros
nuostatai, kurie apibrėžė bendrosios karo cenzūros
ir karo lauko funkcijas. Bendrosios karo cenzūros
užduotis buvo kontroliuoti visus iš užsienio vals-
tybių siunčiamus spaudinius ir visą privačią kores -
pondenciją bei telegramas, taip pat vietos spaustu-
vių gaminius, leidyklas ir redakcijas. Čia buvo stei-
giamos naujos ir stiprinamos veikiančios ka ro ko-
mendantūros. 1919 m. pabaigoje jau veikė 22 karo ko-
mendantūros. Kuriose iš jų buvo vietos cenzoriai,
tiksliai nežinoma, tai priklausė nuo pokyčių karo
veiksmų zonose. Karo veiksmų zonose bendras

Cenzūros komiteto pareigas vykdė fronto di vi zijų šta-
bai. Cenzoriaus darbą atlikdavo pats karo komen-
dantas arba jo paskirtas kitas karininkas, turintis
ne žemesnį kaip vidurinį išsilavini mą. Reikalui
esant vietos cenzoriaus tarnyba buvo steigiama ne
tik prie karo komendantūros, bet ir prie karo lauko
paštų arba muitinių. Kitais atvejais karo metu visos
per muitines gabenamos pašto siuntos privalėjo būti
siunčiamos Kauno centrinio paš to cenzoriui.

Vyriausiajai karo vadovybei bu vo suteikta tei-
sė karo veiksmų rajone nustatyti vietinės ir į užsi-
enį siunčiamos korespondencijos apimtį bei susi-
rašinėjimo kalbą. Cenzūros pro cesas (voko, paketo
atidarymas, užda rymas, antspaudavimas ir kt.)
buvo vykdomas pašto įstaigų patalpose, da lyvaujant
karo cenzoriui ir dviem pašto valdininkams. Siun-
tėjui pageidaujant, jam būdavo leidžiama dalyvau-
ti atidarant apdraustą ir įkainuotą korespondenci-
ją bei siuntinius, tačiau tik Kauno centriniame
pašte. Tuo atveju cenzorius privalėjo sura šyti aktą
ir nurodyti, kas buvo rasta, kas konfiskuota arba grą-
žinta siuntėjui.

Atidarytą paprastąją ir apdraus tąją korespon-
denciją cenzorius pažy mėdavo spaudu su įrašu
„Cenzūruo tas”, „Cenzorius” arba „Cenzūra” ir ati-
 tinkamu numeriu arba raide. Jei gu tikrindamas ko-
respondenciją cenzorius rasdavo tik atskirus ne-
leistinus žodžius arba frazes, jis turėjo tas vietas iš-
kirpti ar užtepti tušu. Neati tinkanti nustatytų rei-
kalavimų pa prastoji korespondencijaa buvo naiki-
 nama, o apdrausta ir įkainota grą žinama siuntėjui.

Lietuvos diplomato klastotės nesudomino

Šveicarijos teisėsaugos

1919 m. liepą Lietuvos pasiunti ny bės Šveicari-
joje sekretorius Pra nas Jucaitis „Graphische Ans-
talt Otto Walter” Oltene (Šveicarija) privačiai užsakė

Kurti savąjį paštą nebuvo lengva

Kauno Centrinio pašto kiemas. Į sunkvežimį kraunami maišai su tarptautinėmis siun-
tomis. 1937 m. Fotografas nežinomas.

Registruotas atvirlaiškis, siųstas 1920 m. vasario 1 d. iš Marijampolės į Milwaukee, WI,
tikrintas Lietuvos karo cenzūros (žyma CENZŪRA E)

Lakūno Felikso Vaitkaus  1935 m. rugsėjo 21 d. per Atlantą į Lietuvą gabentas laiškas,
adresuotas Čikagoje gyvenančiai Marijai Jurgelionienei (žurnalisto Kleofo Jurgelionio
žmonai). Persiuntimas apmokėtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimui skirtais
20 ir 40 centų pašto ženklais. Vokas kurį laiką buvo JAV prezidento Franklin D.
Roosevelt kolekcijoje – tą rodo dviejų eilučių raudonos spalvos žyma.

Atvirlaiškis, 1918 m. gruodžio 27 d. išsiųstas Lietuvos nepriklausomybės akto signata-
ro Jono Basanavičiaus su Vilniaus pašte tą pačią dieną pasirodžiusiais Lietuvos pašto
ženklais.
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ženklų, užspaudžiant perspaudą
„LTSR / 1940 VII 21”.

Pašto valdyba 1940 m. rugpjūčio
19 d. aplinkraščiu pavaldžioms įstai-
 goms pranešė apie išleistus per-
spausdintus pašto ženklus. Aplink-
raštyje sakoma: „Lietuvos paskelbi-
mui So cia listine Tarybų Respublika
pami nėti leidžiami perspausdinti iš
esamų apyvartoje paprastų nuolati-
nių ženklų su įrašu ‘LTSR 1940 VII 21’
šie nauji pašto ženklai; po 2, 5, 15, 25,
30, 35 ir po 50 centų. Iš viso 2 100 000
ženklų. Perspausdinimas ant ženklų
25 ir 30 ct uždėtas raudonos spalvos,
ant ženklų 2, 5, 15, 35 ir 50 ct – tamsiai
mėlynos spalvos. Ženklai paštuose
pradedami pardavinėti nuo jų gavimo
dienos iki leidžiami pardavinėti iki iš-
pardavimo arba iki bus išimti iš par-
davinėjimo. Ženklai tinka apmo kė ti
visų rūšių pašto siuntoms tokiai su-
mai, kaip rodo jų nominalinė kai-
 na.”

