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Sausio 13-osios atmintis vienija Lietuvą
NEWSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 01–13-17

Lietuva 26-ąjį kartą mini Laisvės gynėjų dieną

Skvere priešais Švietimo ir mokslo ministeriją
– iš žvakių sudėlioti Gediminaičių stulpai.
Gedimino Savickio nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

Penktadienio rytas Prezidentūroje, kaip
ir daugelyje Lietuvos namų, įstaigų, mokyklų, prasidėjo atminimo žvakučių uždegimu languose. Taip Prezidentė Dalia
Grybauskaitė drauge su ,,Laisvės” gimnazijos moksleiviais prisijungė prie akcijos
,,Atmintis gyva, nes liudija”.
Pasak Prezidentės, kiekvienai šalies kartai Sausio 13oji yra vis kitokia. Vieniems tai – kovos už laisvę, kitiems
– vilties ir Lietuvos ateities diena. Tačiau svarbiausia, kad
ji ne tik mus suvienija atmintimi ir patirtimi, bet kartu įro-

do, kad Lietuva
visada sugebėjo apginti savo
laisvę ir niekam neleido
savęs trypti. Šalies vadovės teigimu, nors
šiandienos moksleiviai jau priklauso naujajai, nepriklausomos Lietuvos kartai, jie lieka ištikimi Sausio 13-ąją
gintoms vertybėms.
Šiais metais prie akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija”
prisijungė rekordinis dalyvių skaičius – daugiau kaip 1500
Lietuvos mokyklų, valstybės institucijų, įstaigų ir orga– 2 psl.
nizacijų.

Lietuvos ligoniukams – Čikagos mamų pagalba

VIRGINIJA
PETRAUSKIENĖ

Mamų meilė
verčia kalnus

Kraštiečių staigmena
dailininkei – 4 psl.

Kviečiame į knygos
pristatymą – 5 psl.

orėdami suprasti, su
kokia jėga gali būti
dirbamas darbas, pabandykime atsakyti į kelis
klausimus: ką gali padaryti
žmogus, siekdamas įgyvendinti savo idėją? O ką gali būrys žmonių, tarnaujančių kilniam troškimui? Ir dar: ką sugeba nuveikti mamos, trokštančios padėti likimo nuskriaustiems ir sunkių ligų
užkluptiems vaikams, nors ir
ne saviems, bet kenčiantiems?
Tikrą ir nesumeluotą atsakymą į šiuos klausimus
pasufleruoja Čikagoje įsikūrusio Chicago Mothers Foundation (Čikagos mamų fondo)
darbai. Per šio fondo gyvavimo laiką jo narės ne vieną
mažąjį ligoniuką paskatino
šypsotis ir nors trumpam pamiršti sunkios ligos sukeliamas kančias.
Lietuvoje sergantiems
vaikams šios moterys surinko ne vieną dešimtį tūkstan-
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Čikagos mamos nepraleidžia ,,Raudonos nosies” dienos.
čių dolerių, už kuriuos buvo nupirkta ne tik
žaislų, bet ir reikalingos gydymo įrangos,
suremontuota ligoninės palatų. Čikagos
mamų fondo narės (,,Facebook” įkūrusios
„Vilties aitvarų” grupę)savo iniciatyva
surinktomis aukomis prisidėjo ir prie to,
kad šalia onkologinėmis ligomis sergančių
ir ilgai ligoninėje gydomų vaikučių galėtų
pagyventi ir jų tėvai.

Aukos koja piešiančiai mergaitei
Apie Čikagos mamų fondo rėmėjų nuveiktus darbus kalbėjomės su šios organizacijos prezidente Edita Zasimauskaite.
Pokalbio metu supratau, kad savanorystė
ir labdaringa veikla šios moters ir jos
bendraminčių, bendradarbių gyvenime
– 10 psl.
užima tikrai daug vietos.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500
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Kristaus krikšto švente baigiasi Kalėdos
KUN. GEDIMINAS KERŠYS
ėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną
krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau
būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!”
Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui”.
Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido
iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė
Dievo Dvasią, nusileidžiančią tarsi balandį ir plevenančią virš jo. O balsas iš dangaus prabilo: Šitas
yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. (Mt
3, 13–17).
Jau daugiau kaip du tūkstančius metų Bažnyčia išgyvena didelį džiaugsmą galėdama pakviesti
įvairių tautų žmones burtis į šeimą, drauge išgyventi
Jėzaus Kristaus atneštą džiugiąją naujieną.
Ši evangelisto Mato parašytos evangelijos ištrauka bus skaitoma artėjantį Jėzaus Krikšto sekmadienį. Jei įsigilintume į pačią Krikšto kaip krikščioniškos apeigos esmę, tai Jėzui – Dievo Sūnui –
kaip ir nebuvo būtina krikštytis. Jis panoro šiuo gestu parodyti Dievo apsisprendimą ne iš tolo pagelbėti
žmogui, bet prisiimant jo trapią būtį. Jo nekaltumas
ir šventumas prisiartino prie mūsų nuodėmės, kad
mes nuodėmėje galėtume prisiartinti prie jo nekaltumo ir šventumo. Jordane ne vanduo Jėzų pašventino, bet Jėzus – vandenį, ir ne tik Jordano vandenį, bet visų pasaulio krikštyklų vandenį.
Jėzus, krikštydamasis Jordano upėje, parodo tobulą savo gyvenimo atidavimo į Dievo rankas pa-
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vyzdį. Tėvo balsas, nuskambėjęs iš dangaus: Šitas yra
mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi (Mt 3,17),
išreiškia tobulą Dievo artumą žmogui – per Kristų,
kuris prisiartino prie krikšto vandens, kad pradėtų
atpirkimo darbą vienybėje su Tėvu.
Krikšto scenoje pirmiausiai pabrėžiamas Dievo solidarumas su žmonija. Atėjęs prie Jordano, Kristus stoja į vieną gretą su nusidėjėliais. Jėzaus pasirinkimas pasikrikštyti Jordane kartu su nusidėjėliais
panaikina bet kokį atskyrimą tarp Dievo ir žmogaus:
Jo solidarumas padaro Dievą visur esantį.
Šiandieninė Kristaus krikšto šventė, kuria užbaigiamas Kalėdų laikas, suteikia galimybę prisiminti mūsų krikštą. Daugelis iš mūsų buvo pakrikštyti vaikystėje, todėl dažnai tenka išgirsti klausimą: kodėl reikia krikštyti mažus vaikus? Kodėl nepalaukus kol jie užaugs ir patys laisvai apsispręs? Norintis savo gyvenimą susieti su Kristumi ir Jo atnešta
tiesa, turi būti pakrikštytas – tai būtina sąlyga norint
tapti krikščioniu. Krikštas yra pirmasis sakramentas, kurį tikintysis švenčia.
Pirmaisiais amžiais buvo krikštijami suaugusieji
ir laisvai apsisprendę žmonės, norintys tapti Kristaus
mokiniais. Kai prasidėjo krikščionių persekiojimas,
nuo II amžiaus pradėta krikštyti ir mažus vaikus bei
kūdikius, nuogąstaujant, kad jie nemirtų be šio sakramento. Tokia tradicija pasiliko iki šių dienų.
Prisimenu vieno jaunuolio istoriją. Jis susitiko
kunigą ir, besikalbėdamas su juo, paklausė apie dešimt Dievo įsakymų žmogui. Jį neramino vienas iš
jų: ,,Gerbk savo tėvą ir motiną”. Jaunuolis pastebė-

jo, kad šis Dievo
įsakymas
yra
skirtas vaikams,
kad jie turėtų mylėti, rūpintis ir
gerbti savo tėvus.
Jaunuolis
paklausė kunigo, o
kodėl Dievas nesugalvojo įsakymo tėvams, kad
jie rūpintųsi savo
vaikais ir jų dvasiniu gyvenimu.
Mat jis žinojo,
kad tėvai jį pakrikštijo dar kūdikystėje, bet vėliau gimdytojai
nesirūpino vaiko religiniu auklėjimu, nemokė jo tikėjimo dalykų, nepratino prie maldos, netekdavo jam
su tėvais sekmadieniais lankytis bažnyčioje. Vaikinas pasiguodė, kad visa tai iš jo buvo tarsi ir atimta
vaikystėje.
Šiam jaunuoliui, tikrai neužteko vien būti pakrikštytu, jis norėjo tikro ir gyvo krikščioniško gyvenimo. Neretai tėvai negali to suteikti, jeigu patys
to neturėjo ir nebuvo mokomi.
Todėl svarbu nesupainioti krikščionių ir Jono
Krikštytojo krikšto. Tai tik mūsų krikšto priešistorė, kurią Kristus savuoju pasikrikštijimu papildo ir
suteikia platesnę reikšmę; tik po velykinio įvykio šis
krikštas tampa pradiniu krikščionių krikšto modeliu, kuris atsispindi panėrimu į mirtį ir atgimimu atnaujintam gyvenimui.

LAIŠKAI

Sausio 13-osios atmintis

KAIP GERIAUSIA PAMINĖTI SAUSIO 13-ĄJĄ?

Akcijoje ,,Neužmirštuolių pieva” dalyvavo ir patys mažiausieji.
Atkelta iš 1 psl.
Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, ketvirtadienį, Vilniaus mokyklų, darželių, kitų ugdymo įstaigų moksleiviai su mokytojais, vilniečiai priešais Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, prie Kovo 11-ajai skirto paminklo
,,Žinia” ,,sodino” pievą iš trispalvių ir neužmirštuolių žiedų, simbolizuojančių atminimą
ir pagarbą tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Čia vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimo
akcija ,,Neužmirštuolių pieva”.
Tai taip pat jau tradicija tampanti, trečius
metus vykstanti didelio dėmesio Vilniuje ir visoje Lietuvoje sulaukianti akcija – vienas iš
Kovų už laisvę asociacijos ,,Neužmiršk” renginių, skirtų paminėti Laisvės gynėjų dieną,
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Gedimino Savickio nuotr.

Sausio 13-ąją.
Ketvirtadienį 26-ųjų Sausio 13-osios metinių
proga Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) kiemelyje buvo atidengtas specialus memorialas,
skirtas šalies Laisvės gynėjams pagerbti.
Pagrindinis išskirtinio memorialo akcentas – 6 metrų obeliskas, įamžinantis Sausio
13-osios aukų atminimą. Obelisko viršuje – varpas, simbolizuojantis pirmąją žiniasklaidos
priemonę, kvietusią žmones susirinkti ir pranešusią apie naują žinią, nelaimę ar pergalę.
,,Draugo” info
Plačiau apie tai, kaip Lietuvoje ir pasaulyje
buvo minima Laisvės gynėjų diena, skaitykite kitame ,,Draugo” numeryje.

Lietuvos ambasada kviečia dalyvauti bėgime, skirtame
Sausio 13-osios aukų atminimui. Kai kurie Washington, DC
bendruomenės nariai į šį kvietimą reagavo neigiamai. Daug
kam atrodo, kad prisiminimas Sausio 13-osios aukų prašosi
kažko rimtesnio. Bent kol kas neteko girdėti, kad tokie bėgimai būtų organizuojami Lietuvoje ar kitur tokiomis progomis
kaip Vėlinės, ar Birželio trėmimų prisiminimui, ar paminėti partizanus, ar kitą liūdną, su mirtimi susijusia proga. Bent
JAV tokie bėgimai organizuojami kokia nors džiaugsminga proga, arba tikslu sukelti lėšas kovoti prieš kokią ligą (kaip Susan Komen prieš krūties vėžį, ar Lungevity prieš plaučių vėžį), arba kokiai labdaros organizacijai ir t. t. Bent kol kas nesu
girdėjusi, kad Lietuvoje Sausio 13-osios proga vyktų tokie bėgimai. Žinau, kad vyksta įvairūs minėjimai, šv. Mišios ar kitokios pamaldos, lankomi žuvusiųjų kapai, uždegiamos žvakutės jų atminimui.
Būtų įdomu sužinoti, ką apie tai galvoja „Draugo” skaitytojai? Gal yra ir Čikagoje, New Yorke ir kituose miestuose
panašiai galvojančių kaip kai kurie Washingtono lietuviai. Gal
daugiau tiktų peržiūrėti dokumentinius filmus, uždegti žvakes, pasimelsti. Tą patį sekmadienį, kada organizuojamas bėgimas, Marijos šventovėje, Šiluvos koplyčioje bus aukojamos
šv. Mišios prisiminti Sausio 13-osios aukas. Laukiame „Draugo” redakcijos ir skaitytojų nuomonės, pasisakymų.
Pagarbiai
Teresė Landsbergienė
Upper Marlboro, MD

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso
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Lietuvai svarbu suvokti, kuo baigsis tikrą karą primenantys naujojo JAV prezidento ginčai su šalies specialiosiomis tarnybomis.

