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ŠIAME NUMERYJE:

JAV sveikina Lietuvą 

Amerikiečiai kuria namus našlaičiams

JAV Valstybės sekretorius John F. Kerry JAV Vy-
riausybės vardu pasveikino Lietuvą elektros jungčių
,,Nordbalt” ir ,,LitPol Link” įjungimo proga.

,,Ši diena ženklina svarbų žingsnį regioninio ener-
getikos sektoriaus integracijos procese. Mes sveiki-
name Lietuvą, Švediją ir Lenkiją ir visus kitus part ne-
rius įgyvendinus šiuos kritinius infrastruktūros pro-
jektus”, – rašoma J. F. Kerry laiškuose Lietuvos Res-
publikos prezidentei Daliai Grybauskaitei ir ministrui
pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

JAV Valstybės sekretorius  taip pat pažymi, kad Lie-
tuva buvo „tikra lyderė ir patikima partnerė” re-
miant energetikos saugumo ir diversifikacijos pas tan-

gas Europoje. Anot jo, šie įgyvendinti projektai ne tik
sujungs Baltijos ir Šiaurės šalių regioną su kontinen-
tine Europa, bet taip pat atneš ekonominės naudos pi-
liečiams. „Jungčių paleidimas žymi iš tiesų istorinį Bal-
tijos šalių energetinio saugumo etapą ir grindžia kelią
tolesniems energetiniams projektams bei stipresniai
integracijai tiek šiame regione, tiek visoje Europos Są-
jungoje, – rašo J. Kerry. – Jungtinės Valstijos yra vi-
siškai pasiryžusios tęsti darbą ranka rankon su Lie-
tuva, kitomis regiono šalimis, su ES siekiant ir toliau
stiprinti energetinį Europos saugumą. Sveikiname su
nuostabiu pasiekimu!”

LRV info

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šių metų Kalėdos ir Naujų-
jų metų šventė – jau šešto-
ji, kuriuos Gary ir Carol

Zupkas šeima sutiks Lietuvoje.
Šventėms jau pasiruošta – jau-
kius amerikiečių namus Alytu-
je puošia Kalėdų eglutės ir gir-
liandos, našlaičiams vaikams,
kuriuos amerikiečių šeima pri-
glaudė savo namuose, jau nu-
pirktos dovanos. Lietuva, dar
prieš keliolika metų šiai šeimai
buvusi nežinoma šalis, tapo jų
namais, ir, sugrįžę į San Diego,
amerikiečiai savo giminaičiams,
draugams po kurio laiko sako,
kad pasiilgo namų – tų, kurie
Lietuvoje, Alytuje.

„Aš nežinau, ar Lietuvoje
yra daugiau amerikiečių, kurie
čia būtų persikėlę gyventi ir
globotų našlaičius. Esame mi-
sionieriai, tai suprantame kaip
mūsų misiją, ir būtent Lietuvo-
je suradome dvasios ramybę,
čia jaučiamės darantys tai, ką
turime daryti. Lietuva yra nuo-
stabus kraštas, niekur nėra to-
kio mėlyno dangaus, ir nors San
Diego, kur gyvenome anksčiau,
yra puikus miestas, nors ir da-
bar, žiemą ten šilta ir saulėta, bet

John F. Kerry AP nuotr.

būtent Lietuvoje jaučiamės geriau-
siai. Matyt, tokia Dievo valia”, – šyp-
sojosi savo jaukiuose namuose Aly-
tuje „Draugo” žurnalistą priėmę ame-
rikiečiai.

Pastebėjus, jog jų pavardė
skamba gana lietuviškai, Gary Zu-
pkas linksi galva – taip, jo seneliai
buvo iš Lietuvos. Tolimais 1914 me-
tais, bėgdamas nuo Pirmojo pasauli-
nio karo baisumų ir nenorėdamas

tarnauti carinės Rusijos kariuome-
nėje Matas Zubkauskas, Gary sene-
lis iš Valkininkų miestelio, kuriame
gyveno, atsidūrė Čikagoje. Jau po
metų jis pasikeitė pavardę, ją su-
trumpino ir tapo Zupkas. Būtent Či-
kagoje jis sutiko ir Gary senelę, ki-
lusią iš netoli Valkininkų buvusio
Biekšių kaimo. Gary turi senelio
krikšto pažymėjimą, todėl žino jo
gimtinės vietą. – 8 psl.

G. Zupkas labai vertina savo lietuviškas šaknis A. Vaškevičiaus nuotraukos



karų europiečius: „Panašus mentalitetas, šiek tiek
panaši istorija. Ir vietine kalba šnekame”, – sakė A.
Abromavičius.

Grįžtant prie kalėdinės dovanėlės – elektros
jungčių su Švedija ir Lenkija, reikia pasakyti, jų gali
prireikti ir Lenkijai, ne tik Lietuvai. Nors kaip tik
Lenkija daug metų vilkino šį projektą (gal kas dar pri-
simena, kad dėl elektros perdavimo linijos į Vakarus
statybos dėjo pastangų Amerikos lietuvis Linas Ko-
jelis, kuriam ir tada nepavyko susikalbėti su Len-
kija), tikriausiai manydama, kodėl lenkai turėtų gel-
bėti kaimynus lietuvius, atsidūrusius energetinėje
saloje. Bet štai ką tik Paryžiaus klimato konferen-

cijoje pasirašytas pasaulio valstybių susitarimas dėl
iškastinio kuro panaudojimo mažinimo kerta Len-
kijai, kuri didelę dalį elektros ir šilumos gamina de-
gindama savo prastą anglį. Taigi kada nors Lietuvos
jungtis su Švedija ir Lietuvoje veikianti Kruonio aku-
muliacinė elektrinė, kuri naktį sukaupia elektros per-
teklių, o dieną jį atiduoda, Lenkijai, ypač jos šiaurinei
daliai, gali būti tikras išsigelbėjimas. O jeigu dar Lie-
tuva sugebėtų pasistatyti atominę elektrinę kartu su
japonų-amerikiečių „Hitachi” kompanija, mes tap-
tume visavertė Europos energetinio ūkio dalis, ir su
mumis skaitytųsi ne tik Lenkija. 

Tik nėra šiame gyvenime vien šviesių spalvų, –
sveikindamas elektros jungčių atidarymą Seimo
opozicijos vadovas  Andrius Kubilius, kurio ministrų
kabinetas šį darbą ir pradėjo, nuogąstavo, kad lini-
jos gali tarnauti ir Baltarusijoje statomos Astravo ato-
minės elektrinės nešvarios produkcijos eksportui į
Švediją ir Lenkiją. „Turime matyti tolesnius iššū-
kius. Kremlius neslepia, kad netoli Vilniaus statoma
jėgainė yra statoma eksportui, taikantis į jungtis, ku-
rias mes užbaigėme. Pirmiausia, yra didžiulis eko-
loginis pavojus, nes nesaugios technologijos jėgainė
yra statoma netoli Vilniaus. Be to, Astravo jėgainė
statoma tame pačiame Rusijos valdomame BRELL
sinchronizacijos žiede, kuriame yra ir Lietuva. Pa-
gal elektros sistemų veikimo principus visa Lietu-
vos elektros perdavimo sistema bus užpildyta Astravo
AE pagaminta elektra. Man kyla klausimų, ar Lie-
tuvoje bus įmanoma turėti kokią nors elektros pre-
kybos rinką”, – sakė A. Kubilius.

Baltarusija atominę elektrinę stato neturėdama
tokio objekto kaip Kruonio akumuliacinė elektrinė,
kuri gali užtikrinti rezervą avarijos atveju (balta-
rusiai neseniai kreipėsi į Lietuvos vyriausybę dėl
Kruonio elektrinės „paskolinimo”, bet lietuviai pa-
sakė ne) ir neturėdama sutarčių su Lietuva bei ki-
tomis kaimynėmis dėl elektros eksporto į Europą. Kol
kas mūsų opozicijos nuogąstavimui pagrindo lyg ir
nėra, bet nežinia, kaip įvykiai Lietuvoje ir pas kai-
mynus Rytuose klostysis ateityje, todėl A. Kubilius
ir sako: „Matyčiau didelę problemą, jei Lietuva tap-
tų Astravo elektros vartotoja. Mes siūlome jau dabar
labai aiškiai deklaruoti, kad Lietuva nepirks elekt-
ros iš Astravo jėgainės ir neleis naudoti savo inf-

rastruktūros. Premjeras Algirdas Butkevičius
tai pasakė žodžiu, tačiau raštu jis kol kas ne-
drįsta to padaryti. Vyriausybė ir premjeras
turi elgtis ryžtingiau ir aiškiai pasakyti kai-
mynams baltarusiams, kad Lietuva atsi-
jungs nuo dabartinės BRELL sistemos. Bal-
tarusija jau dabar tai turi žinoti ir neplanuoti,
kad pirksime iš jos elektrą”. 

Tik Sovietų Sąjunga atsiduodančiose
valstybėse, tokiose kaip Rusija, kurios sko-
lintais pinigais baltarusiai stato savo elekt-

rinę, ir Baltarusija, gali imtis tokių statinių, kurie
nežinia kam tarnaus ir nežinia, ar bus panaudojami.
Gąsdinant nepaklusniąją Lietuvą dar viena atomi-
nė elektrinė buvo pradėta statyti Kaliningrade, bet
rusai jau suprato, kad ji beviltiška (o jau buvo išleista
daug milijonų), nes jeigu Lietuva neleidžia panaudoti
Kruonio akumuliacinės elektrinės, ji negalės veik-
ti, tuo labiau kad nėra elektros perdavimo linijų į Eu-
ropą ir nesusitarta, kas ją pirks. Kaliningradiečiai
savo elektrinės statybą sustabdė (tai įvyko ir dėl lėšų
trūkumo, nes buvo prasidėjusi Krymo okupacija, ir
ėmė veikti Europos sankcijos). Galvojant logiškai, ir
Lukašenka turėtų stabdyti neperspektyvias statybas,
bet kadangi tai politinis sprendimas – pagąsdinti, pa-
šantažuoti Lietuvą – matyt, jos tęsis, tikintis, kad su
populiarumo neprarandančiais kairiaisiais Lietuvoje
pavyks susitarti.  

Beje, rusai gąsdino ir elektros jungties su Šve-
dija statytojus. Energetikos ministras Rokas Masiulis
pripažino, kad net keturis kartus rusų laivas truk-
dė „NordBalt” statybai. Tai patvirtino ir švedas,
„NordBalt” vienas iš projekto vadovų Marcus Ja-
cobson: „Kai Rusijos karinis laivas tau įsako, kad turi
trauktis, tu traukiesi, nepaisant to, kad turi visas tei-
ses būti ten, o rusai jų neturi”, – sakė žurnalistams
užkalbintas Švedijoje...

Ir vėl apie problemas... o juk šiandien užsibrė-
žiau iš praėjusių metų prisiminti tik tai, kas gera...
Taigi kas dar? Lietuvos patriotai džiūgauja, kad šie-
met, 25-aisiais Nepriklausomybės metais, nuo Vil-
niaus Žaliojo tilto pagaliau nukelti sovietiniai bal-
vonai, tarp kurių – ir okupantų kareivių skulptūros
(nors ir ši istorija dar nebaigta, mat kandidatė į Vals-
tybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkes pa-
reiškė, kad suremontuotus balvonus ant tilto būtina
grąžinti, nes jie pagal dokumentus yra kultūros ver-
tybė). O Šiauliai pagaliau atsikratė (tiesa, dar irgi
svarstoma) paskutinių sovietinių gatvių pavadinimų
– sovietų lakūno Valerijaus Čkalovo ir komjaunuo-
lės Marytės Margytės. Šiauliečiai nustebo, kad tokios
gatvės iš viso yra, ir prisiminė tik tada, kai vieną iš
jų imta remontuoti. Tuomet imta domėtis, kokie tai
žmonės, ir skubėta svarstyti, ką su jomis daryti.

Taigi metai nebuvo blogi – krizė baigėsi, eko-
nomika stabilizavosi, kyla atlyginimai, turėsime
ne tik daugiau šviesos, bet ir daugiau laisvės. Tuo pa-
sidžiaugė ir jungtis su Švedija ir Lenkija (projektą
rėmė Europos Sąjunga) atidariusi Prezidentė Dalia
Grybauskaitė: „Elektros įrankis nebebus naudoja-
mas veikti prieš šalies ekonomiką”, – sakė ji. 550 mln.
eurų vertės 453 kilometrų ilgio „NordBalt” – pirmoji
Lietuvos elektros jungtis su Skandinavija sujungs ap-
link Baltijos jūrą esančias valstybes į vieną inf-
rastruktūrą, o galimybės importuoti skandinavišką
elektrą padidės 70 procentų. Ta proga sveikinimą at-
siuntė ir JAV valstybės sekretorius John Kerry, ku-
ris pažymėjo, kad Lietuva buvo tikra lyderė ir pati-
kima partnerė remiant energetikos saugumo ir di-
versifikacijos pastangas Europoje. O kad Amerika ap-
sisprendė dėl savo naftos ir dujų eksporto, Lietuvai
taip pat gera naujiena – nafta dar labiau pigs, o mes
galėsime nusipirkti pigesnių suskystintų dujų. 

Taigi Lietuvos laukia šviesi ateitis, su kuo ir svei-
kinu! 

Laimingų ateinančių metų, sveikatos ir sutari-
mo!

2 DRAUGAS

Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

2015 GRUODŽIO 22, ANTRADIENIS

LAIŠKAI

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Užverdami 2015-ųjų duris prisiminki-
me, kas Lietuvoje buvo gera. Štai
prieš Kalėdas Vilniuje simboliškai

atidarytos elektros jungtys su Švedija ir
Lenkija. Iki šiol Lietuva pirko tik rusišką
elektrą ir buvo baiminamasi, ar kada nors di-
dysis kaimynas nepasielgs taip, kaip pasiel-
gė su dujomis, kai atjungė vamzdį. Energe-
tikos ministras Rokas Masiulis sako, kad Lie-
tuva gauna galimybę prisijungti prie piges-
nių elektros rinkų. „Švedijoje elektra yra pi-
gesnė negu Lietuvoje, ir 700 megavatų insta-
liuota kabelio galia mums suteiks galimybę im-
portuoti elektros energiją”. Kai kurie komentatoriai
šį faktą prilygino antrajam Nepriklausomybės pa-
skelbimui Kovo 11-ąją, nes prieš metus pradėjo
veikti dar ir suskystintų dujų terminalas. Šįkart ne-
priklausomybė – energetinė.