Šiame dokumente neįvardytas
10 centų „Ariančio angelo” piešinio
ženklas, vadinasi, jis nebuvo oficialiai
perspausdintas, o jeigu ir buvo – tai į

apyvartą nebuvo
išleistas. Tačiau
taip perspausdin-
tų ženklų gausu
lietuviškų pašto
ženklų rinkiniuo-
se. Pirmasis šį
ženklą į 1942 m.
lietuviš kų pašto
ženk lų katalogą
įtraukė Juozas
Ubartas, matyt,
vadovauda masis
tuo, kad tokių
ženklų perspaus-
dintų raudonu
„LTSR / 1940 VII
21”, buvo tuomet

daugelio kolekci-
ninkų rinkiniuose
ir jie cirkuliavo rin-
koje. 1942 m. kata-

logo duomenimis pasinaudojo ir kitų
katalogų leidėjai. Tik po kurio laiko
tyrinėtojams šio ženklo įrašymas į
1940 m. rugpjūčio 21 d. išleistų ženk-
lų sąrašą sukėlė abejo nių, nes iki
šiol niekam nepavyko aptikti siųstos
paštu korespondencijos, apmokėtos
tokiais ženklais.

Tik neištaisyta klaida 
yra klaida…

Knygoje Paštas Lietuvoje 1918–
1940 metais: valstybės  pašto kūrimas
ir veikla, ženklų leidyba pasitaiko ir
klaidų, kurias, žiūrint į ateitį, reikė-
tų atitaisyti. Štai keletas pavyzdžių.

Vilniaus pašto istorija – spalvin-
ga, tačiau gan paini tyrinėjimų sritis.
Tačiau nesuprantama, kodėl skyriu-
je „Paštas Vilniaus krašte 1918–1939
metais” pasirodė aprašymas „Karo
pa bėgėlių ir internuotojų asmenų su-
si rašinėjimas paštu 1939–1940 me-
 tais” (p. 476–482). Internuotojų susira -
šinėjimas patrauktų karo istorikų, bet
ne filateliniais klausimais besi do-
 minčių dėmesį. Išskyrus vieną cen-
zūros antspaudą iš Ukmergės in ter-
 nuotojų stovyklos (knygoje, deja, ne-
 parodytas, nes kiek žinau, jo nėra Vy-
 ginto rinkinyje) bei keturkampį „Ž”
(reiškiantį – ,,žiūrėta”), iš šių sto-
vyklų nėra jokių unikalių antspaudų.
Ši korespondencija keliavo tradici-
niais pašto keliais. Internuotojų sto-
vyklos buvo įkurtos Palangoje, Birš-
tone, Kulautuvoje (neblogai buvo len-
kams internuotojams įsikūrusiems
gra žiau  siose Lietuvos kurortuose!),
Uk mergėje, Alytuje, Rokiškyje, Kal-

vari joje, Vilkavišky-
je bei Kaune, tačiau
Vilniuje – ne. Žaga-
rėje (kaip teisingai
dokumentuojama
šioje knygoje kelio-
 mis iliustracijomis)
bu vo įkurta tik Lie-
tuvos Raudonojo
Kryžiaus karo atbė-
gėliams šelpti sto-
vykla. Tokio po bū-
 džio stovykla egzis-
tavo ir Kybar tuose
(apie ją šioje knygo-
je neminima).

Pavojingos yra
ir prielaidos „vie -
nintelė žinoma”.
Tokį klaidingą teigi-
 nį matome prie
iliustracijos 435 pus-
lapyje: ,,Registruotas laiškas, siųs-
tas 1920 m. rugpjūčio 16 d. iš Vil-
niaus į Kauną, apmokėtas Lietuvos
pašto ženklu, kuris nuvertintas Vil-
niaus ge ležinkelio stoties pašto įstai-
gos datos antspaudu. Registravimo žy-
 mek lio paštas neturėjo, todėl žymą
paštininkas nubraižė ir užrašė ran ka.
Tai vienintelė žinoma 1920 m. iš Vil-
niaus siųsta pašto siunta su ranka pa-
 daryta  registracijos žyma”. Nors
knygos bibliografijoje įtrauktas Vy-
 tauto Donielos straipsnis „Lietuvių
paštas Vilniuje 1920 m.” (Filatelistų
draugijos Lietuva žurnalas nr. 1–2
(234), Čikaga, 2005), autoriai jo ne-
skaitė, nes čia 12 psl. aprašomas toks
pats registracijos žymeklis ant atvi-
rutės siųstos į Paryžių 1920 m. rugp-
jūčio 20 d. Trečiasis toks žymeklis pa-
sitaikė ant voko, siųsto iš Vil niaus į
Berlyną – jis buvo aprašytas ir iliust-
ruotas tos pačios draugijos žurnalo
238 numeryje (2010 m.) 54 psl. (abu šie
eksponatai saugomi šio straipsnio
autoriaus rinkinyje).