Tarp „įtakos agento” ir
„primityvaus kvailio ”

uo greičiau paaiškės, kas laimi,
GINTARAS VISOCKAS
JAV žvalgybininkai, kaltinantys Kremlių bandžius paveikti
JAV prezidento rinkimų rezultatus, ar
Donad Trump, neigiantis Vladimiro PuRusija prieš Ameriką seniai pradėjo kibernetinį
tino hakerių įtaką jo pergalei, tuo lengviau numakarą? Kaltindamas savąsias žvalgybas, kad šios potyti tolimesnius naujojo Prezidento ketinimus dėl
litikuoja, analizuodamos Rusijos veiklą, arba teigbendravimo subtilybių su šiandienine Rusija.
damas, kad JAV slaptosios tarnybos nežino, kas orTada tikriausiai bus galima svarstyti, ar Baltiganizavo programišių atakas prieš Hillary Clinton
jos šalyse dislokuojami Amerikos daliniai – ilgam.
ir jos šalininkus, D. Trump rimtai įžeidė žvalgybinę
Tokiu atveju būtų įmanoma net prognozuoti, ar į
Amerikos bendruomenę.
Lenkiją permetami vokiečių tankai, – taip pat ilgam.
Tačiau A. Goldfarb – ne pats aštriausias. Pats ašJuk Vokietijos elgsena saugant rytines NATO sienas
triausias
buvo rusų publicistas ir politologas Andpriklauso ne vien nuo Vokietijos kanclerės, bet ir nuo
rejus Piontkovkis. Vertindamas naujojo JAV vadovo
JAV prezidento nuotaikų.
elgesį ginčijantis su savo žvalgybomis parašė: „D.
Ir vis dėlto atrodo, kad D. Trump – į didžiąją poTrump – kvailys, jei mano, kad už kibernetinių atlitiką įsiveržęs verslininkas, kurio veiksmų neįakų prieš JAV slypi ne Kremlius” (gordonua.com).
manoma suvokti, jei manome, kad jis nėra nei RuA. Piontkovskis aštriai kritikavo ir rusų kosijos įtakos agentas, nei labai primityvus žmogus.
kurie bando įtvirtinti nuomonę, esą
mentatorius,
Lengva perprasti, kad būsimąjam Baltųjų rūmų
prieš
pat
2017-uosius
metus parengtos JAV sankcijos
šeimininkui nėra malonu, kai Amerikos žvalgybi-
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nė bendruomenė sutartinai tvirtina „nė neabejojanti
buvus milžinišką Rusijos slaptųjų tarnybų poveikį
2016-ųjų prezidento rinkimams JAV”. Tačiau, užuot
viską neigęs, D. Trump, jei jis nuoširdus JAV patriotas ir pretenduoja tapti rimtu politiku, privalėtų elgtis kiek kitaip, nei elgiasi dabar. Žymiai išmintingiau. Pavyzdžiui, amerikiečių tautą ir pasaulį
galėjo senų seniausiai nuraminti: „konkrečiais
darbais įrodysiu, kad niekam negalima kištis į
JAV rinkimus”. Ameriką gerbiantis ir principingas
politikas dar pridurtų: „Jei netikite, jog nuolaidų nedarysiu nė vienai svetimas teritorijas okupuojančiai
valstybei, taip pat – ir Rusijai, pasiruošęs atsistatydinti”.
Štai tokie pareiškimai sumažintų įtarimus. Bet
D. Trump elgiasi būtent taip, tarsi diskusijas dėl „įtakos agento” ar „primityvaus kvailio” norėtų kuo labiau sustiprinti. Labai iškalbingas Twitter paskyroje
neseniai atsiradęs jo įrašas: „Geri santykiai su Rusija yra gerai, tik kvailiai ir buki žmonės gali manyti, kad tai blogai”.
Tikrai kvailumui nėra ribų. Kas gi įrodinėja, kad
geri santykiai su Rusija – blogis? Visi mes tvirtinome, tvirtiname ir tvirtinsime: „bičiuliautis su svetimų žemių neokupuojančia Rusija – didžiausias gėris”. Bet štai bičiuliautis su svetimas teritorijas grobiančia Rusija – didžiausia nuodėmė. Man regis, ši
aksioma tokia akivaizdi, kad nė nereikia papildomų
paaiškinimų: padoriam, garbingam žmogui turėtų
būti bjauru sėdėti net prie vieno stalo su V. Putinu,
juolab, jam ištiesti ranką. Tad ar galima manyti, kad
D. Trump išnaudojo visus limitus, peržengė visas ribas?
Be abejo, D. Trump nėra lengva. Jis pateko
tarp dviejų ugnių. Jis nežino, kaip išsinarplioti iš Rusijos primestų žaidimo taisyklių.
Rusijos opozicionierius Vladimiras Milovas pastebi, kad D. Trump – nepavydėtinoje padėtyje. Jo reputacija rimtai pašlijusi. Tvirtinti, kad tapęs šalies
vadovu pakels kairiųjų pažiūrų Barack Obama sugriautą ekonomiką, – viena. O štai neigti V. Putiną
davus įsakymą Rusijos žvalgybai įtakoti JAV prezidento rinkimus, – tai tas pats, kas advokatauti Rusijos slaptosioms tarnyboms. Nuo kaltinimų, esą jis
išrinktas ne tik amerikiečių rinkėjų, bet ir Kremliaus intrigantų dėka, D. Trump gali tik ... neigdamas Rusijos FSB, GRU, Rusijos programišių ir Rusijos prezidento nusikalstamas veikas. Taigi kenkdamas pačiai Amerikai ir jos specialiosioms tarnyboms.
Amerikiečių publicistas, Aleksandro Litvinenkos fondo vadovas Alexander Goldfar – dar griežtesnis. Ukrainiečių tinklalapiui gordonua.com jis
tvirtino, kad tarp JAV žvalgybos ir D. Trump prasidėjo rimtas karas. JAV žvalgyba sako: „nėra jokių
abejonių – Kremlius rimtai kišosi į JAV rinkimų
kampaniją kibernetinių atakų pagalba, V. Putinas
už tai asmeniškai atsakingas”. O ką tvirtina D.
Trump? Jis teigia netikįs amerikiečių žvalgybų ataskaitomis, nes, matote, kadaise jos apsižioplino Irake, tvirtinusios Saddam Hussein turint cheminį
ginklą. Taip, tai buvo JAV žvalgybos klaida. S. Hussein cheminio ginklo neturėjo.
Bet ar tai reiškia, kad NSA, CŽV ir visos kitos
žvalgybinės organizacijos klysta tvirtindamos, jog
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Rusijai ir 35 rusų diplomatų išvijimas
iš Amerikos – tai nueinančiojo B. Obama asmeninis kerštas „žymiai šauniau savo kieme besitvarkančiam V. Putinui”.
Kad B. Obama primityviai kerštauja įtakingiausiu pasaulio politiku
paskelbtam V. Putinui, Rusijos radijui
„Echo Moskvy” pareiškė, pavyzdžiui,
žymi Rusijos žurnalistė, politikos apžvalgininkė Julija Latynina.
Taip manančią J. Latyniną publicistas A. Piontkovskis pavadino kagėbiste, kuriai specialiai leidžiama dėl smulkių dalykų piktai kritikuoti V. Putiną. Užtat drąsios opozicionierės aureolę susikūrusi
J. Latynina privalo Kremliui atidirbti prastumdama
V. Putino poziciją ... pačiais svarbiausiais klausimais
susiklosčius ypač nepalankiai situacijai. Versija
dėl B. Obama keršto – būtent tas atvejis, kada reikia
sumenkinti V. Putinui skausmingus nueinančiojo
JAV prezidento sprendimus. Tokią nuomonę visuomenei paskleisti protingiausia patikint ne atviriems Kremliaus propagandistams, nes jų žodžiai atrodys neįtikinamai, o būtent žurnalistams, kurie apsimeta esantys Kremliaus oponentai, mat jų pareiškimai atrodys panašūs į tiesą. Štai J. Latynina,
pasak A. Piontkovskio, ir pratrūko...

aisvė yra di Negalėtų
džiausia Dievo
egzistuoti
dovana žmo laisvė tautogui, nes jis visaverje, jei jos
tiškai gyvena tik būžmonės
neARKIVYSK. EMERITAS
damas laisvas. Be
brangintų
SIGITAS TAMKEVIČIUS
laisvės neįmanoma
tiesos.
Ar
būti laimingam. Konepastebite,
munistinė ideologikaip melas
ja, skelbusi apie robraunasi į
jaus sukūrimą žemėje, buvo melas, atnešęs mūsų gyvenimą? Leidžiama prekiauti embrionais,
pasauliui ir drauge mūsų Tėvynei pačių didžiausių žudyti motinos įsčiose augančius kūdikius, nes
išmėginimų ir nelaimių. Išorinę nelaisvę gerai melas daugelį įtikina, jog žmogus yra tik tuomet,
suprantame, nes dėl jos esame patyrę neišmatuo- kai jis gimsta ir jam išrašomi metrikai.
jamų praradimų. Tačiau pati didžiausia nelaimė
Melas kalba, kad nereikalingas santuokinis
ištinka žmogų tada, kai jis praranda vidinę laisvę. įsipareigojimas, nes šeimai sukurti pakanka emoJėzus mokė: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvie- cijų, kad vyru ir moterimi negimstama, bet tamnas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas (Jn 8, pama ir kad galima pasirinkti savo lytį.
34).
Melas tikina, kad galima būti politiku ir
Sausio 13-oji primena, kad Lietuvos žmonės užimti aukščiausias pareigas valstybėje nesiper penkiasdešimt okupacijos metų išsaugojo laikant tiesos ir teisingumo. Melas leidžia
laisvės troškimą ir buvo pasiryžę už laisvę mokėti kiekvienam žmogui turėti savo tiesą ir savo
didelę kainą. Ir tą kainą sumokėjo. Šiandien moralę, svarbu nebūti nuteistam.
lenkiame galvas prieš tuos tautiečius, kurie aną
Melas net į Dievą tikinčius žmones įtikina, kad
tragiškąją sausio 13 dieną žuvo ar buvo sužeisti. galima būti kataliku nesilaikant Evangelijos, nes
Ne mažiau pagarbos nusipelno ir tie, kurie ištikimai jos laikosi neva tik fanatikai ir talibai.
nenukentėjo, bet lemtingomis valandomis gynė
Liūdniausia, kai melas įsitvirtina žmonių
Lietuvą. Meldžiamės už juos ir dėkojame Dievui, sąmonėje, kai dėl jo nesigailima, kai jis pateisikad Lietuva pačiais sunkiausiais momentais namas. Kai melas girdimas iš pačių aukščiausių
nestokodavo žmonių, pasiryžusių bet kokia kaina tribūnų, verta sunerimti, nes tuomet einame ne
apginti savo laisvę.
laisvės keliu, bet dar velkame vergystės jungą.
Sausio 13-ąją kiekvienam lietuviui reikia atSausio 13-oji primena Lietuvos vyrus, degisakyti į klausimą, ar atgauta išorinė laisvė padėjo nusius turėtus sovietinius karinius bilietus,
tapti tikrai laisvu žmogumi. Jėzus Kristus sakė: žmones, naktimis budėjusius prie Seimo ir teleJei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite vizijos bokšto, beveik beginklius savanorius,
mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys pasiruošusius ginti Seimą nuo omonininkų; prijus laisvus (Jn 8, 31). Jėzus pasakė pamatinę mena Pilėnų dvasią, kai lietuvis buvo pasiryžęs
mintį: tikroji laisvė remiasi tiesa. Kur laikomasi geriau mirti nei vergauti. Kas yra likę iš šio
tiesos, ten yra laisvė, o kur viešpatauja nuodėmė pasiryžimo po dvidešimt šešerių metų? Liūdna, kai
ir melas, kur skelbiama, kad kiekvienas gali žmonės miršta ne dėl tėvynės, bet dėl pinigų ir
turėti savo tiesą ir savo moralę, ten ardomi laisvės svaigalų, kai žudosi nusivylę ir pametę gyvenimo
pamatai.
prasmę, kai dvasiškai degraduoja pamindami
Dvidešimt septintaisiais Nepriklausomybės Dekalogą ir užmiršdami Tėvynę ir gyvybinius jos
metais mūsų gatvėmis nevažinėja omonininkai ir reikalus.
negrasina sugrąžinti mus į socialistinį rojų. Atro„Velnias yra melagis ir melo tėvas”, – šitaip
do, galėtume tik džiaugtis gyvenimu, tačiau taip piktąją dvasią apibūdino Kristus. Šis melo tėvas
nėra. Jei būtume laimingi, neskęstume alkoholy- daugybę mūsų tautiečių yra pavergęs per
je ir narkotikuose, taip nebyrėtų mūsų šeimos ir nuodėmę, aistras, daiktų kultą ir egoizmą. Melo tėneskubėtume laimės ieškoti toli nuo tėvynės. vas bando įtikinti, kad mylintis Tėvynę yra idioPavojus mūsų laisvei nėra tik Baltarusijoje ir tas, o mylintis tiesą – tik „megzta beretė” ar „taKaliningrado srityje esantys Rusijos tankai, nors libas”. Tarsi protingiausi būtų tik prisitaikėliai,
jie labai pavojingi. Didžiausias pavojus yra žmonių karjeristai – žmonės be doros ir principų.
susvetimėjimas ir laisvės pamatų praradimas.
„Kas iš Dievo, tas Dievo žodžių klauso”, – skelNegali būti laisvas žmogus, jei jis nėra bia Kristus. Dievo žodis mus kviečia branginti į
moralus žmogus, jeigu jo vienintelis siekis – bet laisvę vedančią tiesą, nenuleisti rankų, kaip ir
kokiomis priemonėmis ir bet kokia kaina kaupti anomis sausio dienomis, kai reikėjo ginti Tėvynę.
kuo daugiau medžiaginių gėrybių ir leisti sau Dievo žodis kviečia kiekvieną iš mūsų pasitikrinti,
viską, ko geidžia širdis. Šitoks egoistas savo dva- ar kartais neiname su duonos ir žaidimų ištroškusia yra didžiausias vergas. O jeigu tokių yra ne sia minia ir ar bandome stovėti tiesos, meilės ir
vienetai, bet tūkstančiai? Gal šimtai tūkstančių? sąžiningo darbo barikadų pusėje. Šiandien šito
Ar gali ilgai išlikti laisva šalis, jei ją sudarytų savo reikia tiek pat, kaip anuomet Sausio 13-osios
dvasia nelaisvi žmonės?
aukų, be kurių nebūtume žengę laisvės keliu.

L

Laisvės kelias
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TeLKINIAI

Architektė G. Janulytė-Bernotienė pristatė, kaip galėtų atrodyti naujoji galerija terasoje.