Kai pagalvoji, apskritai mes šiemet buvome lai-
mės vaikai, lyginant su daugeliu pasaulio, o ir Eu-
ropos valstybių. Kaip žmonės sako – nevyk Dievo į
medį, paskui nė su pyragu neišprašysi – nei karo, nei
tornadų, nei potvynių, netgi praėjusios vasaros
sausra nepadarė didelės žalos, o grūdinių kultūrų
augintojams dargi padidino derlių. Ir pabėgėlių
srautas, kaip Pietų Europos šalis, mūsų nekamuo-
ja. Žinoma, nedidelė garbė, kad jie pas mus nenori
važiuoti, – nesame svajonių šalis, – bet mums ji gera,
nes vienintelė. Prieš keletą metų Vilniuje kabojo pla-
katas – ir Kaune galima gyventi! (Kauniečiai labai
įsižeidė, ir plakatas greitai dingo, nors kitiems jis
labai patiko.) Perfrazavus galima sakyti – ir Lietu-
voje galima gyventi! Tai kas, kad mūsų atlyginimai
Europoje vieni mažiausių (bet prisiduriame už-
darbiaudami iš šalies, remia artimieji, išvykę į už-
sienį) ir savižudžių daugiausiai turime, nes dau-
giausiai geriame, bet vis tiek Europos Sąjungoje esa-
me didžiausi optimistai ir savo šalies patriotai.

Ką tik per radiją išklausiau interviu su Ukrai-
nos ekonomikos ministru, lietuviu, verslą turėjusiu
Ukrainoje, Aivaru Abromavičium, kurį pasirinko
Ukrainos prezidentas. Ministras sakė: „Dabar, kai
pradedu lyginti, skaidrumo, kovos su korupcija, įvai-
rių technologijų ir investicijų patrauklumo atžvil-
giu Lietuva yra labai toli pažengusi. Daugelis ins-
titucijų Lietuvoje yra labai geras pavyzdys mums Uk-
rainoje: Konkurencijos taryba, Registrų centras,
valstybės rezervas, investicijų projektai. ...Valsty-
binių įmonių pertvarką darome, kaip lietuviai
daro”. Tai, kad yra lietuvis, ministrui padeda ir dar-
be – ukrainiečiai apie lietuvius yra labai geros nuo-
monės. Geri specialistai, turintys aukštus etikos
standartus, kartais yra netgi labiau vertinami už Va-

Kas gera, 
prisiminkime
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

VERTAS PREMIJOS

„Draugo” 2015 m. lapkričio 19 d. Nr. 136 pa-
skelbta žurnalistės  Audro nės V. Škiudaitės straips-
nis „Kur mū sų kaltė?” yra objektyvus ir aiš kiai įro-
 dantis, kas lietuvius žemina. Bū da mas lietuviu,
reiškiu nuoširdžią pa dėką straipsnio autorei.

Jeigu Lietuvos Seime būtų tokių lietuvių,
kaip žurnalistai Audronė V. Škiudaitė, Gintaras Vi-
sockas ir kiti  panašios nuomonės Lietuvos labui,
tai tikrai Lietuvos jaunimas nebėgtų iš Lietuvos
ieškoti besidarbuojantys „laimės” svetur.

Vytautas Markevičius
Merrillvile, IN

Taigi Lietuvos laukia šviesi ateitis,
su kuo ir sveikinu! 
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linkybėse. Mus visus be išimties supa sunkumai, ta-
čiau svarbu, kad jie netaptų įsisenėjusiomis ir ne-
išsprendžiamomis problemomis, kurios  priverčia iš-
ardyti šeimą ar prarasti tikėjimą. Sunkumai pake-
liami ne vieno žmogaus jėgomis, bet su Dievo pa-
galba. Galbūt  tam jie ir  egzistuoja, kad  primintų
žmogui, jog jo gyvenimo kokybė visiškai priklauso
nuo jo palaikomo ryšio su Dievu.  

– Dievo Vaikelio įsikūnijimas yra paradoksas, slėpi-
nys, nesu prantamas daugeliui pasaulio išmintingųjų ir ga-
lingųjų. Kokią žinią varganas Kūdikėlio gimimas atneša
mums, krikščionims? Kaip Jo žinią paliudyti   savo viltį su-
dė jusiems į techniką, protą ir materialinius dalykus?

– Dieviško Kūdikėlio gimimas mums sako, kad
Dievas į žmogaus istoriją ateina švelniai, nieko ne-
norėdamas sužeisti savo visagalybe. Jis nusižemina
iki trapaus Betliejaus Kūdikio, rodydamas nuolan-
kumą prieš savo kūrinį žmogų, kad sujaudintų jo šir-
dį ir paskatintų meilės atsakui. Šitoks Dievo nuo-
lankumas, kuris dar kartą atsiskleis ant Kryžiaus,
tiesiog šokiruoja racionalų protą. Todėl ne visiems
pasaulio išmintingiesiems ir galingiesiems pa-
vyksta atkoduoti šį Dievo galios parodytą iššūkį. Ir
vis dėlto Dangaus ir Žemės Kūrėjas savo visagaly-
bę rodo tokiu būdu, nes Jis renkasi būtent taip pra-
kalbinti žmogaus širdį. Kalėdų žinia yra gana pa-

prasta: norint laimėti kito žmogaus atvirumą, rei-
kia atsisakyti savo išdidumo ir tapti nuolankiu
prieš Dievą ir kitą žmogų. Kas pasitiki gyvenime tik
savo visagalybės samprata, praranda  esmę – meilę.

– Ko palinkėtumėte Kalėdų proga visiems ,,Draugo”
skaitytojams, taip pat tiems, kurie šias šventes sutinka li-
gos patale, krečiami nelaimių ar netekčių?

– Linkiu mieliems ,,Draugo” skaitytojams pri-
imti į savo širdį Draugą, kuris pas mus ateina Be-
tliejaus Kūdikio švelniu artumu. Jo paguodos nie-
kas negali atstoti šiame pasaulyje, ypač kai ištinka
ligos patalo vienatvė ar netekties nelaimė. Žmogus
daug ką gali vienas nuveikti šiame pasaulyje ir su-
sikurti sau gyvenimą kokio nori. Tačiau tik pats savo
jėgomis žmogus negali padaryti visko, ko jo širdis
ilgisi. Ir būtent jis ar ji negali pripildyti savo širdies
meilės, vilties ar džiaugsmo pilnatve. Tai yra Dievo
dovanos žmogui. Tai pačios tikriausios Kalėdų do-
vanos. Tačiau, kad jas gautume, kiekvienas iš mūsų
turime atlikti  ,,namų darbus” – nuolat stengtis už-
megzti santykį su Dievu. Tai yra mūsų ,,Taip” Die-
vo veikimui. Jis į žmogaus širdį nesiveržia jėga. Bet
jei žmogus Jį kviečia, Jis su džiaugsmu ateina, nes
dėl šios bendrystės ir buvo sukurtas žmogus. 

Kalbėjosi Renata Žiūkaitė

Dievo dovanos žmogui – pačios  tikriausios Kalėdų dovanos
Kalėdų žinia ,,Draugo” skaitytojams

Pokalbis su vyskupu

Kęstučiu Kėvalu
– Švenčiame Kalėdas, kurios mums, tikintiesiems,

yra labai svarbios. Dievas tampa žmogumi, vienu iš mūsų –
Emanuelis... Kokias prisimenate  savo vaikystės Kalėdas?
Kokios Kalėdos vėliau buvo įsimintinos Jūsų  gyvenime?

– Vaikystės Kalėdos man prisimena dviem
ryškiais įspūdžiais: tai nuodugnus namų tvarkymas
ir paslaptis, gaubusi šią šventę. Mūsų šeimoje, o gal
ir daugumoje šeimų, ruošiantis Kalėdoms buvo pa-
protys viską susitvarkyti: drabužius spintose, įvai-
rius popierius stalčiuose, išvalyti langus ir grindis,
o tada puošti Kalėdų eglę. Pasirengimą lydėjo lau-
kimo jaudulys ir namų švaros kvapas. Tas švari-
nimosi šurmulys kažkaip nejučia atsispindėjo ir šir-
dyje, nes ne tik namai  atrodė kaip nauji, bet ir vi-
duje jautėsi kitaip. Mano  vaikystės atsiminimas
apie Kalėdas yra lydimas kepamų kūčiukų, eglutės
ir po ja padėtų Kalėdų Senio mandarinų kvapai.
(Mandarinai po egle tuomet buvo viena didžiausių
dovanų vaikams, nes jų tuo metu retai būdavo pirk-
ti). O dar tas aguonų pienas! Tiesa, ši šventė buvo
apsupta paslapties. Pirmiausia tai, kad sovietmečiu
švęsti Kalėdas buvo, švelniai tariant, nepageidau-
jama, o tie, kurie švęsdavo,  parodydavo savo tikė-
jimą, kuris sovietmetyje buvo laikomas atgyvena.
Todėl nereta šeima valgydavo Kūčias apie tai ne-
kalbėdama aplinkiniams, bijodama išsiduoti esan-
ti tikinti. Kai kurie žmonės demonstratyviai ne-
švęsdavo Kalėdų, rodydamiesi, kokie jie ,,progre-
syvūs”. Man, vaikui, tas slaptumas, o ir žingsnia-
vimas kartu naktį  per girgždantį sniegą į bažnyčią,
kurion eiti draudė mokytojai, sudarė dar didesnį pa-
trauklumo įspūdį. Esu dėkingas savo tėvams, kad,
nepaisant  to meto aplinkos, jie drąsiai ėjo į bažnyčią
ir atvirai švęsdavo Kalėdas bei Velykas, tuo mus, vai-
kus, padrąsindami nebijoti savo tikėjimo Kristumi. 

– Ar skyrėsi Jūsų  Kalėdų išgyvenimas sovietmečiu
ir vėliau išaušus Nepriklausomybei?

– Išaušus Nepriklausomybei dingo tas Kalėdų
slėpimas, todėl žmonės miniomis traukė į bažnyčią.
Nepriklausomybės pradžioje per tokias   šventes
buvo labai sunku  įsisprausti į bažnyčios vidų. Li-
kęs įspūdis, kad stoviu šv. Mišių metu beveik ne-
liesdamas žemės kojomis – tiek daug žmonių ap-
linkui spaudėsi. Ateiti į bažnyčią tik prasidėjus lais-
vės metams buvo kone madinga. Prasidėjus Ne-
priklausomybei buvo labai neįprasta ir neįtikėtina
matyti per televiziją kalbančius dvasininkus, svei-
kinančius su Šv. Kalėdomis. Smagu buvo matyti tuo-
metinę žiniasklaidą atvirai kalbančią apie Kalėdų
šventes. Sovietmetis nepajėgė išrauti iš tautos Kū-
čių šventimo tradicijos, ir tai galima  paaiškinti tik
Dievo veikimu žmonių širdyse,  raginant juos ne-
pasiduoti sistemai. Mūsų šeima ir toliau Nepri-
klausomybės metais šventė Kalėdas kartu. Niekas
iš esmės nepasikeitė. Kūčių vakaras tam tikra
prasme buvo panašus į Padėkos dieną, švenčiamą
Amerikoje, nes tai buvo šeimos susėdimas kartu dė-
kojant Dievui už gyvenimą ir palinkint vieni ki-
tiems Jo globos. 

– Per kalėdinį laikotarpį atsigręžiame į visą Šventą-
ją Šeimą, kuri turėjo išgyventi ir tremtį, ir  nepriteklių, ir
persekiojimus. Ką liudija Šv. Šeima beirstančioms, ne-
priteklių, emigraciją ar kitus  sunkumus patiriančioms šei-
moms?

– Šventoji Šeima mums liudija, kad sunkumai
yra neišvengiami. Jų neišvengė net tie, kuriuos Vieš-
pats išsirinko ypatingai misijai. Ir vis dėlto Šv. Šei-
mą ištikę sunkumai mums yra tai pat ir paguoda,
kad Viešpats, nepaisant  sudėtingiausių aplinkybių,
Juo pasitikinčius žmones apsaugo savo slėpiningu
veikimu. Čia reikia pastebėti, kad Šv. Šeimą aplankę
sunkumai netapo jiems problema, kuri paraly-
žiuotų jų pasitikėjimą Dievo globa. Sunkumai ne-
sustabdė nei Jėzaus, vykdant Dangaus Tėvo jam pa-
tikėtą misiją, nei Marijos ar Juozapo netikėtose ap-

Vysk. Kęstutis Kėvalas bernardinai.lt nuotr.

Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis ir šventas yra Jo vardas!

(Luko 1:47,49)

Šios eilutės iš Marijos giesmės atspindi kiekvieno gyvai tikinčio krikš-
čionio džiaugsmą dėl Viešpaties Jėzaus, atėjusio gelbėti pražuvu-
siųjų. Kristui įžengus į Mariją jos gyvenimas ir likimas pasikeičia

radikaliai. Iš pražuvusios ji tampa palaiminta, ji iškeliama ne dėl to kas
yra ji, bet kas užgimė joje! 

Kuomet širdyje gyvu tikėjimu įsikūnija Kristus, kiekvieno tokio
žmogaus gyvenimas iš pražuvusio virsta palaimintu. Jis ma-
loningas iš kartos į kartą tiems, kurie Jo klauso. (Luko 1:50) Tas,
kuris klauso Dievo žodžio ir alksta Gelbėtojo, Jo sulaukia ir tada
įvyksta lūžis – tikėjimas iš tradicinio tampa gyvu, gyvybę bei
ramybę teikiančiu. Žmogaus gyvenimas ir visas likimas ima

keistis, jis apdengiamas ramybe, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Tai pergyvendamas krikš-
čionis atkartoja šiuos Marijos žodžius, nes supranta, kad po dvasinio atgimimo lūžio gyvenimo
kelias jį veda nebe į mirtį, bet į gimimą amžinybei! Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas
žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. (1Kor. 2:9)

Palaimintų Jums Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2016-ųjų Viešpaties metų!

Kun. Liudas Miliauskas, 
Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
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TELKINIAI

DR. VIKTORAS STANKUS

Dr. Ingrida Jakubavičienė, istori -
kė, humanitarinių mokslų dak-
tarė, istorinės LR Prezidentū-

ros Kaune kuratorė, praėjusiais metais
šioje istorinėje vietoje buvo surengu-
si pa rodą, skirtą Prezidentui Antanui
Sme tonai 70-ųjų jo mirties metinių
proga. Telk dama parodai medžiagą ir
naudoda ma iki tol dar nežinomą in-
formaciją, muziejininkė atkreipė dė-
me sį į So fijos Chodakauskaitės-Smeto -
nie nės indėlį į procesus Lietuvai sie-
 kiant nepriklausomybės. Ji taip pat tu-
rėjo galimybės įvertinti, kokia svarbi
atra ma Sofija buvo savo vyrui Anta nui
Smetonai. Atsiskleidė ir jos se sers –
Jadvygos Chodakauskaitės-Tū belienės
darbas Lietuvai ir parama vyrui –
Lietuvos ministrui pirmi ninkui bei fi-
nansų ministrui Juozui Tūbeliui. Rem-
damasi šia medžiaga dr. Jakubavičie-
nė seserų Chodakaus kaičių nuopel-
nus Lietuvai aprašė knygoje „Sese-
rys. Sofija Smetonienė, Jadvyga Tū-
belienė”, „Versus  Au   reus”, 2014, Vil-
nius, 225 puslapiai, 132 nuotraukos
(didelė dalis – iš vaikaičio Vytauto
Juliaus archyvo) ir labai naudinga
santrauka anglų kalba.