Knygos 415 psl. paskelbtos net dvi
pašto siuntos su 1919 m. išleistu Ra sei-
nių apskrities 15 kapeikų pašto ženk-
lu. Nors paštas Raseiniuose pra dėjo
veikti tų metų vasario pradžioje, iki
tol dar nebuvo gauta lietuviškų paš-
to ženklų iš Pašto valdybos Kau ne.
Teko imtis iniciatyvos ir leisti sa vo –
vietinį – pašto ženklą. Kaip tvir tina
knygos autorė Julija Norman tie nė,
buvo paskelbtas potvarkis: „Kiek -
vienas laiškas apmokamas pašto
ženklais 15 kapeikų vertės; laiškas ne-
 gali būti sunkesnis kaip vienas lotas,
sunkesni laiškai, virš vieno loto, ap-
 mokami po 15 kapeikų už lotą ar jo
dalį; pašto ženklai žmonėms nepar-
siduoda; komiteto sekretorius, priim -
damas laišką, užlipina ant jo vieną ar
daugiau ženklų ir tuoj panaikina ver-
tybę Komiteto antspauda ar plunksna
perbraukia.” Knygoje pateikiama
iliustruota atvirutė iš Vyginto Bub nio

atspausdinti pirmųjų Lietuvos pašto
ženklų. Buvo užsakyta atspausdinti
pašto ženklų pagal abie jų Vilniaus,
visų trijų Kauno laidų ir Raseinių sa-
vivaldos ženklų pavyz džius. Firma

užsakovui įteikė 30 875 ženklus. Tai
buvo Vilniuje 1918 m. spausdintų 10, 15,
20 ir 30 skatikų, Kauno pirmosios lai-
dos 10, 15, 20 ir 30 skatikų, taip pat 40
ir 50 skatikų, kurių į apyvartą nebuvo
išleista, Kau no antrosios laidos 10,
15, 20, 30, 4o ir 50 skatikų ir Kauno tre-
čiosios laidos 10, 20, 30, 40, 50 ir 60 ska-
tikų ženklų klastotės. 1920 m. pra-
džioje Lietuvos pasiuntinybės Švei-
carijoje pastangomis apie 20 000 su-
klastotų ženklų buvo sunaikinta, ta-
čiau dalis jų pateko į rinką. Be to, ženk-
lus spausdinanti firma, matyt, neį-
vykdė pažado ir nesunaikino spaus-
dinimo klišių, nes 1936 m. tokius paš-
to ženklus vėl bandyta platinti. Tuo tar-
pu Šveicarijos teisėsaugos organai
ne siėmė veiksmų nei pirmuoju, nei
antruoju atveju. Pirmuoju, motyvuo-
dami tuo, kad Lietuva nėra Pasaulio
pašto sąjungos narė ir jos leidžiami
pašto ženklai šios organizacijos ne pri-
imti, todėl yra beverčiai, antruoju – dėl
senaties, kadangi nebuvo įrodyta, kad
ta pati firma pakartotinai spausdino
tokius ženklus. Šių išvadų pagrindu
1937 m. vasario 15 d. Kauno apygardos
teismo prokuratūra nuta rė „kvotą dėl
pasenėjimo nutraukti”.

Pabijota „ariančio angelo”

1940 m. liepos 21 d. paskelbus Lie-
 tuvą socialistine tarybų respublika
(LTSR), Pašto valdyba kurį laiką tęsė
veiklą, jai buvo privalu užtikrinti
sklandų pašto sistemos veikimą. Pa-
sikeitus politinei santvarkai, valdybai
teko perspausdinti dalį apyvartoje bu-
vusių standartinių lietuviškų pašto

rinkinio iš Skaudvilės į Joniškio
valsčių su Raseinių 15 kap. ženklu tik-
rai keliavo paštu. Tačiau voko, siųs-
 to kovo 18 d. iš Raseinių į Vainutą au-
tentiškumas kelia abejonių – nie kas
vietinių laiškų nežymėdavo „Li -
tauen” (tarsi šalies pašto tarnautojas
nežinotų kur yra Vainutas – beje,
ant voko pažymėta „Vainuta”). Tokių
pa vyzdžių, nors ir nedaug, užtinkame
Lie tuvos ir JAV filatelistų albumuo-
 se. Šis laikotarpis dar laukia rimtų ty-
rinėjimų.