Minėjimo dalyviai apžvelgė praėjusius metus.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

Gimtadienio staigmena mecenatei
ALGIS VAŠKEVIČIUS

giau, o jaunimo iniciatyvos dar sulaukia mažiau dėmesio, nors savo žiūrovą
Marijampoliečiai laikosi tradicijos kas- jaunieji menininkai taip pat turi”, –
met per Trijų karalių šventę minėti ir džiaugėsi renginių organizatorė.
Pasak jos, labai svarbu ir tai, kad
kraštietės dailininkės, mecenatės iš Čikasmet surengiamos garsių iš Sūduvos
kagos Magdalenos Birutės Stankūnie- krašto kilusių menininkų
nės gimtadienį. Ši tradicija gimė prieš darbų parodos. Kai kurie iš
dvylika metų, kai buvo minimas jos jų jau iškeliavę Amžinybėn,
80-metis, o praėjusią savaitę miesto dai- kiti sunkiai serga, bet ir
jiems, ir jų artimiesiems
lininkai, kultūros darbuotojai, archivisada labai svarbu, kad
tektai, žurnalistai jaukiame ratelyje at- menininkai prisimenami,
šventė jau 92-ąjį jos gimtadienį.
jų kūryba įvertinama. Kraštiečių profesionalių meniarijampolės kultūros centre ninkų, išsibarsčiusių po
esančios M. B. Stankūnienės visą pasaulį, yra gerokai
menų galerijos vadovė, ren- daugiau kaip septynios deginių organizatorė Ona Surdokienė šimtys, didžioji jų dalis
sakė, jog ši tradicija jau prigijo, tokio buvo pristatyta prieš treminėjimo metu visada apžvelgiami jus metus išleistame albupraėjusieji metai, reikšmingiausios me „Sūduvos dailė. Grįžper juos surengtos parodos, taip pat pri- tantys paukščiai”, kurio
statomi ir artimiausios ateities planai. iniciatorė ir buvo dailininkė bei me„Mes išpildėme mecenatės pagei- cenatė M. B. Stankūnienė. Jame sutildavimą, kad čia nuolat vyktų profe- po 59 kraštiečių menininkų pristatysionalaus meno parodos. Jų kasmet su- mas ir darbai, planuojama išleisti ir
rengiame nuo 12 iki 15, žmonės, meno antrąjį albumo tomą.
mylėtojai jas gausiai lanko, manau, kad
„Kasmet gegužę minint Miesto diemažiausiai penki tūkstančiai žmonių nų šventę, surengiame garsių kraštiepernai apžiūrėjo mūsų parodas. Žmo- čių dailininkų darbų parodas, kurios vinės labai atsirenka, ką lankyti, jei eks- sada sulaukia didelio dėmesio. Meno
ponuojame labiau žinomų meninin- kūrinius mums paskolina visi Lietuvos
kų darbus, tai ir žmonių ateina dau- muziejai, su kurių darbuotojais nuolat
palaikau ryšį ir konsultuojuosi. Man labai svarbūs tokių
profesionalų kaip Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio ar M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose vadovės
Vidos Mažrimienės patarimai
ir parama, nuolat iš jų mokausi”, – sakė O. Surdokienė.
Ji pasidžiaugė, kad neseniai gražiu renginiu buvo paminėtas garsios kraštietės dailininkės, daug metų Šveicarijoje gyvenusios Juzės Katiliūtės šimtmetis, į kurį iš Šveicarijos specialiai atvyko šios
šalies Lietuvių Bendruomenės pir mininkė Jūratė Caspersen bei dailininkės brolio
dukra, taip pat daili ninkė
Rūta Katiliūtė, kuriai šiemet
buvo paskirta Nacionalinė
kultūros ir meno premija ir
kuri saugo daug gražių atsiminimų apie savo tetą.
Netikėtą staigmeną visiems susirinkusiems į minėSkulptoriaus K. Balčiūno sukurtas M. B. Stankūnienės jimą pateikė žinomas marijampolietis skulptorius Kęsbiustas.

tutis Balčiūnas, sukūręs paminklą Prezidentui Kaziui Griniui bei iškilų monumentą „Tautai ir kalbai” centrinėje
J. Basanavičiaus aikštėje Marijampolėje. Šįkart jis visiems pristatė neseniai
baigtą M. B. Stankūnienės biustą.

lia tekančią Šešupę bei senąją Rygiškių
Jono gimnaziją, kuri šiemet švęs 150ąsias savo įkūrimo metines.
„Šią idėją aptariau su miesto dailininku Artūru Kaminsku, kuris parengė pirmuosius eskizus. Vėliau pa-

„Tokius žmones, tiek daug davusius savo gimtajam kraštui mes privalome įamžinti pagal savo galimybes ir
sugebėjimus. Idėja sukurti šios dailininkės biustą gimė jau seniai, kai kažkada ji dar lankėsi mano dirbtuvėje ir
matė kuriamą paminklą ‘Tautai ir kalbai’, atidengtą 2009 metais, kai buvo
švenčiamas Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metis. Tada ji lyg ir užsiminė,
kad norėtų ir savo skulptūros, bet
konkrečiau nieko nekalbėjome.
Per tą laiką turėjau daug kitų įvairių darbų, tačiau mintis įamžinti dailininkės Magdaleną visada buvo ir dabar prie jos grįžau. Pradėjau pirmuosius eskizus, įsitraukiau į darbą ir
maždaug per metus gimė šis dailininkės biustas”, – sakė K. Balčiūnas.
„Draugui” jis papasakojo, kad norėjo įamžinti dailininkę, kokia ji buvo
prieš 50–60 metų, tad naudojosi keliomis to laiko portretinėmis nuotraukomis. Pirmieji biusto vertintojai, pamatę
šį naują skulptoriaus darbą, sakė, kad
kūrėjui pavyko atskleisti dailininkės
esmę, darbas labai įdomus, išraiškingas ir tikrai vertas dėmesio. Ateityje
bus nuspręsta, kur biustas bus nuolat
eksponuojamas.
Susitikimo dalyviai, pasidžiaugę
įdomiu K. Balčiūno darbu, daug dėmesio skyrė ateities planams. O. Surdokienė sakė, kad meno galerija jau netelpa savo rėmuose, reikalingos naujos
erdvės, reikia plėstis, o kultūros rūmai
tam yra pritaikyti. Artimiausiuose planuose – rūmų terasoje ant stogo įrengti Mažosios skulptūros galeriją. Dabar
šios erdvės yra nenaudojamos, nors iš
terasos atsiveria nuostabus vaizdas į ša-

vyko įtraukti ir Marijampolės kultūros
rūmus prieš trisdešimt metų projektavusių architektę Gražiną JanulytęBernotienę, kuri geranoriškai sutiko
mano sumanymus ir jiems pritarė.
Dar laukia daug darbų, bet tikiu, kad
šį sumanymą pavyks įgyvendinti”, –
sakė O. Surdokienė.
Į susitikimą atvykusi architektė atsivežė ir keletą būsimosios galerijos eskizų. Ji sakė, kad šiam pastatui jaučia
daug sentimentų ir prisiminė, kaip
dar 1986 metais pradėtą statyti ir vėliau, Lietuvai tapus Nepriklausoma
ilgiems metams dėl lėšų trūkumo apleistus rūmus pavyko prikelti naujam
gyvenimui. Architektės nuomone, labai svarbu naujajai galerijai panaudoti
daugiau natūralių medžiagų, augalų,
taip pat svarbu apsispręsti, ar galerija
būtų atvira, ar po stikliniu stogu.
„Skulptūrai reikia erdvės, reikia
šviesos, būsimoji erdvė turi būti atverta į aplinką. Terasa yra lenkta, nelabai plati, bet tai tikrai dėkinga erdvė
ir ją galima jaukiai įrengti, panaudojus
žaliąją architektūrą, medį, akmenėlius, suoliukus – tai būtų puiki nauja
erdvė”, – teigė G. Janulytė-Bernotienė.
Ši naujoji galerija būtų tik pirmasis etapas, nes O. Surdokienė svajoja
apie dar erdvesnes patalpas, apie jų išplėtimą, apie saugyklų meno kūriniams įrengimą – planų yra daug,
svarbu yra po truputį judėti į priekį.
Tam pritaria ir dailininkė M. B. Stankūnienė, kuri ir toliau gyvai domisi visais planais bei sumanymais, pateikia
savo pasiūlymų ir pastabų, nuolat ieško ir randa kraštiečių, kurie sutiktų padovanoti meno kūrinių gimtinei.
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Knygoje – sugrąžinta žydiškos kultūros dalelė

2016 m. receptų knygų apdovanojimuose „Izraelio skoniai” laimėjo pirmąją vietą knygų apie Izraelio virtuvę kategorijoje.
Autorė Nida Degutienė praturtina knygą autentiškais pasakojimais apie žydų gyvenimą, pamatytą ne turisto žvilgsniu.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje,
bendradarbiaudamas su Izraelio generaliniu konsulatu Vidurio Vakarams, rengia lietuvės autorės Nidos
Degutienės receptų knygos „A Taste of Israel. From
Clasic Litvak to Modern Israeli” (liet. „Izraelio skoniai.
Šventės ir kasdiena”) pristatymą Čikagoje, kuris vyks
šių metų sausio 18 d., trečiadienį, 6 val. v. Moadon Kol
Chadash žydų kultūros centre (2464 N Clybourn Ave,
Chicago, IL).
akaro metu N. Degutienė pasakos apie savo sudarytą žydiškų receptų, kurie dažnai persipina su prieškario Lietuvos kulinariniu paveldu, knygą bei kelerius gyvenimo Izraelyje metus,
kuriuos praleido kaip Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje žmona, o taip pat kartu su norinčiais pagamins vieną knygoje aprašytų desertų. Renginio svečiai turės unikalią galimybę paskanauti keleto skirtingų patiekalų, kuriuos pati knygos autorė pagamins
vaišėms.

V

Albuminė, puikiai iliustruota patiekalų knyga
„Izraelio skoniai. Šventės ir kasdiena” pristato žydų
tradicinį maistą ir pagrindines šventes. Joje pateikiama daugiau nei 100 receptų, pradedant užkandžiais ir baigiant desertais. Nida Degutienė – aistringa kulinarė, per penkerius gyvenimo Izraelyje metus jai pavyko įminti žydų virtuvės paslaptis, šia savo
patirtimi ji dalijasi su skaitytojais. Knygą praturtina autentiški pasakojimai apie žydų gyvenimą, pamatytą ne turisto žvilgsniu.
„Ši knyga – tai pravertos durys į izraeliečių namus, gatvės užeigas ir prašmatnių restoranų virtuves. Tai receptai patiekalų, kurie skirti kur kas daugiau nei numalšinti alkį. Tai atsiminimai ir pasakojimai, kuriais su manimi penkerius metus dosniai
dalijosi litvakai iš Izraelio ir Pietų Afrikos Respublikos, mano draugai izraeliečiai, jų mamos bei močiutės. Tai žydiškos šventės, tradicijos, istorija ir papročiai, iš kartos į kartą perduodami vaikams ir vaikaičiams. Tai sugrąžinta dalelė žydiškos kultūros, kurią Lietuvoje praradom, beveik išnykus anuomet gau-

siai Lietuvos žydų bendruomenei. Tai naujas žvilgsnis į vis dar daug kam nepažįstamą Izraelį. Ir galiausiai – tai mano surastas atsakymas, kodėl žydiškas maistas – toks ypatingas”, – rašo knygos autorė Nida Degutienė.
Lietuvės knyga tapo pirmąja lietuviška kulinarine knyga, kurią 2015 metais anglų kalba išleido
didžiausia pasaulio leidykla „Penguin/Random
House” Pietų Afrikoje, o 2016 m. knygą „Izraelio skoniai” Lenkijos leidykla „Foksal” išleido lenkų kalba.
2016 metų pasaulio gourmet receptų knygų apdovanojimų ceremonijoje „Izraelio skoniai” laimėjo pirmąją vietą knygų apie Izraelio virtuvę kategorijoje.
Įėjimas nemokamas, dvi nemokamos automobilių stovėjimo aikštelės centro lankytojams yra kitoje gatvės pusėje nuo pastato, automobilius taip pat
galima statyti gatvėje atsižvelgiant į ženklus. Renginį
remia LR Užsienio reikalų ministerija. Maloniai kviečiame dalyvauti.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Clevelandas žibėjo lietuviškais motyvais
INGRIDA BUBLIENĖ

Clevelando Lietuvių kultūros dokumentavimo centro ir vyr. skaučių
židiniečių globojama Clevelando
oro uoste kaip karalaitė žibėjo pasipuošusi lietuviška kalėdinė eglutė.

isi papuošalai buvo pagaminti
iš tikrų šiaudų pagal seną lietuvišką tradiciją. Ornamentus
daryti mokė Andris Dunduras, Amanda Muliolienė ir Virginija Juodišiūtė.
Taip pat kai kuriuos ornamentus pagamino Donatas Astras. Svetimtaučiai negalėjo atsigrožėti pirmą kartą
matydami tokią eglutę.

V

Prie lietuviško stalo: Edita Kulžaitienė ir Rūta Degutienė.

Lietuviška eglutė.

Džiaugiamės, kad Lietuva Kalėdų
švenčių dienomis ne kartą čia buvo paminėta praeivių.
O kalėdiniame Tautybių pobūvyje, kurį rengė „International Community Council-Worldwide Intercultural
Network”, Lietuvių namai, vadovaujami energingosios Rūtos Degutienės,
paruošė reprezentacinį stalą, kurį puo-

šė lietuviška tautodailė bei įvairiausi
skanėstai. Maistą ruošė Edita Kulžaitienė. Įdomiai apie lietuviškas tradicijas pasakojo Linas Johansonas.
Įvairių tautų madų parodoje lietuviškus rūbus demonstravo Rene Kizys, Madelina Kaunas, Gabrielė Baltrūnaitė, Edita Kulžaitienė ir Rūta Degutienė.

Madų parodos dalyvės (iš k.): Madelina Kaunas, Gabrielė Baltrūnaitė,
Rūta Degutienė, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Edita Kulžaitienė ir Rene Kizys.
Dan Hanson nuotr.
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Sėkmingai užbaigti 2016 metai
Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Papiliečiai rodo, kokia gali
būti turininga ateitininkų
veikla – tai pavyzdys visiems
GENOVAITĖ PUNDZIUVIENĖ

apilės Simono Daukanto gimnazijos (Akmenės
rajonas) Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, suvalgę 21-ojo savo organizacijos gimtadienio tortą, aktyvia veikla baigė kalendorinius metus. Kuopa
dalyvavo tiek Akmenės rajono savivaldybės, tiek šalies Ateitininkų federacijos iš dalies finansuotuose
projektuose. Aktyvia ugdančia, lavinančia, pažintine ar kūrybine veikla buvo užpildytos ne tik ateitininkų atostogos, bet ir beveik visi savaitgaliai. Taigi nuobodžiauti, dykinėti nebuvo kada. Vasaros
metu daugiau laiko skyrę turizmui, jūrai, stovykloms, jaunieji papilėniškiai vėlyvą rudenį šturmavo
kitus objektus.
Spalio mėnesį jaunesnieji ateitininkai Šiaulių
dramos teatre žiūrėjo spektaklį „Kaštonė” pagal to
paties pavadinimo A. Čechovo apsakymą, lankėsi gyvūnėlių parodoje, susipažino su šio miesto architektūros ypatumais.
Vyresnieji lapkričio 11–12 d. susipažino ne tik su Papiliškių ateitininkų išvyka prie Geležinio Lapino, Šiauliuose.
Lietuvos, bet ir su kitų šalių jaunimo aktualijomis
tarptautiniame sielovados forume Kaune. Lapkričio 26-ąją jie vyko į Telšius, kur
vertas daugiau”, kuriuos įdomiai organizavo Kauno arkivyskupijos jaunimo centŽemaitės dramos teatre, o vėliau – „Džiugo” gimnazijoje vyko Lietuvos jauniro darbuotojai. O moksleiviai iki 13 metų triūsė kūrybinėse dirbtuvėse „Reikia
mo susitikimo ir atsinaujinimo renginys „Atsiverti tam, kuris ateina”. Čia dane sofos, bet žygio batų”, kur veiklai vadovavo skautai. Kiekvienas pagal savo
lyviai susitiko su kitų šalies miestų moksleiviais ateitininkais iš visos Lietuamžių ir pomėgius vėliau galėjo rinktis teminį užsiėmimą. Papilėniškiai
vos, žiūrėjo Žemaitės dramos teatro jaunimo pasirodymą, dalyvavo katechezėje
džiaugėsi „Džiugo” gimnazijos svetingumu, sočiais pietumis, vakariene, mair šlovinime, kuriam vadovavo Kauno jaunimas, aktyviai dirbo mokymuose „Esi
loniomis pažintimis, naujomis patirtimis, nuostabiais Kauno arkivyskupijos

P

Vyresnieji Papilės ateitininkai pasiruošę mažųjų sveikinimui.