Clevelando lietuvių kultūros do ku-
mentavimo centro archyvaras bei pa-
tikėtinis Andris Dunduras, palai kantis
ryšį su Lietuvos archyvarais, pakvie-
tė dr. Jakubavičienę pristatyti savo
knygą visuomenei Clevelando lietuvių
namuose. Susirinkusieji aukš tai įver-
tino autorės darbą ir gausiai pirko
jos knygą, o autorė mielai dalijo au-
tografus.

Autorė buvo atvykusi ne tik pri-
statyti savo knygos, bet ir toliau rink-
ti žinių apie Smetonų šeimą, o tokių ži-
 nių Clevelande – apsčiai. Kartu at-
 vyko dokumentinių kino filmų reži sie-
 rė Ramunė Kudžmanaitė ir jos pagal-

bininkė dukra Debora. Ypač jau di-
nantis filmavimas ir pokalbis su da-
bartine gyventoja vyko buvusiame
Prezidento Antano Smetonos bute Ab-
lewhite gatvės name, kur 1944 m. Pre-
zidentas žuvo gaisre. Filmuotas ir na-
mas Lee Rd., Cleveland Heights, ku-
riame gyveno Sofija Smetonienė, Ju-
lius ir Birutė (Nasvytytė) Smeto nos bei
jų vaikai – pianistai  Antanas, Vytau-
tas Julius ir jų brolis Juozas Mindau-
gas. Filmuota a. a. Sofijos bei Prezi-
dento poilsio vieta mauzoliejuje Visų
Šventųjų (All Souls) kapinėse, Lietuvių
kultūriniai darželiai, kur yra kalbėjęs
Prezidentas.

Filmuotas ir įdomus pokalbis su
Mylita Nasvytiene, įamžinti jos, liu-
dininkės, atsiminimai apie Smetonų
šeimos gyvenimą Clevelande, jos tetą
– Birutę Nasvytytę-Smetonienę. Ji su
malonumu prisimena, kaip Sofija Sme-
tonienė Smetonų namuose kepdavo
tortus, porindavo pasakas jau nutei
Mylitai, ir kitas akimirkas. 

Filmavimo išvykas organizavo
Clevelando lietuvių namų pirminin kė
Rūta Degutienė, Clevelando doku-
mentavimo centro patikėtinė, jai tal ki-
no ir kiti centro patikėtiniai.

Dr. Jakubavičienė džiaugėsi, kad
Clevelando lietuviai ją ir filmininkes
gražiai priėmė, kad filmavimas buvo
sėkmingas, kad stropaus Andrio Dun-
 duro darbo dėka Lietuvių namuose nu-
skenuoti Smetonų šeimos laiš kai, do-
kumentai, nuotraukos, – me džiaga,
sutelkta Clevelando lietuvių doku-
mentavimo centre. Surinkta tiek in-
formacijos, kad jos užtektų pa rašyti
dar vieną knygą apie Smetonų šeimą,
jų ilgą kelią darbuojantis Lie tuvos la-
bui. 

Dr. Viktoras Stankus – Clevelando lie-
tuvių kultūros dokumentavimo centro
patikėtinis

Smetonų šeimos keliu
Dr. Ingrida Jakubavičienė pristato savo knygą. V. Stankaus nuotr.

Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, City Lit Books
knygyne Čikagoje įvyko naujos rašytojo Ka-
rolio Gintaro Žukausko (kūrybinis slapyvar-

dis Gint Aras) knygos ,,The Fugue” sutiktuvės (pir-
moji jo knyga – ,,Finding Moon in Sugar” pasirodė
2009 metais). Šį 500 puslapių romaną išleido nepri-
klausoma leidykla ,,Chicago Center for Literature and
Photography”. Nepaisant šalto oro ir prieškalėdinio
ruošos bei dovanų pirkimo sindromo, romano pri-
statymas sutraukė gražų būrį literatūros mylėtojų.
Autorius pademonstravo aktorinius sugebėjimus,
išraiškingai paskaitęs ištraukų iš savo naujosios kny-
gos, o jo žmona, žinoma smuikininkė Maria Storm,
panardino susirinkusiuosius į aplinką, kurioje gimė
ir vystėsi romano rašymas. 

,,The Fugue” – tai daugiau nei pusę šimtmečio apimanti trijų kartų šeimų
istorija, prasidėjusi Europoje Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir prasitęsusi
iki pokario bei mūsų laikų Čikagoje. Ir vyresnieji emigrantai, ir jų vaikai bei
anūkai atpažins čia daugelį savo patyrimų bai skaudulių. 

Romaną galima įsigyti per leidyklos internetinę svetainę: www.cclapcen-
ter.com/the fugue. Daugiau informacijos rasite autoriaus internetiniame pus-
lapyje: gint-aras.com.

,,Draugo” info

Naujajame romane 
– kelių kartų gyvenimo skerspjūvis

Maria Storm ir Karolis G. Žukauskas Ramunės Lapas nuotr. 

Prenumeruokime ir skaitykime
, , D R A U G Ą ’ ’

Gruodžio 15 d. Čikagos ,,Hilton” viešbučio didžiojoje pokylių salėje vyko ,,Vėjų
mieste” reziduojančių diplomatų kalėdinis pobūvis, kuriame dalyvavo ir
Lietuvos atstovai. 

Iš k.: LR garbės konsulas Aspen, CO dr. Jonas Prunskis, dr. Terri Prunskis, LR
garbės konsulas Palm Beach, FL Stanley Balzekas, Jr., Gintarija Gudynienė ir LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Dr. J. ir T. Prunskių asmeninio archyvo nuotr.
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MILDA ŠATIENĖ

Istorija ir dabartis

Čikagos Jaunimo centras, įkurtas lietuvių vi-
suomenės pastangomis, padedant kunigams
jėzuitams, gyvuoja jau 58-erius metus. Tuomet

mūsų tautiečiai degė patriotiškumu ir noru turėti
savo centrą, kur būtų puoselėjama tautinė kultūra
– kalba, tradicijos ir papročiai, šokiai ir dainos, tau-
todailė – bei visa tai perduodama jaunajai kartai. Da-
bar centrui vadovauja taryba (pirmininkė Marytė
Utz), kuri be atlyginimo aukoja savo laiką, kad cent-
ras išsilaikytų. 

Centras atgyja šeštadieniais, ir čia mokyklos ko-
ridoriuose suskamba vaikiškas juokas. Lituanisti-
nė mokykla, kurią lanko daugiau kaip 300 mokinių,
puikiai vykdo ankstesniosios kartos užsibrėžtus tiks-
lus. Mokytojai su pasiaukojimu moko vaikus ir skie-
pija meilę tėvų ir protėvių žemei Lietuvai. Mokyk-
loje švenčiamos tautinės šventės, vyksta mokinių
dailiojo skaitymo, piešimo konkursai, viktorinos.
Tėvų komiteto nariai, vadovaujami pirmininko
Antano Rašymo, rengia koncertus ir telkia lėšas mo-
kyklai. Po pamokų mažojoje salėje renkasi Čikagos
skautų vaivadija. Jaunieji skautai, vadovaujami Al-
berto Kerelio ir Lilijos Gelažis, dirba pagal skautų
programą, kurios žinias panaudoja vasarą skautų
stovykloje.

Lietuviški archyvai – tai mūsų tautos atmintis.
Centre įsikūręs Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centras (tarybos
pirmininkas – Robertas Vitas, val-
dybos pirmininkas – Augustinas
Idzelis) per daugelį metų sukaupė
neįkainojamos vertės archyvinės
medžiagos ir istorinių relikvijų.
Archyvinę medžiagą naudoja ne
tik vietiniai lietuviai ir kitatau-
čiai. Atvyksta mokslininkai iš
Lietuvos ir surinktą medžiaga pa-
naudoja moksliniuose darbuose.
Archyvai plečiasi, nes gaunama
medžiaga ne tik iš lietuviškų or-
ganizacijų, centrui patikimi ir
asmeniniai archyvai.

Centre verda kultūrinė veik-
la. Čiurlionio meno galerijoje (di-
rektorė Laima Apanavičienė) ren-
giamos lietuvių dailininkų iš JAV
ir Lietuvos dailininkų bei fotog-
rafijos meistrų parodos. Čia vyks-
ta aktorių ir muzikų pasirodymai. Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė rengia poe-
zijos ir naujų knygų pristatymo popietes. Centro di-
džiojoje salėje vyksta tradicinės kasmetinės ateiti-
ninkų Kūčios, atlikėjų iš Lietuvos koncertai, knygų
mugės, teatro festivaliai. Džiugu, kai mūsų centrą
aplanko Lietuvos valdžios atstovai ir susipažįsta su
centro veikla. 

Centre glaudžiasi ir aktyviai veikiančios Klai-
pėdos jūrų šaulių ir Vytauto Didžiojo šaulių kuopos,
kurios čia rengia savo susirinkimus. Čia repetuoja
dramos teatro trupė „Žaltvykslė” (režisierė Ilona Čia-
paitė) ir vaidina salėje. Režisierės ir aktorės Audrės
Budrytės-Nakienės vaikų teatro studija „Lieptas” re-
petuoja šeštadieniais, po pamokų. Šokių mokytojos
Nijolės Pupienės senjorų grupė „Lėtūnas” taip pat
renkasi repeticijoms. 

Centras yra dėkingas Lietuvių Fondui už kas-
metinę finansinę paramą bei dėkoja visiems mece-
natams ir rėmėjams. Jau daug metų centrą gražiai
tvarko Vytautas ir Reda Daubariai. 

Išvykus kunigui Antanui Gražuliui, SJ, į Lie-
tuvą, naujas kunigas iš Lietuvos nebus paskirtas.
Koplyčioje kiekvieną sekmadienį šv. Mišios dabar
nevyksta. Buvę Mišių dalyviai prašo jas atnaujin-
ti. Centro taryba tariasi su kunigu Jauniumi Kelp-
ša, kad jis atnašautų šv. Mišias vieną kartą per mė-
nesį koplyčioje 1 val. p. p. Dar nepatvirtinta, kelin-
tas tai bus mėnesio sekmadienis. Tikslesnė infor-
macija bus paskelbta vėliau „Draugo” laikraštyje.

Metinis lėšų telkimo renginys

Gruodžio 6 d. vyko tradicinė jėzuitų Jaunimo
centro vakarienė, metinis lėšų telkimo renginys. Jė-

Čikagos Jaunimo centras dar reikalingas

zuitų koplyčioje vyko iškilmingos šv. Mišios, jas kon-
celebravo Lietuvos jėzuitų provincijolas kun. Gin-
taras Vitkus, SJ, kun. Algis Baniulis, SJ, ir kun. Ge-
diminas Keršys. Šv. Mišiose dalyvavo daug svečių,
o Mišių metu puikiai giedojo muzikė Dalia Gedvi-
lienė. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į gražiai gėlių puokš-
tėmis išpuoštą didžiąją salę, kur scenoje švytėjo ka-
lėdinė eglaitė. Programą pradėjo renginio vedėja ak-
torė Audrė Budrytė-Nakienė, pristačiusi į šventę at-
vykusius garbingus svečius. Lietuvos Respublikos

generalinis konsulas Marijus
Gudynas sveikino visus, susi-
rinkusius į šią šventę. Jis
džiaugėsi, jog Čikagos ir prie-
miesčių lietuviai turi du cent-
rus. Visuomenė gali pasirink-
ti įdomių renginių, nes jų yra
gausybė. Taip pat
k i e k v i e n a m e
centre vyksta
skirtingų lietu-
viškų organizaci-
jų bei kultūrinių
vienetų veikla,
sporto klubų
veikla. Konsulas
pažymėjo, kad
yra galimybė Jau-
nimo centre įkur-
ti Jėzuitų gimna-
ziją, ir jos veikla
patvirtintų jėzui-

tų švietėjišką misiją pasaulyje.
Pakviestas tarti žodį provincijolas

Gintaras Vitkus, SJ, kalbėjo, kad į Či-
kagą atvyksta kiekvienais metais. Jo
nuomone, išvykus kun. Antanui Gra-
žuliui, SJ, į Lietuvą, centras šiuo metu
išgyvena tam tikrą krizę. Kaip ją įveik-
ti, provincijolas nekalbėjo. Yra žinoma,
kad vyksta kartų kaita. Tirpstant vy-
resniosios kartos gretoms, jų buvusi
stipri parama centro išlaikymui ma-
žėja. Tautiečiai, neseniai atvykę iš Lie-
tuvos, turėtų įvairiais būdais ir akty-
viau įsijungti į centro veiklą ir padėti
jį išlaikyti. Atrodo, kad naują centrą pastatyti kitur
būtų pernelyg brangu.

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Saulius Čy-
vas kalbėjo apie Fondo skiriamą dosnią paramą lie-
tuviškam švietimui ir kultūrinei veiklai. Taip pat
svarbi yra parama studentams ir lietuviškų centrų
bei lietuviškos spaudos išlaikymas. Fondo tarybos
pirmininkas Saulius Čyvas centro tarybos pirmi-
ninkei Marytei Utz įteikė finansinės paramos čekį.

Renginio vedėja Audrė Budrytė-Nakienė pri-
statė programos atlikėją – keturiolikmetę  Agnę
Giedraitytę. Agnė, vedama vaikystės svajonės būti
dainininke, pradėjo dainuoti nuo aštuonerių metų.
Intensyviai besimokydama garsių mokytojų voka-
lo klasėje, mergaitė pradėjo dalyvauti konkursuose.
Būdama dvylikos metų garsiojoje New York „Car-
negie Hall” salėje laimėjo dvi pirmąsias vietas – miu-
ziklo ir klasikinio dainavimo savo amžiaus grupė-
se. Talentinga dainininkė laimėjo pirmą vietą „Bal-
tic Voice” 2013 m. konkurse Lietuvoje bei iškovojo
prizines vietas dar daugelyje konkursų. Agnė ne-

Jaunimo centro taryba  ir talkininkai pasiruošę dirbti toliau. Jono Kuprio nuotraukos

seniai laimėjo „Musicchorale”  stipendiją tęsti vokalo
studijas. Pakviesta į sceną Agnė, pasipuošusi ilga, bal-
ta kaip sniego karalaitės suknele atliko septynis kū-
rinius. Ji puikiai atliko lietuvių liaudies dainas. Ag-
nės ypatingas vokalas atsiskleidė dainuojant Bach-
Gounod „Ave Maria” bei Mitch Leigh „Svajonių
žvaigždė” iš miuziklo „Žmogus iš Lamanšo”. Žiūro-
vai buvo sužavėti Agnės dainavimo ir ilgai plojo, min-
tyse linkėdami jai pasiekti pasaulinio profesionalu-
mo lygį. Agnė buvo apdovanota gėlėmis.

Po meninės programos svečiai buvo vaišinami
skania vakariene, kurią pateikė „Smilgos” kulinarai. 