Nepaisant mažesnių ar didesnių
klaidų (kurias, ko gero, tegali atpa žin-
ti tik rimtas filatelistas), knyga pa-
lieka itin gerą įspūdį. Solidaus to mo
puslapiuose randame ir nemažai są-
sajų su išeivija. Čia ne tik pristatomas
bene produktyviausias tar pu kario
Lietuvos pašto ženklų kūrėjas Ado-
mas Varnas (mirė Čikagoje 1979 m),
bet ir kiti ženklų projektuotojai, po-
kario metais dirbę JAV dai lininkai
(Adomas Galdikas, Vsevolo das Do-
bužinskis bei kiti). Tarp iliustracijų
yra ir vokai, adresuoti žy miems Či-
kagos lietuviams bei žino moms įstai-
goms: Joseph Elias (Town of  Lake Sa-
vings Bank, Wood St.corner 46 St.), Ig-
nas Sakalas (,,Draugas” Publishing
Company, 2334 So.Oakley Ave.), Uni-
versal Savings Bank (N.W.corner
So.Halsted and 33rd St) bei Marija –
žurnalisto Kleopo žmona – Jurgelio-
nienė (1739 S. Halsted St.).

Nesvarbu, ar esate rimtas filate-
 listas ar eilinis pašto ženklų rinkėjas,
dailėtyrininkas ar spaustuvininkas,
profesorius ar studentas, istorikas ar
ekonomistas – jei jus nors kiek do-
mina praeitis, knygą Paštas Lietuvo-
je 1918–1940 metais: valstybės pašto kū-
rimas ir veikla, ženklų leidyba priva-
lo rasti užuovėją jūsų asmeninėje
bibliotekoje. Daugiau apie šį bei kitus
reprezentacinius LNM leidinius su-
žinosite muziejaus svetainėje
www.lnm.lt                                                                             

Laiškas, siųstas 1930 m. sausį iš Kauno į Čikagą, Draugo redak-
toriui Ignui Sakalui. Apmokėtas perspausdintais vaikų prie-
glaudoms remti skirtais pašto ženklais.

Dailininko Adomo Varno  pašto ženklo
piešinys su 1918 m. Lietuvos nepriklauso-
mybės akto signataro Petro Klimo atvaiz-
du (niekad neišleistas).

Plakatas, raginantis pirkti pašto ženklus karo našlaičiams
remti. Spausdinta litografiniu būdu Margolino spaustuvėje
Kaune. Dailininkas nežinomas (plakato autorystę būtų galima
priskirti Kaziui Šimoniui?).

Ko gero, adresatas yra tas pats Vladas Civinskas, kuris pokario metais Čikagoje buvo
„Terra” dovanų parduotuvės bei grožinės literatūros leidyklos savininkas? Reklaminis
atvirukas, išsiųstas 1935 m. lapkričio 24 d. iš Kauno, apmokėtas 1934 m. standartinės
laidos 2 centų pašto ženklu, kuris nuvertintas Kauno pašto antspaudu su įrašu „PIRKI-
ME TIK SAVO KRAŠTO GAMINIUS”.
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

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

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 k y 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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
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

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
www.draugas.org
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ
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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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

siu. Tel. 630-340-9604

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Perku gintarą
ir dirbinius iš gintaro. 

Tel. 708-603-5494

Surašymas nr. 41
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

3 raidės:
DAR – DĖL – LSD – RAD.

5 raidės:
ALĖJA – AMEBA – ATĖNĖ – DIROL – DRENA – ĖMĖJA – FIGOS –
ĮNAMĖ – KANAI – KOBRA – KRETA – PIKAS – SUSNA – TYRAI –
VILNA – ŽMONA.

7 raidės:
ALABAMA – ANTŠOVA – ĮŽYMYBĖ – ŠKOTIJA.

8 raidės:
ANTILOPĖ – ATSKYRIS – BĖGTYNĖS – CUKRAINĖ – DIVIZIJA –
DOMINIKA – FIKSAŽAS – JONAŽOLĖ – KARAVELĖ – NUODAUŽA –
PĖDSAKAS – PLACENTA – PROTĖJAS – SALVIJOS – SINTAKSĖ –
SOLISTĖS – SPĖJIMAS – STATYBOS – TABAKINĖ – TEMATIKA –
TURĖKLAI – ŪKININKĖ – VENECIJA – ZIMBABVĖ.

9 raidės:
APYŠVENTĖ – GRETIMYBĖ – KERŠYTOJA – SOMBRERAS.
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vISI mĖgSTA KINĄ

Jaunojo kritiko kėdėje 

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?

Filmas prasideda nuo pagrindi nio
herojaus Louie Zamperini vai-
 kys tės. Jis nėra geras vaikas, ge-

ria ir rūko. Jo brolis įtraukia jį į mo-
kyklos bėgikų komandą, ir Louie tam-
pa la bai geru bėgiku. Jis net patenka
į Olimpiadą – atstovauja JAV 1936 me -
tų žaidynėse Berlyne. Iš pradžių ten pa-
sirodo ne per geriausiai, bet pas kutinį
ratą nubėga rekordiniu grei čiu ir tam-
pa greičiausiai bėgančiu amerikiečiu.
Tada jis pašaukiamas į kariuomenę
tarnauti oro pajėgose. Tar naudamas
armijoje jis daug tre ni ruojasi ir bėga

vis greičiau. Vieną die ną, skrendant
gelbėti kitų lakūnų, jo lėktuvas suge-
do ir nukrito į vandenyną. Tik Louie ir
dar du  tarnybos draugai liko gyvi. Jie
turėjo pripučiamą valtį, gaudė žuvis,
kad turėtų ką valgyti. Taip jie išgyve-
no 47 dienas. Vie  nas iš jo draugų mirė,
bet Louie ir kitas draugas išgyveno. Po
tų 47 die nų jie buvo išgelbėti  japonų
laivo ir, deja, išsiųsti į karo belaisvių
sto vyklą. Jei norite sužinoti, kokius
sun kumus jie paty rė, teks pasižiūrėti
šį filmą.