Juozo Kazicko fondo stipendininkas,
AF pirm. Vaidotas Vaičaitis – jau Amerikoje
Ateitininkų federacijos pirmininkas, teisės mokslininkas Vaidotas Vaičaitis yra paskirtas kviestiniu profesoriumi Yale universitete, Europos studijų fakultete. Tai
įvyko dėka Juozo Kazicko fondo, kuris šiemet Lietuvos mokslininkams paskyrė dvi stipendijas. Yale universitete AF pirmininkas
užsiims moksliniais tyrimais, susijusiais su
tarptautine konstitucine teise, o laisvalaikiu ketina aplankyti JAV ateitininkus įvairiuose JAV miestuose. Norintys susisiekti su
AF pirmininku gali rašyti el. pašto adresu:
vaidotas1@hotmail.com

jaunimo centro komandos vadovais.
Gruodžio 4 d. pilnas autobusas Papilės ateitininkų turtino ir visapusiškai
ugdė save išvykoje į Kauną. Grožėjomės Rotušės aikštėje stovinčia miesto eglute, išbandėme vieną iš seniausių šio miesto transporto priemonių – Žaliakalnio
funikulierių, apžiūrėjome Karo muziejų, „amžinomės” vos ne su kiekvienu T.
Ivanausko zoologijos muziejaus eksponatu, aplankėme „posėdžiaujančius” Lietuvos prezidentus Prezidentų skverelyje, žvelgdami į Laisvės alėjoje stovintį paminklą Vytautui Didžiajam ieškojome sąsajų su Papile – ir radome... Daugelis
pirmą kartą lankėsi Muzikiniame teatre, šį kartą čia klausėmės operos vaikams
„Nykštukas Nosis”. Galiausiai mūsų laukė susitikimas su pasakiškai išpuošta „Mega” (prekybos ir laisvalaikio centras. Red.), joje plaukiojančiais rykliukais,
nemokamais žaidimais ir atrakcionais, čia vaikščiojančiu Kalėdų seneliu, snieguolėmis, nykštukais, dalijančiais dovanėles.
Patys ateitininkai savo paruoštas kalėdines dovanėles ir linkėjimus gimnazijos pradinių klasių mokinukams jau išdalijo, kartu žaisdami, dainuodami
su mažaisiais. Papilės Šv. Juozapo bažnyčios sienos ateitininkų rūpesčiu buvo
padabintos šventine tema – „Kalėdų angelas” piešiniais, kuriuos piešė Papilės
Simono Daukanto gimnazijos ugdytiniai, vadovaujami mokytojų Vytenio Rimkaus ir Dalios Sakalauskienės. O kur dar organizuota Gerumo ir labdaros artimui akcija, įvairūs užsiėmimai, vos ne kasdienis bendravimas kuopos kambarėlyje.
Ir viskas, ką daro šie jauni žmonės, ugdo, brandina, turtina juos kaip asmenybes, gebančias ne tik imti, bet ir duoti – dalinti save turtėjant. Kūdikėlio
Jėzaus gimimo proga norėtųsi tik padėkoti Akmenės rajono savivaldybės darbuotojams, Papilės Simono Daukanto gimnazijos administracijai, kuopos dvasios vadui, Papilės klebonui, AF vadovybei, kukliesiems mūsų rėmėjams, tėvams
– tiems žmonėms, kurie supranta vaiko norą tobulėti, auginti sparnus skrydžiui,
siekį būti šviesa, galinčia nušviesti kelią sau ir savo artimui, už jų geranoriškumą, supratimą ir laiku ištiestą pagalbos ranką. O atlygis, sakoma, ateina dešimteriopai ir.... visai netikėtai.
Genovaitė Pundziuvienė – Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja,
Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja.

Paskaitykite Ramunės Kubiliūtės pokalbį su
AF pirmininku Vaidotu Vaičaičiu apie jo mokslinius
pasiekimus ,,Draugas News” tinklalapyje
draugas.org/news.
Pokalbis anglų kalba bus ir išspausdintas
,,Draugas News” sausio numeryje.
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vARDAN TOS LIeTUvOS
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Rapolo Skipičio 130-osioms gimimo metinėms
Žymus Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas, advokatas Rapolas Skipitis gimė 1887 m. sausio 31 d. Panevėžio apskr., Smilgių vlsč., Baukų kaime. 1901 m.
pradėjo mokytis Palangos progimnazijoje. Priklausė
slaptai lietuvių mokinių kuopelei, vadovaujamai
kun. Julijono Jasienkio (Jašinskas), buvo šios kuopelės
slapto lietuviškos spaudos sandėlio prižiūrėtojas
bei tos nelegalios spaudos platintojas atostogų
metu savame kaime. 1904 m. baigė Palangos progimnaziją ir įstojo mokytis į Šiaulių gimnaziją. Čia 1905
m. įsijungė į lietuviško revoliucinio sąjūdžio veiklą.
1906–1908 m. Šiauliuose organizavo politinių kalinių
šalpos fondą. 1907 m. Šiauliuose Dabužinskienės
namų rūsyje buvo įrengęs slėptuvę nelegaliai spaudai, kovos būrių ginklams ir pasų blankams (besislapstantiems 1905 m. revoliucijos dalyviams) slėpti. Po trečios kratos, 1908 m. lapkričio mėn., buvo suimtas, tačiau po kelių dienų buvo paleistas, nes jį užtarė gimnazijos tėvų komiteto pirmininkas, įtakingas
carinis valdininkas Bliumentalis.
okydamasis VII ir VIII klasėje vadovavo mokinių kuopelei, nagrinėjusiai politinės ekonomijos, Lietuvos literatūros ir istorijos raidą bei kitus aktualius klausimus. Kaip tos kuopelės
atstovas, 1908 m. vasarą Vilniuje dalyvavo slaptoje lietuvių moksleivių konferencijoje. 1909 m. R. Skipitis
įstojo mokytis į Maskvos universiteto medicinos fakultetą. Maskvoje iš karto įsijungė į lietuvių studentų
visuomeninę veiklą. 1909–1911 m. buvo „Aušrinės”
redakcijos narys ir aušrininkų moksleivių organizatorius. 1910 m. perėjo mokytis į Maskvos universiteto teisės fakultetą, kurį baigė 1914 m., o 1916 m.
išlaikė valstybinius egzaminus ir gavo teisės mokslo diplomą. Besimokydamas universitete, 1910 ir 1911
m. vasaros atostogų metu, Žaslių, Šiaulėnų ir Padubysio valsčiuose įsteigė kaimo knygynėlius. 1911
m. vasarą Šiauliuose sušaukė slaptą moksleivių
aušrininkų konferenciją. 1911–1915 m. pirmininkavo Maskvos lietuvių studentų draugijai. 1911 m. prie
Maskvos lietuvių šelpimosi draugijos organizavo
švietimo kursus ir buvo šių kursų mokytojas. Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo lietuvių pabėgėlių
šelpimo darbą Maskvoje ir Peterburge. 1917 m. Rusijoje prasidėjus revoliuciniams neramumams, Peterburge įsteigė Demokratinės tautos laisvės santaros
organizaciją ir buvo jos laikraščio ,,Santara” redaktorius. Kaip „Santaros” atstovas Peterburge dalyvavo Rusijos lietuvių Seime. 1918 m. sausio mėn.
buvo išrinktas Vyriausiosios lietuvių tarybos nariu.
1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės aktą, R. Skipitis gegužės mėn. grįžo į
Lietuvą, apsistojo Šiauliuose ir mokytojavo. Tų pačių metų lapkričio 24 d. išrinktas Šiaulių miesto tarybos vykdomosios komisijos sekretoriumi, paskirtas taikos teisėju ir tardytoju bei Švietimo ministerijos įgaliotiniu Šiaulių miestui ir apskričiai.
1919 m. sausio-kovo mėn. buvo paskirtas taikos teisėju Kaune, nuo 1919 m. kovo iki 1920 m. birželio mėn.
– Kauno apygardos teismo valstybės gynėjas.
1919 m. vasarą aktyviai ir vienas pirmųjų įsijungė į besikuriančios Lietuvos šaulių sąjungos
(LŠS) veiklą (matome iš dr. Jono Matuso kn. „Šaulių
sąjungos istorija”, Kaunas, 1939). 1919 m. padėjo ruošti Šaulių sąjungos įstatus ir statutą, buvo vienas iš
LŠS organizacinio darbo komisijos narių. Vykstant
Nepriklausomybės kovoms, R. Skipitis dirbo Šaulių
sąjungos štabe, tačiau prasidėjus susirėmimams
su bermontininkais, vyksta į frontą. Dr. J. Matusa
rašo: „Prieš vykdamas išsirūpino 3 savaites atostogų. Jo uždavinys buvo grynai karinis. Tai liudijo jo
batai, kurių viename turėjo (įsiūtus – aut. pastaba)
reikiamus įgaliojimus, o antrame – kasą. Reikia manyti, kad ji buvo skirta partizanams organizuoti. Rapolas Skipitis keliavo į užfrontę, į bermontininkų užimtą ir neužimtą sritį (Telšių ir Kretingos apskritys
buvusios laisvos nuo bermontininkų)...

M

R. Skipitis važiavo turėdamas patikimos informacijos. Žmonės iš Gruzdžių, Joniškėlio, Žeimelio ir
kitur (pvz., insp. Murka, Gruzdžių vaistininkas Trečiokas) jam jau nupasakoję apie tenykščią būtį. Iki
Gudžiūnų važiavo traukiniu, kurio langai buvo išdaužyti. Nuo čia iki Baisogalos – pėsčias. Gimbogaloje pernakvojęs, važiuotas pasiekė Karčiamos kaimą, kuris buvo tik 3 km nuo Radviliškio, o čia jau bermontininkai. Jis buvo atitinkamai persirengęs, būtent su kaimietiška rudine, pančiu susijuosęs. Bene
Karčiamoje jis sutinka karininką Landsbergį, dabartinį architektą, Vladą Požėlą ir kapitoną, dabar
pulkininką, Alf. Šklėrį. Pastarąjį Centras siuntė
sprogdinimų daryti. V. Požėla irgi siunčiamas Šaulių sąjungos, turėjo nario liudijimą (XI.13). Taigi tiesiog idealus kariuomenės ir šaulių sutarimas partizaninio karo organizavimui.
Pasižvalgęs Radviliškyje pas ber montininkus,
Rapolas Skipitis pasiuntė žinių I brigados vadui plk.
Ladygai į Baisogalą. Buvo ir Šeduvoje, kur rado plk.
Glovackį. Siuntė žinių ir šauliams į Kauną. Be to, vietoje organizavo partizanus. Su ūkininku Mažuliu susitarė, kad tasai steigs 3–5 vyrų būrelius TytuvėnųŠiaulėnų apylinkėse.
Bet didžiausias Skipičio ir Požėlos nuopelnas yra
Laikinojo partizanų štabo įsteigimas Šiauliuose.
Kad judviejų sumanymu tai buvo padaryta, negali
būti dviejų nuomonių. Mat juodu buvo siunčiami Sąjungos centro ir vežėsi net kasą, be to, ir laiko atžvilgiu sutampa. Sakykim, Skipitį Tytuvėnų-Šiaulėnų srityse randame spalio 24–26 d., o kito mėnesio
30 d. – jau Kaune (Centro valdybai skaito pranešimą).
Tuo tarpu minėto partizanų štabo veikimas pirmą
kartą praktiškai pasireiškia lapkričio 15 d. Antra vertus, Sąjungos rūpinimasis bermontininkų operacija matyti iš to, jog lapkričio 13 d. prašo, kad karo vadas jai priskirtų karininką Čapinską, girdi, ‘išpildymui karo uždavinio Šiauliuose’. Laikinąjį partizanų štabą sudarė V. Požela, K. Bielinis ir R. Skipitis...” Minėtoje knygoje yra nemažai epizodų, liudijančių apie R. Skipičio drąsą.
1919 m. sužlugdžius lenkų karinės organizacijos
POW (Polska organizacija wojskova) sąmokslą užgrobti Lietuvoje valdžią, šios organizacijos sudarytuose itin nepatikimų lenkams asmenų sąraše, tarp
kitų aktyvių Šaulių sąjungos veikėjų pavardžių,
randama ir adv. R. Skipičio pavardė.
Nuo pat Šaulių sąjungos įsteigimo adv. R. Skipitis
šioje organizacijoje užėmė aukštas pareigas. Į LŠS
Centro valdybą buvo išrinktas jau 1919 m. rugsėjo 20
d., vėliau, per pirmąjį LŠS dalinių atstovų suvažiavimą 1920 m. birželio 27–29 d., į Centro valdybą buvo
renkamas ir 1921 m. kovo 11–13 d., 1923 m. lapkričio
15–18 d. ir 1925 m. kovo 1–3 d. įvykusių suvažiavimų
metu. 1919 m. lapkričio 16 – 1926 m. gruodžio 23 d.
buvo LŠS garbės teismo narys. 1926 m. birželio
17–19 d. įvykusiame LŠS dalinių atstovų suvažiavime adv. R. Skipitis išrenkamas LŠS Centro valdybos
vicepirmininku, o 1926 m. gruodžio 15 d. tuometiniam LŠS Centro valdybos pirmininkui plk. Teodorui Daukantui perėjus dirbti į krašto apsaugos ministeriją, jis buvo išrinktas LŠS Centro valdybos pirmininku ir šios pareigose buvo iki 1928 m. birželio
mėn. 1926 m. jis buvo paskirtas į LŠS Centrinių namų
pirkimo komisiją ir juridiškai sutvarkė namų įsigijimo dokumentus, 1927 m. buvo „Trimito” atsakinguoju redaktoriumi, 1919–1940 m. – prie Šaulių sąjungos įkurto Vl. Pūtvio vardo Tautos kultūros fondo tarybos narys. 1936 m. birželio 30 d. pirmą kartą,
nuo 1928 m., pagal naująjį LŠS įstatymą ir statutą įvykusiame LŠS rinktinių atstovų suvažiavime į naująją LŠS Tarybą (vietoj Centro valdybos) buvo išrinktas ir adv. R. Skipitis. Į šią LŠS Tarybą jis buvo
renkamas ir 1937 m. kovo 6 d., 1938 m. kovo 12 d. bei
1939 m. kovo 8 d. įvykusiuose LŠS rinktinių atstovų
suvažiavimuose ir Taryboje ėjo įvairias pareigas. 1931
m. birželio 24 d. už nuopelnus Šaulių sąjungai ir kaip
buvęs LŠS Centro valdybos pirmininkas buvo apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu.
Dirbdamas juridinį darbą (1922–1940 m.) buvo