Toliau vyko šios šventės sveikinimai. Lituanis-
tinės mokyklos direktorė Laima Apanavičienė dėkojo
centro tarybos pirmininkei Marytei Utz už darnų ben-
dradarbiavimą, įteikdama rožių puokštę. Tarybos pir-
mininkė Marytė Utz dėkojo tarybos narei Mildai Ša-
tienei už didelį indėlį daug metų ruošiant šią šven-

tę ir taip pat įteikė rožių puokštę. Marytė Utz kuni-
gui Algiui Baniuliui, SJ, įteikė finansinės paramos
čekį koplyčios išlaikymui, kai vyks šv. Mišios joje vie-
ną kartą per mėnesį. Marytė Utz perskaitė sąrašą me-
cenatų, aukojusių šiais metais, ir dėkojo visiems cent-
ro rėmėjams. Buvo pranešta, kad centro Moterų
klubas baigė savo veiklą. Daugiau kaip trisdešimt
metų klubo narės, nuoširdžiai dirbdamos, sutelkė ne-
mažai lėšų, remiančių centrą. Klubui vadovavo Ma-
rija Kriaučeliūnienė, a.a. Anelė Pocienė ir Irena Dir-
dienė. Centro taryba dėkoja Moterų klubui už pasi-
aukojamą ilgametį darbą.

Piniginę loteriją vedė Milda Šatienė. Čekiai lai-
mėtojams išsiųsti, o jų pavardės paskelbtos laikraš-
čiuose „Draugas” ir „Amerikos lietuvis”.

Pasibaigus oficialiajai šventės daliai svečiai ne-
skubėjo skirstytis. Salėje buvo girdėti linksmas šur-
mulys, dalyviai dalijosi sėkmingo renginio įspū-
džiais.

Milda Šatienė – Jaunimo centro tarybos narė

Meninę programos dalį atliko 14-metė Agnė Giedraitytė.

LF tarybos pirm. S. Čyvas: Fondas remia
JC veiklą.
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Šių metų gruodžio mėnesio pra džioje mūsų
iniciatyva buvo paminėtos prelato Mykolo
Krupavičiaus mirties 45-tosios metinės. Ne-

paisant siau tusių vėjų, atėjome su būriu LKD ben-
drijos narių ir sąjūdiečių prie jo kapo, esančio
Kristaus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje. Sukalbėję
mal dą, padėjome gėles, uždegėme į stiklinį gaubtą
įdėtas žvakes.

LKD bendrijos Kauno
skyriaus valdybos narys Zig-
mas Tamakauskas papasa-
kojo Prelato gyvenimo kai
ku riuos epizodus, paryški-
nęs jo pasiau kojamą veiklą
Lietuvos labui. Žodį ta rė ir
žinomas mokslininkas pro-
fesorius Romualdas Baltru-
šis.

Prelato Mykolo Krupa-
vičiaus vi sas gyvenimas
buvo susietas su dva sinių
vertybių plėtote, tėvynės at-
 gi mimo ir jos stiprinimo sie-
kiu, vado vaujantis krikš-
čioniška patriotine nuos tata.
Toks idealas jį nesulaiko-
mai ve dė per visus gyvenimo
verpetus, pasi taikiusias ne-
gandas. Jau lan kydamas mo-
kyklą jaunasis Mykolas įsijungė į lietuvybės palai-
kymo ir jos saugojimo darbą – bendravo su knyg ne-
šiais, aktyviai platino draudžiamą lietuviš ką spau-
dą. Norėdamas turėti didesnį poveikį jaunimui,
pasirinko mokytojo kelią – penkerius metus mo kėsi
patriotinių idėjų kupinoje Vei verių mo kytojų se-
minarijoje.

Baigęs ją, mokytojavo Lomžos gu bernijoje, vė-
liau Papilėje. Mokyto jau damas neišvengė caristinės
biuro kratijos išskėstų čiuptuvų – du kartus už lie-
tuvišką  veiklą  buvo suimtas.

Jaunasis mokytojas pradėjo vis la biau jausti
savo tikrąjį pašaukimą, kurį realizavus labiausiai ga-
lėsiąs bū ti naudingas savo visuomenei, sa vam kraš-
tui, dvasinių vertybių plėtotei. Šio pašaukimo su-
brandinimas religingo jaunuolio širdyje atvedė jį į
Seinų kunigų seminariją. Jau pirma kursis semi-
narijos auklėtinis ak  ty viai įsijungė į joje veikusį
slaptą lie tu vių klierikų sąjūdį, bendradarbiavo lie-
tuviškoje spaudoje. Baigęs se mi na riją, dar ketverius
metus savo teo lo gines žinias gilino Petrapilio dva-
si nėje akademijoje, buvo vienas iš ateiti ninkų są-
jūdžio kūrėjų Rusijoje, o vė liau Ateitininkijos idė-
jas platino ir Lie tuvoje.

1914 m. birželio mėn., studijuodamas dvasinėje
akademijoje, buvo įšventintas kunigu. Pirmojo pa-
sauli nio karo metu dalyvavo Nukentė ju siems  nuo
karo šelpti draugijos veikloje, buvo karo belaisvių
kapelionas, žurnalo „Ateities spinduliai” redakcijos
narys. 1917 metais apsigyveno  Vo roneže, kuriame
bu vo susibūręs nemažas lietuvių spiečius. Čia pa-
 skir tas lietuviškos Martyno Yčo ber niukų gimna-
zijos kapelionu. Kartu su kitais Rusijoje įkūrė Lie-
tuvos krikš čionių demokratų partiją. Me tus laiko
buvo šios partijos pirminin kas, dalyvavo Petrapilio
lietuvių sei mo darbe. Džiaugėsi brėkštančiu Lie tuvos
valstybingumo atkūrimu, entu ziastingai stengėsi ir
pats prie šio pro ceso prisidėti: rinko aukas besi ku-
 riančiai Lietuvai, telkė savanorius jos nepriklau-
somybei ginti.1918 metų pradžioje dėl lietuvių ka-
reivių telkimo Rusijos bolševikų vadinamas re voliu-
cinis tribunolas jį už akių nu tei sė mirties bausme.
Mykolui Krupa vi čiui pasisekė pabėgti nuo tos
griaunančios bolševikinės bangos antplū džio į Lie-
tuvą. 1918–1919 metais gyve no Vilniuje. 2012 m.
rugsėjo 23 d. prie to namo – Odminių gatvėje, Lie-
tuvos partizanų vyriausiojo kapeliono mon sinjoro
Alfonso Svarinsko rūpes čiu įrengta memorialinė len-
ta. Toje lentoje įrašyti labai prasmingi ir raginantys
M. Krupavičiaus testamenti niai žodžiai: „Lietuvi, te-
būnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų te-
būnie Tau Tavo Tėvynė Lietuva”.

Apsigyvenęs Kaune kunigas My kolas Krupa-
vičius daug jėgų skyrė artėjantiems Steigiamojo Sei-
mo rin ki mams, kūrė įvairiose Lietuvos vie tose Lie-

Mykolo Krupavičiaus minėjimas
tuvos krikščionių demokratų partijos skyrius. Iš-
rinktas į Steigia mąjį Seimą, aktyviai dalyvavo
rengiant žemės reformos įstatymą siekda mas visų
pirma aprūpinti žeme be žemius ar mažažemius sa-
vanorius, išlaikiusius Nepriklausomybės kovo se
Lietuvos gyvybingumą, taip pat ir kitus neturinčius
žemės, bet norin čius savarankiškai pradėti ūkinin -
kau ti kaime.

Būdamas Žemės ūkio ministru, šią reformą įgy-
vendino. 

Mykolas Krupavičius
buvo iš rink tas ir į pirmąjį,
antrąjį ir trečiąjį Lietuvos Sei-
mus. 1919 ir 1923 bei 1926   ir
1927 metais buvo Lietuvos
krikš čionių demokratų par-
tijos pirminin kas. 

1927 metais pasitraukęs
iš akty vios politinės veiklos
studijavo užsie nio katalikiš-
kuose universitetuose ekono-
miką, teisę, žurnalistiką ir so-
 cio logiją.

Grįžęs į Lietuvą, 1930–1931
me tais vikaravo Garliavos pa-
rapijoje, paskui profesoriavo
Vikaviškio  kuni gų seminari-
joje dėstydamas joje so ciologi-
ją, etiką, prancūzų kalbą ir
baž nytinės iškalbos meną. To-
liau dirbo Veiverių parapijos

klebonu. Prieš sovietinę okupaciją ir jos metu kle-
bo navo eidamas dekano pareigas Kal varijos para-
pijoje.

Okupavus sovietams Lietuvą ir norėdamas
apginti Bažnyčią ir tikin čiuosius nuo persekiojimo,
vyskupų pavestas, Mykolas Krupavičius pa ren gė so-
vietinei valdžiai memorandu mą. Tačiau tas nieko
nepadėjo. Jis pats turėjo slapstytis nuo gresiančio
suėmimo.

Kunigas Mykolas Krupavičius,
rodydamas didelio pilietiškumo drą-
 są, kartu su buvusiu Žemės ūkio rū -
mų įsteigimo iniciatoriumi ir minis -
tru bei su buvusiu Respublikos pre-
zidentu Kaziu Griniumi  vokiečių
ge ne raliniam komisarui Rentelnui
1942 m. įteikė protesto memorandu mą
prieš Lietuvos kolonizavimą ir žydų
bei kitų šalies piliečių persekiojimą
ir žudymą. Tų pačių metų gruodžio
mėnesį gestapo buvo suimtas ir įka-
 lin tas.

1945 metais amerikiečių išlais-
vintas, dar dvylika metų gyveno Vo-
kie tijoje. Čia buvo išrinktas įsikū-
rusio Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi-
nimo ko miteto pirmininku. Šias pa-
reigas ėjo iki 1955 metų. 1949 m. jo va-
dovaujamas VLIK’o komitetas pa-
skelbė istorinį testamentą – Lietuvių
chartą, kurioje nustatytos Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenei pagrindinės direk ty vinės gairės.

Mykolui Krupavičiui teko bendrauti su nuga-
lėjusiu sovietinę „ge ležinę uždangą” Lietuvos lais-
vės  le gen diniu kovotoju Juozu Lukša. Susi pažinus
Juozui Lukšai su Nijole Bra žėnaite, prelatas My-
kolas Krupavi čius 1950 m. liepos 23 d. palaimino ir
jų santuoką vienoje mažytėje Vokietijos bažnytėlėje.  

Atkūrus Vokietijoje Lietuvos krikš čionių de-
mokratų partiją, čia pa sivadinusią Lietuvos krikš-
čionių demokratų sąjunga, tapo tos politinės or-
ganizacijos pirmininku. Trejus me tus redagavo „Tė-
vynės sargą”. 1950 metais iki „gyvos galvos” iš-
rinktas Pasaulio lietuvių krikščionių de mokratų są-
jungos pirmininku. 1957 metais apsigyveno JAV. Čia
taip pat aktyviai dirbo visuomeninį darbą, rūpinosi
lietuvių vienybe, iškėlė min tį įkurti Pasaulio lie-
tuvių bendriją,  dalyvavo lietuviškoje spaudoje
pa si rašydamas M. M., Juodišiaus, M. Kruo pelės, G.
Taučiaus ir kt. slapyvar džiais.

Vienas iš ryškiausių jo nuveiktų darbų Lietu-
voje – parengta ir įvykdyta žemės reforma, jau at-
kurtos Vals tybės pirmojo dešimtmečio pradžioje už-
kirtusi kelią Rusijos kėslams įvyk dyti mūsų kraš-
te bolševikinį perversmą. Mykolo Krupavičiaus pa-

 reng ta žemės reforma rėmėsi Bažny čios mokytojo
Tomo Akviniečio min timis, kad nuosavybė yra so-
cialinė funkcija, kuri pateisinama tiek, kiek to rei-
kalauja visuomenės gerovė. Že mės reformatorius ku-
nigas M. Kru pa vičius – didelis krikščioniškosios de-
mokratijos teoretikas tuo ir rėmė si. Ši nuostata pa-
dėjo jam ir apsiginti nuo tuometinių dvarininkų ir
kai kurių savos konfesijos asmenų puo limo ir skun-
dų, pasiekusių net Vati kaną bei katalikų Bažnyčios
vado vau jančią hierarchiją pačioje Lietu voje. Pa-
stebėtina, kad Mykolą Krupa vičių rėmė didelį au-
toritetą turėjęs šiame socialiniame bare tuometinis
Vilniaus vyskupas, dabar palaimintasis, marijo-
nas Jurgis Matulaitis. My kolo Krupavičiaus refor-
mos pagrindinis tikslas buvo aprūpinti žeme ma ža-
žemius ir bežemius, stiprinant smulkiųjų bei vidu-
tinių ūkininkų vaid menį Lietuvos ekonominiame ir
politiniame gyvenime. Po ilgai truku sių ginčų Stei-
giamasis Lietuvos Sei mas 1922 metais vasario mė-
nesį pri ėmė Mykolo Krupavičiaus siūlytą Žemės re-
formos įstatymą, kuriame bu vo pažymėta ne daugiau
kaip 80 ha žemės norma. Nusavinti ir vandenys bei
miškai, jei jų plotas buvo didesnis kaip 25 ha. Nau-
jakuriai už gautą že mę 36 metus turėjo mokėti sim-
bolinius išperkamuosius mokesčius, priklausomai
nuo gautos žemės rūšies (0,5–7 litus už hektarą per
metus).  Buvo išdalinta apie 700 tūkstančių ha žemės,
sukurta apie 35 tūkstančius naujakurių ūkių. Plė-
tojosi žemės ūkio kooperatinis judėjimas. Myko lui
Krupavičiui vadovaujant Žemės ūkio ministerijai,
buvo įsteigta 14 žemės ūkio mokyklų, svarbiausiai –
1924 m. buvo įkurta žemės ūkio specialistus rengianti
aukštoji mokykla – Dotnuvos Žemės ūkio akademija,
dabar turinti Kaune garbingą Prezi dento Alek-
sandro Stulginskio universiteto vardą.

Mykolo Krupavičiaus plunksnai priklauso pa-
rašytos jo knygos „Kova už žemę ir laisvę”, „Kova už
žemę ir ūkininką”, „Jonas Basanavičius”, „Lie tuv-
iškoji išeivija”, „Krikščioniš koji demokratija”, „Ku-
nigas Dievo ir žmogaus tarnyboje”, „Atsiminimai”
(išleisti po prelato mirties) ir kt.  Daug gražių raš-
tų parašyta ir apie patį prelatą Mykolą Krupavičių,
jo kilnią veiklą Lietuvos labui.

Iškilusis Lietuvos sūnus prelatas Mykolas Kru-
pavičius mirė 1970 metų gruodžio 4 dieną Čikagoje.