Kas vaidina filme?

Čia vaidina keletas žinomų akto-
 rių – tai Garrett Hedlund (Troy),

„Unbroken”  („Nepalūžęs”)

Domhnall Gleeson (True Grit, Harry
Potter and the Deathly Hallows – Part
2), ir Jack O’Connell (Starred Up, ’71,
300: Rise of  An Empire). Jack O’Con nell
vaidino pagrindinį Louie Zam perini
vaidmenį –  jis kine dar ne se niai, jam
tik 24 metai. Verta pami nėti, kad filmo
režisierė – žinoma aktorė Angelina Jo-
lie.

Kas labiausiai patiko?

Man labiausiai patiko, kad Louie
buvo labai stiprus ir neleido japo-
nams jo nugalėti. Jis atrado savyje la-
 bai daug drąsos bei stiprybės, kai
buvo labai sunku, jis nepasidavė. Fil-
mas sukurtas remiantis tikrais įvy-
kiais. Louie Zamperi ni mirė  2014 me-
tais liepos mėn., sulaukęs 97-erių metų.

Kas nelabai patiko?

Man nelabai patiko, kad filme
buvo per mažai apie bėgimą – dau-
giausia apie karą ir karo stovyklą. Ei-
damas į kiną  aš ne to tikėjausi. Ka-
dangi ir aš dalyvauju gimnazijos bė-

gimo komandoje, man ta tema įdomi.
Šia prasme, filmo rek lama buvo tru-
putį apgaulinga, nes iš jos galėjai su-
sidaryti įspūdį, kad sporto temai ski-
 riama žymiai daugiau dė mesio.

Kam siūlyčiau žiūrėti šį filmą?

Šitą filmą siūlyčiau visiems, tik ne
patiems  jauniausiems. Filme mu šami
belaisviai, su jais negražiai elgia masi,
nes japonų stovyklos va dovas juos lai-
ko priešais. Tos žiaurios scenos mer-
gaitėms turbūt dar mažiau patiks
negu berniukams.

Ar verta žiūrėti kino teatre?

Man atrodo, kad yra verta žiūrėti
šį filmą kino teatre. Jis pasirodė Šv. Ka-
lėdų dieną ir dar teberodomas. Tai nė -
ra tas filmas, kurį aš norėčiau žiūrėti
daug kartų, bet vie ną kartą pamatyti
jį  kino teatre  – ver ta. Iš 10 taškų duo-
čiau 8.5. Remiantis www.rottentoma-
toes.com. duomenimis 50 proc. kritikų
ir 74 proc. žiūrovų šį filmą įvertino tei-
giamai.

Sausio 15 d. Hollywoode paskelbti kandidatai ,,Oskarų” apdovanojimams.
87-osios prestižinių premijų įteikimo iškilmės vyks vasario 22 die-
ną.Daugiausiai nominacijų gavo filmai „Žmogus-paukštis” („Birdman”)

ir „Viešbutis ‘Didysis Budapeštas’” („The Grand Budapest Hotel”). Jie tarp
24 kategorijų buvo paminėti net po 9 kartus. Aštuonias nominacijas gavo fil-
mas „Vaizduotės žaidimas” („The Imitation Game”). Filmas „Vaikystė” („Boy-
hood”) buvo nominuotas šešiose kategorijose. 

Geriausiu aktoriumi pretenduoja tapti Steve Carell, „Lapių medžioto-
jas” („Foxcatcher”), Bradley Cooper, „Amerikiečių snaiperis” („American
Sniper”), Benedict Cumberbatch, „Vaizduotės žaidimas” („The Imitation
Game”), Michael Keaton, „Žmogus-paukštis” (angl. „Birdman”)  ir Eddie Red-
mayne, „Visko teorija” („The Theory of  Everything”).

Geriausios aktorės kategorijoje nominuotos Marion Cotillard, „Dvi die-
nos, viena naktis” („Two Days, One Night”), Felicity Jones, „Visko teorija”
(„The Theory of  Everything”), Julianne Moore „Šaltoji Alisa” („Still Alice”),
Rosamund Pike, „Dingusi” (angl. „Gone Girl”) ir Reese Witherspoon, „Lau-
kinė” („Wild”).

Geriausio užsienio kalbos filmo kategorijoje pirmą kartą pristatytas estų
filmas ,,Mandarinai” (angl. „Tangerines”). „Mandarinai” yra vienas sėk-
mingiausių visų laikų Estijos filmų, susilaukęs daugelio apdovanojimų ir
įvertinimų. Jis pasakoja apie estų kaimą Abchazijoje prasidedant karui 1992
m. ir nagrinėja žmogiškumo temas nežmoniškoje aplinkoje bei galimybes
išlikti neutraliam karinio konflikto
metu. Filmo scenarijaus autorius ir re-
žisierius yra Zaza Urushadze, juostą
nufilmavo estų kinematografas Rein
Kotov. Filme vaidina Lembit Ulfsak bei
Elmo Nuganen.