Adv. R. Skipitis
prisiekusysis advokatas, 1932–1940 m. – Lietuvos advokatų tarybos narys. Adv. R. Skipitis reiškėsi ir politinėje veikloje – buvo Lietuvos II (1923 m. nuo Valstiečių liaudininkų partijos) ir III (1926 m. nuo Ūkininkų partijos) Seimų narys. Be aktyvios veiklos Šaulių sąjungoje, adv. R. Skipitis pasireiškė aktyvumu ir
kitų organizacijų bei partijų visuomeninėje veikloje.
1922–1940 m. buvo Aukštųjų mokyklų moksleiviams
šelpti draugijos pirmininkas, 1925–1927 m. – Ūkininkų partijos, persiorganizavusios iš Demokratinės
tautos laisvės santaros, pirmininkas ir šios partijos
atstovas III Seime, redagavo partijos leidinį „Ūkininko
balsas”, Užsienio lietuviams remti draugijos steigėjas ir jos pirmininkas iki sovietinės okupacijos,
1937–1940 m. redagavo šios draugijos žurnalą ,,Pasaulio lietuvis”, 1931–1940 m. – Pasaulio lietuvių sąjungos pirmininkas, 1935 m. – Pasaulio lietuvių I kongreso organizatorius ir prezidiumo pirmininkas, Kauno lietuvių namų savininkų draugijos pirmininkas,
Lietuvos namų savininkų draugijų sąjungos pirmininkas ir jos leidinio „Namų savininkas” redaktorius
ir kt. 1926 m. apdovanotas Suomijos nacionalinės gvardijos kryžiumi.
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą, adv. R. Skipitis su šeima emigravo į Vokietiją.
Apsigyveno Berlyne, čia 1941–1945 m. pirmininkavo
Berlyno lietuvių sąjungai. 1946 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje. 1947–1948 m. buvo Čikagos lietuvių
tremtinių draugijos pirmininkas, 1949–1955 m. – Lietuvių teisininkų draugijos pir mininkas, VLIK’o (Visos Lietuvos išlaisvinimo komiteto) narys, JAV pirmosios Lietuvių Bendruomenės tarybos (1955 m.) narys. Bendradarbiavo su „Lietuvos žiniomis”, „Aušrine”, „Santara”, „Naujienomis”, „Draugu”, „Lietuvių
dienomis”, „Užuolankomis”, „Sandara”, „Nepriklausoma Lietuva”, „Dirva”, „Lietuviu”, „Teisininku”,
„Teisininkų žiniomis” ir kitais spaudos leidiniais.
„Lietuviškosios enciklopedijos” (1963 m., Bostonas)
bendradarbis. 1961 m. išspausdino prisiminimų knygą „Nepriklausomą Lietuvą statant”, 1967 m. – „Nepriklausoma Lietuva”.
1952 m. pabaigoje įsijungė į LŠS atkūrimo tremtyje organizacinio atkūrėjų branduolio veiklą. Buvo
vienas iš Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje (LŠST) atkūrėjų 1956 m. sausio 7 d. ir 1957 m. birželio 29 d. buvo
išrinktas į LŠST Laikinąją centro valdybą, 1957 m. –
LŠST Statuto komisijos narys. Statutas buvo priimtas 1957 m. birželio 29 d. Čikagoje įvykusioje LŠST konferencijoje. Šios konferencijos metu adv. R. Skipičiui
buvo suteiktas LŠST Garbės nario vardas. 1957 m.
lapkričio 1 d. įėjo į Šaulių Žvaigždės ordino tarybos
sudėtį. 1963-1964 m. redakcinei komisijai padėjo išleisti
knygą ,,Vladas Putvinskis-Pūtvis. Gyvenimas ir parinktieji raštai”.
Advokatas Rapolas Skipitis mirė 1976 m. vasario
23 d. Čikagoje.

Paruošė Stasys Ignatavičius
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L I e T U vA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Sieks, kad nedaugėtų emigrantų
Vilnius (Vyriausybės info) – Premjeras Saulius Skvernelis vienu iš Vyriausybės tikslų įvardija siekį, kad
emigrantų skaičiai šiemet jau nebeaugtų, o per ilgesnį laikotarpį sako bus
bandoma ir susigrąžinti išvykusius.
Kalbėdamas apie siekius stabdyti
emigraciją, Premjeras vardijo užduotis
skirtingose srityse – galimybę įsigyti
kokybišką aukštąjį išsilavinimą, so-

cialinės atskirties mažinimą, konkurencingumo didinimą, investicijų pritraukimą ir Lietuvos verslo skatinimą.
Statistikos departamento duomenimis, pernai savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 51 tūkst. emigrantų, tai
6,4 tūkst. (14,5 proc.) daugiau negu
prieš metus. Emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, padidėjo
nuo 15,3 (2015 m.) iki 17,8 (2016 m.).

Parlamentarų bus mažiau
Vilnius (BNS) – Seimas
po pateikimo pritarė Konstitucijos pataisoms, kuriomis siūloma nuo 141 iki 101
mažinti parlamentarų skaičių, taip pat iš spalio į kovą
perkelti Seimo rinkimų datą.
Toliau pataisas nagrinės Seimo komitetai.
Konstitucijos pataisas
įregistravo valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga su keliais mažumai Vėl imtasi mažinti Seino marių skaičiaus mažinimo.
priklausančiais Lietuvos lenD. Pipo/Delfi nuotr.
kų rinkimų akcijos-Krikšskaičių buvo nurodytas ir mažas žmočioniškų šeimų sąjungos atstovais.
Seimo rinkimus iš spalio į kovą nių pasitikėjimas Seimu.
Be to, keičiant Seimo narių skai„valstiečiai” perkelti siūlo tam, kad
naujai išrinktas parlamentas pats tu- čių riekės keisti ir rinkimų sistemą.
rėtų galimybę formuoti kitų metų biu- Norima atsisakyti daugiamandatės
džetą. Tokiu atveju šio Seimo kadencija apygardos, kurioje atstovai į parlabūtų maždaug pusmečiu trumpesnė. mentą renkami pagal partijų sąrašus.
Prieštaraujantieji sakė, kad suDabar Konstitucijoje numatyta,
kad eiliniai Seimo rinkimai rengiami mažėjęs gyventojų skaičius irgi negaSeimo narių įgaliojimų pabaigos me- li būti argumentu mažinti parlamentais spalio antrą sekmadienį. Pataisa tarų skaičių, nes Seimą renka visi pinumato, kad rinkimai būtų rengiami liečiai – ir gyvenantys išeivijoje.
„Ar jums neatrodo, kad jūs nurakovo mėnesio antrą sekmadienį.
Siūlymą mažinti parlamentarų šote išeiviją argumentuodami, kad suskaičių „valstiečiai” aiškina sumažė- mažėjo Lietuvoj gyventojų, bet Lietujusiu šalies gyventojų skaičiumi. 1992 vos piliečiai tai jie liko? Nesinori išmetais, kai buvo priimta Konstitucija, sireikšti taip grubiai, bet man tai kaip
Lietuvoje gyveno 3 mln. 700 tūkst. spjūvis išeivijai atrodo”, – kalbėjo Seižmonių. Šiuo metu Lietuva turi 2 mln. mo narys Eugenijus Gentvilas.
Pataisą dėl Seimo narių skaičiaus
850 tūkst. gyventojų.
Pristatant projektą Seime, kaip skeptiškai įvertino ir parlamento teiargumentas mažinti parlamentarų sininkai.

Lietuvoje – mažiau nei 3 milijonai gyventojų
Vilnius (Mano vyriausybė) – Išankstiniais duomenimis, šių metų
sausio 1-ąją Lietuvoje gyveno 2 mln.
849 tūkst. nuolatinių gyventojų.
Statistikos departamento teigimu, pernai nuolatinių gyventojų sumažėjo 39,2 tūkst. (1,4 proc.). Kaip ir
ankstesniais metais, pagrindinė nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – emigracija. Neigiama
neto tarptautinė migracija (29,6 tūkst.
daugiau žmonių emigravo negu imigravo) sudarė 75,5 proc. bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo.
Dėl neigiamos natūralios gyventojų
kaitos (mirė 9,6 tūkst. žmonių daugiau
negu gimė kūdikių) nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 24,5 proc.
Pernai gimė 31,2 tūkst. kūdikių,
arba 322 kūdikiais (1 proc.) mažiau nei
2015 m. 1 tūkst. gyventojų teko 10,9 gimusio kūdikio (2015 m. – 10,8).
2016 m. mirė 40,8 tūkst. žmonių, tai
1 tūkst. (2,4 proc.) mažiau negu 2015 m.
Mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 tūkst.
gyventojų, sumažėjo nuo 14,4 (2015
m.) iki 14,2 (2016 m.).
2016 m. Į Lietuvą imigravo 21,4
tūkst. žmonių, tai 0,8 tūkst. (3,5 proc.)
mažiau negu 2015 m. Pernai į Lietuvą
grįžo gyventi 16,5 tūkst. Lietuvos Res-

D. Trump spaudos konferencija nusmukdė JAV dolerį
Tokijas (BNS) – Investuotojams
vertinant pirmosios išrinktojo JAV
prezidento Donald Trump spaudos
konferencijos rezultatus, JAV dolerio kursas smunka euro ir jenos atžvilgiu.
Sausio 11 dieną įvykusioje spaudos
konferencijoje D. Trump nepateikė jokios išsamesnės informacijos apie planus įgyvendinti mokesčių reformą ir
padidinti išlaidas infrastruktūrai. Dėl
to JAV dolerio kursas patraukė žemyn kitų pagrindinių pasaulio valiutų atžvilgiu.
„Į tai, kad reikėtų atskleisti dau-

giau informacijos apie politiką, išrinktasis JAV prezidentas pažvelgė
gana paviršutiniškai, taigi investuotojai daugeliu klausimų nesulaukė jokių naujų duomenų”, – pažymėjo ekspertas Alex Furber.
Euro kursas, tą patį vakarą New
Yorke siekęs 1,0582 JAV dolerio, jau kitą
dieną Azijoje ūgtelėjo iki 1,0608 JAV dolerio.
Jenos atžvilgiu JAV dolerio kursas
nusileido nuo 115,41 iki 114,48 jenos.
JAV valiuta taip pat pinga juanio,
Indonezijos rupijos, Tailando bato ir
Malaizijos ringito atžvilgiu.

Saugos nepilnamečius nuo džihadistų
Paryžius (ELTA) – Prancūzijos
vyriausybė atsisakė savo politikos nuostatos, leidusios vaikams išvykti iš
šalies be tėvų sutikimo. Tą ji padarė sulaukusi daugybės skundų iš šeimų,
kuriose augę radikalizuoti paaugliai išvyko iš Prancūzijos ir prisijungė prie
užsienyje veikiančių ekstremistinių
grupuočių.
Naujosios taisyklės, kuriomis bus
reikalaujama, kad vaikas turėtų tėvų

sutikimus, įsigalios tučtuojau.
Kaip tik tuo metu įsisiūbavo Sirijos pilietinis karas, ir Prancūzija tapo
didžiausiu Europoje rekrutų šaltiniu
konflikto zonoms. Šeimos, kurių atžalos prisijungė prie džihadistų, tvirtino
buvusios nemaloniai nustebintos, kad
jų paaugliams sūnums ir dukroms
buvo leista netrukdomai kirsti sienas
ir iš Šengeno erdvės netgi patekti į Turkiją.

J. McCain: Rusija pripažįsta tik jėgą
Berlynas (Diena.lt) –
JAV senatorius respublikonas John McCain netiki, kad
galima ,,perkrauti” iš naujo
JAV ir Rusijos santykius atėjus į Baltuosius rūmus Donald Trump, ir mano, kad su
Maskva reikia kalbėtis tik iš
jėgos pozicijų.
„Aš mačiau tris Prezidentus – Bill Clinton, George
Bush ir Barack Obama, tikėjusius, kad jie gali užmegzti
naujus savitarpio santykius Senatorius J. McCain mano, kad Rusija supranta tik jėsu Vladimiru Putinu”, – sakė gos kalbą.
Keywordsuggest.org nuotr.
J. McCain. Vienintele JAV santykių su Rusija palaikymo garamišių atakomis per JAV prezidento
limybe jis laiko grįžimą prie Ronald Rea- rinkimų kampaniją. Jis pripažino diagan principų – „taikos siekimą jėga”. logo su Rusijos vadovybe būtinybę,
J. McCain pareiškė nė kiek ne- bet vėl pabrėžė, kad tai reikia daryti tik
abejojąs, kad Rusija susijusi su prog- iš jėgos pozicijų.

JAV viceprezidentas J. Biden vyks į Ukrainą
Kijevas (Alfa.lt) – JAV viceprezidentas Joe Biden sausio 15 dieną su vizitu apsilankys Ukrainoje, kur susitiks
su šios šalies prezidentu Petro Poro-

šenka.
Paskutinį kartą J. Biden Ukrainoje
lankėsi 2015-ųjų gruodį.

Nugriuvo tūkstantmetė sekvoja
Sacramentas (ELTA) – Žiemos
audra nuvertė milžinišką Californijoje gerai žinomą sekvojos medį. Tikslus
medžio amžius nėra žinomas, tačiau
manoma, kad jis gyvavo daugiau kaip
1 tūkst. metų.
Lietuvoje vis tolstama nuo 3 milijonų gyventojų skaičiaus. A. Didžgalvio/Delfi nuotr.
publikos piliečių (77,2 proc. visų imigrantų) – 1,9 tūkst. (10,4 proc.) mažiau
nei 2015 m. Pernai į šalį imigravo 4,9
tūkst. užsieniečių, tai 1,1 tūkst. (30,2
proc.) daugiau negu 2015 m.
Pernai buvo įregistruota 21,1
tūkst. santuokų (2015 m. – 22 tūkst.). 1
tūkst. gyventojų teko 7,4 santuokos
(2015 m. – 7,6).
2016 m. buvo įregistruota 8,6 tūkst.
ištuokų, tai 0,8 tūkst. (8,7 proc.) porų
mažiau negu prieš metus. Ištuokų
skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų,
sumažėjo nuo 3,2 (2015 m.) iki 3 (2016
m.). Pernai 100 santuokų teko 40,4 ištuokos (2015 m. – 42,6).