Palaidotas buvo JAV lietuvių Šventojo Kazimie ro ka-
pinėse. 1943 metais būdamas hitlerininkų nelaisvėje
savo seseriai Ve ronikai  iš Tilžės kalėjimo rašė: „Jei
Dievas panorėtų čia mano gyvenimo kelionę nu-
traukt, tai labai norėčiau, kad mano palaikai am-
žiams atsigultų lietuviškoj žemėj. Lietuvai atidaviau
savo sielą, širdį, sveikatą, jai norėčiau atiduoti ir be-
dvasį kūną”. Šis jo prašymas buvo įvykdytas 2006 m.
rugsėjo mėn. Karstas su jo palaikais buvo pervežtas
į Lietuvą ir iškilmingai palaidotas Kauno Kristaus
Prisi kėlimo bazilikos šventoriuje. O mes, veikiami
dabarties kosmopolitinių skersvėjų, turėtime pri-
siminti ir steng tis vadovautis garbingojo Pre lato My-
kolo Krupavičiaus gyvenimo credo: „Mylėk Viešpa-
tį Dievą už vis ką labiau, artimą – kaip pats save, o
Tėvynę – už save labiau”. Šie  žodžiai, visa Mykolo
Krupavičiaus gyvenimo veiklos patriotinė  kryptis
turėtų būti gairės  mūsų tautos gyvavimo  keliui, o
ypač Prelato idėjinių vertybių perė mėjai – dabarti-
nei Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių de-
mokratų va dovybei bei jos nariams. 

Zigmas Tamakauskas – TS-LKD par   ti jos Kauno
skyriaus LKD bendrijos Valdybos ir miesto savival-
dybės Švietimo tarybos  narys.  

Prie prelato Mykolo Krupavi čiaus kapo.           Aldonos Grigaitienės nuotr.
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Patvirtintas dar vienas Motinos Teresės stebuklas.
RIA/SCANPIX nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (Alkas.lt) – Du įtariami
taip vadinamos Islamo valstybės nariai
sulaikyti Stambulo oro uoste, nes ban-
dė pergabenti į Turkiją 150 europie-
tiškų pasų, tarp kurių nuotraukoje
matomas ir lietuviškas dokumentas.

Kaip informuojama, įtariamieji –
siras ir turkas bandė paslėpti pasus
mini picų krosnyse. Taip vokiškų,
prancūziškų ir angliškų pasų viršelių
puikiai matosi ir Lietuvos Respublikos
pasas.

Ukrainai ir Gruzijai – bevizis režimas
Tarp teroristų gabentų pasų – ir lietuviškas 

Vatikanas (Vatikano
radijas) – Popiežius Pran-
ciškus pripažino antrąjį
stebuklą, priskiriamą ve-
lionei vienuolei Motinai
Teresei, atverdamas kelią
į jos paskelbimą šventąja
ateinančiais metais. 

„Šventasis Tėvas nu-
rodė Šventųjų skelbimo
kongregacijai paskelbti
dekretą, susijusį su ste-
buklu, įvykdytu įsikišus
palaimintajai Motinai Te-
resei”, – sakoma Vatikano
pranešime.

Briuselis (URM info) – Europos
Sąjunga paskelbė, kad Ukraina ir Gru-
zija įvykdė reikalavimus beviziam re-
žimui su Europos Sąjunga (ES). Euro-
pos Komisijos ataskaitose rašoma, kad
šios šalys „atitinka visus kriterijus”,
kurie buvo numatyti veiksmų plane.

ES vykdomoji institucija pasiūly-
mą keisti ES teisės aktus dėl bevizio re-
žimo žada pateikti 2016-ųjų pradžioje,
vėliau juos svarstys valstybės narės ir
Europos Parlamentas. Tikimasi, kad

bevizis režimas bus įgyvendintas per
pirmąjį pusmetį.

Briuselis vertino Ukrainos ir Gru-
zijos dokumentų saugumo standar-
tus, sienos kontrolę, migracijos situa-
ciją, prieglobsčio suteikimo tvarką,
viešąją tvarką ir saugumą, išorės san-
tykius ir žmogaus teises.

Ukraina ir Gruzija priklauso
ES Rytų partnerystės programai. Kita
jos narė Moldova bevizį režimą gavo
2014 metais.

Motinos Teresės antrasis stebuklas

Vilnius (ELTA) – Ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius susi-
tiko su Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos (PLJS) nariais. Tai jau trečius
metus iš eilės rengiamas susitikimas,
kurio metu premjeras su jaunimo at-
stovais iš skirtingų pasaulio šalių ap-
taria Lietuvos ir pasaulio aktualijas,
atsako į jaunimą dominančius klau-
simus. Susitikime Vyriausybės vado-
vas pažymėjo, jog pasaulio jaunųjų lie-
tuvių veikla yra labai svarbi kuriant
Lietuvos įvaizdį pasaulyje, išlaikant
lietuvybę bei pritraukiant investicijas
į Lietuvą.

Premjeras pažymėjo, kad išsila-
vinimą kitose šalyse įgijusių ar darbo

patirtį turinčių jaunų žmonių protai ir
talentai – tai neįkainojamas indėlis.
,,Lietuvai labai reikalinga pasaulio
lietuvių energija, o mūsų šalyje lau-
kiančios galimybės Jūsų talentui rea-
lizuoti apima labai platų spektrą, pra-
dedant šalies ūkio modernizavimu,
ekonomikos stiprinimu ir baigiant
inovacijų ir aukštųjų technologijų
perversmu”, – teigė Vyriausybės va-
dovas A. Butkevičius.

PLJS nariai pakvietė premjerą
apsilankyti kitų metų vasarą vyk-
siančiame Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikime – verslo, mokslo, politikos
ir kultūros festivalyje, jau trečią kar-
tą organizuojamame Lietuvoje. 

Vilnius (ŽŪM info) – Kitais metais
Lietuva su Indonezija ketina pasirašyti
5 tarpžinybinius susitarimus, kurių
vienas – žemės ūkio srityje.

Šią žinią patvirtino Indonezijos
ambasadorius Lietuvai prof. Bomer
Pasaribu ir Indonezijos prekybos mi-
nisterijos atstovai. Aptariant prekybos
ir bendradarbiavimo klausimus že-
mės ūkio srityje, pabrėžiama, kad Lie-
tuvos mėsos įmonėms eksportuoti mė-
sos produktus į Indoneziją bus leista tu-
rint hahal sertifikatus. 

Šiuo metu 94 proc. į Indoneziją eks-
portuojamos lietuviškos žemės ūkio
produkcijos sudaro išrūgų miltai. 

Susitikimo metu Indonezijos at-
stovai pristatė savo rinkos galimybes ir
įvardijo Lietuvą kaip vieną iš ateities
partnerių. Ypač palankiai įvertintos
Klaipėdos uosto galimybės tiek pre-
kybos ryšiams su Lietuva, tiek einant
į kitas Baltijos regiono šalis.

Šioje šalyje gyvena 221 mln. gy-
ventojų, tai ketvirta pasaulio valstybė
pagal gyventojų skaičių.

Kaunas (Savivaldybės info) – Kau-
nas tapo pirmuoju Rytų ir Vidurio Eu-
ropos miestu, gavusiu UNESCO dizai-
no miesto statusą. UNESCO generali-
nė direktorė Irina Bokova paskelbė,
kad UNESCO kūrybinių miestų sąra-
šą (UNESCO Creative Cities Network)
papildė 47 miestai iš 33 šalių. Kaunas
į šį sąrašą pateko už savo dizainą.

„Dar tarpukariu užgimęs Kauno

potencialas atsispindi ne tik architek-
tūroje, bet ir dizaine. Tai istorinė at-
mintis, kuri turi ryškų efektą ir šiai die-
nai. Esame vienoje grupėje su tokiais
miestais kaip Detroitas, Budapeštas,
Singapūras”, – sakė Kauno mero pa-
vaduotojas Simonas Kairys.

Be to, Kaunas siekia, kad jo tar-
pukario architektūra būtų įtraukta į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Stengsis suvaldyti migraciją

Briuselis (Faktai.lt) – Europos
Vadovų Taryboje svarstomas pasiūly-
mas įkurti Europos pasienio ir pa-
krančių apsaugos tarnybą, padėsian-
čią užtikrinti veiksmingą atsaką mig-
racijos krizei.

Efektyvi ES išorės sienų apsauga
yra svarbiausias veiksnys, siekiant
suvaldyti chaotišką migracijos pro-
cesą. Kuriama nauja Europos pasienio
ir pakrančių apsaugos tarnyba padė-
sianti ES šalims sustiprinti sienų kont-
rolę, užtikrinti savo žmonių ir Šenge-
no erdvės saugumą. Tai – svarbus
žingsnis į priekį įveikiant pabėgėlių
krizę.

Sukūrus bendrą Europos pasienio
ir pakrančių apsaugos tarnybą bus
įsteigtos nuolat budinčios ES pasie-
niečių pajėgos. Jos galės būti skubiai
dislokuojamos į ES šalis, kurios susi-
durs su sunkumais užtikrinant sienų
apsaugą.

Taip pat pabrėžiama, kad anks-
čiau sutartos priemonės įgyvendina-
mos vangiai ir per lėtai. ES valstybės
yra sutarusios perkelti 160 tūkstančių
pabėgėlių, tačiau iki šiol buvo perkel-
ta tik 0,1 proc. Italijoje ir Graikijoje vei-
kia tik 2 registracijos centrai iš 11.
Stringa ekonominių migrantų grąži-
nimas į jų kilmės šalis.

Pasiektas didžiausias pabėgėlių skaičius
Ženeva (BNS) – Žmonių, kurie

buvo priversti palikti savo namus dėl
karų, smurto ir persekiojimų, skaičius
šiemet buvo didesnis negu praeitų
metų rekordas – beveik 60 mln., pra-
nešė Jungtinės Tautos (JT).

JT pabėgėlių reikalų agentūra
UNHCR (United Nations High Com-
missioner for Refugees) paskelbė atas-
kaitą, rodančią, kad per pirmąją šių
metų pusę pasaulyje labai padaugėjo
žmonių, gyvenančių kaip pabėgėliai,
prieglobsčio ieškotojai arba savo šalių
viduje perkelti asmenys, taip pat prog-
nozuojančią, kad iki metų pabaigos ši
statistika taps pragaištinga.

„Šiais metais jau beveik milijonas
žmonių perplaukė Viduržemio jūrą
kaip pabėgėliai ir migrantai, o konf-
liktai Sirijoje ir kitur toliau sukelia su-
krečiančio masto žmonių kančias, to-
dėl 2015-aisiais tikriausiai bus viršyti
visi ankstesni pasauliniai priverstinio
perkėlimo rekordai”, – nurodė
UNHCR.

Praeitais metais pasaulyje savo na-
mus priverstų palikti žmonių skai-
čius buvo rekordinis – 59,5 mln., o

ataskaitoje sakoma, kad tas skaičius
šiemet „smarkiai viršijo 60 milijonų”.
Tai reiškia, kad kas 122 mūsų planetos
gyventojas yra žmogus, kuriam teko
palikti savo namus ir persikelti į kitą
šalį arba kitą savo šalies regioną, pa-
žymėjo agentūra.

Per šių metų pirmus šešis mėne-
sius naujai perkeltais asmenimis tapo
mažiausiai 5 mln. žmonių, iš jų 4,2 mln.
liko savo šalyje, o 839 tūkst. kirto sie-
ną, nurodoma ataskaitoje, kuri pažy-
mi, kad tai reiškia, jog kasdien 4 600
žmonių tampa pabėgėliais.

Daugiausia pabėgėlių atsirado dėl
nuožmaus konflikto Sirijoje, kurioje
iki šių metų birželio savo namus buvo
priversti palikti 4,2 mln. žmonių, nu-
rodo UNHCR.

Daugiausia prašymų suteikti prie-
globstį buvo pateikta Vokietijoje, kur
per šešis pirmus šių metų mėnesius jų
buvo gauta 159 tūkst. – beveik tiek kiek
per visus 2014 metus. Tačiau nuo tada
situacija dramatiškai pasikeitė, ir iki
metų pabaigos Vokietija, kaip tikima-
si, gali priimti vieną milijoną pabėgė-
lių.

Jaunieji lietuviai raginami kurti Lietuvai

Didžiulė rinka domisi Lietuvos žemės ūkiu

Kaunas – UNESCO dizaino miestas

Vilnius („Draugo” info)
– Vilniaus meras Remigijus
Šimašius dovanų iš Rusijos
ambasadoriaus Aleksandro
Udalcovo Kalėdinių dovanų
sulaukė degtinės „Putinka”
butelio. Socialiniuose tink-
luose pasidalinęs dovanos nuo-
trauka, meras tikina jos ne-
priimsiantis.

„Tikrai to įvykio nesu-
reikšminu, bet akivaizdu, kad
tai yra bandymas pašmaikš-
tauti, šiuolaikiniais terminais
– ‘trolinti’. Man asmeniškai
nepatinka toks požiūris, tokia
elgesio maniera. Todėl ir kyla
klausimas, ką tokiais atvejais
daryti: gal tiesiog
reikėtų grąžinti at-
gal, nes nelabai
etiška yra tokius

daiktus siuntinėti, ypač turint
omenyje, kad Lietuva labai aki-
vaizdžiai ir aiškiai nepalaiko
Vladimiro Putino politikos. Ki-
tas variantas – galbūt parduoti
tai aukcione ir padėti demok-
ratiniams procesams Rusijoje”,
– sakė R. Šimašius.

Šis Rusijos ambasadorius
jau anksčiau pasižymėjo netak-
tišku elgesiu. Liepą Rusijos am-
basadorius A.Udalcovas susiti-
kęs su meru, pasiūlė jam at-
vykti į Krymą – tuomet R. Ši-
mašius atkirto, kad mielai at-
vyks, tik kai sulauks Ukrainos
ambasadoriaus kvietimo.

Belieka laukti, ką ambasa-
dorius padovanos ša-
lies Prezidentei,
premjerui, užsienio
reikalų ministrui.

Vilniaus meras gavo įžeidžiančią dovaną 

Įžeidžianti Rusijos ambasadoriaus do-
vana – degtinė „Putinka”.

,,Facebook” nuotr. 
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kinai čia gyveno kelis mėnesius, o ne-
seniai atsirado ir Justinas – iš pra-
džių jis ateidavo pernakvoti, paties-
davome vaikinų kambaryje pripu-
čiamą čiužinį, o po kurio laiko nupir-
kome ir lovą. Vaikinai puikiai sugy-
vena tarpusavyje ir mums tai išties
įdomi patirtis”, – sakė Carol. 

Paklausti, kaip atrodo eilinė
diena jų namuose, amerikiečiai pasa-
koja, kad ji nesiskiria nuo lietuvių
šeimos eilinės dienos – vaikinai ryte
keliasi, gaminasi pusryčius, išeina į
mokyklą ar profesinį centrą, po pa-
mokų sportuoja, pietus vaikinai daž-
niausiai valgo prie bendro stalo su jų
globėjais amerikiečiais. Sekmadie-
niais visi kartu eina į Alytaus lais-
vųjų krikščionių bažnyčią, kur mel-
džiasi, studijuoja Bibliją ir po pa-
maldų su kitais vietos tikinčiaisiais
geria arbatą prie bendro vaišių stalo.
Čia jie sutinka ir amerikietę Paulą
Stephens, kuri jau dvidešimt metų gy-
vena Lietuvoje ir prieš kurį laiką per-
sikėlė į Alytų. Bažnyčios taryboje
Gary rūpinasi vyrų tarnyste,  Carol –
socialine tarnyste. 