Čia taip pat varžysis „Ida” (Len-
kija), „Leviatanas” (org. „Leviathan”,
Rusija), „Timbuktu” (Mauritanija) ir
„Laukiniai pasakojimai” (angl. „Wild
Tales”, Argentina).

,,Draugo” info

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

Paskelbti ,,Oskarų” kandidatai 

Filmo ,,Mandarinai” plakatas
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

http://draugokalendorius.org

Emilija, 8 metai

– Emilija, kaip manai, kodėl Dievas
žmonėms liepia dorai gy venti?

– Mano močiutė sako, kad pa-
leistuvauja tie žmonės, kurie nesusi-
tuo kia bažnyčioje ir gyvena viename
kambaryje. Aš tai tokių nepažįstu, bet
močiutė nuolat kartoja, kad gy ven ti
su kokiu nors draugu galima tik po to,
kai priimi Santuokos sakramentą ir
kai tavo vestuves palaimina kunigas.
Kai tas tavo draugas tampa tavo vyru,
va tada jau viskas gerai, gali sau
drauge gyventi, kiek tik nori.

– O ką reiškia dorai gyventi?
– Na, labai paprasta. Negalima

muštis, negalima prasivardžiuoti ir
kitaip negražiai kalbėti vienam apie
kitą. Ir dar – jeigu jau esi vedęs ir nori
nueiti į kiną, tai reikia pasiklaus ti
kito žmogaus, ar gali-
ma eiti. Jeigu nevedęs,
tai gali sau keliauti į
kiną, kada tik sugal-
voji. Ir nieko klausti
nereikia, na, nebent
paprašai mamos pini-
gų bilietui, – ir tai ne
vi sa da. Kartais aš jų
turiu susitaupiusi.

– O gal, jei esi vedęs,
būtų pa doru ne tik atsi-
klausti, ar galima eiti į
kiną, bet ir pakviesti tą
kitą žmogų eiti kartu pa-
sižiūrėti fil mo?

– Galima ir pasi-
kviesti, bet ne būtinai. Aš manau, kad
jei nori filmą pasižiūrėti viena, tai už-
tenka paklausti, ar gali nueiti į kino
teatrą, arba bent jau pasakyti, kur
eini. Juk vienai žiūrėti filmą tai visai
dora, juk nieko čia bloga.

Julius, 13 metų

– Juliau, matyt, kalbant apie nepadorų
žmonių elgesį, galima kalbėti ir apie didelį
smalsumą, vaikų norą sužinoti daugiau, nei
jiems reikia. Ar tinkamai elgiasi vaikai, ban-
dydami paskaitinėti su augusiems skir-
tuose interneto tinklalapiuose?

– Nemanau, kad landžioti kom-
piuteryje, kur tik sugalvoji, padoru,
nors toks noras kartą užėjo ir man. Aš
internete susiradau tokį žaidimą,
tiksliau, parsisiunčiau jį. Kai mane
žaidžiantį tą žaidimą pamatė tėtis, tu-
 rėjau su juo labai rimtai pasikalbėti.

– Ir kuo baigėsi tavo pokalbis su tė-
čiu?

– Baigėsi blogai. Jis kažkaip už-
 blokavo tą mano žaidimą, be to, labai
barėsi, kad aš su juo nepasitaręs par-
sisiunčiau jį. Bet man apie tą žaidimą
papasakojo už mane vyresnis draugas.
Jis irgi žaidė, ir jam nei tėtis, nei
mama nieko nesakė, o gal net nema-
tė, kad jį parsisiuntė.  Be to, tėtis pa-
slėpė mano kompiuterį, ir aš visą sa-
vaitę negalėjau juo naudotis. Paskui
atida vė man kompiuterį, bet jame to
žaidimo jau nebebuvo.

– Tai gal tu, užuot ruošęs pa mokas,
žaidei tą žaidimą, todėl tėtis ir supyko?

– Ne, pamokas aš ruošiau, bet pa-
ruošęs jas ilgokai žaisdavau kompiu-
teriu. Tada ir įkliuvau. Dabar man dėl
to labai gėda. Manau, kad pasielgiau
blogai. Aš atsiprašiau tė čio ir paža-

dėjau jam daugiau nepasitaręs nesi-
siųsti jokių žaidimų. Ir tikrai, taip pa-
sielgiau tik kartą. Kol neužaugsiu,
daugiau taip nedarysiu.

Vytautė, 14 metų

– Vytaute, o ką tu manai apie pernelyg
didelį vaikų smalsumą? Tai dorybė, o gal
tai gali būti ir nuodėmė?