145 metrų aukščio ir 10 metrų pločio medis buvo toks didelis, kad medžio
apačioje buvo išpjautas mašinoms pravažiuoti skirtas tunelis. Ši vietovė,
kurioje stovėjo medis, net 137 metus
buvo populiari turistų lankoma vieta.

Patikslino Mėnulio amžių
Los Angeles (ELTA) – University
of California Los Angeles mokslininkai patikslino Mėnulio amžių. Jų duomenimis, Žemės palydovas yra 40–140
milijonų metų senesnis negu manyta
iki šiol. Tyrimo rezultatus paskelbė
žurnalas „Science”.
Kaip nustatė mokslininkai, Mėnulio amžius – mažiausiai 4,51 milijardo metų. Tad jis susiformavo praėjus
60 milijonų metų po Saulės sistemos atsiradimo. Anksčiau manyta, jog tai įvyko praėjus 100–200 milijonų metų po
planetų sistemos susiformavimo.
Mokslininkų išvados remiasi 1971
metais per „Apollo 14” misiją Mėnulyje
paimtų aštuonių cirkono pavyzdžių

analize. Šio mineralo esama Žemės
palydovo gelmėse. Pasak specialistų, į
Žemę pargabenti cirkono pavyzdžiai išlikę pirmapradės būklės.
„Cirkonas yra geriausias laikrodis gamtoje. Šis mineralas geriausiai
išsaugo geologinę istoriją ir leidžia atskleisti savo kilmę”, – pažymėjo vienas iš tyrimo autorių, Californijos
universiteto geochemijos ir kosmochemijos profesorius Kevin Mckeegan.
Pasak jo, ankstesnės hipotezės
apie Mėnulio amžių rėmėsi uolienų pavyzdžių, kurie buvo deformuoti meteoritų, bombardavusių palydovo paviršių, analize.
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Dalyvaukite jubiliejinėse
Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse
Mieli lietuviai,
tkreipiame Jūsų dėmesį į tai,
kad Kūno kultūros ir sporto departamentas (KKSD) paskelbė užsienio lietuvių organizacijų 2017
metų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva” ir kviečia
teikti paraiškas. Konkurso tikslas –
skatinti užsienio lietuvius įsitraukti
į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą,
palaikyti ryšius su Lietuva ir pažymėti Sporto metus. Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 15 d.

A

Viso pasaulio lietuviai kviečiami registruotis į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, kurios šių metų birželio 30 – liepos 2 dienomis vyks Kaune (kalnų slidinėjimo varžybos – Druskininkuose).
ių metų žaidynės yra jubiliejinės – dešimtosios. Pirmosios
buvo surengtos 1978 metais Toronte, vėliau pasaulio lietuviai rinkosi Čikagoje (1983 m.) ir Adelaidėje
(1988 m.), o nuo 1991-ųjų kas ketverius
metus susitinka gimtinėje.
Šiemet žaidynių dalyviai išbandys
jėgas 20 sporto šakų (badmintono,
boulingo, futbolo, golfo, jėgos trikovės,
kalnų slidinėjimo, keliautojų sporto,
krepšinio, ledo ritulio, lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, plaukimo, smiginio, sportinės žūklės, stalo teniso, šachmatų, šaudymo, šaudymo
iš lanko, teniso ir tinklinio) varžybose.
,,Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
yra nacionalinės svarbos įvykis, jas
globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Be to, žaidynės yra įtrauktos ir į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
paminėjimo renginių kalendorių, –
sakė žaidynes rengiančios Lietuvos
sporto federacijų sąjungos (LSFS) prezidentas Rimantas Kveselaitis. – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) iniciatyva 1978-aisiais surengtose pirmosiose žaidynėse dalyvavo 1101 sportininkas iš JAV, Kanados, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Australijos ir Argentinos. Prieš ketverius metus Klaipėdoje vykusiose devintosiose žaidynėse dalyvavo per 3000 žmonių iš 20
valstybių. Kviečiu viso pasaulio lietuvius vėl gausiai dalyvauti žaidynėse ir
susitikti gimtinėje”.
Norintys išbandyti jėgas žaidynėse lietuviai jau gali pildyti registracijos formą. Tiesa, šiemet taikoma registracijos naujovė – nepriimamos individualios paraiškos.
,,Per Užsienio reikalų ministeriją
ir Lietuvos ambasadas, konsulatus išplatinome kvietimą dalyvauti žaidynėse visoms po pasaulį išsibarsčiusioms lietuvių bendruomenėms ir lietuvių klubams, tad būtent į šias orga-

Š

FIFA išrinko geriausius
trenerius ir žaidėjus
Pirmą kartą Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) surengtuose geriausio 2016 metų pasaulio futbolininko rinkimuose ,,The Best” nugalėjo Portugalijos rinktinės ir Madrido ,,Real” (Ispanija)
komandos žaidėjas Cristiano Ronaldo.
nksčiau geriausių pasaulio futbolininkų rinkimus FIFA organizuodavo su „France Football”
žurnalu, tačiau praėjusiais metais jie
nusprendė atsiskirti ir rengti skirtingus
apdovanojimus. Praėjusių metų pabaigoje C. Ronaldo buvo pripažintas geriausiu ir „France Football” rinkimuose.
FIFA rinkimuose 31-erių metų C.
Ronaldo aplenkė prancūzą Antoine
Griezmann (Madrido „Atletiko”, Ispanija) ir argentinietį Lionell Messi
(„Barcelona”, Ispanija).
C. Ronaldo pernai padėjo „Real”
komandai skinti pergales Čempionų lygoje bei FIFA pasaulio klubų čempionate ir trimis įvarčiais prisidėjo prie
Portugalijos rinktinės triumfo Europos
futbolo čempionate. Praėjusiais metais iš viso jis klube ir rinktinėje per 57
rungtynes pelnė 55 įvarčius ir atliko 18
rezultatyvių perdavimų.
„Norėčiau padėkoti Portugalijos
rinktinei, Madrido ‘Real’ komandai,
savo treneriui, šeimai, kuri atvyko
čia, mano sūnui ir broliams. 2016 metai buvo geriausi mano karjeroje, o apdovanojimai rodo, kad žmonės nėra
akli ir stebi rungtynes. Laimėjau titu-

A

įskaitytinai. Daugiau informacijos – KKSD skelbime (http: //kksd.lt/index.php?3731944119).
ELTA

nizacijas turėtų kreiptis visi, norintys
dalyvauti žaidynėse, – sakė R. Kveselaitis. – Jei vis dėlto kas nors nežinotų
į ką kreiptis savo šalyje, kviečiame apsilankyti tinklalapyje lietuviuzaidynes.lt ir kreiptis tiesiogiai į žaidynių
rengėjus. Padarysime viską, kad žaidynėse galėtų dalyvauti visi norintys”.
Užsienio lietuvių organizacijos,
sporto klubai ir Lietuvos sporto organizacijos pirmines paraiškas dalyvauti žaidynėse turi pateikti iki kovo
1 dienos. Vienas dalyvis gali išbandyti jėgas daugiausia trijose sporto šakose.
Komandinėse sporto šakose tarp
užsienio lietuvių 1/3 žaidėjų gali sudaryti kitų tautybių atstovai, tačiau jie
turi būti nuolatiniai lietuvių komandų
nariai.
Užsienio šalių lietuviams sportininkams ir komandų vadovams žaidynių metu organizatoriai padengs
nakvynės ir maitinimo išlaidas (apmokamos vieną dieną iki sporto šakos
varžybų pradžios, varžybų dienomis ir
vieną dieną po varžybų).
,,Šios žaidynės yra nuostabi mūsų
tradicija, suteikianti galimybę suburti vis labiau po pasaulį išsibarstančius
tautiečius, – sakė R. Kveselaitis. – Tad
dar kartą kviečiu visus lietuvius aktyviai registruotis į žaidynes ir susitikti birželio 30 dieną Kauno sporto halėje vyksiančios žaidynių atidarymo ceremonijos metu”.
URM Užsienio lietuvių
departamentas

lus tiek su nacionaline komanda, tiek su
klubu demonstruodamas gerą individualų žaidimą, todėl negaliu pamiršti tokių nuostabių metų. Ačiū visiems, kurie balsavo už mane”, – atsiėmęs apdovanojimą sakė C. Ronaldo.
FIFA ir „France Football” rengtuose apdovanojimuose geriausiu planetos futbolininku C. Ronaldo buvo tapęs 2008, 2013 ir 2014 metais.
Geriausia pasaulio futbolininke išrinkta amerikietė Carli Lloyd. Ji rinkimuose pranoko brazilę Martą ir vokietę Melanie Behringer.
Geriausiu 2016 metų pasaulio treneriu pripažintas sensacingai į Anglijos čempionato viršūnę „Leicester City”
klubą atvedęs italas Claudio Ranieri. Geriausia planetos trenere tapo Vokietijos
rinktinei vadovaujanti Silvia Neid.
„Kilnaus žaidimo” (Fair play) apdovanojimas atiteko Medellín „Atletico
Nacional” (Kolumbija) komandai, kuri
be kovos leido po tragiškos aviakatastrofos didžiosios komandos dalies netekusiai „Chapecoense” (Brazilija) skirti „Copa Sudamericana” apdovanojimą.
Ši nelaimė įvyko prieš finalo rungtynes.
Prizu už viso gyvenimo nuopelnus
apdovanotas Brazilijos salės futbolo
žaidėjas Flacao.
Geriausiais futbolo sirgaliais pripažinti „Liverpool” (Anglija) ir Dortmundo „Borrusia” (Vokietija) komandų aistruoliai, kartu sudainavę legendinę skanduotę „You’ll Never Walk
Alo-ne”.
ELTA

2016 metų geriausieji (iš k.): Claudio Ranieri, Silvia Neid, Carli Lloyd ir Cristiano Ronaldo.
EPA-ELTA nuotr.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Lietuvos ligoniukams – Čikagos mamų pagalba
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Moterys šiuo metu rengiasi naujam, vasario 25
dieną įvyksiančiam labdaros kaupimo projektui ir sukasi pačiame darbų įkarštyje.
,,Šiandien apie trečią valandą nakties iš Lietuvos
elektroniniu paštu man pradėjo siųsti nuotraukas būsimai parodai. Todėl teko atsigulti tik paryčiais.
Juk žinote, kai Lietuvoje pats darbo įkarštis, pas mus
naktis. Todėl tenka derintis”, – sako Edita. Ji pati su
vyru Artūru šeimoje augina du sūnus, šešerių ir dvylikos metų. Rytą vos kelias valandas numigusiai mamai savo berniukus reikės išleisti į mokyklą.
Vasario mėnesį E. Zasimauskaitės vadovaujama
organizacija yra suplanavusi labdaringą renginį – fotografijų parodą apie Lietuvos neįgalių vaikų kasdienybę ir šventes. Edita priduria, kad vienas iš šio
renginio svečių ir dalyvių bus režisierius Vytautas
V. Landsbergis. Jis atsiveža savo sukurtą trumpametražinį dokumentinį filmą ,,Vaineta” apie cerebriniu paralyžiumi sergančią paauglę mergaitę, kuri
koja tapo paveikslus. Vainetą globoja seneliai. Renginio metu tikimasi surinkti lėšų šiai atkakliai jaunajai dailininkei.

Įsimintiniausiame, šimtus žiūrovų sutraukusiame labdaros renginyje dalyvavo ir viešnios iš Lietuvos (iš dešinės Rūta
Mikelkevičiūtė ir E. Mėlinauskienė).
Čikagos mamų fondo nuotraukos
O štai vienas iš įsimintiniausių renginių buvo
2014 metais. Jį vedė Lietuvos prodiuserė, televizijos
pokalbių šou ,,Valanda su Rūta” vedėja, viena iš Lietuvoje veikiančio fondo ,,Mamų unija” steigėjų Rūta
Mikelkevičiūtė. Į renginį susirinko per 400 Amerikoje gyvenančių lietuvių. Surinkta per 80 tūkstančių dolerių. Tiesa, įspūdingas renginys kainavo nemažai. Jo metu scenoje buvo įrengta tikra ledo arena, kurioje vyko įspūdingi pasirodymai. Tačiau išlaidos atsipirko keleriopai.
Tie pinigai buvo investuoti į žemę, ant kurios bus
pastatyti laikinieji namai tėvams, atlydėjusiems
savo vėžiu sergančius vaikus į ligoninę. Paprastai

Gal padėsim nugalėti ligą?
Kokia buvo Čikagos motinų fondo veiklos pradžia? ,,Pradžioje įkūrėme ‘Čikagos mamyčių’ grupę
,,Facebook”. Šios grupės narės tokiu būdu norėjo susirasti bendraminčių, pasikalbėti. Taip pat labai
svarbu buvo susitikti, kad mūsų vaikai galėtų susipažinti ir pažaisti kartu. ,,Čikagos mamyčių” ,,Facebook” draugių grupė nuo penkiasdešimties narių palaipsniui išaugo iki 2500. Čia susibūrusioms moterims
pirmą kartą ir kilo mintis padėti Lietuvoje sunkia onkologine liga sergančiam berniukui”, – prisimena
Edita.
Sunkiai sergančio vaiko likimu susirūpinusios
jaunos mamos surinko pinigų ir nupirko berniukui
reikalingų specialių šildymo lempų. Savo pirkinį išsiuntė į Lietuvą. Deja, vis dėlto sunki liga nugalėjo
vaiką.
Tačiau Čikagos mamos nusprendė neatsisakyti
gerų darbų ir juos tęsti. Jos užmezgė ryšius su Lietuvoje esančio paramos ir labdaros fondo ,,Mamų unija” atstove Egle Mėlinauskiene. Šios organizacijos
tikslas – visokeriopai padėti vėžiu sergantiems vaikams iškęsti nelengvą ligos gydymą.
,,Aš pati labai bijojau vėžio, nes žinojau, ką reiškia sirgti šia liga. Ji buvo diagnozuota mano tėčiui.
Ir jam pavyko pasveikti. Pergalei prieš ligą labai svarbu ne tik vaistai, bet ir emocinė ligonio būsena. Suaugusiam ligoniui nepaduosi žaislo, kad jį pralinksmintum. Bet vaikai nemato baisaus rytojaus. Todėl kiekviena dovanėlė jiems suteikia gerų emocijų”,
– kalbėjo Edita.
Jai kilo mintis savotiškai paguosti vaikus, kuriems tenka iškentėti ne vieną kraujo ėmimo ar vaistų leidimo į veną procedūrą. Amerikoje po tokios procedūros vaikui adatos dūrio vieta užklijuojama
pleistriuku, ant kurio yra linksmas paveikslėlis.
Aktyvios Čikagos lietuvės mamos nusprendė
surengti linksmųjų pleistriukų pirkimo akciją. Po jos
per 1000 spalvotų, piešinėliais išmargintų pleistriukų buvo nusiųsta į Vilniaus universiteto vaikų ligo-

Editos motiniškos meilės užtenka ne tik savo sūnums Martynui ir Titui, bet ir sergantiems Lietuvos vaikams.
ninę, kur gydomi onkologinėmis ligomis sergantys
mažieji ligoniukai. Siuntinyje vaikams keliavo ir
žaislų.