„Taip, esame misionieriai ir
mūsų globotiniai tai žino. Jie su mu-
mis lanko bažnyčios užsiėmimus, nes
čia gali išmokti bendravimo, gyve-
nimo suvokimo, daugiau suprasti
apie tikrąsias vertybes. Jokios prie-
vartos nėra, bet manome, kad Dievo
žodis yra svarbus ir krikščioniškųjų
vertybių būtina laikytis”, – paaiškino
Gary.

Žinoma, nebūna namų be dūmų,
ir problemų pasitaiko. Kartais tenka
nerimauti sužinojus, kad vienas iš
vaikinų praleidinėja pamokas, būta
ir bėdų su alkoholiu, vėlyvu grįžimu
namo, nes vaikinai žino, kad darbo
dieną turi grįžti iki 10 valandos va-
karo, savaitgaliais – iki vidurnakčio,

bet kartais jie užtrunka diskotekoje
ar pas draugus ir tada privalo tele-
fonu pranešti globėjams. Mokytojai
siunčia Zupkas vaikinų pažymius mo-
kykloje, su mokytojais nuolat palai-
komas glaudus ryšys.

„Aš visiems jiems nuolat sakau –
gyvenate ne Zupkas viešbutyje, o
esate šeimos dalis ir turite laikytis
taisyklių. Vaikai mums sumoka nedi-
delę dalį iš valstybės gaunamos pa-
šalpos už maistą – mes tikrai išgy-
ventum be tų pinigų, bet tai draus-
mina ir jie taip nori.  Mokome jų gy-
venimo įgūdžių – Carol  parodo, kaip
gaminti maistą, aš pasakoju kaip tvar-
kyti pinigus, supažindinu su buiti-
niais darbais. Vaikinai stengiasi tvar-
kyti savo kambarį, padėti mums pri-
žiūrėti namą. Vieniems sekasi geriau,
kitas pas mus atėjęs net vandens ar-
batai nemokėjo užsivirti, tačiau visi
kartu bendrai dirbame ir jau matome
rezultatus”, – pasakojo amerikiečiai. 

Nukelta į 10 psl.

Amerikiečiai kuria namus našlaičiams 
Atkelta iš 1 psl.

„Žinojau, kad turiu lietuviškas
šaknis, bet daug metų tuo nesidomė-
jau. Mano tėvas buvo jūreivis, mano
mamą jis sutiko Australijoje, po to jie
grįžo į Ameriką. San Diego mieste,
kur lankėme vietos krikščionių baž-
nyčią, buvo rengiama išvyka į Lie-
tuvą, grupė žmonių važiavo čia, bet
tada, 2002 metais į senelių gimtinę ne-
patekau, nes lankėmės visai kitame
Lietuvos krašte, Švenčionėliuose. Lie-
tuva mane sužavėjo, ‘užkabino’, kaž-
kas pabudo viduje, ir parašiau elekt-
roninį laišką savo žmonai Carol, kad
norėsiu būtinai grįžti čia. Žinoma,
tada net neįsivaizdavau, kad Lietuva
taps mano namais”, – pasakojo Gary
Zupkas.

Po metų, 2003-aisiais į Lietuvą jis
jau grįžo su žmona Carol, kurios pro-
tėviai yra kilę iš Danijos. Jie aplankė
Valkininkus, jų kapinėse rado daug
paminklų, kuriuose buvo įrašyta Zu-
bkauskų pavardė, taip pat sutiko ir
Alvydą Zubkauską, kuris yra tolimas
Gary giminaitis. Toji viešnagė buvo
nuostabi, atsivėrė visa šeimos istorija,
prisiminimai, ir tai buvo visai naujas
pasaulis amerikiečiams.

„Aš mačiau, kokią įtaką ta ke-
lionė padarė mano vyrui, kaip dega
jo akys, koks jis laimingas, matyda-
mas Alvydą, labai panašų į Gary brolį.
Puikiai supratau, kaip svarbu yra
šaknys, protėviai ir visada palaikiau
savo vyrą. Po šios kelionės Lietuva
tapo tokia artima, kad čia grįžome ir
2003, ir 2004, ir 2005 metais. Aš atva-
žiavusi į Lietuvą vaikų ir jaunimo sto-
vyklose mokiau anglų kalbos 11–13 ir
13–18 metų vaikus, jų buvo gal aštuo-
niasdešimt, ir tie vaikai man pasirodė
tokie malonūs, kuklūs, žingeidūs – vi-
sai kitokie nei jų bendraamžiai Ame-
rikoje, kur daug metų aš dirbau peda-
goge. Tais 2005 metais mūsų su vyru
galvoje jau ėmė bręsti planas, ką ga-
lime padaryti Lietuvai ir jos žmo-
nėms”, – pasakojo Carol Zupkas.

Kadangi Valkininkai priklauso
Alytaus apskričiai, Gary nutarė ap-
lankyti šio miesto vaikų globos na-
mus, kur tuo metu gyveno apie 170
tėvų netekusių ar jų priežiūros netu-
rėjusių vaikų. Dabar jų ten jau per-
pus mažiau. Amerikiečiai pradėjo do-
mėtis našlaičių gyvenimu Lietuvoje,
sužinojo apie pagrindines problemas –
nusikalstamumą, ankstyvą nėštumą,
jaunų žmonių savižudybes.  Zupkas
atkreipė dėmesį į tai, kad yra didelė
problema pasirūpinti jaunais žmonė-
mis, kai jiems sukanka 18 metų ir jie
turi palikti globos namus, o savaran-
kiškam gyvenimui dar būna visiškai
nepasiruošę.

„Buvo daugybė pokalbių ir su
Alytaus savivaldybės atsakingais dar-
buotojais, ir su Alytaus vaikų globos
namų direktoriumi, auklėtojomis.
Lankėmės ten nuolat daug kartų, kon-
sultavomės ir taip gimė mintis, kad
mums patiems reikia pasirūpinti vai-
kais, kurie palieka globos namus – pa-
siūlyti jiems savo namus, kol jie baigs
gimnaziją ar mokyklą ir įstos kažkur
mokytis arba susiras darbą. Mes tre-
jus metus ruošėmės šios idėjos įgy-
vendinimui, palikę San Diego apsigy-
venome Vilniuje, intensyviai mokė-
mės lietuvių kalbos, padedami Aly-
taus savivaldybės specialistės, studi-
javome Lietuvos kultūrą, papročius ir
važinėjome į globos namus Alytuje”, –
prisiminė Gary Zupkas.

Važinėjimas kas savaitę iš Vil-
niaus į Alytų vargino, ir amerikiečiai
pradėjo ieškoti galimybių įsikurti
Dzūkijos sostinėje. Iš pradžių jie susi-
rado trijų kambarių butą, ir būtent
jame priglaudė pirmąją našlaitę Sa-
mantą, kuri sulaukusi aštuoniolikos
metų paliko globos namus ir su dė-
kingumu įsikūrė Zupkas šeimoje. Sa-
manta neturėjo tėvų ir galimybė apsi-
gyventi šeimoje buvo jos svajonė. 

„Tai mums buvo nauja puiki pa-
tirtis. Samanta baigė gimnaziją pui-
kais pažymiais, Vilniaus universitete
įstojo studijuoti teisę, baigusi studi-
jas liko Vilniuje, turi gerą darbą, yra
sukūrusi šeimą, turi vaikų  ir gyvena
labai laimingai. Iki šiol palaikome su
ja šiltus santykius, jų šeima atva-
žiuoja pas mus į Alytų, ir mums tai
pats didžiausias mūsų darbo įvertini-
mas”, – sakė Carol. 

Gyvenimas bute Zupkas šeimai
nebuvo labai patogus ir jie nuolat ieš-
kojo namo, tačiau rasti jį Alytuje
sunku, nes statybų čia nėra daug, na-
mai paveldimi iš tėvų vaikams. Ta-
čiau amerikiečiams labai pasisekė, ir
misionieriai neabejoja, kad tai buvo
Dievo valia – jie rado puikų namą gat-
vėje prasmingu pavadinimu Ramy-
bės, ir čia iš amerikiečių miegamojo
lango matosi Alytaus globos namų
mėlynas stogas – ši įstaiga visai šalia,
kaip jie sako, už vieno bloko. Namą
šeimai išnuomojo alytiškiai, kurie pa-
sistatė sodybą užmiestyje. 

„Tai buvo didžiulė laimė įsikurti
čia. Atsikraustę radome daugelį
baldų, tik šį tą nusipirkome, iš savo
buvusių namų San Diego atsivežėme
tai kurias mielas smulkmenas, pa-
veikslus. Namas erdvus, čia užtenka
vietos ir mūsų globojamiems vai-
kams, ir svečiams įkurdinti, yra ir ne-
didelis biuras reikalams tvarkyti.
Alytų taip pamilome, kad kai praėju-

siais metais keliems mėne-
siams grįžome į San Diego, po
kurio laiko jau pradėjau ilgė-
tis savo namų Alytuje ir vi-
siems sakiau – laikas namo. O
kai čia grįžome, pajutome to-
kią palaimą, kad ir žodžiais ją
sunku apsakyti”, – vienas per
kitą kartojo amerikiečiai.

Daugiau kaip dvejus metus
Alytaus savivaldybės admi-
nistracija įgyvendino Europos
Sąjungos lėšomis remiamą pro-
jektą, kurio metu buvo suburta
ir finansuojama kelių žmonių –
sociologo, dviejų auklėtojų ir
Zupkas šeimos komanda. Šie
žmonės dirbo su Alytaus glo-
bos namų auklėtiniais, padė-
dami jiems integruotis į visuo-
menę, sulaukus pilnametystės

susirasti darbą ar mokslo įstaigą,
konsultavo įvairiausiais klausimais.
Vaikai ateidavo vieną-du kartus per
savaitę ir iš pradžių sakę, kad jiems
nelabai įdomu, vėliau įsitraukė į pro-
jektą ir noriai lankydavo užsiėmimus
pas Zupkas šeimą. Gary sakė, kad
projektas buvo labai sėkmingas ir
būtų puiku, jei gavus finansavimą
naujam laikotarpiui būtų galima jį
pratęsti.

Amerikiečiams liko puikūs pri-
siminimai apie pas juos taip pat gy-
venusią Raselę, kuri vėliau įstojo mo-
kytis į Kauno kolegiją. Paklausti, kas
atrenka vaikus, kurie apsigyvena pas
Zupkas šeimą, Gary ir Carol sakė,
kad tai susiklosto tarsi savaime – jie
lankosi globos namuose, bendrauja
su vaikais, auklėtojai ir vadovybė,
puikiai pažįstanti savo globotinius,

pataria amerikiečiams, ką jie galėtų
globoti, aišku, labai priklauso ir nuo
to, ar patys vaikai nori pas juos laiki-
nai įsikurti.

Pirmuosius metus globoję tik
mergaites, dabar savo namuose Ra-
mybės gatvėje Zupkas glaudžia tris
aštuoniolikmečius vaikinus. Ameri-
kiečiams tai buvo naujas įdomus iš-
šūkis, nes jie nelabai įsivaizdavo, kaip
seksis gyventi su vaikinais, kokios
problemos ir iššūkiai laukia. 

„Iš pradžių mūsų namuose šią va-
sarą atsirado Matas. Pažinojome jį iš
anksčiau, jis ateidavo pas mus į na-
mus, už nedidelį mokestį tvarkydavo
mūsų namų aplinką, pjaudavo žolę ar
panašiai. Buvome susidraugavę, tad
kai globos namų vadovai pasiūlė jam
apsigyventi pas mus, vaikinas labai
apsidžiaugė, ir mes jį priėmėme. Tuo
pat metu globos namų auklėtoja
mums papasakojo, kad Algirdas,
Mato draugas taip pat puikus vaikas,
gerai mokosi, tad priėmėme ir jį. Vai-

Vaikinų kambarys

Carol moko vaikus ir šeimininkauti virtuvėje.



9

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101
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Hunza Bread 
Health Bread  
Rye of all kinds 
Bacon Buns

Visit us or call us to 
find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed
& Insured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

1540 West 44th Street (East of Ashland)
Chicago, IL 60609 - Tel: 773-247-8888

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376

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

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

Mokėti galima kreditine kortele

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

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

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

LIETUVIŲ FOnDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 

2015 m. m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn.
.Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 

LF kapitalas padidėjo $ 33,290 suma! 
Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

$5 Šupinys, Jonas ir Danutė, OH ($5).
$10 Bagočiūnaitė, Daiva, CA ($10); Gerdvilis-Coleman, Violeta, NY ($50); Herron, Connie,

OH ($10); Kellner, Susan, OH ($10); Šalčiūnas, Jeronimas, LT ($515).
$20 Baltušienė, Edvardas ir Stanislava, OH ($20); Biliūnas, Adelė, OH ($20); Bondza, Roma,

OH ($20); Černiūtė, Marytė, IL ($455); Čyvas, Vitas, OH ($20); Dicevičius, Jurga ir Au
gis, OH ($20); Eidukytė, Oreta, IL ($220); Gelažis, Rauda, OH ($20); Hudgins, Marytė,
OH ($20); Juška, Laura ir Michael, MI ($120); Keršnauskas, Nijolė, OH ($145); Markus,
Inga, IL ($20); Miškinis, Algis, OH ($20); Neary, Vaiva ir Tim, OH ($20); Šukys, Salo-
mėja, OH ($50); Valaitis, Vida ir Gintas, OH ($20)

$25 Daukus, Ruth R., IL ($25); Kedys, Leonas, OH ($25); Lattimer, Daina, IN ($25); Lattimer,
Ruth Ann ir Daniel, IN ($25); Nunn, Daniel ir Wendy, NJ ($25); Quinn, Thomas ir Dai-
ne, IL ($1,125); Remienė, Marija, IL ($2,875); Rudaitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1670);
Širvinskas, Aušrinė ir Richardas, OH ($25); Šlapkauskas, Algimantas ir Rugilė, IL ($120);
Šlepetys, Ricardas, NJ ($290); Stankus, Viktoras, OH ($125); Tuljak, Danutė, OH ($25);
Žiedonis, Silva ir Rimas, OH ($25).

$30 Augis, Rimvydas, OH ($130); Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,500); Mace, Sylvia,
OH ($30); Masiulevičius, Virga ir Povilas, OH ($30); Razma, Jr., Antanas, IL ($4,610).