– Manau, gali būti ir nuodėmė.
Smalsaudama esu nusidėjusi ir aš.
Kartą mama parsinešė tik suaugu-
 siems skaityti skirtų žurnalų. Kai
mama skaitė, paklausiau, kas čia per
žurnalai, ką ji skaito, ir net pa pra šiau
duoti pavartyti. Bet mama pa sakė, kad
tuos žurnalus galėsiu skai tyti, kai
užaugsiu – po kokių dešim ties metų,
ir man jų net pažiūrėti ne leido. Pa-
skaičius mama paslėpė tuos žurnalus,
kad jų nerasčiau. Bet man buvo labai

smalsu, kas ten
per žurnalai ir
kodėl juos gali
skaityti tik suau-
gusieji. Aš to net
kelis kartus klau-
siau mamos, bet
ji man nieko ne-
 paaiškino, tiesiog
paslėpė juos. Kar-
tą mama buvo iš-
ėjusi pas draugę,
aš pra dėjau tų
žurnalų ieškoti ir
apti kau drabužių
spintoje paslėp-
tus. Ta da juos ir
paskaičiau, be po

to padėjau ne į tą vietą, kur buvau ra-
dusi. Kitą dieną mama manęs pradė-
jo klausinėti, kodėl aš lendu prie jos
žurnalų. Tada aš jai atsakiau, kad ne-
lindau ir jokių žurnalų neskaičiau.
Tik vėliau prisipažinau, kad vis dėl-
to skaičiau ir žiūrinėjau tuos už-
draustus žurnalus. Mama ant manęs
labai supyko dėl dviejų dalykų: dėl to,
kad skaičiau nevaikiškus žurnalus, ir
dėl to, kad bandžiau ją apgauti. Pa-
menu, mes buvome susitarusios tą va-
karą nueiti į piceriją, tai dėl tų žur-
nalų ma ma ten manęs nenusivedė.

– Ir ką tuose žurnaluose apti kai,
slapta nuo mamos skaityda ma?

– Tai, kad nieko. Aš jų net ne skai-
čiau, tik pavarčiau ir nedaug paskai-
tinėjau. Jie man pasirodė visai neį-
domūs. Ten buvo nufotografuotos ke-
lios moterys, apsirengusios mau dymo-
si kostiumėliais, aprašyti kaž ko kie
veido kremai, kuriuos moterys nau-
doja dieną ir naktį, ir dar keli anek-
dotai, bet man jie net nejuokingi
buvo.

– O kodėl taip smalsavai ir norėjai pas-
kaityti tai, ką mama buvo uždraudusi?

– Nežinau, man tikrai buvo labai
smalsu. Bet vėliau aš mamos atsi-
 prašiau, kad taip pasielgiau. Ir daugau
tų žurnalų net neieškojau. Juk ne-
verta dėl tokių niekų pyktis su ma ma
ir pasislėpus nuo jos skaityti. Tie
žurnalai man neįdomūs.

– Jei būtų įdomūs, vėl jų ieškotum?
– Ne. Aš pažadėjau mamai dau-

giau nesmalsauti ir nelandžioti, kur
man nereikia. Taip ir elgiuosi.

Vaikus kalbino 
Aldona Atkočiūnaitė

A † A
ONAI TREŠKIENEI

išėjus į Viešpaties karalystę, nuoširdžią užuojautą
reiš kiame sūnui JONUI, Grand Rapids, MI, Lietuvių
Bendruomenės bendradarbiui, vyrui JONUI, Sr. ir vi -
sai plačiai TREŠKŲ šeimai.

JAV LB Michigan apygardos valdyba:
Janina Udrienė

Laura Garnytė-Tunkūnienė
Valdas Piestys

A † A
FRANK ALGIS ZAILSKAS

Mirė 2015 m. sausio 15 d., sulaukęs 86 m.
Nuliūdę liko: žmona Danutė (Totoraitis), sūnus Rimas su

žmo na Mary; dukra Dalia „Darla” Zailskas, brolis Arūnas „Art”
Zails kas.

Velionis daugelį metų padėjo prižiūrėti tvarką  Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje ir buvo Brighton Park
namų savininkų draugijos narys.

A. a. Frank bus pašarvotas sausio 20 d., antradienį, nuo 9 val.
r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž ny-
čioje, 44th ir California Ave., Chicago, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaido-
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www. palosgaidasfh.com

Juk eiti į kiną tai padoru?

Vaikai apie šeštąjį Dievo įsakymą
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„Pasaulio lietuvių žiniose” 
– Laisvės gynėjų diena aplink pasaulį

Sausio 13-ąją atminimo žvakelių liepsnos pleveno ne tik Vilniuje, bet ir
Dubline, Londone, Briuselyje. Vi sur, kur skamba lietuviškas žodis.  Šį šešta-
dienį „Pasaulio lietuvių žinių” reportaže iš Belgijos – akimir kos iš Europos

sostinėje gyvenančių lietuvių surengto pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties
keliu”, į kurį su sirinko beveik šimtas lietaus neišsigandusių dalyvių. Bėgimo daly-
viai tylos minute pagerbė ne tik Sausio 13-osios, bet ir pastarosiomis dienomis
Paryžiuje įvykdytų teroro aktų aukų atminimą.