Lietuviai aukojo negailėdami
Kaip renkami pinigai, skirti mažiesiems Lietuvos ligoniukams paremti? Nuo vadinamųjų garažų
išpardavimų (,,Garage sales”) iki kasmetinių rimtų
labdaros renginių, su loterija ir menine programa,
kuriuose neatsisako dalyvauti ir pakviesti žinomi
Lietuvos žmonės.
Edita ne kartą yra pasidžiaugusi, kad jos sutuoktinis Artūras yra labai geras žmogus. Jis nepyksta ir nepriekaištauja žmonai, kai šeimos namų
garažą užkemša krūvos pardavimui suaukotų daiktų.

Šiandien man tikrai neskaudės ir nebus liūdna.
šios ligos gydymas užtrunka ne vieną savaitę, o tėvai nori būti šalia savo vaikų, padėti jiems iškęsti sekinančias gydymo procedūras. Daugelis tėvų, atvykusių iš kitų Lietuvos miestų, neturi kur apsistoti.
Ne kiekviena šeima gali nuomotis viešbutį ar butą.
Todėl fondas ,,Mamų unija”, padedamas Čikagos
mamų fondo nusprendė įkurti tokius namus.
Beje, tokių namų atsiradimą pagreitino vieno tėčio laiškas. Jis parašė laišką ir papasakojo, kad tol,
kol jo vaikas gydomas ligoninėje, jis nakvoja automobilyje, kad dieną galėtų ateiti į palatą ir būti šalia savo sūnaus.

Svetimo skausmo nebūna

Čikagos mamų fondo moterys pinigų uždirba ir rengdamos suaukotų daiktų „Garage Sales” išpardavimus.

Edita sako, kad daugelis žmonių yra nepatenkinti
socialiniais tinklais, nes jie ,,suryja” žmonių laiką.
Tačiau Čikagos mamų fondo moterys kaip tik džiaugiasi galimybe naudotis socialiniais tinklais. Jais paskleista informacija ir prašymai aukoti plinta žaibiškai. Nebereikia gaišti laiko spausdinant popieriuje
laiškus ir siunčiant juos paštu. ,,Socialinis tinklas
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yra tikra platinimo mašina”, – tvirtina
Edita.
Tokiu būdu, paskleidus žinią per
socialinius tinklus buvo surinkta pinigų neįgalaus 17-mečio lietuvio berniuko invalido vežimėliui. Mat už Lietuvoje skiriamas lėšas neišeina nupirkti kokybiško ir patvaraus neįgaliojo vežimėlio.
Edita sako, kad iš pradinės gerų
norų ir darbų stadijos Chicago Mothers
Foundation įteisinta pagal Amerikoje
veikiančius įstatymus 2013 metais.
Kartu su ja, fondo prezidente ranka
rankon darbuojasi viceprezidentė Beata Ivanauskienė, vyresnioji finansininkė Inga Šapalaitė ir gražus būrys
kitų savanorių. Visos organizacijos
moterys dirba negaudamos ir nesitikėdamos jokio finansinio atlygio. Tokiu
pat būdu fondui padeda advokatas Rimantas Domanskis.
Jau 20-tus metus JAV gyvenanti E.
Zasimauskaitė sako, kad jos pačios labdaringos veiklos poreikį nulėmė kelios priežastys. Tarp jų – ne tik noras pagelbėti sergantiems sunkia liga, bet ir
susižavėjimas Amerikoje stipriomis
aukojimo ir savanorystės tradicijomis.
,,Pradžioje su vyru dirbome, norėdami įsitvirtinti šioje šalyje. Bet po kurio laiko supratau, kad turiu ką nors

duoti ir kitiems. Palaipsniui viskas pakrypo ta linkme, kuria mes dabar dirbame. Padedame ne tik Lietuvoje onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, bet ir kitiems, kenčiantiems
nuo sunkių ligų ir neturintiems kitokios pagalbos”, – sako Edita.
Ji savo sūnums nuo pat mažens diegia mintį, kad darbas, kuriuo gali padėti sunkiai gyvenantiems žmonėms,
yra būtinas kiekvieno žmogaus gyvenime.
Aukodamas savo laisvalaikį pagalbai, teiki naudą ne tik tam, kuriam
padedi, bet ir sau. Nes savanorystė
tave tobulina kaip asmenybę.
Edita prisiminė, kaip ji kartu su
abiem savo berniukais dirbo talkindami maisto bankui. Visi keturias valandas rūšiavo svogūnus. Per tą laiką
du šimtai talkininkų, tarp kurių buvo
ir Editos vyresnėlio sūnaus visa sporto komanda, išrūšiavo 17 tūkstančių
svarų svogūnų. Mama savo vaikams
paaiškino, kad šis atliktas darbas labai
vertingas – tuos visų savanorių surūšiuotus svogūnus valgys net 355 šeimos.
Amerikoje įprasta, kad nuo mažens
vaikams diegiamos savanorystės ir
aukojimo silpnesniam vertybės. Gera,
kad šias tradicijas sėkmingai perima ir
lietuviai.

,,New Philharmonic” moka
dalinti šventines dovanas

,,New Philharmonic” archyvo nuotr.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Man taip ir neaišku, kur šis nuostabus
orkestras ir šmaikštusis jo meno vadovas bei dirigentas Kirk Muspratt, jau
nekalbant apie svečią solistą, sėmėsi
energijos, kad per vienos dienos devynias valandas galėjo ,,išpilti” net
tris svaiginančius koncertus. Bet taip
jau buvo! Jaukiame, kameriniame
McAninch Arts Center (MAC) teatre, priklausančiame College of DuPage, ,,New
Philharmonic” Naujųjų metų išvakarėse atliko tris puikius koncertus ,,New
Year’s Eve with an International Twist”,
iš kurių vienas buvo tiesiogiai transliuojamas per WFMT radijo stotį. Nepalūžo, mini maratoną atlaikė ir orkestro svečias tenoras Jesse Donner –
tęsdamas gražią tradiciją Muspratt
kasmet pasikviečia solistus iš ,,Lyric
Opera Ryan Center for Young Artists”.
oks naujametinis koncertas
be Johann Strauss – ar tai būtų
sūnus, ar tėvas! Tą magišką vakarą didingai MAC scenoje nuskambėjo abiejų kompozitorių kūryba. Po
smagiai atlikto pirmojo kūrinio ,,Eljen a Magyar, Polka schnell, opus
332”, žiūrovai iškart pajuto, kad jų laukia tikrai svaiginantis (nors ir be
vengriško tokajaus!) vakaras. Dieviškai nuskambėjo ir kitas jaunesniojo
Strauss kūrinys ,,Emperor Waltz, opus
437” – tetrūko paties imperatoriaus,
kviečiančio visus pakilti nuo kėdžių
ir šokti. Tačiau humoro nestokojančio
Muspratt ,,ėjimas” buvo kitoks. Jis liepė žiūrovams atsistoti, pasilabinti ir
susipažinti su kaimynais. Man buvo
bepigu – šalia sėdėjęs džinsuotas pilietis buvo šnekus ir draugiškas. O štai
žmonai Ramunei teko sudėtingesnė
užduotis – nutraukti nelabai draugišką tylą su viena karingai nusiteikusia mūsų tautiete… Laimei, naujametinį vakarą visi linkę būti atlaidesni ir malonesni nei paprastai.
Visus pamankštinęs Maestro
Muspratt pristatė svečią – tenorą Jesse Donner. ,,Jis tokio pat ūgio kaip ir
aš, kai stoviu ant dirigento pakylos”,
– pašmaikštavo nedidelio ūgio orkestro vadovas. Į sceną išėjo aukštas,
stambaus sudėjimo, bet labai mielo,
kone vaikiško veido dainininkas. Dovydas prieš Galijotą? Tikrai ne – viskas, ką Donner ir Muspratt kartu tą
šventinį vakarą atliko, buvo be galo
malonu ausiai. Sparčiai populiarėjantis Donner pradžioje padainavo

K

Nereikia ypatingos progos,
kad praturtintumėte savo artimųjų gyvenimą

Padovanokite jiems pasaulį – užsakykite ,,Draugą”
Internetinė prenumerata (pdf)
pusmečiui – 60 dol., ketvirčiui – 30 dol.
Į Lietuvą metams paprastu paštu – 120 dol.
Kreipkitės į Audronę Kižytę
Tel. 630-805-1404, el. paštas: audreykizys@gmail.com
,,Draugo” padėka jums – du bilietai į spektaklį

,,The Rosenkranz Mysteries”
istoriniame Royal George teatre Čikagoje
Pasiūlymas galioja iki sausio 20 dienos

11

Lehar ,,Freunde, das Leben ist lebenswert” ir pademonstavo gerai išlavintą vokalą. Koncerto metu turėjome progos įsitikinti, kad jo dikcija
ir tarimas geri dainuojant ne tik vokiečių, prancūzų ar ispanų kalbomis,
bet ir rusiškai. Nebūdingai jautriai ne
slavų kilmės solistui nuskambėjo jo atliktas Rachmaninovo romansas ,,Pavasario vandenys, opusas 14”. Tačiau
iš visų dainininko sudainuotų tą vakarą kūrinių labiausiai širdį suvirpino ,,Granada” (Augustin Lara /
Carmen Dragon).
Šventiškai nuskambėjo gal ir ne
visiškai ,,naujametiniai” amerikiečių kompozitorių kūriniai: ,,With
Malice Toward None” (John Williams), ,,Unchained Melody” (Alex
North / Michael Townsend) bei ,,The
Cowboys” uvertiūra (irgi John Williams). Gal pastarojo kompozitoriaus
kūryba ypatingai brangi Muspratt?
Puiku, kad jis į naujametinę programą įtraukė tokią skambią amerikietišką muziką.
Pasibaigus koncertui visi buvome
pakviesti į jaukią MAC teatro fojė. Čia,
kaip ir kasmet, vyko tradicinis pabendravimas ,,Cookies with Kirk”:
vaišinomės putojančiu vynu ir šviežiai iškeptais ,,firminiais” sausainiais (vaišių rėmėjas – Brookdale vyresniujų gyventojų namai Glen Ellyn).
Daugelis norėjo pasisveikinti su
Maestro Kirk, nemažai gerbėjų apspito žavųjį tenorą, orkestro muzikantus, tarp kurių – ir smuikininkė
Linda Veleckytė-Nussbaum. Kažkas
užkalbino mane – supainiojo su dirigentu, mat aš, kaip ir Muspratt, vilkėjau baltą smokingą (prisipažinsiu,
dėl tokio apsirikimo visai nesupykau). O kad koncerte dalyvavo daugiau lietuvių nei pernai, išties džiugu
– gal ir recenziją ,,Drauge” buvo skaitę… Glen Ellyn, kuriame įsikūręs
College of DuPage, daugeliui lietuviui
netoli, o ir bilieto kaina prieinama.
Apskritai, šie koncertai kasmet vis populiarėja – tiesiogiai proporcingai
nuolat augančiam Muspratt meistriškumui ir išradingumui.
Pradėjęs naujus metus ,,New Philharmonic” nesnaudžia. Štai sausio
28–29 d. MAC teatre angliškai bus atliekama opera ,,Mikado”. Kitas koncertas, kartu su pagrindiniu CSO
smuikininku David Taylor – balandžio
8–9 d. Smagu, kad 40 metų švenčiantis orkestras tebėra kupinas energijos.
Beje, MAC salėje vyksta įvairūs muzikiniai renginiai. Apie juos sužinosite
apsilankę internetinėje svetainėje
www.AtTheMAC.org
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StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS LiGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, mD

www.SKyTRIP.nET
info@skytrip.net
SIŪLOmE:

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDrA PrAKtiKA

AKiŲ LiGOS

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS
VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

LInAS SIDRyS, mD

773-663-4363

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

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

Tel. 815-723-1854

DR. K. JUCAS

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

„DRAUGO”
internetinėje svetainėje
www.draugas.org
PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

DRAUGAS • 773-585-9500

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

skelbimai@draugas.org

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net
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Surašymas nr. 66
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
4 raidės:
BĖDA – ORKA – PUMA – TEZĖ.
5 raidės:
ARIEL – ĄSELĖ – AZIJA – ĖDŪNĖ – EPUŠĖ – IGNAS – IMTIS –
INDAI – JOGAS – NIKON – UMBAS – UŽUOT.
6 raidės:
ADONIS – ARNIAI – ATVAŠA – KADRAS – NACIJA – ŠNIPAI –
TYLUMA – VEDEGA.
7 raidės:
ANUOSYK – KARIETA – KĖKŠTAS – SPUTNIK.
8 raidės:
ANTNOSIS – ĖRIŠKAI – IŠPUOLIS – JUVELYRĖ – KARVEDYS –
KRYPSNIS – LIGONINĖ – LYGMATIS – MUSMIRĖS – PAKAITOM –
PASTOVIS – RECEPTAI – RUTULIAI – SASEKSAI – SĄSTATAS –
SINJORAS – SKROBLAS – SPIETINĖ – STIKLINĖ – STRAZDAS –
SVĖDASAS – TURĖKLAI – VĖJAPŪTA – VIADUKAS.
9 raidės:
IŠSPAUDOS – PIRMAMETĖ.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
tel. 773-585-9500
www.draugofondas.org

SKeLbiMAi

773-585-9500

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

Tel. 708-422-8260

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303
www.parkridgesmiles.com

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

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

REAL ESTATE

PASLAUGOS
PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,
PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų
lietuvišką, katalikišką „Draugo”” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų
užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų!
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Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Advance translations, Inc.
NOTARIzUOTI VERTIMAI • įGAlIOjIMAI • MIGRAcINIų
FORMų PIlDYMAS • VERTėjO PASlAUGOS

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995
Faks. 630-756-4161
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

ĮVAIRŪS
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-369-8592.
■ Jums sunku atlikti buitinius darbus,

jaučiatės vieniša/as, jums reikalinga
slauga ar slegia įvairios problemos?
– Jums padės moteris, turinti patirties, rekomendacijas, vairuojanti automobilį
ir mylinti gyvūnus. Tel. 708-682-5329.