$40 Akulič, Alina, IL ($200); Balytė, Rita, OH ($140); Gudėnas, Algis ir Lorreta, OH ($40);
Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,405); Rubinski, Dave ir Virginija, OH ($40); Žukauskas,
Eimantas ir Eglė, OH ($40); VonKorngut, Žana ir Nick, OH ($40)., 

$42 Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,521.6). 
$50 Ardzijauskas, Tomas, OH ($50); Augius, Lina, CA ($100); Aukštuolis, Rimantas ir Vita,

OH ($290); Bertulytė-Bray, Ina, WA ($1,375); Bobelis, Dalia, FL ($150); Degesys, Roma
ir Dainius, OH ($50); Fabianovich, Violeta, IL ($50); Glušauskas, Kristina ir Andrius,
OH ($50); Grinis, Aldona, FL ($1,875); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($4,190); Jenkins, Da-
niel, AZ ($50); Kviklys, Danguolė, MI ($150); Landsbergis, Algimantas ir Teresė, MD
($70); Lukas Jr., Vincas, IL ($635); Maleckas, Violeta, Zavinta ir Gintas, OH ($50); Mas-
činskas, Ramunė ir Vytenis, OH ($50); Mickus, Tadas ir Meilė, VA ($2,700); Miselis, Vio-
leta ir Rimas, OH ($50); Neiberka, Vita ir Rolandas, OH ($50); Ostis, Algirdas ir Regi-
na, IL ($3,925); Petroliūnas, Laima ir Thomas, IL ($1,250); Polikaitis, Darius ir Lidija,
IL ($650); Raulinaitytė, Jūratė, CA ($280); Rukšėnas, Algis ir Nijolė, OH ($50); Saldu-
kas, Vytas ir Berta, OH ($50); Saulis, Algirdas ir Aušra, IL ($3,775); Spurgis Buczek, 
Nora, IL ($935); Taoras, Gintautas, NH ($475); Vaičekauskas, Laura IL ($50); Viliamas,
Vilija, PA ($50); Wlosinski, Greg ir Vilija, OH ($50).

$60 Vertelkaitė, Agnė, IL ($790).
$75 Sasnauskas, Vida ir Vytautas, OH ($75); Tallat-Kelpša, Aušra, IL ($650); Totoraitis, Jo-

nas ir Ramunė, OH ($275).
$80 Reventas, Rūta, VA ($80).
$100 AAlexson, Timothy, NY ($100); Anonimas, OH ($100); Anonimas, FL ($5,500); Anysas,

Jurgis ir Dalia, IL ($500); Armonas, Dalia, OH ($250); Baltaduonis, Rimvydas, PA ($100);
Bernotas, Dalia, MA ($100); Bielskus, Joan ir Peter, Danguolė ir Pijus, IL ($100); Bitytė,
Gabrielė, IL ($100); Burkūnas, Vytautas, NY ($125); Civinskas, Kęstutis ir Ingrida, OH
($100); Custardo, Dalia ir Thomas, IL ($100); Čyvas, Saulius ir Daina, IL ($325); Gilvydis,
Antanas ir Vida, IL ($900); Grigas, Edvardas ir Darija Marytė, IL ($100); Griškelis, Ri-
mantas ir Regina, IL ($6,400); Grybauskas,Vytenis ir Loreta, IL ($5,250); Howe, Anna,
OR ($100); Idzelis, Jurgis, MI ($100); Januškis, Vytas ir Dalia, IL ($1,100); JAV LB Švie-
timo taryba, MA ($1,550); Jelionis, Sofija, IL ($1,400); Jodwalis, John ir Valeria, IL ($100);
Kamantas, Gražina, MI ($5,200); Kavakienė, Angelė, IL ($700); Kazlauskas, Daiva, PA
($100); Kleiza, Vaclovas ir Asta, IL ($700); Klimas, Edvardas ir Vilija, OH ($1,665); Klio-
rys, Rita, OH ($225); Kriaučiūnas, Romualdas, MI ($4,550); Kriščiūnas, Rolandas, VA
($100); Krūmaitis, Eduardas, IL ($100); Laniauskas, Marius ir Eglė, OH ($1,650); Lie
tuvių meno ansamblis ,,Dainava”, IL ($550); Limantas, Reda, MA ($200); LLP, Jesser,
Ravid, Jason, Basso ir Farber ($100); Lukas, Rimas ir Rachael B., IL ($340); Meižys, Den-
nis ir Vaida, MD ($175); Memėnas, Viktoras ir Vita, MI ($750); Momkus, Valcovas ir 
Margarita, IL ($5,210); Muliolis, Linas, OH ($100); Namikas, Elena, IL ($300); Naris, Da-
lia ir Marius, IL ($300); Navickas, Birutė, IL ($300); Ogarodnikas, Emyras ir Rūta, OH
($100); Oslapas, Elvira, CT ($350); Padbury, Guy, Barbara, Nojus, Andrius, CA ($900);
Pečkys, Algirdas ir Erika, OH ($100); Petrulis, Vytas, MI ($1,375); Plečkaitis, Algirdas
ir Nijolė, MI ($245); Poškus-Fell, Mary, CO ($100); Praitis, Algis, NE ($2,200); Pretkus,
Paul ir Ramona, CA ($300); Ripskis, Stasys ir Danutė, IL ($100); Rušėnas, Audrius ir
Rita, IL ($1,600); Šaulys, Vacys ir Viktorija, IL ($200); Šepetys, Rūta, TN ($250); Setca-
vage, James ir Dorothy, PA ($1,000); Stončius, Pijus, IL ($1,600); Svera, Jonas ir Biru-
tė, MI ($1,375); Tamkutonis, Gerald, IL ($2,900); Tamulis, Arvydas ir Audronė, IL ($1,050);
Thon, Ruth, PA ($100); Urba, Aldona, IN ($2,925); Vaičekauskas, Povilas ir Lorraine,
IL ($260); Vepštas, Vytautas ir Henrietta, IL ($250); Vilkienė, Raminta, MI ($100); Viz-
girda, Vytautas, IL ($2,000); Zebrauskas, Aina ir Rosvaldas, OH ($100). 

$150 Alekna, Vitas ir Dalia, CA ($1,200); Pračkaila, Mindaugas, IL ($1,250); Rimas, Šarūnas
ir Vida, IL ($1,450); Šalčius, Jonas ir Laima, IL ($350).

$200 Gražienė, Kristina G., IL ($920); Lapinskas, Laura, IL ($300); Lukas, Algis, MD 
($1,900); Petkus, Gytis, IL ($1,235); Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA ($2,565); Rukienė,
Nijolė, IL ($1,025); Swartz, Retson & Co., P.C., IN ($200); Zaparackas, Žibutė, IL ($600).

$250 Reklaitis, Elytė Teresė, IL ($820).
$300 Dulaitis, Aldona, FL ($900); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($10,700); Pupius, Juozas

ir Maria, CA ($800).
$500 Beinoris-Lipskis, Aldona, IL ($3,985); Kulbis, Tadas ir Rūta, IL ($1,110); Materas, Juo-

zas, CA ($3,100); Urbonas, Vytautas, IN ($1,000).
$1,000 Januta, Donatas, CA ($15,600); a.a. Kapačinskas, Marija, IL ($1,000) TESTAMENTINIS

PALIKIMAS; Užgiris, Audronė, IL ($3,910).
$1,500 Kilik, Ronald, IL ($1,500).
$2,000 Majauskas, Paulius ir Daiva, IL ($9,021).
$11,428 Vizgirda, Raymond J., IL ($11,428).

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

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
Lina Augius, CA; Rimvydas Baltaduonis, PA; 

LF narystes gimtadienio proga Kristina Gražienė (IL) padovanojo
Paulinai Beleckaitei ir Adelei Beleckaitei, IN;

Dalia Bernotas, MA; Gabrielė Bitytė, IL; Anna Howe, OR; 
Rolandas Kriščiūnas, VA; Eduardas Krūmaitis, IL; 
Rūta ir Tadas Kulbiai (IL) įrašė LF nariais  savo vaikus

Kovas, Vidas, Lukas, Vasara ir Rytas Kulbiai, IL; 
Inga Markus, IL; Dennis ir Vaida Meižys, MD; Dalia ir Marius Naris, IL; 

Algirdas ir Erika Pečkys, OH; Mary Poškus-Fell, CO; Rūta Reventas, VA; 
Ruth K. Thon, PA; Raminta Vilkienė, MI; Raymond Vizgirda, IL.

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a. a. William Alexson (NY) ($ 100)
a. a. Kazys Ambrozaitis (IN) ($ 3,795)
a. a. Ignas Beržinskas (OH) ($ 2,675)
a. a. Davetas Dulaitis (FL) ($ 300)
a. a. Antanas Dundzila (FL) ($ 745)
a. a. Vytautas Kamantas (MI) ($ 100)
a. a. Marija Kapačinskas (IL) ($ 3,200)
a. a. Petras ir Marija Stakė (IL) ($ 200)
a. a. Dolores Szarek (NJ) ($ 25)
a. a. Teresė Urbonas (IN) ($ 500)
a. a. Albinas Vaičiūnas (CA) ($ 100)
a. a. Rimas Vaitkus (MI) ($ 100)

(Visų atm. įamžinimui aukojusiųjų pavardės skelbiamos aukščiau 
pateiktame LF aukotojų sąraše).

Audronė Užgiris (IL) papildė anūkų Šarūnas Sean Užgiris;  Kovas Ryan Užgiris;  Emma
Marija Užgirytė; Peter Tomas Užgiris; Linas Morgan Fitch; Ula Gudrun Fitch  na-
rystes.

Įsteigtas naujas „Raimondo Vizgirdos fondas” (steigėjas Raymond J. Vizgirda, IL).

Papildytas Lietuvių Fondo stipendijų fondas 
(aukojo Bagočiūnaitė, Daiva, CA; Pračkaila, Mindaugas, IL; Rukienė, Nijolė, IL).
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Nuostabi šventinė dovana „Vėjų miestui”

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tokio nuostabaus šventinio koncerto
mūsuose jau seniai nebuvo! Su džiaugs-
mu priėmiau CSO kvietimą aprašyti šį
originalų renginį, kuris, norėtųsi tikėti,
taps kasmetine šeimų tradicija. „Mer-
ry, Merry Chicago” yra „Welcome Yule!”
(vykusio  per dvidešimt metų) pakai-
talas. 

Penktadienį, gruodžio 18-osios
vakarą, kalėdiškai papuoštuo-
se CSO rūmuose netrūko nei di-

delių, nei mažų žiūrovų, susirinkusių
pasiklausyti melodingų šventinių kū-
rinių, kuriuos atliko elegantiškasis
von Trapp šeimos kvartetas, išskirti-
nis „Midwest Young Artists Voices
Raising” vaikų choras, mūsų nuosta-
bus simfoninis orkestras, o taip pat už-
klydo ir lauktas svečias iš Šiaurės aši-
galio.Vakaro pagrindiniai atlikėjai

,,The von Trapps” – tai jaunatviškas,
simpatiškas dainininkų kvartetas: So-
fia (27), August (21), Melanie (25) ir
Amanda (24). Jie – talentingi kapitono
ir Marijos von Trapp, kuriuos visas pa-
saulis pažįsta iš legendinio filmo „Mu-
zikos garsai”, provaikaičiai. Šaunus
kvartetas pradėjo muzikinę karjerą at-
sitiktinai – prieš 14 metų jie nutarė pra-
džiuginti savo sergantį senelį Werner
von Trapp (filme – Kurt) su namų są-
lygomis įrašytomis dainomis. Nuo
tada jie nenulipa nuo scenos. Jų re-
pertuare atsirado lūpinė armonika
(„melodica”) bei havajietiška gitara
(„ukulele”) bei dešimtimi užsienio
kalbų atliekamos dainos. Kvartetas
koncertuoja visame pasaulyje – nuo Ki-
nijos iki Australijos – vieni arba su pir-
maujančiais orkestrais, o taip pat dir-
ba įrašų studijose  su Wayne Newton ir
Rufus Wainright. Neseniai šis gražusis
jaunimėlis dalinosi vieta scenoje su žy-
miąja „country” muzikos atlikėja bei
kompozitore Loretta Lynn.

,,The von Trapps” (iš k.): Sofia, Melanie, August ir Amanda.

„Merry, Merry Chicago” CSO scenoje Pirmoje dalyje von Trapp šeimos
atstovai atliko keturias dainas – „Ca-
rol of  the Bells” (ukrainiečių liaudies
daina, aranžuota kompozitoriaus Ever-
ly), Brahmso „In stiller Nacht”, pačių
von Trapp sukurtą „Storm” bei ypač
jautriai atliktą tradicinę „A la Nanita”
(aranžuotą Taylor). Antroje koncerto
dalyje kvartetas  itin preciziškai atli-
ko „NoĎl nouvelet” (XV šimtmečio
prancūzų religinę dainą „Štai dabar
dainuojame apie Kalėdas”). Taip pat
nuskambėjo įdomi ,,Dream a Little
Dream” versija ir du kūriniai iš nu-
mylėto miuziklo – Rodgers ir Ham-
merstein ,,Edelweiss” bei ,,Lonely
Goatherd”. 

„Midwest Young Artists Voices Ri-
sing” vaikų chorą (meno vadovas Ste-
vi Marks) sudaro talentingi 10–18 metų
giesmininkai. Šis jaunimas yra sėk-
mingai gastroliavęs visoje Amerikoje.
Ateinantį birželį, beje, numatomas
choro koncertas prestižiniame „Car-
negie Hall” New Yorke. Jie yra prog-
ramos „Welcome, Yule!” senbuviai – da-
lyvavo joje net devynerius metus. Jau-
nieji choristai  artistiškai ir neprie -

kaištingai atliko ,,This Christmastide”
(giesmę, parašytą operos solistės Jes-
sye Norman garbei), bei visus užbū-
rusią žinomo kūrinio interpretaciją –
,,Jingle Bell Rock”. 

Ant dirigento podiumo tą vakarą
stovėjo šmaikštus ir dinamiškas Maest-
ro Stuart Chafetz. 

Po Naujųjų metų muzikinis gyve-
nimas Symphony Centre ir toliau kun-
kuliuos. Informaciją apie visus kon-
certus rasite CSO internetinėje sve-
tainėje www.cso.org arba paskambinę
telefonu (312) 294-3000 (nuo pirmadie-
nio iki šeštadienio 10 val. r. – 5 val. p.
p., sekmadieniais 11 val. r. – 3 val. p. p.).
Bilietų kasa įsikūrusi miesto centre,
skersai nuo Meno instituto, 220 South
Michigan Avenue (dirba nuo pirma-
dienio iki šeštadienio 12 val. p. p. – 6
val. v., sekmadieniais 12 val. p. p. – 4 val.
p. p. bei kasdien koncertų dienomis iki
pirmosios pertraukos).

Linkiu visiems Čikagos apylinkių
skaitytojams bei svečiams iš kitų mies-
tų daug malonių muzikinių akmirkų
su nuostabiausiu pasaulyje orkestru –
CSO!

Amerikiečiai kuria namus našlaičiams 
Atkelta iš 8 psl.

Paklausti apie ateitį, Gary ir Ca-
rol teigia, jog norėtų ir toliau gyventi
Lietuvoje bei užsiimti tuo, kuo užsi-
ima, nes, kaip jie sakė, Biblijoje yra
aiškiai pasakyta, jog Dievas myli naš-
laičius ir jais reikia rūpintis. Dabar-
tinę savo veiklą jie įvardija kaip pa-
šaukimą, misiją, o tai, kad atsidūrė
Lietuvoje ir būtent čia daro šį darbą,
yra tikra palaima. 