Laisvės gynėjų dieną Dubline minėjo ir Airijos lietuvių bendruo menė.
Beveik 10 kilometrų trasą, kuri simboliškai driekėsi pro Airijos na cionalinę televi-
ziją ir vyriausybės rūmus, įveikusius bėgikus pasveikino Lietuvos ambasadorė
Airijoje Ra sa Adomaitienė bei Airijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arūnas
Teišerskis. Po iškilmingų Mišių Šven tojo Andriejaus bažnyčioje visi susirinkusieji
buvo pakviesti į Dub lino lietuvių „Lyrikos vakarų” kūrybinės grupės surengtą
atminimo koncertą, kuriame skambėjo eilės apie laisvę, buvo parodytas trumpas
dokumentinis filmas apie Sausio 13-osios įvykius, koncertavo lietuvių muzi kan tai
ir dainininkai.

Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys lietuviai taip pat neliko abejingi.
Connecticuto valstijos sos tinėje Hartforde tautiečiai rinkosi į Švenčiausiosios
Trejybės bažnyčią, kurioje dalijosi prisiminimais apie 1991-ųjų įvykius. Minėjimo
pabaigoje buvo klausomasi Rimo Polikaičio atliekamos muzikos, dainuojamos
laisvės ir partizanų dainos.

„Pasaulio lietuvių žinios” – ro domos  šeštadieniais per LRT Litua nicą 11:30
val. v. (Lietuvos laiku), 4:30 val. p. p. (New Yorko laiku), 3:30 val. p. p. (Čikagos
laiku). Vedėjas Modestas Mastavičius.

Laidą tiesiogiai galima matyti ir tinklalapyje LRT.lt.
LRT.lt info

eugenijus Radžiūnas, „Drau go” garbės pre-
numeratorius, gyve nantis omaha, ne,  dar me tams

pratęsė laikraščio garbės prenumeratą.

eduardas olšauskas,  „Draugo”    garbės pre-
numeratorius, gyvenantis Berwyn, IL, dar metams pra-

tęsė laikraščio garbės prenumeratą.

Maria Macevičius, „Draugo” garbės prenumeratorė,
gyvenanti Wildomar, CA, dar metams  pratęsė laik-

raščio garbės prenumeratą. 

Vaclovas ir Margarita Mom kai, gyvenantys
Chicago, iL, dar metams pratęsė Garbės prenu-

mera tą. 

džiugas dirmantas, garbės prenumeratorius, gyvenantis Chica go,
iL, dar metams pratęsė garbės prenumeratą. 

Aldona Aistienė, gyvenanti Temple Hills, Md, tapo „Draugo” garbės prenu-
meratore. Šią skaitytoją „Draugas” lankys dar vienerius metus. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kad mus skaitote ir sveikiname tapus 
garbės prenumeratoriais.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Sausio 17 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC
Meno galerija ,,Siela” kviečia į koncertą –
,,Vakaras su Deiviu ir Renata”. Programoje
taip pat dalyvauja  sol. Nida Grigalavi-
čiūtė, Ričardas Sokas ir Paulius Jankaus-
kas. Po koncerto – vaišės. Galerijoje šiuo
metu veikia jubiliejinė Magdalenos Stan-
kūnienės paroda. Daugiau informacijos tel.
630-640-9817.

� Sausio 18 d., sekmadienį, Šv. Andrie-
jaus bažnyčioje, 1913 Wallace St., Phila-
delphia, 19130, PA bus minima Laisvės
gynėjų diena. 10:30 val. r. bus aukojamos
lietuviškos šv. Mišios už tuos, kurie prieš
24 metus paaukojo savo gyvybes gindami
Lietuvos teisę į nepriklausomybę. Pagerb-
kime žuvusiųjų prisiminimą ir gausiai da-
lyvaukime Laisvės gynėjų dienos šv. Mi-
šiose.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius sausio 21 d., trečiadienį,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite Lietuvos Kultūros
ministerijos parengtą filmą ,,Lietuva – ana-
pus ir šiapus laiko”. 

� Sausio 23 dieną,  penktadienį, 7 val. v.

Jonas Valančiūnas su Toronto ,,Raptors”
žais prieš ,,Philadelphia 76ers” Wells Fargo
Arena, 3601 South Broad Street, Phila-
delphia. Būtų smagu palaikyti Jono žai-
dimą su trispalvėmis! Neatsilikime nuo
kitų miestų lietuvių bendruomenių! Dėl bi-
lietų kreipkitės į Daivą: daivakazlaus-
kas@gmail.com iki sausio 20 d.

� Nuo sausio 27 d. iki vasario 8 d Brec-
kenridge Riverwalk Center, 150 West
Adams Avenue, Breckenridge, 80424, CO
vyks tarptautinis sniego skulptūros kon-
kursas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos ko-
manda su projektu ,,Amžinos kaitos vėjas”.
Lietuvos skulptoriai: Kęstutis Lanauskas,
Mindaugas Jurėnas, Artūras Burneika ir
Tomas Petreikis. Būsite Colorade? Užsukite
į Breckenridge!

� Vasario 7 d., šeštadienį, 7 val. v. Cle-
velande rengiamas Vasario 16-osios mi-
nėjimas. Garbės svečias ir prelegentas – LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas. Koncertuos Clevelando suaugusių ir
vaikų chorai ,,Exultate”. Po koncerto – vai-
šės, šokiams gros Eugenijus Dicevičius.
Renginio vieta – Šv. Kazimiero parapija,
18022 Neff Rd, Cleveland, 44119, OH

http://draugokalendorius.org