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494
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DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

tel: 773-585-9500 www.draugofondas.org

DRAUGAS

Prelatą Stanislovą
Jokūbauskį prisimenant

Šaltomis dienomis Draugo
fondo vajaus dovanos
ypač šildo
Smarkiai krentant oro temperatūrai
Draugo fondas sulaukė vėluojančių
dovanų iš fondo narių (šventiniu laikotarpiu paštas turi daug darbo). Šaltomis dienomis vajaus dovanos ypač šildo, padeda dirbti, džiaugtis ir su viltimi žvelgti į ateitį.
ad „Draugas” nėra komercinis
laikraštis – visi žinome. Jį turime išlaikyti savomis jėgomis.
Susipratę „Draugo” mylėtojai – skaitytojai nuolat savanoriškai atsiunčia
aukų, tačiau didėjant išlaidoms, aukų
nebeužtenka. Tuomet leidėjams į pagalbą ateina Draugo fondas. Štai dar tik
naujųjų metų pradžia, o Draugo fondas
gavo prašymą skubiai paremti „Draugo” leidybą 12,000 dol.
„Draugas” labai daug dėmesio skiria įvairioms organizacijoms – jų veiklai nušviesti, ypač lituanistinėms mokykloms bei sportui. Bet ir organizacijos, jų vadovai bei nariai turėtų pagalvoti apie „Draugą”, savo ruporą,
savo langą į pasaulį. Kur jie skelbtų ži-

K

Kalėdinių švenčių įnašai:
Su 3,000 dolerių:
Prof. dr. Raimondas ir Birutė
Viskantos, garbės nariai, W. Lafayette, IN, iš viso 9,550 dol.
Su 1,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA,
garbės narys, iš viso 24,600 dol.
Su 500 dolerių:
Algis Ratkelis, Laguna Beach,
CA, garbės narys, iš viso 1,000 dol.
Su 200–251 dolerių:
Petras ir Auksė Kaufmanai, Annandale, VA, garbės nariai, iš viso
2,500 dol.
Jurgis ir Jūratė Augiai, Oak
Brook, IL, garbės nariai, iš viso
2,215 dol.
Maksiminas Karaška, Fredericksburg, VA, garbės narys, iš viso
1,500 dol.
Mačys ir Janina Mikutaičiai,
Chicago, IL, garbės nariai, iš viso
1,000 dol. (Per dukrą Sigutę Miller)
Su 100 dolerių:
Algirdas ir Raminta Marchertai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
2,300 dol.

nias apie savo pasiekimus ir apie savo
kasdienę veiklą, kas juos išgirstų, jeigu nebūtų „Draugo”? Laikraštyje vietos ieško ir randa lietuviški telkiniai.
Visas margas lietuviškas gyvenimas atsispindi laikraščio puslapiuose. „Draugo” leidėjai netrokšta neįgyvendinamų
dalykų – nors pačio mažiausio visų,
trokštančių, kad „Draugas” ir toliau
gyvuotų, dėmesio. Būtų gerai, kad organizacijos ir lietuviškos mokyklos
prenumeruotų nors po vieną laikraščio
egzempliorių metams ir retkarčiais
prisimintų Draugo fondą.
Jei „Draugas” gyvuos, gyvuos ir
mūsų organizacijos, o mūsų jaunimas
skaitys lietuviškai.
Dėkojame visiems, kurie spėjo atsiųsti savo kalėdines aukas Draugo
fondui. „Draugo” globėjams, skaitytojams ir autoriams linkime kūrybingų metų ir kuo daugiau gerų naujienų
„Draugo” puslapiuose bei visų mūsų
gyvenime.
Marija Remienė
DF Tarybos pirmininkė

Dr. Antanas Sužiedelis, Annapolis, MD, garbės narys, iš viso
2,175 dol.
Nijolė ir Romualdas Kašuba,
Saint Charles, IL, garbės nariai, iš
viso 1,200 dol.
Juozas ir Birutė Gailos, Ellicott,
MD, iš viso 800 dol.
Isabelė Laučka-Howes, Rockville, MD, iš viso 100 dol.
Su 50 dolerių:
Algis ir dr. Teresė Kazlauskai,
Orland Park, IL, garbės nariai, iš
viso 10,385 dol.
Stasys ir Aldona Bačkaičiai,
Great Falls, VA, iš viso 660 dol.
Nijolė Nausėdienė, Lockport, IL,
iš viso 500 dol.
Bruno Jaselskis, Evanston, IL, iš
viso 395 dol.
Irena Byllard, Urbana, IL, iš viso
50 dol.
Su 20–10 dolerių:
Edmund ir Erika Brooks, Cedar
Lake, IN, iš viso 260 dol.
Patrick Lyons, Bayside, NY, iš
viso 10 dol.

Draugo fondas visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

Skaitykite

www.draugas.org

Prelatas Stanislovas Jokūbauskis. Prelato sūnėno Vytauto-Petro Jokūbauskio archyvo nuotr.

LEONAS ČĖSNA
Šių metų vasario 3 dieną sukanka 70
metai nuo prelato Stanislovo Jokūbauskio mirties.

Vokiečių okupacijos metais Stanislovas ir jaunas žydų tautybės vaikinas
Judel Ošer Beiles, šiuo metu gyvenantis
Haifoje, Izraelyje, gelbėjo žydų vaikus.
Po karo prelatas dirbo Kauno arkivyskupijos valdytoju. Šias pareigas ėjo
sunkiu Lietuvai ir Bažnyčiai sovietinės
okupacijos laikotarpiu.
Prelatas Jokūbauskis tiesioginių
represijų išvengė, tačiau neaiškiomis
aplinkybėmis staiga mirė 1947 m. vasario 3 d. Po mirties LR prezidento
2001 m. rugpjūčio 7 d. dekretu jis apdovanotas Lietuvos Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o Izraelyje – Pasaulio teisuolio diplomu ir medaliu nacių
aukoms atminti. Minėti apdovanojimai
saugomi Kauno arkikatedroje bazilikoje. Jeruzalėje prelato Stanislovo Jokūbauskio vardas įrašytas Garbės sienoje Jad Vashem muziejaus teritorijoje
įkurtame Pasaulio teisuolių sode.
2002 m. Kaune prie arkikatedros
bazilikos sienos, kur palaidotas prelatas, atidengta ir pašventinta memorialinė lenta (skulptorius Vytautas
Narutis, architektė Regina Žukauskienė) kaip padėka jam už žydų vaikų
gelbėjimą.

tanislovas Jokūbauskis gimė
1880 m. gegužės 8 d. Kelmės valsčiuje, Pūčkoriškės kaime. Baigęs
mokyklą ir pasirinkęs kunigo kelią
mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje, kurią baigęs 1905 m. balandžio mėnesį įšventintas į kunigus.
Po to studijas gilino Petrapilio
dvasinėje akademijoje, ją baigė Teologijos kandidato laipsniu. Nuo 1907 m.
dėstė Kauno mergaičių gimnazijoje,
nuo 1911 m. paskiriamas Kauno ,,Saulės” mokytojų seminarijos kapelionu.
Pirmojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Rusiją. Riazanės gimnazijoje
dirbo kapelionu. Po karo grįžo į Lietuvą, tapo kapelionu Kauno ,,Aušros”
gimnazijoje. 1931 m. jam suteikiamas
kapitulos kanauninko vardas. 1932 m.
paskiriamas Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi. Čia profesoriaudamas dėstė lotynų kalbą, psichologiją, katechetą, buvo Kunigų sąjungos
misijoms remti pirmininkas.
Už leidimą naudotis Kauno arki1932 m. birželio 27 d. dieną mirus
Kauno kunigų seminarijos rektoriui vyskupijos archyvu, dėkoju jo darbuoJonui Mačiuliui-Maironiui, Stanislovas tojams. Už labai vertingą papildomą inJokūbauskis laikinai ėjo rektoriaus formaciją dėkoju Čikagoje gyvenanpareigas. 1938 m. jam suteikiamas pre- tiems prelato sūnėnams – Ričardui ir
lato vardas. Tai aukščiausias statusas, Vytautui-Petrui Jokūbauskiams, Josuteiktas iš Kelmės kilusiam kunigui. seph Cesna ir Floridoje gyvenačiai AlPrelatas palaikė gerus tarnybi- donai Čėsna.
nius santykius su Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios klebonu Antanu Vytuviu
(1873–1949). Judviejų pastangų dėka
dalis to meto Kelmės krašto jaunuolių, kaip sakydavo prelatas, turinčių Šv. Dvasios pašaukimą, sėkmingai įstodavo ir baigdavo Kauno
kunigų seminariją. Tarp baigusių
iš Kelmės parapijos vaikinų buvo ir
Nikodemas Čėsna (1905–1988) – kunigas kanauninkas, Kauno arkivyskupjos pirmininkas, bažnytinio
tribunolo oficiolas, ilgametis Kauno
dekanas. Pagal Jo testamentinį norą
palaidotas Kelmėje prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios pamatų, kur aukojo savo
pirmąsias Mišias įšventinus jį į
kunigus. Antrojo pasaulinio karo Pasaulio teisuolio diplomas lietuvių dvasininmetu prelatas gyveno ir dirbo Kau- kui už žydų vaikų gelbėjimą skirtas po mirties
1999-ųjų spalį.
ne.
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Dėl

Brangus draugas

A†A
TĖVELIO

A†A
VYTAUTAS ZELENIS

mirties, skaudžią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Lituanus iždininkei KRISTINAI
PAVIRŽYTEI.
Lituanus taryba

Mylimai mamytei

mirė 2017 m. sausio 4 d., sulaukęs 100 metų. Gyveno
Reseda, Kalifornijoje.
Gilią užuojautą reiškiame žmonai VANDAI, sūnui
LAIMIUI, dukrai RASAI, anūkams SKAIDRAI, VALDUI ir visiems giminėms.
Liūdime kartu su Jumis.
Giedrė Mickienė
Raimundas ir Maureen Mickai
Edvardas Mickus
Linas ir Kristina Kazlauskai

A†A
IZABELEI STONČIENEI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą ilgametei Ateitininkų namų pirmininko pavaduotojai LORETAI GRYBAUSKIENEI, DANGUOLEI KUOLIENEI, PIJUI STONČIUI bei jų šeimoms ir
visiems artimiesiems.
Ateitininkų namų valdyba

Skaudžią netekties valandą dėl mamos

A†A
IZABELĖS STONČIENĖS
mirties, nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
Lietuvių Fondo buhalteriui PIJUI STONČIUI su šeima, velionės giminėms ir artimiesiems.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

Su atsiskyrimo liūdesiu mes palydime motiną, močiutę, promočiutę, pirmosios 1937 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės
žaidėją

A†A
KAZIMIERĄ PAULIUKEVIČIŪTĘ
LAIKŪNIENĘ
Mirė 2016 m. gruodžio 31 d. – Cave Creek, Arizona.
Gimė 1914 m. kovo 22 d. Kaune, Lietuvoje.
Liūdintys: duktė Jūratė Bulzgytė Laikūnaitė Koklienė; anūkė Audrė su vyru Robert Plummer; proanūkiai Evija, Vilija, Kovas; anūkas Vainius su žmona Annette Kokliai, proanūkiai Amber,
Alexandria, Isabella, Christian.

A†A
JULIUI VEBLAIČIUI

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Amžinybėn iškeliavus, Šiaurinės NJ lietuvių bendruomenė nuoširdžiai liūdi ir užjaučia gedinčius
velionio artimuosius.
Mūsų mintys ir maldos kartu su Jumis.

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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APLINK MUS
IR

■ Sausio 15 d., sekmadienį, JAV LB Marquette Parko apylinkės valdyba kviečia visus
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią,
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL), kur
11 val. r. bus atnašaujamos šv. Mišios už Sausio 13-osios aukas. Po šv. Mišių parapijos salėje vyks minėjimas. Po minėjimo – pietūs.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius sausio 18 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą
pasižiūrėti ,,Oskarą” pelniusį istorinį filmą ,,Didysis valsas” apie kompozitoriaus Johann
Strauss kūrybą ir gyvenimą.
■ Sausio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kvie-

čiame visus atvykti į šv. Mišias Jaunimo centre Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 South Claremont Av., Chicago, IL). Mišias atnašaus kun.
J. Kelpšas. Po Mišių bus vaišės Centro kavinėje. Laukiame visų.
■ Vasario 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į Pasaulio lietuvių centro didžiąją
salę pasiklausyti organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” metinio pranešimo. Bus apibūdinami
organizacijos projektai ir planai, pristatyta finansinė ataskaita ir rodomos skaidrės iš organizacijos remiamų centrų veiklos Lietuvoje bei JAV. Laukiame organizacijos narių, rėmėjų ir visų, kuriuos domina ,,Vaiko vartai į
mokslą” siekiai bei veikla.

www.taupaboston.com (617) 269-1450
Membership open to Lithuanians in the U.S.A.
All deposits insured to $250,000 by NCUA

Products and Services
Savings  ۆChecking Accounts
CD's
 ۆLoans
Credit Cards (MasterCard)
International Wires  ۆNotary

Debit Card
x
x
x
x

Free online banking
Free bill pay
Reward points
No annual fee

G. L. Quality Motors
aptarnauja pirkėjus nuo 1997
„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rosemarie Ignash $8, Oak Tree Philanthropic Foundation $1,000; Laura Kriaučiūnaitė $720 tęsiant vaikų paramą, Robert Duda $5,600 studentų
paramai. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL, 60439,
tel. (630) 347-8527, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

6HQLDXVLDVNQ\J\QDV/LHWXYRMH

6LXQÆLDPHNQ\JDVVXYHQ\UXV
GRYDQÎOHVØYLVDVSDVDXOLR
ùDOLV

Automobilių pardavimas – patikimi, kokybiški,
pagaminti JAV arba užsienyje
Automobilių remontas – aukščiausios kvalifikacijos mechanikai
ir galimybė sutaupyti bent 30 proc.
Automobilių nuoma
Nemokamos Valet paslaugos
Giedrius Lesčinskas
savininkas
Gediminas Bielskus
rinkodaros direktorius
2835 S. State St.,
Lockport, IL 60441
815-723-7650 arba 708-770-3948

www.glquality.com • nemokamas įvertinimas• beprocentinis išsimokėjimas

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.85%
IRA
1.40%
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

3Y
Year
ear Term
Term
2.00%
5Y
Year
ear Term
Term
2.25%
3Y
Year
ear IRA Term
Term 2.25%

Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org www.clcu.org

http://draugokalendorius.org