„Kai po penkių mėnesių viešna-
gės Amerikoje važiavome į Alytų,
kurį vadiname savo namais, mūsų
dukra Lany, kuriai 35-eri ir kuri
dirba kardiologijos ligoninėje sesele
matė, jog esame laimingi kitame
krašte ir puikiai mus suprato. Ji nie-
kada nebandė atkalbėti nuo gyve-
nimo nežinomoje šalyje, nes matė to,
ką darome prasmę. Man neseniai su-
kako 70 metų, Carol metais jaunesnė,
esame pensininkai, gauname pensiją
iš Amerikos, tad pasirinkome tokį gy-
venimą ir tikrai to nesigailime”, –
sakė Amerikos laivyne dirbęs Gary,
paklaustas, kaip į jų pasirinkimą rea-
guoja artimieji ir ar niekada nesigai-
lėjo, kad saulėtą San Diego iškeitė į
visai kitokį Alytų.  

Finansinę paramą savo veiklai
amerikiečiai gauna ir iš tai veiklai
pritariančių žmonių Amerikoje. Pa-
klausti, ko jiems trūksta čia, Alytuje,
prie ko buvo pripratę anksčiau, jie
teigia, kad Lietuvoje dabar visko
daug yra, čia nuostabus maistas, pui-
kūs ir šaltibarščiai, ir didžkukuliai, o
lietuviška varškė ar grietinė apskri-
tai buvo atradimas, nes tokių pro-
duktų San Diego mieste tiesiog nėra.
„Mūsų vaikinai valgo daug, jie jauni
ir augantys. Du iš jų gerai kalba ang-
liškai, vienas prasčiau, bet mes visi
kartu stengiamės. Mokosi jie, bet mo-
komės ir mes – ir ne tik lietuvių kal-
bos, bet daugelio kitų dalykų”, – šyp-
sojosi Carol.

Amerikiečiai aprodė visą namą,
teko užmesti akį ir į vaikinų kambarį
– nedidelis, bet jaukus, tvarkingas. O
atsisveikinus dar stabtelėjau prie
namo lauke – buvo priešpiečio metas,
languose švietė Kalėdų iliuminacijos,
viduje kvepėjo kava ir aguonų pyra-
gas, netrukus po pamokų čia turėjo
grįžti Matas, Algirdas ir Justinas.
Grįžti namo, kur yra ir mylimi, ir
laukiami.

Smagieji choristai su Kalėdų seneliu. Todd Rosenberg nuotraukos
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ALGIRDAS PATACKAS

Kun. Juozo Zdebskio neteko pa žin  ti iš
arčiau. Tačiau ir atsitiktinis susitikimas
su istorine asmenybe yra svarbus ir ver-
tas aprašymo. Tegul šie atsiminimai
bus liudijimas, kokį įspūdį ir kokias
mintis sukeldavo kun. Juozas pirmą-
kart jį matan tiems.

Šitai įvyko per Kražių skerdy-
nių 90-mečio minėjimą
(1983.08.21). Į se ną jį Žemaitijos

miestelį iš visų Lie tuvos kampelių su-
važiavo daug žmo nių, daugiausia jau-
nimo.

Belaukdami pamaldų, einame
Kry žiaus kelią. Mergaičių balsai
skamba kaip angelų. Senoji Kražių
bažnyčia – stori mūrai. Šventoriaus
akmenys tie patys – prieš 90 metų
krau ju aplaistyti ir pašvęsti. Už šven-
toriaus tvoros – Žemaitijos tolumos,
Kražantės vingiai – tąsyk per potvy nį
buvę mirtinais spąstais, nusine šu-
 siais daugel gyvybių.

Prasideda pamaldos – iškilmin-
gos, pakilios. Bet labiaiusiai laukia me
pamokslo – gyvo žodžio, primin siančio
mums kelionės tikslą, Kražių kanki-
nių pagerbimą. Išgirstame daug gra-
žių pamokančių žodžių – apie blai-
vybę ir kitką. Už aukštų baž nyčios lan-
gų plaukia ramūs balsvi vasaros de-
besys, ir pamažu, iš lėto, atšliaužia nu-
sivylimas... „Ar tam čia susirinko-
me, kad vienu sakiniu, lyg tarp kitko,
būtų paminėti Kražių didvyriai? Ar ši-
tiek teverta jų auka? Ar esame tiek
puolę, kad bijome  ne tik pačios kan-
čios, bet ir jos pagerbimo? Nejaugi tuo
viskas ir baigsis?” – įra šyta besi-
skirstančiųjų veiduose.

Tuštėja bažnyčia, mažėja žmo-
nių ir šventoriuje. Tik būrelis pačių at-
 kak liausių vis dar tebelūkuriuoja
prie bažnyčios durų, gal ir patys ne ži-
nodami ko.

Ir čia, ant laiptelių, vedančių į
baž nyčią, pasirodo vidutinio ūgio
žmo gus – mėlynakis ir šviesiaplau kis,
paprasto lietuviško veido. Tai kun.
Juozas Zdebskis. Šalimais du tvirti
džinsuoti vyrukai. Visų akys nu-
krypsta į jį. Ir pažįstantieji jį, ir jo ne-
pažįstantieji kažkokiu būdu pajunta,
kad paskutinės čia susirinkusių ti kin-
čiųjų viltys yra susietos su šio žmo-
gaus pasirodymu.

Artėja atomazga, lemiama aki-
 mirka – būti ar nebūti šventei, dėl ku-
rios suvažiavome? Tai suvokia ir tam-
siosios jėgos. Sutrinksi automobilių
durelės, grėsmingai sujuda tamsieji
šventoriaus pašaliai: iki šiol glūdėję ir
stebėję, dabar tarsi slinkteli artyn.

Įtampa pasiekia aukščiausią taš-
 ką. Bet viskas išsisprendžia nelauktai:
žmogus, stovėjęs ant laiptų, ne garsiai
taria keletą žodžių ir atsiklaupia – tar-
si panyra. Klaupiasi ir kiti, arčiau sto-
vėję. Parklumpame ir mes. Štai klū-
pantis ir giesmę giedantis bū rys lėtai
sujuda keliais aplink bažny čią. Kaip
viskas paprasta ir kaip įsta biai iš
spręsta – atsiklaupti! Nusi že minti, ir
kartu tarsi pakilti, ištrūkti iš besi-
gniaužiančių replių. Ką galima pa-
daryti klūpančiam žmogui?!

Iš lėto slenkame šventoriumi.

Jau nimas, suaugę žmonės, netgi se ne-
 liai ir vaikai. Po kojomis – tiksliau po
keliais – švelni šventoriaus žolė. Bet
jau pradedi jausti pirmuosius ak me-
nukus. Greitai žolę pakeičia tako
žvirgždas. Keliai dega – geriau ne žiū-
rėti į apačią, tiktai dantis sukandus
pirmyn su malda sukempančiose lū-
pose... Štai gėdinga ir išdavikiška
mintis – ar daug dar liko?.. Bet prie-
kyje taip įprastai ir nužemintai lin-
guoja kun. Juozo figūra, kad gėdos nu-
 svi lintas skausmas tarsi atlėgsta. Ap-
si dairai – aplink savi veidai: ma žiau-
 siam gal kokie penkeri metukai, vy-
 riausiam – per aštuoniasdešimt. Ką tu -
ri jausti švelnūs pliki mergaičių ke-
 liai?.. Bet jų veidiuose to neišskaitysi –
tik gal apie lūpas giliau įsirėžia raukš-
 lelės...

Tamsieji pašaliai pasimetę. Seka
einančią klūpomis minią iš tolo, iš už
šventoriaus tvoros – ironiški, bet ir su-
trikę. Iš tiesų, kaip mes atrodome iš ša-
lies? Fanatikai, besimėgaują sa vo fi-
zine kančia?

Ne! Fanatikas – tai tas, kuris ko
nors nekenčia, kartais ir pats savęs. O
mes neturime ko nekęsti – net ir tų,
mus stebinčių, tiktai gaila.

...tarp ūžiančių marių,
šių žemiškų karių,
mus puolančius stiprink ir vesk...

Šie senovinės mūsų giesmės nai-
 vūs ir griebiantys už širdies žodžiai
taip stiprina ir guodžia, padeda už-
 miršti fizinį skausmą. Žygio pabaiga
artėja. Keliai pasidarė nebejautrūs
tiek, kad baisu į juos pažvelgti. O
prie kyje dar kieti laiptelių akmenys,
šaltas grindų cementas...

Bet viskas turi pabaigą, ir fizinė
kančia – taip pat. Vargais negalais at-
sistojame. Ir skausmo kaip nebūta, ir
nuovargio taip pat, nors visa diena ant
kojų. Glaudžiu būriu susiburiame
prie didžiojo altoriaus. Kun. Juo zas
aukos šv. Mišias.

Dar niekada nebuvo tekę būti to-
 kiame dvasiniame pakilime – ir tai po
varginančios kelionės, ilgų pamaldų,
žygio klūpomis. Viskas vyksta tarsi
vienu atokvėpiu, vienu darniu rit-
mu – šventi liturgijios žodžiai, paky-
lėjimas, tauri nežemiška smuikų mu-
zika, kuriais griežiai dvi mergaitės.

Niekada dar sąonėje taip aiškiai
nebuvo įrėžta Eucharistijos prasmė –
atpirkimas per kančią, Prisi kėlimas.
Įvyko. Įvyko tikroji Eucha ris tija. Pa-
junti – tai ir yra tikroji BAŽNYČIA!
Anoji – pirmųjų pamal dų – taip pat
tikra, nes ir ten buvo at kartota šv. Mi-
šių Auka. Bet šita – pati tikroji, nes pa-
švęsta tavo paties kan čia ir baimės
pergale, tegu ir nedi dele.

Dar viena mintis: ar yra dar kur
nors šitokia – pati tikroji – Bažnyčia?
Ten, užsieniuose – prancūzijose ir
ita lijose, kur stovi įstabios katedros,
kur niekas netrukdo melstis? Neži-
nau, galbūt. Bet tikrai žinau – čia
Lietu voje, yra! Negali pasakyti, kur
eiti, kad ją rastum. Bet ten, kur yra to-
kių žmonių, kaip kun. Juozas, – ten ji
to kia tikra ir reali, kaip ką tik patir-
tas fizinis skausmas.

Kaunas,
1986

Ilgamečiui ,,Lėtūno” šokėjui

A † A
VIKTORUI JAUTOKUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuo jautą
žmo nai RŪTAI, sūnui PAULIUI, dukrai RAMINTAI su
vyru KURT bei visiems artimiesiems ir kartu liūdime.

Tautinių šokių grupė ,,Lėtūnas”

Buvusiai JAV LB Švietimo tarybos pirmininkei

A † A
REGINAI PARULYTEI

KUČIENEI

iškeliavus į Amžinybę, skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame velionės sūnų  LINĄ ir jo žmo -
ną RENATĄ, dukrą VIKTORIJĄ ir jos vyrą DARIŲ,
anū kus  ALEKSANDRĄ, DARIJĄ, LUKĄ ir  MONIKĄ,
seserį IRENĄ KRIAUČELIŪNIENĘ bei visus gimines
ir artimuosius. 

Liūdime kartu su Jumis.
JAV LB Švietimo taryba

Buvusiai JAV LB Švietimo tarybos pirmininkei

A † A
REGINAI PARULYTEI

KUČIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame sū nų
LINĄ KUČĄ ir  dukrą VIKTORIJĄ SILIŪNIENĘ su
šeimomis, seserį IRENĄ KRIAUČELIŪNIENĘ ir visus
gimines bei artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią va  -
landą.

Čikagos lituanistinė mokykla

Ir likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, – netekote  tiek daug.

Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite  skausme.

J. Marcinkevičius

Su giliu liūdesiu atsisveikiname su mūsų aktyvia
parapijiete MA RYTE ŠEPIKAITE, kuri visus mus paži-
nojo ir my lė jo, kuri visiems ištiesdavo  pagalbos ir drau-
gystės ran ką.

Nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jos šeimai ir ar-
timie siems.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Tomas Karanauskas, 

parapijos taryba

http://draugokalendorius.org

Kaip paprasta atsiklaupti...
Tęsdami prisiminimų pluoštą apie kunigą Juozą Zdebskį, kurio 30-ąsias mirties metines
minėsime 2016 metų vasario 5 dieną, siūlome paskaityti Algirdo Patacko atsiminimus (Kau-
nas,1986), paskelbtus knygoje ,,Kryžiaus ir Meilės kelias. Prisiminimai apie kunigą Juo-
zą Zdebskį” (,,Lumen”, 1996, sudarė ir parengė sesuo Loreta Teresė Paulavičiūtė).
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Gimines, draugus ir pažįstamus

S V E I K I N U  
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga,

linkėdama džiaugsmo, laimės ir sveikatos!

Virginija Kupcikevičienė

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 24 d., ketvirtadienį, 9 val.
v. vyks Bernelių šv. Mišios, gruodžio 25 d.,
penktadienį, 10 val. r. – Šv. Kalėdų dienos
Mišios. Gruodžio 27 d., sekmadienį, minė-
sime Šv. Šeimos šventę. Visas šv. Mišias at-
našaus kun. Gediminas Keršys.  

� Gruodžio 26 d., šeštadienį, 7 val. v. Theat-
re of Western Springs, 4384 Hampton Ave,
Western Springs, 60558, IL ,,Domino” te-
atras iš Vilniaus vaidins interaktyvią kome-
diją apie moteris ir vyrus ,,2 smegenų isto-
rija”. Dalyvaus Arūnas ir Inga Valinskai. Info
tel. (630) 464-5000. 

Kalėdos – 
dovanų metas
užsisakykite ,,Draugą” arba

,,Draugas News” – tai dovana

visiems metams. Jei jau esate mūsų

skaitytojai, užsakykite laikraštį

lietuvių arba anglų kalba savo

bičiuliui, šeimos nariui – jie tikrai

apsidžiaugs tokia Kalėdine

staigmena! 

Na, o jūs irgi neliksite be dovanos – kartu su prenumerata

gausite du bilietus į muzikinį spektaklį

,,Baritones un Bound”
Bilietų skaičius ribotas, tad nedelskite.

skambinkite audronei Kižytei tel. 630-805-1404

Dviguba dovana? Taip – juk Kalėdos!

Laima ir Petras Aleksos sveikina  savo
gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. Kalė-
domis bei linki laimingų Naujųjų metų!

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su Šv. Kalė-
domis, o taip pat linkiu sėkmės ir geros sveikatos
Naujuosiuose metuose!

Jūra gvidienė

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu
gimines, draugus ir  artimuosius. Linkiu visiems
daug sveikatos ir ramybės. Linksmų  šven čių.

Elena  Karaliūnienė,
Lemont, IL

Kalėdinė dovana – Draugas
Draugas jau daug

dešimtmečių atspindi ir
įamžina lietuviškos šeimos

gyvenimą, viltis ir
džiaugsmus. Tebūnie jūsų
kalėdinė ar naujametinė
dovana artimiesiems –

Draugo prenumerata. 

Kaina metams
(naujiems prenumeratoriams)

– 120 dol.
Pusmečiui – 60 dol.

Internetinė (pdf) prenumerata 
metams – 115 dol.

Internetinė prenumerata
3 mėn. – 30 dol.

Kartu su Andriumi Petkūnu ir Inga Vitkauskas
Draugo šeima linki jums palaimingų ir viltingų metų!


